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 هدف. میشود خریداري سوغات بهعنوان گردشگران توسط بسیار که هستند کاالهایی ترین مهم از یکی دستی صنایع

 اصفهان شهر خارجی و داخلی گردشگران بین دستی صنایع خرید رفتار بر مؤثر عوامل مقایسهاي بررسی حاضر پژوهش

 سال در اصفهان شهر خارجی و داخلی گردشگران تحقیق آماري جامعه. است تحلیلی - توصیفی تحقیق روش. است

. شدند انتخاب نمونه بهعنوان خارجی گردشگر 149 و داخلی گردشگر 247 کوکران، فرمول براساس. میباشند 1397

 طریق از نیز پایایی و شد بررسی متخصصان توسط آن محتوایی روایی است؛ ساخته محقق پرسشنامه پژوهش، ابزار

 من یو و مستقل t اي، نمونه تک t آماري آزمونهاي از اطالعات تحلیل و تجزیه براي. شد تأیید.) 84( کرونباخ آلفاي

 و داخلی گردشگران دستی صنایع خرید رفتار بر بررسی مورد عوامل همه هدمید نشان نتایج. شد استفاده ویتنی

 خارجی و داخلی گردشگران خرید رفتار بر مؤثر عوامل ترین مهم اصالت و کیفیت عامل دو و اند داشته تأثیر خارجی

 داد نشان خارجی و داخلی گردشگران بین دستی صنایع خرید رفتار بر مؤثر عوامل تفاوت معناداري بررسی. است بوده

 وجود خارجی و داخلی گردشگران بین معناداري تفاوت بودن فرد به منحصر و قیمت اصالت، عوامل تأثیر خصوص در

 این و است معنادار گروه دو بین تفاوت نگرش و کاربردي ارزش آسان، حمل موقعیت، عوامل تأثیر خصوص در. ندارد

 گروه دو بین تفاوت نیز تجربه و کیفیت عامل تأثیر خصوص در. است بوده مهمتر خارجی گردشگران براي عوامل

 کنندگان عرضه و صنتعگران براي مطالعه نتایج. است بوده مهمتر داخلی گردشگران براي عوامل این و بوده معنادار

  .شندبخ بهبود را خود تجاري عملکردهاي گردشگران، خرید رفتار از بهتر درك با تا بود خواهد مفید دستی صنایع
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 یلحظـات ، کـاالیی خـاص  سوغاتی هـا اغلـب   ). 2006، 1ریدجسوانسون و ها( اگر سوغاتی خریداري نکنندخواهد شد سفرشان کامل ن

، 2اسـتاپیت (ه وجـود آورد  ممکن است خاطرات مثبتی از سفر را بـ که هستند،  از سفر تجربیاتیا هاي بازدید شده و  مکاناز  خاص

سوغاتی از نظر اقتصادي براي بسیاري از مشاغل خرده فروشی که در نزدیکی یا در مناطق گردشگري واقع شده اند، بسـیار  ). 2017

صنعت گردشگري و صنعت خرده فروشی، تحقیقـات کمـی در مـورد     علی رغم اهمیت سوغاتی در ).2004سوانسون، (باشد می مهم

و همکـاران،   3لئتـو ( خرید سوغاتی در گردشگري نیـاز اسـت  خصوص تحقیقات بیشتري در و  ید سوغاتی وجود داردعلل و رفتار خر

کننـد، وسـیع اسـت و شـامل     مـی  دامنه محصوالتی کـه گردشـگران خریـداري    ).2014و همکاران،  5؛ ترین2011، 4؛ ویلکینز2004

ترنـر و  ( شـود مـی  ب، محصوالت هنري، صنایع دستی و دیگر اقـالم مواردي نظیر کارت پستال، اسباب بازي، پوشاك، جواهرات، کتا

شود، صنایع دستی از سـهم قابـل   می سوغاتی خریداري عنوانبهدر میان انواع محصوالتی که توسط گردشگران  ).2001، 6رایسینگر

اي انواع و طیـف وسـیعی از صـنایع    در مناطقی که دار ،لذا). 2001؛ ترنر و رایسینگر، 2004لئتو و همکاران، ( توجهی برخوردار است

ریـزان و پژوهشـگران   باشند و بسیاري از کسب و کارهاي کوچک وابسته به فروش صنایع دستی است، بـر برنامـه  می دستی و سنتی

   .ي است که در مورد رفتار خرید صنایع دستی گردشگران آگاهی بیشتري کسب کنندرصنعت گردشگري ضرو

در زمینه خرید براي سوغاتی، رفتار خرید گردشگران از لحاظ شکلی و محتوایی از الگوي خریـد   :دهدمی مطالعه نشانهمچنین 

یـک نیـاز شخصـی و     عنـوان بـه خرید ). 2004و همکاران،  9ه؛ او2005و لیترل،  8؛ یو1993و همکاران،  7لیترل( روزانه متفاوت است

همچنـین   ).2005یـو و لیتـرل،   ( باشـد می شود، متفاوتمی نجامکه فرد دور از خانه است و با هدف خاصی ا زمانیتجربه اجتماعی 

بسـیاري  عوامـل   عـالوه بـر ایـن   ). 2017، 10پانی و پرادهـان ( باشدمی رفتار خرید گردشگران از محصولی به محصولی دیگر متفاوت

درآمـد،  (، اقتصـادي  )سبک زندگی، گروه مرجع( ، اجتماعی)سن، جنس، نگرش( فردي، )مقصد، مکان خرید(موقعیتی شامل عوامل 

 المللـی بـین  گردشـگران  بـراي  ايویـژه  اهمیـت  ازسوغاتی  خرید ،براي نمونه .گردشگران نقش دارندسوغاتی رفتار خرید  بر) یمتق

 در اسـت  ممکـن  کـه  کاالهـایی  و یسـوغات  بـراي خریـد   را بیشـتري  توجـه  قابل مبلغ و است برخوردارنسبت به گردشگران داخلی 

از ایـن  ). 2012؛ منگ و زو، 2003، 11دیمانچ( خواهند کرد هزینه باشند، صرفه بهدسترس نباشد و یا مقرون  راحتی درشان بهکشور

ریزي بـراي  رو مشاغل مرتبط با گردشگري شامل بازاریابان و خرده فروشان، براي شناخت تقاضاي گردشگران براي سوغاتی و برنامه

  . د سوغاتی گردشگران بدست آورندتري از رفتار خریعملکرد پایدار، باید درك عمیق

، انجام که در این صنعت مشهور است ،شهر اصفهاناین مطالعه با هدف افزایش درك رفتار خرید گردشگران براي صنایع دستی 

شهر اصفهان با برخورداري از انواع آثار تاریخی و فرهنگی گرانبها در قلمرو ملـی و جهـانی از مقاصـد عمـده گردشـگري      . شده است

به واسطه ظرفیت هاي متنوع لقب هاي مختلفی نظیر پایتخت فرهنگی جهان اسالم را بـه خـود اختصـاص داده    . ران و جهان استای

وانک، منار جنبان، کـاخ چهـل سـتون،    ترین جاذبه هاي تاریخی شهر اصفهان می توان از میدان نقش جهان، کلیساي  از مهم. است

میـراث  عـالوه بـر ایـن شـهر اصـفهان از      . هاي تاریخی سی و سه پل و خواجو نـام بـرد   پل کاخ هشت بهشت، بازار تاریخی اصفهان،

در . اشاره کـرد معماري و  مختلف فلسفه، هنر، فرهنگ متنوعی برخوردار است که از جمله آن می توان به مکاتب فرهنگی ناملموس

تـرین شـهر    و از لحاظ صنایع دستی مهـم  وده استشهر اصفهان همواره در بازار صنایع دستی ایران حاکم بحوزه صنایع دستی نیز 
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دو سـوم از انـواع صـنایع دسـتی     ) 2018(به گفته سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري ایـران   . آیدشمار میکشور به

شته صـنایع  در ر 1394دلیل برخورداري از صنایع دستی و هنرهاي مردمی از سال شهر اصفهان به .شودکشور در اصفهان تولید می

و  گردشگري شهر اصـفهان اسـت  هاي یکی از جاذبه عنوانبههمچنین صنایع دستی . دستی به عضویت شبکه شهرهاي خالق درآمد

یکی از سـوغاتی به دلیل تنوع و برخورداري از طرح ها و رنگ هاي منحصر به فرد، دهد صنایع دستی شهر اصفهان می مطالعه نشان

ضروري اسـت کـه عوامـل مـؤثر بـر رفتـار خریـد         ،بنابراین. استخارجی هم گردشگران داخلی و ن گردشگرابراي  هم محبوبهاي 

رفتـار  تبع ، بهصنایع دستی متنوع بودهعوامل مؤثر بر رفتار خرید  که نظر به این. صنایع دستی گردشگران شهر اصفهان بررسی شود

که مطالعات کمی در خصوص تفـاوت بـین گردشـگران داخلـی و     از آنجا و  .استدر بین گردشگران متفاوت نیز خرید صنایع دستی 

مقایسـه عوامـل مـؤثر بـر رفتـار خریـد صـنایع دسـتی بـین           بررسیخارجی در رابطه با رفتار خرید صنایع دستی انجام شده است، 

