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Abstract

This study provides a framework for how to manage consumer behavior during the
outbreak of global pandemic’s by focusing on Covid 19 in a direction that leads to
favorable results for retailers. The importance of this research is that at present, due
to the spread of epidemic disease and the resulting recession, many changes in
consumer behavior can be observed and since retailers are highly influenced by
changes in consumer behavior because of their inherent characteristics, having a
framework to guide their practice can greatly help them; forasmuch as even in
critical situations, by implementing appropriate strategies, business performance can
be maintained or even improved. In order to present this framework, qualitative
content analysis method with inductive approach was used. The sampling method in
the present study is purposeful, after analyzing 27 relevant and valid studies and
conducting interviews with experts in the field of consumer behavior by snowball
method, the framework for how to manage consumer behavior was presented: This
framework includes 4 main categories of transparency, effective communication,
community-based behavior and endurance, 16 components and 57 indicators. The
reliability of the model was confirmed using the kappa index.
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در این پژوهش چارچوبی بهمنظور نحوه مدیریت رفتار مصرفکننده در دوران شیوع بیماریهای دنیاگیر با تمرکز بر
کوید  19در جهتی که منجر به نتایج مطلوب برای خردهفروشی شود ،ارائه میگردد .اهمیت این پژوهش از این
لحاظ مطرح میباشد که درحالحاضر بهدلیل فراگیری بیماری همهگیر و رکود اقتصادی ناشی از آن ،تغییرات زیادی
در رفتار مصرفکننده قابلمشاهده است و بهدلیل آنکه یک خردهفروشی بهدلیل مشخصات ذاتی خود ،به میزان
زیادی تحتتأثیر تغییرات رفتار مصرفکنندگان قرار دارد ،وجود چارچوبی بهعنوان راهنمای عمل آنها میتواند تا
حد زیادی یاریگر آنها باشد چراکه حتی در شرایط بحرانی نیز با اجرای استراتژیهای مناسب ،میتوان عملکرد
کسبوکار را حفظ یا حتی بهبود بخشید .بهمنظور ارائه این چارچوب از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد
استقرایی استفاده شد ،روش نمونهگیری در مطالعه حاضر در گام اول به شکل هدفمند میباشد که پس از تحلیل
 27پژوهش مرتبط و معتبر و در گام بعد انجام مصاحبه با متخصصان در حوزه رفتار مصرفکننده بهروش گلوله
برفی ،چارچوب نحوه مدیریت رفتار مصرفکننده ارائه شد :این چارچوب شامل  4مقوله اصلی شفافیت ،ارتباطات
اثربخش ،رفتار به نفع جامعه و استقامت 16 ،مؤلفه و 57شاخص میباشد .پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا
موردتأیید قرار گرفت.
واژگان کليدي :کوید  ،19مدیریت رفتار مصرفکننده ،تصمیمگیری مصرفکننده
استناد :عباسی ،عباس و حاتمی ،لیال ( .)1400طراحی چارچوب مدیریت رفتار مصرفکننده در دوران شیوع بیماریهای
دنیاگیر (مطالعه موردی :کوید  .)19مطالعات رفتار مصرفکننده.107-131 ،)4( 8 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،1400 ،دوره  ،8شماره  ،4صص .107-131
دریافت 1399/07/28 :پذیرش1400/02/10 :
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 .1مقدمه
بحران کوید  19بهعنوان یک فاجعه جهانی ،تأثیر منفی چشمگیری را بر اقتصاد جهان گذاشته است؛ بهگونهایکه
در چنین شرایطی به نظر میرسد که رکود جهانی ناشی از بحران کوید  19اجتنابناپذیر باشد ( Fernandes,
)2020؛ هرچند بحرانهای اقتصادی تمام صنایع را به شکل یکسانی تحتتأثیر قرار نمیدهند و کاهش تقاضا در
برخی از بخشها بیش از سایر بخشها مشهود است ( ،)Fernandes, 2020رکود اقتصادی مطمئناً تغییرات زیادی
بر محیط محلی و جهانی وارد میکند و ازآنجاییکه هر کسبوکاری محصولی از محیط خارجی خود است ،تغییرات
اتفاقافتاده در طول بحران اقتصادی ،عملکرد کسبوکار را تحتالشعاع قرار میدهد و در مواردی حتی بقای
کسبوکار را تعیین میکند ( .)Voinea & Filip, 2011بحران ناشی از تغییر ناگهانی محیط خارجی و عوامل
داخلی ،تنشی است که تهدیدی برای ایمنی یک سیستم یا زیرسیستم بهحساب میآید و این نوع حوادث نامعلوم
ممکن است خسارات عظیمی به اعضا ،اهداف کلی ،مزایا و منزلت سیستم وارد کنند ) Wen & Kavanaugh,
 .(2005این درحالی است که باوجود آنکه بحران کوید  19تنها حادثه غیرمنتظرهای نیست که تاکنون اتفاق افتاده
(بهعنوانمثال سارس  ،2003بحران مالی  ،2009-2008بیماری  ،)2009 H1N1اما بحران اقتصاد ناشی از کوید
 19با بحرانهای گذشته متفاوت است )(Ding, Levine, Lin & Xie, 2020؛ که دلیل آن بینظیربودن آن از
لحاظ اختالالت اقتصادی ناشی از تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در مقیاس باال ،اختالل در کار ،خانه و
کارهای روزمره شخصی ،همگرایی یک بیماری همهگیر ویروسی و رکود اقتصادی میباشد ).(Cranfield, 2020
این موضوع توسط بسیاری از محققان پذیرفته شده است که در دوران رکود اقتصادی مشتریان رفتار خرید،
عادات و الگوهای مصرفی خود را برای تطبیق با تغییر موقعیت مالی تغییر میدهند و آنها مطمئناً در مقایسه با
زمان رشد اقتصادی متفاوت رفتار خواهند کرد ( .)Voinea & Filip, 2011عالوهبرآن ،تمام مردم جهان تأثیرات
این پاندمیک را احساس کردهاند و رفتار و سبک زندگی تمام افراد در سطح جهان به دالیلی همچون محدودیتها
و قرنطینه که از سمت دولت مرکزی بهمنظور جلوگیری از گسترش اپیدمی وضع شده است ) Laguna, Fiszman,
 (Puerta, Chaya & Tárrega, 2020و همچنین ترس از مبتالشدن خود ،اعضای خانواده یا سایر افراد جامعه
) (Eichenbaum, Rebelo & Trabandt, 2020رو به تغییر است .در این زمینه یکی از نگرانیهای اساسی
سیاستگذاران در مورد میزان و ماهیت واکنش مصرفکننده در این شرایط است چراکه پویایی در سمت تقاضا
ممکن است منجر به رکود اقتصادی شود که مدتها پس از پایانیافتن همهگیری و برداشتهشدن محدودیتها
ادامه دارد ()Andersen, Hansen, Johannesen & Sheridan, 2020؛ این موضوع در اکثر کشورها بحران
بزرگی را برای شرکتها بهارمغان آورده است که توجه خود را به تحقیقات در مورد اینکه بنگاهها برای بقا در برابر
بالیای غیرمنتظره در آینده چه باید بکنند ،جلب کرده است (.)Wang, Di, Ye & Wei, 2020
یکی از بخشهایی که بهشدت تحتتأثیر این بحران قرار گرفته ،بخش خردهفروشی در سراسر جهان است که
مشخصه متراکم ،باز و عمومی آن ،بهعنوان یک خطر عمده در گسترش غیرقابلکنترل ویروس درنظر گرفته
میشود ( .)Van Eck, van Melik & Schapendonk, 2020; Andersen et al., 2020اگرچه تأثیر کامل این
بحران بر بخش خردهفروشی تنها پسازآنکه تحت کنترل قرار بگیرد آشکار میشود ،اما نشانههای اولیه حاکی از آن
است که بستهشدن بازارهای خردهفروشی به دستور دولتهای مرکزی سراسر جهان و همچنین تغییر در رفتارهای
مصرفکننده مرتبط با این بیماری همهگیر ،منجر به تأثیرات زیانباری بر این بخش شده است ( Li, Wang, Xue,
 .)Zhao & Zhu 2020بهگونهایکه بحران ،وضعیت را برای خردهفروشانی که قبالً از رقابت با بخش آنالین رنج
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میبردند ،سختتر کرده است ،درنتیجه این خردهفروشان یا بهطور کامل از کسبوکار خارج میشوند یا اینکه
متحمل ضرر بزرگی خواهند شد ( .)Pantano, Pizzi, Scarpi & Dennis, 2020درنتیجه کوید  ،19مدیریت
خردهفروش را با چالش بیسابقهای مواجه کرده است )(Cranfield, 2020؛ که یکی از دالیل این چالش
همانطورکه گفته شد ریشه در تغییر رفتار مصرفکننده و خواستههای وی در این شرایط دارد .بهگونهایکه تغییرات
ایجادشده درک و رفتار مصرفکنندگان نسبت به خردهفروشی را به چالش میکشد ) .(Cranfield, 2020ازاینرو
شناسایی نحوه مدیریت رفتار مصرفکننده برای مدیریت خردهفروشی بااهمیت میشود زیرا شرکتهایی که
استراتژی خود را بهطور مناسب اصالح کنند ،میتوانند عملکرد خود را در مواقع بحران حفظ یا بهبود بخشند
( .)Köksal & Özgül, 2007; Shahabi, Azar, Faezy Razi & Fallah Shams, 2021این درحالی است که
با بررسیهای صورتگرفته با استفاده از کلیدواژههای مرتبط در پایگاههای معتبر علمی داخلی و خارجی بین
سالهای  1398تا  1399و  2019تا  2020به نظر میرسد که تاکنون پژوهشی به بررسی این موضوع نپرداخته
باشد.
در این راستا این مطالعه بهدنبال پرکردن شکاف موجود در خصوص نحوه مدیریت رفتار مصرفکننده در زمینه
بحران پاندمیک کوید  19است .به این منظور فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده ارائهشده توسط & Schiffman
) ،Wisenblit (2015بهکاربرده شد تا چارچوب مربوط به مدیریت رفتار مصرفکننده در این دوران شناسایی شود؛
و بهعنوان راهنمایی برای مدیریت رفتار مصرفکننده در دوران شیوع بیماریهای دنیاگیر مورداستفاده قرار گیرد.
این موضوع توسط محققان مختلف اثبات شده است که قبل از ایجاد هرگونه استراتژی بازاریابی ضروری است که
نحوه تصمیمگیری مشتری شناسایی شود ()Voinea & Filip, 2011؛ زیرا همه عناصر آمیخته بازاریابی با درک
بهتر فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده بهگونه اثربخشتری قابل پیادهسازی خواهند بود ( & Milner
 .)Rosenstreich, 2013این مطالعه متکی بر شناسایی بهترین روش برای خردهفروشان برای مدیریت ادراکات و
احساسات مصرفکنندگان در دوران پاندمیک کوید  19است؛ به این منظور راهنماییهایی از چگونگی کنترل این
وضعیت بیسابقه توسط خردهفروشان ارائه میشود.
 .2مبانینظري
 .2-1فرآیند تصميمگيري مصرفکننده
مدلهای فرآیند خرید مصرفکننده در طول  50سال توسعه یافتهاند و شامل تحقیق در مورد سازههای مختلف
ناشی از زمینههای اقتصادی و روانی میشوند ( .)Milner & Rosenstreich, 2013بهگونهایکه تحقیقات در این
حوزه بهمرور زمان تغییراتی کردهاند و این تغییرات بهدنبال اصالح مدلهای پیش از خود بودهاند .بهعنوان مثال بر
مدل ) Nicosia (1996بهعنوان اولین مدل جامع رفتار خرید ( )Milner & Rosenstreich, 2013انتقاداتی
ازجمله آنکه این مدل از منظر بازاریابان و نه مصرفکننده به فرآیند تصمیمگیری نگاه میکند ،درحالیکه
فعالیتهای مصرفکننده بسیار گستردهتر تعریف میشود ) (Milner & Rosenstreich, 2013و روابط فازی بین
متغیرها ،وارد است ( .)Naik & Reddy, 1999در ادامه مدل هوارد-شس1با توجه به متغیرهای چندگانه و روابط
چندگانه بین فرآیندهای داخلی و محرکهای خارجی و منابع اطالعاتی ،پیچیدگی رفتار تصمیم خرید را توضیح
1 Model of buyer behavior by Haward- Sheth
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میدهد ،هرچند مدل هاوارد-شس از محدودیتهای مفهومی رنج میبرد؛ شواهد نشان میدهد که مصرفکنندگان
همیشه از کل مسیر مدل پیروی نمیکنند و مدل برای خریدهای روتین بسیار پیچیده است .عالوهبراین ،در
شکلگیری مدل تصمیمگیری مبتنی بر دیدگاه این محققان ،در حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر بهروش خطی،
ایراد وارد است ( .)Mahmood & Baharun, 2019در ادامه این فرآیند؛ مدل McCarthy, perreault & queste
) (1997توانسته است درعینحال کامل ،سازههای مشابه را به یک فرم با سادگی منطقی گروهبندی کند ( Milner
 .)& Rosenstreich, 2013بااینوجود برخی از نقاط ضعف رایج در مدلهای قبلی را نشانمیدهد ،مانند نمایش
یک روند خطی و تأثیر محدود و ضد شهودی از متغیرهای اجتماعی و موقعیتی؛ عالوهبرآن بهروشنی نشان نمیدهد
که چگونه متغیرهای روانشناختی بر روند تصمیمگیری مصرفکننده تأثیر میگذارند ) Milner & Rosenstreich,
.(2013; Mahmood & Baharun, 2019

