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چکیده
كشــور ایــران در حــوزه گردشــگری غــذا قابليتهــاي منحصربهفــرد فراوانــي دارد
و ميتوانــد بــا بســياري از كشــورهاي مطــرح در ايــن صنعــت رقابــت كنــد و درخصــوص
برخــي از مــواد غذايــي در ســطح جهــان صاحــب برنــد شــود .پژوهــش حاضــر ،بــه دنبــال
شناســایی عوامــل مؤثــر در موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غذاســت .ایــن
پژوهــش ،از نظــر هــدف توســعهای ،از نظــر روش جم ـعآوری دادههــا توصیفــی اکتشــافی
و همچنیــن روش تحقیــق آن فراترکیــب اســت .جامعــه آمــاری شــامل مقــاالت خارجــی
معتبــر و دردســترس پژوهشــگر در پایگاههــای داده آیاسآی و اســکورپوس و اســت کــه از
بیــن آنهــا تعــداد  50پژوهــش ،کــه بــا موضــوع پژوهــش مرتبــط بودنــد ،بهعنــوان نمونــه
انتخــاب شــدند .روش نمونهگیــری غیرتصادفــی (هدفمنــد) و ابــزار گــردآوری دادههــای
َ
پژوهــش اســناد و مــدارک اســت .روایــی پژوهــش بــا اســتفاده از تحلیــل کســپ و پایایــی آن
نیــز بــا اســتفاده از ضریــب کاپــا بررســی و تأییــد شــد .گفتنــی اســت کــه تحلیــل پژوهشهــا
بــا اســتفاده از نرماف ـزار مکــس کیــودا انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت
ـی کششــی در گردشــگری غــذا بایــد بــه ویژگیهــای
کــه بـرای رســیدن بــه موفقیــت بازاریابـ ِ
غذایــی ،نظیــر ظاهــر و عطــر غــذا؛ شــواهد فیزیکــی نظیــر چشــمانداز؛ عوامــل پشــت
صحنــه نظیــر فرهنــگ ،تاریــخ و ارزش؛ ســهولت ســفر بــه مقصــد نظیــر دسترســی و هزینــه؛
خدمــات اضافــی مقصــد نظیــر وجــود راهنمــا ،فعالیتهــای ترکیبــی و ســرگرمیها؛
جذابیتهــای مقصــد نظیــر رویدادهــای آشــپزی ،مناطــق خریــد ،محلهــای غذاخــوری
و آشــپزی و درنهایــت بــه اقدامــات ترویجــی مقصــد نظیــر رســانهها و تبلیغــات توجــه کــرد

مقدمه
در صنعــت گردشــگري بخشــهاي گوناگونــی وجــود دارد کــه
در ایــن میــان ،بخــش خــوراك و نوشــیدنی اهمیــت بســزایی دارد
( .)Hall & Sharples, 2003غذاخــوردن یکــی از فعالیتهــای
عمــده ســفرهای گردشــگری اســت و بهمنزلــه اوج تجربــه
گردشــگری و یکــی از جنبههــای مهــم گردشــگری شــناخته
میشــود کــه مقاصــد گردشــگری در آن بــه رقابــت میپردازنــد
( .)Ergal et al., 2011طبــق دادههــای ســازمان جهانــی
گردشــگری ،بــرای حــدود  44درصــد از مســافران در سرتاســر
جهــان ،غــذا یکــی از ســه معیــاری اســت کــه بـرای تعییــن مقصــد
ســفر آن را در نظــر میگیرنــد ( .)Moira et al., 2015براســاس
بررس ـیهای صورتگرفتــه از بــازار گردشــگری غــذا 27 ،میلیــون
گردشــگر ،یعنــی  17درصــد از مســافران تفریحــی ،در فعالیتهــای

مرتبــط بــا غــذا شــرکت کردهانــد (.)Sohn & Yuan, 2013
غــذا جــزء مهمــی در گردشــگری اســت .مطالعــات قبلــی نشــان
میدهــد کــه غــذا جاذبـهای شــایان توجــه بـرای ســفر مــردم اســت
( .)Cohen & Avieli, 2004بــه گفتــه ِبســیر ( ،)1998غذاهــای
ســنتی میتوانــد جاذبههــای توریســتی بســیار عالــی در انتخــاب
مقصــد ســفر روســتایی باشــد و همچنیــن ادعــا کــرده کــه خــوردن
غذاهــای محلــی ممکــن اســت بخــش جداییناپذیــر از تجربــه
ســفر باشــد؛ بــه ایــن علــت کــه مــواد غذایــی بهمنزلــه ســرگرمی
و فعالیــت فرهنگــی در نظــر گرفتــه میشــود .کوهــن و اویلــی
( )2004جاذبههــای آشــپزی را عامــل منحصربهفــرد و جــذاب
بــرای انتخــاب ســفر میدانــد .لونــگ و لکســینگتون ()2004
نیــز در اهمیــت غــذا در گردشــگری ادعــا کردنــد کاوش غذایــی
هــم در انتخــاب مقصــد و هــم در چرخــه گردشــگری اهمیــت دارد.

