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 :خصوصيات خريدار -
  عوامل فرهنگي بيشترين و عميق ترين اثر را بر رفتار مصرف كننده دارند: عوامل فرهنگي . 

  آيد اساسي ترين عامل تعيين كننده خواسته ها و رفتار يك شخص به حساب مي: فرهنگ .  
 مليت ها، مذاهب، قوميت ها . اسباب شناسايي و گروه گرايي بيشتري را فراهم مي آورند: خرده فرهنگ  
 بخشهاي نسبتاً همگن و با دوام در يك جامعه هستند كه داراي سلسله مراتب بوده و اعضاء آن از ارزشها، : طبقه اجتماعي

  . و رفتار مشترك برخوردارند عاليق
 

  عوامل اجتماعي: 
 تمام گروههايي كه بر عقايد و باورهاي رفتاري شخص، چه بصورت مستقيم  و چه به صورت غير مستقيم : گروههاي مرجع

  .موثرند
 بزرگترين سازمان خريد مصرفي جامعه است: خانواده .  
 اراي يك شان و هر نقش د. هر نقش فعاليت هايي را شامل مي شود كه انجام آن از يك نفر انتظار مي رود: شان و منزلت

  .منزلتي است، افراد در انتخاب كاالي براي خود چنان عمل مي كنند كه شان و منزلت آنان را در جامعه نشان دهد
  

 عوامل شخصي: 
 سن و مرحله دوره عمر  

 الگوي خريد    مرحله دوره عمر خانواده
  اهل تفريح –مد  –فشار مالي اندك   :دوره تجرد

  كاالي با دوام –باالترين نرخ خريد   جوان بدون فرزند :زوج هاي تازه ازدواج كرده
  وضع مالي نامناسب –خريداران منازل   سال 6با جوانترين فرزند زير ): اول(خانواده كامل
  وضع بهتر  سال و باالتر 6با جوانترين فرزند ): دوم(خانواده كامل
  كاالهاي بادوام –وضع مالي مطلوب   زوج هاي مسن تر با فرزندان مستقل): سوم(خانواده كامل
  تفريح  –مسافرت   اشتغال سرپرست –زوج مسن بدون فرزند ): اول(خانواده تهي
  كاالهاي پزشكي –افت شديد مالي   سرپرست بازنشست –زوج هاي مسن بدون فرزند ): دوم(خانواده تهي

  صاحب درآمد  بازمانده تنها و شاغل
  محبت –نياز به توجه   بازمانده تنها و بازنشسته

 

 درآمد قابل تصرف؛ پس انداز و دارايي؛ بدهي ها؛ قدرت استقراض و عقيده مردم نسبت به خرج كردن در برابر پس : شرايط اقتصادي
  انداز

 ل سبك زندگي تقاب. الگوي زندگي شخص در جهان است كه در فعاليتها، عاليق و باورها و عقايد وي تجلي مي يابد :سبك زندگي
 .با محيط او را نشان مي دهد "فرد به عنوان كل"

 شخصيت خصوصيات روانشناختي بارزي است كه واكنش هاي نسبتاً با ثبات و با دوام فرد نسبت به محيط  :شخصيت و تصور شخصي
  .او را به دنبال دارد



٤  wwww.tourism

 

ه بااليي از 

  .است
   

 

 نيز به پنج 

اضي كننده 
 )3  ص

را بايد ) رگ

mscience.ir

 شود كه به درجه

  . ه هستند
نندگان برخوردار ا

ها دو بعد باالتر زا
  )37، ص 1

ضي كننده ها، را
،2004يم و بام، 

هرزبر(گيزه هايي 

  

