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Abstract 

Objective: As one of the pillars of economic growth and development of the country, Tourism has 
high potentials in the field of economic benefits. In the meantime, souvenirs and the effective factors 
have received a little attention in Kish Island. The main question in this research is “what factors can 
determine the selection of souvenir products in Kish region?” Therefore, in this research, the factors 
affecting the selection of souvenir products in the Kish region and the consequences are identified. 
Moreover, other questions regarding the factors affecting the selection of souvenir products in Kish 
region and the consequences of identifying the factors affecting the selection of souvenir products in 
Kish region need to be reviewed in order to answer the main research question.  
 
Methodology: The present study is both applied and fundamental in terms of purpose. On the other 
hand, the present study is regarded as a qualitative research because the researcher intends to propose 
a model based on qualitative methods (grounded theory) about the factors affecting the purchase of 
souvenirs among the tourists. The statistical population includes the managers and the experts in the 
field of tourism, handicrafts, and marketing who have market experience as well as the academic 
experts. In this study, twenty people were interviewed. The interviews were conducted in order to 
collect data in the main part of the research and measure the research variables.  
 
Findings: The results of the analysis of the data which were obtained from the interviews during the 
open, axial, and selective coding processes, led to the development of a 6-item model regarding the 
factors affecting the selection of souvenir products based on the grounded data theory. Such concepts 



include: demographic characteristics of the tourists; tourists’ personality traits; appropriate attitude 
towards local markets; creating a sense of value for friends among the tourists, the joyful value of 
purchasing souvenirs, the functional value of purchasing souvenirs, originality of the product, product 
attractiveness, market attractiveness, strengthening the tourists’ friendships; tourists’ economic 
viability, the costs of buying souvenirs; indigenous and local links between the tourists and the tourist 
destination, the attractiveness of the tourist destination for the tourists; the values of the souvenirs, 
higher employment in the field of handicrafts and etc., keeping the trip memories alive; a lasting 
reminder of the tour; improving word-of-mouth advertising among the tourists; attracting investment 
in the field of souvenir production, and improving the business revenues. 

 

Conclusion: The improvement of interactions with close friends was the main phenomenon which 
was identified in the study on tourism reminiscence. The identified intervening factors included 
economic conditions and personality traits of the tourists. In addition, tourists’ culture is considered as 
the underlying context for this study. The main strategies include attractiveness and originality in the 
market – which can ultimately lead to dynamic markets and attracting tourists. 
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  چكيده
در ايـن  . زيادي دارد پتانسيل ،عنوان يكي از اركان رشد و توسعه اقتصادي كشور، در زمينه كسب منافع اقتصادي گردشگري به :هدف
پـژوهش  . اسـت ، سوغات و عوامـل خريـد سـوغات    شده توجهي كم به آن بخشي كه در صنعت گردشگري در جزيره كيش بسيار ،بين

  .بنياد است پردازي داده شده و مبتني بر نظريه انجامثر بر انتخاب محصوالت سوغاتي ؤكيفي حاضر با هدف شناسايي عوامل م
اوس و كـوربين و  ساختاريافته استفاده شد و تجزيه و تحليل اطالعات به روش استر هاي نيمه ها از مصاحبه براي گردآوري داده :روش

برفي انجـام شـد    ههاي هدفمند و گلول روشمندي از  گيري نظري بود و با بهره گيري به روش نمونه نمونه. مدل پارادايمي انجام گرفت
  .انجام شدمصاحبه با خبرگان مطرح در زمينه گردشگري  20 ،كه بر مبناي آن

مـدل   گيـري  كلشـ كدگذاري باز، محوري و انتخـابي، بـه    هايطي فرايند ،اه آمده از مصاحبه دست ههاي ب نتايج تحليل داده :ها يافته
 خصوصدر كه  ستاشامل شش بخش  اين مدل. انجاميد بنياد پردازي داده ثر بر انتخاب محصوالت سوغاتي بر مبناي نظريهؤعوامل م
  . بيشتر است ،كند ي كه گردشگر كسب ميارزش ،يشرايط علّ
شناسايي  هاي اصلي عنوان پديده ، بهبهبود تعامالت با دايره دوستان و از گردش سازي خاطرهدو پديده در اين پژوهش،  :گيري نتيجه
فرهنـگ   ،پـژوهش بسـتر ايـن    .شـود  را شـامل مـي  هاي شخصـيتي گردشـگر    شرايط اقتصادي و ويژگي ،گر عوامل مداخله .است شده

  .بازار و جذب گردشگر ،پيامد اصلي اين پويايي و اصالت در بازار و جذابيت  :اند از نيز عبارت راهبردهاي اصلي. گردشگران است
  
  
  .سوغاتي، قصد خريد، اصالت بازار، پويايي بازارگردشگري، : ها كليدواژه

  
 در سـوغاتي  محصـوالت  انتخـاب  بـر  مؤثر عوامل شناسايي). 1399( آرمين، رنجبر ؛محمدحسين كناررودي، ؛بوداليي، حسن: استناد
   .910 -888، )4(12، مديريت بازرگاني. كيش آزاد منطقه

----------------------------------------  
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  مقدمه
تواند يكي از عوامـل   اثبات شده است، زيرا سوغات مي پژوهشگراناكثر  يكديگر، به متقابل گردشگري و سوغات برتأثير 
توسعه و گسترش سـوغات و محصـوالت فرهنگـي،     ،صنعت گردشگري در رشد در مقابل،در جذب گردشگر باشد و مؤثر 

قتصـادي  هـاي ا بـر بنگـاه  تـأثير  ويژه بـا توجـه بـه     سوغات به. واقع شودمؤثر  ،حفظ اصالت و بهبود كيفيت در اين زمينه
مثال طور  بهتأثير، اين ). 1392، زواريو  ، فخرايي، علويكيقبادي( نقش حياتي داشته است ،تر در توسعه اقتصادي كوچك

هـاي   از طريق ارتباط آن با صنعت گردشگري و نقشي كه در توسعه صنايع خالق و فرهنگي و همچنين از طريق تـالش 
  ). 1393، محمدي( دشو يد، تسهيل مكن كارآفرينانه در اقتصاد ايفا مي

 بيـان دسـتي يـا بـه     ترين موضوعات در زمينه صنعت گردشگري، توجه به موضوع محصوالت و صـنايع  يكي از مهم
هـاي   تـرين فعاليـت   سـوغات از جملـه مهـم    ،در واقـع ). 2016، 1آلتزينگلو و همكـاران ( سوغات در آن منطقه است ،ديگر

يكـي از   ،چنينـي  سوغات و محصوالت اين). 2012 ،2سوانسون و تيموتي( اقتصادي و فرهنگي وابسته به گردشگري است
ساز بهبود شرايط اقتصـادي   تنها زمينه نه ها،كه مقاصد گردشگري سعي دارند تا با استفاده از آن هستند يترين ابزارهاي مهم

رود گردشگر به منطقه نيـز  ، بلكه زمينه را براي افزايش وباشندها  فرهنگ سايرمنطقه و افزايش صادرات فرهنگ خود به 
 مشكالتترين  با توجه به اينكه گردشگر، داراي الگوي ذهني متفاوتي است، يكي از مهم). 1393 ،محمدي( دكنن مهيا مي
ممكـن اسـت عوامـل    . اسـت بر رفتار خريد گردشـگر در لحظـه خريـد    مؤثر ريزان امر گردشگري، شناسايي عوامل  برنامه
. اسـت  سـاز  مشـكل ه الگو در ايـن زمينـه بسـيار    ئشناسايي و ارا از اين رو، د،نل متعددي باشعوامتأثير تحت  ،كننده تعيين

منزلـه افـت عملكـرد     بر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد، بـه مؤثر عوامل نكردن  بندي و دسته نكردن شناسايي
هاي اقتصادي در  دست دادن پتانسيلمنزله از  به ،اين موضوع). 2012، 3سوانسون و هريچ( اقتصاد مقصد گردشگري است

دليـل نبـود توانمنـدي در شناسـايي و      گذاري صنايع تكميلي به تواند از سرمايه و مي استبهبود چرخه گردشگري  راستاي
از  ،هـا  دستي و سوغات صنايع. شودمطرح  مشكلعنوان يك  تواند به كه مي كندتحريك انگيزش خريد گردشگر جلوگيري 

 شـوند  انجام ميها با اين هدف  بسياري از گردشگري ،، در واقع)2001، 4كيم و ليترل(هستند گردش  جمله داليل مهم در
در صورتي كه سوغات با سليقه، فرهنـگ و الگوهـاي    .همراه داشته باشد سوغاتي به ،كه در نهايت گردشگر براي ديگران

افزايش تجارب منفـي   وها  كننده در بين مصرف محصوالت سوغاتي نشدن خواني نداشته باشد، به انتخاب فكري افراد هم
عنـوان   بـه  ،شود كه در انتخاب مقصد گردش مجدد در بين گردشگراني كه تجربه منفي دارند در بين گردشگران منجر مي

  ).2000، 5استمو  ريچاردز، اوندر واتر( شود يك معضل شناخته مي
هـاي الزم در   و داراي زيرساخت بودهدشگري در ايران بخش گر با توجه به اينكه جزيره كيش يكي از مناطق آرامش

بـا توجـه بـه    . تواند زمينه مناسبي براي جذب گردشگري داشته باشـد  ، بدون شك مياستويژه اكوتوريسم  گردشگري به
توانـد بـراي    ، اين جزيـره مـي  از سوي ديگر المللي هاي معتبر داخلي و بين وجود مراكز خريد گسترده از يك سو و شركت

اصلي اين پژوهش اين است كـه چـه عـواملي در امـر      پرسش. انتخاب مناسبي باشد ،دشگران در خريد و تهيه سوغاتگر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Altintzoglou et al  2. Swanson & Timothy 
3. Swanson & Horridge 4. Kim & Littrell 
5. Onderwater, Richards & Stam 
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 پـژوهش شوند؟ بنابراين در اين  كننده شناسايي مي عنوان عوامل تعيين انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد كيش به

قه آزاد كيش و شناسـايي و بررسـي پيامـدهاي شناسـايي     بر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطمؤثر به شناسايي عوامل 
 پـژوهش اصـلي   پرسـش براي پاسخ به  .شود بر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد كيش پرداخته ميمؤثر عوامل 
و پيامـدهاي شناسـايي    يسـت بر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد كيش چمؤثر مثل عوامل  هايي پرسشبايد به 
  .پاسخ داده شود اند، كدامبر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد كيش  مؤثرعوامل 

  پيشينه پژوهش
  مفهوم گردشگري 

. ات زيادي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته استتأثير ،عنوان صنعتي نوپا  گردشگري به ،هاي اخير در سال
گـذاري در ميـراث فرهنگـي، بهسـازي      اني، كمك به سـرمايه اي، كمك به صلح جه ايجاد اشتغال، ارزآوري، تعادل منطقه