 .1استادیار ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ghaffari.mohammad@ut.ac.ir

 .2استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار گروه مشاوره ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،ایران
 .4کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .5کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

واژههای کلیدی:

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

محمد غفاری، ،*1میثم شفیعی2،ابوالفضل حاتمی ورزنه ،3وحید حیدرپور دعویسرائی 4،مهدی فرمانی

5

202

غفاری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

غــذا از عوامــل مهــم مؤثــر در تجربــه کلــی گردشــگری بهشــمار
مــیرود ( .)Coria et al., 2008; Okumus et al., 2007بــا
توجــه بــه اینکــه غــذا درحکــم اســتعاره در ســاخت و بیــان
قومیــت و تمــدن فرهنگــی عمــل میکنــد (Ellis et al., 2018:
 ،)261ازای ـنرو ،دانســتن اینکــه چــه جنبههایــی از تجربــه غــذا،
تعطیــات را رضایتبخشتــر میکنــد ضــروری اســت .اگــر
ارتقادهنــدگان بداننــد کــه محصــوالت گردشــگری در رضایــت
گردشــگران تأثیــر میگــذارد ،ممکــن اســت راهبردهــای بازاریابــی
مناســب درنظــر بگیرنــد کــه رضایــت گردشــگران را افزایــش
دهــد .تحقیقــات گذشــته نشــان میدهــد کــه غذاخــوردن یکـ�ی
از فعالیتهــای عمــده ســفرهای گردشــگری اســت و بهعنـ�وان
اوج تجربــه گردشــگری و یکــی از جاذبههــای مهــم گردشـ�گری
شــناخته میشــود کــه مقاصــد گردشــگری در آن بــه رقابـ�ت
میپردازنــد ( .)Ergal et al., 2011ازآنجاکــه مــواد غذایـ�ی
بخــش بزرگــی از هزینههــای گردشــگران را بــه خــود اختصـ�اص
میدهــد ،اهمیــت زیــادی دارنــد و انجمــن جهانــی ســفر تخمیـ�ن
میزنــد کــه در گردشــگری غــذا ،ســاالنه بیــش از  150میلیـ�ارد
دالر هزینــه میشــود ( .)May & Mazza, 2013گردشــگري
غــذا بهمنزلــه یکــی از جاذبههــاي ارائهشــده در مقصــد درنظــر
گرفتــه میشــود؛ بنابرایــن میتوانــد بخشــی از راهبــرد بازاریابــی یــک
مقصــد را تشــکیل دهــد .بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه ،آشــکار اســت
کــه بازاریابــی مقصــد و گردشــگري غــذا بــه یکدیگــر مرتبطانــد.
پــس هیــچ مقصــدي نمیتوانــد اهمیــت غــذا بهمنزلــه کلیــد یــا
در اغلــب مــوارد درحکــم جاذبهــای حمایتــی نادیــده بگیــرد (Du
 .)Rand & Heath, 2006امــروزه بـرای بســیاری از گردشــگران،
لذتبــردن از غــذای یــک مقصــد تنهــا بخشــی از انتظاراتــی
اســت کــه آنهــا در ســفر دارنــد .تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه
صــرف نظــر از ایــن مــوارد ،غــذا و نوشــیدنی بــه عامــل کشــش
چشــمگیری تبدیــل شــدهاند کــه در انتخــاب مقصــد گردشــگران
تأثیــر میگذارنــد .بــه بــاور نلســون ( ،)2015گردشــگری غــذا
در وســیعترین معنایــی کــه داشــته بهمثابــه عامــل کشــش در
بازاریابــی مقصــد معرفــی میشــود .در بســیاری از کشــورهای
آســیایی ،ازجملــه هنگکنــگ و ســنگاپور ،غــذا عامــل اصلــی
کششــی بــرای جــذب گردشــگران بهشــمار مــیرود (Horng
 .)& Tsai, 2012بــا توجــه بــه اینکــه اهــداف از صنعــت بــه
صنعــت دیگــر متفــاوت اســت ،هــر بــازار و صنعــت فاکتورهــای
مهــم موفقیــت خــود را خواهنــد داشــت .در صنعــت گردشــگری،
بخشهــای متنوعــی وجــود دارد کــه از نظــر ماهیــت ،عملیــات و
محیــط خارجــی متفاوتانــد .بنابرایــن عوامــل مؤثــر در موفقیــت
در هــر بخــش و نــوع عملکــرد نیــز میتوانــد متفــاوت باشــد.
عالوهبرایــن ،عوامــل مهــم موفقیــت میتوانــد بــه عناصــر بدنــی
ملمــوس یــا عناصــر خدمــات نامشــهود مربــوط باشــد (Wang et
 .)al., 2016: 93ازایـنرو نــوع و ماهیــت عملیــات گردشــگری در