r   گردشگري

حرك تبديل مي

ند بيشتر ناخودآگا
ف كنمصر ها در 
 .  شوند

آنه. گان ارائه گرد
1998لومسدون، (

ر كنار فقدان ناراض
كي( .ري مي باشند

ه چه اهداف و انگ

رفتار

علم گ            

نياز وقتي به محك

هندم شكل مي د
 خاصي از انگيزه

برانگيخته ميص

ث شبه النه پرندگ
Aesthetic a(

در.  كننده ميشود
هم رفتار گردشگر

خواهيم فهميد كه

)ي

)حبت

           ...ار

يك. سياري است

ي كه به رفتار مرد
ك كردن مجموعه

 در زمانهاي خاص

ثلثت يك سري م
appreciatio

ي كننده و راضي
اهيم اصلي در فه

ي داشته باشيم، خ

هاي خودشكوفايي
تكامل و واقعيت
)خشيدن به خود

نيازهاي احترام
و منزلت، خودباوري

ازهاي اجتماعي

س تعلق، عشق و مح

نيازهاي ايمني

هاي فيزيولوژيكي

دگاهي از رفتا

 داراي نيازهاي بس

روانشناختي واقعي
ز توانايي تحريك
ر نيازهاي خاص

ن هرم به صورت
n(و درك زيبايي

مل عوامل ناراضي
ها مفا ف و انگيزه

زهاي مازلو آگاهي
  :يم

نيازه
ت(
بخ

ني
شان و(

نيا

احساس(

ن

نيازه

كها

)ها

ف

)ه ها

ارائه ديد:  پور

 :ي
در هر مقطعين 

  .باشد
نيروهاي ر:  فرويد
هر كااليي ا: شي

را مردم تحت تاثير

 بهتر است كه اين
از دانش و فهم و

 دوعاملي كه شام
خواستها، اهداف. د

سلسله مراتب نياز
 مدنظر داشته باشي

محرك

نيازه(

اهدا

انگيزه(

ل محمد علي

عوامل روانشناختي
 انسان: انگيزش

ظر شدت رسيده ب
نظريه انگيزش+ 

جايگاه يابي انگيزش
چر: نظريه مازلو+ 
 

سون معتقدند كه
عبارتند اودند كه 

نظريه اي: زبرگ
حضور داشته باشند

ه اهميت تئوري س
ك آن خواسته ها م

رسول

 ع


نظ
+
ج
+
 

 

ميل و موريس
بعد ديگر افز

نظريه هرز+ 
نيز بايد حها 

اگر نسبت به
براي تحريك



٥  www.tourismscience.ir    علم گردشگري                       ...ارائه ديدگاهي از رفتار : رسول محمد علي پور

 
از انگيزه بعنوان قصد سفر ياد مي كنند و اين ديدگاه خروجي و هدف رفتار را كه از يك نياز ويژه نشات مي گيرد توجيه  مكينتاش و گولدنر

  .كه خواست و انتظار مسافر در طول زمان تغيير كرده و افزايش مي يابد اگرچه از ديدگاه بام مردود است، چرا .مي نمايد

 
داراي دو گونه نياز اساسي است كه عبارتند از رشد و اجتناب كه كامالً بصورت انفرادي و در واقع هرزبرگ معتقد است كه بشر  -

اين تئوري حاكي از آن است كه شغل داراي عاملي از دو شرط  .مجزا عمل مي نمايند و بر رفتار انسان از جهات مختلف موثرند
 . است و عامل انگيزش كه در رابطه با محتواي كار استاست كه عبارتند از بهداشت يا عامل ناخشنودي كه در رابطه با محيط 
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اين نظريه ابراز مي دارد كه انسانها بطور همزمان در دو سطح مجزا از هم كه عبارتند از احساس شادي و احساس درد زندگي 

  .مي كنند
صر نامحسوس در الزم بذكر است كه عناصر محسوس گردشگري شامل تاسيسات اقامتي در زيرمجموعه بهداشت و عنا -

 :مجموعه انگيزشي جاي مي گيرند

 

  

  :گردشگري درانگيزه مفهوم 

Reichel ،Neumen ،Pizam يك سري از نيازها كه كسي را براي شركت در « : انگيزه گردشگر را به صورت زير تشريح مي كند
بدين گونه انگيزه مي تواند چندسري از نيازها را منعكس كند كه متعاقبا به طرق مختلف بر روي » .يك فعاليت گردشگري مستعد مي كنند
  .انتخابهاي فردي تاثير خواهد گذاشت

را نقطه شروع در  Pearce ،Maslowبراي مثال . به وسيله محققان زيادي بكار گرفته شده است Maslowي ا نيازهاي سلسله
توصيف اين كه انگيزه گردشگران چرا در طي زمان تغيير مي كند و چگونه انگيزه خاصي تحت تاثير تجربيات سفر قبل قرار مي گيرد، مي 

  .داند

كه بر اساس مفهوم اين كه مراحل در چرخ زندگي در تعيين انگيزه به منظور سفر تفريحي   "نردبان سفر شغلي "مفهوم  Pearceبعدها 
  .توسعه يافت بود Rapoportارزش مي يابد را معرفي كرد كه شبيه به مفهوم چرخ زندگي خانوادگي كه توسط 

با نيروهاي اجتماعي ـ روان  "هل "فاكتورهاي . روي انگيزه گردشگر را معرفي كرد "كشش "و  "هل "دوگانگي  Dannاولين بار 
صفتهاي محصول را كه كسي را  "كشيدن "فاكتورهاي  .شناسي كه يك فرد را براي رفتن به تعطيالت مستعد مي كند، توصيف شده اند

  .به سمت مقصد خاصي جذب مي كنند را عنوان مي كند

تئوري ، Iso – ahola .روي رفتار سفر را آشكار مي كنند "كشش "و  "هل  "كارهاي اخير يافته هاي تجربي مرتبط با اثرات محركي 
نشان مي دهد كه گردشگران طبق نياز خود براي  Iso – aholaكار . برانگيختگي مطلوب رادر تحليل انگيزه و رفتار گردشگر به كار برد