دنبـال  حاضر بـه پژوهش  ،بر این اساس. براي مدیران و تصمیم گیرندگان صنایع دستی مفید خواهد بودگردشگران داخلی و خارجی 

مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی بین گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان متفاوت  پاسخگویی به این سؤال است که آیا عوامل

مـؤثر بـر رفتـار خریـد      عوامـل در حوزه گردشگري و صنایع دسـتی، شـناختی بهتـر از     ریزانبرنامهنتایج تحقیق به مدیران و  .است

  . مدیریت کنندبهتر کند تا بتوانند رفتار خرید گردشگران را می دهد و به آنها کمکمی خارجیگردشگران گردشگران داخلی و 

  

 تحقیق و پیشینه مبانی نظري

  و صنایع دستی سوغاتی

 اسـت  »بـه یـاد آوردن  « معنـی در حقیقـت کلمـه سـوغات بـه    . شوندمی سفر تعبیرهاي یادآوري تجربه عنوانبهمعموال  سوغاتی

 دهـد مـی  هـا و خـاطرات پیونـد    مادي، مردم را با مکان ياشیا عنوانبهبدین ترتیب، سوغات  ).2015، 1آندریتیس و کوائیدسپاراس(

لـذت  هـاي  ملموسی را خریداري کننـد کـه زمـان   هاي ، گردشگران تمایل دارند یادگاريسفردر طول ). 2005، 2مورگان و پریچارد(

تواند کاالهایی باشند کـه  می سوغاتی). 2006ریدج، اسوانسون و ه( یادآوري کنند ه آنهاب خانه،بخش سفرشان را پس از بازگشت به 

: 2000، 3کـوهن ( دوباره تداعی کننـد  ،که گردشگر از آنها بازدید کرده است  را ايو رویدادهاي فرهنگی جامعهخاطره مردم محلی، 

تجربه سفر که متفاوت از روال روزانـه اسـت نیـز در نظـر گرفتـه       توانند نمادي ازمی همچنین ).2011، 4زینز و کراینر-؛ کالینز547

 :کننـد مـی  مفهوم سوغاتی، دو دیـدگاه را پیشـنهاد   بهتر درك براي) 2012( 5تیموثی و سوانسون). 2005مورگان و پریچارد، ( شوند

نامشهودي هستند که یادآور یـک   ملموس یا تجریبات يها اشیااز دیدگاه گردشگر، سوغاتی. دیدگاه گردشگر و دیدگاه عرضه کننده

هاي سوغاتی و بازارهـاي صـنایع    از دیدگاه عرضه کننده، سوغاتی کاالهاي گردشگري هستند که در فروشگاه. رویداد یا تجربه است

بسـیار توسـط   براي گردشـگران جـذاب اسـت و    یکی از اقالم سوغاتی که ). 490: 2012سوانسون و تیموثی، ( شوندمی دستی یافت

. باشـد مـی  فرهنگـی حوزه گردشـگري  مهم هاي یکی از پتانسیل صنایع دستی. باشدمی شود، صنایع دستیمی ران خریداريگردشگ

 محصـوالتی  ،ایـن صـنایع  . اسـت  هر منطقه اجتماعی و فرهنگی محیطی، میراث هنجارها، ها، ارزش از بازتابی واقع در دستی صنایع

 از اوتفـ مت ،منطقـه  هـر  دسـتی  صنایع ساخت ابزار و کار روش. شوندمی ساخته کوچک ابزارهاي از استفاده با و دست با که هستند

 بـا  گوناگونی اولیه مواد دستی، صنایع انواع ساخت براي و، )8: 2012، 7سیلور و کاندو: 2000، 6کورهونن-واینیو ( است مناطقدیگر 
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 و آداب سـنت،  فرهنـگ،  بـودن  متفـاوت  دلیـل بـه  تیسـ د صنایع هر براي مخصوص هايمهارت عالوه،هب. دارد وجود طبیعی يمنشا

  ).16: 007و همکاران،  1گیرون( است متفاوت رسوم،

 

  رفتار خرید گردشگر

ایـچ اس یـو و   (احتمال خرید یا تمایل به بدست آوردن کاال یا خدمات در آینده تعریف شده اسـت   عنوانبه ،قصد خرید مشتري

که محصول را ارزیابی کرده و ارزش محصـول را   به معنی این است که مشتري بعد از اینبه عبارت دیگر قصد خرید ). 2016، 2ناك

دالیل مؤثر بر تصـمیم خریـد مصـرف کننـده بـراي یـک       رفتار خرید، ). 2012، 3ماداهی و سوکاتی(درك کرده، آن را خواهد خرید 

از  ايصرف کننده به دلیـل دخالـت طیـف گسـترده    لذا مطالعه رفتار م ؛ )2015میرابی و همکاران، ( دهدرا نشان میمحصول خاص 

اي از فرایندهاي روانی و فیزیکی است که قبل از خرید آغـاز  رفتار مصرف کننده شامل مجموعه. باشدعوامل موثر، بسیار پیچیده می

و مصـرف کاالهـا و   رفتار مصرف کننده شـامل انتخـاب محصـول، خریـد،     ). 2009، 4کاتلر و کاسلیونی(و تا بعد از مصرف ادامه دارد 

ابتدا، مصرف کننده : به طور کلی چندین مرحله در رفتار مصرف کننده وجود دارد. باشدخدمات براي رفع نیازهاي احساس شده می

را کـه بـه    ايرا دوست دارد مصرف کند؛ سپس، از بین کاالها و خـدمات موجـود، گزینـه   یا خدماتی  کند بفهمد چه کاالهاسعی می

کند که براي کاال یا خدمات انتخاب شده چقـدر بودجـه در اختیـار    سپس برآورد می. کندارایی را دارد انتخاب مینظرش بیشترین ک

و  6؛ چـی 1999و همکاران،  5دودز(کند گیري میموجود را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم هايدر نهایت مصرف کننده قیمت. دارد

  ). 2009همکاران، 

می توان به مدل رفتار مشتري ارائـه شـده از سـوي     ،براي تبیین رفتار خرید گردشگران به کار می رود در میان نظریه هایی که

  . اشاره کرد 8و مدل رفتار برنامه ریزي شده آیزن 7بلک ول -انگل، کالت

اصـلی   مؤلفـه  خواهد شـد براسـاس چهـار    گیري تصمیم به که منجر محصول ارزیابی فرایند :مطرح می کند مشتري رفتار مدل

 کـه  کنـد  می فرض مدل این این، بر عالوه). 1999 ، 9لیترل و کیم( قصد انجام می گیرد و ارزشیابی معیارهاي ها، نگرش اعتقادات،

چـو و  (بیرونی شامل فرهنگ، خانواده، ارزش ها و دانش قرار می گیرند  متغیرهاي تأثیر تحت کنندگان مصرف گیري تصمیم فرایند

به طوري که قبل از انجام یک رفتار بـه  . برنامه ریزي شده بیان می کند فرد یک عمل کننده منطقی استمدل رفتار ). 2013، 10لی

در واقع گردشگر براساس سه عامل اصلی شامل نگرش به محصـول و  ). 1395رضوي زاده و فروغ زاده، (پردازش اطالعات می پردازد 

) شامل گروههاي مرجع شامل خانواده، دوستان، فروشـنده (هاي ذهنی ، هنجار)شامل منحصر به فرد بودن، اصالت، کیفیت(سوغاتی 

، 11؛ کـیم و لـی  2012منگ و زو، (تصمیم به خرید می گیرد ) شامل قابل حمل بودن، قابل تمیز کردن، قیمت(و کیفیت درك شده 

2019 .(  

  

  با تأکید بر صنایع دستی عوامل مؤثر بر رفتار خرید گردشگر

                                                             
1 - Giron 
2 - Hsu and Ngoc 
3 - Madahi and Sukati 
4 - Kotler and Caslione 
5 - Dodds 
6 - Chi 
7 - The Engel- Kollat -Blackwell  
8 - Ajzen 
9 - Kim and Littrell 
10 - Cho and Lee 
11 - Kim and Lee 
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. نقـش دارنـد  گیـري و رفتـار خریـد گردشـگران     ، عوامـل مختلفـی بـر تصـمیم    سـوغاتی ایند خریـد  دهد در فرمی مطالعه نشان

، در )2005(تیمـوثی  . انـد شان در خصوص رفتار خرید گردشگر، به عوامل تأثیرگذار مختلفـی اشـاره کـرده   پژوهشگران در مطالعات

: عبارتنـد از متغیرهـاي اصـلی   . )1شـکل  ( کرده است متغیرهاي اصلی و فرعی اشارهاز اي خصوص رفتار خرید گردشگر، به مجموعه

هـاي  ، زمینـه )شخصیت، اجتمـاعی شـدن   افزایش( ، نیازهاي شخصی )سن، جنس، رفتار( مردم شناختی و روانی خریدارهاي ویژگی

محیط ( راکز خریدمهاي ویژگی: متغیرهاي فرعی نیز عبارتند از .)یافتن کاالي اصیل( و نتایج مورد انتظار )ملیت، سنت ها( فرهنگی

، قیمت )برآورده کردن نیاز بازدیدکنندگان خارجی( ، مدیریت مراکز خرید)مکان تاریخی، شهري( آنهاي ، مقصد و ویژگی)فروشگاه