درنهایت ) Schiffman & Wisenblit (2015فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده را مبتنی بر سه قسمت اصلی
دادهها ،فرآیند تصمیمگیری و نتایج ارائه دادند .مؤلفه ورودی مدل تصمیمگیری مصرفکننده شامل سه نوع تأثیر
خارجی ( )1آمیخته بازاریابی -شامل استراتژیهایی هستند که برای اطالعرسانی و ترغیب مصرفکنندگان به خرید
مکرر طراحیشدهاند )2( .تأثیرات فرهنگی اجتماعی -شامل خانواده ،همساالن ،طبقه اجتماعی ،گروههای مرجع،
فرهنگ و خردهفرهنگ میباشد و ( )3ارتباطاتی -که ترکیب بازاریابی و تأثیرات فرهنگی اجتماعی را به
مصرفکنندگان انتقال میدهند؛ میباشد.
جزء فرآیندی مدل ،به این موضوع میپردازد که مصرفکنندگان چگونه تصمیم میگیرند ،برای فهم این فرآیند
باید تأثیر مفاهیم روانشناسی درنظر گرفته شوند .زمینه روانشناسی مدل شامل تأثیرات داخلی (انگیزهها ،ادراکات،
یادگیری ،شخصیت و نگرش) است که بر فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده تأثیر میگذارند (آنچه آنها نیاز دارند یا
میخواهند ،آگاهی آنها از انتخاب محصوالت مختلف ،فعالیتهای جمعآوری اطالعات ،ارزیابی آنها از
جایگزینها) .عالوهبرآن ،تجارب گذشته بر این فرآیند تأثیر میگذارد ،درجه ریسک درکشده همچنین میتواند این
مرحله از تصمیمگیری را تحتتأثیر قرار دهد .در موقعیتهایی با ریسک باال ،بهاحتمال زیاد مشتریان درگیر
جستجوی اطالعات پیچیده و گسترده هستند .در آخر بخش نتیجه از مدل ،تصمیمگیری مصرفکننده شامل
رفتارهای خرید و ارزیابیهای پس از خرید است.
نکته مثبتی که مدل این محققان نسبت به مدلهای پیش دارد ،ایجاد روابط متقابل بین مراحل مختلف فرآیند
است بهگونهایکه فرآیند تصمیمگیری خرید را بهعنوان یک مدل خطی درنظر نمیگیرند؛ بهگونهایکه بهجای اینکه
مشتری یک روند خطی را از طریق مجموعهای از مراحل طی کند ،اجزای مدل با هم در تعامل هستند ،همچنین
برخالف مدل مککارتنی و همکاران ،نقش متغیرهای روانشناسی بر فرآیند تصمیمگیری را بهخوبی نشانمیدهد.
بنابراین براساس فرآیند تصمیمگیری ) ،Schiffman & Wisenblit (2015میتوان فرآیند تصمیمگیری
مصرفکننده را تابعی از تالشهای بازاریابی ،ویژگیهای روانشناختی ،تأثیرات اجتماعی-فرهنگی ،تجربه گذشته و
ریسک درکشده محصول درنظر گرفت.
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 .2-2نحوه تصميمگيري مصرفکننده در زمان شيوع بيماري کرونا و پس از آن
مصرفکنندگان بهمرور عاداتی درباره مصرف چه چیزی ،چه زمانی و کجا ایجاد میکنند و این موضوع تنها به
مصرف محدود نمیشود و در مورد خرید ،جستجوی اطالعات و دفع پسماند ناشی از مصرف نیز صدق میکند
()Sheth, 2020; saeesi, fatemi & nazari, 2021؛ این عادات از طریق عملکرد مداوم مناسب و نتایج
رضایتبخش مشاهده میشوند ()Chou & Hsu, 2020؛ این درحالی است که مصرف عالوهبر عادات مبتنی بر
زمینه نیز هست و چهار زمینه اصلی وجود دارد که عادات مصرفکننده را کنترل یا تخریب میکند؛ این چهار زمینه
شامل زمینه اجتماعی ،فناوری ،قوانین و مقررات و بالیای طبیعی (ازجمله کوید  )19میباشد ()Sheth, 2020؛
کوید  19اینکه مردم کجا و چگونه خرید میکنند ،آنچه مردم میخرند و مصرف میکنند را تحتتأثیر قرار داده
است ).)Cranfield, 2020
در این پژوهش ،از مدل ) ،Schiffman & Wisenblit (2015جهت شناسایی نحوه تصمیمگیری
مصرفکننده استفاده میشود اما قبل از آن بهتر است دالیل تغییرات اتفاقافتاده در رفتار مصرفکننده در این دوران
به شکل خالصه بیان شود؛ چند دلیل میتواند زمینهساز این تغییر در شرایط بیماری همهگیر کوید  19باشد-1 :
ترس از کمبود :بهدلیل جمعآوری کاالهای اساسی و احتکار پدیده کمبود اتفاق میافتد ( Sheth, 2020; Hobbs,
)2020; Cappelli & Cini, 2020؛ که اثر کمبود بهطور چشمگیری بر خاصیت ارتجاعی قیمت و عادات انباشت
تأثیر گذاشته است ( .)Pantano et al., 2020ادبیات نشان داده است که مصرفکننده بهطور معمول با تعویض
برند یا فروشگاه با کمبود مقابله میکند ( -2 .)Knowles, Ettenson, Lynch & Dollens, 2020کاهش درآمد
مردم :خسارات شغلی در حال افزایش است و اقتصادها در سراسر جهان در حال انقباض هستند ،با ازدستدادن
مشاغل ،مخارج مصرفکننده کاهش مییابد ()Cappelli & Cini, 2020؛ درجه باالتری از صرفهجویی در تصمیم
خرید اتفاق میافتد و اثرات مختلفی برجای میگذارد؛ حذف خرید کاالهایی که از نظر مصرفکننده ضروری بهنظر
نمیرسد ،کاهش خرید برخی از کاالها و در ردههای جایگزینی ،جایگزینی گزینههایی با نسبت قیمتی باالتر از نتایج
آن است ) (Cranfield, 2020که این نیز منجر به آسیبدیدن مشاغل بیشتر میشود و درنتیجه ممکن است افراد
بیشتری شغل خود را ازدست بدهند و این چرخه مجدداً تکرار میشود ( -3 )Cappelli & Cini, 2020قرنطینه و
محدودیتهای دولتی :با وجود قرنطینه و فاصلهگیری اجتماعی و همینطور بستهشدن برخی از فروشگاهها به
دالیل قانونی و یا ناتوانی در عملیات در این دوران ،انتخاب مشتریان برای انتخاب مکان خرید محدود میشود؛ این
امر منجر به محدودیت مکان و کمبود مکان خرید شده است ) -4 (Laguna et al, 2020ترس از مبتال شدن خود
یا یکی از اعضای خانواده یا جامعه (Cappelli & Cini, 2020؛ )He & Harris, 2020؛ افراد را در انتخاب مکان
خرید حساستر میکند -5 .اضطراب و استرس از آینده نامعلوم :یا منجر به پسانداز پول برای خرید محصوالتی
میشود که راحتی وی را افزایش میدهد ( )Stanciu, Radu, Sapira, Bratoveanu & Florea, 2020یا اینکه
رفتار خرید آنی وی برای محصوالت ضروری را برانگیخته میکند (.)Li, Zhao, Huang & Li, 2020
براساس مدل ) ،Schiffman & Wisenblit (2015فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده تحتتأثیر تالشهای
بازاریابی ،ویژگیهای روانشناختی ،تأثیرات اجتماعی-فرهنگی ،تجربه گذشته و ریسک درکشده مشتری قرار دارد.
این درحالی است که همهگیری کوید  19یک رویداد آسیبزای جمعی برای بسیاری از مصرفکنندگان است و
باعث ناراحتی و مضرات جسمی ،روانی و عاطفی برای آنها میشود ( ،)He & Harris, 2020ازاینرو بسیاری از
محققان بیان داشتهاند که رفتار مصرفکننده در حال حاضر تحتتأثیر احساسات شخصی منفی مانند ترس و
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اضطراب ( (He & Harris, 2020; Long & Khoi, 2020استرس ( )Zwanka & Buff, 2020و احساسات
اخالقی مانند احساس گناه و سرزنش و افتخار (He & Harris, 2020؛  )Leppin & Aro, 2009قرار دارد.
طبق نظریه سیستم ایمنی رفتاری ،در زمینه بیماری کوید  ،19افراد به احتمال زیاد برای محافظت از خود
عواطف منفی (مثل ترس ،بیزاری ،اضطراب و  )...را توسعه میدهند ( ،)Wang et al., 2020ترس نتیجهای از
ریسک درکشده است؛ و مکانیسمی برای محافظت از خود در برابر فرار از نتایج بد است ( Higgins-Desbiolles,
)2020؛ ریسک درکشده نشاندهنده عدم اطمینانی است که مشتریان در زمانی که نمیتوانند نتایج خرید خود را
پیشبینی کنند ،با آن مواجه میشوند ( .)Schiffman & Wisenblit, 2015از نظر & Schiffman
) ،Wisenblit(2015ریسک درکشده به پیچیدگی محصول مرتبط است اما در شرایط بیماری کوید  19ریسک
درکشده را میتوان بهعنوا ن تهدیدات احتمالی برای سالمتی یا رفاه یک فرد توصیف کرد (Higgins-
 .)Desbiolles, 2020طبق گفته ) Kour & malik (2020ترس افراد را به خرید (آنچه در رفتار خرید هراسی یا
احتکاری مشاهده میشود) تشویق میکند ،خریدی که بهدلیل نیاز واقعی به کاالهای خریداریشده هدایت
نمی شوند بلکه راهی برای افراد است که احساسات منفی خود را کاهش دهند ،زیرا این کار باعث احساس امنیت،
راحتی ،فرار لحظهای و کاهش استرس میشود .استرس به خواستههای بیرونی (مانند محیطی یا اجتماعی) اشاره
دارد که فرد را ملزم به تغییر رفتار خود میکند (.)Moschis, 2007
تغییرات ناشی از پاندمیک کوید  19استرسزا است خصوصاً اینکه منابع استرس جدید است؛ در حال حاضر هیچ
واکسنی دردسترس نیست ،پیامدهای درازمدتی مرتبط به ویروس بر سالمتی و جامعه وارد است ،مشخص نیست که
این بیماری همهگیر چه تأثیری بر سبک زندگی در آینده خواهد گذاشت و چه موقع میتوانیم زندگی عادی خود را
از سر بگیریم ،درنتیجه برنامهریزی برای آینده دشوار میشود ( .)Vinkers et al., 2020سیستمهای استرس
انسانها برای پاسخگویی بهروشهای بسیار سازگار تکامل یافتهاند و ازاینرو انسان را قادر به سازگاری با چالش
میکند و باعث می شود که در عین نگرانی در مورد ویروس کرونا با این واقعیت جدید سازگار شوند ( Vinkers et
)al., 2020؛ استراتژیهای مقابله با استرس ممکن است که هم شامل فعالیتهای مصرفی (بهعنوان مثال رفتار
خرید آنی) و هم غیرمصرفی شود ،ازاینرو باعث تغییر در سبک زندگی مصرفکننده میشود و تغییر در سبک
زندگی منجر به تغییر در ترجیحات برند خواهد شد (.)Mathur, Moschis & Lee, 2008
این درحالی است که ) ،Slovic (2009در زمینه بررسی ریسک بر اهمیت جهانبینی تأکید کرده است که
میتوان آن را بهعنوان نگرشهای فرهنگی-اجتماعی هدایت ریسک فردی با ارائه جهتگیری هنجاری درک کرد؛
عفونتها بهدلیل پایه اجتماعی انتقال ذاتاً دارای یک بعد اجتماعی هستند و درک خطر در اینجا نهتنها به خود بلکه
بهاحتمال نزدیکی به دیگران نیز مربوط است و حتی فراتر از آن ،این احتمال که خود فرد بتواند در آلودهکردن سایر
افراد جامعه مقصر باشد ،باعث احساس گناه و سرزنش در او میشود ( .)Leppin & Aro, 2009این درحالی است
که در زمینه پاندمیک کوید  19احتماالً یک تغییر چشمگیر به سمت مصرف شخصی و مسئوالنه وجود دارد به این
معنا که مصرفکنندگان آگاهانه در مورد نحوه مصرف و انتخاب محصول و خدمت براساس آنکه چقدر نسبت به
آنها ،دیگران ،جامعه و محیطزیست مسئول است ،تأمل میکنند ( .)He & Harris, 2020بنابراین در این حالت
احساسات اخالقی آنها برانگیخته میشود ( .)Kim & Johnson, 2013بنابراین براساس مطالب گفتهشده
احساسات که هم بر شناخت نیاز توسط مصرفکننده تأثیر میگذارند و هم بر نحوه پاسخگویی به آن نیاز ،یک حلقه
گمشده در مدل تصمیمگیری ) ،Schiffman & Wisenblit (2015هستند.
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اما میزان شدت احساسات مصرفکننده و تأثیر این احساسات بر رفتار وی بهعوامل فرهنگی-اجتماعی و
شخصیت مصرفکننده در زمینه پاندمیک کوید  19وابسته است ( He & Harris, 2020; Vinkers, van
 .)Amelsvoort, Bisson, Branchi, Cryan, Domschke & Wee, 2020عالوهبرآن ،مدتزمان فراگیری
بیماری و شدت آن نیز میتواند بر شدت این احساسات و درنتیجه نحوه تصمیمگیری فرد تأثیرگذار باشد ( Donthu
.)& Gustafsson, 2020
اعضای فرهنگهای جمعی برخالف فردگرا ،توجه بیشتری به عوامل موقعیتی ،شایستگیهای وضعیتی و
توصیفات رفتاری در زمان اقدام در مقایسه با فرهنگهای فردگرا دارند و بهنظر میرسد که تعامالت اجتماعی در
فرهنگهای جمعگرا بیشتر متکی بر همبستگی مبتنی بر همدلی است تا تعهد اخالقی ) & Santiago
(Tarantinom, 2002؛ در جمعهای بههمپیوسته افراد از طریق زمینه عاطفی ،عالیق مشترک ،سرنوشت و
توافقهای متقابل به یکدیگر متصل میشوند ( .)Earley & Gibson, 1999ازطرفی افراد بهوسیله هنجارهای
اجتماعی تحتالشعاع قرار میگیرند -آنچه آنها درک میکنند که دیگران انجام میدهند یا اینکه اینگونه تصور
میکنند که دیگران آن را تائید یا رد میکنند ( .)Schiffman & Wisenblit, 2015ادبیات گذشته انگیزههای
مختلفی را برای انطباق با هنجارها ازجمله تمایل به آموختن از افراد دیگر ،کسب وابستگی یا تأیید اجتماعی بیان-
کردهاند ( .)Long & Khoi, 2020حال آنکه با توجه به اینکه مشتریان درزمینه کوید  19تجربه گذشتهای ندارند
تأثیر اطالعاتی مطرح است ،تأثیرات اطالعاتی هنگامی رخ میدهد که افراد از دیگران بهعنوان ورودی برای تفسیر
و پاسخهای معقول استفادهکنند ( .)Long & Khoi, 2020بنابراین درزمینه کوید  19رفتار انطباقی مصرفکننده
برانگیخته میشود.
ازطرفی براساس مدل ) Schiffman & Wisenblit (2015نمیتوان این دو بخش یعنی فرهنگ و هنجارهای
اجتماعی را از یکدیگر جدا درنظر گرفت؛ بهگونهایکه اولویتهایی که در فرهنگهای جمعگرا به تعهدات و وظایف
داده شده ،ممکن است افراد را به سرکوب خواستههای شخصی نسبت به پایبندی به هنجارهای اجتماعی ترغیب
کند (.)Long & Khoi, 2020
اما بااینوجود نمیتوان فرهنگ ملی (فرهنگ جمعگرا یا فردگرا) را به افراد برچسب زد؛ براساس دیدگاه هویت
جمعی ،یک تعدیل گر مهم فردی برای تأثیر فرهنگ ملی ،هویت فرهنگی یک فرد است که به میزانی اشاره دارد که
یک فرد فرهنگ ملی را بهعنوان جزئی از خودپنداره خود درنظر میگیرد ()Hall, 1990؛ در همه فرهنگها
اعضایی وجود دارند که سطح هویت پایینی دارند و ممکن است با هنجارهای مشترک و اقدامات جمعی ملی
مخالفت کنند .بهعنوان مثال حتی در جوامع جمعی افرادی هستند که منافع شخصی را بر منافع عمومی در اولویت
قرار داده و از اقدامات انطباق جمعی سرپیچی میکنند برای مثال در شرایط کوید  19محدودیتهای قرنطینه و
رعایت فاصلهگیری اجتماعی را جدی نمیگیرند و یا همانطورکه بعداً بحث خواهد شد رفتار خرید احتکاری نشان
میدهند ( .)Guan, Deng & Zhou, 2020اینگونه استدالل میشود که هر یک از اعضا دارای چندین هویت
فرهنگی است؛ و میتوانند بهجای فرهنگ ملی بیشتر بافرهنگ اخالقی ،فرهنگ شغلی/حرفهای و یا فرهنگ
مذهبی خود شناخته شوند ( .)Guan et al., 2020عالوهبرآن ،درحالحاضر در دنیای جهانیشدن ،اعضای یک
فرهنگ از فرهنگهای خارجی نیز تأثیر میپذیرند (بهعنوان مثال از طریق دسترسی به رسانههای اجتماعی) و بر
چندگانگی هویت افزوده میشود ()Leung, Bhagat, Buchan, Erez & Gibson, 2005؛ ازاینرو اینگونه
استدالل میشود که امروزه افراد قادر به توسعه فرهنگهای متعدد هستند و هرکدام از این هویتها میتوانند با
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توجه به سرنخهای مرتبط ،مقدم و فعال شوند تا افراد در انطباق با خواستههای موقعیتی ،سازگاری یابند ( Guan et