جمـالي و نظـري،   (از جمله مزايـاي ايـن صـنعت بـوده اسـت       قبيل،هاي حيات وحش و مواردي از اين  محيط و زيستگاه
1394 .(  

بسياري  .بوده استها در دنيا  ترين صنعت متنوعترين و  ردش و صنعت گردشگري يكي از بزرگگ ،هاي اخير در دهه
منزله سرچشمه اصلي درآمد، كار، رشـد بخـش خصوصـي و گسـترش سـاختار زيربنـايي        ز كشورها اين صنعت پويا را بها

هاي ديگر گسترش اقتصادي مانند توليد يـا اسـتخراج     شكلآنجا كه  در سراسر دنيا در كشورهاي رو به رشد، در. دانند مي
ـ دادوستد و بازرگاني نقش چنـدان باارزشـي ندار   يا در ندمنابع طبيعي، از ديدگاه اقتصادي به صرفه نيست د، بـه گسـترش   ن

گردشگري براي بسياري از كشـورهاي رو بـه   . )1392، جباريو  ، رضوانيسالمي( شود صنعت گردشگري توجه زيادي مي
به  ، زيرا با تكيهاستفرصتي بزرگ  ،يادگارهاي تاريخي و فرهنگي باارزش هستند ،اندازهاي طبيعي كه داراي چشم يرشد

هـاي گونـاگون    شكلتوانند مبنايي براي پيشبرد گسترش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم آورند كه در  اين منابع مي
 سـال بـر   هر. همگاني درآمد يصورت جنبش هاي جهاني گسترش يافت و به گردش در اندازه 1950از سال . شود ديده مي

. يافتدرصد افزايش  3/12به  1997بوده كه در سال  درصد 2/7نگين نرخ اين افزايش با ميا ،افزوده شد گردشگرانشمار 
 ،رفتنـد در منـاطق   سرگرمي به گـردش  هدفبا و  به خارج از محيط زندگي خودو كساني كه  گردشگران ،1997در سال 
   .ودبميليارد دالر  449به بيش از  ،آمده از آن دست هميليون نفر و درآمد ب 600بيشتر از 

  خريد
تـرين و   هاي گردشگري ضروري است، امـا جـذاب   فروشي وجود تمام اقالم در خرده ،)1989( 1هادمن و هاوكينز به گفته 

كه خريـد سـوغاتي تقريبـاً     آنجا از). 1388 تيموتي،(ها هستند  ترين كاالها در بخش خريد گردشگري، سوغاتي توجه مورد
المللي گاهي ذكرشـده   گردشگران بين خصوصدر ) 1388( به نقل از برخي منابع مانند عطر سايي(درصد  33تا  30حدود 

فروشـان داراي   انداز خريداران و خـرده  ا از چشمنهآ بررسي ،دهند از مخارج كلي سفر را به خود اختصاص مي) درصد 50تا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hudman & Hawkins 
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دگاه و از دي كندسوغاتي خوب بايد تجربه غيرملموس سفر را به امري ملموس تبديل  ،از ديدگاه گردشگران .اهميت است

سوانسـون و  (همـراه بيـاورد    نيز بـه  را چنين سوغاتي بايد نيازهاي بازار هدف را ارضا كند و منافع اقتصادي ،فروشان خرده
 ).2012، هوريج

رفتـار واقعـي خريـد     خصـوص امـا در   ،هاي بسـياري وجـود دارد   ها و خريد گردشگري پژوهش سوغاتي رابطه بادر 
اگـر   ،در واقـع ). 2004، 1ليـري اوو  ، چنگ، ليتـو اوه(شده است   هاي كمي انجام شپژوه ،گردشگران و عوامل مؤثر بر آن

كـه   يهـاي  پژوهش ،شويم متوجه مي ،دهند در نظر بگيريم اي را كه گردشگران به خريد اختصاص مي ميزان زمان و هزينه
 ). 2004، 2يوكسل(اند  نسبت كم بوده به ،پردازند عنوان يك فعاليت گردشگري مي به خريد به

  رابطه بين خريد و گردشگري
اصلي از سـفر، خريـد    زماني كه هدف ابتدايي و نخست،. توان به دو دسته تقسيم كرد رابطه بين خريد و گردشگري را مي

گيـرد و ممكـن اسـت     عنوان فعاليت ثانويه هنگام سـفر انجـام مـي    خريد به  و دوم، وقتي 3)گردشگري خريد(كردن است 
رفتـار خريـد    ،تـاكنون  .4)خريـد گردشـگر  (بـوده باشـد    ،گـردي  مانند طبيعـت  ،يگري غير از خريدمحرك اوليه سفر چيز د

تجربـي   طور به ها مدلزيرا بيشتر اين  ،ي درك نشدهخوب  اند، به داشتهيي كه سعي در توضيح آن ها مدل با وجودگردشگران 
از  تـا هاي گردشـگري بايـد تـالش كننـد      پژوهش، باره  ينا دراي  يهدانش پاتوجه به كمبود  با ،ينبنابرا .اند نشده يشآزما

 ، پژوهشـگران )2007( 5اوهبـه بيـان    .بردارنـد  پـرده  ،مؤثرند در فعاليت خريد كننده شركتعواملي كه بر حجم گردشگران 
يغات بـراي  تبل ها، يزهاثر انگشامل بررسي  ،ي گردشگري خريد هستند كه اين وجوهچندوجهاكنون در مرحله تشريح پديده 

 پژوهشـگران . هسـتند هـاي خريـد    ينههزشناختي بر  عوامل جمعيت اثر فرهنگي وـ   عوامل اجتماعي هاياثر فروش كاال،
ي و شناخت رواني و اقتصاد فرهنگي، ـمختلف اجتماعي  عواملتأثير نيز  و يگردشگرعلت تفاوت خريد معمولي با خريد  به
انجام  بر ضرورت ي درك بهتر رفتار خريد در حوزه گردشگري،برا، )2009 ،تيموتي(گردشگران الگوي رفتاري  بر يطيمح

ي و اقتصـاد  بيشتر در اين حوزه و ايجاد چارچوبي جامع كه قادر باشد عوامل و متغيرهاي مختلف اجتمـاعي،  هاي پژوهش
در  ).2004 ران،اوه و همكـا ( اند كرده يدتأك كند، را مشخصگذارند  يمتأثير بر الگوي رفتاري گردشگران  كه يشناخت روان

هاي مكمل،  نقش اصلي جاذبه ،ادبيات علمي موجود در گردشگري بر اساس. خريد در حكم جاذبه مكمل است ،حالت دوم
وجود چنين  ،از طرف ديگر. هاي مقصد و باال بردن ميزان زمان ماندگاري گردشگران در مقصد است بخشي به جاذبه تنوع
 شـده،  بيـان بندي  تقسيم ).1389، ترابيانو  ضيايي(د كيفيت تجربه گردشگران دارد هايي نقش انكارناپذيري در بهبو جاذبه

جاذبـه اوليـه و    ،كه ممكن است خريـد   حالي در ،)1991( 6باتلربه عقيده . اي بين دو نوع خريد است بندي پايه يك تقسيم
بـه همـين   . افزايد نطقه از جهان مياما يك فعاليت گردشگري عام است و به جذابيت كلي هر م ،اصلي اكثر مقاصد نباشد

ا از سفر نهگردشگراني كه هدف اصلي آ. رفتار خريد مورد انتظار اين دو دسته گردشگر نيز از يكديگر متفاوت است ،ترتيب
  ).1991، باتلر(دنبال كسب اقالم و تجربيات تازه و جديد هستند  بيشتر به ،خريد كردن است
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شـده    فعاليت اصلي گردشـگري پذيرفتـه  يكي از عنوان  ادي است كه خريد بهاگرچه مدت زي طور كه ذكر شد، همان

موجـود   هـاي  پژوهشبيشتر . گذرد مدت زيادي نمي گردشگري خريد، رابطه باشده در  انجام هاي پژوهشاما از عمر  ،است
ط بـين  ارتبـا  ،)1،1990ليتـرل ( خريد گردشگري به موضوعاتي از قبيل مصـرف سـوغاتي توسـط گردشـگران     خصوصدر 

ارتباط بين سـن و جنسـيت بـا     ،)2006 ،2سوانسون و هاريج( هاي سفر كننده و انواع گردشگري و انگيزه ترجيحات مصرف
 ،3اندرسـون و ليتـرل  ( هـاي كاالهـا و خـدمات    ويژگي خصوص كنندگان در دستي و ترجيحات مصرف  رفتار مصرف صنايع

 رفتـار  يت،رضـا  هـاي خريـد،   يزهانگينه زم در ها پژوهشتعدادي از  به يزن) 2009(تيموتي ). 2007، اوه( اند پرداخته) 1995
. كنـد  يمـ اشاره  ها تجربهو  هاتوليد اصالت ديگر، يها يسوغاتدستي و  يعصنايد و مصرف تول شناسي خريداران، گونه خريد،

 سـفر بـا خريـد،   موضـوعاتي از قبيـل ارتبـاط ميـان انـواع مختلـف        بـه  نيز ديگر در زمينه خريد گردشگران هاي پژوهش
 ).2011 ،4هوانگو  ، تيموتيكيم(پردازند  يمدر سفر و مليت با خريد  شده انجامهاي  يتفعال

براي كشورها و مناطق نوعي مزيت  ،ديگر يها همراه جاذبه خريد به ،در بيشتر مواقع ،)1998( 5جنسن وربكبه بيان 
بودن بسياري از مقاصد مانند جزاير كارائيب و امكان خريد  وضعيت معاف از ماليات ،براي مثال. دكن رقابتي مهم ايجاد مي

هـاي ميـراث    همين وضعيت بر منـاطق ديگـري كـه از جاذبـه    . كند بدون ماليات، جذابيت سفر به اين مناطق را كامل مي
ت عواملي مثل در دسترس بودن كااليي خاص، كيفي). 2009 تيموتي،(فرهنگي و طبيعي برخوردار هستند نيز حاكم است 
 لحـاظ موجب محبوبيت يـك مقصـد از    ،هاي خريد برگزاري جشنواره و و قيمت مناسب كاالها، وجود مراكز خريد معروف

  ).2006 ،6ميشالكو و رتز(شود  خريد در ميان گردشگران مي

  بر انتخاب سوغاتي مؤثر عوامل
شـناختي و هـم از    م از نظـر روان بايد توجه داشت كه توسعه سوغات در مديريت مقاصد نقش مهمي دارد، زيرا سوغات ه

