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چکیده	
ــي دارد  ــرد فراوان ــاي منحصربه ف ــذا قابلیت ه ــگری غ ــوزه گردش ــران در ح ــور ای کش

ــد و درخصــوص  ــت کن ــن صنعــت رقاب ــا بســیاري از کشــورهاي مطــرح در ای ــد ب و مي توان

برخــي از مــواد غذایــي در ســطح جهــان صاحــب برنــد شــود. پژوهــش حاضــر، بــه دنبــال 

ــن  ــت. ای ــگری غذاس ــی در گردش ــی کشش ــت بازاریاب ــر در موفقی ــل مؤث ــایی عوام شناس

پژوهــش، از نظــر هــدف توســعه ای، از نظــر روش جمــع آوری داده هــا توصیفــی اکتشــافی 

ــی  ــاالت خارج ــامل مق ــاری ش ــه آم ــت. جامع ــب اس ــق آن فراترکی ــن روش تحقی و همچنی

معتبــر و دردســترس پژوهشــگر در پایگاه هــای داده آی اس آی و اســکورپوس و اســت کــه از 

ــه  ــوان نمون ــد، به عن ــط بودن ــا موضــوع پژوهــش مرتب ــن آن هــا تعــداد 50 پژوهــش، کــه ب بی

ــای  ــردآوری داده ه ــزار گ ــد( و اب ــی )هدفمن ــری غیرتصادف ــدند. روش نمونه گی ــاب ش انتخ

ســپ و پایایــی آن 
َ
پژوهــش اســناد و مــدارک اســت. روایــی پژوهــش بــا اســتفاده از تحلیــل ک

نیــز بــا اســتفاده از ضریــب کاپــا بررســی و تأییــد شــد. گفتنــی اســت کــه تحلیــل پژوهش هــا 

ــا اســتفاده از نرم افــزار مکــس کیــودا انجــام شــد. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت  ب

کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت بازاریابــِی کششــی در گردشــگری غــذا بایــد بــه ویژگی هــای 

ــت  ــل پش ــم انداز؛ عوام ــر چش ــی نظی ــواهد فیزیک ــذا؛ ش ــر غ ــر و عط ــر ظاه ــی، نظی غذای

صحنــه نظیــر فرهنــگ، تاریــخ و ارزش؛ ســهولت ســفر بــه مقصــد نظیــر دسترســی و هزینــه؛ 

خدمــات اضافــی مقصــد نظیــر وجــود راهنمــا، فعالیت هــای ترکیبــی و ســرگرمی ها؛ 

ــوری  ــای غذاخ ــد، محل ه ــق خری ــپزی، مناط ــای آش ــر رویداده ــد نظی ــای مقص جذابیت ه

و آشــپزی و درنهایــت بــه اقدامــات ترویجــی مقصــد نظیــر رســانه ها و تبلیغــات توجــه کــرد
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مقدمه
در صنعــت گردشــگري بخشــهاي گوناگونــی وجــود دارد کــه 

ــزایی دارد  ــت بس ــیدنی اهمی ــوراك و نوش ــش خ ــان، بخ ــن می در ای

ــای  ــی از فعالیت ه ــوردن یک )Hall & Sharples, 2003(. غذاخ

تجربــه  اوج  به منزلــه  و  اســت  گردشــگری  ســفرهای  عمــده 

شــناخته  گردشــگری  مهــم  جنبه هــای  از  یکــی  و  گردشــگری 

ــد  ــت می پردازن ــه رقاب ــگری در آن ب ــد گردش ــه مقاص ــود ک می ش

جهانــی  ســازمان  داده هــای  طبــق   .)Ergal et al., 2011(

گردشــگری، بــرای حــدود 44 درصــد از مســافران در سرتاســر 

جهــان، غــذا یکــی از ســه معیــاری اســت کــه بــرای تعییــن مقصــد 

ــاس  ــد )Moira et al., 2015(. براس ــر می گیرن ــفر آن را در نظ س

ــون  ــذا، 27 میلی ــگری غ ــازار گردش ــه از ب ــی های صورت گرفت بررس

گردشــگر، یعنــی 17 درصــد از مســافران تفریحــی، در فعالیت هــای 

 .)Sohn & Yuan, 2013( مرتبــط بــا غــذا شــرکت کرده انــد

ــان  ــی نش ــات قبل ــت. مطالع ــگری اس ــی در گردش ــزء مهم ــذا ج غ

می دهــد کــه غــذا جاذبــه ای شــایان توجــه بــرای ســفر مــردم اســت 

)Cohen & Avieli, 2004(. بــه گفتــه ِبســیر )1998(، غذاهــای 

ــاب  ــی در انتخ ــیار عال ــتی بس ــای توریس ــد جاذبه ه ــنتی می توان س

مقصــد ســفر روســتایی باشــد و همچنیــن ادعــا کــرده کــه خــوردن 

ــه  ــر از تجرب ــش جدایی ناپذی ــت بخ ــن اس ــی ممک ــای محل غذاه

ــرگرمی  ــه س ــی به منزل ــواد غذای ــه م ــت ک ــن عل ــه ای ــد؛ ب ــفر باش س

و فعالیــت فرهنگــی در نظــر گرفتــه می شــود. کوهــن و اویلــی 

)2004( جاذبه هــای آشــپزی را عامــل منحصربه فــرد و جــذاب 

بــرای انتخــاب ســفر می دانــد. لونــگ و لکســینگتون )2004( 

ــی  ــد کاوش غذای ــا کردن ــگری ادع ــذا در گردش ــت غ ــز در اهمی نی

هــم در انتخــاب مقصــد و هــم در چرخــه گردشــگری اهمیــت دارد. 
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ــمار  ــگری به ش ــی گردش ــه کل ــر در تجرب ــم مؤث ــل مه ــذا از عوام غ

مــی رود  )Coria et al., 2008; Okumus et al., 2007(. بــا 

توجــه بــه این کــه غــذا درحکــم اســتعاره در ســاخت و بیــان 

 Ellis et al., 2018:( ــد ــل می کن ــی عم ــدن فرهنگ ــت و تم قومی

ــه غــذا،  261(، ازایــن رو، دانســتن این کــه چــه جنبه هایــی از تجرب

تعطیــات را رضایت بخش تــر می کنــد ضــروری اســت. اگــر 

ــت  ــگری در رضای ــوالت گردش ــه محص ــد ک ــدگان بدانن ارتقادهن

گردشــگران تأثیــر می گــذارد، ممکــن اســت راهبردهــای بازاریابــی 

مناســب درنظــر بگیرنــد کــه رضایــت گردشــگران را افزایــش 

ــی  ــوردن یک ــه غذاخ ــد ک ــان می ده ــته نش ــات گذش ــد. تحقیق ده

از فعالیت هــای عمــده ســفرهای گردشــگری اســت و به عنــوان 

ــگری  ــم گردش ــای مه ــی از جاذبه ه ــگری و یک ــه گردش اوج تجرب

شــناخته می شــود کــه مقاصــد گردشــگری در آن بــه رقابــت 

می پردازنــد )Ergal et al., 2011(. ازآنجاکــه مــواد غذایــی 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــگران را ب ــای گردش ــی از هزینه ه ــش بزرگ بخ

می دهــد، اهمیــت زیــادی دارنــد و انجمــن جهانــی ســفر تخمیــن 

ــارد  ــش از 150 میلی ــاالنه بی ــذا، س ــگری غ ــه در گردش ــد ک می زن

دالر هزینــه می شــود )May & Mazza, 2013(. گردشــگري 

ــر  ــد درنظ ــده در مقص ــاي ارائهش ــی از جاذبهه ــه یک ــذا به منزل غ

گرفتــه میشــود؛ بنابرایــن میتوانــد بخشــی از راهبــرد بازاریابــی یــک 

مقصــد را تشــکیل دهــد. بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه، آشــکار اســت 

ــد.  ــه یکدیگــر مرتبط ان ــی مقصــد و گردشــگري غــذا ب کــه بازاریاب

ــا  ــد ی ــه کلی ــذا به منزل ــت غ ــد اهمی ــدي نمیتوان ــچ مقص ــس هی پ

 Du( در اغلــب مــوارد درحکــم جاذبهــای حمایتــی نادیــده بگیــرد

Rand & Heath, 2006(. امــروزه بــرای بســیاری از گردشــگران، 

لذت بــردن از غــذای یــک مقصــد تنهــا بخشــی از انتظاراتــی 

ــد کــه  ــان می دهن ــات نش ــد. تحقیق ــا در ســفر دارن ــه آن ه ــت ک اس

ــش  ــل کش ــه عام ــیدنی ب ــذا و نوش ــوارد، غ ــن م ــر از ای ــرف نظ ص

ــگران  ــد گردش ــاب مقص ــه در انتخ ــده اند ک ــل ش ــمگیری تبدی چش

ــذا  ــگری غ ــون )2015(، گردش ــاور نلس ــه ب ــد. ب ــر می گذارن تأثی

در وســیع ترین معنایــی کــه داشــته به مثابــه عامــل کشــش در 

بازاریابــی مقصــد معرفــی می شــود. در بســیاری از کشــورهای 

ــی  ــل اصل ــذا عام ــنگاپور، غ ــگ و س ــه هنگ کن ــیایی، ازجمل آس

 Horng( کششــی بــرای جــذب گردشــگران به شــمار مــی رود

ــه  ــت ب ــداف از صنع ــه اه ــه این ک ــه ب ــا توج Tsai, 2012 &(. ب

ــای  ــت فاکتوره ــازار و صنع ــر ب ــت، ه ــاوت اس ــر متف ــت دیگ صنع

مهــم موفقیــت خــود را خواهنــد داشــت. در صنعــت گردشــگری، 

ــات و  ــت، عملی بخش هــای متنوعــی وجــود دارد کــه از نظــر ماهی

ــر در موفقیــت  ــن عوامــل مؤث ــد. بنابرای ــط خارجــی متفاوت ان محی

ــد.  ــاوت باش ــد متف ــز می توان ــرد نی ــوع عملک ــش و ن ــر بخ در ه

ــی  ــر بدن ــه عناص ــد ب ــت می توان ــم موفقی ــل مه ــن، عوام عاوه برای

 Wang et( ملمــوس یــا عناصــر خدمــات نامشــهود مربــوط باشــد

al., 2016: 93(. ازایــن رو نــوع و ماهیــت عملیــات گردشــگری در 

مدیریــت مؤثــر عوامــل موفقیت آمیــز تأثیــر می گــذارد و بایــد ایــن 

عوامــل بــرای هــر بخــش شناســایی شــود؛ زیــرا ممکــن اســت بیــن 

ــد. ــاوت باش ــا متف بخش ه

ــگری  ــت گردش ــداری صنع ــان از پای ــرای اطمین ــران ب مدی

راهبــرد کشــش را بــه کار برده انــد تــا تصمیمــات گردشــگران خــود 

را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. اگرچــه مفهــوم کشــش به خوبــی 

درک شــده و ایــن راهبــرد مدت هاســت کــه در دنیــای امــروز 

ــوزه  ــر آن در ح ــورد تأثی ــی درم ــات اندک ــود، تحقیق ــتفاده می ش اس

گردشــگری، به ویــژه گردشــگری غــذا، وجــود دارد. همچنیــن 

ــا  ــران ب ــا، در ای ــذا در دنی ــگري غ ــه گردش ــدي ب ــه ج ــم توج به رغ

وجــود برخــورداری از مــواد غذایــی محلــی و ســنتی، بــه آن توجــه 

چندانــی نشــده اســت. تاجایی کــه نگارنــده بررســي کــرده اســت، 

ــد  ــام داده ان ــور انج ــی در کش ــگران داخل ــه پژوهش ــی ک تحقیقات

بســیار انــدك اســت. متأســفانه حتــي نوشــته ها دربــاره ایــن موضــوع 

بســیار فقیرنــد و در منابــع و کتاب هایــي کــه درمــورد گردشــگري، 

ــه  به طــور اعــم و گردشــگري غــذا به طــور اخــص منتشــر شــده، ب

مقولــه گردشــگري غــذا پرداختــه نشــده یــا به صــورت گــذرا مطــرح 

ــاي  ــه قابلیت ه ــن زمین ــا در ای ــور م ــه کش ــال آن ک ــت. ح ــده اس ش

ــورهاي  ــیاري از کش ــا بس ــد ب ــي دارد و مي توان ــرد فراوان منحصربه ف

مطــرح در ایــن صنعــت رقابــت کنــد و درخصــوص برخــي از مــواد 

غذایــي در ســطح جهــان صاحــب برنــد شــود. ازآنجاکــه تاکنــون 

ــا شناســایی عوامــل مؤثــر در  پژوهشــی بدین مضمــون در ارتبــاط ب

موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غذا انجام نشــده اســت، 

هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا شناســایی عوامــل مؤثــر در 

ــل را  ــن عوام ــذا، ای ــگری غ ــی در گردش ــی کشش ــت بازاریاب موفقی

ــزی و اقدامــات  ــا مســیر برنامه ری ــد ت ــا شناســایی کن در ســطح دنی

در راســتای توســعه گردشــگری غــذا در ایــران را تســهیل کنــد و بــه 

ــک  ــت کم ــن صنع ــت اندرکاران ای ــران و دس ــت گذاری مدی سیاس

کنــد. بــا شناســایی و درک این کــه ایــن عوامــل چــه هســتند، تعــداد 

بیشــتری از گردشــگران غــذا ممکــن اســت جــذب شــوند کــه ایــن 

امــر می توانــد در رقابــت و پایــداری بخــش گردشــگری غــذا تأثیــر 

 
ً
ــا ــه قب ــترده ای ک ــات گس ــر از مطالع ــن، صرف نظ ــذارد. بنابرای بگ

درمــورد عوامــل مؤثــر در موفقیــت در صنعــت گردشــگری انجــام 

شــده اســت، در بخــش گردشــگری غــذا تحقیقــات خاصــی بایــد 

انجــام شــود؛ پــس از تــاش بــرای کشــف مطالعــات قبلــی، فقــدان 

ــزوم  ــکاف و ل ــر ش ــذا، ب ــگری غ ــرای گردش ــات ب ــات و مطالع ادبی

ــات  ــد تحقیق ــن، بای ــت. بنابرای ــرده اس ــد ک کی ــتر تأ ــات بیش تحقیق

ــژه ای درمــورد گردشــگری غــذا انجــام شــود. وی

مبانی	نظری	و	پیشینه	پژوهش
ــن  ــد کــه رابطــه مهمــی بی تحقیقــات گذشــته نشــان می دهن

 .)Horng et al., 2012( صنعت غــذا و صنعــت گردشــگری وجــود دارد

به طورکلــی، مــواد غذایــی زبــان مشــترك و باالتــر از آن، حــق 
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ــان،  ــد زب ــز همانن ــی نی ــواد غذای ــت. م ــرد اس ــر ف ــراي ه ــی ب جهان

ــات  ــه اشتراک گذاشتن احساس ــاط و بـ ــراري ارتب ــراي برق ــزاري ب اب

اســت. لذت بــردن از غــذا، نه فقــط در طعــم و مــزه، بلکــه در 

اشــتراك گذاري آن بـــا دیگــران اســـت و می تــوان از آن به منزلــه 

ــازی  ــاد کــرد )Buiatti, 2011: 93(.خــوردن نی تاریــخ فرهنــگ ی

ــد  ــفر بای ــی س ــا در ط ــه و ی ــه در خان ــه چ ــت ک ــی اس فیزیولوژیک

ــاوت و  ــی متف ــفر اندک ــی س ــذا در ط ــرف غ ــود. مص ــرآورده ش ب

منحصربه فــرد اســت؛ زیــرا در محیطــی خارجــی رخ می دهــد 

)Mak et al., 2012(. وضعیــت و برتــری غــذا در ایــن اســت 

کــه گردشــگران اغلــب مقصــد را براســاس غــذای مدنظــر انتخــاب 

ــفر  ــرات س ــات و خاط ــت از تعطی ــا رضای ــه آن ه ــد، بلک نمی کنن

 Ardabili et al.,( ــد ــه می دهن ــذا خاتم ــر غ ــر س ــث ب ــا بح را ب

دارد.  چندگانــه  نقــش  گردشــگری  صنعــت  در  غــذا   .)2011

از یک ســو عنصــر ضــروری هــر ســفر ســیاحتی اســت؛ زیــرا 

گردشــگر بایــد نیازهــای فیزیولوژیکــی خــود را تأمیــن کنــد تــا بتواند 

فعالیت هــای توریســتی موجــود در مقصــد را انجــام دهــد. از ســوی 

دیگــر، بعضــی از مقاصــد، براســاس ویژگی هــای منطقــه ای جــذب 

گردشــگر، غذاهــای باکیفیتــی دارنــد و اعــام می کننــد کــه منطقــه 

 Petrevska &( گردشــگری فقــط بــه خاطــر غــذا ارزش دیــدن دارد

.)Deleva, 2014: 2

ــه و  ــدگان اولی ــد از تولیدکنن گردشــگری غذایــی شــامل بازدی

ــای  ــتوران ها و مکان ه ــذا، رس ــنواره غ ــی، جش ــواد غذای ــه م ثانوی

ــد  ــه تولی ــای منطق ــه ویژگی ه ــا تجرب ــذا ی ــت غ ــرای تس ــاص ب خ

ــاص  ــپز خ ــک آش ــای ی ــزه غذاه ــص و بام ــی متخص ــواد غذای م

 Hall & Mitchell, 2001; Marzo & Pedraja,( اســت 

2012(. اصطــاح گردشــگری غــذا گونــه ای از گردشــگری را 

معرفــی می کنــد کــه مــواد غذایــی را یکــی از عوامــل ایجــاد 

ــش  ــذا بخ ــگری غ ــی آورد. گردش ــمار م ــفر به ش ــرای س ــزه ب انگی

روبه رشــد ســریعی اســت کــه پدیده هــای مرتبــط بســیاری را 

پوشــش می دهــد. ایــن نــوع از گردشــگری به نســبت دهــه گذشــته، 

30 درصــد رشــد داشــته و فرصت هــای زیــادی را بــرای کارآفرینــان 

فراهــم کــرده اســت )Stanley & Stanley, 2014(. گردشــگری 

ــاره دارد  ــترونومیک اش ــه ای گس ــه منطق ــی ب ــفری تجرب ــه س ــذا ب غ

ــد از  ــا غــذا، همچــون بازدی کــه هــر فعالیــت گردشــگری مرتبــط ب

ــذا  ــگاه های غ ــا نمایش ــذا ی ــتیوال های غ ــذا، فس ــدگان غ تولیدکنن

را شــامل می شــود )WTO, 2012(. به بیانی دیگــر، گردشــگری 

ــود، در  ــرح مي ش ــي مط ــه وقت ــت ک ــي اس ــوراک مفهوم ــذا و خ غ

ــه  ــادی ب ــد اقتص ــرای رش ــودمندی ب ــیار و س ــای بس ــود داللت ه خ

همــراه دارد. گردشــگری غــذا بــه بازدیــد یــا مســافرتي ارجــاع دارد 

کــه انگیــزه اصلــي آن غــذا و نوشــیدني اســت؛ درنتیجــه مهم تریــن 

ــه  ــه تجرب ــه ب ــوع از گردشــگری، عاق ــراد در ایــن ن ــرای اف ــزه ب انگی

ــودن  ــت متفاوت ب ــه عل ــد ب ــه مي توانن ــت ک ــیدني اس ــذا و نوش غ

ــوند  ــه مي ش ــه در آن ارائ ــي ک ــتر فرهنگ ــا بس ــره ی ــوراک روزم ــا خ ب