.)al., 2020
از طرفی به گفته ) ،Schiffman & Wisenblit (2015عوامل روانشناسی (بهعنوان مثال شخصیت و نگرش،
انگیزه ،ادراک ،یادگیری) بر چگونگی تأثیرگذاری تالشهای بازاریابی و عوامل فرهنگی اجتماعی از مرحله ورودی
بر تشخیص مصرفکننده از نیاز ،جستجوی قبل از خرید برای اطالعات و ارزیابی گزینههای مختلف تأثیر میگذارد.
شخصیت شامل مشخصات روانشناختی داخلی هستند که نحوه تفکر و عمل توسط افراد را منعکس میکنند و این
ویژگیها بر انتخاب محصوالت و خدمات و نحوه و مکان مصرف آنها تأثیرگذار است و اینگونه بیان میشود که
این مشخصات عالوهبر پایداری قابلتغییر نیز هستند و رویدادهای اصلی زندگی قابلیت تغییر آنها را دارد
( .)Schiffman & Wisenblit, 2015برای مثال درزمینه قومگرایی مصرفکننده ،برخی از مصرفکنندگان در
حال حاضر ممکن است محصوالت منطقهای را نسبت به محصوالت بینالمللی ترجیح دهند؛ بااینوجود
مصرفکنندگان ذاتاً در ترجیحات و رفتارهای محصوالت منطقهای ناهمگن هستند ،بهگونهایکه درزمینه کوید ،19
عالقه برخی از مصرفکنندگان به محصوالت منطقهای افزایش مییابد ،درحالیکه برخی دیگر ممکن است که
بهتازگی جذب این بخش شده باشند (.)Hobbs, 2020
بنابراین براساس مطالب گفتهشده احساسات فرد در شرایط بیماری دنیاگیر بر فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده
در بخش دوم مدل تصمیمگیری ) Schiffman & Wisenblit (2015تأثیرگذارند اما شدت و تأثیر احساسات
بهعوامل فرهنگی-اجتماعی ،تالشهای بازاریابی ،شخصیت فرد و شدت و مدتزمان فراگیری وابسته است.
بهطورکلی در مورد بخش دوم مدل ) ،Schiffman & Wisenblit (2015باوجودآنکه درگذشته
مصرفکنندگان بهدنبال محصوالت و خدماتی بودند که به طبقه اجتماعی و عزتنفس آنها بیفزاید ) & He
(Harris, 2020؛ در مواقع بحرانی و عدم اطمینان بهمرور تمایل اکثریت آنها بهتعویقانداختن خرید و مصرف
محصوالت و خدمات هویتزا مانند اختیاری ،گرانقیمت ،غیرضروری و لوکس است ( ،)Sheth, 2020و احتماالً
بیشتر به نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی خود اهمیت دهند .درعینحال ،دیدگاه مصرفکنندگان در مورد پیگیری
نیازهای باالتر اجتماعی و خودآگاهی تغییر میکند و در پی مرتفعکردن این نیازها با تمرکز بر اخالقیات خواهند بود
) .(He & Harris, 2020بنابراین باوجود اینکه در این شرایط نیازهای پایهای ممکن است که برطرف شود اما
براساس مطالب گفتهشده در اینکه مصرفکننده چگونه آن را باارزش میدانند ،تفاوت وجود دارد و اینگونه انتظار
میرود که معیارهای ارزیابی گزینههای خرید توسط مصرفکننده راحتی ) ،(He & Harris, 2020ایمنی و رعایت
اخالقیات باشد و منبع جمعآوری اطالعات بهدلیل عدم وجود تجربه گذشته در این زمینه منابع خارجی خواهد بود.
البته این نکته حائز اهمیت است که باوجود آنکه ترجیحات مصرفکننده مهم است اما با وجود شرایط اقتصادی حال
حاضر این ترجیحات مصرفکننده با توجه به درآمد ،محدودیتهای دولتی ،کمبود یا محدودیت مکان خرید محدود
میشود .بنابراین حلقه گمشده دیگر در مدل ) Schiffman & Wisenblit (2015در شرایط بیماری دنیاگیر،
محدودیتهایی است که به دلیل محدودیتهای دولتی ،کمبود مکان خرید و درآمد مصرفکننده بر وی وارد است.
اما سؤالی که مطرح است این است که آیا رفتار مصرفکننده پس از پایان این دوران تغییری خواهد کرد؟
محققان بازاریابی به اهمیت تجارب گذشته در شکلگیری الگوهای رفتاری مصرفکننده در مراحل بعدی زندگی
تأکید کردهاند ( .)Zwanka & Buff, 2020مدل دوره زندگی نشان میدهد که تغییر شرایط زندگی در قالب
تجربیات رویدادهای زندگی باعث ایجاد خواستهها و شرایط جسمی ،اجتماعی و عاطفی جدیدی میشود درنتیجه
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Mathur,