مدیریــت مؤثــر عوامــل موفقیتآمیــز تأثیــر میگــذارد و بایــد ایــن
عوامــل بـرای هــر بخــش شناســایی شــود؛ زیـرا ممکــن اســت بیــن
بخشهــا متفــاوت باشــد.
مدیــران بــرای اطمینــان از پایــداری صنعــت گردشــگری
راهبــرد کشــش را ب ـهکار بردهانــد تــا تصمیمــات گردشــگران خــود
را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .اگرچــه مفهــوم کشــش بهخوبــی
درکشــده و ایــن راهبــرد مدتهاســت کــه در دنیــای امــروز
اســتفاده میشــود ،تحقیقــات اندکــی درمــورد تأثیــر آن در حــوزه
گردشــگری ،بهویــژه گردشــگری غــذا ،وجــود دارد .همچنیــن
بهرغــم توجــه جــدي بــه گردشــگري غــذا در دنيــا ،در ایــران بـ�ا
وجــود برخــورداری از مــواد غذایــی محلــی و ســنتی ،بــه آن توجـ�ه
چندانــی نشــده اســت .تاجاییكــه نگارنــده بررســي كــرده اسـ�ت،
تحقيقاتــی کــه پژوهشــگران داخلــی در كشــور انجــام دادهانــد
بســيار انــدك اســت .متأســفانه حتــي نوشــتهها دربــاره ايــن موضـ�وع
بســيار فقيرنــد و در منابــع و كتابهايــي كــه درمــورد گردشـ�گري،
بهطــور اعــم و گردشــگري غــذا بهطــور اخــص منتشـ�ر شـ�ده ،بـ�ه
مقولــه گردشــگري غــذا پرداختــه نشــده يــا بهصــورت گــذرا مطـ�رح
شــده اســت .حــال آنكــه كشــور مــا در ايــن زمينــه قابليتهــاي
منحصربهفــرد فراوانــي دارد و ميتوانــد بــا بســياري از كشـ�ورهاي
مطــرح در ايــن صنعــت رقابــت كنــد و درخصــوص برخــي از مـ�واد
غذايــي در ســطح جهــان صاحــب برنــد شــود .ازآنجاکــه تاکنــون
پژوهشــی بدینمضمــون در ارتبــاط بــا شناســایی عوامــل مؤثــر در
موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غذا انجام نشــده اســت،
هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا شناســایی عوامــل مؤثــر در
موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا ،ایــن عوامــل را
در ســطح دنیــا شناســایی کنــد تــا مســیر برنامهریــزی و اقدامــات
در راســتای توســعه گردشــگری غــذا در ایـران را تســهیل کنــد و بــه
سیاســتگذاری مدیــران و دســتاندرکاران ایــن صنعــت کمــک
کنــد .بــا شناســایی و درک اینکــه ایــن عوامــل چــه هســتند ،تعــداد
بیشــتری از گردشــگران غــذا ممکــن اســت جــذب شــوند کــه ایــن
امــر میتوانــد در رقابــت و پایــداری بخــش گردشــگری غــذا تأثیــر
ً
بگــذارد .بنابرایــن ،صرفنظــر از مطالعــات گســتردهای کــه قبــا
درمــورد عوامــل مؤثــر در موفقیــت در صنعــت گردشــگری انجــام
شــده اســت ،در بخــش گردشــگری غــذا تحقیقــات خاصــی بایــد
انجــام شــود؛ پــس از تــاش بـرای کشــف مطالعــات قبلــی ،فقــدان
ادبیــات و مطالعــات ب ـرای گردشــگری غــذا ،بــر شــکاف و لــزوم
تحقیقــات بیشــتر تأکیــد کــرده اســت .بنابرایــن ،بایــد تحقیقــات
ویــژهای درمــورد گردشــگری غــذا انجــام شــود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحقیقــات گذشــته نشــان میدهنــد کــه رابطــه مهمــی بیــن
صنعت غــذا و صنعــت گردشــگری وجــود دارد (.)Horng et al., 2012
بهطورکلــی ،مــواد غذایــی زبــان مشــترك و باالتــر از آن ،حــق