  ).1392مشکینی و همکاران، () کیفیت، اصالت(مربوط به کاال هاي و ویژگی) قیمت نسبی و ویژه(

  

  
  1392اقتباس از مشکینی و همکاران،  )2005(یموثی ت: منبع، عناصر خرید گردشگري): 1( شکل

  

هـاي  گـروه (، عوامل اجتمـاعی  )خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی(به این نتیجه دست یافتند که عوامل فرهنگی  ،برخی از مطالعات

شـناختی  وانو ر) سن، شغل، درآمد، سبک زندگی، شخصـیت (فردي هاي ، ویژگی)مرجع مانند خانواده، دوستان، بستگان و همکاران

، عوامل مؤثر بـر رفتـار   )2011(فراتو ). 2010، 2؛ کاسال2013، 1گاجار(بر رفتار خرید گردشگر نقش دارند ) انگیزه، ادراك، تمایالت(

هـا،  دسته اول شامل عوامل فردي است کـه عوامـل جمعیـت شـناختی، شخصـیتی، نگـرش      . کندمی در سه گروه تقسیمگردشگر را 

دسته دوم عوامل اجتماعی هسـتند کـه مهمتـرین آنهـا فرهنـگ، خـانواده،       . اندراکات و سبک زندگی از آن جملهها، ادباورها، انگیزه

طهماسبی (گیرد می طبقه اجتماعی و گروههاي مرجع هستند، و سوم عوامل موقعیتی که عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی را در بر

   .)1395و روشنیان، 

ترنـر و  (رفتار خریـد گردشـگر نقـش دارد    و محصول نیز بر تمایل  هاي، ماهیت و ویژگیسوغاتیدر ارتباط با مفهوم رفتار خرید 

 هـاي ارزش کلـی ادراك شـده از ویژگـی    اساس، گردشگران بر )2006(در این راستا به گفته سوآنسون و هاریدج ). 2001رایسینگر، 

محصـول بـر تمایـل خریـد مصـرف      از ادراك شـده   ارزشایـن  ). 2006سوانسون و هاریدج، (گیرند می محصوالت، تصمیم به خرید

گردشـگران،  سـوغاتی  محصول بر رفتـار خریـد    هايدر خصوص اهمیت ویژگی ).239: 2001، 3وککیودل(گذار است  کنندگان تاثیر

                                                             
1 - Gajjar 
2 - Khosla 
3 - DelVecchio 
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، )قیمـت و کیفیـت  (دریافتند که سه ویژگی محصـول از جملـه ارزش   ) 2001(ترنر و ریسینجر . تحقیقات متعددي انجام شده است

برخـوردار  اي و منحصر به فرد بودن براي گردشگران از اهمیـت ویـژه  ) رنگ، سایز، ظرافت، بسته بندي(ظاهري محصول  هايویژگی

محصول که بـر تمایـل و رفتـار خریـد      هايدر مجموع براساس مطالعات انجام شده، برخی از ویژگی). 2001، ترنر و ریسینجر(است 

حمل آسان، قیمـت  جابجایی و امکان ، )2015میرابی و همکاران، ؛ 2013، 1گوگوي(کیفیت : تند ازنهایی گردشگران نقش دارند عبار

انـدازه،  ، )2017،  3انـوآر و هـارن  ؛ 2006سوانسـون و هاریـدج،   (قابل تمیز کردن، کـاربردي بـودن   ، )201، 2ویکلیف و پایسارجیک(

  ). 2013و همکاران،  5؛ کاوا2009، 4دنگ(بسته بندي و ظرافت، 

از  ،یکی از اقـالم مهـم سـوغاتی، توسـط بسـیاري از پژوهشـگران گردشـگري        عنوانبه و سهم آنبه دلیل اهمیت نایع دستی، ص

؛ 2001کـیم و لیتـرل،   ؛ 2007، 6؛ هیو و یـو 2011زینز،  و کراینر-کالینز( مورد مطالعه قرار گرفته است ،دیدگاه رفتار مصرف کننده

اصـالت و  صنایع دستی که در رفتار خرید گردشگران نقش مهمـی دارد،  هاي ویژگییکی از  :دهدمی مطالعه نشان). 2011ویلکینز، 

اسـپلت و  ( شـود مـی  یکی از عوامل اصلی است که موجب انگیزش گردشـگران بـراي خریـد    اصالت. ارزش هنري صنایع دستی است

مختلـف گردشـگران   هـاي  ردشان از دیدگاه گروهعالوه بر این، صنایع دستی براساس کارک). 1993؛ لیترل و همکاران، 2000، 7کوپر

فروشـگاه   ظـاهر و محـیط فیزیکـی    :برخی مطالعات نشان دادند). 2: 2015آندریتیس،  و پاراسکوائیدس(گیرند می مورد ارزیابی قرار

ن را بـه سـمت   عواملی که گردشگرا). 2013؛ کاوا و همکاران، 2013گوگوي، ( نیز بر رفتار خرید گردشگران مؤثر استصنایع دستی 

چیـدمان محصـوالت، سـبک محصـوالت، رفتـار      یفیت، دسترسی، قیمت، ک :عبارت اند از  ،کندمی بذیک فروشگاه صنایع دستی ج

گردشـگران  ). 2012و همکـاران،   9اریکـس ( فضا و جـو فروشـگاه، و شـهرت و اعتبـار    ، )2012و همکاران،  8خان( فروشنده، تبلیغات

 ،و فروشـندگان آن  دارنـد  محصـوالت  هـاي محیط و دکوراسیونی جذاب و منطبـق بـا ویژگـی   که د دارند وارد فروشگاهی شون تمایل

لیتـرل و همکـاران،   ( دهنـد مـی  رفتاري بسیار دوستانه دارند و اطالعات کافی در رابطه با محصوالت خود در اختیـار گردشـگر قـرار   

در خصوص رفتار خریـد گردشـگران بـراي    دست آمده ه ج بو نتایبرخی از مطالعات انجام شده ). 2006؛ سوانسون و هاریدج، 1994

  . باشدمی 1شمارشرح جدول صنایع دستی به

  

  هدف و نتایج برخی از مطالعات انجام شده در زمینه رفتار خرید صنایع دستی گردشگران): 1( جدول

  عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران  هدف  محقق

ــایی   ــرغام و عطرآسـ ضـ

)1388(  

رسی رابطـه عوامـل جمعیـت شـناختی و رفتـار      بر

  خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در اصفهان

گروه گردشگري،  کشور مبدأ، درآمد، وضعیت تأهل، سن، :نتایج نشان داد

تعداد دفعات بازدید، اختصاص هزینه براي خرید، ارزش دریافت شـده از  

  .محیط بر رفتار خرید اثر داشته است

  )1394(موسوي 
ررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید گردشـگران از  ب

  صنایع دستی استان گیالن

و ) نگرش و شخصیت(روابط معناداري بین عوامل درونی  :نتایج نشان داد

و ) فرهنگ، خانواده، گروههاي مرجع و طبقـه اجتمـاعی  (عوامل بیرونی 

  .قصد خرید گردشگران وجود دارد

  )2001( 10ویچماك
بـر  ت صنایع دسـتی  محصوال تأثیر تجاري سازي

  در جزایر مالتتقاضاي گردشگري 

 اصالت صنایع دستی، بـه همـراه ارزش کـاربردي بـودن صـنایع دسـتی      

  .مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران بوده است

                                                             
1 - Gogoi 
2 - Wickliffe and Pysarchik 
3 - Anuar and Haron 
4 - Deng 
5 - Kawa 
6 - Hu and Yu 
7 - Asplet & Cooper 
8 - Khan 
9 - Erics 
10 - Markwick 
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ــیندو  1و یــوپتچ ودهنس

)2006( 

مطالعه عوامل مـؤثر بـر تصـمیم خریـد صـنایع      

گردشگران بـین   توسط) ابریشم تایلندي(دستی 

  المللی در بانکوك

سـبک زنـدگی، هنجارهـاي اجتمـاعی، گروههـاي      ( :پنج عامل فرهنـگ 

ــانواده ــاالن، خ ــناختی )همس ــل روانش ــش،  (، عوام ــرش، دان ــزه، نگ انگی

مکان و زمان (، عوامل موقعیتی )تجاري و اجتماعی(، اطالعات )شخصیت

ر خریـد  بـر رفتـا  ) محصـول، قیمـت، تـرویج   (، آمیختـه بازاریـابی   )خرید

  .رندگردشگران خارجی نقش دا

و همکــاران  2ویبونپــانگز

)2007(  

ــر رفتــار خریــد صــنایع دســتی   عوامــل مــؤثر ب

  گردشگران در شمال تایلند

خاص صنایع دستی شـامل زیبـایی، سـبک، رنـگ مناسـب،      هاي ویژگی

  طراحی خالقانه

  )2010( 3بال و داش
عوامل تعیین کننده رفتـار خریـد اقـالم صـنایع     

  ، هندوستان4گردشگران در اوریسا دستی

عوامل انگیزشی دیگري . ترین عامل است ارزش هنري صنایع دستی مهم

دست آوردن شـأن و جایگـاه و عالقـه بـه     ه نظیر ارزش کاربردي بودن، ب

  .کاالهاي لوکس نیز موثر است

  )2012(سیلور و کاندو 
شناسایی عوامـل مـؤثر بـر رفتـار خریـد صـنایع       

  خریداران سوئديدستی از دیدگاه 

نظر و عقاید دوستان و خانواده، کسب شأن و منزلـت اجتمـاعی، ظـاهر    

  صنایع دستی

 5ماگینــــدال و بگــــول

)2014( 

درباره داخلی و خارجی درك گردشگران مقایسه 

، کشـور  6حدر ایالـت صـبا  صنایع دسـتی محلـی   

  مالزي

نظیر طراحی صنایع دستی، خریـد  در برخی شاخص ها  :نتایج نشان داد

ستقیما از هنرمند، ارزش زیبـایی شـناختی، اصـالت، جابجـایی آسـان،      م

تفاوت معناداري بین گردشگران داخلـی و خـارجی وجـود    نظافت آسان 

   .داشته است

ــکوائیدس  و پاراســـــــ

 )2015(آندریتیس 

شناسایی کارکردهاي مورد انتظار گردشگران در 

  ، یونان7هنگام خرید سوغاتی، شهر وریا

نفیس و آنتیک در جذب گردشگرانی عالقمنـد بـه   صنایع دستی لوکس، 

  .ستیژ و منزلت اجتماعی نقش داردپر

  