عنوان سوغاتي  دستي را به گردشگراني كه صنايع). 2004، 7ويكس و همكاران(نظر اقتصادي با گردشگري در ارتباط است 
داننـد،   انگيز يا عادي مي كنند، از نظر فرهنگي غيرهمگن و از نظر ساليق فرهنگي و اقالمي كه آنها را شگفت انتخاب مي

ترنـر و  (كننـد   ارزيـابي مـي   ي كه دارنـد، هاي ها را بر اساس ويژگي گردشگران، سوغاتي). 2007، 8هو و يو(متفاوت هستند 
بلكـه هنگـام خريـد     ،روند كه ليستي از اقالم مد نظر را در دست دارند به خريد نمي  حالي آنها اغلب در). 2001، 9ريزينگر

هاي مورد انتظار كه از يـك كـاال    رند و بر اساس مجموع ارزشگذا گيري خود را بر پايه عوامل مختلفي مي مبناي تصميم
 ).2002سوانسون و هوريج، (گيرند  تصميم به خريد آن مي ،كسب خواهند كرد

كاربرد  و نسبت ارزان، نظافت آسان ونقل، قيمت به هاي سوغاتي مانند سهولت حمل برخي ويژگي ،)2001( 10گرابرن
ليتـرل و  بـه بيـان   . داند براي گردشگران مي  هاي داراي اولويت جمله ويژگي ازمحل سكونت گردشگر را  داشتن در كشور

مواردي چون طراحي كاال، برخورداري از  ،نظر گردشگران براي انتخاب سوغاتي هاي مهم مد ويژگي از، )2001(همكاران 
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 آنهـا   شـده  ي خريـداري كـاال  ،برخي گردشگران تمايـل دارنـد  . هاي جذاب است ا و داشتن رنگنهمهارت باال در ساخت آ

، نمادي از مقصد بازديدشده باشـد،  كردنظافت و نگهداري آن را راحتي  بهبتوان باشد يا را داشته مايه فرهنگي مقصد  درون
شده باشد كـه اثـر خـود را      توسط هنرمندان معروفي ساخته و ا را نيز برانگيزدنهشناسانه آ داراي كاربرد باشد و ذوق زيبايي

  ).2002، سوانسون و هوريج(شود  مهمي تلقي مي موضوع ،برخورداري از اصالت نيز براي گردشگران. ندا امضا كرده
قـادر بـودن   . توانـد در ارزيـابي گردشـگران از آن فروشـگاه مـؤثر باشـد       هاي فيزيكي يك فروشگاه نيز مـي  ويژگي

توانـد شاخصـي بـراي     زيرا اين عامل مي ،درس فروشندگان به تكلم به زبان گردشگران نيز در اين ارزيابي مهم به نظر مي
 شده منحصـر  برخي گردشگران دوست دارند سوغاتي خريداري). 2004 يوكسل،(نوازي و توجه به گردشگران باشد  مهمان

هايي مانند قيمت مناسب، كيفيـت،   ويژگي). 2004 ويكس و همكاران،(هاي متعدد از آن موجود نباشد  باشد و كپي 1فرد  به
  ).2004 ويكس و همكاران،(شوند  كاركنان فروشگاه و اعتبار فروشگاه نيز براي گردشگران مهم تلقي مي نحوه رفتار

جمله وجود ارتباط فرهنگي  براي گردشگران چندين معيار از ،دستي هنگام انتخاب صنايع ،)2007(هو و يو به عقيده 
ـ   و نحوه نگهداريو انتقال، سهولت استفاده،   دستي با مقصد، سهولت نقل بين صنايع كاررفتـه در سـاخت مهـم     همهـارت ب

الگـوي خريـد    ،»رفتار خريد سوغاتي توسط گردشگران داخلي در چين« با عنواندر مقاله خود ) 2008( 2لي و ساي. است
برخـورداري از  «عامـل   پـنج  پـژوهش، نتـايج ايـن   بر اسـاس   .كردندبررسي  را سوغاتي توسط گردشگران داخلي در چين

نماد ه يا نمايند« و »توليد شدن با مهارت و استادي«، »كيفيت« ،»عنوان يك هديه مناسب بودن به«، »نگينمودهاي فره
سطح رضايت گردشگران با توجه كه ا متوجه شدند نهآ. شوند براي خريد سوغاتي مهم تلقي مي ،»بودن مورد بازديد جاذبه

  .به جنسيت، سن، درآمد و نوع همراهان در سفر متفاوت است
هـاي يـك    ويژگـي  ،»دستي جذاب از ديدگاه گردشگران صنايع«در پژوهش خود به نام  ،)2014( 3گيندل و باگولمو
دستي مطلوب از نظر گردشگران و اين مطلب كه آيا بين ديدگاه گردشگران داخلي و خـارجي از ايـن نظـر تفـاوت       صنايع

كـه بتوانـد در منـزل و محـل كـار داراي       اي دستي  نايعصپژوهش، نتايج اين بر اساس  .كردند بررسيرا  وجود دارد يا خير
  .براي گردشگران داراي جذابيت است ،ساز باشد اي مناسب قلمداد شود و دست كاربرد باشد، هديه

هـاي برخـورداري از    ترتيـب ويژگـي   به ،براي گردشگران اروپايي بازديدكننده از اصفهان ،)1388(عطرسايي به گفته 
ونقل آسان، رنـگ جـذاب، امكـان نمـايش دادن در      بندي مناسب، قابليت حمل در ساخت و بستهطرح جذاب، مهارت باال 

شـدن توسـط هنرمنـد     هاي سنتي، هديه مناسب بودن، قيمت مناسب و سـاخته  فرد بودن، انعكاس طرح  به منزل، منحصر
  .شوند مهم تلقي مي ،بومي

كننـده انتخـاب سـوغات در بـين      واملي تحريـك بر اين بوده است كه چـه عـ   پژوهشگرتمركز اصلي  ،در اين بخش
 يانتخـاب سـوغاتي و خريـد را امـر     پژوهشـگران بيشـتر   ،طور كه در اين پژوهش بيان داشتيم همان. هستندگردشگران 
د بـر قصـد خريـد آنـي سـوغات در بـين       نـ توان عواملي كه مـي  دهد، نشان ميدانند و اين موضوع  شده مي ريزي غيربرنامه

توجـه بـه    ،بـه همـين دليـل   . فـراهم كننـد  د زمينه را براي قصد خريد و انتخاب سوغاتي نتوان د، مينباش مؤثرگردشگران 
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ونقل، كيفيت تعامل فروشـنده بـا    بندي مناسب، سهولت حمل هاي ظاهري محصوالت از جمله قيمت مناسب، بستهويژگي

هاي توليد، كيفيـت   ت از قبيل مهارتهاي كاركردي محصوال گردشگران خارجي و حتي توانمندي در زبان در كنار ويژگي
ند زمينه را براي خريد آني گردشـگر بـاال   نتوا مي قبيل،ساخت مناسب، ساخته شدن توسط هنرمند بومي و مواردي از اين 

ه سـوغات  ئو فعاالن در عرصه ارا آنانهاي  دستي، نمايندگي  مديران برندهاي صنايع شود، ميبه همين دليل توصيه . دنببر
  . كنندگذار بر رفتار خريد آني بيشتر توجه تأثيرعوامل به  ،گردشگري

  پيشينه تجربي پژوهش
شناختي و رفتار خريـد گردشـگران عراقـي در     تگردشگري مذهبي و پزشكي و ارتباط بين عوامل جمعي ،)1395(احمدي 
تـرين  ن يكـي از مهـم  عنـوا  گردشـگري بـه   ،در حال حاضر. بود كردهتحليل را خريد سوغات از استان كرمانشاه  خصوص

هـاي مهـم گردشـگري، گردشـگري      يكـي از شـاخه  . است شدهاستفاده از آن عوامل توسعه بسياري از كشورها بررسي و 
دليل قرار گرفتن در مرز  استان كرمانشاه به. خود را دارد به مندان مخصوص كه دوستداران و عالقه استپزشكي و مذهبي 

بايد از  است و )ع(ي و بيمارستاني و نيز مسير ورودي گردشگران و زائران امام رضا هاي مستعد پزشك يكي از استان ،عراق
توصـيفي و  ـ   اين پژوهش نيز بر اساس روشي تحليلـي . كندنحو مطلوب استفاده  پتانسيل گردشگران ورودي و عبوري به

ي و ميـزان خريـد گردشـگران    شـناخت  پيمايشي و با استفاده از شاخص تحليل عاملي به تبيين رابطه بين عوامـل جمعيـت  
از  .وجـود دارد  معنـاداري  خريـد رابطـه  كه بين شاخص جمعيتي سـن و ميـزان    دهد مي  نتايج تحليل نشان. پرداخته است

رنگ جذاب و كمترين  )41/1(ترين شاخص ارزيابي با ميزان  خراطي بوده و مهم )34/1(ترين سوغات با امتياز  مهم ،طرفي
بر  پژوهشگرطور كه مشخص است سعي اصلي  همان پژوهش،در اين . استبندي  به نحوه دسته متعلق) 4/0(مقدار  آن به

هـاي  شناختي، ويژگـي  به ويژگي جمعيت بوده وبر رفتار خريد گردشگران مؤثر اساس رويكرد كمي براي شناسايي عوامل 
علي رفتار خريد سـوغات توسـط    ه الگويئعنوان ارا باپژوهشي  ،)1394(اسعدي و همكاران . محصوالت اشاره شده است

تـرين اهـداف مصـرف     سـوغاتي بـه يكـي از برجسـته     پژوهشگران، به بيان .اند انجام دادهگردشگران خارجي در شهر يزد 
بـا وجـود   . و به ميلياردها دالر درآمد سـاالنه در تمـام گوشـه و كنـار جهـان منتهـي شـده اسـت         شده گردشگري تبديل

هاي اندكي  هاي خريد سوغات، در خصوص رفتار خريد سوغات توسط گردشگران پژوهش هاي قبلي درباره انگيزه پژوهش
هـر يـك از   تـأثير  بر خريد سوغات و شدت مؤثر سعي بر آن است تا با بررسي عوامل  ،در اين پژوهش. گرفته است انجام

مـدلي علّـي از رفتـار خريـد      ،شـناختي  طور ويژه، با استفاده از رويكرد نگاشـت  عوامل بر يكديگر و نيز بر خريد سوغات به
بنـدي گردشـگران    كننده و دسـته  تمركز اصلي بر رفتار مصرف پژوهش،در اين . گردشگران خارجي در شهر يزد ارائه شود

از  تـا ه داده شـده  ئاند و اين پيشنهاد به فروشندگان سوغات در يزد ارا خارجي است كه از كشورهاي مختلف وارد يزد شده
در اين پژوهش سعي . كندسوغات به اين گردشگران استفاده  هايبراي پيشنهاد ،بندي گردشگران اين موضوع يعني دسته