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جهانــی ب ـراي هــر فــرد اســت .مــواد غذایــی نیــز هماننــد زبــان،
ابــزاري بــراي برقــراري ارتبــاط و بـــهاشتراکگذاشتن احساســات
اســت .لذتبــردن از غــذا ،نهفقــط در طعــم و مــزه ،بلکــه در
اشــتراكگذاري آن بـــا دیگــران اســـت و میتــوان از آن بهمنزلــه
تاریــخ فرهنــگ یــاد کــرد (.)Buiatti, 2011: 93خــوردن نیــازی
فیزیولوژیکــی اســت کــه چــه در خانــه و یــا در طــی ســفر بایــد
بــرآورده شــود .مصــرف غــذا در طــی ســفر اندکــی متفــاوت و
منحصربهفــرد اســت؛ زیــرا در محیطــی خارجــی رخ میدهــد
( .)Mak et al., 2012وضعیــت و برتــری غــذا در ایــن اســت
کــه گردشــگران اغلــب مقصــد را براســاس غــذای مدنظــر انتخــاب
نمیکننــد ،بلکــه آنهــا رضایــت از تعطیــات و خاطــرات ســفر
را بــا بحــث بــر ســر غــذا خاتمــه میدهنــد (Ardabili et al.,
 .)2011غــذا در صنعــت گردشــگری نقــش چندگانــه دارد.
از یکســو عنصــر ضــروری هــر ســفر ســیاحتی اســت؛ زیــرا
گردشــگر بایــد نیازهــای فیزیولوژیکــی خــود را تأمیــن کنــد تــا بتواند
فعالیتهــای توریســتی موجــود در مقصــد را انجــام دهــد .از ســوی
دیگــر ،بعضــی از مقاصــد ،براســاس ویژگیهــای منطقـهای جــذب
گردشــگر ،غذاهــای باکیفیتــی دارنــد و اعــام میکننــد کــه منطقــه
گردشــگری فقــط بــه خاطــر غــذا ارزش دیــدن دارد (& Petrevska
.)Deleva, 2014: 2
گردشــگری غذایــی شــامل بازدیــد از تولیدکننــدگان اولیــه و
ثانویــه مــواد غذایــی ،جشــنواره غــذا ،رســتورانها و مکانهــای
خــاص بــرای تســت غــذا یــا تجربــه ویژگیهــای منطقــه تولیــد
مــواد غذایــی متخصــص و بامــزه غذاهــای یــک آشــپز خــاص
اســت (Hall & Mitchell, 2001; Marzo & Pedraja,
 .)2012اصطــاح گردشــگری غــذا گونــهای از گردشــگری را
معرفــی میکنــد کــه مــواد غذایــی را یکــی از عوامــل ایجــاد
انگیــزه بــرای ســفر بهشــمار مــیآورد .گردشــگری غــذا بخــش
روبهرشــد ســریعی اســت کــه پدیدههــای مرتبــط بســیاری را
پوشــش میدهــد .ایــن نــوع از گردشــگری بهنســبت دهــه گذشــته،
 30درصــد رشــد داشــته و فرصتهــای زیــادی را بـرای کارآفرینــان
فراهــم کــرده اســت ( .)Stanley & Stanley, 2014گردشــگری
غــذا بــه ســفری تجربــی بــه منطقــهای گســترونومیک اشــاره دارد
کــه هــر فعالیــت گردشــگری مرتبــط بــا غــذا ،همچــون بازدیــد از
تولیدکننــدگان غــذا ،فســتیوالهای غــذا یــا نمایشــگاههای غــذا
را شــامل میشــود ( .)WTO, 2012بهبیانیدیگــر ،گردشــگری
غــذا و خــوراک مفهومــي اســت کــه وقتــي مطــرح ميشــود ،در
خــود داللتهــای بســیار و ســودمندی بــرای رشــد اقتصــادی بــه
هم ـراه دارد .گردشــگری غــذا بــه بازديــد يــا مســافرتي ارجــاع دارد
کــه انگیــزه اصلــي آن غــذا و نوشــیدني اســت؛ درنتیجــه مهمتريــن
انگیــزه ب ـرای اف ـراد در ايــن نــوع از گردشــگری ،عالقــه بــه تجربــه
غــذا و نوشــیدني اســت کــه ميتواننــد بــه علــت متفاوتبــودن
بــا خــوراک روزمــره يــا بســتر فرهنگــي کــه در آن ارائــه ميشــوند

