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چکیده
یکی از مشکالت استفاده از اینترنت برای انجام کارها و خرید اج ای بستة سفر سردرگمی خریدار
هنگامخریداستکهحتیممکناستنتایجمنفیمانندرهاکردنخریدنی درپیداشتهباشد.هدف
وبگاههای گردشگریاست.اینعوامل
ازاین پژوهششناساییعواملمؤثربرسردرگمیخریداراندر 
ویژگیهای محصول و ویژگیهای وبگاه است .پژوهش به روش

ویژگیهای مشتری ،

شامل 
ازطریقنرماف ار Smart Pls

مدلسازی معادالت ساختاری و 
توصیفی ـ پیمایشی و با استفاده از روش  
انجام شدهاست.جامعةآماریپژوهشمشتریانبرخطآژانسامیدپروازاوجهستند.جهتروایی،از

پرسشنامةکاملبررسی

رواییصوریومحتواوبرایپایاییازآلفایکرونباخاستفادهگردید 382.
هایمحصول،مشتریووبگاهدرسردرگمیاست؛دراینمیان


شدهکهحاکیازتأثیرمعنادارویژگی
ویژگیمحصوالتوخدماتگردشگریبیشترینتأثیررادرسردرگمیدارد.ازپیشنهادهایاصلیدر

این پژوهش درنظرگرفتن ویژگیهای فردی بخشهای مختلف بازار هدف و اتخاذ راهبردی برای
اف ایشاعتباروبگاهوایجادحساعتمادبهوبگاهاست .
واژههای کلیدی:سردرگمیخریدار،وبگاهگردشگری،محصوالتگردشگری،مشتریانگردشگری،
صنعتگردشگری .
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مقدمه
کسبوکار در صنعت
گردشگری امروزه به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شده است .روشهای  
بهطور چشمگیری تغییر کرده است( Ho and Lee.
گردشگری ،با توجه به توسعة فناوری اطالعات  ،
 .)2007; Buhalis and Law, 2008; Ranjbarian et al., 2016اینترنت امکانات بسیاری برای
دستهبندی
بهروزشدة بیشتر ،مقایسة  
گردشگران فراهم میکند ،مانند دسترسی فوری به اطالعات  
محصوالت گوناگون ،تعامل با کاربران فعلی و قبلی محصوالت گردشگری (کسانی که قبالً یا اکنون از
کردهاند)و انوا رزرو برخط(برخط).امروزه خرید برخط محصوالت مربوط به
این محصول استفاده  
سابقهای را نشان میدهد .بهنظر میرسد اکثر گردشگران
بی 
درگاههای وب نرخ رشد  
سفر ازطریق  
ترجیحمی دهندبرخطخریدکنند.اینتغییردررفتارخریدگردشگران،براساسمداركوشواهد،

فروشبرخط172میلیارددالریرادرسال2005رقمزدهاست( .)Park et al., 2015
بیشازحد دربارة محصوالتشاندر
شرکتهاراقادرساختهاطالعات 

ازآنجاکه تحوالتسریعفنّاورانه 
دستآوردن
به 
بهمنظور  
،جستوجویبرخطبرایگردشگران تبدیلبهروشی کلی 

اینترنتارا هدهند
اطالعات شده است ( .)Xiang and Gretzel, 2010مشتریان اغلب با اطالعات ارا هشدة منابع متعدد
جستوجویاطالعاتاحساسغرقشدگیکنند( Choi et

شدهاندوممکناستدرطیفرایند
بمباران 

 .)al., 2007دسترسی به این حجم از اطالعات ممکن است ازیکسو به ایجاد مشکالتی در پردازش
اطالعاتمنجرشودوازسویدیگرباعثازدستدادنحمایتمشتریانبالقوهگردد.اینمشکلتحت

درخریداردرادبیاتگردشگریالکترونیکیموردتوجهصاحبنظرانقرارگرفتهاست .

عنوانسردرگمی1
دستآمدهواتخاذتصمیموانجام
سردرگمیحالتیذهنیدرفرداستکهاورادرتحلیلاطالعاتبه 

خریدمناسبدچارمشکلمیکند.موضو سردرگمیخریدارتوجهپژوهشگرانبسیاریرابهخودجلب
وبهطورخاصدربازار
کرده ومشکلی عمده در بازاراب ارارتباطاتازراهدور(  )Kasper et al., 2010
گردشگریبرخط() Matzler and Waiguny, 2005; Lu and Gursoy, 2015گ ارشکردهاند .
گردشگریدرایرانرشدچشمگیریداشتهکهبخشعمدهایازآنمربوطبهگردشگریالکترونیکی

است.ازاینروگردشگرانایرانینی ازاینپدیدهمستثنانیستند.بنابرایندراینپژوهشبهشناساییو
بررسیعواملمؤثردرسردرگمیخریداراندروبگاههایگردشگریایرانپرداختهشدهاست .



مبانی نظری
مصرفکننده

تحقیق و بحث دربارة سردرگمیخریدار اواخردهة  1970در ادبیات بازاریابی و رفتار 
آغاز شدوتمرک اینتحقیقاتبرمفهومومنابعسردرگمیبود(.)Liefeld, 2009دربازارهایکنونی،
سردرگمی خریدار نتیجة ازدیاد گ ینههای انتخاب و اطالعات مربوط به آن تعریف شده است.
سردرگمی خریدار به موضوعی محوری در بازاریابی و شناخت مصرفکننده در چند دهة گذشته
کردهاند .
تبدیلشدهاست.برخیازپژوهشگرانچندتعریفرسمیازسردرگمیخریدارپیشنهاد 

بنابر نظر میچل و پاپاواسیلیو ( ،)1999سردرگمی حالتی ذهنی است که پردازش اطالعات و
1-Confusion
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مگیری را تحتتأثیر قرار میدهد ،بنابراین خریداران ممکن است از سردرگمی خود آگاه یا
تصمی 
اعتمادبهنفس

یاطال باشند.سردرگمیخریدار به تصمیمگیری ناقص خریداران در خرید یا نداشتن 
ب
میشود .
درتصمیماتویمنجر 
ازجنبههایگوناگونیک

ترنبالوهمکارانسردرگمیخریدارراشکستخریداردرتفسیرصحیح
محصول یاخدمتدرطی عملپردازشاطالعاتتعریف کردند.آنانسردرگمی رانتیجهایمنفی از
یدانند( Turnbull
گمراهکنندهومبهموناکافیم 
محركها،واطالعات 