 Sengal( تصویــری پایــدار از آن مقصــد در ذهــن برجــای گذارنــد

ــدف  ــا ه ــذا ب ــگری غ ــر، گردش ــال های اخی et al., 2015(. در س

ــازه  ــگر اج ــه گردش ــي ب ــای محل ــول غذاه ــعه محص ــظ و توس حف

کشــف ریشــه های غذایــي در آن منطقــه را داده و به منزلــه بخشــي از 

 Bencivenga( گردشــگری فرهنگــي پیوســته درحــال رشــد اســت

ــن  ــش بی ــال افزای ــت درح ــته، رقاب ــه گذش et al., 2016(. در ده

بــرای  بــه توســعه جاذبه هــای جذاب تــر  مقاصــد گردشــگری 

جلــب نظــر گردشــگران منجــر شــده اســت. بســیاری از مقاصــد از 

غــذا درحکــم منبــع جذابیــت به منظــور تقویــت راهبــرد بازاریابــی 

ــود  ــج خ ــال تروی ــد )Lin et al., 2011( و درح ــتفاده کرده ان اس

ــارب  ــوالت و تج ــل محص ــگ و تبدی ــذا و فرهن ــز غ ــه مراک به منزل

 Robinson &( غذایــی و نوشــیدنی خــود درحکــم جاذبه انــد

Getz, 2016(. گردشــگري غــذا جایگزیــن کارآمــد و مؤثــری براي 

ــن و  ــید و ش ــا، خورش ــه دری ــی رود ک ــمار م ــدی به ش ــد جدی مقاص

ماســه ندارنــد. گردشــگري غــذا ارزش افــزوده مهمــی را بــه مقاصــد 

ــث  ــد و باع ــق میکن ــتی خل ــد توریس ــه مقاص ــا ب ــل آن ه ــراي تبدی ب

 Kivela & Crotts,( ــود ــا میش ــرای آن ه ــاص ب ــازار خ ــاد ب ایج

 .)2006a

راهبــرد کشــش یــک راهبــردی تبلیغاتــی اســت کــه بــر ایجــاد 

ــق  ــاص از طری ــول خ ــک محص ــرای ی ــدگان ب ــای مصرف کنن تقاض

ــرداری از  ــاد و تصویرب ــد، ایج ــوی از برن ــی ق گاه ــت آوردن آ به دس

ــران  ــازار، مدی ــرد ب ــش عملک ــرای افزای ــد. ب ــاری متمرکزن ــد تج برن

را  بازاریابــی  ســرمایه گذاری های  عاقانــه  بایــد  بازاریابــی 

به صــورت غیرمســتقیم بــر روی مشــتریان بالقــوه اختصــاص دهنــد؛ 

ــام  ــای ن ــه ارتق ــز ب ــود را نی ــی خ ــع بازاریاب ــد مناب ــن می توان همچنی

تجــاری خــود و ترجیــح در بیــن مشــتریان نهایــی اختصــاص دهــد. 

ــون کاری  ــداف گوناگ ــا و اه ــاص مکانیزم ه ــی خ ــوع بازاریاب ــن ن ای

دارنــد. تحقیقــات گســترده همچنیــن راهبردهــای بازاریابــی گوناگون 

را، کــه می توانــد بــرای پیشــبرد هــدف اســتفاده کنــد، بررســی کــرده 

ــان  ــگری بی ــزش در گردش ــوزه انگی ــود در ح ــات موج ــت. ادبی اس

ــرای  ــب ب ــی مناس ــی چارچوب ــل کشش ــدل عوام ــه م ــد ک می دارن

ــت  ــی اس ــل گوناگون ــا و عوام ــخص کردن نیروه ــری و مش اندازه گی

ــه مقصــدی  ــه ســفر تشــویق و آن هــا را ب ــرای رفتــن ب کــه افــراد را ب

 .)Lian Chan & Baum, 2007( می کنــد  جــذب  خــاص 

یکــی از راه هــای شناســایی انگیزه هــای گردشــگری، شــناخت 

عوامــل انگیزشــی یعنــی عوامــل کششــی اســت. تحقیقــات تجربــی 

ــام  ــه ن ــب ب ــروی غال ــه نی ــد ک ــان می دارن ــته بی ــده در گذش انجام ش

ــداری آن  ــول و پای ــای محص ــد. بق ــا تأثیرگذارن ــش در انگیزه ه کش

ــدف  ــای ه ــذب در بازاره ــزش و ج ــل انگی ــناخت عوام ــا ش ــز ب ج

ــد  ــه در مقص ــد ک ــی عواملی ان ــل کشش ــت. عوام ــر نیس امکان پذی

ــا اوقــات  ــد و فــرد را برمی انگیزاننــد و تشــویق می کننــد ت قــرار دارن

ــال )2005(  ــون و یوس ــد؛ ی ــوی بگذرانن ــش را به نح ــت خوی فراغ

ــای  ــه جنبه ه ــوط ب ــی مرب ــای کشش ــه انگیزه ه ــد ک ــوان می کنن عن
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بیرونــی، موقعیتــی یــا تشــخیصی اســت. درواقــع عوامــل کششــی 

ــد.  ــای مقاصدن ــا و ویژگی ه ــی از جذابیت ه ــی و ناش ــتر بیرون بیش

ســنجش انگیزه هــای گردشــگران، در قالــب دو گــروه عوامــل 

کششــی برگرفتــه از ویژگی هــای مقاصــد گردشــگری و عوامــل 

رانشــی بــا منشــأ درونــی کــه موجــب تــرک محیــط مبــدأ از ســوی 

 .)Anton, 2014( می گیــرد  صــورت  می شــود  گردشــگران 

تیکانــن )2007( اشــاره کــرده اســت کــه عوامــل کششــي به منظــور 

توضیــح میــل بــه رفتــن بــه تعطیــات مفیدنــد و ایــن عوامــل نیازها، 

ــده  ــات مصرف کنن ــابهي را در تمای ــای مش ــا و انگیزه ه محرک ه

انگیزه هــای   .)Gomez & Martin, 2010( مي گیرنــد بــه کار 

ــا انتخــاب و مصــرف مــواد غذایــی در هنــگام  توریســتی مرتبــط ب

تعطیــات، یکــی از پنــج مــورد مطالعــه شــده در حــوزه گردشــگری 

غذایــی در طــول دو دهــه گذشــته اســت )Ellis et al., 2018(. از 

طرفــی رابطــه میــان میــراث و غــذا بســیار نزدیــک اســت. از منظــر 

ــوس  ــوس و ناملم ــر ملم ــی از عناص ــترونومی ترکیب ــراث، گس می

اســت )Timothy & Ron, 2013(. بنابرایــن، غــذا هویتــی 

فرهنگــی اســت )Hillel, 2013(. درهرصــورت، گســترونومی 

 Yeoman &( به منزلــه نمــادی از هویــت بایــد معتبــر باشــد

از  یکــی  راســتا، گســترونومی  ایــن  در   .)McMahon, 2016

 Anton et al., 2017; Vareiro et( ــت ــش اس ــای کش انگیزه ه

.)al., 2016; Vong & Ung, 2012

محمــد و ســام )2010( در پژوهشــی تحــت عنــوان »تحلیل 

عوامــل رانشــی و کششــی انگیزه هــای ســفر گردشــگران خارجــی« 

بــه مطالعــه پرداختنــد. به این منظــور، پیمایشــی بــا مشــارکت 

ــد.  ــام ش ــور اردن انج ــی در کش ــگران خارج ــر از گردش 950 نف

ــل  ــن عوام ــه مهم تری ــد ک ــان مي ده ــا نش ــش آن ه ــای پژوه یافته ه

ــط  ــعه رواب ــرام و توس ــه احت ــاز ب ــی نی ــگران خارج ــی گردش رانش

ــرای  ــور اردن ب ــی کش ــل کشش ــن عوام ــن مهم تری ــت؛ همچنی اس

ــب  ــی مناس ــرگرمی، دسترس ــا و س ــی، رویداده ــگران خارج گردش

ــیتا  ــان و گاس ــد. کاس ــوان ش ــی عن ــی و فرهنگ ــای تاریخ و جاذبه ه

و  »انگیزه هــای کشــش  عنــوان  تحــت  پژوهشــی  در   )2013(

رانــش بــرای بازدیــد از موریــس به عنــوان مقصــد گردشــگری« بــه 

ــارکت 200  ــا مش ــی ب ــور، پیمایش ــد. به این منظ ــه پرداختن مطالع

ــس  ــره موری ــف جزی ــاط مختل ــی در نق ــگران خارج ــر از گردش نف

انجــام شــد. یافته هــای پژوهــش آن هــا نشــان می دهــد کــه 

ــارند  ــزه فش ــای انگی ــن نیروه ــش قانع کننده تری ــتراحت و آرام اس

ــی رخ  ــل اجتماع ــی و تعام ــرار، تازگ ــی، ف ــال آن، دلتنگ ــه به دنب ک

ــوان  ــش می ت ــر کش ــی ب ــای مبتن ــن از انگیزه ه ــد. همچنی می ده

بــه ســواحل و محیــط عجیب وغریــب، آب وهــوای خــاص، مناظــر 

ــاره  ــتی اش ــل توریس ــگ اصی ــوازی و فرهن ــات مهمان ن ــا، خدم زیب

ــوان  ــت عن ــی تح ــد )2014( در پژوهش ــا و ونگلی ــرد. یمجانی ک

»گردشــگران بین المللــی، انگیــزه ســفر بــه وســیله عوامــل کشــش 

ــوان انتخــاب  ــد به عن ــرای انتخــاب تایلن ــری ب ــش و تصمیم گی و ران

مقصــد« بــه مطالعــه پرداختنــد. به این منظــور، پیمایشــی بــا 

ــام  ــد انج ــی در تایلن ــگران بین الملل ــر از گردش ــارکت 200 نف مش

ــزه  ــه ده انگی ــد ک ــان می ده ــا نش ــش آن ه ــای پژوه ــد. یافته ه ش

به منزلــه  تایلنــد  تصمیم گیــری  فراینــد  در  تعیین کننــده  برتــر 

ــودن،  ــه، آرامش بخش ب ــب تجرب ــامل کس ــی ش ــد بین الملل مقص

ــه  ــودن ب ــدی، عاقه مندب ــذای تایلن ــد، غ ــگ جدی ــری فرهن یادگی

کشــور تایلنــد، فــرار از زندگــی روزمــره، فرهنــگ و بازارهای ســنتی، 

آب وهــوای خــوب و ماجراجویــی و لذت بــردن از فعالیت هاســت. 

ــه  ــان داد ک ــش نش ــار و کش ــر فش ــی ب ــای مبتن ــدی انگیزه ه طبقه بن

انگیــزه  مهم تریــن  در ســرزمین های خارجــی  تجربــه  کســب 

ــه  ــی ک ــوده، درحال ــفر ب ــرای س ــی ب ــگران بین الملل ــار گردش فش

غــذای تایلنــدی باالتریــن اهمیــت را به منزلــه انگیــزه کشــش 

ــت  ــی تح ــک )2014( در پژوهش ــتک و کینجاروی ــت. پس داراس

عنــوان »تصویــر درک شــده گردشــگر از غــذای بومــی« بــه مطالعــه 

پرداختنــد. به این منظــور، پیمایشــی بــا مشــارکت 500 نفــر از 

مشــتریان رســتوران ها، هتل هــا و هاســتل های شــهر ســارایوو 

انجــام شــد. یافته هــای پژوهــش آن هــا نشــان مي دهــد کــه تصویــر 

غــذای بومــی شــامل چهــار بعــد مزایــای ســامتی و مغذی بــودن 

ــرد  ــی و منحصربه ف ــراث فرهنگ ــذا، می ــت غ ــت و کیفی ــذا، قیم غ

ــان داد  ــن نش ــج همچنی ــت. نتای ــر اس ــذای مؤث ــر غ ــذا و تصوی غ

ــذا  ــه غ ــاره تجرب ــگر درب ــی گردش ــت کل ــاد در رضای ــن ابع ــه ای ک

اهمیــت نســبی متفاوتــی دارنــد. خانــا )2016( در پژوهشــی تحت 

ــات  ــر تصمیم ــش ب ــش و ران ــل کش ــر عوام ــی تأثی ــوان »بررس عن

ــد  ــک مقص ــذا در ی ــای غ ــد از جاذبه ه ــرای بازدی ــدگان ب بازدیدکنن

خــاص« بــه مطالعــه پرداختنــد. به این منظــور، پیمایشــی بــا 

مشــارکت 203 نفــر از بازدیدکننــدگان در محــل ســکونت آمیش هــا 

انجــام شــد. یافته هــای پژوهــش آن هــا نشــان می دهــد کــه مقصــد 

خــود بــه جــذب گردشــگر منجــر شــده اســت. چــون ایــن منطقــه 

به عنــوان مقصــد توریســتی محبــوب و شناخته شــده در ایالــت 

ــامل  ــم ش ــی عظی ــن بازاریاب ــود و ای ــغ می ش ــدت تبلی ــو به ش اوهای

جاذبه هــای متنــوع نظیــر فعالیت هــا و رویدادهــای فرهنگــی، 

فروشــگاه های  محلــی،  نانوایی هــای  محلــی،  کارخانه هــای 

ــه  ــی، صبحان ــتوران های محل ــی، رس ــان محل ــخت افزار و مبلم س

ــت.  ــن اس ــای جش ــا و جاذبه ه ــت، موزه ه ــزارع، طبیع ــی، م محل

هاتینــگ و ســوارت )2016( در پژوهشــی تحــت عنــوان »انگیــزه 

ــذا و  ــنواره غ ــرکت در جش ــدگان از ش ــت بازدیدکنن ــطح رضای و س

ــا  ــی ب ــور، پیمایش ــد. به این منظ ــه پرداختن ــه مطالع ــیدني« ب نوش

مشــارکت 316 نفــر از بازدیدکننــدگان ایــن جشــنواره در شــهر کیپ 

ــد کــه  ــان مي ده ــا نش ــش آن ه ــای پژوه ــاون انجــام شــد. یافته ه ت

ــي از  ــدگان، ترکیب ــای بازدیدکنن ــن انگیزه ه ــورد از مهم تری ــج م پن

ــذا،  ــردن از غ ــردن، لذت ب ــامل مزه ک ــي ش ــای فیزیولوژیک انگیزه ه

ــا  ــان ب ــرف زم ــاوت، ص ــی متف ــردن از محیط ــتراحت و لذت ب اس

ــپزهای  ــده سرآش ــه زن ــدن برنام ــن دی ــتان و همچنی ــواده و دوس خان
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مشــهور اســت. عــاوه بــر این کــه اکثــر بازدیدکننــدگان از بســیاری 

ــان  ــام انتظاراتش  تم
ً
ــا ــد و تقریب ــي بودن ــداد راض ــای روی از جنبه ه

بااین حــال بازدیدکننــدگان از برخــي جنبه هــای  بــرآورده شــد. 