هـاي ايـن    از بحـث داشته تا سعي  پژوهشگر در واقع. كننده استفاده شود براي بررسي رفتار مصرف ،از اين رويكردتا شده 
مؤثر عوامل  ،)1393(محمدي . كندت استفاده براي بهبود شناخت رفتار گردشگران و اثرگذاري آن بر خريد سوغا پژوهش،

 ،اين پژوهش از نظر هدف. كردندبررسي  را دستي در اصفهان دستي گردشگران با ميزان خريد صنايع بر رفتار خريد صنايع
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 328 ،در نهايـت . اسـت  انجـام شـده  گردشـگر خـارجي    384بـين  و پيمايشي بوده  ـتوصيفي   ،كاربردي و از نظر ماهيت

دريافتـه   پژوهشـگر . استفاده شده بـود  SPSSافزار  از نرم نيز براي تجزيه و تحليل. حيح گردآوري شده بودنامه ص پرسش
هاي سني افراد، فرهنگ افراد، تنوع در محصـوالت و   گروه ،ترين عوامل در انتخاب و رفتار گردشگرانيكي از مهم كه بود

اين موضوع نيز . هستندمؤثر فتار خريد گردشگران خارجي كه در ر استدر كشور ميزبان  ندر دسترس نبود و جديد بودن
كيفيـت و   ،از سـوي ديگـر  . هاي شخصـيتي و فرهنگـي اسـت    ويژگيتأثير كه رفتار گردشگران بيشتر تحت  داشتكيد أت

  .كيد شده استأموضوع ديگري بوده كه در اين پژوهش به آن ت، محصوالت توليدي در كشور مقصد گردشگري نوآوري
 كردهبررسي را الگوهاي رفتاري گردشگران در نروژ در زمينه سوغات غذا  يدر پژوهش ،)2016(و همكاران آلتزينگلو 

 ،در واقـع . نامه استفاده شده بود ها با استفاده از پرسش گردشگر در نروژ براي گردآوري داده 277از  ،در اين پژوهش. بودند
بـه همـين    گرفته،قرار تأثير رفتار گردشگران تحت  ،جود در صنعت غذاهاي مو  از ديد اين افراد در نروژ با توجه به سوغات

هـاي درونـي در    انگيـزه  ،در ايـن پـژوهش  پژوهشـگران  . دليل زمينه افزايش گردشگر غذا در اين بين به وجود آمده است
ايـن  . ر اسـت گـذا تأثيربـر رفتـار گردشـگران     كهاند  دانسته موضوعاتيساليق مشتري را از  و گردشگر و توجه به كيفيت

توان فهميـد   مي ،بنابراين. ي داردا  كيد عمدهأت آنها،شده از سوي  داده هاي گردشگران در رفتارهاي نشان بر انگيزه ،موضوع
  . ا بستگي داردنههاي رفتاري آ كه خريد و الگوهاي رفتاري گردشگران به انگيزه

بـه  ، »دستي محبـوب  مورد يك صنايع ران درنگرش گردشگ« با عنواندر پژوهش خود  ،)2014( موگيندول و باگول
، قابليـت هديـه   )تزئينـي بـودن  ( دستي در منزل يا محل كار اين نتيجه رسيدند كه سه ويژگي قابليت نمايش دادن صنايع

آينـد و   حسـاب مـي   دستي از نظـر گردشـگران بـه    هاي صنايع ترين ويژگي بااهميت ،ساز بودن دادن آن به ديگران و دست
نظافت  قيمت مناسب، انعكاس فرهنگ محلي، مهارت در ساخت، ونقل، نوآورانه بودن، سهولت حمل بودن، فرد  به منحصر
هـاي بعـدي اهميـت بـراي      در درجـه  دسـتي  خريد بدون واسطه از هنرمند سازنده و مشاهده فرايند ساخت صـنايع  آسان،

. كردندشناسايي را بر قصد خريد برند لوكس مؤثر عوامل  ،در پژوهشي ،)2013( 1چو و پدرام ،كمال .گردشگران قرار دارند
زمينـه الزم را بـراي تقويـت و بهبـود      ماننـد آنهـا،   هاي اجتماعي مانند فـيس بـوك، تـوييتر و    شبكه پژوهشگران،از ديد 
ه اطالعات كـاربردي پيرامـون برنـدها از اقـداماتي اسـت كـه ايـن        ئارا. اند آفريني براي خريد مشتريان ايجاد كرده فرصت
اي در افـزايش قصـد خريـد مشـتريان در      عوامل زمينـه  ،در اين پژوهشپژوهشگر . دكنن ا براي مشتريان مهيا ميه شبكه

گرايي دانسته است كه زمينه تقويت قصد خريـد برنـد لـوكس را     فضاي آنالين را شامل نگرش مشتري و همچنين مادي
دهان و شخصيت  به ها، تصوير مطلوب، تبليغات دهاناز سوي ديگر، براي ايجاد نگرش مطلوب پيرامون برند. كند ايجاد مي

بنـابراين سـعي شـده از    . الگوي رفتاري خريداران اسـت  چگونگيبر  ،تمركز اين پژوهش. دانسته است مؤثربسيار  را افراد
ارتباط بين انگيزه خريـد   ،در پژوهش خود ،)2013( 2لين و چن. شود بررسيكنندگان  بهبود شناخت مصرف ،نتايج پژوهش

بررسـي رابطـه بـين انگيـزه      ،هدف اصلي اين پژوهش. كردندبررسي را در خريد فرودگاهي كردن آنها مسافران و شركت 
پيمايشـي بـوده    ـ از نـوع توصـيفي    ،روش پـژوهش . هاي فرودگاهي بوده است ران و قصد خريد از فروشگاهگخريد گردش

هـاي   زيـه و تحليـل داده  جبـراي ت . وان اسـتفاده شـده بـود   هاي تـاي  ها از نظر مسافران فرودگاه براي گردآوري داده. است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نشـده در ميـان افـراد     ريزي كه ميزان خريد برنامه به دست آمدو اين نتيجه  استفاده شد Amosافزار  شده از نرم گردآوري

سـوي  اسـت كـه خريـد سـوغات از      ااين بدان معنـ . ا با توجه به تفاوت ميزان درآمد و سن متفاوت استنهمورد مطالعه آ
 . دارداست كه نشان از سخت شدن مديريت رفتار گردشگران  نشدني بيني گردشگران بيشتر موضوعي آني و پيش

رقابـت  . گذارد، افزايش شرايط رقابت مقاصد است يكي از روندهاي حاكم كه بر گردشگري در سرتاسر جهان اثر مي
بررسـي رفتـار   بـه   ،ريـزان و بازاريابـان   نامـه تـا بر  شـده اسـت  بين مقصدهاي مختلف براي جذب گردشگر بيشتر موجب 

سـرعت تغييـرات در محـيط اجتمـاعي و فرهنگـي و      . كننـد پيش توجه  از  بيش ،انهكنندگان و الگوهاي مصرفي آ مصرف
گيري روزانه  افراد در تصميم. دكنن پيدايش نيازهاي مختلف گردشگري ضرورت بررسي مداوم رفتار گردشگران را تأييد مي

حتـي  . بنابراين الگوي رفتاري افراد در صنعت گردشگري نيز با يكديگر يكسـان نيسـت   ،كنند كديگر رفتار ميمتفاوت از ي
ا براي خريد روزانه معمولي متفاوت اسـت كـه نشـان    نهگيري آ گيري گردشگران هنگام سفر براي خريد با تصميم تصميم

. كننده معمولي اسـتفاده كـرد   براي مصرف شده استفادههاي  رفتار خريد گردشگران از مدل بررسيتوان براي  نمي ،دهد مي
هـاي حـين    سفر و فعاليت بارهمتفاوت در هاي تواند به شناخت چرايي اتخاذ تصميم تحليل الگوهاي رفتاري گردشگران مي

موجـب منـافع اقتصـادي     ،عالوه براي اينكـه بـراي مقاصـد گردشـگري     ،دستي ويژه صنايع به ،ها سوغاتي. كندآن كمك 
نـوعي مصـرف فرهنـگ جامعـه      بـه  آنها،كنند و براي  وند، تجربه و خاطرات سفر را نيز براي گردشگران ملموس ميش مي

موجـب   ،خريد به چيزي بيش از تهيه و به دست آوردن كاال تبديل شده است و در واقـع  ،امروزه. آيند حساب مي مقصد به
در ايجاد هويـت فـردي عوامـل مـؤثري بـه شـمار        ،و مصرفعالوه خريد  به. دشو لذت و تفريح و تعامل اجتماعي نيز مي

 هـاي  پـژوهش بيشتر . ا به كدام طبقه اجتماعي و اقتصادي تعلق دارندنهكند كه آ آيند و رفتار مصرف افراد مشخص مي مي
خريد گردشگري به موضوعاتي از قبيل مصرف سـوغاتي توسـط گردشـگران، ارتبـاط بـين ترجيحـات        رابطه باموجود در 

دستي و نيز ترجيحات  هاي سفر، ارتباط بين سن و جنسيت با رفتار مصرف صنايع ننده و انواع گردشگري و انگيزهك مصرف
مدل جـامعي  به كه هنوز  دهد نشان مياين موضوع . اند هاي كاالها و خدمات پرداخته ويژگي خصوصكنندگان در  مصرف

ايـن در  . داردتوجهي آن در محافل علمـي  ت كه نشان از بياس نشدهتوجه  ،در رابطه با گردشگري و ارتباط آن با سوغات
د در فـروش  نـ توانالگوهاي رفتاري گردشگران، مقاصد گردشـگري مـي   و حالي است كه با شناسايي داليل خريد سوغات

و از ايـن پتانسـيل بـراي تقويـت و بهبـود       كننـد عمـل   تـر  ه سوغاتي متناسب با نيازهاي گردشگران موفقئسوغات و ارا
  .كننده سوغات براي گردشگران استفاده ئدزايي در مقصد گردشگري برندهاي فعال در عرصه ارادرآم

  پژوهشروش 
پژوهش هم توسعه و گسترش  يناز آنجا كه هدف ا. است ياديو هم بن يحاضر از لحاظ هدف هم كاربرد پژوهشروش 
 .اسـت  يو كاربرد ياديبن ،استسوغات  سازي در عرصه خريد مديران گردشگري در زمره بهبود مدلكمك به  همعلم و 
 يمـدل ) گرنـدد تئـوري  (هـاي كيفـي    دارد بر اساس روش پژوهشگر قصدزيرا  است،هاي كيفي  از جمله پژوهش، يياز سو