محركهایاضافه،شباهتاین

 .)et al., 2000
بنابرنظرمیچلوهمکاران،سردرگمیحالتآگاهذهنیاست کهقبلیاپسازخریدرخمیدهد
و فقط یک بعد شناختی ندارد ،بلکه ابعاد عاطفی و رفتاری نی دربر دارد .والش و همکاران اظهار
دریافتشدهازمحیط

کردندکهباتوجهبه«عقالنیتمحدود»مشتریانقادربهپردازشتماماطالعات
میشوند.ادراكناقصی که ناشی از مواجهة خریدار با محیط غنی از
اطراف خود نیستند و سردرگم  
بیشازحداست،ممکناستباعثشودخریداردرزمانموردنظرنتوانداطالعاتراپردازشو
اطالعات 
اعتمادبهنفسعملکند( .)Mitchell et al., 2005

دركکندودرمحیطخریدبا
والشوهمکارانبیان کردندکهاهمیتسردرگمیخریدار درارزیابیپیامدهاوتأثیراقتصادیآن
درنهایت متوجه شرکت است .سردرگمی خریدار عاملی بهداشتی (مطابق با نظریة انگی ة هرزبرگ)
معرفیشدهاست.سردرگمیعواقبیمنفیمانندنارضایتیدارد،امانبودآنسببخریدبیشتروایجاد

تعریف کردهکه در آن

نمیشود(.)Walsh et al., 2007کرمر( )2007سردرگمی راوضعیتی 
رضایت  
نمیدانند باید چه کنند .در شرایط سردرگمی افراد ،هنگام پردازش اطالعات ،تفسیر
مردم دقیقاً  
درستیازمحصولیاخدماتنخواهندداشت.
ترنبال و همکارانش ( )2000سه نو سردرگمی ناشی از شباهت ،ابهام و ازدیاد اطالعات را معرفی
کردند.والشویمیناستداللمیکنندکهاینسهنو سردرگمیدراینترنتنی مشاهدهمیشود.بهگفتة
بگاههای بسیار یا خواندن
زمانی رخدهدکه افراد درحال مشاهدة و 
آنها ،سردرگمیِشباهت ممکن است  

وبگاهها هستند .سردرگمیِ ابهام هنگامی رخ میدهد که افراد دربارة
بیشازحد مشابه در این  
اطالعات  
مصرفکنندگان از

میشوند .این نو سردرگمیسبب میشود 
کسبوکار برخط دچار سؤال  
اعتبار خاص  
میتوانتاحد
جوددرآنهابپرسند.سردرگمیِسرباررا 

وبگاههاواطالعاتمو
دقتوقابلیتاطمیناناین 
ایمیلهای ناخواسته ،خردهفروشان الکترونیکی متعددو تبلیغات
وبگاههای برخط  ،
زیادی به رشد سریع  
بیشازحد در فضای
وبگاهها عمداً با قراردادن اطالعات  
بیشازحدِ برخط نسبت داد .ازآنجاکه برخی از  

محدود باعث اشتباه خوانندگان میشوند ،طراحی وبگاه یکی دیگر از عوامل مهم ایجادسردرگمی سربار
است .سردرگمی سربار ممکن است زمانی رخ دهد که مصرفکنندگان در مقابل اطالعات و تبلیغات
بیشازحدِوبگاهاحساسضعفمیکنند(.)Walsh and Yamin, 2005
ارا هشدة 
کسبوکار گردشگری برخط نی وجود
مواردمذکور دربارة سه نو عللسردرگمی مصرفکنندگان در  
سیستمهای رزرو

آژانسهای مسافرتی برخط ،

برایمثال ،وبگاه رزرو هتل بررسیمیشود :اف ایش 
دارد .
هتلها خودچالشیب رگبرایمصرفکنندگاندرمشاهدهو درك همة اطالعات
برخطو صفحاتوبگاه 
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کردهاند ( .)Matzler et al., 2005مصرفکنندگان ممکن است وقتی درحال دیدن
در دسترس ایجاد  
بیشازحد
هتلها هستند دچار سردرگمی شباهت شوند .سردرگمی  
وبگاههای اطالعات  
بسیاری از این  
بیشازحدتوسطاین
مصرفکنندگاندرمقابلاطالعاتوتبلیغاتارا هشدة 

ممکناستزمانیرخدهدکه
مصرفکنندگاناعتمادچندانی

میافتدکه
وبگاههااحساسضعفمیکنند.سردرگمیابهامنی زمانیاتفاق 

وبگاههاکاربرپسندنیستندودربرخیدیگریافتناطالعاتدشواراست .
وبگاههاندارند،برخیاز 
بهاین 

ویژگیهای خریدار
میگذارد،ممکناست
جستوجووپردازشاطالعاتتأثیر 

ویژگیهایفردیخریداربرفرایند

ازآنجاکه
مایلاند برای
ویژگیهای انگی ه ،متفاوتباشد.برخی از افراد  

سردرگمی در افراد،بدون درنظرگرفتن 
جستوجو و پردازش اطالعات وقت بیشتری بگذارند و بیشتر تالش کنند ،درحالیکه برخی دیگر

چنین تمایلی ندارند(.)Gursoy and McCleary, 2004معموالً افرادی که انرژیوزمان زیادی در
جستوجو و پردازش اطالعات برخط میگذارند درمقایسهبا کسانی که انرژی و زمان کمتری صرف

میشوند.بااینمنطق،بازاریابانگردشگریبرخطبایدبکوشندتاآن
میکنند،کمتر دچارسردرگمی 

تحتتأثیر
مصرفکنندگان را  

جستوجو و پردازش اطالعات 

ویژگیهای فردی راشناسایی کنندکه 

ترینویژگیهایفردیشاملتجربةاینترنتی1،نیازبهشناخت2،حساسیتقیمتی3،

میدهد  .
مهم
قرار  
تحملابهام4،گرایشبهیادگیریودانشفردازمحصولاست .
میشود .برخی از پژوهشگران
تجربة اینترنتی مدت استفادة فرد از اینترنت و تکرار آن تعریف  
منعکسکنندةتواناییفردبرایپردازشاطالعاتبرخط

ظرمیگیرندکه

تجربةاینترنتیرامتغیریدرن
برایجمعآوری و

میدهد که صرف انرژیو زمان بیشتر 
است( .)Frías et al., 2008مطالعات نشان  
پردازشاطالعاتاحتمالسردرگمیافرادراکاهشمیدهد؛ چنینافرادیمنابعاطالعاتیبیشتریرا
میدانند(.)Gursoy and McCleary, 2004اینافرادهمچنین
جستوجورابهتر 

میشناسندوفرایند

باوبگاههایمعتبرآشناییبیشتریدارند .