رویــداد ماننــد اطاعــات درمــورد رویــداد، بهبــود ســاالنه رویــداد 

و عامت گــذاری در داخــل و اطــراف محــل برگــزاری راضــي 

ــي  ــای بازاریاب ــي از راهبرد ه ــه بخش ــا به منزل ــن جنبه ه ــتند و ای نیس

ــر اســت. علــی و همــکاران )2019( در  ــداد مؤث ــای روی ــرای احی ب

ــگران،  ــت گردش ــر رضای ــر ب ــل مؤث ــوان »عوام ــت عن ــی تح پژوهش

وفــاداری و تبلیغــات دهــان بــه دهــان در انتخــاب غذاهــای محلــی 

در پاکســتان« بــه مطالعــه پرداختنــد. به این منظــور، پیمایشــی 

ــام  ــتان انج ــور پاکس ــگران در کش ــر از گردش ــارکت 286 نف ــا مش ب

شــد. یافته هــای پژوهــش آن هــا نشــان مي دهــد کــه کیفیــت 

مــواد غذایــی، کیفیــت محیــط زیســت درک شــده، ارزش درک شــده 

تأثیــر معنــاداری در رضایــت گردشــگران  و کیفیــت خدمــات 

دارد. بااین حــال، کیفیــت تعامــل بین فــردی تأثیــر ناچیــزی در 

ــا وجــود  ــران ب ــه این کــه در ای ــا توجــه ب رضایــت نشــان می دهــد. ب

ــگری  ــه گردش ــنتی ب ــی و س ــی محل ــواد غذای ــوع م ــدی از تن بهره من

غــذا توجــه چندانــی نشــده و تاجایي کــه پژوهشــگر بررســي 

کــرده، تحقیقــات انجام شــده در کشــور بســیار انــدك اســت؛ 

رشــد و توســعه ایــن بخــش می توانــد در تحــرك، پویایــي و توســعه 

ــا  ــري ایف ــش مؤث ــهری نق ــع ش ــور و جوام ــدار کش ــه و پای همه جانب

کنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و نقــش بســیار مهــم صنعــت 

ــد  ــاش خواه ــر ت ــش حاض ــور، در پژوه ــذا در کش ــگری غ گردش

ــایی  ــتخراج و شناس ــل اس ــطح بین المل ــر در س ــل مدنظ ــد عوام ش

شــوند و مدیــران و سیاســت گذاران در ایــران آن هــا را اولویت بنــدی 

و پیاده ســازی کننــد.

روش	شناسی	پژوهش
پژوهش هــای  حــوزه  در  هــدف  نظــر  از  پژوهــش  ایــن 

ــبک(  ــا و روش )س ــکل داده ه ــر ش ــرد. از نظ ــرار می گی ــعه ای ق توس

ــع آوری  ــر روش جم ــی و از نظ ــای کیف ــته پژوهش ه ــل، از دس تحلی

داده هــا، اســنادی به شــمار مــی رود. از جنبــه روش اجــرای پژوهــش 

نیــز، تحلیلــی توصیفــی اســت. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از 

ــه  ــب در مقایس ــت. روش فراترکی ــده اس ــرا ش ــب اج روش فراترکی

ــات  ــی ادبی ــای کّم ــر داده ه ــه ب ــی، ک ــل کّم ــرد فراتحلی ــا رویک ب

ــی  ــای کیف ــر یافته ه ــه دارد، ب ــاری تکی ــای آم ــوع و رویکرده موض

متمرکــز اســت. درواقــع، فراترکیــب، ترکیــب داده هــای اصلــی 

ــه  ــب ب ــق فراترکی ــگران از طری ــت. پژوهش ــب اس ــات منتخ مطالع

ــن نگــرش از راه ترکیــب  ــت می یابنــد. ای نگرشــی نظام منــد دس

و  می آیــد  به دســت  پیشــین  پژوهش هــای  کیفــی  یافته هــای 

بــه کشــف موضوع هــا و اســتعاره های جدیــد و اساســی منجــر 

ــه و  ــا یافت ــگر ارتق ــاری پژوهش ــش ج ــن روش، دان ــا ای ــود. ب می ش

ــد.  ــب می کن ــائل کس ــوص مس ــترده ای درخص ــع و گس ــد جام دی

ــا  ــت ت ــگر اس ــق پژوهش ــق و عمی ــری دقی ــتلزم بازنگ ــب مس فراترکی

ــرای  ــرای اج ــد. ب ــب کن ــط را ترکی ــی مرتب ــای کیف ــد یافته ه بتوان

ــو  ــکی و باروس ــه ای سندلوس ــت مرحل ــش، از روش هف ــن پژوه ای

ــن مراحــل در شــکل 1  )2007( اســتفاده شــده اســت. خاصــه ای

می شــود. مشــاهده 

شکل	1:	روش	هفت	مرحله	ای	سندلوسکی	و	باروسو
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گام	اول:	تهیه	پرسش	های	پژوهش
گام اول تحلیــل فراترکیــب، تهیــه پرســش های پژوهــش 

اســت. طــرح پرســش های پژوهــش در تحلیــل فراترکیــب بــا 

ــش  ــوع پژوه ــت موض ــایی ماهی ــوص شناس ــش هایی درخص پرس

ــس از آن،  ــود و پ ــاز می ش ــل آغ ــرای تحلی ــی اج ــدف اصل ــا ه ب

مــورد  قالــب جامعــه  در  پژوهــش  دامنــه  بــا مشــخص کردن 

مطالعــه، درنهایــت، محــدوده زمانــی و چگونگــی ســنجش مطــرح 

ــای  ــاز گام ه ــل از آغ ــه قب ــد ک ــک می کن ــن کار کم ــود. ای می ش

بعــدی، چارچــوب کلــی پژوهــش مشــخص شــود. ایــن یکــی از 

ــودآوردن  ــن به وج ــرا ضم ــت؛ زی ــب اس ــل فراترکی ــای تحلی قوت ه

ــوب  ــه از چارچ ــد ک ــک می کن ــگر کم ــه پژوهش ــع، ب ــد جام دی

پژوهــش خــارج نشــود و پژوهــش خــود را براســاس اهــداف 

تعیین شــده پیــش ببــرد. پرســش ها و پاســخ های ذکرشــده در 

جــدول 1 مشــاهده می شــود.

جدول	1:	پرسش	های	پژوهش	ـ	تحلیل	فراتركیب

پرسش هاي پژوهشپارامترها

What )چه چیزي(
عوامل مؤثر در موفقیت بازاریابی کششی 

در گردشگری غذا چیست؟

Who )جامعه مورد مطالعه(
پایگاه های داده علمی قابل استناد 

اسکوپوس و آی اس آی 

When )محدوده زماني(
کلیه پژوهش هاي خارجي منتشرشده از 

1994 تا پایان 2019

How )چگونه(
با استفاده از روش تحلیل اسناد داده ها 

تحلیل شدند

گام دوم: بررسی نظام مند متون 

نظام منــد  جســت وجوی  پژوهشــگر  مرحلــه،  ایــن  در 

خــود را در مقــاالت منتشرشــده در ژورنال هــای مختلــف متمرکــز 

ــت وجو  ــای جس ــف واژه ه ــش تعاری ــر پژوه ــد. در سرتاس می کن

ــاره ارزیابــی می شــوند.  ــی به طــور مســتمر دوب ــا چارچــوب زمان ی

در پایــان، پژوهشــگر مجموعــه ای از جســت وجوهای برخــط 

ــر  ــرای ه ــد. ب ــخص کن ــات را مش ــا مطالع ــد ت ــام می ده را انج

مقالــه مشــخص، نســخه ای را از متــن کامــل مقالــه دانلــود 

همچنیــن  می پــردازد؛  آن  یافته هــای  بررســی  بــه  و  می کنــد 

واژه هــای جســت وجوی جدیــدی را نیــز بــرای جســت وجو در 

ــای داده،  ــش، پایگاه ه ــن پژوه ــد. در ای ــایی می کن ــت شناس اینترن

اســکوِپس  و  آی اس آی  جســت وجوی  موتورهــای  و  ژورنال هــا 

ــا 2019 بررســی شــده اســت. در جــدول  بیــن ســال های 1994 ت

2، واژه هــای کلیــدی متنوعــی کــه بــرای جســت وجوی مقاله هــای 

ــه اســت مشــاهده می شــود. درنتیجــه  ــرار گرفت پژوهــش مدنظــر ق

بررســی پایگاه هــای داده، ژورنال هــا و موتورهــای جســت وجو 

ــن  ــه در ای ــر، 50 مقال ــدی مدنظ ــای کلی ــتفاده از واژه ه ــا اس و ب

موضــوع یافــت شــد. در ایــن پژوهــش، از روش نمونه گیــری 

هدفمنــد اســتفاده شــده اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، کلیه 

ــر  ــی معتب ــی علم ــای اطاعات ــده در پایگاه ه ــای منتشرش مقاله ه

خارجــی آی اس آی و اســکوِپس اســت کــه براســاس کلیدواژه هــای 

تعریف شــده، به منظــور دســتیابی بــه نمونــه ای کــه بــه اشــباع 

جســت وجوی  بــرای  اســت.  شــده  پیمایــش  برســد،  نظــری 

ــی  ــد و تمام ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــت زمان ــا، محدودی کلیدواژه ه

ــش  ــال 2019 پیمای ــا س ــال 1994 ت ــده از س ــای منتشرش مقاله ه

ــدند. ش

جدول	2:	منابع	علمی	استفاده	شده	در	پژوهش

کلیدواژه جست وجوشدهنام پایگاه داده
دامنه زمانی 
جست وجو

 ISI و  

SCOPUS

 “Food AND
Tourism”

“Food AND Tourist”

همه مقاله های 

منتشرشده 

از سال 1994 تا سال 

2019

“Gastronomy AND 
Tourism”

“Gastronomy AND 
Tourist”

“Culinary AND 
Tourism”

“Culinary AND 
Tourist”

“pull marketing and 
tourism”

“pull marketing and 
Tourist”

گام سوم: جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب 

ــه  ــود ک ــخ داده ش ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد ب ــن گام، بای در ای

پرســش های  بــا  جست وجوشــده،  مقاله هــای  و  منبع هــا  آیــا 

بدین منظــور مقاله هــای  یــا خیــر.  متناســب اســت  پژوهــش 

یافت شــده چندین بــار بررســی و بازبینــی شــدند و در هــر بررســی 

و بازبینــی چنــد مقالــه رد شــد. ابــزاری کــه بــرای ارزیابــی کیفیــت 

ــپ  ــی کس ــد، روش ارزیاب ــتفاده ش ــه اس ــن مرحل ــا در ای پژوهش ه

ــع  ــاب مناب ــن روش و انتخ ــرای ای ــل اج ــکل 2 مراح ــود. در ش ب

ــان  ــکل 2 نش ــه در ش ــور ک ــود. همان ط ــاهده می ش ــب مش منتخ

داده شــده، فیلتــر مقاله هــا در مراحــل مختلفــی انجــام شــده اســت 

و درنهایــت، از میــان 440 مقالــه، تعــداد 50 مقالــه برگزیــده 

ــدند. ــاب ش انتخ
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شکل	2.	گام	های	غربالگری	كسپ

اطاعــات مقاله هــا براســاس مرجــع مربــوط بــه هــر مقالــه شــامل نــام و نــام خانوادگــی نویســنده بــه همــراه ســال انتشــار مقالــه و 

نــوع پژوهــش طبقه بنــدی شــد. نتایــج ایــن فراینــد، در جــدول 3 ارائــه شــده اســت.
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جدول	3:	مشخصات	مقاله	های	برگزیده	و	نوع	پژوهش

نوع پژوهشمنبعشماره مقالهنوع پژوهشمنبعشماره مقاله

R1Yousaf & Xiucheng )2018(کیفیR26Kivela & Crotts )2006b(کّمی

R2Horng & Tsai )2010(کیفیR27Rousta & Jamshidi )2019(کّمی

R3Tsai & Wang )2017(کمیR28López & Sánchez )2012(کّمی

R4Lee et al. )2019(کمیR29Björk & Kauppinen )2014(کّمی

R5Kim et al. )2019(کیفیR30Tikkanen )2007(کیفی

R6Kumar )2019(کمیR31Adeyinka & Khoo )2013(کیفی

R7Gálvez et al. )2017(کمیR32Pérez Gálvez et al. )2017(آمیخته

R8Chang & Mak )2018(آمیختهR33SkowronEk et al. )2019(کّمی

R9Kim & Eves )2012(کمیR34Daries Ramón et al. )2018(کّمی

R10Ottenbacher & Harrington )2013(کیفیR35Pérez Priego et al. )2019(کّمی

R11Stone et al. )2018(کیفیR36Vázquez Martinez et al. )2019(کّمی

R12Smith & Costello )2009(کمیR37Millán Vázquez et al. )2016(کّمی

R13Updhyay & Sharma )2014(کمیR38Riswanto & Robin )2019(آمیخته

R14Gyimóthy & Mykletun )2009(کیفیR39Guan et al. )2019(کیفی

R15Fusté-Forné )2018(آمیختهR40Nicoletti et al. )2019(کّمی

R16Chen & Huang )2016(کمیR41Jiménez Beltrán et al. )2016(کّمی

R17Everett )2009(کیفیR42Stone et al. )2019(کّمی

R18James & Halkier )2016(کیفیR43Wardani et al. )2018(کیفی

R19Robinson & Getz )2016(کمیR44Matwick & Matwick )2018(کیفی

R20Levitt et al. )2019(کمیR45Mariana & Muhrofi )2016(آمیخته

R21Falconer )2013(کیفیR46Mbulu & Gunadi )2016(آمیخته

R22Obonyo et al. )2013(کمیR47Nurwitasari & Ayuningsih )2016(کیفی

R23Therkelsen )2015(کیفیR48Rahmanita et al. )2016(کّمی

R24Lin et al. )2011(آمیختهR49Wijaya et al. )2016(کّمی

R25Wang et al. )2019(کمیR50Turgarini & Sari )2016(آمیخته

گام چهارم: استخراج اطالعات متون 

بــه  دســتیابی  بــرای  منتخــب  مقاله هــای  گام،  ایــن  در 

محتــوای درونــی چندین بــار مــرور شــدند. پــس از انتخــاب 

نهایــی مقاله هــا، بایــد کدهایــی از متــن مقاله هــا اســتخراج شــود. 

معیارهایــی کــه بــرای پذیــرش یــا رد مقاله هــا در نظــر گرفتــه شــده 

ــد از: موضــوع پژوهــش، زمــان اجــرای پژوهــش،  اســت عبارت ان

روش هــای پژوهــش، جامعــه مطالعه شــده، شــرایط مــورد مطالعــه 

ــش. ــوع پژوه و ن

گام پنجم: تجزیه وتحلیل و تلفیق یافته های کیفی 

ــای  ــد از یافته ه ــه و جدی ــیر یکپارچ ــب، تفس ــدف فراترکی ه

ــم،  ــازی مفاهی ــرای شفاف س ــن روش ب ــت. ای ــی پژوهش هاس کیف

الگوهــا و نتایــج پذیرفته شــده بــه کار مــی رود. در روش فراترکیــب، 

ــا،  ــده از مقاله ه ــای( استخراج ش ــل )مؤلفه ه ــام عوام ــه تم ــدا ب ابت

کــدی اختصــاص می یابــد، ســپس بــا درنظرگرفتــن مفهــوم هریــک 

از کدهــا، آن هایــی کــه مفاهیــم مشــابهی دارنــد، در طبقــه دیگــری 

بــا عنــوان مضمــون )تــم( دســته بندی می شــوند تــا مفاهیــم 

پژوهــش شــکل داده شــود. در پژوهــش حاضــر نیــز، پــس از 
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ــتخراج  ــا اس ــن مقاله ه ــا از مت ــا، کده ــا و منبع ه ــاب مقاله ه انتخ

ــه اول،  ــت. در مرحل ــورت گرف ــه ص ــن کار در دو مرحل ــدند. ای ش

قابلیت هــای  از  اســتفاده  بــا  متــن  در  موجــود  کلــی  کدهــای 

ــای  ــا و جمله ه ــدند. متن ه ــایی ش ــودا شناس ــس کی ــزار مک نرم اف

ــات  ــب اطاع ــش، در قال ــینه پژوه ــده در پیش ــی شناسایی ش معنای

وارد نرم افــزار شــدند و از ایــن طریــق کدگــذاری انجــام شــد. 