 .)Moschis & Lee, 2008براساس این تئوری استراتژیهای سازگاری نشاندهنده تالش برای بازگرداندن کنترل
بر نتایج زندگی است ،افکار و رفتارهایی که در دوره خاصی از زندگی به فرد در طول تجربهای از زندگی کمک
میکند ،در ابتدا منعکسکننده سازگاری (مقابله) است اما در گذر زمان ممکن است تقویت شوند و به پاسخهای
شرطی تبدیل شوند که منجر به اشکال عادی رفتارها میشوند ( .)Moschis, 2007بر این اساس برخی از محققان
بیان داشتهاند که در زمینه کوید  19و براساس بحرانهای گذشته مصرفکنندهها برخی از رفتارهای خود در شرایط
بیماری کرونا را حفظ میکنند ،بهعنوان مثال حساسیت قیمتی آنها ادامه خواهد داشت ( Zwanka & Buff,
 )2020و در مصارف خود صرفهجویی میکنند ،ذهنیت احتکار و سفارش آنالین خواهند داشت ،توجه بیشتری به
محیطزیست ( )Zwanka & Buff, 2020و اخالقیات خواهند داشت ( & He & Harris, 2020; Zwanka
 )Buff, 2020و محصوالت منطقهای را به غیرمنطقهای ترجیح میدهند (.)Hobbs, 2020
از سوی دیگر ،رویکرد دیگری که در این زمینه مطرح است "تقاضای سرکوبشده ،"1میباشد این اصطالح
شرایطی را نشان میدهد که مصرفکننده از دسترسی به بازار برای مدت کوتاهی برای خدماتی محروم شده باشد و
پس از تغییر شرایط مصرفکنندهها با هجوم به قسمتهای محرومشده در پی رفع احساس برانگیختگی ناشی از آن
باشند ()Sheth, 2020؛ و ممکن است برای بازگرداندن برانگیختگی روانشناختی خود در تنظیمات خردهفروشی
مصرف خود را افزایش دهند ،هرچند ممکن است این بازگشت به کوتاهمدت مربوط باشد ( Pantano et al.,
 ،Zwanka & Buff (2020) .)2020در زمینه تغییرات رفتاری مصرفکننده در شرایط پساکرونا بیان میکنند که
به احتمال زیاد افراد جوان بهدنبال لذتبردن از زندگی مخارج مصرفی خود را افزایش دهند و افراد مسن بهدلیل
ترس از بازگشت دوباره این شرایط در مخارج خود صرفهجویی کنند و بیشتر به فکر پسانداز و استفاده از برنامههای
مالی باشند .عالوهبراین ،براساس این موضوع که شرایط قرنطینه منجر به افزایش تنهایی افراد مسن شده است
( .)Armitage & Nellums, 2020انتظار میرود که براساس مطالعات پیشین ( Kim, Kang & Kim (2005با
پایان این دوران افراد مسن برای رفع نیاز اجتماعی خود به فروشگاههای فیزیکی مراجعه کنند .بنابراین نمیتوان با
قاطعیت در مورد تغییرات اتفاقافتاده در رفتار مصرفکننده در پساکرونا صحبت کرد و این موضوع به عوامل
مختلفی ازجمله مدتزمان فراگیری بیماری و مشخصات جمعیتشناختی و روانشناختی مصرفکننده وابسته است؛
و ممکن است که برخی از عادات مصرفکننده در پساکرونا حفظ و برخی دیگر تغییر کند .اما به هر روی محققان
در این موضوع که تجربه مشتری از خردهفروشی در دوران شیوع بیماری بر تمایل به خرید وی از آن خردهفروشی
در دوران پس از کرونا تأثیرگذار است ،اتفاقنظر دارند (Pantano et al., 2020؛ .)He & Harris, 2020
) Pantano et al., (2020دراینباره بیان میکند که مصرفکنندگانی که در زمان بحران خرید از مارکهای
خاصی را متوقف کردهاند ،ممکن است که حتی پس از کرونا اگر احساس کنند که مارک یا فروشگاه خاص همدل
آنها بودهاند ،وفاداری خود را حفظ کنند .بنابراین براساس مدل ) Schiffman & Wisenblit (2015تجربه
گذشته مشتری در دوران شیوع بیماری دنیاگیر نقش تعیینکنندهای در ارزیابی گزینهها توسط مشتری ،تمایل وی
به بازگشت دوباره و حفظ وفاداری مشتری پس از پایانیافتن این دوران ایفا میکند.