فعالیتهای شناختی اشارهدارد( Lord and Putrevu,

به 
نیاز به شناختبه می ان تمایلافراد  
میدهد مردمی که نیاز به شناخت بیشتری دارند ،نسبت به افرادی که نیاز به
.)2006مطالعات نشان  
بهخاطرآوردناطالعاتقبلیبهترعملمیکنند،ازانجامدادنوظایفسخت
شناختکمتریدارند،در 
دستآوردناطالعاتجدیدتمایلبیشتریدارندودرمسا لمربوطمشارکت
برند،برایبه 


لذتمی
بیشتریمی کنند.اینافراد درپردازشاطالعات دقتبیشتریدارندومیاناطالعاتتعادلخوبی

وبگاههای
کنندوسپسقضاوتمیکنند.بنابراینافرادبانیازبهشناختبیشتر،هنگاممرور 


برقرارمی
گردشگریمتعددبااطالعاتگسترده،احتمالکمتریداردکهسردرگمیراتجربهکنند .
مصرفکنندگان دربارة قیمت محصوالت و خدمات حساسیت بیشتری دارند .حساسیت

برخی از 
1-Internet experience
2-Need for cognition
3-Need for cognition
4-Tolerance for ambiguity
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قیمتی کامالً مربوط به تمایل مشتریان به پرداخت مبالغ کمتر است(.)Lichtenstein et al., 1993
قیمتمحور خواهان بهترین ارزش برای پولاند و معیارهای خرید روشن و رویکرد

مصرفکنندگان 

مصرفکنندگان قبل از تکمیل فرایند خرید این

نگرانیهای 

مهمترین 
نظاممند به خرید دارند .یکی از  

وقتگیر استکه نیاز به
موضو است .در بازار گردشگری برخط امروز ،یافتنبهترین معامله کاری  
گستردهای از محصوالت

جستوجوی فراوان دارد؛ زیرا معموالً مقایسة قیمت میان طیف 

تالش و 
حساساند،نسبتبهکسانی

گردشگریالزماست(.)Cox, 2015افرادیکهدربارةقیمتبسیارآگاهو
توجوی برخط
که از قیمت آگاهی کمتریدارند ،احتمال کمتریدارد که به سردرگمی در روند جس 
دستآوردهاند .


جویخوداطالعاتبیشتریبه
شوند،زیرادرجریانجستو

اطالعاتگردشگریدچار
میتوانندنیازخودرابرایدیدواضحوروشنازمحیطکنترلکنند
تحملابهامبامی انیکهمردم 
مصرفکنندگانزمانیواردحالتابهام

مرتبطاست(.)Mitchell et al., 2005تحقیقاتنشاندادهکه
میکنند.بسیار احتمال دارد که چنین شرایطی
میشوند که برای توجیه انتخاب مکان و خرید تالش  

مصرفکنندگان رخ دهد .از دیدگاه گرسوی ( ،)2015افراد با

جستوجوی اطالعات برخط برای 

در 
مصرفکنندگان

درجة تحمل ابهام باال احتمال سردرگمی بیشتری دارند .گرسوی بیان میکند 
کمتحمل درمقابلابهام،درمقایسهباکسانیکهتحملبیشتریدارند،بهاحتمالزیادزمانوانرژی

جمعآوری اطالعات صرف خواهند کردوتمام اطالعات موجود را برای کاهش احتمال
بیشتری برای  
سردرگمیپردازشودركخواهندکرد .
دستآوردن دانش و
به 
منظور از گرایش به یادگیری این است که افراد از کسب اطالعات جدید و  
میبرند(.)Tajeddini, 2011گرایشبهیادگیریگرایشیذهنیاستکه
مهارتجدیدتاچهحدلذت 
میشود .این ویژگی
باعث تحریک مردم برای تقویت مداوم خود درجهت رسیدن به تسلط علمی  
شخصیتی ممکن است ارتباط چشمگیری باانگی ة فرد برای پردازش و درك اطالعات دریافتی داشته
راهحل و
باشد .افرادی که گرایش زیاد به یادگیری دارند ،هنگام مواجهه با مشکالت ،برای یافتن  
آنها نسبت به افرادیکه گرایش کمیبه یادگیری دارند
میکوشند  .
نمایشدادن رفتارهای تسلطگرا  

زمانوانرژیبیشتریبرایحلمشکالتصرفخواهندکرد( .)Gursoy and McCleary, 2004
ونمیتوانداین

مشتری بدون هیچ تجربة مصرف یک محصول دانش کمی دربارة تجربة آندارد 
مییابد،
تجربهرادركوارزیابیکند.همچنانکه تجربة استفاده از یک طبقه از محصوالت اف ایش  
میتواند احساس کند(.)Clarkson et al., 2012مشتریانی که
مصرفکننده م ایای محصول رابهتر  

یکپارچهکردن و
دانش کافی از محصول دارند ،انتخاب اطالعات مربوطبهآن ،درك این اطالعات  ،
راحتتر است و کمتر دچار سردرگمی میشوند ( Matzler and
مقایسة اطالعات مربوط برایشان  
شده،فرضیةزیرپیشنهادمیشود :

.)Waiguny, 2005; Matzler et al., 2007بنابرمباحثمطرح
هایفردیدرسردرگمیمصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد .


ویژگی
فرضیة اول:
ویژگیهای وبگاه
در این پژوهش ،ویژگیهای وبگاه بهطورکلی به سه دستة کیفیت اطالعات ،کیفیت طراحی و
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کیفیتفنیتقسیمشدهاست .

ابعادکیفیتهروبگاه،باتوجهبهنو محصولیکهبهفروشمیرسدونو مشتریان،متفاوتاست.
دریافتشدهازسویمشتریان،

بنابراین،عملکردوبگاهدرحوزههاییمانندکیفیتوبگاهوکیفیتاطالعات
مهمترازآنحفظمشتریانوفادار،مهماست( .)Kim and Niehm, 2009
برایجذبافرادو 
والشوهمکارانش()2004بیانکردندکهطراحیوبگاهممکناستعاملدیگریبرایسردرگمی
معرفیکردهاند.