نرم افــزار  بــه کمــک  به دســت آمده  بعــد، کدهــای  مرحلــه  در 

واکاوی شــدند. در ایــن مرحلــه، عاوه بــر ســنجش فراوانــی نســبی 

ــه  ــن کار، ب ــدند. ای ــایی ش ــز شناس ــواده نی ــای هم خان ــا، کده کده

ــد.  ــک می کن ــا کم ــم و تم ه ــتخراج مفاهی ــد اس ــدن فراین آسان ش

نتایــج ایــن دو مرحلــه به اختصــار در جدول هــای 4 و 5 درج شــده 

اســت. درنهایــت، 414 کــد متمایــز شناســایی شــد. از بیــن کدهــای 

ــه  ــاع، گواهی نام ــا 135 ارج ــذا ب ــوع غ ــای تن ــده، کده شناسایی ش

ــا 55  ــگ ب ــاع، فرهن ــا 67 ارج ــذا ب ــودن غ ــاع، لذیذب ــا 72 ارج ب

ــر  ــب از نظ ــاع، به ترتی ــا 51 ارج ــوری ب ــای غذاخ ــاع و محل ه ارج

ــتند. ــت را داش ــترین اهمی ــی، بیش ــات پژوهش ــاع در ابی ــداد ارج تع

جدول	4:	كدهای	شناسایی	شده	و	جدول	فراوانی	ـ	خروجی	مکس	كیودا

فراوانیکدکد هم خانوادهفراوانیکدکد هم خانواده

تنوع غذا

20انواع غذا

سالمت و بهداشت غذا

3بی خطر

1بی ضرر1غذای وحشی

13سالم1غذای چندفرهنگی

6ارگانیک )آلی(1غذای ترکیبی

2خالص2غذای منطقه ای

4امنیت غذا9غذای خاص

1نبود مواد نگه دارنده2غذای قومی

1استفاده نکردن از افزودنی ها35غذای محلی

1دوام باالی غذا10غذای خیابانی

3طبیعی18غذای سنتی

1تمیزی مواد غذایی3غذای برجسته

1مواد تشکیل دهنده بهداشتی4غذای فصلی

1نظافت و پاکیزگی تهیه غذا1غذای جشن

3غذای نماینده

هزینه

3قدرت خرید

29مقرون به صرفه2غذای عجیب وغریب

11ارزان بودن4غذای نمادین

1مالیات بر غذا6غذای بین المللی

3غذای نمونه

دسترسی

7دسترسی به غذا

غذای خارق العاده و 
شگفت انگیز

1دسترسی به دستورالعمل2

2دسترسی به اطاعات1غذای پر زرق و برق

2غذای افسانه ای

کاالی اضافی )پشتیبانی کننده(

3غذای جانبی

1غذای حاشیه ای1غذای گیاهی

1مکمل غذا1غذای معدنی

4طعم دهنده ها1غذای جالب

9ادویه و ترشی محلی1غذای جهانی

1غذای روستایی

راهنما

6نقشه ها

1راهنما برنامه18تازگیطراوت

تغذیه

1راهنما غذاهای محلی3مقوی

3راهنما آشپزی5غنی

2راهنما تور3دارای ارزش غذایی

1راهنما رویداد6مغذی
1راهنما چندزبانه2دارای مزایای مصرف

3راهنما رستوران1منبع کلسیم
7بروشورها1ترکیبات مفید

1جلوگیری از بیماری ها

فعالیت های ترکیبی

5فعالیت های مرتبط با غذا
1فعالیت در فضای باز2خاصیت دارویی و درمانی

1ماهی گیری1منبع کربوهیدرات
2قایق سواری1سرشار از گیاهان

عطر غذا
3شکار3معطر

1چالش های ورزشی9بو
1آبگرم مدرن4رایحه

دمای غذا
1گلف1دما مؤثر بر طعم

4مسیرهای پیاده روی محلیمسیرهای پیاده روی1داغ بودن غذا
4مسیرهای غذا1درجه حرارت نوع غذا
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جدول	4:	كدهای	شناسایی	شده	و	جدول	فراوانی	ـ	خروجی	مکس	كیودا

فراوانیکدکد هم خانوادهفراوانیکدکد هم خانواده

تنوع غذا

20انواع غذا

سالمت و بهداشت غذا

3بی خطر

1بی ضرر1غذای وحشی

13سالم1غذای چندفرهنگی

6ارگانیک )آلی(1غذای ترکیبی

2خالص2غذای منطقه ای

4امنیت غذا9غذای خاص

1نبود مواد نگه دارنده2غذای قومی

1استفاده نکردن از افزودنی ها35غذای محلی

1دوام باالی غذا10غذای خیابانی

3طبیعی18غذای سنتی

1تمیزی مواد غذایی3غذای برجسته

1مواد تشکیل دهنده بهداشتی4غذای فصلی

1نظافت و پاکیزگی تهیه غذا1غذای جشن

3غذای نماینده

هزینه

3قدرت خرید

29مقرون به صرفه2غذای عجیب وغریب

11ارزان بودن4غذای نمادین

1مالیات بر غذا6غذای بین المللی

3غذای نمونه

دسترسی

7دسترسی به غذا

غذای خارق العاده و 
شگفت انگیز

1دسترسی به دستورالعمل2

2دسترسی به اطاعات1غذای پر زرق و برق

2غذای افسانه ای

کاالی اضافی )پشتیبانی کننده(

3غذای جانبی

1غذای حاشیه ای1غذای گیاهی

1مکمل غذا1غذای معدنی

4طعم دهنده ها1غذای جالب

9ادویه و ترشی محلی1غذای جهانی

1غذای روستایی

راهنما

6نقشه ها

1راهنما برنامه18تازگیطراوت

تغذیه

1راهنما غذاهای محلی3مقوی

3راهنما آشپزی5غنی

2راهنما تور3دارای ارزش غذایی

1راهنما رویداد6مغذی

1راهنما چندزبانه2دارای مزایای مصرف

3راهنما رستوران1منبع کلسیم

7بروشورها1ترکیبات مفید

1جلوگیری از بیماری ها

فعالیت های ترکیبی

5فعالیت های مرتبط با غذا

1فعالیت در فضای باز2خاصیت دارویی و درمانی

1ماهی گیری1منبع کربوهیدرات

2قایق سواری1سرشار از گیاهان

عطر غذا

3شکار3معطر

1چالش های ورزشی9بو

1آبگرم مدرن4رایحه

دمای غذا

1گلف1دما مؤثر بر طعم

1داغ بودن غذا

مسیرهای پیاده روی

4مسیرهای پیاده روی محلی

4مسیرهای غذا1درجه حرارت نوع غذا

فراوانی غذا

3مقدار غذا

سرگرمی ها

2مسابقه آشپزی

2جوایز1ارائه غذای اضافی بیشتر

1برنامه آشپزی2وعده غذایی کامل

آرایش مرتبط 

با غذا

2حکایات جالب1چیدمان سفره غذا

4داستان )گویی(1چیدمان منحصربه فرد غذا

2برنامه های بچه ها2تزیین غذا

5موسیقی1چیدمان اتاق ناهارخوری

1بازی محلی1آرایش هنری غذا

1ظروف تزیین شده

آموزش حرفه ای

3کنفرانس )همایش(

لذیذ بودن غذا

5کاس های آشپزی17مزه دار

1راهنماها و ترفندهای ساخت غذا16خوشمزه

1مراقبت از کودکانخدمات حمایتی32طعم دار

1آبدار

پاسخگویی

4خدمات سریع

3تحویل حرفه ای و بدون نقص1چرب و چیلی بودن

ادامه	جدول	4:	كدهای	شناسایی	شده	و	جدول	فراوانی	ـ	خروجی	مکس	كیودا

فراوانیکدکد هم خانوادهفراوانیکدکد هم خانواده

غفاری   و  همکاران
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ادامه	جدول	4:	كدهای	شناسایی	شده	و	جدول	فراوانی	ـ	خروجی	مکس	كیودا

فراوانیکدکد هم خانوادهفراوانیکدکد هم خانواده

بافت غذا

3توزیع مناسبچگونگی پخش مواد غذایی2ترد

6رنگ

سرو غذا

1سرو اختصاصی غذا

8سرو غذا به سبک محلی2ضخامت

7سرو متفاوت و ارائه جذاب2لمس

1سرو غذا به سبک خانواده1اغواکننده

1سرو غذا توسط سرآشپز1جویدنی

4نرم

ارتباط با تولیدکننده

2گفت وگو با تولیدکننده

ظاهر غذا

4مشارکت در تولید5اشتهاآور

6مشاهده محل )امکانات( تولید4ظرافت

7زیبایی

ارتباط با کارکنان

1مهارت کارکنان

گاهی کارکنان1وسوسه کننده 5دانش و آ

1انضباط اخاقی کارکنان2ساده

12مهمان نوازی کارکنان4منحصربه فرد

نوآوری غذا

1استقبال از مشتری11غذای جدید و مدرن

3رفتار دوستانه و غیررسمی1بهبود دستورالعمل سنتی

10احساس راحتی و گرما1بهبود کیفیت غذا

2گرمای توجه کارکنان1بهبود نام تجاری

3تغییر خاقانه در غذا

نوع سرویس

6)خود( پذیرایی

1ارائه پذیرایی پیشخدمت ها2توسعه غذا

1تشریفات1ایده های آشپزی

به روزرسانی و تغییر 
مداوم منو

1بسته بندی محلینوع بسته بندی2

انواع منو

2منو کامل
اطالعات غذایی

3آموزش مشتری

1توضیحات غذا توسط کارکنان1منو سوغاتی

1منو حال
ظروف غذا

2ظروف سنتی

1ظروف مدرن1منو با انواع مختلف غذا

1مبلمان داخلیدکوراسیون2منو جدید و مدرن

1منو رسمی

یرساخت امکانات و ز

2پارکینگ

منو جایگزین سلیقه های 
مختلف

3تجهیزات1

منو با نسخه خطی 
آَشپزخانه

1مصنوعات1

منو خاص و متناسب با 
مراسم

3تأسیسات1

1منو سبزیجات

رویدادهای آشپزی

1تئاتر غذا
توجه به 

سلیقه های 

مختلف

1موزه غذا8داشتن حق انتخاب
3رویدادهای آشپزی2غذای باز )سلف(

4رویداد غذایی و نوشیدنی3توجه به انواع سلیقه غذایی

وجهه غذا
1رویداد تبلیغات غذا1کاس جهانی

1رویداد آموزشی حرفه ای غذا2کاس غذا
1رویداد سنتی غذای محلی1طبقه و نقش غذا

لیست برتر

1رویداد منوهای سراسر شهر3ستاره هتل
رستوران دارای رتبه باال در 

وب سایت
1رویدادهای فرهنگی1

2رویداد محلی1لیست رستوران
2رویداد بین المللی1برتری خدمات عالی

لیست برترین سرآشپزها و 

رستوران ها
1

تورها

ترکیب تورهای غذا با تاریخ 

و مذهب
1

1تولیدکننده برنده جایزه
تورهای غذا و 

نوشیدنی
1غذای برنده جایزه

انواع آیین و جشن
مراسم سنتی

مناسبت1برتری آشپزخانه
دعوت شخصی1سرآشپز برتر
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بافت غذا

3توزیع مناسبچگونگی پخش مواد غذایی2ترد

6رنگ

سرو غذا

1سرو اختصاصی غذا

8سرو غذا به سبک محلی2ضخامت

7سرو متفاوت و ارائه جذاب2لمس

1سرو غذا به سبک خانواده1اغواکننده

1سرو غذا توسط سرآشپز1جویدنی

4نرم

ارتباط با تولیدکننده

2گفت وگو با تولیدکننده

ظاهر غذا

4مشارکت در تولید5اشتهاآور

6مشاهده محل )امکانات( تولید4ظرافت

7زیبایی

ارتباط با کارکنان

1مهارت کارکنان

گاهی کارکنان1وسوسه کننده 5دانش و آ

1انضباط اخاقی کارکنان2ساده

12مهمان نوازی کارکنان4منحصربه فرد

نوآوری غذا

1استقبال از مشتری11غذای جدید و مدرن

3رفتار دوستانه و غیررسمی1بهبود دستورالعمل سنتی

10احساس راحتی و گرما1بهبود کیفیت غذا

2گرمای توجه کارکنان1بهبود نام تجاری

3تغییر خاقانه در غذا

نوع سرویس

6)خود( پذیرایی

1ارائه پذیرایی پیشخدمت ها2توسعه غذا

1تشریفات1ایده های آشپزی

به روزرسانی و تغییر 
مداوم منو

1بسته بندی محلینوع بسته بندی2

انواع منو

2منو کامل
اطالعات غذایی

3آموزش مشتری

1توضیحات غذا توسط کارکنان1منو سوغاتی

1منو حال
ظروف غذا

2ظروف سنتی

1ظروف مدرن1منو با انواع مختلف غذا

1مبلمان داخلیدکوراسیون2منو جدید و مدرن

1منو رسمی

یرساخت امکانات و ز

2پارکینگ

منو جایگزین سلیقه های 
مختلف

3تجهیزات1

منو با نسخه خطی 
آَشپزخانه

1مصنوعات1

منو خاص و متناسب با 
مراسم

3تأسیسات1

1منو سبزیجات

رویدادهای آشپزی

1تئاتر غذا

توجه به 

سلیقه های 

مختلف

1موزه غذا8داشتن حق انتخاب

3رویدادهای آشپزی2غذای باز )سلف(

4رویداد غذایی و نوشیدنی3توجه به انواع سلیقه غذایی

وجهه غذا

1رویداد تبلیغات غذا1کاس جهانی

1رویداد آموزشی حرفه ای غذا2کاس غذا

1رویداد سنتی غذای محلی1طبقه و نقش غذا

لیست برتر

1رویداد منوهای سراسر شهر3ستاره هتل

رستوران دارای رتبه باال در 
وب سایت

1رویدادهای فرهنگی1

2رویداد محلی1لیست رستوران

2رویداد بین المللی1برتری خدمات عالی

لیست برترین سرآشپزها و 
رستوران ها

1
تورها

ترکیب تورهای غذا با تاریخ 
و مذهب

1

1تورهای غذا و نوشیدنی1تولیدکننده برنده جایزه

1غذای برنده جایزه

انواع آیین و جشن

1مراسم سنتی

4مناسبت1برتری آشپزخانه

1دعوت شخصی1سرآشپز برتر

مخلوط با مواد 

غذایی دیگر

2مخلوط با سبزیجات

ید مناطق )مراکز( خر

9فروشگاه محلی

10بازار1مخلوط با آجیل مغزی

مکان

5بازارهای شبانه1مکان مناسب

4فروشندگان خیابانی1مکان خاص

2بازار سنتی1مکان های محلی

2بازار همه منظوره2مکان طبیعی

1بازار ساحلی1مکان جدید

3غرفه های خیایانی1مکان قدیمی

7نمایشگاه1مکان با اصالت و واقعی

2کلوپ غذا2مکان زیبا

1باشگاه غذا9مکان روستایی

محیط

5کافه )تریا(1آب وهوا خوب

1محیط منحصربه فرد و عالی

محل های غذاخوری

27رستوران

3رستوران خاص1عناصر خاص محیطی

11رستوران محلی2محیط طبیعی

چشم انداز

3رستوران دنج و سنتی10مناظر

2رستوران هتل3دریاچه

3رستوران ساحلی1منظره طبیعی

2خانه رستوران1منظره شگفت انگیز

1منظره عالی
اقامتگاه

5هتل

1هتل سنتی6ساحل
3خانه های محلی2نما
2انواع آشپزیآشپزی4باغ

4دست ساز و خانگی1جنگل

ادامه	جدول	4:	كدهای	شناسایی	شده	و	جدول	فراوانی	ـ	خروجی	مکس	كیودا

فراوانیکدکد هم خانوادهفراوانیکدکد هم خانواده
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بافت غذا

3توزیع مناسبچگونگی پخش مواد غذایی2ترد

6رنگ

سرو غذا

1سرو اختصاصی غذا

8سرو غذا به سبک محلی2ضخامت

7سرو متفاوت و ارائه جذاب2لمس

1سرو غذا به سبک خانواده1اغواکننده

1سرو غذا توسط سرآشپز1جویدنی

4نرم

ارتباط با تولیدکننده

2گفت وگو با تولیدکننده

ظاهر غذا

4مشارکت در تولید5اشتهاآور

6مشاهده محل )امکانات( تولید4ظرافت

7زیبایی

ارتباط با کارکنان

1مهارت کارکنان

گاهی کارکنان1وسوسه کننده 5دانش و آ

1انضباط اخاقی کارکنان2ساده

12مهمان نوازی کارکنان4منحصربه فرد

نوآوری غذا

1استقبال از مشتری11غذای جدید و مدرن

3رفتار دوستانه و غیررسمی1بهبود دستورالعمل سنتی

10احساس راحتی و گرما1بهبود کیفیت غذا

2گرمای توجه کارکنان1بهبود نام تجاری

3تغییر خاقانه در غذا

نوع سرویس

6)خود( پذیرایی

1ارائه پذیرایی پیشخدمت ها2توسعه غذا

1تشریفات1ایده های آشپزی

به روزرسانی و تغییر 
مداوم منو

1بسته بندی محلینوع بسته بندی2

انواع منو

2منو کامل
اطالعات غذایی

3آموزش مشتری

1توضیحات غذا توسط کارکنان1منو سوغاتی

1منو حال
ظروف غذا

2ظروف سنتی

1ظروف مدرن1منو با انواع مختلف غذا

1مبلمان داخلیدکوراسیون2منو جدید و مدرن

1منو رسمی

یرساخت امکانات و ز

2پارکینگ

منو جایگزین سلیقه های 
مختلف

3تجهیزات1

منو با نسخه خطی 
آَشپزخانه

1مصنوعات1

منو خاص و متناسب با 
مراسم

3تأسیسات1

1منو سبزیجات

رویدادهای آشپزی

1تئاتر غذا

توجه به 

سلیقه های 

مختلف

1موزه غذا8داشتن حق انتخاب

3رویدادهای آشپزی2غذای باز )سلف(

4رویداد غذایی و نوشیدنی3توجه به انواع سلیقه غذایی

وجهه غذا

1رویداد تبلیغات غذا1کاس جهانی

1رویداد آموزشی حرفه ای غذا2کاس غذا

1رویداد سنتی غذای محلی1طبقه و نقش غذا

لیست برتر

1رویداد منوهای سراسر شهر3ستاره هتل

رستوران دارای رتبه باال در 
وب سایت

1رویدادهای فرهنگی1

2رویداد محلی1لیست رستوران

2رویداد بین المللی1برتری خدمات عالی

لیست برترین سرآشپزها و 
رستوران ها

1
تورها

ترکیب تورهای غذا با تاریخ 
و مذهب

1

1تورهای غذا و نوشیدنی1تولیدکننده برنده جایزه

1غذای برنده جایزه

انواع آیین و جشن

1مراسم سنتی

4مناسبت1برتری آشپزخانه

1دعوت شخصی1سرآشپز برتر

مخلوط با مواد 

غذایی دیگر

2مخلوط با سبزیجات

ید مناطق )مراکز( خر

9فروشگاه محلی

10بازار1مخلوط با آجیل مغزی

مکان

5بازارهای شبانه1مکان مناسب

4فروشندگان خیابانی1مکان خاص

2بازار سنتی1مکان های محلی

2بازار همه منظوره2مکان طبیعی

1بازار ساحلی1مکان جدید

3غرفه های خیایانی1مکان قدیمی

7نمایشگاه1مکان با اصالت و واقعی

2کلوپ غذا2مکان زیبا

1باشگاه غذا9مکان روستایی

محیط

5کافه )تریا(1آب وهوا خوب

1محیط منحصربه فرد و عالی

محل های غذاخوری

27رستوران

3رستوران خاص1عناصر خاص محیطی

11رستوران محلی2محیط طبیعی

چشم انداز

3رستوران دنج و سنتی10مناظر

2رستوران هتل3دریاچه

3رستوران ساحلی1منظره طبیعی

2خانه رستوران1منظره شگفت انگیز

1منظره عالی

اقامتگاه

5هتل

1هتل سنتی6ساحل

3خانه های محلی2نما

4باغ
آشپزی

2انواع آشپزی

4دست ساز و خانگی1جنگل

جو

8فضا

سوغات

1سوغات آشپزی

1سوغاتی های غذایی2فضای دوستانه و غیررسمی

1سوغات طعم دار1فضای مجذوب

1سوغات جشنواره1فضای سنتی

1فضای محلی و روستایی

خوراکی ها

2تنقات

ارزش

1شیرینی سنتی1ارزش سنتی

1کیک و کوکی2ارزش محلی

1آجیل عجیب وغریب1ارزش فرهنگی

فرهنگ

1میوه عجیب وغریب9فرهنگ محلی

1میوه فصلی6فرهنگ غذایی

3فرهنگ غنی
وجهه محل ارائه غذا

2هتل لوکس

1کاس هتل13آداب غذاخوردن

8آداب ورسوم محلی

وجهه کارکنان

1لباس کارکنان

1لباس سنتی روستایی4شیوه زندگی

1لباس مجلسی خاص7نماد

1کارکنان مرتب2عائم

1نشانه ها
آشپزخانه

1آشپزخانه مجهز

1آشپزخانه سنتی روستایی2سمبل
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یخ تار