افتد كـه در   استفاده از گرندد تئوري هنگامي اتفاق مي. دهده ئارا بر خريد سوغات در بين گردشگرانمؤثر عوامل پيرامون 
نظـري قـرار    در يـك خـأل   پـژوهش هاي تئوريك وجود نداشته باشد و موضوع  نظريه يا مدل ،وهشپژموضوع  خصوص
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منظـور ايجـاد    بر خريـد سـوغاتي در جزيـره كـيش و بـه     مؤثر يك مدل نظري براي درك عوامل  نبودبا توجه به  .بگيرد
از آنجـا كـه    ،توان بيان داشـت  ن ميبنابراي. از گرندد تئوري استفاده شد پژوهشنظري براي اين عوامل، در اين  يچارچوب
هـاي   حاضـر از جملـه پـژوهش    پژوهش كند،استفاده ) تفسيري(هاي كيفي  دارد از پاردايم قصددر اين پژوهش  گرپژوهش
  . اكتشافي است ـكيفي 

 هـاي  هكه هم زمينه تجرب هستندجامعه آماري شامل مديران و خبرگان حوزه گردشگري و صنايع دستي و بازاريابي 
سـابقه   هسـتند و  اين افراد حداقل داراي مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد. هستندخبرگان دانشگاهي  همو  دارنداري باز

و  كردهخبره را شناسايي  11گيري هدفمند تعداد  ابتدا با استفاده از روش نمونه گر،پژوهش. را دارندسال  10مديريت باالي 
گيري گلولـه برفـي    با استفاده از روش نمونه ،در ادامه. رساندنفر  20 بهها را  رهبا استفاده از روش گلوله برفي تعداد اين خب

  . حاضر دست يابيم رسد كه به حد اشباع نظري در پژوهش تا جايي به افزايش نمونه آماري مي
. و سنجش متغيرهاي پژوهش، از مصاحبه استفاده خواهد شـد  آوري اطالعات در بخش اصلي پژوهش منظور جمع به

 بـراي تـوان   مـي  ،در ايـن بـاره  . اسـت هاي كيفي  عنوان ابزار اصلي گردآوري داده يند مصاحبه بهاطراحي فر ،ستين گامنخ
هـاي حسـاس و    پرسـش عنـوان   بـا ا نهـ تـرين آ كه دو دسته از مهم مطرح كرد پرسشچند دسته  ،كننده هاي شركت خبره

اشـاره دارنـد كـه     يهـاي  به آن دسته از پرسش هاي حساس هستند، پرسشدسته نخست كه . هستندهاي تئوريك  پرسش
بر اسـاس مطالعـات و نتـايج     ،دنهاي دوم كه جنبه تئوريك دار پرسشكنند و  سمت درك رخداد هدايت مي را به پژوهشگر
بـه كـدهاي بـاز كـه      ،هـا  پرسـش سعي دارد بر اساس اين  پژوهشگر. ندشو استخراج مي پژوهشهاي در راستاي  پژوهش

  .دست يابد هستند،دهاي روش تحليل كيفي گرندد نخستين دسته از ك
كننده و بازاريابي در حـوزه گردشـگري    خبرگان حوزه رفتار مصرف كه نفر مصاحبه شده است 20با  ،در اين پژوهش

نفر  6 .اند بوده) درصد 15/0(نفر زن  3و ) درصد 85/0(نفر مرد  17شونده در اين پژوهش  از مجموع افراد مصاحبه. اند بوده
داراي ) درصـد  25/0(نفـر   5داراي مدرك كارشناسي ارشـد و  ) درصد 45/0(نفر  9داراي مدرك كارشناسي، ) درصد 3/0(

سابقه شـغلي  داراي نفر  3اند و  سال سابقه شغلي داشته 20تا  10كننده بين  نفر از افراد شركت 17. اند مدرك دكتري بوده
 2 ،و در نهايت) درصد 25/0(نفر از اعضاي هيئت علمي  5، )درصد 65/0( نفر مديران عامل 13. اند بودهسال  20باالتر از 

  .اند دستي و همچنين سوغاتي اين پژوهش بوده مديران بازاريابي برندهاي بومي فعال در عرصه صنايع) درصد 10/0(نفر 

  هاي پژوهش يافته
ينـد  ادر فر. دنشو ن پژوهش گردآوري ميكنندگا هاي عميق با مشاركت هاي كيفي از خالل مصاحبه داده ،در مرحله نخست

هـاي   ها، مجموعـه ايـن داده   وبرگشتي تحليل داده كه طي فرايند رفت به دست آمدندهاي بسياري  كدگذاري باز، مضمون
ـ   يك از مقوله به تعريف هر ،در ادامه. هاي كمتري تقليل يافت كيفي اوليه به مقوله آمـده در مرحلـه كيفـي     دسـت  ههـاي ب

هـاي رفتـار گردشـگران     مقولـه  ،كنندگان بر اساس ديدگاه مشاركت تا در پژوهش حاضر سعي شده است. ودش پرداخته مي
 هـاي  پرسش خصوص به و مصاحبه هاي پرسش به توجه با ش،پژوه اين در. شوندبراي خريد محصوالت سوغاتي بررسي 

 و شد گرفته نظر در مصاحبه يا مشاهده تبطمر متن مقاله، هر باز كدگذاري مرحله در. شد آغاز باز مرحله كدگذاري حساس،
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 هايي اسـتخراج  يادداشت صورت به رفتار گردشگران در زمينه انتخاب سوغاتي به مربوط نكات خط، به خط مطالعه پس از

 آنهـا  درون مفـاهيم از  كـه  شدند گرفته نظر در اوليه هاي داده صورت به كه هايي هستند يادداشت فرايند، اين نتيجه. ندشد
  .شود مشاهده مي شده از آنها هاي استخراج مفاهيم و مقوله 1در جدول . شدند خراجاست

  خوذ از مفاهيمأهاي م مقوله. 1جدول 
  ها مقوله مفاهيم و كدهاي باز

  جنسيت گردشگر

  شناختي گردشگران هاي جمعيتويژگي

  سن گردشگران
  وضعيت تحصيلي گردشگران

  تجربه گردشگران در خريد سوغاتي
  عيت تأهل گردشگرانوض

  بزرگي و كوچكي دايره دوستان و خانواده گردشگران
  پذيري در بين گردشگران روحيه ريسك

  هاي شخصيتي گردشگرويژگي

  اميدوار بودن گردشگر به رخدادهاي زندگي 
  توجه به زندگي بدون استرس در بين گردشگران 

  عالقه داشتن به جايگاه اجتماعي باال 
  هاي زندگي  بودن در تصميم گرا لذت

  گرا بودن در زندگي  هيجان
  وسواسي بودن خريدار

  گيري جديت در تصميم
  القه به كسب تجربه جديدع

  هاي شخصيتي گردشگرويژگي
   گرا بودن گردشگر برون ـگرا  درون

  )بدبين نبودن به رخدادهاي آتي(نيمه خالي ليوان را در معامله ديدن 
  گيري آني در خريد  مند به تصميم عالقه

  ايجاد نگرش مثبت در خصوص بازارهاي محلي جزيره

نگرش مناسب در خصوص بازارهاي 
  محلي

  هاي محلي جزيره پيرامون خاص بودن سوغات  بهبود ادراك
  ماد در بازارهاي محليايجاد جو توأم با اعت

  ايجاد حس مطلوب به خريد از بازارهاي محلي 
  ادراك از امن بودن خريد سوغات

  دهنده  ايجاد نگاهي مثبت به فرد سوغاتي
ايجاد حس ارزشمند بودن دوستان براي 

  گردشگران
  دهنده ارزشمند تلقي شدن رفتار سوغاتي

  القاي حس مهم بودن به افراد 
  گيرنده دهنده به سوغاتي ي از توجه فرد سوغاتيدرك مناسب
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  خوذ از مفاهيمأهاي م مقوله. 1جدول ادامه 

  ها مقوله مفاهيم و كدهاي باز

  توجه به جنبه سرگرمي در خريد سوغاتي
جويانه گردشگر از خريد  ارزش لذت

  سوغات
  توجه به لذت و خوشي در خريد سوغات

  شده در زمينه خريد سوغات ريزي صحيح و از پيش تعييننبود برنامه
  مش درونيعنوان ابزاري مهم براي آرا خريد سوغات به

  عنوان ابزاري براي تأمين نيازهاي گردشگران ريد سوغات بهخ
  شده خريد سوغات براي اهداف از پيش تعيين  ارزش كاركردي گردشگر از خريد سوغات

  استفاده از ديدگاه عقاليي در خريد سوغات
  وجود اصالت در بين محصوالت سوغاتي در جزيره

  اصيل بودن محصول

  بومي جزيره در رابطه با سوغاتي  استفاده از هنر
  هاي جزيره استفاده از هنر دست و نمود آن در سوغاتي

  ها نمود فرهنگ و تاريخ جزيره در سوغات
  هاي خاص جزيره استفاده از رويكرد زيباشناختي در طراحي سوغاتي

  هاي ساير مناطق ايران براي فروش در جزيره نگرفتن از سوغات  بهره
  هاي جزيره در ذهن گردشگران د بودن سوغاتيمانن بي
  ها هاي اجتماعي جزيره در طراحي سوغاتي كارگيري سنت به

  گذاري منصفانه در رابطه با سوغاتي قيمت

  جذابيت محصول

  ها  كارگيري از مواد باكيفيت در ساخت سوغاتي به
  هاي جزيره كيش نواز بودن سوغاتي چشم

  يد سوغاتيتأمين نيازهاي پيش از خر
  شده هاي ارائهپشتيباني صحيح از سوغاتي

  يادآور شدن كليه خاطرات گردشگري با ديدن سوغات
  استفاده از مواد اوليه كامالً بومي 

  بودن سوغاتي) متمايز(منحصر به فرد بودن 
  ن به بازار محصوالت سوغاتي جزيرهسترسي آساد

  جذابيت بازار
  هاي ماليات بر ارزش افزوده در جزيره نبود سيستم

  هاتنوع فعاليت در راستاي ارائه سوغات
  رشد و توسعه بازار طي چند سال گذشته 

  ها و پيگيري مشكالت گردشگران شفافيت در نظارت
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  خوذ از مفاهيمأهاي م مقوله. 1جدول ادامه 

  ها مقوله مفاهيم و كدهاي باز
  بهبود روابط بين دايره دوستان 

   بط دوستي گردشگرانتحكيم روا
  گيرنده افزايش تصوير مثبت از گردشگر در بين افراد سوغاتي

  گيرنده دهنده و سوغات اي دوستانه و توأم با اعتماد بين سوغات ايجاد يك جو رابطه
  بهبود سرمايه اجتماعي در روابط خانوادگي و دوستي 