تصويــری پايــدار از آن مقصــد در ذهــن برجــای گذارنــد (Sengal
 .)et al., 2015در ســالهای اخیــر ،گردشــگری غــذا بــا هــدف
حفــظ و توســعه محصــول غذاهــای محلــي بــه گردشــگر اجــازه
کشــف ريشـههای غذايــي در آن منطقــه را داده و بهمنزلــه بخشــي از
گردشــگری فرهنگــي پیوســته درحــال رشــد اســت (Bencivenga
 .)et al., 2016در دهــه گذشــته ،رقابــت درحــال افزایــش بیــن
مقاصــد گردشــگری بــه توســعه جاذبههــای جذابتــر بــرای
جلــب نظــر گردشــگران منجــر شــده اســت .بســیاری از مقاصــد از
غــذا درحکــم منبــع جذابیــت بهمنظــور تقویــت راهبــرد بازاریابــی
اســتفاده کردهانــد ( )Lin et al., 2011و درحــال ترویــج خــود
بهمنزلــه مراکــز غــذا و فرهنــگ و تبدیــل محصــوالت و تجــارب
غذایــی و نوشــیدنی خــود درحکــم جاذبهانــد (& Robinson
 .)Getz, 2016گردشــگري غــذا جایگزیــن کارآمــد و مؤثــری براي
مقاصــد جدیــدی بهشــمار مــیرود کــه دریــا ،خورشــید و شــن و
ماســه ندارنــد .گردشــگري غــذا ارزش افــزوده مهمــی را بــه مقاصــد
ب ـراي تبدیــل آنهــا بــه مقاصــد توریســتی خلــق میکنــد و باعــث
ایجــاد بــازار خــاص بــرای آنهــا میشــود (Kivela & Crotts,
.)2006a
راهبــرد کشــش یــک راهبــردی تبلیغاتــی اســت کــه بــر ایجــاد
تقاضــای مصرفکننــدگان ب ـرای یــک محصــول خــاص از طریــق
بهدســتآوردن آگاهــی قــوی از برنــد ،ایجــاد و تصویربــرداری از
برنــد تجــاری متمرکزنــد .بــرای افزایــش عملکــرد بــازار ،مدیــران
بازاریابــی بایــد عاقالنــه ســرمایهگذاریهای بازاریابــی را
بهصــورت غیرمســتقیم بــر روی مشــتریان بالقــوه اختصــاص دهنــد؛
همچنیــن میتوانــد منابــع بازاریابــی خــود را نیــز بــه ارتقــای نــام
تجــاری خــود و ترجیــح در بیــن مشــتریان نهایــی اختصــاص دهــد.
ایــن نــوع بازاریابــی خــاص مکانیزمهــا و اهــداف گوناگــون کاری
دارنــد .تحقیقــات گســترده همچنیــن راهبردهــای بازاریابــی گوناگون
را ،کــه میتوانــد بـرای پیشــبرد هــدف اســتفاده کنــد ،بررســی کــرده
اســت .ادبیــات موجــود در حــوزه انگیــزش در گردشــگری بیــان
میدارنــد کــه مــدل عوامــل کششــی چارچوبــی مناســب بــرای
اندازهگیــری و مشــخصکردن نیروهــا و عوامــل گوناگونــی اســت
کــه اف ـراد را ب ـرای رفتــن بــه ســفر تشــویق و آنهــا را بــه مقصــدی
خــاص جــذب میکنــد (.)Lian Chan & Baum, 2007
یکــی از راههــای شناســایی انگیزههــای گردشــگری ،شــناخت
عوامــل انگیزشــی یعنــی عوامــل کششــی اســت .تحقیقــات تجربــی
انجامشــده در گذشــته بیــان میدارنــد کــه نیــروی غالــب بــه نــام
کشــش در انگیزههــا تأثیرگذارنــد .بقــای محصــول و پایــداری آن
جــز بــا شــناخت عوامــل انگیــزش و جــذب در بازارهــای هــدف
امکانپذیــر نیســت .عوامــل کششــی عواملیانــد کــه در مقصــد
ق ـرار دارنــد و فــرد را برمیانگیزاننــد و تشــویق میکننــد تــا اوقــات
فراغــت خویــش را بهنحــوی بگذراننــد؛ یــون و یوســال ()2005
عنــوان میکننــد کــه انگیزههــای کششــی مربــوط بــه جنبههــای
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بیرونــی ،موقعیتــی یــا تشــخیصی اســت .درواقــع عوامــل کششــی
بیشــتر بیرونــی و ناشــی از جذابیتهــا و ویژگیهــای مقاصدنــد.
ســنجش انگیزههــای گردشــگران ،در قالــب دو گــروه عوامــل
کششــی برگرفتــه از ویژگیهــای مقاصــد گردشــگری و عوامــل
رانشــی بــا منشــأ درونــی کــه موجــب تــرک محیــط مبــدأ از ســوی
گردشــگران میشــود صــورت میگیــرد (.)Anton, 2014
تیکانــن ( )2007اشــاره کــرده اســت کــه عوامــل کششــي بهمنظــور
توضیــح میــل بــه رفتــن بــه تعطیــات مفیدنــد و ايــن عوامــل نیازها،
محرکهــا و انگیزههــای مشــابهي را در تمايــات مصرفکننــده
بــهکار ميگیرنــد ( .)Gomez & Martin, 2010انگیزههــای
توریســتی مرتبــط بــا انتخــاب و مصــرف مــواد غذایــی در هنــگام
تعطیــات ،یکــی از پنــج مــورد مطالعــه شــده در حــوزه گردشــگری
غذایــی در طــول دو دهــه گذشــته اســت ( .)Ellis et al., 2018از
طرفــی رابطــه میــان میـراث و غــذا بســیار نزدیــک اســت .از منظــر
میــراث ،گســترونومی ترکیبــی از عناصــر ملمــوس و ناملمــوس
اســت ( .)Timothy & Ron, 2013بنابرایــن ،غــذا هویتــی
فرهنگــی اســت ( .)Hillel, 2013درهرصــورت ،گســترونومی
بهمنزلــه نمــادی از هویــت بایــد معتبــر باشــد (& Yeoman
 .)McMahon, 2016در ایــن راســتا ،گســترونومی یکــی از
انگیزههــای کشــش اســت (Anton et al., 2017; Vareiro et
.)al., 2016; Vong & Ung, 2012
محمــد و ســام ( )2010در پژوهشــی تحــت عنــوان «تحلیل
عوامــل رانشــی و کششــی انگیزههــای ســفر گردشــگران خارجــی»
بــه مطالعــه پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی بــا مشــارکت
 950نفــر از گردشــگران خارجــی در کشــور اردن انجــام شــد.
یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان ميدهــد کــه مهمتریــن عوامــل
رانشــی گردشــگران خارجــی نیــاز بــه احتــرام و توســعه روابــط
اســت؛ همچنیــن مهمتریــن عوامــل کششــی کشــور اردن بــرای
گردشــگران خارجــی ،رویدادهــا و ســرگرمی ،دسترســی مناســب
و جاذبههــای تاریخــی و فرهنگــی عنــوان شــد .کاســان و گاســیتا
( )2013در پژوهشــی تحــت عنــوان «انگیزههــای کشــش و
رانــش ب ـرای بازدیــد از موریــس بهعنــوان مقصــد گردشــگری» بــه
مطالعــه پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی بــا مشــارکت 200
نفــر از گردشــگران خارجــی در نقــاط مختلــف جزیــره موریــس
انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد کــه
اســتراحت و آرامــش قانعکنندهتریــن نیروهــای انگیــزه فشــارند
کــه بهدنبــال آن ،دلتنگــی ،فــرار ،تازگــی و تعامــل اجتماعــی رخ
میدهــد .همچنیــن از انگیزههــای مبتنــی بــر کشــش میتــوان
بــه ســواحل و محیــط عجیبوغریــب ،آبوهــوای خــاص ،مناظــر
زیبــا ،خدمــات مهماننــوازی و فرهنــگ اصیــل توریســتی اشــاره
کــرد .یمجانیــا و ونگلیــد ( )2014در پژوهشــی تحــت عنــوان
«گردشــگران بینالمللــی ،انگیــزه ســفر بــه وســیله عوامــل کشــش
و رانــش و تصمیمگیــری ب ـرای انتخــاب تایلنــد بهعنــوان انتخــاب