8میراث فرهنگی

سرآشپزها

1سرآشپز خاق

2سرآشپز مشهور1تاریخ غنی

1سرآشپز مخصوص5میراث غذا

1سرآشپز حرفه ای سطح باال3میراث آشپزی

12سنت های غذا )آشپزی(

دانش آشپزی

2تخصص آشپزی

4مهارت آشپزی8قدمت )قدیمی بودن(

منابع

2هنر آشپزی3منابع طبیعی

1دانش حرفه ای2منابع محلی

1منابع خبری معتبر

وسایل تولید غذا

1بهترین تجهیزات پخت وپز

1وسایل آشپزی1منابع فرهنگی غنی

1صنایع دستی سنتی تولید غذا1منابع آشپزی

عناصر پنهان غذا
3فّناوری غذایی1افسانه پشت غذا

1داستان پشت غذا
روش های آشپزی

18روش ها و تکنیک های پخت وپز

اصالت غذا

2اشکال جدید تهیه و پخت وپز1اصالت جامعه محلی

1اصالت وجودی

مواد تشکیل دهنده غذا

14دستورالعمل های غذایی

10مواد تشکیل دهنده اصلی1اصالت روش های پخت وپز

7مواد محلی1اصالت معتبر

10مواد اولیه )محلی(1اصالت تنقات

هویت غذا

1هویت روشن و منسجم

فرایند آشپزی

2زمان پخت وپز

1دقت در روند پخت وپز1هویت سازگار و متمایز

1آماده سازی راحت و ساده2هویت محلی

2فرایند تولید مواد غذایی1هویت برند

1پخت وپز طوالنی1هویت قوی

1پخت وپز محلی4هویت فرهنگی

4هویت منطقه ای

تبلیغات

تصاویر از تجربیات ناهارخوری 
در رسانه های اجتماعی

2

3نمایش تصاویر غذا1هویت خاص

2دعوت از افراد مشهور )سیاسی(1هویت ملی

4تبلیغات دهان به دهان1خلق هویت

1فعالیت تبلیغاتی در خطوط هوایی1توسعه هویت

1پخش تبلیغات در تلویزیون8منشأ تولید غذاخاستگاه

تصویر

1تبلیغات رستوران ها15برند

1بیلبورد تبلیغاتی6محبوب

1عکس از آشپزخانه و کارکنان7مشهور

1تصاویر غذای رستوران ها9معروف

1نمایش تجهیزات پخت وپز4نام غذا

1نمایش آداب ورسوم مردمی1پایتخت غذا

تولید پایدار
1توصیف دقیق و جذاب غذا2صرفه جویی در منابع

1نمایش گرافیکی غذا نمایشی2کشاورزی ارگانیک و پایدار
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مزرعه

8کشاورزی

رسانه ها

4رسانه های اجتماعی

2شبکه های اجتماعی1مزرعه تفریحی

1شهرت مجازی1بازدید از مزرعه

4قابلیت نظردادن1گشت وگذار در مزرعه

بومی سازی

4برنامه های تلویزیون و رادیو1بومی سازی مصرف مواد غذایی

1اخبار1بومی سازی غذاها

گاهی1تأمین کننده محلی 9آ

1مستند تلویزیونی3تولیدکنندگان محلی

5فیلم4تولید محلی

بهداشت محیط

1بازدید خبرنگاران1بهداشت و پاکیزگی عمومی

1الزامات بهداشتی

فّناوری اطالعات

4اینترنت

2وباگ1محل ناهارخوری تمیز

5صفحات وب2تمیزبودن وسایل آشپزخانه

2قابلیت جست وجوی آناین1ساختمان تمیز

1نرم افزار تلفن همراه2ضدعفونی کردن ظروف

گواهی نامه

1ابزار گفت وگو )کارت پشتیبانی(2گواهی نامه رستوران

1تضمین کیفیت غذا

مشوق ها

5غذای رایگان

1کتاب رایگان1نشان سوگند

4هدیه )یادگاری(33کیفیت مواد غذایی

2تخفیف ها17اعتبار مواد غذایی

1قرعه کشی11)فراتر از( استاندارد

1پیشنهادات ویژه1مجوز تهیه مواد اولیه

1ارائه محصوالت تبلیغاتی6مواد غذایی واقعی

ــایی  ــا شناس ــا و مقوله ه ــا تم ه ــم ی ــه، مفاهی ــن مرحل در ای

ــادی  ــل بنی ــا از دو اص ــم و مقوله ه ــایی مفاهی ــرای شناس ــود. ب می ش

ــل  ــل تکمی ــی؛ 2. اص ــز معنای ــل تمای ــت: 1. اص ــده اس ــتفاده ش اس

ــم  ــا مفاهی ــا ی ــل، تم ه ــن دو اص ــاس ای ــش. براس ــش های پژوه پرس

و در ســطحی باالتــر، مقوله هــای پژوهــش شناســایی شــدند. نتایــج 

شناســایی تم هــا و مقوله هــا در جــدول 5 مشــاهده می شــود. در 

ایــن مرحلــه، کدهــا در قالــب 56 مفهــوم یــا تــم و درنهایــت مفاهیــم 

ــدند. ــته بندی ش ــه دس ــت مقول ــب هف در قال
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جدول	5:	تم	ها	و	مقوله	های	شناسایی	شده	در	فراتركیب

منبعکدمضمون )تم(مقوله

ویژگی های 
غذایی

تنوع غذا

انواع غذا؛ غذای وحشی؛ غذای چندفرهنگی؛ غذای ترکیبی؛ 
غذای منطقه ای؛ غذای خاص؛ غذای قومی؛ غذای محلی؛ 
غذای خیابانی؛ غذای سنتی؛ غذای برجسته؛ غذای فصلی؛ 
غذای جشن؛ غذای نماینده؛ غذای عجیب وغریب؛ غذای 
نمادین؛ غذای بین المللی؛ غذای نمونه؛ غذای خارق العاده 
و شگفت انگیز؛ غذای پر زرق وبرق؛ غذای افسانه ای؛ غذای 
گیاهی؛ غذای معدنی؛ غذای جالب؛ غذای جهانی و روستایی

R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, 
R10, R11, R12, R13, R14, R15, 
R16, R17, R18, R19, R20, R21, 
R23, R24, R25, R26, R27, R28, 
R29, R30, R31, R32, R33, R34, 
R35, R36, R37, R39, R40, R41, 
R42, R43,  R44, R45, R46, R47, 

R48, R49, R50

تازگیطراوت
R1, R5, R8, R9, R10, R11, R15, 
R19, R21, R23, R27, R39, R41, 

R43, R44, R47, R49, R50

تغذیه
مقوی؛ غنی؛ دارای ارزش غذایی؛ مغذی؛ دارای مزایای مصرف؛ 

منبع کلسیم؛ ترکیبات مفید؛ جلوگیری از بیماری ها؛ خاصیت 
دارویی و درمانی؛ منبع کربوهیدرات؛ سرشار از گیاهان

R2, R8, R9, R10, R14, R17, R19, 
R21, R22, R23, R24, R27, R31, 
R33, R35, R41, R43, R45, R47, 

R50

معطر؛ بو؛ رایحهعطر غذا
R8, R9, R11, R12, R14, R17, R18, 

R21, R24, R43, R46, R47, R49, 
R50

R23, R46دمای مؤثر در طعم؛ داغ بودن غذا؛ درجه حرارت نوع غذادمای غذا

مقدار غذا؛ ارائه غذای اضافی بیشتر؛ وعده غذایی کاملفراوانی غذا
R14, R18, R21, R23, R31, R43, 

R46

آرایش مرتبط با غذا
چیدمان سفره غذا؛ چیدمان منحصربه فرد غذا؛ تزیین غذا؛ 

چیدمان اتاق ناهارخوری؛ آرایش هنری غذا؛ ظروف تزیین شده
R2, R39, R43, R46, R49, R50

مزه دار؛ خوشمزه؛ طعم دار؛ آبدار؛ چرب و چیلی بودنلذیذبودن غذا

R2, R3, R5, R7, R8, R9, R11, 
R12, R13, R14, R15, R16, R17, 
R18, R21, R23, R24, R26, R27, 
R28, R33, R34, R35, R36, R38, 
R39, R40, R41, R43, R44, R45, 

R46, R47, R48, R49, R50

ترد؛ رنگ؛ ضخامت؛ لمس؛ اغواکننده؛ جویدنی؛ نرمبافت غذا
R2, R5, R8, R14, R17, R39, R43, 

R44, R45, R46, R47, R49

اشتهاآور؛ ظرافت؛ زیبایی؛ وسوسه کننده؛ ساده؛ منحصربه فردظاهر غذا
R1, R2, R3, R5, R8, R10, R11, 

R16, R21, R29, R30, R36, R39, 
R43, R45, R46, R47

نوآوری غذا
غذای جدید و مدرن؛ بهبود دستورالعمل سنتی؛ بهبود کیفیت 

غذا؛ بهبود نام تجاری؛ تغییر خاقانه در غذا؛ توسعه غذا؛ 
ایده های آشپزی؛ به روزرسانی و تغییر مداوم منو

R1, R2, R7, R10, R11, R14, R18, 
R19, R21, R28, R29, R30, R39, 

R43, R44, R45, R46, R49

انواع منو
منو کامل؛ منو سوغاتی؛ منو حال؛ منو با انواع مختلف غذا؛ منو 
جدید و مدرن؛ منو رسمی؛ منو جایگزین سلیقه های مختلف؛ منو 
با نسخه خطی آَشپزخانه؛ منو خاص و متناسب با مراسم؛ منو سبزیجات

R1, R2, R11, R14, R19, R21, 
R43, R50

توجه به سلیقه های مختلف
داشتن حق انتخاب؛ غذای باز )سلف(؛ توجه به

 انواع سلیقه های غذایی
R1, R2, R11, R21, R23, R25, 

R27, R28, R30, R45

R24, R44, R46کاس جهانی؛ کاس غذا؛ طبقه و نقش غذا؛وجهه غذا

لیست برتر

ستاره هتل؛ رستوران دارای رتبه باال در وب سایت؛ لیست 
رستوران؛ برتری خدمات عالی؛ لیست برترین سرآشپزها و 

رستوران ها و بازارها؛ تولیدکننده برنده جایزه؛ غذای برنده جایزه؛ 
برتری آشپزخانه؛ سرآشپز برتر

R2, R3, R5, R7, R10, R11, R15, 
R32, R34, R44

R43, R47, R49مخلوط با سبزیجات؛ مخلوط با آجیل مغزیمخلوط با موادغذایی دیگر



عوامل تعیین کننده موفقیت بازاریابی کششی
 در گردشگری غذا  رهیافت فراترکیب

217غفاری   و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

منبعکدمضمون )تم(مقوله

شواهد فیزیکی

مکان
مکان مناسب؛ مکان خاص؛ مکان های محلی؛ مکان طبیعی؛ مکان 

جدید؛ مکان قدیمی؛ مکان با اصالت و واقعی؛ مکان زیبا؛ مکان روستایی

R5, R14, R15, R16, R17, R18, 
R21, R30, R31, R34, R41, R43, 

R45, R47

محیط
آب وهوا خوب؛ محیط منحصربه فرد و عالی؛ عناصر خاص 

محیطی؛ محیط طبیعی
R7, R11, R31, R33, R36, R38

چشم انداز
مناظر؛ دریاچه؛ منظره طبیعی؛ منظره شگفت انگیز؛ منظره عالی؛ 

ساحل؛ نما؛ باغ؛ جنگل

 R1, R4, R11, R15, R17, R18,
 R19, R23, R24, R30, R31, R33,

R34, R44, R49

جو
فضا؛ فضای دوستانه و غیررسمی؛ فضای مجذوب؛ فضای سنتی؛ 

فضای محلی و روستایی
R11, R12, R14, R15, R17, R21, 
R22, R23, R26, R28, R29, R39

عوامل 
پشت صحنه

R4, R5, R27, R44ارزش سنتی؛ ارزش محلی؛ ارزش فرهنگیارزش

فرهنگ
فرهنگ محلی؛ فرهنگ غذایی؛ فرهنگ غنی؛ آداب غذاخوردن؛ 
آداب ورسوم محلی؛ شیوه زندگی؛ نماد؛ عائم؛ نشانه ها؛ سمبل

 R1, R2, R6, R8, R9,R10, R11,
 R12, R13, R14, R15, R17, R18,
 R19, R21, R24, R27, R29, R30,
 R31, R33, R35, R39, R41, R43,

R44, R45, R49, R50

تاریخ
میراث فرهنگی؛ تاریخ غنی؛ میراث غذا؛ میراث آشپزی؛ 

سنت های غذا )آشپزی(؛ قدمت

 R1, R2, R5, R7, R10, R11, R13,
 R14, R15, R17, R18, R30, R33,
 R35, R39, R41, R43, R44, R45,

R50

منابع
منابع طبیعی؛ منابع محلی؛ منابع خبری معتبر؛ منابع فرهنگی 

غنی؛ منابع آشپزی
R18, R33, R43, R44

R23, R44افسانه پشت غذا؛ داستان پشت غذاعناصر پنهان غذا

اصالت غذا
اصالت جامعه محلی؛ اصالت وجودی؛ اصالت روش های 

پخت وپز؛ اصالت معتبر؛ اصالت تنقات
R5, R17, R23, R39, R41

هویت غذا
هویت روشن و منسجم؛ هویت سازگار و متمایز؛ هویت محلی؛ 

هویت برند؛ هویت قوی؛ هویت فرهنگی؛ هویت منطقه ای؛ 
هویت خاص؛ هویت ملی؛ خلق هویت؛ توسعه هویت

 R2, R10, R16, R17, R24, R31,
R33, R41, R44

منشأ تولید غذاخاستگاه
 R10, R15, R18, R19, R24, R33,

R37, R39

برند؛ محبوب؛ مشهور؛ معروف؛ نام غذا؛ پایتخت غذاتصویر

 R1, R2, R3, R5, R10, R11, R12,
 R14, R15, R16, R17, R18, R23,
 R24, R27, R28, R29, R31, R33,
R36, R39, R43, R44, R45, R46

R10, R15, R18, R19صرفه جویی در منابع؛ کشاورزی ارگانیک و پایدارتولید پایدار

مزرعه
کشاورزی؛ مزرعه تفریحی؛ بازدید از مزرعه؛ 

گشت وگذار در مزرعه
 R10, R14, R15, R20, R24, R30,

R33, R39, R41, R44

بومی سازی
بومی سازی میزان مصرف مواد غذایی؛ بومی سازی غذاها؛ 

تأمین کننده محلی؛ تولیدکنندگان محلی؛ تولید محلی
R13, R15, R17, R18, R41, R44

بهداشت محیط اطراف 
غذا

بهداشت و پاکیزگی عمومی؛ الزامات بهداشتی؛ محل 
ناهارخوری تمیز؛ تمیزبودن وسایل آشپزخانه؛ ساختمان تمیز؛ 

ضدعفونی کردن ظروف

 R1, R12, R13, R17, R19, R22,
R39, R45, R49

گواهی نامه
گواهی نامه رستوران؛ تضمین کیفیت غذا؛ کیفیت مواد غذایی؛ 
اعتبار مواد غذایی؛ )فراتر از( استاندارد؛ مجوز تهیه مواد اولیه؛ 

مواد غذایی واقعی؛ نشان سوگند

 R1, R2, R4, R5, R6, R7, R10, R11,
 R12, R13, R14, R15, R16, R17,
 R18, R19, R21, R23, R24, R26,
 R27, R28, R29, R30, R31, R33,
 R34, R35, R36, R37, R39, R40,
 R41, R43, R44, R45, R46, R47,

R49

سامت و بهداشت غذا

بی خطر؛ بی ضرر؛ سالم؛ ارگانیک )آلی(؛ خالص؛ امنیت غذا؛ 
استفاده نکردن از مواد نگه دارنده؛ ستفاده نکردن ازافزودنی ها؛ 

دوام باالی غذا؛ طبیعی؛ تمیزی مواد غذایی؛ مواد تشکیل دهنده 
بهداشتی؛ نظافت و پاکیزگی تهیه غذا