برخي گردشگران خواهان فرار از خستگي روزمره . گريز از زندگي روزمره خود و در جستجوي خود براي تجربيات جديد تغيير مي كنند
سته بندي شده اند و برخي د "نياز به فرار "هستند، برخي ديگر كه تالش مي كنند از استرس دوري كنند، اغلب به عنوان گردشگراني با 

نياز به "موقعيتهايي براي آموختن درباره فرهنگ هاي ديگر هستند، در زمره كساني هستند كه داراي  ستجوي تجربيات جديدديگر كه در ج
  .هستند قرار مي گيرند "جستجو
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  :گونه شناسي پالگ

برون گرايان . ، ميانه رو ها و درون گرايان برون گرايان . ند دسته عمده تقسيم شو 3مسافران ميتوانند از جهت اطمينان در مسافرت به 
شگران بين المللي اطالق مي شود و در مقابل درونگرايان بدنبال مسافرتهاي گروهي به نقاط شناخته شده مطمئن ، مشتاق ، و بيشتر به گرد

اما استفاده . فت اين جدول مورد توجه قرار گرفت گر هنگامي كه اين واژه در گزارشهاي كتاب هاي گردشگري مورد استفاده قرار .اند
مستمر آن به دليل طبيعت تك بعدي آن، نبود معيار اندازه گيري جزئيات آن و همچنين تمركز آن به ناحيه آمريكاي شمالي مورد سئوال 

  )19ص  ،2000جعفري،( .را به آن افزود energy , lethargyوبعد ديگري تحت عنوان  1991در سال . قرار گرفت

  

  :پاسخ ميدلتون –مدل محرك 

 .در اطراف مهمترين عنصر يعني مشخصه هاي خريدار و روند تصميم گيري قرار دارنداين مدل از چهار عنصر متقابل تشكيل شده است كه 
  .اين مدل از محركها و بازدارنده ها تشكيل شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Middleton (1994) Pp 104-112  
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  انتخاب، سازماندهي و تعبير و تفسير مي كندفرايندي كه فرد براي ايجاد تصويري معنادار از جهان، داده هاي اطالعاتي زا  :درك.  

  .مردم به محرك هايي توجه بيشتري مي كنند كه با نياز فعلي آنان ارتباط داشته باشد: توجه انتخابي #

د تمايل مردم به گرداندن اطالعات بنابر معاني شخصي و تعبير و تفسير اطالعات به گونه اي كه بر تاييد و نه بر ض: تحريف انتخابي #
  .پيش فرضهاي آنان باشد

مردم بسياري از آنچه را كه مي آموزند فراموش مي كنند، اما اطالعاتي كه با باورها و عقايدشان همسو است را : حفظ و نگهداري انتخابي #
 .خود حفظ و نگهداري مي كننددر ضمير 

 ايجاد تغييرات در رفتار فرد است كه در اثر تجربه پديد مي آيد: يادگيري.  

 باور و عقايد:  

  .انديشه اي است تشريحي كه يك فرد درباره چيزي دارد:  باور

  .عبارت است از ارزيابي، احساسات عاطفي و تمايالت عملي مساعد يا نامساعد و پايدار يك فرد نسبت به يك مورد يا ايده: عقيده

 :نقش متفاوت ايفا مي نمايند 5مردم در تصميم گيري خريد  :فرآيند خريد -
 كسي كه اولين بار پيشنهاد خريد كاال را مي دهد: پيشقدم 

 كسي كه نظر و توصيه اش بر تصميم خريد تاثير مي گذارد: تاثيرگذار 

 كسي كه درباره هريك از اجزاء تصميم گيري خريد تصميم مي گيرد: تصميم گيرنده. 
 خريدار 

  225، ص 2000كاتلر،(استفاده كننده( 
 )228، 2000كاتلر،(  :دمراحل فرآيند تصميم گيري خري -
 خريدار ميان حالت واقعي و حالت ايده آل خود تفاوتي را احساس مي كند: شناخت مشكل. 
  جست و جو براي اطالعات : 

  ...حالت جست و جوي ماليم تر، عالقه مندي و توجه بيشتر به آگهي ها و : توجه افزون شده+ 
  : توجه فعاالنه+ 
  منابع تجربي –منابع عمومي  –منابع بازرگاني  –منابع شخصي   :منابع اطالعاتي عبارتند از+ 

 ارزيابي گزينه ها : 

  مصرف كننده تالش مي كند نياز خود را برآورده سازد + 
  وي با استفاده از آن قصد رسيدن به مزاياي معين خاصي را دارد+ 
مزاياي مختلفي براي برآورده ساختن نياز دراختيار وي كاال را به منزله مجموعه اي از صفات خاصي مي بيند كه قابليت ارائه + 
  .دارد