مقصــد» بــه مطالعــه پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی بــا
مشــارکت  200نفــر از گردشــگران بینالمللــی در تایلنــد انجــام
شــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد کــه ده انگیــزه
برتــر تعیینکننــده در فراینــد تصمیمگیــری تایلنــد بهمنزلــه
مقصــد بینالمللــی شــامل کســب تجربــه ،آرامشبخشبــودن،
یادگیــری فرهنــگ جدیــد ،غــذای تایلنــدی ،عالقهمندبــودن بــه
کشــور تایلنــد ،فـرار از زندگــی روزمــره ،فرهنــگ و بازارهای ســنتی،
آبوهــوای خــوب و ماجراجویــی و لذتبــردن از فعالیتهاســت.
طبقهبنــدی انگیزههــای مبتنــی بــر فشــار و کشــش نشــان داد کــه
کســب تجربــه در ســرزمینهای خارجــی مهمتریــن انگیــزه
فشــار گردشــگران بینالمللــی بــرای ســفر بــوده ،درحالــی کــه
غــذای تایلنــدی باالتریــن اهمیــت را بهمنزلــه انگیــزه کشــش
داراســت .پســتک و کینجارویــک ( )2014در پژوهشــی تحــت
عنــوان «تصویــر درکشــده گردشــگر از غــذای بومــی» بــه مطالعــه
پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی بــا مشــارکت  500نفــر از
مشــتریان رســتورانها ،هتلهــا و هاســتلهای شــهر ســارایوو
انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان ميدهــد کــه تصویــر
غــذای بومــی شــامل چهــار بعــد مزایــای ســامتی و مغذیبــودن
غــذا ،قیمــت و کیفیــت غــذا ،میــراث فرهنگــی و منحصربهفــرد
غــذا و تصویــر غــذای مؤثــر اســت .نتایــج همچنیــن نشــان داد
کــه ایــن ابعــاد در رضایــت کلــی گردشــگر دربــاره تجربــه غــذا
اهمیــت نســبی متفاوتــی دارنــد .خانــا ( )2016در پژوهشــی تحت
عنــوان «بررســی تأثیــر عوامــل کشــش و رانــش بــر تصمیمــات
بازدیدکننــدگان ب ـرای بازدیــد از جاذبههــای غــذا در یــک مقصــد
خــاص» بــه مطالعــه پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی بــا
مشــارکت  203نفــر از بازدیدکننــدگان در محــل ســکونت آمیشهــا
انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد کــه مقصــد
خــود بــه جــذب گردشــگر منجــر شــده اســت .چــون ایــن منطقــه
بهعنــوان مقصــد توریســتی محبــوب و شناختهشــده در ایالــت
اوهایــو بهشــدت تبلیــغ میشــود و ایــن بازاریابــی عظیــم شــامل
جاذبههــای متنــوع نظیــر فعالیتهــا و رویدادهــای فرهنگــی،
کارخانههــای محلــی ،نانواییهــای محلــی ،فروشــگاههای
ســختافزار و مبلمــان محلــی ،رســتورانهای محلــی ،صبحانــه
محلــی ،مــزارع ،طبیعــت ،موزههــا و جاذبههــای جشــن اســت.
هاتینــگ و ســوارت ( )2016در پژوهشــی تحــت عنــوان «انگیــزه
و ســطح رضايــت بازديدکننــدگان از شــرکت در جشــنواره غــذا و
نوشــیدني» بــه مطالعــه پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی بــا
مشــارکت  316نفــر از بازديدکننــدگان ايــن جشــنواره در شــهر کیپ
تــاون انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان ميدهــد کــه
پنــج مــورد از مهمتريــن انگیزههــای بازديدکننــدگان ،ترکیبــي از
انگیزههــای فیزيولوژيكــي شــامل مزهکــردن ،لذتبــردن از غــذا،
اســتراحت و لذتبــردن از محیطــی متفــاوت ،صــرف زمــان بــا
خانــواده و دوســتان و همچنیــن ديــدن برنامــه زنــده سرآشــپزهای