  وضعيت اقتصادي عمومي مردم 

  شده براي گردش از سوي گردشگر بودجه درنظرگرفته   گرتواتمندي اقتصادي گردش

  ميزان منابع مالي در اختيار گردشگر

  شده خريد سوغاتي قيمت تمام

  هاي خريد سوغاتي  هزينه
  به صرفه بودن خريد سوغاتي از نظر هزينه در جزيره

  هاي جزيره در مناطق ديگر تر سوغاتي هاي ارزان وجود جايگزين
  هاي خريد سوغاتي از جزيره ودن هزينهعقاليي ب

  حساس نزديكي فرهنگي گردشگر با سوغاتيا
پيوندهاي بومي و محلي بين گردشگر و 

  مقصد گردشگري
  هاي فرهنگي سوغات با گردشگر در تناقض نبودن با تصورها و ارزش

  توانمندي در برقرار كردن يك رابطه بين سوغات و گردشگر
  ) گردشگر(و فرهنگ مقصد ) توليدكننده سوغات(بين فرهنگ مبدأ ايجاد يك نوع پيوند 

  عنوان مقصد گردشگري  نامي جزيره به بهبود خوش

جذابيت مقصد گردشگري در بين 
   گردشگران

  متمايز بودن جزيره در ارائه خدمات گردشگري 
  عنوان مقصد گردشگري هاي مناسب در انتخاب جزيره به وجود هيجان
  در انتخاب مقصد گردشگري  تجارب جديد

  وجود بسترهاي مناسب براي تأمين نيازهاي گردشگران
  مفيد بودن ماهيت خريد سوغاتي 

  ارزش داشتن سوغاتي دادن
  اندازهاي مثبت درباره تهيه سوغات  باور به چشم

   سوغاتي به مانند يك احترام به فرد متقابل
  سوغاتي يك عمل پسنديده مذهبي 

   وغاتي يك عمل پسنديده اخالقيخريد س
  جذب نيروهاي محلي در صنايع سوغاتي

افزايش اشتغال در حوزه صنايع دستي و 
  غيره

  ها در مشاغل  بهبود نرخ اشتغال زن
  كرده جوان  كارگيري نيروهاي تحصيل بهبود به

  ثبات و امنيت شغلي باالتر در جزيره
  كاهش نرخ بيكاري و مهاجرت 
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  خوذ از مفاهيمأهاي م مقوله. 1جدول ادامه 

  ها مقوله مفاهيم و كدهاي باز

  يجاد حس نوستالژي در زمينه گردش ا
  گيرنده دهنده و سوغاتي به ياد آوردن روابط نزديك بين سوغاتي  نگه داشتن خاطرات از گردشزنده 

  به يادآوردن لحاظ زيبا گردش 
   عمر باالي سوغاتي

  شيادگاري باداوم از گرد
  عنوان يك هديه باارزش از لحاظ معنوي به يادگار و به

  افزايش تصويرسازي مثبت از جزيره كيش

دهان در بين  به بهبود تبليغات دهان
  گردشگران

  هاي سوغاتي در جزيره هاي بيشتر براي بازديد از غرفه توصيه
  افزايش ميزان رضايت و تجربه مطلوب از گردش در جزيره 

  هي پيرامون تجارب مثبت گردش در جزيره افزايش نظرد
  امتيازدهي باالتر براي ترغيب ديگران در زمينه انتخاب جزيره

  گذاري فيلم، تجارب و لذت انتخاب مقصد گردشگري جزيره اشتراك به
  گذاران فزايش انگيزش در بين سرمايها

گذاري در حوزه توليدي  جذب سرمايه
  سوغات

  گذاران براي سرمايه پربازده بودن اين بازار
  ثبات مطلوب در اين بازار 

  وكارها هزينه بودن ايجاد كسب كم
  گذارها افزايش تسهيالت براي جذب سرمايه

  نبود رقابت گسترده در بازار فعلي در جزيره
  افزايش فروش محصوالت سوغاتي

   وكاري هاي كسب بهبود درآمدهاي بنگاه
  حلي وكارهاي م بهبود سودآوري كسب

  تقاضاي باالتر در زمينه محصوالت سوغاتي
  هاي فعال در اين زمينه بهبود گردش مالي بنگاه

  هاي مرتبط با فروش محصوالت سوغاتي تر شدن فعاليت صرفه به
  

 و كوربين استراوس ديدگاه اساس بر موجود، هاي مقوله ها، مقوله و مفاهيم شدن مشخص از بعد حاضر پژوهش در  

 چگونگي و چرايي پيرامون بيشتري اطالعات خرد، هاي مقوله .شدند تقسيم خرد، هاي مقوله و اصلي هاي مقوله به ،)1990(

  .كنند مي كمك مقوله به بيشتر وضوح به طريق، اين از و كنند مي ارائه پديده يك
 تحليلگر شد، مشخص لهمقو يك كه هنگامي .دهد مي نشانآنان  كدهاي همراه به را كلي و خرد هاي مقوله 2جدول 

 را آن تـوان  مـي  مقولـه،  هـر  خـاص  هـاي  ويژگي تعريف با .كند آن تبيين خاص ابعاد و ها ويژگي اساس بر را آن تواند مي

 .است مقوله هر پيرامون بيشتر جزئيات ارائه بنياد، داده سازي تئوري در ها، ويژگي وظيفه .كرد مشخص
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  هاي خرد و كالن مقوله .2جدول 

  كد مقوله  هاي كلي مقوله كد مقوله  اي خردمقوله ه

 1B  جويانه گردشگر از خريد سوغات ارزش لذت
  1C  شده گردشگر از سوغات ارزش درك

  2B  ارزش كاركردي گردشگر از خريد سوغات
  3B  نگه داشتن خاطرات از گردشزنده 

  2C  سازي از گردشخاطره
  4B  يادگاري باداوم از گردش

  5B  بودن دوستان براي گردشگرانايجاد حس ارزشمند 
 3C   بهبود تعامالت با دايره دوستان

  6B  تحكيم روابط دوستي گردشگران
  7B  شناختي گردشگران هاي جمعيتويژگي

  4C   هاي شخصيتي گردشگرويژگي
 8B  شخصيت گردشگر

 9B  هاي خريد سوغاتي هزينه
  5C   شرايط اقتصادي گردشگر

  10B  تواتمندي اقتصادي گردشگر
  11B  ارزش داشتن سوغاتي دادن

  6C  فرهنگ خريد سوغات
  12B  پيوندهاي بومي و محلي بين گردشگر و مقصد گردشگري

 14B  جذابيت بازار
  7C  جذابيت

  15B  جذابيت محصول
 16B  اصيل بودن محصول

 8C   ايجاد اصالت در بازار
 17B  نگرش مناسب در خصوص بازارهاي محلي

 18B   وكاري هاي كسبي بنگاهبهبود درآمدها

 19B  دستي و غيره افزايش اشتغال در حوزه صنايع 9C   پويايي بازارهاي محلي

 20B  گذاري در حوزه توليدي سوغات جذب سرمايه

 21B  دهان در بين گردشگران به بهبود تبليغات دهان
  10C  جذب گردشگر جديد

 22B  جذابيت مقصد گردشگري در بين گردشگران

  
 كـه پژوهشـگر،   اسـت  اين شده ي بعدبند ويژگي يك از منظور. كند مي پيدا بعد ويژگي، هر بنياد، داده سازي تئوري در

 پيـدا  دهنـد،  مـي  را نشـان  پيوستار اين نهايت دو كه را هايي مثال ها، داده بين در و كرده تلقي پيوستار يك روي را ويژگي

 .كند مي

 را هـا  جايگاه ويژگي ابعاد، و هستند مقوله يك خاص يا عمومي هاي تخصوصي يا ها مشخصه ها، ويژگي كلي طور به

كـوربين،   و اسـتراوس (دارنـد   ابعادي و ها ويژگي ،اصلي هاي مقوله مانند نيز خرد هاي مقوله .دهند مي نشان طيف يك طي
1998.(  

  .نشان داده شده است 1مدل مفهومي پژوهش در شكل 
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  هاگيري و پيشنهاد تيجهن
  ؟ اند كدامبر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد كيش مؤثر عوامل  :نخست پرسش
در . بنياد ساختارمند استفاده شده بـود  رويكرد تئوري داده از ،براي شناسايي عوامل پژوهشدر اين  شد،طور كه بيان  همان

 شـده بيان  ،شود ساز انتخاب محصوالت سوغاتي مي كه زمينه مدلي ،اين بخش، شش موضوع شناسايي شده كه در نهايت
ارزش (شده باالتر از گردشگري  ارزش كسب. ، شرايط علي بوده استپژوهششده در اين  موضوع شناسايي نخستين. است
عبارتي، هنگامي كه گردشگر در مقصـد گـردش در    به. بوده است) ارزش كاركردي گردشگر از خريد سوغات و جويانه لذت

و از سوي ديگر براي خود است شنايان آخريد سوغات براي دوستان و  عات،مين نيازهاي خود است، يكي از موضوأحال ت
خريـد سـوغات    ،بـدون شـك  . كنـد خرد كه حس نوستالوژي را در آينده براي خود ايجـاد   نيز محصوالت و كاالهايي مي

تواند در دو حوزه مهـم   اين ارزش مي. دكن شگري ايجاد شده بيشتري از مقصد گرد ارزش كسب ،تواند براي گردشگران مي
اين دو ارزش از اهميت بااليي در زمينه خريد سـوغات در   ،بدون شك. جويانه و ارزش كاركردي ارزش لذت شود؛بررسي 

دستي و محصوالت مخصوص جزيره كـه حاصـل    برخي از گردشگران سعي دارند با خريد صنايع. گردش برخوردار هستند
ـ   دست ني يـا يـك حـس نوسـتالوژي را در خريـد ايـن        كننـد مين أروهاي بومي است، نيازهاي عادي فـرد و دوسـتان را ت
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توان بيان داشت كه در يك گردش، گردشگران خواهان بهبود  بنابراين، مي. محصوالت به خود يا دوستان خود هديه دهد
 .اشدتواند سوغات و انتخاب آن ب ارزش از فعاليت گردشي خود هستند كه مي

سـازي از گـردش    دو مقوله اصلي خاطره. است، پديده اصلي در انتخاب محصوالت سوغاتي شده موضوع دوم بررسي
 ايجاد حس ارزشـمند (و بهبود تعامالت با دايره دوستان ) يادگاري باداوم از گردش و داشتن خاطرات از گردش نگه زنده(

سـازي در زمينـه    خـاطره  ،بدون شـك . خش شناسايي شده استدر اين ب) بودن دوستان براي گردشگران؛ تحكيم روابط 
هـاي اسـت كـه از خـود نشـان       تـرين انگيـزه   يكي از مهـم  هستند، دنبال خريد سوغات به ي كهافراد ، برايخريد سوغات