متفاوت صنایع دستی و به بیان  ماهیتکه با توجه به دهد می نشان گردشگر مروري بر ادبیات رفتار خرید سوغاتی و صنایع دستی

طور هب. ر گردشگر براي خرید صنایع دستی نقش دارندمتعددي بر رفتاعوامل مجموعه تر ارزش فرهنگی و هنري صنایع دستی، دقیق

  : است که عبارتند ازبندي دستهگروه قابل دو  بهعوامل تأثیر گذار بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران براساس ادبیات موجود کلی 

صـنایع دسـتی، زیبـایی    نظیر اصالت (مربوط به ماهیت صنایع دستی مل عواکه شامل  :)صنایع دستی(مرتبط با محصول  عوامل

صـنایع دسـتی    و فـروش  و همچنـین مکـان عرضـه   ) قیمـت، تخفیـف  کیفیت محصول، (ترفیعی هاي ، شاخص)هنري صنایع دستی

عالقه به محصوالت خاص و (عواملی نظیر عالئق فردي : عوامل فردي. باشدمی )چیدمان، دکوراسیون و طراحی داخلی مکان فروش(

مـدل  عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران و  2شکل . از جمله عوامل فردي هستند تجارب و ، نگرش)منحصر به فرد

  . دهدمی مفهومی تحقیق را نشان

  

                                                             
1 - Vadhanasindhu & Yoopetch 
2 - Wiboonpongse 
3 - Bal and Dash 
4 - Orissa 
5 - Mogindol and Bagul 
6 - State of Sabah 
7 - Veria 
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  مدل مفهومی تحقیق): 2( شکل

  تحقیق حاضرهاي یافته: منبع

  

  پژوهش روش

زیابی عوامل مؤثر بـر رفتـار خریـد    ار ،هدف پژوهش. و به روش پیمایشی انجام شده است تحلیلی است -توصیفی ،روش تحقیق

هـاي  شـاخص تـرین   براساس هدف تحقیـق، بـا مـروري بـر ادبیـات تحقیـق، مهـم       . صنایع دستی گردشگران داخلی و خارجی است

نفـر از اسـاتید متخصـص در حـوزه      10دسـت آمـده توسـط    ه بـ هـاي  شاخص. تأثیرگذار بر رفتار خرید صنایع دستی شناسایی شد

هـایی کـه اهمیـت کمتـري     دانشگاه اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت که با جمع بندي نهایی تعـداد شـاخص  گردشگري و بازاریابی 

 2جـدول  هـاي  شـاخص عوامل و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان براساس  .حذف شدند ،داشتند

   .ارزیابی شد

  گردشگران رفتار خرید صنایع دستیارزیابی هاي شاخص): 2( جدول

  شاخص  عوامل  بعد

عوامـــــــل 

مــرتبط بــا  

  محصول

  اصالت 
صـنایع   شناختی در طراحی، اصالت طراحی، حفظ عناصر هنري و زیبایی)بومی( اصالت مواد اولیه

 )رنگ، طرح، ظرافت(ظاهر صنایع دستی دستی، 

 کیفیت باالي صنایع دستی، دوام و ماندگاري محصول  کیفیت

  موقعیت
 یادگیري، داخلی محل فروش صنایع دستی، دیدن و صحبت کردن با هنرمندی حانداز و طراچشم

 .)مثل نحوه ساخت(و کسب اطالعات در مورد صنایع دستی در هنگام خرید 

 .در طول سفر و نقل آسانحمل بسته بندي مناسب،   حمل آسان

 .یع دستی، تخفیفقیمت معقول و مناسب صنایع دستی، قیمت و کیفیت باال، قیمت پایین صنا  قیمت

ــل  عوامـــ

  فردي

 .ه خرید صنایع دستی قابل استفادهبتمایل استفاده از صنایع دستی براي دکور و تزئین،   ارزش کاربردي

منحصر بـه فـرد   

  بودن
 . جستجوي محصوالت خاص و خالقانه مقصد، عالقه به صنایع دستی سنتی مشهور مقصد

  تجربه
، دوستان، و فروشـندگان در هنگـام خریـد، تجربـه خریـد      خانوادهگروه مرجع شامل عقاید و نظر 

  .و هنر مقصد آشنایی با فرهنگسفرهاي قبلی، 

  نگرش
صنایع دستی ترکیبی از فرهنگ، هنر و تاریخ جامعه محلی است، عدم دسترسی به صنایع دسـتی  

 .در محل زندگی خود و یا مکان دیگر

  تحقیق حاضرهاي یافته: منبع



    81مقایسه عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی بین گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان    

 
 

  

با توجه بـه نامحـدود بـودن جامعـه بـراي      . بودند 1397در سال یق گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان جامعه آماري تحق

تعیین حجم نمونه با توجه به جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسـی 
1

 396پرسشـنامه توزیـع شـد کـه از ایـن تعـداد        420، 

پرسشـنامه بـراي    149پرسشنامه براي گردشگران داخلی و  247داد پرسشنامه براي تجزیه و تحلیل قابل استفاده بود، که از این تع

سعی شد که تعداد نمونه از کشورها و مناطق مختلـف و   ،اما ؛گیري به صورت تصادفی بوده استروش نمونه. گردشگران خارجی بود

ـ   ،جامعه نمونه این پـژوهش  :الزم به ذکر است. در گروه سنی و جنسی مختلف باشند مراکـز و بازارهـاي   د کـه در  گردشـگرانی بودن

بـا   پرسشنامه محقق ساخته ،آوري اطالعاتدر این پژوهش براي جمع. بودندصنایع دستی صنایع دستی شهر اصفهان در حال خرید 

پرسشنامه فارسی بـراي گردشـگران ایرانـی و پرسشـنامه     . موثر بر رفتار خرید به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شدهاي شاخص

 2، )خیلـی کـم  ( 1لیکـرت از  اي ها با استفاده از مقیـاس پـنج درجـه   شاخصهمچنین . براي گردشگران خارجی بوده استانگلیسی 

االت پرسشـنامه و  ؤبراي اطمینان از سـ آوري اطالعات، قبل از جمع. گیري شدنداندازه) خیلی زیاد( 5و ) زیاد( 4، )متوسط( 3، )کم(

میـل  توزیـع و تک  )نفر گردشگر خارجی 30نفر گردشگر داخلی و  50(از گردشگران نفر  80 بینصورت تصادفی هبفرایند انجام کار، 

هاربـاغ عباسـی و   چآوري اطالعات مراکز اصلی فروش صنایع دستی شهر اصفهان شامل خیابان حکیم، خیابان حافظ، حل جمع. شد

بـراي پرسشـنامه    ضریب آلفـا مقدار . خ استفاده شدبراي سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفا کرونبا. میدان نقش جهان بوده است

کـه بیـانگر ضـریب اعتمـاد      ،محاسبه شـده اسـت   0.811، براي بعد عالئق فردي 0.791بعد ویژگی محصول براي و ، 0.837تحقیق 

بـا  هـا داراي همبسـتگی قابـل قبـولی     توان گفت که اجـزاي درونـی مقیـاس   می و) 366: 1390پور و صفري، حبیب( باالي آن است

مـن   و یـو  سـتقل مبا دو گروه  tاي، تک نمونه tآماري هاي و آزمون  SPSSافزارها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده. یکدیگر هستند

  . شده است استفاده ویتنی

  

  منطقه مورد مطالعه

درجـه   51ول جغرافیایی در طمرکز استان اصفهان در مرکز ایران  عنوانبهشهر اصفهان . شهر اصفهان است ،مطالعه دمنطقه مور

این شهر سومین شهر پهنـاور  . واقع استثانیه شمالی  30دقیقه و  38درجه و  32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40دقیقه و  39و 

جمعیتـی معـادل   هزار خانوار و  619کیلومتر مربع داراي  300شهر اصفهان با وسعت . و پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است

آثـار تـاریخى و باسـتانى بسـیار و     شهر اصفهان به دلیل وجود ). 1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن، (باشد می ر نفرهزا 1961

ترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع  استان اصفهان یکی از بزرگ. دقرار دار گردشگرانمورد توجه بسیار  ،طبیعى فراوان هايجاذبه

. اسـت  در صد تولید صنایع دستی کشور را به خود اختصـاص داده  60فهان به لحاظ حجم، اص استان. شودمی دستی ایران محسوب

رشـته مربـوط بـه اسـتان      196مورد مربوط به ایران و از این تعـداد   299رشته صنایع دستی شناسایی شده در دنیا  602 مجموع از

معیشـت حـدود    ،هـاي ایـن افـراد    احتساب خانواده باد و هزار نفر شاغل در این بخش ساماندهی شدن 400اصفهان است که تاکنون 

کـه  شهر اصـفهان  . )1398سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، ( .چهار میلیون نفر به صنایع دستی گره خورده است

. یران اسـت ا و هنرهاي سنتی الق صنایع دستیدلیل تولید صنایع دستی متنوع، از شهرهاي خبه ؛شودمی شهر فرهنگ و هنر نامیده

شـهر  صـنایع دسـتی   تـرین   مهـم  .تدستی و هنرهاي سنتی اس کارگاههاي صنایعبراساس آمار شهر اصفهان داراي بیشترین تعداد 

منبـت کـاري،   مینیاتور، مسی، هاي زنی، فرآوردهکاري، قلمقلمکار سازي، خاتمبافی، زريابریشم بافی، بافی، قالی: د ازاصفهان عبارتن

  .سازيکاشیپولک دوزي و ، سازي، میناکاري، فیروزه کوبیهملیله سازي، نقر

                                                             
1 - Morgan and Krejcie 
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  توصیفی تحقیقهاي یافته

  ویژگی جامعه آماري تحقیق

از لحاظ جنسی، . نفر گردشگر خارجی بودند 149نفر گردشگر ایرانی و  247نفر حجم نمونه،  396اضر، از مجموع در پژوهش ح

نفـر را مـردان   ) گردشگر خارجی 63گردشگر داخلی و  129( 192را زنان و ) گردشگر خارجی 83گردشگر داخلی و  118(نفر  204

در بـین  . دهـد مـی  درصـد را مـردان تشـکیل    52.2درصـد از پاسـخگویان زن و    47.8در بین گردشگران داخلـی  . دهندمی تشکیل

نی در پـنج گـروه بررسـی    گردشگران به لحاظ سـ . دهندمی درصد را مردان تشکیل 42.3درصد را زنان و  57.7گردشگران خارجی 

درصـد در گـروه    17.4سال،  40-30گروه درصد در  25.8سال،  30-20درصد گردشگران در گروه سنی  35.6 در مجموع شدند که

درصـد   34.8همچنـین  . اندسال قرار گرفته 60درصد در گروه سنی باالتر از  6.3سال و  60-50درصد در گروه  14.9سال،  40-50

درصـد   55.1برحسـب اشـتغال،   . سـال قـرار دارنـد    30-20درصد از گردشگران خارجی در طبقه سنی  36.9و  از گردشگران داخلی

همچنـین در هـر دو گـروه    . انـد درصد بیکار بوده 5.1درصد بازنشسته، و  11.6درصد دانشجو،  17.7درصد دولتی،  10.6شغل آزاد، 

از نظـر  . باشندمی داراي شغل آزاد) خارجی اندرصد گردشگر 48.3 داخلی و ندرصد گردشگرا 59.1( پاسخگویانتعداد از ین بیشتر

و در بـین   میلیـون تومـان   3کمتـر از  سـاالنه  درآمـد  درصـد از پاسـخگویان داراي    70.4در بـین گردشـگران داخلـی    درآمد ساالنه 

   .باشندمی هزار دالر 45ساالنه باالي درصد از پاسخگویان داراي درآمد  27.5گردشگران خارجی 

  

  آماري جامعه نمونه تحقیق هاي ویژگی): 3( جدول

 مؤلفه
 گردشگران خارجی گردشگران داخلی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت
 42.3  63 52.2 129 48.5 192 مرد

  57.7  86  47.8  118  51.5  204 زن

 سن

20-30 141 35.6  86  34.8  55  36.9  

30-40 102  25.8  73  29.6  29  19.5  

40-50 69  17.4  50  20.2  19  12.8  

50-60 59  14.9  36  14.6  23  15.4  

  15.4  23  0.8  2  6.3  25 به باال 60

 اشتغال

  48.3  72  59.1  146  55.1  218 شغل آزاد

  9.4  14  11.3  28  10.6  42 دولتی

  14.1  21  10.1  25  11.6  46 بازنشسته

  24.2  36  13.8  34  17.7  70 دانشجو

  4.0  6  5.7  14  5.1  20 بیکار

متوســـــط 

ــد  درآمـــــ

  ساالنه

  26.8  40  70.4  174  54.0  214 هزار دالر 15کمتر از /تومان میلیون 3کمتر از 

  6.7  10  25.1  62  18.2  72 دالرهزار  25-15/تومان میلیون 5تا  3

  13.4  20  3.6  9  7.3  29 دالرهزار  35-25/تومان میلیون 7تا  5

  25.5  38  0.8  2  10.1  40 الردهزار  45-35/تومان میلیون 9تا  7

  27.5  41  0.0  0  10.4  41 دالر هزار45بیش از / تومان میلیون 9بیش از 

 100  149 100  247 100  396 کل

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع
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  گردشگران داخلی و خارجی مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستیهاي شاخصتوصیفی  سنجش

 23شـاخص مـورد مطالعـه، در     24دهد که از بین می ید صنایع دستی گردشگران نشاناثرگذار بر رفتار خرهاي بررسی شاخص

بـوده  ) خیلـی زیـاد   5خیلی کـم تـا    1لیکرت از اي مقیاس پنج درجه بر اساس( 3مورد میانگین محاسبه شده باالتر از حد متوسط 

  .باشدمی و خارجیها بر تصمیم خرید صنایع دستی گردشگران داخلی است، که بیانگر اثرگذاري شاخص

 ،»شـناختی در طراحـی  حفظ عناصر هنري و زیبایی«مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران، شاخص هاي از میان شاخص

در  4.34ن میـانگی بـا  و هم گردشگران خارجی  4.37میانگین با بیشترین تأثیر را هم بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی 

و بـراي گردشـگران    2.81بـا میـانگین    »قیمت و کیفیت بـاال «براي گردشگران داخلی شاخص  ،همچنین. تشهر اصفهان داشته اس

رفتـار خریـد گردشـگران    اثر کمتر از حد متوسـط را در   2.48با میانگین  »استفاده از عقاید و نظر گروه مرجع«خارجی نیز شاخص 

میم نهایی خرید صـنایع دسـتی در هـر دو گـروه گردشـگران داخلـی و       نتایج گویاي این نکته است که رفتار خرید یا تص. ندداشته ا

  . )4جدول شماره ( باشدمی از عواملاي خارجی تحت تأثیر مجموعه

  

  مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان هاي نتایج ارزیابی شاخص): 4( جدول

  شاخص  بعد
  گردشگران خارجی  گردشگران داخلی

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

عوامـــل 

ــرتبط  م

ــــــا  ـب

  محصول

 0.575 4.20 0.962 4.0 )بومی( اصالت مواد اولیه

 0.607 4.18 0.910 4.14 اصالت طراحی

 0.538 4.34 0.774 4.37 حفظ عناصر هنري و زیبایی شناختی در طراحی 

 0.890 3.70 0.911 3.77  )رنگ، طرح، ظرافت(ظاهر صنایع دستی 

 0.723 4.16 0.834 4.27 کیفیت باالي صنایع دستی

 0.913 3.98 0.970 4.18 دوام و ماندگاري محصول

 0.672 3.27 0.846 3.66 چشم انداز و طراحی داخلی مکان فروش 

 0.761 3.55 0.806 3.01 دیدن و صحبت کردن با هنرمند

 0.733 3.58 0.955 3.04 ستی در هنگام خرید یادگیري و کسب اطالعات در مورد صنایع د

 1.112 3.93 1.124 3.46 بسته بندي مناسب 

 0.785 4.11 0.856 3.55  حمل و نقل آسان

 0.945 3.72 0.976 3.83 قیمت معقول و مناسب صنایع دستی

 0.811 3.00 0.843 2.81  قیمت و کیفیت باال

 0.675 3.13 0.754 3.16  قیمت پایین صنایع دستی

 0.799 3.61 0.873 3.35  تخفیف

عوامل 

  فردي

 0.940 3.62 0.964 3.81 استفاده از صنایع دستی براي دکور و تزئین 

 0.757 3.68 0.812 3.08 به خرید صنایع دستی قابل استفاده تمایل

 0.882 3.38 0.997 3.65 جستجوي محصوالت خاص و خالقانه مقصد

 0.652 3.91 0.776 3.80 تی مشهور مقصدعالقه به صنایع دستی سن

 0.739  2.48  0.762  3.25 استفاده از عقاید و نظر گروه مرجع در هنگام خرید 

 0.951  3.18  0.940  3.38  قبلی هايتجربه خرید سفر

  0.651  3.46  1.124  3.30 آشنایی با فرهنگ و هنر مقصد

 0.685  4.10  1.03  3.99 لی استصنایع دستی ترکیبی از فرهنگ، هنر و تاریخ جامعه مح

 1.101  4.09  1.122  3.15 عدم دسترسی به صنایع دستی در محل زندگی خود و یا مکان دیگر 