عوامل تعیینکننده موفقیت بازاریابی کششی
در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

شــوند و مدی ـران و سیاس ـتگذاران در ای ـران آنهــا را اولویتبنــدی
و پیادهســازی کننــد.

شکل  :1روش هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف در حــوزه پژوهشهــای
توســعهای قــرار میگیــرد .از نظــر شــکل دادههــا و روش (ســبک)
تحلیــل ،از دســته پژوهشهــای کیفــی و از نظــر روش جم ـعآوری
دادههــا ،اســنادی بهشــمار مـیرود .از جنبــه روش اجـرای پژوهــش
نیــز ،تحلیلــی توصیفــی اســت .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از
روش فراترکیــب اجــرا شــده اســت .روش فراترکیــب در مقایســه
کمــی ،کــه بــر دادههــای ّ
بــا رویکــرد فراتحلیــل ّ
کمــی ادبیــات
موضــوع و رویکردهــای آمــاری تکیــه دارد ،بــر یافتههــای کیفــی
متمرکــز اســت .درواقــع ،فراترکیــب ،ترکیــب دادههــای اصلــی
مطالعــات منتخــب اســت .پژوهشــگران از طریــق فراترکیــب بــه
نگرشــی نظاممنــد دســت مییابنــد .ایــن نگــرش از راه ترکیــب
یافتههــای کیفــی پژوهشهــای پیشــین بهدســت میآیــد و
بــه کشــف موضوعهــا و اســتعارههای جدیــد و اساســی منجــر
میشــود .بــا ایــن روش ،دانــش جــاری پژوهشــگر ارتقــا یافتــه و
دیــد جامــع و گســتردهای درخصــوص مســائل کســب میکنــد.
فراترکیــب مســتلزم بازنگــری دقیــق و عمیــق پژوهشــگر اســت تــا
بتوانــد یافتههــای کیفــی مرتبــط را ترکیــب کنــد .بــرای اجــرای
ایــن پژوهــش ،از روش هفــت مرحلــهای سندلوســکی و باروســو
( )2007اســتفاده شــده اســت .خالصــه ایــن مراحــل در شــکل ۱
مشــاهده میشــود.
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مشــهور اســت .عــاوه بــر اينكــه اکثــر بازديدکننــدگان از بســیاری
ً
از جنبههــای رويــداد راضــي بودنــد و تقريبــا تمــام انتظاراتشــان
بــرآورده شــد .بااينحــال بازديدکننــدگان از برخــي جنبههــای
رويــداد ماننــد اطالعــات درمــورد رويــداد ،بهبــود ســاالنه رويــداد
و عالمتگــذاری در داخــل و اطــراف محــل برگــزاری راضــي
نیســتند و ايــن جنبههــا بهمنزلــه بخشــي از راهبردهــای بازاريابــي
ب ـرای احیــای رويــداد مؤثــر اســت .علــی و همــکاران ( )2019در
پژوهشــی تحــت عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر رضایــت گردشــگران،
وفــاداری و تبلیغــات دهــان بــه دهــان در انتخــاب غذاهــای محلــی
در پاکســتان» بــه مطالعــه پرداختنــد .بهاینمنظــور ،پیمایشــی
بــا مشــارکت  286نفــر از گردشــگران در کشــور پاکســتان انجــام
شــد .یافتههــای پژوهــش آنهــا نشــان ميدهــد کــه کیفیــت
مــواد غذایــی ،کیفیــت محیــط زیســت درکشــده ،ارزش درکشــده
و کیفیــت خدمــات تأثیــر معنــاداری در رضایــت گردشــگران
دارد .بااینحــال ،کیفیــت تعامــل بینفــردی تأثیــر ناچیــزی در
رضایــت نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه در اي ـران بــا وجـ�ود
بهرهمنــدی از تنــوع مــواد غذایــی محلــی و ســنتی بــه گردشــگری
غــذا توجــه چندانــی نشــده و تاجاييكــه پژوهشــگر بررســي
كـ�رده ،تحقيقـ�ات انجامشـ�ده در كشـ�ور بسـ�يار انـ�دك اسـ�ت؛
رشــد و توســعه ايــن بخــش میتوانــد در تحــرك ،پويايــي و توســعه
همهجانبــه و پايــدار كشــور و جوامــع شــهری نقــش مؤثــري ايفـ�ا
کنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و نقــش بســیار مهــم صنعــت
گردشــگری غــذا در کشــور ،در پژوهــش حاضــر تــاش خواهــد
شــد عوامــل مدنظــر در ســطح بینالملــل اســتخراج و شناســایی
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گام اول :تهیه پرسشهای پژوهش
گام اول تحلیــل فراترکیــب ،تهیــه پرســشهای پژوهــش
اســت .طــرح پرســشهای پژوهــش در تحلیــل فراترکیــب بــا
پرســشهایی درخصــوص شناســایی ماهیــت موضــوع پژوهــش
بــا هــدف اصلــی اجــرای تحلیــل آغــاز میشــود و پــس از آن،
بــا مشــخصکردن دامنــه پژوهــش در قالــب جامعــه مــورد
مطالعــه ،درنهایــت ،محــدوده زمانــی و چگونگــی ســنجش مطــرح
میشــود .ایــن کار کمــک میکنــد کــه قبــل از آغــاز گامهــای
بعــدی ،چارچــوب کلــی پژوهــش مشــخص شــود .ایــن یکــی از
قوتهــای تحلیــل فراترکیــب اســت؛ زیــرا ضمــن بهوجــودآوردن
دیــد جامــع ،بــه پژوهشــگر کمــک میکنــد کــه از چارچــوب
پژوهــش خــارج نشــود و پژوهــش خــود را براســاس اهــداف
تعیینشــده پیــش ببــرد .پرســشها و پاســخهای ذکرشــده در
جــدول  ۱مشــاهده میشــود.