 R2, R6, R8, R10, R13, R15, R17,
 R18, R19, R21, R23, R27, R29,
 R30, R31, R33, R35, R36, R39,

R41, R44, R45, R46, R50

ادامه	جدول	5:	تم	ها	و	مقوله	های	شناسایی	شده	در	فراتركیب
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منبعکدمضمون )تم(مقوله

سهولت سفر به 
مقصد

قدرت خرید؛ مقرون به صرفه؛ ارزان بودن؛ مالیات بر غذاهزینه

 R10, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
 R12, R13, R14, R15, R18, R21,
 R22, R23, R24, R25, R26, R27,
 R28, R30, R31, R32, R33, R35,
 R37, R38, R40, R41, R43, R44,

R45, R46

دسترسی به غذا؛ دسترسی به دستورالعمل؛ دسترسی به اطاعاتدسترسی
 R1, R17, R19, R21, R24, R26,

R31, R33, R43, R44, R47

خدمات 
اضافی مقصد

کاالی اضافی
)پشتیبانی کننده(

غذای جانبی؛ غذای حاشیه ای؛ مکمل غذا؛ طعم دهنده ها؛ ادویه 
و ترشی محلی

 R2, R5, R8, R9, R13, R14, R21,
 R34, R39, R43, R44, R47, R48,

R49, R50

راهنما
نقشه ها؛ راهنمای برنامه؛ راهنمای غذاهای محلی؛ راهنمای 
آشپزی؛ راهنمای تور؛ راهنمای رویداد؛ راهنمای چندزبانه؛ 

راهنمای رستوران؛ بروشورها

 R1, R2, R5, R6, R12, R14, R15,
 R17, R19, R24, R26, R32, R38,

R43, R44, R45, R49

فعالیت های ترکیبی
فعالیت های مرتبط با غذا؛ فعالیت در فضای باز؛ ماهی گیری؛ 

قایق سواری؛ شکار؛ چالش های ورزشی؛ آبگرم مدرن؛ گلف
 R10, R11, R12, R14, R15, R16,
R17, R18, R23, R24, R30, R33

مسیرهای پیاده روی محلی؛ مسیرهای غذامسیرهای پیاده روی
 R10, R15, R16, R18, R30, R37,

R43, R44

سرگرمی ها
مسابقه آشپزی؛ جوایز؛ برنامه آشپزی؛ حکایات جالب؛ داستان 

)گویی(؛ برنامه های بچه ها؛ موسیقی؛ بازی محلی

 R2, R10, R11, R14, R17, R18,
 R19, R22, R23, R31, R44, R49,

R50

آموزش حرفه ای
کنفرانس )همایش(؛ کاس های آشپزی؛ راهنماها و ترفندهای 

ساخت غذا
 R1, R2, R11, R24, R30, R34,

R44, R45, R50

R10مراقبت از کودکانخدمات حمایتی

خدمات سریع؛ تحویل حرفه ای و بدون نقصپاسخگویی
 R3, R11, R12, R22, R23, R25,

R44

چگونگی پخش 
موادغذایی

R14, R18, R45توزیع مناسب

سرو غذا
سرو اختصاصی غذا؛ سرو غذا به سبک محلی؛ سرو متفاوت و 
ارائه جذاب؛ سرو غذا به سبک خانواده؛ سرو غذا توسط سرآشپز

 R1, R5, R8, R9, R11, R13, R14,
 R17, R24, R31, R34, R39, R41,

R43, R45, R49

ارتباط با تولیدکننده
گفت وگو با تولیدکننده؛ مشارکت در تولید؛ مشاهده محل 

)امکانات( تولید
 R13, R14, R17, R18, R23, R29,

R34, R39, R42, R43

ارتباط با کارکنان
گاهی کارکنان؛ انضباط اخاقی  مهارت کارکنان؛ دانش و آ

کارکنان؛ مهمان نوازی کارکنان؛ استقبال از مشتری؛ رفتار دوستانه 
و غیررسمی؛ احساس راحتی و گرما؛ گرمای توجه کارکنان

 R2, R6, R7, R12, R13, R14, R17,
 R19, R21, R22, R23, R24, R25,
 R27, R33, R34, R37, R38, R39,
R40, R43, R45, R46, R47, R49

)خود( پذیرایی؛ ارائه پذیرایی پیشخدمت ها؛ تشریفاتنوع سرویس
 R14, R18, R22, R23, R30, R37,

R50

R43بسته بندی محلینوع بسته بندی

R10, R44, R45, R49, R50آموزش مشتری؛ توضیحات غذا توسط کارکناناطاعات غذایی

R14, R39, R44ظروف سنتی؛ ظروف مدرنظروف غذا

R22مبلمان داخلیدکوراسیون

پارکینگ؛ تجهیزات؛ مصنوعات؛ تأسیساتامکانات و زیرساخت
 R7, R12, R19, R22, R24, R29,

R34
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منبعکدمضمون )تم(مقوله

جذابیت های 
مقصد

رویدادهای آشپزی

تئاتر غذا؛ موزه غذا؛ رویدادهای آشپزی؛ رویداد غذایی و 
نوشیدنی؛ رویداد تبلیغات غذا؛ رویداد آموزشی حرفه ای غذا؛ 

رویداد سنتی غذای محلی؛ رویداد منوهای سراسر شهر؛ 
رویدادهای فرهنگی؛ رویداد محلی؛ رویداد بین المللی

 R1, R12, R14, R15, R18, R21,
 R24, R28, R30, R31, R33, R44,

R45, R48, R50

R2, R24, R44, R50ترکیب تورهای غذا با تاریخ و مذهب؛ تورهای غذا و نوشیدنی )آشپزی(تورها

R11, R14, R45, R47, R50مراسم سنتی؛ مناسبت؛ دعوت شخصیانواع آیین و جشن

مناطق )مراکز( خرید
فروشگاه محلی؛ بازار؛ بازارهای شبانه؛ فروشندگان خیابانی؛ 

بازار سنتی؛ بازار همه منظوره؛ بازار ساحلی؛ غرفه های خیابانی؛ 
نمایشگاه؛ کلوپ غذا؛ باشگاه غذا؛ کافه )تریا(

 R1, R2, R3, R11, R14, R15, R17,
 R18, R21, R23, R24, R25, R26,
 R27, R30, R31, R33, R34, R39,

R43, R44, R45, R48

محل های غذاخوری
رستوران؛ رستوران خاص؛ رستوران محلی؛ رستوران دنج و سنتی؛ 

رستوران هتل؛ رستوران ساحلی؛ خانه رستوران

 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R10,
 R11, R12, R13, R14, R15, R16,
 R18, R19, R20, R21, R22, R23,
 R24, R25, R26, R27, R28, R29,
 R30, R31, R32, R34, R35, R37,

R39, R42, R43, R44, R48

هتل؛ هتل سنتی؛ خانه های محلیاقامتگاه
 R4, R7, R11, R14, R17, R18,

R22, R26, R32

R1, R2, R5, R14, R33, R39انواع آشپزی؛ دست ساز و خانگیآشپزی

R12, R16, R42, R43, R46سوغات آشپزی؛ سوغاتی های غذایی؛ سوغات طعم دار؛ سوغات جشنوارهسوغات

خوراکی ها
تنقات؛ شیرینی سنتی؛ کیک و کوکی؛ آجیل عجیب وغریب؛ 

میوه عجیب وغریب ؛ میوه فصلی
 R2, R11, R24, R25, R30, R44,

R50

R4, R7, R32هتل لوکس؛ کاس هتلوجهه محل ارائه غذا

وجهه کارکنان
لباس کارکنان؛ لباس سنتی روستایی؛ لباس مجلسی خاص؛ 

کارکنان مرتب
R14, R17, R22, R39

R19, R39آشپزخانه مجهز؛ آشپزخانه سنتی روستاییآشپزخانه

سرآشپزها
سرآشپز خاق؛ سرآشپز مشهور؛ سرآشپز مخصوص؛ سرآشپز 

حرفه ای سطح باال
R10, R12, R18, R44

تخصص آشپزی؛ مهارت آشپزی؛ هنر آشپزی؛ دانش حرفه ایدانش آشپزی
 R1, R2, R14, R19, R30, R41,

R45

وسایل تولید غذا
بهترین تجهیزات پخت وپز؛ وسایل آشپزی؛ صنایع دستی سنتی 

تولید غذا؛ فّناوری غذایی
R18, R19, R36, R39, R43, R45

روش ها و تکنیک های پخت وپز؛ اشکال جدید تهیه و پخت وپزروش های آشپزی

 R1, R5, R8, R10, R11, R12, R13,
 R14, R18, R19, R21, R23, R24,
 R33, R34, R39, R44, R45, R46,

R47, R49

مواد تشکیل دهنده غذا
دستورالعمل های غذایی؛ مواد تشکیل دهنده اصلی؛ مواد محلی؛ 

مواد اولیه )محلی(

 R1, R2, R5, R6, R8, R9, R10,
 R11, R12, R13, R17, R18, R19,
 R20, R24, R28, R30, R33, R34,
 R37, R39, R41, R43, R44, R45,

R46, R47, R50

فرایند آشپزی
زمان پخت وپز؛ دقت در روند پخت وپز؛ آماده سازی راحت و ساده؛ 

فرایند تولید مواد غذایی؛ پخت وپز طوالنی؛ پخت وپز محلی
 R10, R19, R23, R34, R39, R43,

R45

ادامه	جدول	5:	تم	ها	و	مقوله	های	شناسایی	شده	در	فراتركیب
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منبعکدمضمون )تم(مقوله

اقدامات 
ترویجی مقصد

تبلیغات

تصاویر از تجربیات ناهارخوری در رسانه های اجتماعی؛ نمایش 

تصاویر غذا؛ دعوت از افراد مشهور )سیاسی(؛ تبلیغات دهان 

به دهان؛ فعالیت تبلیغاتی در خطوط هوایی؛ پخش تبلیغات 

در تلویزیون؛ تبلیغات رستوران ها؛ بیلبورد تبلیغاتی؛ عکس از 

آشپزخانه و کارکنان؛ تصاویر غذای رستوران ها؛ نمایش تجهیزات 

پخت وپز؛ نمایش آداب و رسوم مردمی؛ توصیف دقیق و جذاب 

غذا؛ نمایش گرافیکی غذای نمایشی

 R1, R2, R5, R6, R11, R12, R14,
 R17, R26, R27, R31, R33, R34,

R37, R39, R44, R49

رسانه ها

رســانه های اجتماعی؛ شــبکه های اجتماعی؛ شــهرت 

یزیون و رادیو؛  مجــازی؛ قابلیــت نظر دادن؛ برنامه هــای تلو

یزیونی؛ فیلم؛ بازدیــد خبرنگاران گاهــی؛ مســتند تلو اخبــار؛ آ

 R5, R6, R10, R11, R12, R14,
 R15, R17, R18, R24, R26, R31,
 R32, R33, R34, R42, R44, R45,

R48

فّناوری اطاعات
اینترنت؛ وباگ؛ صفحات وب؛ قابلیت جست وجوی آناین؛ 

نرم افزار تلفن همراه؛ ابزار گفت وگو )کارت پشتیبانی(

 R1, R2, R5, R14, R18, R24, R28,
R32, R33, R34, R38, R44

مشوق ها
غذای رایگان؛ کتاب رایگان؛ هدیه )یادگاری(؛ تخفیف ها؛ 

قرعه کشی؛ پیشنهادات ویژه؛ ارائه محصوالت تبلیغاتی و خدمات

 R1, R2, R5, R11, R14, R17, R23,
R24, R34, R42, R44, R46

ادامه	جدول	5:	تم	ها	و	مقوله	های	شناسایی	شده	در	فراتركیب

گام	ششم:	كنترل	كیفیت	پژوهش
ابــزار  از  بررســی روایــی،  به منظــور  پژوهــش،  ایــن  در 

ارزیابــی حیاتــی گلیــن اســتفاده شــد. بــه کمــک ایــن ابــزار، تمامــی 

ــاب  ــیابی و انتخ ــار ارزش ــیله 10 معی ــب به وس ــای منتخ پژوهش ه

ــش، از  ــی پژوه ــی پایای ــرای بررس ــگر ب ــن پژوهش ــدند. همچنی ش

روش توافــق بیــن دو کدگــذار بهــره بــرده اســت. بــرای ایــن منظــور، 

ــرار  ــره دیگــر ق ــار خب ــه ای از مقاله هــای برگزیده شــده در اختی نمون

ــبه  ــا محاس ــاخص کاپ ــق ش ــت آمده ازطری ــج به دس ــت و نتای گرف

ــاداری  ــا )0/850( و عــدد معن ــه ضریــب کاپ ــا توجــه ب شــد کــه ب

ــه شــد. ــی پژوهــش پذیرفت )0/001( پایای

یافته	های	پژوهش
ــا  ــال 1994 ت ــده از س ــی انجام ش ــع علم ــه مناب ــی کلی بررس

ــرای  ــع ب ــی جام ــون پژوهش ــه تاکن ــد ک ــان می ده ــال 2019 نش س

ــی در  ــی کشش ــت بازاریاب ــر در موفقی ــل مؤث ــازی عوام یکپارچه س

ــه  ــن یافت ــن رو، مهم تری ــت. ازای ــده اس ــام نش ــذا انج ــگری غ گردش

ــر در  ــل مؤث ــدی عوام ــل و طبقه بن ــی، تحلی ــش، بررس ــن پژوه ای

موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا بــه روش فراترکیب 

 موضــوع 
ً
اســت. در ایــن پژوهــش، 50 مقالــه، کــه مســتقیما

ــد،  ــرده بودن ــی ک ــذا را بررس ــگری غ ــی در گردش ــی کشش بازاریاب

ــا  ــده ب ــای انتخاب ش ــدند. پژوهش ه ــاب ش ــل انتخ ــرای تحلی ب

اســتفاده از نرم افــزار مکــس کیــودا کدگــذاری شــدند و درنهایــت، 

414 کــد متمایــز شناســایی شــد. در مرحلــه بعــد، کدهــا در قالــب 

56 مفهــوم یــا تــم دســته بندی شــدند و درنهایــت، براســاس نتایــج 

ــذار در  ــل اثرگ ــه عوام ــه به منزل ــت مقول ــم در هف ــل، مفاهی تحلی

موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا شناســایی شــدند 

ــن کدهــای  ــید. از بی ــد رس ــه تأیی ــز ب ــا نی ــت آن ه ــون کیفی ــه آزم ک

ــه  ــاع، گواهی نام ــا 135 ارج ــذا ب ــوع غ ــای تن ــده، کده شناسایی ش

ــا 55  ــگ ب ــاع، فرهن ــا 67 ارج ــذا ب ــودن غ ــاع، لذیذب ــا 72 ارج ب

ــب از نظــر  ــا 51 ارجــاع، به ترتی ارجــاع و محل هــای غذاخــوری ب

تعــداد ارجــاع در ابیــات پژوهشــی، بیشــترین اهمیــت را داشــتند. 

شناســایی تم هــا و مقوله هــای ایــن مــدل، در مرحلــه پنجــم 

ــکل  ــدند. در ش ــی ش ــای 4 و 5( نهای ــب )جدول ه ــل فراترکی تحلی

ــه شــده اســت. 3 مــدل نهایــی پژوهــش ارائ
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شکل	3:	مدل	نهایی	پژوهش

بحث	و	نتیجه	گیری
ــی، از  ــی کشش ــت بازاریاب ــر در موفقی ــل مؤث ــه عوام مطالع

ــن  ــت مداران ای ــزان و سیاس ــه برنامه ری ــگری ب ــد گردش ــر مقاص منظ

ــگران  ــوب گردش ــد مطل ــد مقص ــه بدانن ــد ک ــک می کن ــت کم صنع

کجاســت و از چــه ویژگي هایــي بایــد برخــوردار باشــد تــا بتواننــد به 

برنامه ریــزی بهتــر امــور آن هــا و همچنیــن ارائــه خدمــات درخــور و 

مناســب بــه هریــک از آن هــا اقــدام کننــد. ازایــن رو می تــوان گفــت 

ــی  ــت بازاریاب ــر در موفقی ــل مؤث ــل عوام ــایی و تجزیه وتحلی شناس

توســعه  و  گردشــگران  جلــب  در  موفقیــت  راه  تنهــا  کششــی، 

ــن  ــع تأمی ــت. درواق ــگری اس ــد گردش ــک مقص ــگری در ی گردش

انتظــارات و خواســته های مصرف کننــده یــا حتــی عمل کــردن 

ــد  ــی مقص ــه معرف ــط ب ــته ها نه فق ــارات و خواس ــن انتظ ــر از ای فرات

ــد و  ــگران می انجام ــزد گردش ــب ن ــای مناس ــا وجه ه ــگری ب گردش

آن هــا نه فقــط تکــرار ســفر بــه ایــن مقصــد را در برنامــه خــود قــرار 

می دهنــد، بلکــه ایــن امــر، عاملــی مؤثــر در تبلیــغ و اطاع رســانی 

مقصدهــای گردشــگری خواهــد بــود؛ بنابرایــن بایــد عوامــل مؤثــر 

در موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگري غــذا در مقصدهــای 

ــای  ــوان برنامه ریزی ه ــا بت ــوند ت ــایی ش ــون شناس ــگری گوناگ گردش

ــن  ــدف ای ــام داد. ه ــگران انج ــای گردش ــن نیازه ــرای تأمی ــری ب بهت

ــر روی فاکتورهــای  پژوهــش، بازنگــری در تحقیقــات انجام شــده ب

ــق،  ــن طری مهــم موفقیــت در صنعــت گردشــگری غذاســت و از ای

ــن  ــام ای ــل انج ــرد و دلی ــگری، رویک ــق گردش ــر مناط در درک بهت

ــود. ــک می ش ــش کم پژوه

بــرای رســیدن بــه موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری 

ــراوت،  ــد ط ــذا مانن ــود غ ــای خ ــه ویژگی ه ــد ب ــت بای ــذا، نخس غ

ــوارد  ــا م ــاط ب ــن در ارتب ــذا و همچنی ــر غ ــر و عط ــودن، ظاه لذیذب

و  اعتقــادی  بــه دالیــل  کــه  بــه گردشــگرانی  بایــد  گفته شــده 

ــد،  ــی دارن ــی متنوع ــلیقه های غذای ــاص، س ــی خ ــای غذای رژیم ه

ــتوران ها  ــژه رس ــگری، به وی ــق گردش ــران مناط ــه مدی ــرد ک ــاره ک اش

در ایــن زمینــه بایــد منوهــای متنــوع را ارائــه دهنــد و زمینه هــای الزم 

ــه دنبــال  را بــرای جــذب گردشــگران مهیــا کننــد. از طرفــی همــه ب
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ــه  ــتند ک ــره هس ــا و غی ــتوران ها، بازاره ــر رس ــت برت ــه و لیس وجه