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع
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  تحلیلیهاي یافته

  خارجیگردشگران گردشگران داخلی و  رفتار خرید صنایع دستیعوامل مؤثر بر ارزیابی 

 tاز آزمـون   هـا، با توجه به نرمـال بـودن داده   ،ر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی و خارجیبراي ارزیابی عوامل مؤثر ب

لیکـرت از  اي نج درجهها با استفاده از مقیاس پدر پژوهش حاضر شاخص :طور که در فوق گفته شد همان. تفاده شداساي تک نمونه

چنانچه میـانگین  . در نظر گرفته شده است 3 یا مطلوب میزان ارزش متوسطگیري شدند، لذا اندازه) خیلی زیاد( 5تا ) خیلی کم( 1

ـ . باشدمی و باالتر باشد به معنی اثرگذاري بر تصمیم خرید صنایع دستی گردشگران 3عوامل  محاسبه شده هبـ دسـت آمـده   هنتایج ب

  . باشدمی 3و شکل شماره  4شماره شرح جدول 

بر رفتار خرید صنایع دستی گردشـگران اثرگـذار بـوده     ،مورد بررسینه عامل همه  :هددمی نتایج نشان ،براي گردشگران داخلی

اخـتالف میـانگین بـراي     ارزیابی شده اسـت و  3تر از حد متوسط  دست آمده براي همه عوامل بزرگه که میانگین ب طوريه ب. است

بـا سـطح اطمینـان     ،لـذا  ؛معنادار بوده است) Sig=0.000( 0.05در سطح آلفا  tهمچنین آماره آزمون . همه عوامل مثبت بوده است

  . گانه مورد بررسی بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی اثرگذار بوده استتوان پذیرفت که عوامل نهمی درصد 95

بـوده   همه عوامل بر رفتار خرید صنایع دستی گردشـگران مـؤثر   :دهدمی دست آمده نشانه براي گردشگران خارجی نیز نتایج ب

 0.05در سـطح آلفـا   ایـن تفـاوت    .بوده است 3تر از حد متوسط  بزرگ ،دست آمده براي همه عوامله که میانگین ب طوريه ب. است

)0.000=Sig ( تـوان پـذیرفت   می درصد 95با اطمینان  ،لذا ؛و تفاوت عوامل از حد متوسط مثبت ارزیابی شده استمعنادار بوده نیز

  . ررسی بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی اثرگذار بوده استکه عوامل نه گانه مورد ب

در خصوص ویژگـی هـاي مـورد انتظـار از صـنایع      نتایج نشان می دهد که رفتار خرید گردشگران متأثر از مجموعه اي از عوامل 

  . دستی و کیفیت درك شده از محصول شامل ارزش کاربردي و حمل آسان بوده است

اهمیت عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دسـتی   :دهدمی عوامل در دو گروه گردشگران داخلی و خارجی نشان مقایسه میانگین

ترین عامل اثرگذار بـر تصـمیم خریـد، کیفیـت بـا       براي گردشگران داخلی مهم. بین گردشگران داخلی و خارجی متفاوت بوده است

. بوده است 3.72و منحصر به فرد بودن محصول با میانگین  4.06ا میانگین عامل اصالت ب ،در مرتبه بعدي. بوده است 4.22میانگین 

در مرتبـه  . بـوده اسـت   4.10ترین عامل اثرگذار بر تصمیم خرید صنایع دستی، اصالت با میـانگین   براي گردشگران خارجی نیز مهم

بـر رفتـار خریـد صـنایع دسـتی گردشـگران        بیشترین تأثیر را 4.08و عامل نگرش با میانگین  4.09بعدي عامل کیفیت با میانگین 

  . لذا براي افزایش تجربه خرید گردشگران باید در جهت اصالت و کیفیت صنایع دستی اقدام شود. خارجی داشته است

  

  نتایج ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان): 5( جدول

 )3=  حد متوسط( Tبراساس آزمون 

  عوامل

  گردشگران خارجی  گردشگران داخلی

 میانگین
انحراف 

  معیار

اره مآ

 t آزمون

سطح 

  معناداري

اختالف 

 میانگین
 میانگین

انحراف 

  معیار

اره مآ

 t آزمون

سطح 

  معناداري

اختالف 

 میانگین

 1.24 0.000 30.61 0.396 4.10 1.17 0.000 23.29 0.683 4.06  اصالت 

 1.07 0.000 17.75 0.684 4.09 1.22 0.000 23.43 0.835 4.26  کیفیت

 0.06 0.020 1.160 0.443 3.47 0.28 0.000 4.90 0.815 3.22  موقعیت

 1.02 0.000 11.77 0.975 4.02 0.50 0.000 6.71 0.982 3.50  حمل آسان

 0.35 0.000 7.28 0.539 3.35 0.29 0.000 6.63 0.689 3.29  قیمت

 0.66 0.000 14.73 0.596 3.66 0.61 0.000 12.08 0.807 3.45  ارزش کاربردي
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 0.64 0.000 12.96 0.565 3.64 0.72 0.000 12.56 0.921 3.72  منحصر به فرد بودن

 0.03 0.026 -1.08 0.638 3.04 0.21 0.000 3.99 0.757 3.31  تجربه

 1.09 0.000 15.27 0.810 4.08 0.57 0.000 9.04 0.917 3.57  نگرش

  ت تحقیق حاضرمحاسبا: منبع

  

  
  خارجیگردشگران گردشگران داخلی و  مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی وضعیت عوامل): 3(شکل 

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع

  

   رفتار خرید صنایع دستی بین گردشگران داخلی و خارجیعوامل مؤثر بر تفاوت 

ی بین دو گروه گردشگران داخلـی و خـارجی، بـا توجـه بـه      براي تعیین معناداري تفاوت عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دست

نتایج در خصوص معنـاداري تفـاوت بـین    . )6جدول شماره ( با دو نمونه مستقل استفاده شده است Tنرمال بودن داده ها از آزمون 

  : به شرح زیر است عواملهر یک از گردشگران داخلی و خارجی به تفکیک  دو گروه بین صنایع دستی عوامل مؤثر بر رفتار خرید

تأثیر عامل اصالت در رفتار خریـد صـنایع دسـتی بـراي گردشـگران      میانگین  :دهدمی دست آمده نشانه تحلیل نتایج ب :اصالت

بوده و در سـطح   -0.677برابر با  براي فرض برابري واریانس ها t آماره مقدار. باشدمی 4.06و براي گردشگران داخلی  4.10خارجی 

به بیان دیگر عامل اصالت صنایع دستی براي هر دو گروه گردشگران داخلی و خارجی مهـم  . )Sig=0.499( نادار نیستمع 0.05آلفا 

  .بوده و به یک میزان بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران مؤثر بوده است

و بـراي   4.22خلـی  بـراي گردشـگران دا  تـأثیر عامـل کیفیـت در خریـد صـنایع دسـتی       میـانگین   :دهدمی نتایج نشان :کیفیت

 اسـت  0.05از تـر   کوچـک دست آمده که ه مستقل و سطح معناداري ب tبر اساس نتایج آزمون . بوده است 4.09گردشگران خارجی 

)0.046=Sig( ،بـوده   ترداخلی مهم انبراي گردشگرو این عامل  وجود داردگردشگران داخلی و خارجی  آماري معناداري بین تفاوت

 . است

دهـد کـه   مـی  نشـان  tحاصل از آزمون وص تأثیر عامل موقعیت بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران، نتایج در خص :موقعیت

و عامل موقعیت در رفتار خرید صنایع دستی  )t= -3.93؛ Sig= 0.00(گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد  تفاوت معناداري بین

 . مؤثر بوده است) 3.22(بیشتر از گردشگران داخلی ) 3.47(گردشگران خارجی 
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دهد که تفـاوت معنـاداري بـین    می نشان tآزمون در مورد تأثیر عامل حمل آسان بر رفتار خرید گردشگران، نتایج  :حمل آسان

اهمیت عامل حمل آسـان در بـین دو گـروه گردشـگران متفـاوت      ). t= -4.47؛ Sig= 0.00(گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد 

  . اهمیت بیشتري را براي این عامل قائل هستند) 3.50(نسبت به گردشگران داخلی ) 4.02(گردشگران خارجی است و بوده 

دهد که تفاوت معناداري بین گردشگران داخلی می نشاني فرض برابري واریانس ها برا tآزمون  در رابطه با عامل قیمت :قیمت

تـوان گفـت کـه عامـل در رفتـار      مـی  به بیان دیگر با اطمینان. ود نداردوج) Sig= 0.369( 0.05در سطح آلفا و گردشگران خارجی 

 .خرید صنایع دستی براي هر دو گروه گردشگر داخلی و خارجی به یک میزان مهم بوده است

معنـادار اسـت کـه     0.05در سطح آلفـا  ) برابري واریانس هانابا فرض ( tآماره در رابطه با عامل ارزش کاربردي،  :يکاربردارزش 