1pent- up demand
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 .3روش پژوهش
این مطالعه ،بهمنظور ارائه استراتژیهایی در جهت مدیریت رفتار مصرفکننده در شرایط بیماری کوید  19از روش
تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی استفاده میکند .تحلیل محتوای قراردادی ،عموماً در طرح تحقیقی
مورداستفاده قرار میگیرد که هدف آن توصیف یک پدیده باشد .این نوع طرح تحقیق معموالً زمانی مناسب است
که نظریههای موجود یا ادبیات تحقیق در مورد پدیده موردبررسی محدود باشد .در این رویکرد محققان از استفاده از
مقوالت ازپیشتعیینشده اجتناب میکنند ،در عوض دستهها و اسامی دستهها را از دادهها شناسایی میکنند ( Elo
 .)& Kyngäs, 2008به دلیل اینکه در حوزه موضوع موردبررسی در این پژوهش مطالعات اندکی صورت گرفته
است و با بررسیهای صورتگرفته ،چارچوبی بهعنوان راهنمای عمل خردهفروشیها تاکنون ارائه نشده است ،از
روش تحلیل محتوای استقرایی بهمنظور پاسخگویی به سؤال پژوهش استفاده میشود.
جامعه موردبررسی در این پژوهش در گام اول ،کلیه مطالعات و مقاالت منتشرشده در حوزه کوید  19هستند که
از سال  2019تا  2020در نشریات معتبر همچون ساینس دایرکت ،امرالد اینسایت و  ...و نشریات مدیریتی و
دانشگاهی معتبر همچون هاروارد بیزینس ریویو MIT ،سلون ،و  ...منتشر شدهاند .روش نمونهگیری در این گام ،از
نوع غیرتصادفی و هدفمند است .نمونهگیری هدفمند ،با درنظرداشتن توانایی نمونه در پاسخگویی به پرسشهای
پژوهشگر و اهداف پژوهش انجام میشود ( Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan & Hoagwood,
 .)2015بر این اساس ،مرتبطترین مطالعات با توجه به هدف و سؤاالت پژوهش انتخاب شدند و در صورت داشتن
کیفیت الزم مطالب ارائهشده برای انجام تحلیل محتوا ،بهکار برده شدند .معیار توقف نمونهگیری ،اشباع اطالعاتی
یعنی تکراریشدن دادهها بود که اطالعات تازه و طبقه جدیدی ایجاد نشود .درنهایت تعداد مقاالت مناسب برای
این پژوهش تعداد  27پژوهش درنظر گرفته شد .در گام دوم با بهکارگیری مصاحبههای نیمهساختاریافته با
متخصصین در حوزه مدیریت رفتار مصرفکننده سعی شد که الگوی ارائهشده غنیتر شود .مصاحبه
نیمهساختاریافته ،بهطور بسندهای بهمنظور پاسخگویی به ابعاد خاص سال پژوهش و همزمان ایجاد فضا برای
مشارکتکنندگان مطالعه برای ارائه معانی جدید برای موضوع پژوهش سازماندهی شده است .مزیت کلیدی این
نوع مصاحبهها ،توجه آن به تجربه زنده مشارکتکنندگان و بهطور همزمان متغیرهایی است که از نظریههای پیشین
برآمدهاند ( .(Galletta, 2013روش نمونهگیری در این بخش از پژوهش ،به شکل گلولهبرفی انجامشد ،در این نوع
از نمونهگیری بعد از انتخاب نمونه اولیه که در اینجا به شکل هدفمند انتخاب شده است ،نمونه انتخابی نمونه دیگر
را معرفی میکند ) (Momeni rad, Ali Abadi, Fardanesh & Mozaieni, 2013و تا حدی فرآیند نمونهگیری
ادامه پیدا کرد که دادهها به حالت اشباع برسند .تعداد مصاحبهشوندگان در این مرحله از پژوهش  3متخصص
میباشد .معیار انتخاب مصاحبهشوندگان ،داشتن تخصص و دانش کافی در خصوص رفتار مصرفکننده و خصوصاً
هدف پژوهش میباشد .مشخصات مصاحبهشوندگان در جدول  1ارائهشده است:
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جدول ( .)1مشخصات مصاحبهشوندگان
مشارکتکننده
1
2
3

ویژگیها
زن 55 ،ساله ،متأهل ،کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،مدیریت کارخانه تولیدی محصوالت غذایی
مرد 41 ،ساله ،متأهل ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،مدیر تحقیقات بازار یک فروشگاه زنجیرهای
مرد  44ساله ،متأهل ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،مدبر فروش یک فروشگاه زنجیرهای

پرسشهای مصاحبه درباره مقوالت مدیریت رفتار مصرفکننده در شرایط بیماریهای دنیاگیر میباشد که از گام
اول پژوهش و به شیوه تحلیل محتوای قراردادی بهدست آمده است که مصاحبه پیرامون آنها طراحی گردید و
سپس با سؤاالت بیشتر و عمیقتر براساس سؤاالت پدیدآمده بر پایه کدها و طبقات حاصلشده ،سؤاالت بیشتری
جهت توضیح نظرات و دیدگاههای متخصصان پرسیده شد و در پایان مصاحبه از مصاحبهشونده خواسته میشد که
در صورت داشتن نکتهای افزون بر مطالب گفتهشده ،به بیان آن بپردازد.
پژوهشگر با رضایت مصاحبهشوندگان مصاحبهها را ضبط کرد؛ سپس همه مصاحبهها بهطور دقیق به متن
برگردانده شد و با بهکارگیری روش تحلیل محتوای قراردادی متون موردتحلیل قرار گرفتند.
 .3-1شيوه تجزیهوتحليل دادهها
شیوه تجزیهوتحلیل دادهها ،تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود .واحد تحلیل در این پژوهش جمله و در موارد
معدودی پاراگراف میباشد که کدهای اولیه از آن استخراج شد .در گام بعد شاخصها ،مؤلفهها و مقوالت اصلی از
آنها انتزاع شدند .جریان تجزیهوتحلیل با اضافهشدن هر مقاله و متون مصاحبهها تکرار و کدها و مؤلفهها اصالح
شدند .برای بهبود اعتبار پژوهش ،از استراتژیهای مختلفی همچون انسجام روششناختی و تناسب سؤال و روش
پژوهش ،کفایت دادهها و جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها بهطور همزمان و مرور و بازنگری مکرر دادهها استفاده
شد ).(Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002
 .4یافتهها
همانطورکه پیشتر بیان شد ،این پژوهش در دو گام صورت گرفته است در گام نخست  27پژوهش مورد تحلیل
قرار گرفتند و الگوی اولیه انتزاع شد ،در گام بعد بهمنظور غنیسازی الگوی ارائهشده و با تمرکز بر مقوالت
انتزاعشده در الگو ،مصاحبههای نیمهساختاریافتهای با سه نفر از خبرگان در حوزه رفتار مصرفکننده انجام شد .در
جدول  ،2نمونهای از متن مصاحبهها به همراه کدهای اختصاصیافته به آنها آورده شده است.
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جدول ( .)2نمونهاي از کدهاي مفهومی مستخرج از یکی از مصاحبههاي موردبررسی
نمونه نقلقول

باید به مشتری این اطمینان را دهید که بهاندازه کافی توزیع خواهدشد و یکی از کارهایی که
میشود به این منظور انجامداد این هست که محدودیت عرضه اتفاق بیفتد.
راهحلی که برامون میمونه مجبوریم که یک بخش زیاد رو به فروش آنالین اختصاص بدیم.
یک موضوع مهم درحالحاضر تمایل مردم به محصوالت سالمتر و باکالری کمتر هست.
درحالحاضر بسیاری از مردم به دستههای غذایی سالمتر مثل میوهها و سبزیجات سالم و
تازه برای خرید بیشتر توجه میکنند و حتی بستههای مواد غذایی را ازلحاظ سطح کالری
بررسی میکنند و بعد تصمیم به خرید محصول میگیرند.
چون درحالحاضر مصرفکننده مجبور هست که کاالهای خریداریشده خود را ضدعفونی
کند بنابراین ارائه محصوالتی که دارای دو بستهبندی هستند و بنابراین مصرفکننده میتواند
بستهبندی بیرونی آن را دور بیندازد میتواند کمککننده باشد.