عــاوه بــر پرســتیژ بــرای گردشــگران، بــرای افزایــش برنــد در منطقه 

ــن امــر باعــث افزایــش  گردشــگری و غــذا اهمیــت دارد؛ چــون ای

ــناخت  ــگری و ش ــه گردش ــه منطق ــگران ب ــه گردش ــل توج ورود قاب

منطقــه گردشــگری می شــود و از نقطه نظــر مزیــت رقابتــی بــا 

ــوارد  ــر م ــت برت ــه و لیس ــامل وجه ــت دارد و ش ــا اهمی ــایر رقب س

مختلــف و مرتبــط بــا غــذا و جاذبه هــای غــذا می شــود. همچنیــن 

بایــد بــه خدمــات اضافــی مقصــد، ازجملــه راهنمــا، فعالیت هــای 

ــپس  ــرد؛ س ــه ک ــی توج ــات حمایت ــرگرمی ها و خدم ــی، س ترکیب

شــواهد فیزیکــی اطــراف غــذا را، کــه بــه انــدازه ویژگی هــای 

ــر  ــد، نظی ــت دارن ــد اهمی ــی مقص ــات اضاف ــذا و خدم ــود غ خ

ــه  ــش هزین ــه نق ــت؛ البت ــر گرف ــط در نظ ــم انداز و محی ــو، چش ج

ــرای  ــت گذاران ب ــوده و سیاس ــگ ب ــان پررن ــن می ــی در ای و دسترس

ســهولت ســفر بــه مقصــد بایــد توجــه کافــی بــه ایــن مســئله داشــته 

باشــند و قیمــت غــذا و مالیــات بــر غــذا در رســتوران ها و هتل هــا 

ــد  ــدرت خری ــا ق ــد ت ــه دارن ــن نگ ــت ممک ــن حال را در پایین تری

ــون،  ــوارد گوناگ ــه م ــی ب ــن دسترس ــد. همچنی ــش یاب ــردم افزای م

نظیــر جاذبه هــا، اطاعــات و غــذا ســبب کاهــش اتــاف وقــت و 

ــول و  ــل پ ــه دلی ــه می شــود؛ به نوعــی کــه گردشــگر ب کاهــش هزین

ــه  ــتفاده را از منطق ــن اس ــد بهتری ــه دارد می توان ــدودی ک ــان مح زم

گردشــگری ببــرد. آشــپزی جاذبــه بســیار مهمــی بــرای گردشــگری 

ــت  ــبب تقوی ــوده و س ــط ب ــذا مرتب ــا غ ــی ب ــرا به نوع ــت؛ زی غذاس

ــل  ــی مث ــن، جاذبه های ــن بی ــود؛ در ای ــی می ش ــای غذای جذابیت ه

رویدادهــای آشــپزی، تورهــا، مناطــق )مراکــز( خریــد، محل هــای 

ــدون   ب
ً
ــا ــرا عم ــت؛ زی ــم اس ــذا مه ــگری غ ــوری در گردش غذاخ

ــا  ــده ی ــاقط ش ــار س ــا از اعتب ــر ویژگی ه ــاص، دیگ ــه ای خ جاذب

از  خوراکی هــا  و  ســوغات  می رونــد.  ســؤال  زیــر  به عبارتــی 

ــی  ــگران غذای ــرای گردش ــگری ب ــد گردش ــای مقص ــر جاذبه ه دیگ

گردشــگری  منطقــه  در  را  گردشــگران  کــه  به نحــوی  اســت؛ 

ــرای  ــوغات ب ــد س ــه خری ــا ب ــی دارد ت ــه م ــری نگ ــدت طوالنی ت م

ــمزه،  ــد و خوش ــای جدی ــوردن خوراکی ه ــواده و خ ــتان و خان دوس

ــد و  ــن خری ــد و همچنی ــی ندیدن ــه آن را جای ــال نمون ــه تابه ح ک

به خانه بــردن آن مشــغول ســازد و از ایــن حیــث اهمیــت دارد. 

عوامــل پشــت صحنــه از دیگــر عوامــل بااهمیــت بــوده اســت؛ زیرا 

بســیاری از گردشــگران بــه ریشــه و عوامــل پنهانــی، کــه در ظاهــر 

وجــود نــدارد ولــی بــا غــذا مرتبــط بــوده، ماننــد فرهنــگ، تاریــخ 

ــذا  ــت غ ــامت و بهداش ــن س ــد. همچنی ــت می دهن و ارزش اهمی

و بهداشــت محیــط اطــراف غــذا از دیگــر مــوارد حیاتــی و پشــت 

 نبــود آن، باعــث کاهش و 
ً
صحنــه در گردشــگری غذاســت و مســلما

چه بســا ریــزش اساســی گردشــگران، به ویــژه گردشــگران غذایــی، 

ــک  ــر نزدی ــه یکدیگ ــیار ب ــت بس ــذا و بهداش ــرا غ ــت؛ زی ــده اس ش

ــر  ــل مؤث ــن عوام ــن و مهم تری ــزو ابتدایی تری ــت ج ــوده و بهداش ب

ــه گواهی نامه هــا  ــا ارائ در موفقیــت بازاریابــی کششــی اســت کــه ب

ــم و  ــل مه ــر عوام ــاند. از دیگ ــل پوش ــه عم ــه آن جام ــوان ب می ت

جالــب پشــت صحنــه مقصــد گردشــگری غــذا، کــه شــاید کمتــر 

ــه و از  ــازی، مزرع ــد، بومی س ــه باش ــت یافت ــه آن دس ــی ب پژوهش

ــش  ــات کش ــواره در نظری ــت؛ هم ــدار اس ــد پای ــر تولی ــه مهم ت هم

ــه عوامــل درون خــود گردشــگر، کــه ســبب مســافرت  ــش، ب و ران

می شــود و یــا ویژگی هــای درون مقصــد کــه جــذاب بــوده و 

گردشــگران را بــه منطقــه گردشــگری جــذب می کنــد اشــاره 

می شــود، ولــی در ایــن بیــن از اقدامــات ترویجــی مقصــد، نظیــر 

ــا  ــن فض ــه ای ــا این ک ــود. ب ــی نمی ش ــات صحبت ــانه ها و تبلیغ رس

می توانــد ســبب جــذب گردشــگر بــه منطقــه گردشــگری شــود یــا 

ــای  ــناخت ویژگی ه ــث ش ــی، باع ــد و به عبارت ــده آن باش کمک کنن

مقصــد بــه گردشــگر و ســبب افزایــش برنــد منطقــه گردشــگری و 

ــت  ــروه موفقی ــر در گ ــل مؤث ــزو عوام ــب ج ــود؛ به این ترتی ــذا ش غ

ــن  ــرد؛ بنابرای ــرار می گی ــذا ق ــگری غ ــی در گردش ــی کشش بازاریاب

ــد.  ــز اهمیــت دارن ــردی نی ــن پژوهــش از لحــاظ کارب یافته هــای ای

ــر  ــردی زی ــنهادهای کارب ــش، پیش ــای پژوه ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب

ــه شــده اســت: ارائ

1. مســئوالن صنعــت گردشــگری بایــد امــکان ارتبــاط 

مســتقیم گردشــگران بــا تولیدکننــدگان اولیــه و ثانویــه غــذا را 

ــا   ب
ً
ــتقیما ــد مس ــگران بتوانن ــا گردش ــد ت ــرار دهن ــتور کار ق در دس

ــد را مشــاهده  ــد و از نزدیــک محــل تولی تولیدکننــده گفت وگــو کنن

ــد؛ ــارکت کنن ــد مش ــی در تولی ــا حت ی

2. بــه مســئوالن صنعــت گردشــگری توصیــه می شــود 

نوشــیدنیها و غذاهــاي محلــی بــه منــوي رســتوران هتل و کافیشــاپ 

هتــل اضافــه کننــد تــا ســبب افزایــش تنــوع شــود. همچنیــن از مــواد 

تــازه و ارگانیــک، کــه ارزش غذایــی باالیــی دارنــد، در تولیــد غــذا 

ــا آرایــش هنــری و چیدمــان منحصربه فــرد غــذا  اســتفاده کننــد و ب

ــی ظاهــری و وسوســه گردشــگر شــود؛ ســبب زیبای

3. بــه مســئوالن صنعــت گردشــگری توصیــه می شــود 

کــه به منظــور موفقیــت در بازاریابــی کششــی، بــا تبلیغــات و 

ــر  ــم تصوی ــا ه ــد ت ــاش کنن ــت ت ــا کیفی ــراه ب ــانی هم خدمت رس

ــته  ــق داش ــت تطاب ــگران اس ــن گردش ــه در ذه ــا آنچ ــده ب ارائه ش

ــند؛ ــود بخش ــد را بهب ــر مقص ــم تصوی ــد و ه باش

4. مســئوالن صنعــت گردشــگری بایــد بــا فراهــم آوردن 

ــیقی  ــر موس ــوری، نظی ــط غذاخ ــون در محی ــرگرمی های گوناگ س

ــرای لــذت بیشــتر مشــتری فراهــم  ــده، جــو مناســبی را ب ســنتی زن

ــبب  ــتوران، س ــار رس ــی در کن ــاد فضای ــا ایج ــن ب ــد؛ همچنی آورن

ــباب بازی  ــه اس ــا ارائ ــوان ب ــه می ت ــوند؛ البت ــودکان ش ــرگرمی ک س

ــت از  ــبب حمای ــوری، س ــن غذاخ ــودکان در حی ــت از ک و مراقب

خانواده هــا و ســرگرمی کــودکان شــوند؛

اســتخدام  بــا  بایــد  گردشــگری  صنعــت  مســئوالن   .5

ــیلهآن ها،  ــذا به وس ــی غ ــرو اختصاص ــهور و س ــپزهای مش سرآش

ــر ایجــاد جذابیــت به منظــور ترغیــب گردشــگران، ســبب  عــاوه ب
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افزایــش کیفیــت آشــپزی می شــوند؛ همچنیــن بــا اســتخدام کارکنــان 

ــد؛  ــگران بپردازن ــه گردش ــی ب ــات غذای ــه اطاع ــه ارائ ــص ب متخص

زیــرا بخــش بســیار مهمــی از خدمــات مقصــد را کارکنــان قســمت 

ــد؛ ــکیل می دهن ــی تش پذیرای

6. مســئوالن صنعــت گردشــگری غــذا بایــد بــه دنبــال 

ــر  ــپزی نظی ــذا و آش ــا غ ــط ب ــای مرتب ــا در زمینه ه ــی بهترین ه معرف

ــه دو  ــند و ب ــا باش ــی بازاره ــا و حت ــتوران ها، غذاه ــپزها، رس سرآش

دلیــل در تبلیغــات رســانه ای از آن هــا نــام ببرنــد: اول این کــه همــواره 

گردشــگران بــه دنبــال لیســت برتــر بازارهــا، غذاهــا و به طــور کلــی 

ــود  ــف و نب ــه ضع ــد ب ــت می توان ــن لیس ــود ای ــوده و نب ــا ب بهترین ه

آن هــا در منطقــه گردشــگری تعبیــر شــود و دوم این کــه معرفــی 

آن هــا ســبب افزایــش وجهــه و اعتبــار منطقــه گردشــگری می شــوند.

ــا فراهم کــردن  ــد ب 7. مســئوالن صنعــت گردشــگری مي توانن

ــرای  ــه ب ــي ک ــتوران ها و مکان های ــا در رس ــوع از غذاه ــای متن منوه

ارائــه غــذا بــه گردشــگران ایجــاد شــده اند از محدودیت هــا، نیازهــا 

و یــا ســلیقه های گوناگــون انــواع رژیــم غذایــی گردشــگران بــه دالیل 

عقیدتــی )دینــی( و حساســیتی غافــل نشــوند و بــا امکان پذیرکــردن 

ــه خــوردن  ــدی گردشــگران ب ــزان عاقه من ــگان غذاهــا می تســت رای

غذاهــای منطقــه را افزایــش و ســلیقه آن هــا تغییــر دهنــد؛

ــامت و  ــزوم س ــد ل ــگری بای ــت گردش ــئوالن صنع 8. مس

بهداشــت غــذا را در زمینــه آلودگــی شــیمیایی، میکروبــی و ســموم 

ــم در  ــوان اولیــن عامــل مه ــالم بودن غــذا به عن دفــع آفــات و س

منطقــه گردشــگری جــدی بگیرنــد و بــه بهداشــت عمومــی اطــراف 

غــذا نظیــر ظــروف غــذا و محیــط ناهارخــوری توجــه کننــد؛ البتــه 

ــه  ــا ارائ ــه ب ــا، ک ــت غذاه ــر کیفی ــط ب ــازمانهاي ذی رب ــارت س نظ

گواهی نامــه کیفیــت، اســتاندارد غذاهــا را تضمیــن می کننــد در 

ــت. ــذار اس ــوع تأثیرگ ــن موض ای

9. بــه مســئوالن توصیــه می شــود کــه بــرای توســعه و 

ــازار  ــرای ب ــی ب ــازار خارج ــر ب ــاوه ب ــذا ع ــگری غ ــترش گردش گس

ــه  ــه، ب ــن زمین ــاص در ای ــه خ ــص بودج ــا تخصی ــز ب ــی نی داخل

تبلیغــات و اطاع رســانی گســترده در ســطح کشــور و ترویــج 

توانمندی هــا در حــوزه گردشــگری غــذا اقــدام کننــد.

منابع
Adeyinka-Ojo, S. F., & Khoo-Lattimore, C. 

)2013(. “Slow food events as a high yield strategy 

for rural tourism destinations: The case of Bario, 

Sarawakˮ. Worldwide Hospitality and Tourism 

Themes, 5)4(, 353-364.

Ali, M., Puah, C. H., Ayob, N., & Raza, S. A. 

)2019(. Factors influencing tourist’s satisfaction, 

loyalty and word of mouth in selection of local foods 

in Pakistan. British Food Journal, 122)6(, 1-23. 

Antón, C., Camarero, C., & Laguna-García, 

M. )2017(. “Towards a new approach of destination 

royalty drivers:  Satisfaction, visitintensity andtourist 

motivationˮ. Current Issues in Tourism, 20)3(, 238–

260.

Anton, D. )2014(. “Introductory Note: 

2014 Protocol to the Forced Labour Convention, 

1930ˮ. International Legal Materials, Forthcoming, 

14-36.

Ardabili, F., Rasouli, E., Mirzaie Daryani, SH., 

Molaie, M., & Sharegi, B. )2011(. “The Role of 

Food and Culinary Condition in Tourism Industryˮ. 

Middle-East Journal of Scientific Research, 9)6(, 

826-833

Bencivenga, A., Vollaro, P. D., Forte, F., 

Giampietro, A. M., & Percoco, A. )2016(. “Food 

and wine tourism in Basilicataˮ. Agriculture and 

agricultural science procedia, 8, 176-185.

Bessière, J. )1998(. “Local development 

and heritage: traditional food and cuisine as tourist 

attractions in rural areasˮ. Sociologia ruralis, 38)1(, 

21-34.

Björk, P., & Kauppinen-Räisänen, H. )2014(. 

“Culinary-gastronomic tourism–a search for local 

food experiencesˮ. Nutrition & Food Science, 44)4(, 

294-309.

Buiatti, S. )2011(. “Food and tourism: the role of 

the “Slow Food” associationˮ. Food, Agri-Culture and 

Tourism )pp. 92-101(. Springer, Berlin, Heidelberg.

Chang, R. C., & Mak, A. H. )2018(. 

“Understanding gastronomic image from tourists’ 

perspective: A repertory grid approachˮ. Tourism 

Management, 68, 89-100.

Chen, Q., & Huang, R. )2016(. “Understanding 

the importance of food tourism to Chongqing, Chinaˮ. 

Journal of Vacation Marketing, 22)1(, 42-54.

Cohen, E., & Avieli, N. )2004(. “Food in 

tourism: Attraction and impedimentˮ. Annals of 

tourism Research, 31)4(, 755-778.

Coria, C., Almiron, W., Valladares, G., 

Carpinella, C., Ludueña, F., Defago, M., & Palacios, 

S. )2008(. “Larvicide and oviposition deterrent 

effects of fruit and leaf extracts from Melia azedarach 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

یز 
پای

م، 
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

عوامل تعیین کننده موفقیت بازاریابی کششی
 در گردشگری غذا  رهیافت فراترکیب

غفاری   و  همکاران 224

L. on Aedes aegypti )L.()Diptera: Culicidae(

ˮ. Bioresource Technology, 99)8(, 3066-3070.

Daries Ramón, N., Cristóbal Fransi, E., Ferrer-

Rosell, B., & Mariné Roig, E. )2018(. “Behaviour 

of culinary tourists: A segmentation study of diners 

at top-level restaurantsˮ. Intangible Capital, 14)2(, 

332-355.