. میزان تأثیر عامل ارزش کاربردي در رفتار خرید صـنایع دسـتی بـین گردشـگران داخلـی و خـارجی متفـاوت اسـت         :دهدمی نشان

عامـل ارزش   :تـوان گفـت  می بدست آمد 3.66خارجی و براي گردشگران  3.45براساس میانگین عددي که براي گردشگران داخلی 

  . تر از گردشگران داخلی بوده است کاربردي صنایع دستی براي گردشگران خارجی مهم

مهمتـر از   3.72 با میانگین براي گردشگران داخلیصنایع دستی منحصر به فرد بودن  :دهدمی نتایج نشان :ه فرد بودنب منحصر

از  تـر  دست آمده که بزرگه مستقل و سطح معناداري ب tبر اساس نتایج آزمون  ،اما ؛بوده است 3.64گردشگران خارجی با میانگین 

 . تفاوت آماري معناداري بین گردشگران داخلی و خارجی وجود ندارد، )Sig=0.366( است 0.05

می ها نشانبا فرض برابري واریانس tدر خصوص تأثیر عامل تجربه بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران، نتایج آزمون  :تجربه

اساس میانگین عـددي کـه بـراي گردشـگران      بر. رجی وجود داردبین گردشگران داخلی و خا )Sig=0.001(تفاوت معناداري  :دهد

تأثیر عامل تجربه بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داخلـی   :توان گفتمی ،است 3.04و براي گردشگران خارجی  3.31داخلی 

  . بیشتر بوده است

دهد که تفـاوت  می نشان tصل از آزمون در خصوص تأثیر عامل نگرش بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران، نتایج حا: نگرش

و عامـل نگـرش در رفتـار خریـد صـنایع دسـتی       ) t= -5.43؛ Sig= 0.00(معناداري بین گردشگران داخلـی و خـارجی وجـود دارد    

  .مؤثر بوده است) 3.57(بیشتر از گردشگران داخلی ) 4.08(گردشگران خارجی 

  

 Tید صنایع دستی بین گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان بر اساس آزمون معناداري تفاوت عوامل مؤثر بر رفتار خر): 6( جدول

 

  هابراي تفاوت میانگین Tآزمون   آزمون لون

F 
سطح 

 معناداري

 اره مآ گردشگران میانگین

 t آزمون

 درجه

 آزادي 

 سطح 

 معناداري

 تفاوت 

 میانگین

 % 95فاصله اطمینان 

 ترباال تر پایین  خارجی  داخلی

-0.677 4.10 4.06 0.000 26.30 **صالت ا  393.9 0.499 0.04-  0.14-  0.07 

-0.01  0.15 0.046 375.3 1.85 4.09 4.26 0.005 8.11 **کیفیت  0.30  

-3.93 3.47 3.22 0.000 49.85 **موقعیت  386.1 0.000 0.25-  0.37-  0.12-  

-4.47 4.02 3.50 0.000 18.29  **حمل آسان  358.5 0.000 0.51-  0.74-  0.29-  

-0.90 3.35 3.29 0.109 2.58  *قیمت  394 0369 0.06-  0.20-  0.07  

-2.52 3.66 3.45 0.000 20.77  **ارزش کاربردي  362.9 0.012 0.20-  0.36-  0.04-  

-0.08  0.07 0.336 393.9 0.96 3.64 3.72 0.000 34.32 **منحصر به فرد بودن  0.22  

 0.42 0.11 0.27 0.001 394 3.65 3.04 3.31 0.054 4.09 *تجربه

-5.43 4.08 3.57 0.028 3.89 **نگرش  374.2 0.000 0.52-  0.71-  0.33-  

  هافرض نابرابري واریانس **ها      فرض برابري واریانس *

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع
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در  :نشـان داد  ،خلـی و خـارجی  مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی بین گردشگران دانه عامل بررسی معناداري تفاوت  در مجموع

در شگران داخلـی و خـارجی وجـود نـدارد و     و منحصر به فرد بودن تفاوت معناداري بین گرد ، قیمتاصالتسه عامل خصوص تأثیر 

تفاوت معناداري بین گردشـگران داخلـی و   و نگرش  ، تجربهموقعیت، حمل آسان، ارزش کاربرديشش عامل کیفیت، خصوص تأثیر 

  . دخارجی وجود دار

در خصوص عواملی که تفاوت بین گردشگران دو گروه گردشگران داخلی و خارجی، بین تر تفاوت رفتار خرید براي ارزیابی دقیق

ها نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد بیشترین تفاوت در خصـوص کـدام شـاخص    داخلی و خارجی وجود داشت، شاخص

دست آمده بـه  ه استفاده شد، نتایج ب آزمون یو من ویتنیها، از با توجه به نرمال نبودن دادهها، براي تجزیه و تحلیل داده. بوده است

آشـنایی بـا   «، »دوام و مانـدگاري محصـول  «به جز در سه شـاخص   :دهدمی طور که جدول نشان همان. است 7شرح جدول شماره 

هـا بـه لحـاظ    ، در سایر شـاخص »جامعه محلی است صنایع دستی ترکیبی از فرهنگ، هنر و تاریخ نگرش«و » فرهنگ و هنر مقصد

ها حاکی از آن یافته). Sig=0.001(تفاوت معناداري بین دو گروه گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد  0.05آماري در سطح آلفا 

، »ریـد یادگیري و کسب اطالعات در مـورد صـنایع دسـتی در هنگـام خ    «، »دیدن و صحبت کردن با هنرمند«هاي شاخصاست که 

عـدم دسترسـی بـه صـنایع     «و  »تمایل به خرید صنایع دستی قابل اسـتفاده «، »حمل و نقل آسان« »بندي مناسب و جذاب،بسته«

کیفیـت بـاالي   «هـاي  همچنـین شـاخص  . تر بوده اسـت  براي گردشگران خارجی مهم» دستی در محل زندگی خود و یا مکان دیگر

اسـتفاده  «، »استفاده از صنایع دستی براي دکور و تزئین«، »کان فروش صنایع دستیانداز و طراحی داخلی مچشم«، »صنایع دستی

بـراي گردشـگران   » تجربه خرید سفرهاي قبلـی  «و » از عقاید و نظر گروه مرجع شامل خانواده، دوستان و فروشنده در هنگام خرید

  . تر بوده است داخلی مهم

خارجی بر رفتار خرید صنایع دستی بین گردشگران داخلی ومؤثر هاي شاخص نتایج آزمون یومان ویتنی براي مقایسه): 7( جدول  

سطح 

  معناداري 
Z 

یومان 

 ویتنی

تفاوت 

  میانگین

 میانگین رتبه 

گردشگران   عامل شاخص

 خارجی

گردشگران 

 داخلی

0.015 2.437-  کیفیت باالي صنایع دستی 202.1 174.7  27.4 14107 
  کیفیت

0.07 1.753-  دوام و ماندگاري محصول 199.5 179.9  19.6 14777 

0.001 3.192-  انداز و طراحی داخلی مکان فروش صنایع دستیچشم 205.2 168.5  36.7 13317 

-4.627 0.000  موقعیت  دیدن و صحبت کردن با هنرمند 175.1 229  -53.9 11843.5 

0.000 4.063-  مورد صنایع دستی در هنگام خرید  یادگیري و کسب اطالعات در 177.3 224.4  -47.1 12424 

0.000 3.731-  بسته بندي مناسب و جذاب 178.6 222  -43.4 12737.5 
  حمل آسان

0.000 4.419-   حمل و نقل آسان 176 227.1  -51.1 12080.5 

ارزش  استفاده از صنایع دستی براي دکور و تزئین  202.3 174.2  28.1 14046 -2.435 0.015

 به خرید صنایع دستی قابل استفادهتمایل  173.9 231.4  -57.5 11526.5 -4.946 0.000  کاربردي

 استفاده از عقاید و نظر گروه مرجع در هنگام خرید 216.1 146.5  69.6 10499 -5.956 0.000

-2.496 0.013  تجربه   قبلی هايتجربه خرید سفر  202.3  174.3  28 14058 

0.350 0.935-  آشنایی با فرهنگ و هنر مقصد 189.4 200.3  -10.9 15516.5 

0.977 0.028-  صنایع دستی ترکیبی از فرهنگ، هنر و تاریخ جامعه محلی است 192.9 193.2  -0.30 16420.5 
  نگرش

0.000 6.669 -  دیگر  یعدم دسترسی به صنایع دستی در مکان 167 245.1  -78.1 9774.5 

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع    
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  گیريبحث و نتیجه

. مقایسه عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دستی بین گردشگران داخلی و خـارجی در شـهر اصـفهان بـوده اسـت      هدف مطالعه

مؤثر بر رفتار خرید شناسایی و در نـه عامـل   هاي ترین شاخص براساس ادبیات رفتار خرید سوغاتی و صنایع دستی گردشگران، مهم

آماري عوامل مؤثر بر رفتـار  هاي گیري از آزمونبهره با و بندي شدنددستهعوامل فردي  دبع در قالب بعد عوامل مرتبط با محصول و

تـک   tبا استفاده از آزمـون   ،در ابتدا. مقایسه شدارزیابی و بین دو گروه گردشگران داخلی و گردشگران خارجی صنایع دستی خرید 