 بـراي خـود و ديگـران    ،سعي دارد با انتخاب يـك سـوغات   ،دكن هنگامي كه گردشگر يك گردش را انتخاب مي. دهند مي
از سوي ديگر، ماهيت اصلي خريد سوغات اين است كه گردشگران نشان دهند كه . به جا بگذارديادگاري  عنوان  چيزي به

كـه فـرد گردشـگر در حـين      دهـد  مـي زيرا اين سوغات نشـان  . هستندافراد در دايره روابط خود، داراي چه سطح اهميتي 
 ،شـود  ورد كه اين موضـوع باعـث مـي   آ خود به ياد ميا را در گردش نهگذارد و آ براي ديگران چه ميزان وقت مي ،گردش

توان سـوغاتي خريـدن را    مي ،بنابراين. شودفرد گردشگر توجه به دايره روابط افراد بسيار گسترده شود و از سوي ديگران، 
. دهنـد  از سـوي خـود انجـام مـي     ،ساير افراد قائـل هسـتند   رايموضوعي دانست كه افراد گردشگر به پاس احترامي كه ب

عامـل بسـتر   . اسـت اي  د، موضوع عوامل بستر يا زمينهشو توجه ميبه آن بنياد ساختارمند  موضوع سوم كه در رويكرد داده
. اسـت ) پيونـدهاي بـومي و محلـي    وارزش داشتن سـوغاتي دادن  (شده در اين پژوهش، فرهنگ خريد سوغات  شناسايي

. ند براي انتخاب سوغات از اهميت بااليي برخوردار باشدتوا هاي مهمي است كه مي يكي از ويژگي ،فرهنگ خريد سوغات
 ،بنـابراين . داردهاي كمتري  دغدغه ،يك فرد شرقي در مقايسه باخريد سوغات  براي ،فرهنگ غربيبا فردي  ،بدون شك

در كـه   آنهـايي ويـژه   بـه هستند،  توان اين طور تفسير كرد كه خريد سوغات در ميان افرادي كه داراي فرهنگي شرقي مي
 ،كننـد  زيرا دايره روابط در ميان افرادي كه در خاورميانه زندگي مـي . كنند، داراي ارزش باالتري است خاورميانه زندگي مي

خريد آن به اينكه  سوغات و ،بنابراين. كنند در فرانسه يا انگليس زندگي مي براي مثالتر از افرادي است كه  بسيار گسترده
بـه خريـد    ،كننـد  افرادي كه در ايران زندگي مي گفت،توان  مي .بسياري داردبستگي  ،تفرد در چه فرهنگي رشد كرده اس

در  شده موضوع چهارم بررسي. ، زيرا خريد سوغات براي اين افراد داراي ارزش باالتري دارندبيشتري دارندسوغاتي عالقه 
هاي شخصـيتي  دو موضوع ويژگي ژوهشدر اين پ. استيند انتخاب و خريد سوغات اگر در فر اين پژوهش، عوامل مداخله

هـاي خريـد سـوغاتي؛     هزينـه (و شرايط اقتصـادي گردشـگر   ) شخصيت گردشگر و شناختي هاي جمعيت ويژگي(گردشگر 
 ،به موضوع خريـد سـوغات   ،هاي مختلف افراد با شخصيت ،بدون شك. شده استشناسايي ) توانمندي اقتصادي گردشگر

 ،هل هم هستندأو مت داشتهافرادي كه سن باالتري  در سوغاتتمايل به خريد ونه، براي نم. دهندتوجه بيشتري نشان مي
هاي اجتماعي داراي روابـط   افرادي كه در گروه ،از سوي ديگر. بيشتر استدارد،  يجواني كه وابستگي كمتر در مقايسه با

همچنـين موضـوع ديگـري كـه در     . دنبديلي داشته باشـ  ند در زمينه انتخاب سوغاتي نقش بينتوا مي ،تري هستند گسترده
ويـژه آن   هاي بومي هر شهرستان بـه  سوغاتي. است موضوع وضعيت اقتصادي افراد ،گر شناسايي شد زمينه عوامل مداخله

هـاي زيـادي طلـب     هزينه ،ند براي خريدنتوامي هستند،كه با هنر دستي و بومي هر منطقه مرتبط  يهاي دسته از سوغاتي
ـ   مستلزم اين هستندهاي گسترده  ينهاين هز ،بدون شك .دنكن هـا، در سـطح    مين هزينـه أكه فرد از لحاظ توانمنـدي در ت
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بـه  موضوعي است كه بايد در اين زمينـه   ،گذاري روي محصوالت در كنار توانمندي اقتصادي بنابراين قيمت. بااليي باشد

  . شودتوجه  آن
براي انتخاب سوغاتي بايد در بـازار  . استوضوع راهبرد م شود، ميتوجه  به آنبنياد  موضوع مهمي كه در تئوري داده

دو راهبرد مهم در زمينه  ،در اين پژوهش. موضوع راهبرد را جدي گرفت و از آن براي انتخاب سوغات استفاده كرد ،هدف
و ) جـذابيت محصـول   و جـذابيت بـازار  (توجه به جذابيت  ،موضوع نخست. رفتار و قصد خريد سوغات شناسايي شده است

در زمينه . است )اصيل بودن محصول و اي بازارهاي محلي و منطقه بهنگرش مناسب (ايجاد اصالت در بازار  ،وضوع دومم
تواند باعث افزايش انگيزش و تغيير رفتار گردشگران در  كيش هنگامي مي داشت كهتوجه  موضوعاين  به اصالت بازار بايد

كه اين سوغاتي مربـوط بـه   باشد، نه ايند مخصوص خود جزيره ده ه ميئكه ارا اي كه سوغاتي شودزمينه انتخاب سوغاتي 
ـ  اصالت در ميان سوغاتي نبوديعني  موضوع،اين . و داراي خاستگاهي متفاوت با جزيره باشد بودهشهر ديگري  ه رهاي جزي

فت آن از خود جزيـره  و به دريا كنددنبال اين باشد كه سوغاتي را از مركز آن تهيه  فرد گردشگر به تاشود  كيش باعث مي
ـ ارا بربايد  ،دهي به موضوع گردشگري هستند ني كه در پي سامانبنابراين مسئوال. تفاوت باشد بي ه محصـوالتي تمركـز   ئ

نگـرش   ،تواند براي خريـد سـوغات در جزيـره   مي ،اين اصيل بودن ،بدون شك. ا جزيره كيش باشدنهكه خاستگاه آ كنند
متوجـه  انتخاب سوغاتي در بين گردشگران ايراني و غيرايراني به وجود آورد، زيـرا فـرد    و زمينه را براي كردهمثبت ايجاد 

 ،تقويـت جـذابيت بـازار    ،از سوي ديگر. خود جزيره است نه جايي ديگر ،كه بهترين جا براي دريافت اين محصول شود مي
تواند از طريق اقداماتي نظير  جذابيت مي اين. شودها  ساز افزايش انگيزه به خريد سوغاتي تواند زمينه موضوعي است كه مي

عوامـل متعـددي   تأثير تحت  شود واي، بهبود نوآوري در محصوالت، خاص بودن محصول و بازار ايجاد  هاي دوره تخفيف
دو  .اسـت موضوع نهايي پيامد اصلي انتخاب سوغاتي . دارندباشد كه به توانمندي و نوع ساليق مشتريان آن بازار بستگي 

 پرسـش در  ،كـه در ادامـه  انـد   م همانند پويايي بازارهاي محلي و همچنين جذب گردشگر جديد شناسايي شدهموضوع مه
  . دشون بعدي تشريح مي

هـاي   ويژگـي  تـا سعي داشـت   ي انجام داد و در آن،پژوهش ،در زمينه انتخاب و قصد خريد سوغات ،)1395(احمدي 
گر شناسايي شده  عنوان عامل مداخله نيز بهپژوهش موضوع در اين اين  .كندشناختي را در انتخاب سوغات بررسي  جمعيت

دستي گردشگران بـا ميـزان    بر رفتار خريد صنايعمؤثر عوامل  ،)1393(محمدي . راستا است است كه با پژوهش حاضر هم
انتخاب و رفتار ترين عوامل در  يكي از مهم هاي پژوهشگر، بر اساس يافته. كردندبررسي را دستي در اصفهان  خريد صنايع
در كشـور ميزبـان    ندر دسترس نبود و هاي سني افراد، فرهنگ افراد، تنوع در محصوالت و جديد بودن گروه ،گردشگران

اين بخش از نتيجه نيـز بـا    ،بنابراين .ندشناسايي شددر اين پژوهش الب مقوله فرعي و اصلي قسوغاتي بوده است كه در 
 در تمايـل مـؤثر  عوامـل مهـم و   پژوهشـي  در  ،)1398(ردكـاني، صـانعيان و منتـي    ا سعيدا. راستا است پژوهش حاضر هم

مـل را  ايكـي از عو پژوهش نتايج حاصل از اين  .كردندشناسايي  را ايراني كاالهاي مصرف و خريد به ايراني كننده مصرف
 مؤثرعوامل پژوهش ر اين طوري كه د به دارد،حاضر مطابقت پژوهش با نتايج حاصل از  كند كه ميشده بيان  ادراك ارزش

  .است شدهعنوان سوغاتي بررسي  ايراني به بر انتخاب كاالهاي
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  ؟ چيستبر انتخاب محصوالت سوغاتي در منطقه آزاد كيش مؤثر پيامدهاي شناسايي عوامل : دوم پرسش
در . ط بـوده اسـت  ، با موضوع پيامد مرتبپژوهششده در اين  ، بخش نهايي مربوط به مدل شناساييشدطور كه بيان  همان
بـر  پـژوهش  دو پيامد مهم در اين . شود تشريح مي ،در اين بخش دليل اهميت موضوع انتخاب محصوالت سوغاتي ،واقع

افـزايش   ،كـاري  و هاي كسـب  بهبود درآمدهاي بنگاه(شده بودند كه شامل پويايي بازارهاي محلي  اساس مصاحبه شناسايي
و موضـوع جـذب گردشـگر جديـد     ) گذاري در حوزه توليدي سـوغات ب سرمايهجذ و دستي و غيره اشتغال در حوزه صنايع

 ،بـدون شـك  . بوده است) جذابيت مقصد گردشگري در بين گردشگران و دهان در بين گردشگران به بهبود تبليغات دهان(
ر بازارهـاي  ريزان گردشگري داراي اهميت بااليي است، ايجاد يك پويـايي د  ن و برنامهاز ديد مسئوال كه موضوع نخست

يكي از داليلي كه جوامع بومي مخالف توسـعه گردشـگري هسـتند آن اسـت كـه از آن منـافع        طور كلي، به. استمحلي 
هـا توسـط    افزايش خريد سوغات تحقق پيدا كند و اين سـوغات  چنانچه،اين در حالي است كه  .آورند كمتري به دست مي