الکترونیکی  باشد.برخیپژوهشگرانطراحیوبرایکیازعواملمهمموفقیتوبگاه 
آناند
نمیداننداطالعاتیراکهبهدنبال 
طرحنامناسبیکوبگاهکاربرانراسردرگممیکند،زیراآنان 
بهراحتیدردسترسنیست( .)Eppler and Muenzenmayer, 2002
کجابیابندواطالعات 
بااینحال ،باید
بهروزرسانی مداوممحتوای وبگاهشانمهم است .
برای بازاریابان گردشگری برخط  
مصرفکنندگاندربارةدقتو

بهراحتیبهسؤال
بهروزرسانیخیلیسریعوخیلیکند 
توجهداشتکه 
بهطورکلی کیفیت وبگاه گامی مهم در
میشود( .)Huang et al., 2014
قابلیت اطمینان وبگاه منجر  
شناختهشده است.کیفیت وبگاه تأثیر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتری و قصد

کسبوکار برخط 

خریددارد( .)Bai et al., 2008
زیرپیشنهادمیشود :

مطرحشده،فرضیة

باتوجهبهمباحث
درسردرگمیمصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد.

ویژگیهایوبگاه

فرضیة دوم:
ویژگیهای محصوالت و خدمات گردشگری
ویژگیهای منحصربهفردی مانند لمسناپذیری و سطح باالی درگیری

خدمات گردشگری دارای 
آنهاراازمحصوالتتولیدیوسایرخدماتمتمای میکند( Sirakaya and Woodside,
محصولاستکه 
جاییبهج محلزندگیخودبهرهببرند( Lu et al.,

.)2005گردشگران باید ازخدمات گردشگری در 
پدیدهایپیچیدهاست
جستوجویاطالعاتبرایبرنامهری یسفر 

.)2016پژوهشگراناذعانمیکنندکه
وبهعلتماهیتچندبعدیآنممکناستتاحدزیادیدرافرادگوناگونمتفاوتباشد( Tang and Jang,
آنها،
یژگیهای  
 .)2014ترنبال و همکارانش بیان کردند که فراوانی محصوالت گردشگری ،خدمات ،و 
برونخط(آفالین)( Turnbull et al.,
نهتنها در بازارهای  
مصرفکنندگان را  

بهراحتی 
قیمتها و تبلیغات  

،)2000بلکهدرحوزةگردشگریبرخطنی ()Matzler and Waiguny, 2005سردرگممیکند.باتوجهبه
مصرفکنندگان در تصمیمات خرید گردشگری به ریسک مالی و عاطفی

این ویژگیهای منحصربهفرد ،
باالترتمایلدارند(.)Gursoy and McCleary, 2004اینچهارویژگیدرمحصوالتوخدماتگردشگری
بهطورکلی باعث اف ایش جستوجوی اطالعات میشود و این حجم اطالعات ممکن است احتمال

رمباحثذکرشده،فرضیةزیرپیشنهادمیشود :

سردرگمیرااف ایشدهد.بناب
ویژگیهایمحصوالتوخدماتگردشگریدرسردرگمیخریدارتأثیرمعناداردارد.

فرضیة سوم:
درادامه،مدلپیشنهادیعواملمؤثربرسردرگمیخریداردروبگاههایگردشگریارا همیشود .
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ویژگی های
سایت

ویژگی های
مشتری

سردرگمی
مصرف کننده

ویژگی های
محصول

شکل  :1مدل مفهومی عوامل مؤثر در سردرگمی خریدار در وبگاههای گردشگری

پیشینة پژوهش
رنجبریان و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی برخط در صنعت گردشگری
بهاحتمالزیاد باعث سردرگمی
پرداختند .آنان چهار ویژگی شخصیتی را شناسایی کردند که  
میشود :نیاز به شناخت ،حساسیت قیمتی،تجربة قبلی با اینترنت و حساسیت بر روی
مصرفکنندگان  

کیفیت.نتایجپژوهشآناننشاندادکهسهویژگیآخرسردرگمی،کهناشیازشباهتاطالعاتاست،
تحتتأثیر قرار میدهد .همچنین بیان کردند که تمام انوا سردرگمی قصد
اضافهبار اطالعات را  
ابهام و  
تحتتأثیرقرارخواهدداد( .)Ranjbarian et al., 2016
تکرارخریدبرخطمصرفکنندگانرا 
لو و گرسوی ( ،)2015در پژوهشی تحت عنوان «مدل مفهومی سردرگمی مصرفکنندگان
گردشگریبرخط»،مدلیمفهومیبراینشاندادنسوابقونتایجسردرگمیاطالعاتیگردشگربرخط
کنندگانمیتوانندسردرگمیسربار،شباهتوابهامرا


کهمصرف
ارا هکردند.نتایجاینمدلنشانداد
بیشازحد زیاد ،شبیه و مبهم باشد .همچنین کاربران
دستآمده  
به 
زمانی تجربه کنند که اطالعات  
برخطکهگرایشبهیادگیری،آگاهیازقیمت،نیازبهشناختوتجربةاینترنتی کمیداشتهباشندو
باشد،بهعلتانگی هوتواناییکمتربرایپردازشمحركهایخارجی،به

آنهازیاد
تحملابهامدر 
احتمالزیادسردرگمیبیشتریخواهندداشت .
،لووهمکارانشعواملمؤثربرسردرگمیمصرفکنندگاندرزمینةگردشگریو

درسال2016
نتایجاینسردرگمیراازبعدگیرندةاطالعات(خریدار)بررسیکردند.هدفازمطالعةآنانبررسی
رابطةمیانویژگیافرادباانوا سردرگمیونی رابطةانوا سردرگمیباراهبردهایکاهشسردرگمی
بود.نتیجةاینپژوهشبیانگررابطةمعنادارمیانحساسیتافرادبهقیمتوانوا سردرگمیاست.
آنانبیانمی کنندکهسردرگمیناشیازحجمزیاداطالعاتبهاستفادهازراهبردتفویضخریدمنجر

معناداری
هیچیک از انوا سردرگمی رابطة  
میدهد که گرایش یادگیری با  
میشود .یافتهها نشان  

درحالیکه حساسیت قیمتی رابطة منفی و معناداری با هر سه نو سردرگمی دارد .نیاز به

ندارد ،
شناخت رابطة منفی و معناداری با سردرگمی ابهام و سربار دارد ،اما با سردرگمی شباهت رابطة
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معناداریندارد( .)Lu et al., 2016
دیدکه بیان میکند که در مطالعات متعددی چگونگی تبدیل نیت به خرید واقعی در خرید
درپژوهشهای کمیبه رابطة تناسب اطالعات و طراحی وبگاه با

محصوالت برخط بررسی شده ،اما 
درك کیفیت و نیت خرید پرداختهشدهاست.هدف ازپژوهشاو درك روابط بین متغیرهای اصلی
دركشده
وبگاههایسفربود.نتایجنشاندادکهکیفیتطراحیوبگاهبرکیفیت 
مؤثربرقصدخریددر 
ازمحصولونیتخریدبرخطتأثیرگذاراست.رضایتخریدارازاطالعاتعاملمهمیدرتعیینرفتار
خریداستواینامرازتناسباطالعاتبانیازخریدارمنجرمیشود( .)Dedeke, 2016

)،درمقالهایتحتعنوان«ابعادونتایجسردرگمیالکترونیکیمصرفکننده

مات لروهمکاران(2005
در خرید بهصورت برخط» ،بیان کردند که درنتیجة اف ایش اطالعات ت ریقشده به مشتری ،ازطریق
رسانههای گروهی و عرضهکنندگان برخط ،مفهوم سردرگمی خریدار در بازاریابی بهوجود آمده است.