کد مفهومی
محدودیت خرید اقالم کلیدی
فروش آنالین
محصوالت غذایی سالم

عرضه محصوالت
بستهبندیشده

درنهایت با تحلیل مقاالت و متون مصاحبههای صورتگرفته و تأیید اعتبار یافتهها ،چارچوب نحوه مدیریت رفتار
مصرفکننده در شرایط بیماریهای دنیاگیر با تمرکز بر بیماری فراگیر کوید  19در جدول  3ارائه شده است :این
الگو شامل  4مقوله شفافیت ،ارتباطات اثربخش ،رفتار به نفع جامعه و استقامت خردهفروشی16 ،مؤلفه و 57شاخص
میشود .شرح مفصل هر دسته بهصورت زیر است:
 .1شفافيت
یکی از مقوالت استخراجشده شفافیت بود ،دیکشنری کمبریج شفافیت را بهعنوان وضعیتی تعریف میکند که
فعالیتهای تجاری بدون هیچگونه رازی انجام میشوند .درواقع این مقوله بیان میکند که باید تا حد ممکن از
سردرگمی مشتری جلوگیری شود و همواره در مورد تمام این موارد و موضوعات دیگر حقیقت گفته شود .در اینجا
شفافیت به مفهوم آن است که کسبوکار که در اینجا یک خردهفروشی است:
در انجام اقدامات خود صداقت دارد :هیچ مبالغهای نسبت به آنچه نمیتواند انجام دهد یا انجام نمیدهد ،نمیکند
(مبالغهنکردن).
در تالش است که بینش مشتریان خود را افزایش دهد :شیوه انجام کسبوکار خود در طول شیوع بیماری کرونا را
به مشتری خود میآموزد (آموزش به مشتری) .اطالعرسانی الزم را انجام میدهد بهگونهایکه پیامهایی در مورد
دردسترسبودن محصوالت موجود و محصوالت جدید و دلیل عدم موجودی کاال و افزایش قیمت آنها؛ چگونگی
تعامل با کسبوکار ،در مورد تغییرات عملکرد ازجمله ساعات جدید کاری ،تعطیلی تسهیالت ،کاهش کارمندان،
دردسترسبودن خدمات و گزینههای سفارش ارائه میدهد (اطالعرسانی).
 .2ارتباطات اثربخش
ارتباطاتی اثربخش است که نتایج مطلوبی بهدنبال داشته باشد ،در اینجا ارتباطات اثربخش را ارتباطاتی میدانیم در
آن با مشتری به همدلی برخورد شود ،به شکل مداوم باشد و به مشتری وعده تالش در کنترل موقعیت و تضمین
سالمت کارکنان و مشتریان داده شود:
مؤلفه همدلی با مشتری ،به مفهوم آن است که با مشتری بهگونهای برخورد شود که گویی درد وی را احساس
میکنید ،از عواطف و احساسات آنها مطلع هستید و احساسات آنها برای شما اهمیت دارد .به این منظور باید
عالوهبر اینکه موقعیت خود و کارکنانتان را با مشتریان در میان میگذارید داستان آنها را بشنوید ،بهگونهایکه
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بهعنوان یک تجربه مشترک احساس شود درواقع باید با آنها به شیوهای برخورد شود که شما نیز همانند آنها در
حال تجربه شرایط دردناکی هستید و در این بحران تنها نیستند (همدردی متقابل با مشتری) ،همچنین باید
بهصورت فعال به مشتری گوش دهید و به هر آنچه میگوید توجه کامل داشته باشید بهگونهایکه در آنها احساس
اهمیت را برانگیخته کنید (گوشدادن فعال به مشتری) .برای کارمندانی که در بخش سالمت فعالیت میکنند،
پیامهای اجتماعی ارسال کنید ،پیامهایی را به مشتریان خود ارسال کنید و برای آنها آرزوی سالمت و تندرستی
کنید ،این موضوع خصوصاً در زمانی که فروشگاه فیزیکی خود را برای حفظ سالمت مشتریان میبندید ،اهمیت
دوچندانی مییابد .در ارتباطات خود با مشتریان ،انگیزه اصلی تغییرات ایجادشده را منافع و صالح مشتریان بیان
کنید (مرکزیت مشتری) ،به مشتریان خود راههایی برای محافظت از خود در برابر بیماری فراگیر بیاموزید ،این کارها
میتواند این احساس را در مشتریانتان ایجاد کند که شما به آنها اهمیت میدهید و آنها را تنها نگذاشتهاید.
تعهد به مشتری یعنی در ارتباطات با مشتری به مشتری این اطمینان را دهید که تمام تالش خود را برای کنترل
موقعیت ایجادشده انجام میدهید ،این کار میتواند به مفهوم نشر پیامهایی به مشتریان برای القای احساس
اطمینان در آنها از حفظ سالمت کارکنان و مشتریان برای مثال از طریق بهکارگیری رویکردهای تمیزکردن
پیشرفته باشد ،این کار اگر توسط مدیریت عالی انجام شود به احتمال زیاد تأثیر بیشتری خواهد داشت (تضمین
سالمت مشتریان و کارکنان) .عالوهبرآن ،براساس جدول  1باید به مشتریان خود این اطمینان را دهید که حتی در
صورت آشفتگی تالش خود برای عشقورزیدن و ارائه ارزش برتر به آنها میکنید (کنترل موقعیت).
عالوهبر دو مؤلفه بیانشده ارتباطاتی اثربخش است که به شکل مداوم انجام شود ،بهگونهایکه باید با مشتریان به
شکل زودهنگام ،مداوم و به شکل مستقیم در تعامل باشید تا عالوهبر القای احساس اهمیت در آنها ،از این
تعامالت اطالعات مناسب را دریافت و تحلیل کنید تا بتوانید استراتژیهای مناسب را شناسایی کنید.
 .3رفتار به نفع جامعه
رفتار به نفع جامعه به مفهوم انجام اقداماتی داوطلبانه به منفعت جامعه و سعی در بهبود وضعیت آنها از لحاظ
روحی ،اقتصادی و اجتماعی در شرایط سخت اقتصادی و بیماری فراگیر است .در مورد این مقوله کسبوکار
میتواند:
شرایط کاری کارکنان را از طریق انجام فعالیتهایی بهبود دهد .بهعنوان مثال همانطورکه در جدول  1آورده شده
است ،کارکنان را تا حد ممکن اخراج نکند ،هزینه درمان کارکنان در صورت مبتالشدن آنها حتی درصورتیکه بیمه
به آنها تعلق نمیگیرد را تقبل کند ،پرداخت درآمد کارکنان را چه قادر به کار باشند و چه نباشند حتی اگر در
پایینترین سطح قادر به پرداخت آن باشد ،ادامه دهد؛ این مورد خصوصاً در زمان تعطیلی مشاغل اهمیت دارد.
عالوهبرآن ،درصورتیکه کارمندی به پول نیاز داشت ،به وی قرض داده شود و در آینده از درآمد وی کسر میشود.
در کنار موارد گفتهشده بهمنظور بهبود شرایط کاری کارکنان باید به کارکنان زمان الزم برای تمیزکردن و بازطراحی
محیط کار وی بهمنظور محافظت در برابر بیماری ،تخصیص داده شود.
مؤلفهی دیگری که در زمینه رفتار به نفع جامعه مطرح است ،ابتکار عمل اجتماعی است ،این مؤلفه بدینمعناست
که مدیریت خردهفروشی در راستای کمک به جامعه میتواند از روشهای متفاوتی استفاده کند و باید در این زمینه
ابتکار عمل داشته باشد .بهعنوان مثال میتواند به افراد کمدرآمد ،خیریهها و بانکهای غذا ،به بیمارستان و مراکز
بهداشت به شیوههای مختلفی کمک کند و موقعیت بحرانی جامعه را از هر لحاظ بهبود بخشد.
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مدیریت تعامالت بدینمعناست که مدیریت خردهفروشی باید تا حد ممکن تعامالت مشتریان و کارکنان را به حداقل
برساند تا از این طریق خطر ابتالی آنها را کاهش دهد و همچنین ترس مشتریان و فروشندگان از مراجعه به
فروشگاه را بهحداقل برساند .براساس جدول  ،1راهکارهایی به این منظور ارائه شده است؛ برای مثال ،معرفی
گزینههای سلف سرویس بیشتر برای مشتریان ،تشویق مردم به خرید آنالین و از این طریق کاهش تراکم در
فروشگاه و همینطور کاهش خطر ابتالی افراد ،حفظ فاصله اجتماعی کارکنان و مشتریان -رفتارهایی مثل
فاصلهگیری اجتماعی در حین رسیدگی به درخواست مشتریاند ،زمان تحویل محصوالت به مشتریان (این کار را
میتوان بهروشهای مختلفی انجام داد و به ابتکار عمل شرکت بستگی دارد) .کنترل تعداد افراد در فروشگاه به این
مفهوم که در زمینه حضور مشتریان و کارکنان در مکان عرضه محدودیت وجود دارد (کاهش تراکم افراد در مکان
فروش) .کنترل ضربآهنگ موسیقی در فروشگاه -گفته میشود که تغییر ضربآهنگ موسیقی به تند باعث
میشود که مشتریان سریعتر از فروشگاه خارج شوند و تعامالت بین آنها کاهش یابد .استفاده از نمایشگرهای
مناسب این کار میتواند با استفاده از موانع ظریف و نمایشگرهای موقت برای هدایت مشتری به مکانهای ایمن و
تشویق مشتریان به استفاده از ماسک و تجهیزات محافظتی انجام شود .ایجاد الینهایی برای حرکت مشتریان
بهمنظور حرکت مشتریان در یکجهت و کاهش تعامالت آنها ،گرفتن وقت قبلی توسط مشتری بهمنظور کنترل
تعداد افراد در داخل فروشگاه بهخصوص برای محصوالت پیچیدهای که مشتریان به اطالعات تخصصی نیاز دارند و
محصوالت گرانقیمت که ریسک خرید باالیی دارند ،میتواند حائز اهمیت باشد .در آخر درنظرگرفتن ساعات
بهخصوصی برای مراجعه گروههای آسیبپذیر مثل کارکنان مسن و کارکنان بخش سالمت میتواند تعامالت
مشتریان و کارکنان را به حداقل برساند.
مؤلفه انجام اقدامات بهداشتی بدینمعناست که فروشگاه عالوهبر تعهد به تضمین سالمت مشتریان و کارکنان که
در ارتباطات اثربخش بیانشد و همینطور مدیریت تعامالت که ذکر شد ،اقدامات ضروری بهداشتی را برای حفظ
سالمت مشتریان و کارکنان انجام میدهد .این اقدامات میتواند شامل الزامیکردن زدن ماسک و دستکش توسط
مشتریان و کارکنان ،بررسی سالمت افراد از طریق روشهایی ازجمله دستگاه تبسنج و تمیزکردن مکان و
تجهیزات فروشگاه و تأییدیه اینکه مکان عاری از ویروس است ،انجام داد.
مؤلفه دراولویتقراردادن سالمت افراد به این مفهوم است که فروشگاه سالمت مشتریان و کارکنان را در اولویت
قرار میدهد و حتی علیرغم قوانین دولتی ،اگر بازکردن فروشگاه فیزیکی خطراتی را برای مشتریان و کارکنان
فروشگاه به همراه داشته باشد ،از بازگشایی آن امتناع میکند.
مؤلفه انصاف درکشده به این موضوع میپردازد که خردهفروشی باید در قیمتگذاری کاالهای ضروری منصفانه
برخورد کند و قیمت کاالهای ضروری را افزایش ندهد تا مردم توانایی خرید آن را در این شرایط داشته باشند.
خردهفروشی باید در راستای حفظ شور و نشاط مشتریان تالش کند ،برای مثال به مشتریان انجام کارهای سرگرمی
در خانه را آموزش دهد ،بین مشتریان خود مسابقه برگزار کند و رویدادهای اجتماعی را به شکل آنالین برگزار کند.
در آخر اینکه خردهفروشی باید رفتار خرید احتکاری مشتریان را به روشهایی ازجمله محدودیت خرید کاالهای
ضروری و پرکردن مداوم قفسههای فروشگاه کنترل کند.
 .4استقامت
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به مفهوم تالش در جهت پایداری عملکرد و وفا به وعدهایی است که قبل از این دوران (شیوع کوید  )19به
مشتری داده شده است .در این راستا خردهفروشی باید انعطافپذیری خود را تقویت کند ،فعالیتهایی را بهمنظور
افزایش مزیت مالی خرید از کسبوکار درنظر بگیرد و خدمات پشتیبانی مناسب ارائه دهد.
تقویت انعطافپذیری یعنی خردهفروشی توانایی خود را برای تطابق با نیازهای جدید و تغییریافته بهبود دهد.
بهگونهایکه کاالهای ضروری مشتریان را عرضه کند .این کاالهای ضروری میتواند مواد بهداشتی ،مواد اولیه
برای پخت (برای مثال در مورد رستوران) و موارد دیگری که در حال حاضر مشتریان بیشتر به آنها نیاز دارند را
شامل شود .از کانالهای مختلفی برای فروش و ارائه خدمات به مشتریان استفاده کند بهگونهایکه بهصورت
همزمان امکان فروش به شکل فیزیکی و آنالین را ارائه دهد .این کانالهای فروش باید با یکدیگر یکپارچگی
داشته باشند بهگونهایکه تجربه هماهنگی را برای مشتریان بهارمغان آورند .شاخص دیگری که در این زمینه مطرح
است ،ارائه خدمات تحویل بدون توجه به مسافت میباشد بهگونهایکه محصوالت را هم به فواصل خیلی نزدیک و
یا حتی خیلی دور ارسال کنند .محصوالتی که در فروشگاه عرضه میشوند باید دارای پوششی قابل دورانداختن باشد
بهگونهای مشتری نیاز به تمیزکردن و شستن مجدد آن احساس نکند و تنها بستهبندی آن را دور بیندازد.
خردهفروشی باید سعی در عرضه محصوالت بومی و سالم داشته باشد .در آخر اینکه ارائه خدمات در هر زمینهای تا
حد ممکن سریع انجام شود .البته همانطورکه در مقوله شفافیت بیان شد ،الزمه مدیریت رفتار مصرفکننده ارائه
اطالعات به وی و صداقت است ،بنابراین اگر ارسال محصوالت به مشتریان بهدلیل شرایط پیشآمده و قوانین
دولتی با مشکل مواجه بود ،عالوهبر اینکه باید با وی صادق بود باید اطالعات الزم را به وی ارائه کرد.
مؤلفه مزایای مالی به این موضوع میپردازد که بهمنظور ترغیب خرید محصوالت توسط مشتریان باید منافعی مالی
را برای آنها درنظر بگیرد ،این مورد میتواند شامل درنظرگرفتن تخفیفات برای کاال یا امکان خرید اقساطی برای
آنها باشد که این دو مورد بیشتر در مورد کاالهای لوکس مطرح است و یا اینکه با درنظرگرفتن کارتهای هدیه
برای مشتریان ،آنها را تشویق کرد که در زمان بازشدن فروشگاههای فیزیکی به فروشگاه مراجعه و از آن در
فروشگاه استفاده کنند.
خدمات پشتیبانی به معنی مشاوره تخصصی و بههنگام به مشتری به این مفهوم که امکان گرفتن مشاوره از افراد
متخصص در تمام کانالهای فروش خردهفروش و بهصورت اینترنتی ،تلفنی و حضوری بهصورت بههنگام وجود
داشته باشد .در آخر اینکه از کارکنان آشنا برای خدمترسانی به مشتری استفاده شود به این مفهوم که تا
حتیاالمکان حتی در صورت بستهشدن خردهفروشی از کارکنانی که مشتری با آنها از قبل آشنا است برای خدمت-
رسانی به آنها برای مثال ارائه خدمات تحویل درب منزل استفاده شود.
موضوعی که نیاز به توضیح دارد وابستگی و تکمیل این مؤلفهها توسط یکدیگر است؛ برای مثال در صورت عدم
اخراج کارکنان به احتمال بیشتری میتوان کارکنانی داشت که مشتری با آنها احساس آشنایی میکند و یا
همانطورکه بیان شد اگر توانایی انجام هیچکدام از موارد گفتهشده را ندارید بیان حقیقت و عدم مبالغه میتواند
بهترین راهحل باشد.
مقوله