امـا مقایسـه مقـدار    . گردشگران داخلـی و خـارجی سـنجش شـد     تیاي، میزان اثرگذاري عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دسنمونه

تفاوت عوامل مؤثر بر رفتار خرید صنایع دسـتی بـین    ،لذا ؛بیانگر تأثیر متفاوت عوامل بر رفتار خرید گردشگران بود ،میانگین عوامل

   .بررسی شدنیز  ايمقایسه tگردشگران داخلی و خارجی با استفاده از آزمون 

نشان داد که همـه عوامـل بـر    نتایج  ،اصالت، کیفیت، موقعیت، حمل آسان و قیمت :شامل ،مرتبط با محصولدر خصوص عوامل 

در خصوص سه عامل کیفیـت،   ،اما ؛اثرگذار بوده است داخلی و گردشگران خارجی گردشگرانهر دو گروه رفتار خرید صنایع دستی 

کـه  » اصـالت صـنایع دسـتی   «عامـل   :نتایج نشان داد. مشاهده شد موقعیت و حمل آسان تفاوت معناداري بین دو گروه گردشگران

شـناختی در طراحـی صـنایع دسـتی     ، اصالت در طراحی، حفظ عناصر هنري و زیبایی)بومی( اصالت مواد اولیههاي براساس شاخص

 .انـد بـوده  ان خـارجی و گردشگر تعریف شد، از عوامل اصلی مؤثر بر تصمیم خرید صنایع دستی براي هر دو گروه گردشگران داخلی

کیفیت صنایع دستی و دوام و ماندگاري صنایع دستی تعریف شد، نیز از دیگر عوامل مهـم  هاي که براساس شاخص» کیفیت«عامل 

بـه لحـاظ آمـاري تفـاوت بـین دو گـروه       . اندمؤثر بر تصمیم خرید صنایع دستی براي هر دو گروه گردشگران داخلی و خارجی بوده

که به نظر می رسد یکـی از علـل مـؤثر بـر کـم اهمیـت        اثر مهمتري داشته استگردشگران داخلی ر تصمیم خرید دمعنادار بوده و 

بودن کیفیت صنایع دستی از نظر گردشگران خارجی نسبت به گردشگران داخلی، عدم شناخت آنان از محصول در مقصد باشد کـه   

نیز هر چند » عامل قیمت«در خصوص . ن خارجی افزایش خواهد داداین امر احتمال خرید محصول کم کیفیت تر را براي گردشگرا

اما نسبت بـه عامـل اصـالت طراحـی و زیبـایی و کیفیـت اهمیـت         ؛تأثیر زیادي بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران داشته است

 و کیفیت محصول اصالت :باشد که به این نتیجه دست یافتمی )2013(تحقیق گوگوي هاي در راستاي یافته و کمتري داشته است

بـراي  » انـداز و طراحـی داخلـی مکـان فـروش صـنایع دسـتی       چشم«، شاخص »موقعیت«در خصوص عامل . تتر از قیمت اس مهم

یادگیري و کسب اطالعات در مورد صنایع دستی در هنگام «و » دیدن و صحبت کردن با هنرمند«هاي گردشگران داخلی و شاخص

اسـت  ) 2006(دست آمده منطبق با یافته هاي سوانسون و هاریدج ه یافته هاي ب. همتر بوده استبراي گردشگران خارجی م» خرید

صـنایع  هـاي  منطبق بـا ویژگـی   و جذابآن  محیط و دکوراسیونکه دارند وارد فروشگاهی شوند  تمایلگردشگران که دست یافتند 

 صنایع دسـتی  فروشان خردهنابراین ب. گردشگر قرار گیرد ؛ و اطالعات کافی در رابطه با محصول صنایع دستی در اختیاردستی است

خریـد  شگاه خـود را بـراي ایجـاد یـک محـیط      با ایجاد ظاهري مطلوب، طراحی داخلی جذاب و نمایش مناسب کاال، فضاي فرو باید

یـا تمایـل دارنـد    و  همچنین خرده فروشانی که بیشتر با گردشگران خارجی در ارتباط هسـتند . جذاب براي گردشگران ارتقاء دهند

و توسط هنرمند  نحوه ساخت صنایع دستیمشاهده به ایجاد امکان باید گردشگران خارجی بیشتري را به فروشگاه خود جذب کنند 

صـنایع   حسـاس به ماهیت ظریـف و  با توجه  نیز» حمل آسان«در خصوص عامل . در مورد صنایع دستی توجه کنند کسب اطالعات

که باید مـورد توجـه    بوده است مهم خصوص گردشگران خارجیهگردشگران ببراي نیز آسان  و نقل لحمو بندي بسته عاملدستی، 

  . تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی قرار بگیرد

نتایج نشان داد که همه عوامل بـر رفتـار    ،ارزش کاربردي، منحصر به فرد بودن، تجربه و نگرش :در خصوص عوامل فردي شامل

اسـتفاده از  «هاي شاخصکه با » ارزش کاربردي«عامل  .ستی گردشگران داخلی و گردشگران خارجی مؤثر بوده استخرید صنایع د

بـراي هـر دو گردشـگران داخلـی و     تعریف شـد،   »تمایل به خرید صنایع دستی قابل استفاده«و  »صنایع دستی براي دکور و تزئین
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و این عامل در تصمیم خرید گردشگران خـارجی  ین دو گروه معنادار بوده همچنین به لحاظ آماري تفاوت ب. خارجی مهم بوده است

گردشـگران داخلـی و   استفاده از صنایع دستی بـراي دکـور و تـزئین بـراي     شاخص  :دهدمی ها نشانیافته .تري داشته است اثر مهم

طراحـی و   اصـالت  اگرچـه  واقـع،  در. تر بوده اسـت  شاخص تمایل به خرید صنایع دستی قابل استفاده براي گردشگران خارجی مهم

 طبـق  امـا گردشگران بوده است  دستی صنایع خرید رفتار در مهمی عاملشناختی و منحصر به فرد محصوالت صنایع دستی زیبایی

آنها از صـنایع دسـتی   هاي انتظارات و خواسته و اصالت بین مذاکرهگردشگران به  دستی صنایع خرید تصمیم) 2001(ماکویچ  گفته

بـراي جلـب    دسـتی  صـنایع  بازاریان و صنعتگران. جنبه کاربردي بودن صنایع دستی نباید نادیده گرفته شود ،بنابراین. دارد بستگی

 گردشگراني نیازهاهم  و باشد داشته اصالت طراحی کنند که هماي گونهبه را دستی صنایع کاالهاي بایدبیشتر گردشگران خارجی 

 ارائـه خـارجی   گردشگران به دستی صنایع از استفادهنحوه  مورد دررا  اطالعاتیبتوانند  باید وشانفر خرده همچنین. سازد برآورده را

 دسـتی  صـنایع و کاربرد  استفاده ممکن هاي راهبتوانند  گردشگرانباشد که اي باید به گونه هافروشگاهدکوراسیون و ویترین  و دهند

بـه  . عوامل مهم اثرگذار بر رفتار خرید گردشگران داخلی و خارجی بـوده اسـت  نیز از » منحصر به فرد بودن«عامل  .کنند مشاهده را

همچنـین  . باشـند مـی  دنبال صنایع دستی اصیل و سنتی مشهور شهر اصفهانگردشگران داخلی و خارجی به گروه هر دو ،بیان دیگر

 خـرده  و بازاریابـان  گردشـگري،  ریـزان  مـه برنا ،رو ایـن  از. باشـد می محصوالت خاص و خالقانه در مقصد نیز مورد توجه گردشگران

 ناآشـنا  منطقـه  بـا  اسـت  ممکـن  که خارجی گردشگران ویژهبه ،به گردشگران را منطقهاصیل  دستی صنایع کنند سعی باید فروشان

یـد و  استفاده از عقا« :که با سه شاخص» تجربه«عامل در خصوص . بشناسانند باشند، اطالعبی اصیل مقصد دستی صنایع از و باشند

بـه لحـاظ آمـاري    تعریف شد، » آشنایی با فرهنگ و هنر مقصد«و » تجربه خرید سفرهاي قبلی«، »نظر گروه مرجع در هنگام خرید

بـه صـورت   . تـري داشـته اسـت    این عامل در تصمیم خرید گردشگران خارجی اثر مهمتفاوت معناداري بین دو گروه وجود داشت و 

 ،د و نظر گروه مرجع شامل دوستان و فروشندگان در هنگام خرید و تجربه خرید سـفرهاي قبلـی  استفاده از عقای :تر باید گفتدقیق

مـردم  آشنایی با فرهنگ و هنر شهر اصفهان داشته است و براي گردشگران خارجی در تصمیم خرید گردشگران داخلی تأثیر زیادي 

رفتار خرید گردشـگران مـؤثر بـوده و ایـن عامـل بـراي        نیز بر» نگرش«عامل . داشته استزیادي تأثیر شان در تصمیم خریدمحلی 

 دسـتی  صـنایع  بازاریابان و فروشندگان براي راهنمایی تواندمی نتایج این. تر از گردشگران داخلی بوده است گردشگران خارجی مهم

  .باشد دستی معرفی و فروش بهتر صنایع براي مناسب راهکارهاي اتخاذ براي
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