وجودمیآیدکهمصرفکنندگانباتنو زیادیازمحصوالتواطالعاتمربوطبه


سردرگمیزمانیبه
هاروبهرومیشوند.دراینمقالهبهبررسیوآزمونابعادسردرگمیمشتریانبرخطوتأثیرآندرسه


آن
راهبردمقابلهباسردرگمیپرداختهشدهوایننتیجهبهدستآمدهکهمشتریتحتشرایطسردرگمی

تصمیم به ترك خرید میگیرد .آنان در این مطالعه متوجه شدند که در خرید برخط نی سردرگمی
میشود .
بهشدتباعثرهاکردنخرید 
میآیدوهریکازابعادسردرگمیخریدار 
بهوجود 
خریدار 
امیرحسینی و همکاران ( )1396به بررسی تأثیر سردرگمی مصرفکننده بر تعویق تصمیمگیری و
وفاداریبهبرندپوشاكورزشیپرداختند.نتایجپژوهشآناننشاندادکهاف ایشسردرگمیمصرفکننده
باعثاف ایشتعویقتصمیمگیریخریدمشتریانمیشودوممکناستمصرفکنندهبرندخودراتغییر
دهد.اینمسئلهممکناستبرمی انوفاداریبهنامبرندمحصولورزشیتأثیرداشتهباشد .
روششناسی تحقیق
پژوهش پیش رو توصیفی ـ تحلیلی و از منظر هدف کاربردی است .گردآوری اطالعات با روش
کتابخانه ای(اسنادی)ومیدانیصورتگرفتهوازاب ارپرسشنامهاستفادهشدهاست.جامعةآماری

پژوهش دربردارندة تمامی کاربرانی است که از وبگاه آژانسهای مسافرتی برخط خرید میکنند .با
زاوجبرایهمکاریدرپژوهش،لینکپرسشنامةالکترونیکیبرروی

توجهبهموافقتآژانسامیدپروا
نامهرابهصورتبرخط


پرسش
وبگاهورسانههایاجتماعیآنقراردادهشدهومشتریانشرکت 382

اند.راهبردنمونهگیریروشغیراحتمالیدردسترسبودهوتعدادنمونهباتوجهبهحد


تکمیلکرده
تحلیلوهمچنیننمونهگیریازجامعةنامحدودحدود380عددتعیینشدهاست .

کفایتِدادهبرای
بخش اول پرسشنامه دربردارندة ویژگیهای جمعیتشناختی همچون جنسیت ،سن ،درآمد
ماهانه ،تحصیالت ،میانگین رزروهای برخط و میانگین استفاده از اینترنت در هفته است .سؤاالت
مربوطبهمدلمفهومیپژوهشبههمراهابعادومنابعونی ضریبآلفایآنهادرجدول 1مشخص
شدهاست.سنجشرواییپرسش نامهبهروشرواییظاهریوصوریانجامشدهوبهتأییدخبرگان
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شده است.
رسیده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه نی از فرمول آلفای کرونباخ بهره گرفته  
هایمسافرتیخریدبرخطمیکنند.


مامیکاربرانیهستندکهازوبگاهآژانس
جامعةآماریپژوهشت
اطالعاتبانرماف ارSmart PlsوSpssتج یهوتحلیلشدهاست .


جدول  :1متغیرهای بررسیشده بههمراه ابعاد و گویهها و ضریب آلفا
تعداد

آلفای

گویهها

کرونباخ

جنسیت؛سن؛درآمدماهانه؛
تحصیالت؛میانگینرزروهایبرخط؛
میانگیناستفادهازاینترنتدرهفته 




6

-

گرایشبهیادگیری 

دشونوگلیپسی 2005،

3

 0/904

حساسیتقیمتی 

لووهمکاران 2016،

3

 0/871

نیازبهشناخت 

لووهمکاران 2016،

4

 0/861

تجربةاینترنتی 

لووگرسوی 2015،

3

 0/799

تحملابهام 

گورلوهمکاران2010،؛لوو
گرسوی 2015،

3

 0/852

مات لرواستیگر 2011،
دیدکه2016،؛مات لرو
استیگر2011،؛ 
کیم وفسنمیار2008،؛ 
آناندوهمکاران 2015،
والشوهمکاران2007؛لوو
گرسوی 2015،
دیدکه 2016،
پراتومادنیک2008،؛ 
لووگرسوی2015،؛میچلو
همکاران 2004
محققساخته 


4

 0/938

 16

 0/869

7

 0/865

9

 0/887

3

 0/851

درگیریباالیمحصول 

بویدوهمکاران 2008

3

 0/792

فراوانیمحصول 

ترنبالوهمکاران2000،؛
میچلوهمکاران 2004

3

 0/898

پیچیدگیمحصول 

محققساخته 


4

 0/867

سردرگمیابهام 

والشوهمکاران2007،؛ 
شوایت روهمکاران 2006،

6

 0/813

سردرگمیسربار 

والشوهمکاران 2007،
شوایت روهمکاران 2006،

6

 0/918

سردرگمیشباهت 

والشوهمکاران 2007،
شوایت روهمکاران 2006،

4

 0/910

ابعاد
جمعیتشناختی

ویژگیهای

ویژگیهای مشتری

دانشفردازمحصول 
کیفیتفنیوبگاه 
ویژگیهای وبگاه

کیفیتطراحیوبگاه 

کیفیتاطالعاتوبگاه 
ویژگیهای محصول

ناملموسبودن 


منابع

سردرگمی
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تجزیهوتحلیل دادهها
نمونةآماریاز 202مردو 180زنتشکیلشدهکهغالباً( 172نفر)بین 30تا 39سالسندارند.
میلیونتوماندرآمدماهانه دارندواکثراًدارایمدركکارشناسیهستند40.