. شـود  هـاي گردشـگري   مشاركتي اين بخش از جامعـه در زمينـه فعاليـت    ساز انگيزش تواند زمينه مي ،دنه شوئها ارا بومي
ـ    نيمـي از جامعـه يعنـي زن    ،شود كه در گام نخست افزايش تقاضا و خريد سوغات باعث مي مين مسـائل  أهـا بيشـتر در ت
توانـد   مـي  ،تقويت اين بخش از گردشـگري يعنـي سـوغات    ديگر، از سوي. شونداقتصادي و بهبود اقتصاد خانواده درگير 

توانـد   كـه مـي  شـود  دستي و هنـري   گذار بيشتر براي تقويت و توسعه توليدات اين بخش از صنايعساز جذب سرمايه زمينه
همچنين تقويـت و بهبـود بازارهـاي    . در زمينه بهبود تحريك و خريد سوغاتي به حساب آيد يعنوان پيامد مثبت ديگر به

در زمينه پويايي بازارهاي محلـي خواهـد    ياين بخش گسترش دهد و قوتتواند اشتغال را در  سوغاتي در جزيره كيش مي
دهان  به تبليغات دهان كه شود افزايش فعاليت در جزيره كيش در رابطه با سوغات و خريد سوغات باعث مي ،همچنين. بود

سوغات  ،بنابراين .شود  فراهمبهبود جذب گردشگر براي انتخاب سوغاتي اين جزيره   و زمينه رواج يافتهدر بين گردشگران 
ـ بهبـود سـطح كيفيـت در زمينـه ارا     .تواند باعث جـذب گردشـگران جديـد شـود     و توانمندي در اين حوزه مي ه خـدمات  ئ

هاي موجود در زمينه سوغاتي جزيره را  شود كه امكان معرفي پتانسيل ساز بهبود جذب گردشگر  تواند زمينه گردشگري مي
توان از اين موضوع بـراي   مي ،در زمينه سوغاتي اصالت خود را به گردشگران نشان دهدد و هنگامي كه جزيره كن مهيا مي

  . كردجذب گردشگر جديد استفاده 
بـه  ، »دستي محبوب  مورد يك صنايع نگرش گردشگران در« با عنواندر پژوهش خود  ،)2014( موگيندول و باگول

، قابليـت هديـه   )تزئينـي بـودن  ( دستي در منزل يا محل كار اين نتيجه رسيدند كه سه ويژگي قابليت نمايش دادن صنايع
آينـد و   حسـاب مـي   دستي از نظـر گردشـگران بـه    هاي صنايع ترين ويژگي بااهميت ،ساز بودن دادن آن به ديگران و دست

نظافت  قيمت مناسب، انعكاس فرهنگ محلي، مهارت در ساخت، ونقل، نوآورانه بودن، سهولت حمل فرد بودن،  به منحصر
هـاي بعـدي اهميـت بـراي      دسـتي در درجـه   خريد بدون واسطه از هنرمند سازنده و مشاهده فرايند ساخت صـنايع  آسان،

 .شـوند  مـي بـازار   در ايجاد پويـايي  سبب كنند،موارد ذكرشده توجه به در صورتي كه توليدكنندگان  .گردشگران قرار دارند
هاي  مكان« با عنوانمقاله خود  در ،)2007( يوكسل. راستا بود حاصل هم پژوهشنتايح  با پژوهشپيامدهاي حاصل از اين 

ممكـن اسـت    خـود كـه   محـيط خريـد   ،»ارزش خريد و رفتار خريد احساسات، برمكان  هايبررسي اثر: گردشگري خريد
محـيط خـارجي جـذاب و     اگر كه بيان كرد و را بررسي كردخريد متعاقب گردشگران باشد  بر رفتارمؤثر بخشي از تجربه 



 4، شماره12، دوره1399مديريت بازرگاني،   907

 
شـرايط و   كـه  نشـان داد  پـژوهش اين  جينتا .مهم نباشد نيز ها ممكن است چگونگي فضاي درون فروشگاه مشوق نباشد،

 و بـه بازگشـت مجـدد    ليـ ، تمابه صحبت كردن با فروشندگان لي، تماارزش ايجادشده توسط محيط خريد بر لذت خريد
بـر تقويـت رفتـار خريـد     مـؤثر  عوامل بررسي  هش برپژوتمركز اين . استمؤثر  زمان به صرف كردن بيشتر پول و ليتما

آمـده در پـژوهش    دست مهم و كليدي در زمينه پشتيباني از نتايج به يعنوان عامل به ،شناسايي اين عوامل. بودگردشگران 
 ذهـن  در خريـد  مركـز  از مطلوب ذهني تصوير بيان كردند كه ايجاد پژوهشيدر  ،)1398(رستگار و شهرياري . حاضر بود

 شـده،  ادرك ارزش بـر  اثرگذاري با كه است قبلي حفظ مشتريان و جديد مشتريان جذب در مهم عوامل از يكي ريان،مشت
اهميـت   ،عالوه بر اين موضوع پژوهشدر اين  .دهد مي افزايش مشتريان در را خريد به تمايل مشتريان، ترجيح و رضايت

 .در انتخاب سوغاتي بيان شده استمؤثر امل عنوان يكي از پيامدهاي شناسايي عو مقصد گردشگري نيز به

هـاي گردشـگري تفريحـي و     طور كه پتانسيل همان ،شود ن گردشگري در جزيره كيش پيشنهاد داده ميبه مسئوال 
هاي گردشـگري   آژانسدر پرواز،  طيهاي مختلف  الب برنامهقند، در كن هاي خود ترسيم مي تاريخي جزيره را در كاتولوگ

در زمينه حمايت از هنروران بـومي   .كننداستفاده  دستي صنايعاز  ،بيشتر گردشگران آگاهيبراي  نيز اعيهاي اجتم و شبكه
 .دسـت يابـد   هـا سـهولت بـه آن   بـه  بتواند گردشگر تادر دسترس عموم باشد  كه كنندهاي دائمي طراحي  نمايشگاه ،جزيره

سـاز بهبـود اعتمـاد     كـه زمينـه   كننـد سازي  پياده صورت جدي هاي در زمينه آن را به موضوع اصالت محصول و هولوگرام
ـ هـاي ارا  زمينـه كـاهش هزينـه    ،هـا  ه يارانه به توليدكننـده ئبا ارا .استدستي  گردشگران براي خريد محصوالت صنايع ه ئ

هـاي   بـين نمايشـگاه   .شـود تا از محصوالت بااصالت سـوغاتي در جزيـره اسـتقبال     كنندمحصول در جزيره كيش را مهيا 
ايجـاد   يپيوند مشترك ،ها بخش سايرها و مراكز اقامتي و  هاي گردشگري همانند هتل ي و همچنين ساير بخشدست صنايع
  . فراهم آورندتا بتوانند زمينه را براي بهبود شناخت گردشگران از چنين محصوالتي  كنند

  :نظر قرار داد توان موارد زير را مد آينده مي هاي پژوهشهمچنين در راستاي انجام 
گيـري چنـدمعياره،    شده در زمينه رفتار و قصد خريد سـوغاتي بـا رويكردهـاي تصـميم     بندي عوامل شناسايي لويتاو

مدل  آزمايشكيومتدولوژي،  طراحي مدل رفتار خريد سوغاتي با استفاده از ساير رويكردهاي كيفي همانند تحليل گفتمان،
بندي سوغات از لحاظ گردشگران مذهبي،  ت ساختاري، بخششده در اين پژوهش با استفاده از رويكردهاي معادال طراحي

ويـژه   بـه  ،مدل با اين رويكرد، بررسي پژوهش حاضر در سـاير شـهرهاي ايـران   ه ئاراگردشگران تفريحي و موارد ديگر و 
 شناسي در زمينه انجام پژوهش حاضر با رويكرد آسيب و شهرهاي تاريخي و فرهنگي و مقايسه نتايج آن با پژوهش حاضر

  .در جزيره كيشدستي  صنايعداليل ناتواني در زمينه معرفي 

  منابع
: تهـران  ).مترجمان آبادي، نيمحمدحسسعيدي و  اصغر يعل( .)گردشگري و خريد(ي مصرف شناس جامعه .)1388( يج دالن تيموتي،

  .شناسان جامعه

المللـي توسـعه    همـايش بـين   .برخـوردار  ر كـم هاي گردشـگري در ميـان اقشـا    بررسي انگيزه .)1394(جمالي، مسعود؛ نظري، احمد 
  .18-1، گردشگري
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و  مشـتريان  رضـايت  شده، ادراك خريد ارزش با خريد به تمايل تا خريد مركز تصوير از .)1398(رستگار، عباسعلي؛ شهرياري، مهري 

  .658-643، )3(10، مديريت بازرگاني .)سمنان شهر خريد مراكز: موردي مطالعه( مشتريان ترجيح

بررسي تأثير پيشايندهاي گردشگري روستايي و عشـايري در ميـان ايـالت     .)1392(جباري، حسين  ؛رضواني، احمد ؛محمد ،ميسال
  .62-49، )4(5 ،نشريه جغرافياي ايران .استان لرستان

 و خريـد  بـه  يرانـي ا كننده مصرف تمايل بر مؤثر عوامل سنجش). 1398(منتي، ناهيد  ؛السادات زهرا صانعيان، ؛سعيد اردكاني، سعيدا
 .258-241، )2(11 مديريت بازرگاني، .ايراني كاالهاي مصرف

 مـورد اثرهاي منفي اجتماعي گردشگران بر جوامع محلي در ايـران   قبول  قابلسنجش سطح  .)1389( ، پونهترابيان ؛، محمودضيايي
، )27(8 ،)جغرافيـا (ايـران  من جغرافياي علمي پژوهشي انج فصلنامه .ي تاالب پريشان هاي روستايي حوزه سكونتگاه مطالعه

205-224. 

 نامـه  انيـ پا .ي گردشـگران اروپـايي در اصـفهان   دسـت  عيصـنا شناختي و رفتار خريد  عوامل جمعيت رابطه .)1388(، بنفشه عطرسايي
  .ي تهرانئعالمه طباطبا ، دانشگاهكارشناسي ارشد

 .كل تبليغات اسالمي قم اداره ،صنعت فرهنگي شناخت .)1392( يدمجعبدال ي،زوار ؛سارا ي،علو ؛يهمرض يي،فخرا ؛يهمرض كيقبادي،

نامـه    پايـان  .عوامل مؤثر بر رفتار حريد صنايع دستي گردشگران با ميزان خريد صـنايع دسـتي در اصـفهان    .)1393( ، نسيممحمدي
  .كارشناسي ارشد؛ دانشگاه صنعتي اصفهان
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