 تصميم گيري درباره خريد: 
   .عقايد و عوامل وضعيتي پيش بيني نشده ميان قصد خريد و تصميم گيري درباره آن دخالت دارند

نام تجاري، : ردمورد ديگر نيز تصميم مي گي 5هرمصرف كننده هنگام به انجام رساندن قصد خريد به طور معمول درباره + 
  ريد، تصميم كمي، روش پرداخت فروشنده، زمان خ
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ص ، 2001باين و سانچز،. ( مقاصدي كه از تصوير مثبت قويتري برخوردارند داراي شانس باالتري در مرحله تصميم برخوردارند -

608(  
 رفتار پس از خريد   

  
  
  : عامل رضايتي+ 

باين و . (دريافتي، رضايت عبارت است از نتيجه قياس ميان انتظارات و درك عملكردطبق تئوري عدم تاييد انتظارات و يا كيفيت 
  )609، ص 2001سانچز،

  ناراضي انتظار مشتري  <عملكرد كاال 
  راضي انتظار مشتري = عملكرد كاال 
  مسرور انتظار مشتري  >عملكرد كاال 

سعي شده است تا به رابطه بين تصوير مقصد و رفتار گردشگر از يك سو و  در اينجا. رفتار خريد شامل عوامل شناختي و ارزيابي مي گردد
قصد بازگشت و تمايل پيشنهاد مقصد به عنوان متغيرهاي رفتار و  .ميان تصوير و ارزيابي پس از خريد از سوي ديگر با تامل نگريسته شود

 )607، ص 2001باين و سانچز، (. كيفيت درك شده و رضايت به عنوان متغيرهاي ارزيابي درنظر گرفته شده اند

اين تصوير به .  تصوير يك مقصد به نگرش ، درك ، عقيده و باور يك فرد در باره يك ناحيه جغرافيايي ويژه در سطح جهان اشاره دارد
ويا اينكه تصوير مقصد مي تواند به عنوان . وسيله تصوير آگاهانه ي يك فرد كه درباره يك مقصد خاص دارد، شكل گرفته است 

اين موضوع مي تواند يكي از فاكتور هاي كليدي در .مل كند كه باعث ترغيب كردن مخاطبان هدف مي شودسازماندهنده تصوير ذهني ع
  )295 ص ،2000جعفري،(. فرآيند انتخاب سفر افراد باشد

  هرچه تصوير يك مقصد مطلوبتر باشد، احتمال بازگشت مجدد بيشتر است: 1فرض. 
  احتمال پيشنهاد آن بيشتر استهرچه تصوير يك مقصد مطلوبتر باشد، : 2فرض. 
  هرچه تصوير يك مقصد مطلوبتر باشد، كيفيت درك شده توسط گردشگر بيشتر است: 3فرض. 
  هرچه تصوير يك مقصد مطلوبتر باشد، رضايت گردشگر بيشتر است: 4فرض. 
  كيفيت درك شده داراي تاثير مثبتي در رضايت گردشگر است: 5فرض. 
  ز تجربه سفر باالتر باشد، احتمال بازگشت وي بيشتر استهرچه رضايت گردشگر ا: 6فرض. 
  هرچه رضايت گردشگر از تجربه سفر باالتر باشد، احتمال پيشنهاد به ديگران بيشتر است: 7فرض. 
 احتمال بازگشت مجدد بيشتر استهرچه كيفيت درك شده توسط گردشگر بيشتر باشد، : 8فرض. 
  بيشتر باشد، احتمال پيشنهاد آن به ديگران بيشتر است هرچه كيفيت درك شده توسط گردشگر: 9فرض. 
هرچند كه ما به دنبال يافتن انگيزه ـ انتخاب ـ رضايت خاص ميان گردشگران هستيم، داليلي وجود دارد كه نشان مي دهند  -

نيت مشتري است كه مقاصد و فعاليتهاي زيادي در بازار وجود دارد كه كمابيش شبيه به ذه. اين رابطه به اين سادگي ها نيست
كمبود برخي از فعاليتها در مقصد و به دليل اتفاقات غيره منتظره اي كه در طي سفر ممكن . مي تواند بر انتخابها تاثير گذارد

بعالوه تجربه سفر و خودآگاهي گردشگر مهمتر از . است اتفاقا بيفتد بر روي رابطه انگيزه ـ انتخاب ـ رضايت تاثير مي گذارد
فعاليت / تجربيات و خودآگاهي پيشين بر روي انگيزه گردشگر و بنابراين انتخاب مقاصد. ليه گردشگر به نظر مي آيندانگيزه او

  .تاثير خواهد گذاشت
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