 134نفربین 2تا3
درصدازافرادنمونهمتوسطساالنه 2تا 5رزروتورگردشگریدارندو 41درصدبیشاز 20ساعت
در هفته از اینترنت استفاده میکنند .در ادامه ،با آزمون میانگین یک جامعه ،چگونگی وضعیت
،مقدارعددمعناداریبرایهمةابعاد،بهج 

متغیرهایپژوهشبررسیمیشود.باتوجهبهجدول2
بعدتعامل،کوچکتراز0/05است .

جدول  :2وضعیت متغیرهای پژوهش
متغیر

شاخص

آمارة تی

مقدار
میانگین

وضعیت

عدد
معناداری

ویژگیهای فرد
ویژگیهای وبگاه
ویژگیهای محصول
مصرفکننده 

سردرگمی

گرایشبهیادگیری

 10/288

2/426

مناسب

0/000

حساسیتقیمتی

 4/109

2/332

مناسب 

 0/000

نیازبهشناخت 

 15/046

2/269

مناسب 

 0/000

تجربةاینترنتی 

16/125

2/439

مناسب 

 0/000

تحملابهام 

 12/126

 2/705

مناسب 

 0/000

دانشکافیدربارةمحصول 

 4/760

 2/774

مناسب 

 0/000

اعتبار 

 9/592

2/238

مناسب 

 0/000

قابلیتاستفاده 

 16/648

2/599

مناسب 

 0/000

پاسخگویی 


 6/788

 2/694

مناسب 

 0/000

تعامل 

 0/810

 3/042

نامناسب 

 0/418

طراحیوبگاه 

 7/983

 2/576

مناسب

 0/000

محبوبیتوبگاه 

 15/932

2/221

مناسب 

 0/000

کیفیتماهویاطالعات 

 15/321

 2/236

مناسب 

 0/000

کیفیتمحتوایاطالعات 

 14/392

2/273

مناسب 

 0/000

دسترسیپذیریاطالعات 

 12/954

 2/603

مناسب 

 0/000

نمایشاطالعات 

 8/649

 2/329

مناسب 

 0/000

ناملموسبودن 

 10/500

2/509

مناسب 

 0/000

درگیریباالیمحصول 

 28/337

1/991

مناسب 

 0/000

فراوانیمحصوالتگردشگری 

 17/410

 2/204

مناسب 

 0/000

پیچیدگیمحصوالتگردشگری 

 16/449

 2/295

مناسب 

 0/000

سردرگمیابهام 

 8/131

 2/702

مناسب 

 0/000

سردرگمیسربار 

 3/447

 2/836

مناسب 

 0/001

سردرگمیشباهت 

 9/203

 2/560

مناسب 

0/000
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هر متغیر در سیستم مدل معادالت ساختاری را میتوان هم متغیر درونزا و هم متغیر برونزا
پذیرد.درمقابل،متغیربرونزا


زاازسایرمتغیرهایموجوددرمدلتأثیرمی

درنظرگرفت.متغیردرون
هیچگونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمیکند ،بلکه خود تأثیر میگذارد.

هایمحصولبرونزاهستندومتغیر


هایوبگاهوویژگی

هایفرد،ویژگی

متغیرهایمربوطبهویژگی
سردرگمیخریداردرونزاست .

وتحلیلاطالعاتبانرماف ار Smart Plsدرنمودار2بهتصویرکشیدهشده

نتایجحاصلازتج یه
است :


نمودار  :1معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر


مدلپژوهشرادرحالتتخمینضرایباستانداردنشانمیدهد.باتوجهبهمدلدر

نمودار 1
حالت تخمین ضرایب می توان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد .در این نمودار اعداد یا
ستةاولمعادالتاندازهگیریکهروابطبینمتغیرهایپنهانو

ضرایببهدودستهتقسیممیشوند:د
متغیرهای آشکارند .این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی میگویند .براساس بارهای عاملی
استانداردشده ،شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد در اندازهگیری سازة مربوط سهم
کوچکتریداشتهباشدسهمکمتریدراندازهگیریسازةمربوط

بیشتریداردوشاخصیکهضرایب 
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خواهدداشت.دستةدوممعادالتساختاریکهروابطبینمتغیرهایپیداوپنهاناندوبرایآزمون

فرضیات استفاده میشوند .به این ضرایب اصطالحاً ضریب مسیر گفته میشود .اعداد داخل دایره
شاخصضریبتعییناست.ضریبتعیین R2بررسیمیکندکهچنددرصدازواریانسیکمتغیر
وابستهرامتغیرهایمستقلتبیینوپوششمیدهند.بنابراینطبیعیاستکهاینمقداربرایمتغیر

مستقلبرابرصفرباشدوبرایمتغیروابستهبیشترازصفر.هرچهاینمی انبیشترباشد،ضریبتأثیر
متغیرهایمستقلبر  وابستهبیشتراست.برایمتغیرسردرگمیخریدارمقدارضریبتعیین0/377
همرفته 30/77درصدازواریانس
شدهاست،بنابراینتمامیمتغیرهایفردی،وبگاهومحصولروی 

سردرگمی خریدار را پوشش میدهند 69/23 .درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی است و
دیگرعواملتأثیرگذاربرسردرگمیخریداررادربردارد .
بهعلت
ویژگیهای مشتری ،بعد حساسیت قیمتی در مرحلة تحلیل عاملی تأییدی  

در میان ابعاد 
معنادارنبودنحذفشدهاست.


نمودار  :2مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معناداری ()t-value




نمودار  2مدل پژوهش را در حالت معناداری ضرایب نشان میدهد .این مدل درواقع تمامی
معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب مسیر) را با آمارة تی میآزماید.
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دستآمده از آزمون تی ،بارهای عاملی متغیر ویژگیهای وبگاه ،ویژگیهای فردی و
بنابر نتایج به 
محصول در سطح اطمینان  99درصد معنادار شده و در اندازهگیری سردرگمی سهم معناداری
شدهاست.دربعدویژگیهایفردی،


صورتقدرمطلقبیان

اند.بایددقتداشتکهمقادیرتیبه

داشته
شاخص دانشفردازمحصولوشاخصنیازبهشناختدرسطحاطمینان 99درصدمعنادارشدهو

باقیماندة شاخصها سهمی در سازة ویژگیهای فردی نداشتهاند .در بعد ویژگیهای وبگاه ،فقط

شاخصفنیدرسطحاطمینان 99درصدمعنادارشدهوبقیهدرسطحاطمینان 95درصدمعنادار
هایمحصول،پیچیدگیوناملموسبودنمحصوالتوخدماتگردشگریدر


اند.دربعدویژگی

شده
سهمیدرسازهنداشتهاند .