Du Rand, G. E., & Heath, E. )2006(. 

“Towards a framework for food tourism as an 

element of destination marketingˮ. Current issues in 

tourism, 9)3(, 206-234

Ellis, A., Park, E., Kim, S., & Yeoman, I. )2018(. 

“What is food tourism?ˮ Tourism Management, 68, 

250–263.

Ergal, Y. M., Enaud-Lechien, I., & 

Prungnaud, J. )2011(. “Proust du côté de chez 

Ruskinˮ. Rencontres, 279-287.

Everett, S. )2009(. “Beyond the visual gaze? 

The pursuit of an embodied experience through food 

tourismˮ. Tourist Studies, 8)3(, 337-358.

Falconer, E. )2013(. “Transformations of the 

backpacking food tourist: Emotions and conflictsˮ. 

Tourist Studies, 13)1(, 21-35.

Fusté-Forné, F. )2018(. “What do New 

Zealand newspapers say about food tourism?ˮ 

Tourism and Hospitality Research, 20)1(, 82-92

Gálvez, J. C. P., Granda, M. J., López-Guzmán, 

T., & Coronel, J. R. )2017(. “Local gastronomy, 

culture and tourism sustainable cities: The behavior 

of the American touristˮ. Sustainable Cities and 

Society, 32, 604-612.

Gomez, X. A., & Martin, B. G. )2010(. 

“Tourism and quality agro‐food products: an 

opportunity for the Spanish countrysideˮ. Tijdschrift 

voor economische en sociale geografie, 97)2(, 166-

177.

Guan, J., Gao, J., & Zhang, C. )2019(. 

“Food Heritagization and Sustainable Rural 

Tourism Destination: The Case of China’s Yuanjia 

Villageˮ. Sustainability, 11)10(, 2858.

Gyimóthy, S., & Mykletun, R. J. )2009(. 

“Scary food: Commodifying culinary heritage as 

meal adventures in tourismˮ. Journal of vacation 

marketing, 15)3(, 259-273.

Hall, C. M., & Sharples, L. )2003(. “The 

consumption of experiences or the experience of 

consumption? An introduction to the tourism of 

tasteˮ. In Food tourism around the world )pp. 13-

36(. Routledge.

Hall, M., Mitchell, R., )2001(. “Wine and 

food tourismˮ. In N. Douglas and R. Derrett, )Eds(, 

Special interest tourism )pp. 307-325(. Australia: 

John Wiley.

Hattingh, C., & Swart, K. )2016(. “The motives 

for visitors to attend a food and wine event in Cape 

Town and their satisfaction levelsˮ. African Journal 

of Hospitality, Tourism and Leisure, 5)2(, 1-14.

Hillel, D. )2013(. Introduction to soil physics. 

Academic press.

Horng, J. S., & Tsai, C. T. )2012(. “Exploring 

marketing strategies for culinary tourism in Hong 

Kong and Singaporeˮ. Asia Pacific Journal of 

Tourism Research, 17)3(, 277-300.

Horng, J. S., & Tsai, C. T. S. )2010(. 

“Government websites for promoting East Asian 

culinary tourism: A cross-national analysisˮ. Tourism 

management, 31)1(, 74-85.

James, L., & Halkier, H. )2016(. “Regional 

development platforms and related variety: Exploring 

the changing practices of food tourism in North 

Jutland, Denmarkˮ. European Urban and Regional 

Studies, 23)4(, 831-847.

Jiménez-Beltrán, F., López-Guzmán, T., 

& González Santa Cruz, F. )2016(. “Analysis 

of the relationship between tourism and food 

cultureˮ. Sustainability, 8)5(, 418.

Kassean, H., & Gassita, R. )2013(. “Exploring 

tourists push and pull motivations to visit Mauritius as 

a tourist destinationˮ. African Journal of Hospitality, 

Tourism and Leisure, 2)3(, 1-13.

Khanna, R. S. )2016(. EVALUATING PUSH 

AND PULL FACTORS IN FOR GASTRONOMY 

TOURISM DESTINATION DECISIONS–

THE CASE OF AMISH COUNTRY )Doctoral 

dissertation, Kent State University(.



عوامل تعیین کننده موفقیت بازاریابی کششی
 در گردشگری غذا  رهیافت فراترکیب

225غفاری   و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

Kim, S., Park, E., & Lamb, D. )2019(. 

“Extraordinary or ordinary? Food tourism motivations 

of Japanese domestic noodle touristsˮ. Tourism 

Management Perspectives, 29, 176-186.

Kim, Y. G., & Eves, A. )2012(. “Construction 

and validation of a scale to measure tourist motivation 

to consume local food”. Tourism management, 33)6(, 

1458-1467.

Kivela, J., & Crotts, J. C. )2006a(. “Gastronomy 

tourism: A meaningful travel market segmentˮ. Journal 

of Culinary Science & Technology, 4)2-3(, 39-55.

Kivela, J., & Crotts, J. C. )2006b(. “Tourism and 

gastronomy: Gastronomy’s influence on how tourists 

experience a destinationˮ. Journal of Hospitality & 

Tourism Research, 30)3(, 354-377.

Kumar, G. M. K. )2019(. “Gastronomic 

tourism—A way of supplementing tourism in the 

Andaman & Nicobar Islandsˮ. International Journal 

of Gastronomy and Food Science, 16, 100-139.

Lee, Y., Pennington-Gray, L., & Kim, J. )2019(. 

“Does location matter? Exploring the spatial patterns 

of food safety in a tourism destinationˮ. Tourism 

Management, 71, 18-33.

Levitt, J. A., Meng, F., Zhang, P., & DiPietro, 

R. B. )2019(. “Examining factors influencing food 

tourist intentions to consume local cuisineˮ. Tourism 

and Hospitality Research, 19)3(, 337-350.

Lian Chan, J., & Baum, T. )2007(. “Motivation 

factors of ecotourists in ecolodge accommodation: 

The push and pull factorsˮ. Asia Pacific Journal of 

Tourism Research, 12)4(, 349-364.

Lin, Y. C., Pearson, T. E., & Cai, L. A. )2011(. 

“Food as a form of destination identity: A tourism 

destination brand perspectiveˮ. Tourism and 

Hospitality Research, 11)1(, 30-48.

Long, L., & Lexington, K. Y. )2004(. Culinary 

Tourism. The University Press of Kentucky. KY 

Lexington.

López Guzmán, T., & Sánchez Cañizares, 

S. )2012(. “Culinary tourism in Córdoba )Spain(

ˮ. British Food Journal. 114)2(,  168-179.

Mak, A.H.N., Lumbers, M., & Eves, A., )2012(. 

“Globalisation and Food Consumption in Tourismˮ. 

Annals of Tourism Research, 39)1(, 171–196

Mariana, R. R., & Muhrofi-G, K. A. )2016(. 

“The Strategy of Food Safety Handling Policy for 

Food Street Vendors as a Cultural Product and 

Culinary Tourismˮ. International Conference on 

Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination 

(ICTGTD 2016). Atlantis Press.

Marzo-Navarro, M., & Pedraja-Iglesias, 

M. )2012(. “Critical factors of wine tourism: 

incentives and barriers from the potential tourist’s 

perspectiveˮ. International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 24)2(, 312-334.

Matwick, K., & Matwick, K. )2018(. “Culinary 

Tourism in Central America: A Cross-Analysis of 

Government Tourism Websitesˮ. Journal of culinary 

science & technology, 16)3(, 286-309.

May, G., & Mazza A. C. )2013(. Gastronimic 

Tourism: Implications for Singapore, University of 

Pennsylvania.

Mbulu, Y. P., & Gunadi, I. M. A. )2016(. 

“Study of Potential Culinary Products Made from 

Taro as a Culinary Attraction Towards the Motivation 

of Tourists in Bogor”. International Conference 

on Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination 

(ICTGTD 2016). Atlantis Press.

Millán Vázquez de la Torre, G., Hernández 

Rojas, R., & Navajas Romero, V. )2016(. “The study 

of gastronomic tourism in Cordoba and the association 

of the cuisine. An econometric analysis”. Tourism and 

hospitality management, 22)2(, 173-191.

Mohammad, B. A. M. A. H., & Som, A. P. 

M. )2010(. “An analysis of push and pull travel 

motivations of foreign tourists to Jordan”. International 

Journal of Business and Management, 5)12(, 41.

Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. 

)2015(. “Gastronomy as a Form of Cultural Tourism. 

A Greek Typology”. Tims. Acta: naučni časopis za 

sport, turizam i velnes, 9)2(, 135-148. 

Nelson, V. )2015(. “Food and image on the 

official visitor site of Houston, Texas”. Journal of 

Destination Marketing & Management, 5)2(, 133-140.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

یز 
پای

م، 
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

عوامل تعیین کننده موفقیت بازاریابی کششی
 در گردشگری غذا  رهیافت فراترکیب

غفاری   و  همکاران 226

Nicoletti, S., Medina-Viruel, M. J., Di-

Clemente, E., & Fruet-Cardozo, J. V. )2019(. 

“Motivations of the Culinary Tourist in the City of 

Trapani, Italy”. Sustainability, 11)9(, 26-86.

Nurwitasari, A., & Ayuningsih, S. F. )2016(. 

Development of Traditional Culinary Tourism 

Potential for Tourist Attraction in Lombok. 

International Conference on Tourism, Gastronomy, 

and Tourist Destination )ICTGTD 2016(. Atlantis 

Press.

Obonyo, G. O., Ayieko, M. A., & Kambona, O. 

O. )2013(. “An importance-performance analysis of 

food service attributes in gastro-tourism development 

in Western Tourist Circuit, Kenya”. Tourism and 

hospitality research, 12)4(, 188-200.

Okumus, B., Okumus, F., & McKercher, B. 

)2007(. “Incorporating local and international 

cuisines in the marketing of tourism destinations: 

The cases of Hong Kong and Turkey”. Tourism 

management, 28)1(, 253-261.

Ottenbacher, M. C., & Harrington, R. J. )2013(. 

“A case study of a culinary tourism campaign in 

Germany: Implications for strategy making and 

successful implementation’. Journal of Hospitality & 

Tourism Research, 37)1(, 3-28.

Pérez Gálvez, J. C., Torres-Naranjo, M., 

Lopez-Guzman, T., & Carvache Franco, M. )2017(. 

“Tourism demand of a WHS destination: an analysis 

from the viewpoint of gastronomy”. International 

Journal of Tourism Cities, 3)1(, 1-16.

Pérez-Priego, M. A., García, G. M., de los 

Baños, M., Gomez-Casero, G., & Caridad y López 

del Río, L. )2019(. “Segmentation Based on the 

Gastronomic Motivations of Tourists: The Case of the 

Costa Del Sol )Spain(”. Sustainability, 11)2(, 409.

Peštek, A., & Činjarević, M. )2014(. “Tourist 

perceived image of local cuisine: the case of Bosnian 

food culture”. British Food Journal, 116)11(, 1821-

1838.

Petrevska, B., & Deleva, S. )2014(. 

“Empirical investigation on gastronomy and wine 

tourism”. Journal of Applied Economics and 

Business, 2)4(, 34-44.

Rahmanita, M., Suprina, R., & Puarag, H. P. 

)2016, November(. Culinary Tourism Phenomenon 

in Cirebon. In International Conference on Tourism, 

Gastronomy, and Tourist Destination )ICTGTD 

2016). Atlantis Press.

Riswanto, E., & Robi’in, B. )2019, May(. “Mobile 

Recommendation System for Culinary Tourism 

Destination using KNN )K-nearest neighbor(”. 

In Journal of Physics: Conference Series )Vol. 1201, 

No. 1, p. 012039(. IOP Publishing.

Robinson, R. N., & Getz, D. )2016(. “Food 

enthusiasts and tourism: Exploring food involvement 

dimensions”. Journal of Hospitality & Tourism 

Research, 40)4(, 432-455.

Rousta, A., & Jamshidi, D. )2019(. “Food 

tourism value: Investigating the factors that 

influence tourists to revisit”. Journal of Vacation 

Marketing, 26)1(, 73-95.

Sandelowski, M., & Barroso, J. )2007(. 

Handbook for Synthesizing Qualitative Research. 

Springer Publishing Company, New York.

Sengel, T., Karagoz, A., Cetin, G., Dincer, F. 

I., Ertugral, S. M., & Balık, M. )2015(. “Tourists’ 

approach to local food”. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 195, 429-437.

SkowronEk, E., Brzezińska-Wójcik, T., 

& Stasiak, A. )2019(. “Culinary heritage as an 

opportunity to make lubelskie voivodeship’s tourist 

offer more attractive )E Poland(”. Quaestiones 

Geographicae, 38)1(, 85-95.

Smith, S., & Costello, C. )2009(. “Culinary 

tourism: Satisfaction with a culinary event utilizing 

importance-performance grid analysis”. Journal of 

Vacation Marketing, 15)2(, 99-110.

Sohn, E., & Yuan, J. )2013(. “Who are the 

culinary tourists? An observation at a food and wine 

festival”. International Journal of Culture, Tourism 

and Hospitality Research, 7)2(, 118-131.

Stanley, J., & Stanley, L. )2014(. Food tourism: 

A practical marketing guide. Cabi.

Stone, M. J., Migacz, S., & Wolf, E. )2019(. “Beyond 

the journey: The lasting impact of culinary tourism 

activities”. Current Issues in Tourism, 22)2(, 147-152.



عوامل تعیین کننده موفقیت بازاریابی کششی
 در گردشگری غذا  رهیافت فراترکیب

227غفاری   و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

Stone, M. J., Soulard, J., Migacz, S., & Wolf, 

E. )2018(. “Elements of memorable food, drink, 

and culinary tourism experiences”. Journal of Travel 

Research, 57)8(, 1121-1132.

Therkelsen, A. )2015(. “Catering for yourself: 

Food experiences of self-catering tourists”. Tourist 

Studies, 15)3(, 316-333.

Tikkanen, I. )2007(. “Maslow’s hierarchy and 

food tourism in Finland: five cases”. British food 

journal, 109)9(, 721-734.

Timothy, D. J., & Ron, A. S. )2013(. 

“Understanding heritage cuisines and tourism: Identity, 

image, authenticity, and change”. Journal of Heritage 

Tourism, 8)2-3(, 99-104. 

Tsai, C. T. S., & Wang, Y. C. )2017(. “Experiential 

value in branding food tourism”. Journal of Destination 

Marketing & Management, 6)1(, 56-65.

Turgarini, D., & Sari, H. P. R. )2016(. 

Gastronomy Tourism Attraction in Ternate City. 

In International Conference on Tourism, Gastronomy, 

and Tourist Destination )ICTGTD 2016(. Atlantis 

Press.

Updhyay, Y., & Sharma, D. )2014(. “Culinary 

preferences of foreign tourists in India”. Journal of 

Vacation Marketing, 20)1(, 29-39.

Vareiro, L., Freitas Santos, J., Remoaldo, P. 

C., & Cadima Ribeiro, J. )2016(. “Evaluating  the 

guimarães 2012 european capital of culture: National 

and international tourists’ behaviors and perceptions”. 

Event Management: an International Journal, 20)1(, 

88–9

Vázquez-Martinez, U. J., Sanchís-

Pedregosa, C., & Leal-Rodríguez, A. L. )2019(. 

“Is Gastronomy A Relevant Factor for Sustainable 

Tourism? An Empirical Analysis of Spain Country 

Brand”. Sustainability, 11)9(, 2696.

Vong, L. T.-N., & Ung, A. )2012(. “Exploring 

critical factors of Macaús Heritage tourism: What 

heritage tourists are looking forwhen visiting the citýs 

iconic heritage site”. Asia Pacific Journal of Tourism 

Research, 17)3(, 231–245.

Wang, S., Lehto, X., & Cai, L. )2019(. “Creature 

of habit or embracer of change? Contrasting consumer 

daily food behavior with the tourism scenario”. Journal 

of Hospitality & Tourism Research, 43)4(, 595-616.

Wang, W., Chen, J. S., & Huang, K. )2016(. 

“Religious tourist motivation in Buddhist Mountain: 

The case from China”. Asia Pacific Journal of Tourism 

Research, 21)1(, 57-72.

Wardani, I. W., Wijaya, D. A., & Saeroji, A. 

)2018(. “Culinary Tourism Development Model 

in Surakarta, Indonesia” in the 1st International 

Conference on South East Asia Studies, KnE Social 

Sciences, 342-359.

Wijaya, S., Morrison, A., Nguyen, T. H., & King, 

B. )2016, May(. Exploration of Culinary Tourism 

in Indonesia: What Do the International Visitors 

Expect?, Asia Tourism Forum 2016-the 12th Biennial 

Conference of Hospitality and Tourism Industry in 

Asia. Atlantis Press.

World Tourism Organization )WTO( )2012(. 

“Global Report on Food Tourism”. 4, AM Reports, 

UNWTO, Madrid.

Yeoman, I., & McMahon-Beatte, U. )2016(. 

“The future of food tourismˮ. Journal of Tourism 

Futures, 2)1(, 95–98.

Yiamjanya, S., & Wongleedee, K. )2014(. 

“International tourists’ travel motivation by push-

pull factors and the decision making for selecting 

Thailand as destination choiceˮ. International Journal 

of Social, Education, Economics and Management 

Engineering, 8)5(, 1326-1331. 

Yoon, Y., & Uysal, M. )2005(. “An examination 

of the effects of motivation and satisfaction on 

destination loyalty: a structural modelˮ. Tourism 

management, 26)1(, 45-56.

Yousaf, S., & Xiucheng, F. )2018(. “Halal culinary 

and tourism marketing strategies on government 

websites: A preliminary analysisˮ. Tourism 

Management, 68, 423-443.