مؤلفه

جدول ( .)3نتایج تحليل محتواي قراردادي
منابع
شاخص

شفافیت

صداقت
افزایش بینش

مبالغهنکردن
آموزش به مشتری

استخراجشده
از مصاحبهها
)Wood (2020



Guillén (2020);Yohn
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شاخص

مشتریان
اطالعرسانی به مشتری

همدلی با مشتریان

همدردی متقابل با مشتریان

ارتباطات
اثربخش
گوشدادن فعال به مشتری
پیامهای اجتماعی
مرکزیت مشتری
ارسال پیام آرزوی سالمت و
تندرستی
نشر اطالعات فعالیتهای
داوطلبانه
نشر پیامهای محافظت از خود
تعهد به مشتری

تضمین سالمت مشتریان و
کارکنان
وعده کنترل موقعیت
تعامل مداوم با مشتری

بهبود شرایط کاری

عدم اخراج کارکنان تا حد
ممکن
ایجاد سیستمهای کار از راه دور

تداوم تعامل

رفتار به نفع
جامعه

پرداخت هزینه درمان کارکنان
حفظ پرداخت درآمد کارکنان
قرضدادن به کارکنان
زمان استراحت برای کارکنان

ابتکار عمل
اجتماعی

ابتکار عمل اجتماعی

مدیریت تعامالت

معرفی گزینههای سلفسرویس
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شاخص
بیشتر
تشویق مشتریان به خرید
آنالین
حفظ فاصله بین کارکنان
حفظ فاصله اجتماعی کارکنان
با مشتری
کاهش تراکم افراد

ضربآهنگ موسیقی
استفاده از نمایشگرهای مناسب
ایجاد الینهایی برای حرکت
مشتری
قرار مالقات
ساعات انعطافپذیر برای
گروههای آسیبپذیر
انجام اقدامات
بهداشتی

الزامیکردن زدن ماسک و
دستکش
ارائه تجهیزات محافظتی به
مشتریان
بررسی سالمت افراد

اولویت قرار دادن
سالمت افراد
انصاف درکشده
کنترل رفتار
احتکاری
حفظ شور و نشاط
مشتریان

تمیزی مکان و تجهیزات
فروش
بستن داوطلبانه فروشگاه
ثبات قیمت کاالهای ضروری
پرکردن مداوم قفسهها
محدودیت خرید اقالم کلیدی
آموزش انجام کارهای سرگرمی
برگزاری رویدادها به شکل
آنالین
برگزاری مسابقه بین مشتریان

منابع
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عرضه محصوالت
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منبع :یافتههاي پژوهش