ودیگرشاخصها

درصدمعنادارشده

سطحاطمینان99

پاسخ به فرضیههای پژوهش
فرضیة اول :ویژگیهای فردی با سردرگمی رابطة معناداری دارد.
باتوجهبهنمودار، 1کهمدلرادرحالتتخمینومعناداریضرایبمسیرنشانمیدهد،مشاهده
شودکهضریبمسیربرایتأثیرویژگیهایفردیدرسردرگمیمنفی شدهواینمقداردرسطح


می
اطمینان  99درصد معنادار است ()𝛽=-0.262, t=6.709, Sig<0/01؛ بنابراین ویژگیهای فردی در
سردرگمیتأثیرمنفیومعناداردارد.درنتیجهفرضیةپژوهشگرتأییدمیشود .


فرضیة دوم :ویژگیهای وبگاه با سردرگمی رابطة معناداری دارد.
،ضریبمسیربرایتأثیرویژگیهایوبگاهدرسردرگمیمنفیشدهواینمقداردر

باتوجهنمودار1
بنابراینویژگیهایوبگاه

سطحاطمینان95درصدمعناداراست()𝛽=0-0.144, t=2.868, Sig<0/01؛
درسردرگمیتأثیرمنفیومعناداردارد.درنتیجهفرضیةپژوهشگرتأییدمیشود .


فرضیة سوم :ویژگیهای محصول با سردرگمی رابطة معناداری دارد.
با توجه به نمودار  ،1ضریب مسیر برای تأثیر ویژگیهای محصول در سردرگمی مثبت شده و این
مقدار در سطح اطمینان  99درصد معنادار است ( .)𝛽=0.470 t=10.609, Sig<0/01بنابراین
دارد.درنتیجهفرضیةپژوهشگرتأییدمیشود .

ویژگیهایمحصولدرسردرگمیتأثیرمثبتومعنادار


جدول  :2خالصة فرضیات
نتیجه

فرضیه

.1ویژگیهایفردیدرسردرگمیتأثیرمعناداریدارد.

قبول 

.2ویژگیهایوبگاهدرسردرگمیتأثیرمعناداریدارد.

قبول 

.3ویژگیهایمحصولدرسردرگمیتأثیرمعناداریدارد.

قبول 
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نتیجهگیری
سازمانهایگردشگری

نوآوریهادردهةگذشتهاست.اینفنّاوریروشکار

مهمترین
اینترنتیکیاز 
رادگرگونکردهاست.همگامباپیشرفتفنّاوریوانجامدادناموربسیاریازطریقاینترنت،خریدهای
وبگاههایمرتبطبامحصوالتگردشگری
یافتهامادرایرانخریدچندانیازوب 

اینترنتینی اف ایش
پژوهش هایی پیرامون شناسایی موانع خرید از اینترنت ،مانند عواملی که

صورت نمیگیرد .بنابراین 
نظرمیرسد.هدفازاینمطالعه


شود،ضروریبه

باعثسردرگمیخریداروشکستاودرخریدمی
شناساییوبررسیعواملمؤثردرسردرگمیخریداردرخریدبرخطمحصوالتگردشگریاست .
نوآوری علمی پژوهش درنظر گرفتن سه بعد اصلی مبادله است :فرد خریدار ،وبگاه فروشنده ،و
ازاین،ویژگیهایمحصولدرمقاالتپیشنهادشده،اماپژوهشی


محصولوخدمتموردمبادله.پیش
دربارة آن انجام نشده بود .ازاینرو با مطالعة بیشتر این بعد ،که اتفاقاً تأیید هم شده ،به ابعاد
موردبررسی اف وده شده و نشان داده شده که ویژگیهای ناملموسبودن ،درگیری باالی محصول،
پیچیدگی و فراوانی محصوالت و خدمات گردشگری نی ج و عوامل مؤثر بر سردرگمی خریدار در
منحصربهفردی است که آنها را از

ویژگیهای 

خرید برخط است .محصوالت گردشگری دارای 
محصوالتتولیدشدهوسایرخدماتمتمای میکند .
درادبیاتپیشینتأکیدبردوبعدویژگیهایفردگیرندةاطالعاتوبررسیاطالعاتازنظرحجم

ابهاماطالعاتبودهاست.دربرخیپژوهشهانی عاملجنسیتمتغیر

اطالعات،شباهتاطالعاتو 
هایوبگاههای


هادرخصوصسردرگمیبهویژگی

شدهاست.دربرخیپژوهش
میانجیدرنظرگ 
رفته
رزرو و تأثیر آن در رضایت و وفاداری مشتری پرداخته شده است .برای مثال ،مات لر و همکارانش
(،)2005صرفاًتأثیرسهنو سردرگمی ـ ابهام،سربار،شباهت ـرابرسهراهبردکاهشسردرگمی
دی
وی 
ـدربازاردی 

رفتنسردرگمی،دخیلکردندیگراندرتصمیمگیریورهاکردنخرید

نادیدهگ

ـ
درمطالعهایمشابه،والشوهمکارانش(،)2007مدلمفهومیرابرایبررسیتأثیر

بررسیکردند .
تعویقانداختن تصمیمگیری و وفاداری به برند ،طراحی

انوا سردرگمی بر دو نتیجة سردرگمی  ،
به
کردند .عالوهبراین ،مات لر و همکارانش ( )2011دو عامل مؤثر بر سردرگمی خریدار ـ دانش
وبوبگاه ـ و سه نتیجة نگرشیِ رضایت از محصول،
مصرفکنندگان از محصول و قابلیت استفادة  

قراردادند.همانطورکهگفتهشد،لووهمکاران( )2016بعد

سرگرمکنندگی و اعتماد را موردمطالعه 

ویژگیهایفردیرانی بهاینابعاداف ودند،اماهمچنانمحصولدرنظرگرفتهنشد .

نتایج مطالعة حاضر مفاهیم کاربردی بسیاری پیش روی بازاریابان گردشگری برخط و طراحان
وبگاههای گردشگری قرار میدهد .این عوامل حیاتی در سه دستة کلی ویژگیهای وبوبگاه،
وب 

فرضیههای

ویژگیهای محصوالت و خدمات و ویژگیهای فردی گردشگر طبقهبندی شده است .

هابیانمیشود .


دهدکهنتایجحاصلازبررسیآن

اصلیتشکیلمی
پژوهشراسهفرضیة
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فرضیة اول :ویژگیهای مشتری با سردرگمی رابطة معناداری دارد.
لووگرسوی()2015بیانکردندافرادیکهتجربةاینترنتیکم،گرایشبهیادگیریکم،حساسیت
قیمتیکم،نیازبهشناختکمدارند،بهعلتتواناییوانگی ةکمتربرایپردازشمحركهایبیرونی،

احتمال بیشتری برای سردرگمشدن آنها وجود دارد .در این پژوهش نی رابطة معکوس این
ویژگیهایفردیباسردرگمیبهاثباترسیدهاست .

احتمالزیاد باعث

رنجبریانوهمکارانش (،)2016درمطالعةخود،چهار ویژگی شخصیتی که  
به
مصرفکنندگانمیشودراشناسایی کردند:نیازبهشناخت،حساسیت قیمتی،تجربةقبلی

سردرگمی
یافتههایآنها ،سه ویژگی آخر سردرگمی ناشی از
با اینترنت و حساسیت بر روی کیفیت .براساس  
میدهد .
تحتتأثیرقرار 
اضافهباراطالعاترا 
شباهتاطالعات،ابهامو 
درمطالعاتلووهمکاران(،)2016حساسیتقیمتیرابطةمعکوسیراباسردرگمینشانمیدهد.
بهعلت
ویژگیهای مشتری ،بعد حساسیت قیمتی در مرحلة تحلیل عاملی تأییدی  

در میان ابعاد 
معنادارنبودن حذف شد .حذفاینعاملشایدبیانگراینباشدکهافرادحاضردرنمونةاینپژوهش،
در خرید خود رویکرد نظاممند ندارند یا حوصلة جستوجوی کامل را ندارند و اطالعی از نحوة
وجوبراییافتنبهترینقیمتندارندوشایداینسؤاالتمناسبفرهنگخریدوجستوجوی


جست
قیمتی در کشو ر نباشد .همچنین در آن پژوهش فرضیة رابطة منفی بین گرایش به یادگیری و
سردرگمیردشد  ،امادرپژوهشحاضراینفرضیهتأییدشدهاست.اینبدینمعنیاستکهافراد
هدفشانازمراجعهبهوبگاه،ضمناف ایشوکسباطالعات،فرصتیبراییادگیرینی بودهاست .
گیریبعدویژگیهایفرد

درمیانابعاد،دانشفردازمحصولوتحملابهامسهمزیادیدراندازه
ویافته هانی نشاندادافرادبادانشوتحملابهامبیشترکمتردچارسردرگمیمیشوند.نتایج

داشت
پژوهشمات لروهمکاران()2011نی فرضیةرابطهةمعکوسمیاندانشفردازمحصولوسردرگمی
را  تأییدکرد.دراینپژوهشنی میاندانشفردازمحصوالتوخدماتوسردرگمیرابطةمعکوس
ایکهمیتوانندبهدیگراننی 

وجودداردوافرادیکهدراینزمینهاطالعاتبیشتریدارند،به 
گونه

راهنماییخریدبدهند،کمتردچارسردرگمیمیشوند .


فرضیة دوم :ویژگیهای وبگاه با سردرگمی رابطة معناداری دارد.
ویژگی هایوبگاهشاملکیفیتفنیوکیفیتطراحیوکیفیتاطالعاتاست.هرچهکیفیتفنی،

طراحیواطالعاتوبگاهبیشترباشد،احتمالسردرگمیافرادکاهشمییابد .

درهریکازپژوهشهایپیشین(لووهمکارانش،2016لووگرسوی،)2015اطالعاتازسهلحاظ

شباهتاطالعات،ابهاماطالعاتوازدیاداطالعاتبهطورمج ابررسیشدهبود؛ امادرپژوهشحاضر،

شود،بعدکیفیتاطالعاتدرمیانابعادویژگیهایوبگاهقرار

ازآنجاکهاطالعاتازسویوبگاهارا همی
گرفته و در کنار کیفیت فنی وبگاه و کیفیت طراحی وبگاه بررسی شده است .در این قسمت وجود
سرعتوالبتهبهدرستیفردرابهاطالعاتدرخواستیاوبرساندبسیارمهماست .


هاییکهبه

لینک
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قابلیتاستفادهنگرشمسافرانبهخریدبرخطواعتمادرابهبودمیبخشد،بنابراین،برایبهبود

اینبعد،بایدسهولتوسرعتدسترسیبهصفحةوبوبگاه رااف ایشداد.همچنینوجودلینکهای

منظورناوبریدروبگاهبرایدسترسیبهاطالعاتالزموپیچیدهنبودنکارکردنباوبگاهنی 


مناسببه
درکاهشسردرگمیمؤثراست.قابلیتتعاملمشاورانوبگاهباخریدارانیکهدچارمشکلشدهاندو

پاسخگوییبهآنانبسیارمهماست،زیراارا ةمشاورهوپاسخصحیحوبهموقعسردرگمیمسافررا
کاهشمیدهد.مات لروهمکاران()2011بیانمیکنندکهقابلیتاستفاده (دراینپژوهشقابلیت

استفادهازابعادکیفیتفنیوبگاهاست)برسردرگمیاثرمعکوسداردواف ایشقابلیتاستفادهباعث
کاهشسردرگمیمیشود .


فرضیة سوم :ویژگی های محصوالت و خدمات گردشگری با سردرگمی خریدار رابطة
معناداری دارد.
در این پژوهش ،ویژگی های فراوانی و تنو محصوالت گردشگری ،پیچیدگی محصوالت ،درگیری
بودنبهعنوانابعاد


کنندوناملموس

ذهنیزیادیکهاینمحصوالتهنگامخریددرخریدارایجادمی
هایمحصوالتوخدماتگردشگریموردبررسیقرارگرفتهاست.ازاینمیانفقطدوویژگی


ویژگی
بودنوپیچیدگیدرمدلمعنادارشدهاند .


ناملموس
1
نپومیوسنو وهمکاران()2014درتحقیقاتخودبهایننتیجهرسیدندکهمی انناملموسبودنبر
کهریسکدركشدهدرمحصوالتو


گذارد.باتوجهبهاین
ریسکدركشدهدرخریدبرخطتأثیر  
می

خدماتگردشگریباالست،میتوانگفتاینویژگیسردرگمیرانی تحتتأثیرقرارمیدهد .
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