 .4-1اعتباریابی چارچوب نهایی
در پایان بهمنظور بررسی پایایی درونی و ارزیابی کیفیت نتایج از شاخص کاپا استفاده شد؛ این آمار براساس میزان
توافقات مشاهدهشده و موردانتظار دو یا چند امتیازدهنده با دو یا تعداد بیشتری سطح است ( & Davey, Gugiu
 .)Coryn, 2010در این پژوهش ،توافقات مشاهدهشده بین پژوهشگر و خبره  0/87و توافقات شانسی 0/03
میباشد .درنهایت با توجه به این دو مقدار ،میزان این شاخص 0/86درصد برآورد شد ،بنابراین نتایج دارای پایایی
درونی کافی است.
براساس یافتههای پژوهش ،میتوان مدل پژوهش را بهصورت شکل  1ارائه داد :بر پایه نتایج مطالعه ،مدیریت
خردهفروشی میتواند با توجه بیشتر به چهار مقوله شفافیت ،ارتباطات اثربخش ،رفتار به نفع جامعه و استقامت ،بر
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فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده تأثیر بگذارد و رفتار مصرفکننده را بهگونهایکه منجر به نتایج مطلوبی برای
خردهفروشی شود تحتتأثیر قرار دهد.
همانطورکه پیشتر در بخش نحوه تصمیمگیری مصرفکننده در زمان شیوع بیماری کرونا بیانشد؛ فرآیند
تصمیمگیری مصرفکننده در حال حاضر مبتنی بر احساسات وی است که شدت و تأثیر این احساسات بهعوامل
فرهنگی-اجتماعی ،تالشهای بازاریابی ،شخصیت فرد و شدت و مدتزمان فراگیری وابسته است .بنابراین براساس
یافتههای پژوهش ضروری است که تالشهای بازاریابی در تناسب باشخصیت ،عوامل فرهنگی-اجتماعی و شدت و
مدتزمان فراگیری بیماری دنیاگیر باشد تا بیشترین تأثیر را بر احساسات مصرفکننده بگذارد که یکی از راهکارها
در این حوزه همانطورکه در مدل ارائه شده است ،تعامل مداوم با مشتری است .البته با توجه به عمومیبودن
چارچوب ارائهشده برای تمامی انواع خردهفروشیها ،استراتژی بهکارگرفتهشده توسط خردهفروشی مطمئناً به نوع
خردهفروشی نیز وابسته است.

است امت
• ت ویت انعطاف ذیری
• مزایای مالی
• خدمات شتیبانی کارآمد

امع
رفتار ب ن
• بهبود شرای کاری
• ابتکار عمل اجتماعی
• مدیریت تعامالت
• انجام اقدامات بهداشتی
• اولویت قرار دادن سالمت
افراد
• انصاف در شده
• کنترل رفتار احتکاری
• حف شورونشا مشتریان

ارتباطات ا رب
• همدلی با مشتریان
• تعهد به مشتری
• تداوم تعامالت

ش افیت
• داقت
• افزای بین

مشتریان

فر یند تصمی گیری مصرفکننده

رفتار مط وب مصرفکننده

شکل ( .)1چارچوب مدیریت رفتار مصرفکننده در دوران شيوع بيماريهاي دنياگير (مطالعه موري :کوید )19

 .5نتيجهگيري و پيشنهادها
فراگیری بیماری و بحران اقتصادی ناشی از کوید  19منجر به تغییرات زیادی در رفتار مصرفکننده شده است و
این تغییر رفتار ،بسیاری از صنایع و خصوصاً صنعت خردهفروشی را بهدلیل مشخصههای خاص آن تحتتأثیر قرار
داده است ،درنتیجه مدیریت خردهفروشی را ملزم به آن میکند که استراتژیهایی را بهمنظور مدیریت رفتار
مصرفکننده در جهت مطلوب پیادهسازی کند؛ اما با این وجود با بررسیهای صورتگرفته مطالعهای تاکنون به
شناسایی دقیق عواملی که میتوان به کمک آنها رفتار مصرفکننده در این حوزه را مدیریت کرد نپرداخته است.
بهمنظور پرکردن این شکاف تحقیقاتی ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب مدیریت رفتار مصرفکننده در
شرایط فراگیری بیماری کوید  19بود؛ به این منظور از فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده ارائهشده توسط
) Schiffman & Wisenblit (2015استفاده شد تا قبل از ارائه هرگونه راهبردی برای مدیریت رفتار
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مصرفکننده ،نحوه تصمیمگیری مصرفکننده در شرایط فراگیری کوید  19شناسایی شود و پس از آن با
بهکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و براساس نتایج تحلیلشده چارچوب مدیریت رفتار
مصرفکننده شناسایی شد .این چارچوب 4 ،مقوله شفافیت ،ارتباطات اثربخش ،رفتار به نفع جامعه و استقامت
خردهفروشی 16 ،مؤلفه و  57شاخص را شامل میشود.
اما براساس نتایج پژوهش به دلیل تفاوت در نوع خردهفروشی ،مشخصات مشتریان و مدتزمان فراگیری کوید
 19و شدت این بیماری در نواحی مختلف ارائه مجموعه خطمشیهایی که از طریق آنها خردهفروشی بتواند رفتار
مصرفکننده را کنترل کند ،دشوار است ،ولی با این وجود چارچوب ارائهشده میتواند بهعنوان راهنمایی برای
شناسایی عواملی که قادر است به مدیریت خردهفروشی بهمنظور هدایت رفتار مصرفکننده در جهت مطلوب کارساز
باشد ،یاری رساند .بنابراین قبل از بهکارگیری چارچوب ارائهشده تیم بازاریابی باید بسته به موارد گفتهشده و توجه به
نحوه تصمیمگیری مصرفکننده ،سناریوی مناسبی را بهمنظور مدیریت رفتار مصرفکننده شناسایی و پیادهسازی
کند تا بهشیوه اثربخش و معناداری از منابع خود بهمنظور اثرگذاری مطلوب بر مصرفکننده استفاده کنند.
این در حالی است که دقیقاً مشخص نیست که پس از کوید  19دنیا چگونه خواهد بود و رفتار مصرفکننده چه
تغییراتی میکند بنابراین ارائه استراتژی برای بعد از کوید  19امکانپذیر نیست ولی همانطورکه نتایج این پژوهش
نشان میدهد یکی از مؤلفههای مدل تعامل مداوم با مشتری است ،بنابراین اگر خردهفروشی به شکل مداوم با
مشتری در تعامل باشد و نظرات و خواستههای آنها را تحلیل کند احتماالً میتواند به شکل مؤثری از تغییرات رفتار
آنها حتی در پساکرونا منتفع شود.
ازاینرو پژوهش حاضر توصیههای مدیریتی متعددی را در شرایط بیماری کوید  19ارائه میدهد و به
خردهفروشان کمک میکند که برای همهگیریهای آینده آماده باشند ،این پژوهش همچنین فرصتهای تحقیقاتی
را برای محققان در آینده بههمراه میآورد ،محققان در آینده میتوانند از چارچوب ارائهشده بهعنوان مبنایی برای
مطالعات بیشتر در این حوزه استفاده کنند و برای مثال از طریق انجام مصاحبه با مشتریان آن را غنیتر کنند ،چراکه
از مهمترین محدودیتهای پژوهشگران در مطالعه حاضر ،تعداد کم مقاالت در این زمینه است و بنابراین احتماالً
انجام مصاحبه به دلیل عمیقبودن میتواند منجر به نتایج ارزشمندتری شود ،هرچند بهدلیل همهگیری بیماری
کرونا ،چنین امکانی وجود نداشت .محدودیت دیگر پژوهش ،عمومیبودن یافتههای پژوهش برای انواع
خردهفروشیها است ،بنابراین برخی از عوامل شناساییشده در چارچوب ارائهشده ممکن است که قابلیت تعمیم به
تمام انواع خردهفروشیها به دلیل تنوع خردهفروشیها را دارا نباشد .ازاینرو قبل از اینکه چارچوب ارائهشده برای
خردهفروشی خا ی استفاده شود  ،باید از طریق یک مطالعه بومی شود و با شرای خاص آن خردهفروشی
سازگار گردد و بعد مورداستفاده قرار گیرد .در این راستا به محققان در آینده پیشنهاد میشود که به بررسی
تأثیر و اهمیت مقوالت شناساییشده در این پژوهش بر رفتار مصرفکننده در زمینههای مختلف خردهفروشی
بپردارند.
عالوهبرآن ،محققان در آینده میتوانند بررسی کنند که تأثیر متغیرهای شناساییشده در چارچوب بر گروههای
مختلف مشتریان چگونه است و مدتزمان و شدت فراگیری بیماری کوید  19چه تأثیری بر تقاضای مشتریان
نسبت به چهار مقوله شناساییشده در این پژوهش و اهمیت هرکدام از آنها میگذارد .محققان در آینده همچنین
میتوانند به بررسی این موضوع بپردازند که تا چه حد نتایج این پژوهش در دوران بعد از کرونا میتواند صدق کند.
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نهایت اینکه محققان آینده میتوانند چارچوب نهایی این پژوهش را که مبتنی بر رویکرد کیفی بوده با بهکارگیری
.رویکردهای کمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند
منابع
 خوب، بررسی تجربی سوگیری شناختیِ"آنچه زیبا است.)1400(  محمدعلی، فرشاد و نظری، محمدت ی؛ فاطمی،سعیدی
.17-32 ،)3( 8 ، مطالعات رفتار مصرفکننده."مطالعه تصمیمگیری خرید مصرفکننده: است
 مدلسازی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر ذیرش.)1400(  میرفیض، فرشاد و فالحشمس، عادل؛ فائزی رازی، وحید؛ آذر،شهابی
.92-113 ،)2( 8 ، مطالعات رفتار مصرفکننده.و توسعه بانکداری دیجیتال
، ماهیت:  تحلیل محتوای کیفی در آیین ژوه.)1392(  نا ر، هاشم و مزینی،  خدیجه؛ فردان، اکبر؛ علیآبادی،مومنیراد
.187-222 ،)14( 4 ، اندازهگیری تربیتی.مراحل و اعتبار نتایج
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: نویسندگان این م ال

دکتر عباس عباسی؛ دارای مدرک مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 ایشان هماکنون دانشیار دانشگاه شیراز و مدیر امور آموزشی دانشگاه شیراز،از دانشگاه اصفهان
. حوزه پژوهشی موردعالقه وی رفتار مصرفکننده میباشد.هستند
ليال حاتمی؛ دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی از
 حوزههای پژوهشی موردمطالعه و عالیق پژوهشی ایشان رفتار مصرفکننده،دانشگاه شیراز
.(مدیریت تجربه مشتری و وفادارسازی مشتری) میباشد