و بــا اســتفاده از واژههــای کلیــدی مدنظــر 50 ،مقالــه در ایــن
موضــوع یافــت شــد .در ایــن پژوهــش ،از روش نمونهگیــری
هدفمنــد اســتفاده شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،کلیه
مقالههــای منتشرشــده در پایگاههــای اطالعاتــی علمــی معتبــر
ـکوپس اســت کــه براســاس کلیدواژههــای
خارجــی آیاسآی و اسـ ِ
تعریفشــده ،بهمنظــور دســتیابی بــه نمونــهای کــه بــه اشــباع
نظــری برســد ،پیمایــش شــده اســت .بــرای جســتوجوی
کلیدواژههــا ،محدودیــت زمانــی در نظــر گرفتــه شــد و تمامــی
مقالههــای منتشرشــده از ســال  1994تــا ســال  2019پیمایــش
شــدند.
جدول  :2منابع علمی استفادهشده در پژوهش
نام پایگاه داده
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“Food AND
”Tourism
”“Food AND Tourist

جدول  :1پرسشهای پژوهش ـ تحليل فراتركيب
پارامترها

پرسشهاي پژوهش

( Whatچه چيزي)

عوامل مؤثر در موفقیت بازاریابی کششی
در گردشگری غذا چیست؟

( Whoجامعه مورد مطالعه)

پایگاههای داده علمی قابل استناد
اسکوپوس و آیاسآی

( Whenمحدوده زماني)

كليه پژوهشهاي خارجي منتشرشده از
 1994تا پايان 2019

( Howچگونه)

با استفاده از روش تحليل اسناد دادهها
تحليل شدند

گام دوم :بررسی نظاممند متون
در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر جســتوجوی نظاممنــد
خــود را در مقــاالت منتشرشــده در ژورنالهــای مختلــف متمرکــز
میکنــد .در سرتاســر پژوهــش تعاریــف واژههــای جســتوجو
یــا چارچــوب زمانــی بهطــور مســتمر دوبــاره ارزیابــی میشــوند.
در پایــان ،پژوهشــگر مجموعــهای از جســتوجوهای برخــط
را انجــام میدهــد تــا مطالعــات را مشــخص کنــد .بــرای هــر
مقالــه مشــخص ،نســخهای را از متــن کامــل مقالــه دانلــود
میکنــد و بــه بررســی یافتههــای آن میپــردازد؛ همچنیــن
واژههــای جســتوجوی جدیــدی را نیــز بــرای جســتوجو در
اینترنــت شناســایی میکنــد .در ایــن پژوهــش ،پایگاههــای داده،
اســکوپس
ژورنالهــا و موتورهــای جســتوجوی آیاسآی و
ِ
بیــن ســالهای  1994تــا  2019بررســی شــده اســت .در جــدول
 ،۲واژههــای کلیــدی متنوعــی کــه ب ـرای جس ـتوجوی مقالههــای
پژوهــش مدنظــر ق ـرار گرفتــه اســت مشــاهده میشــود .درنتیجــه
بررســی پایگاههــای داده ،ژورنالهــا و موتورهــای جســتوجو

کلیدواژه جستوجوشده

دامنه زمانی
جستوجو

 ISIو
SCOPUS

“Gastronomy AND
”Tourism
“Gastronomy AND
”Tourist
“Culinary AND
”Tourism
“Culinary AND
”Tourist

همه مقالههای
منتشرشده
از سال  1994تا سال
2019

“pull marketing and
”tourism
“pull marketing and
”Tourist

گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب
در ایــن گام ،بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه
آیــا منبعهــا و مقالههــای جستوجوشــده ،بــا پرســشهای
پژوهــش متناســب اســت یــا خیــر .بدینمنظــور مقالههــای
یافتشــده چندینبــار بررســی و بازبینــی شــدند و در هــر بررســی
و بازبینــی چنــد مقالــه رد شــد .ابـزاری کــه بـرای ارزیابــی کیفیــت
پژوهشهــا در ایــن مرحلــه اســتفاده شــد ،روش ارزیابــی کســپ
بــود .در شــکل  ۲مراحــل اجــرای ایــن روش و انتخــاب منابــع
منتخــب مشــاهده میشــود .همانطــور کــه در شــکل  2نشــان
داده شــده ،فیلتــر مقالههــا در مراحــل مختلفــی انجــام شــده اســت
و درنهایــت ،از میــان  440مقالــه ،تعــداد  50مقالــه برگزیــده
انتخــاب شــدند.
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شکل  .2گامهای غربالگری کسپ

اطالعــات مقالههــا براســاس مرجــع مربــوط بــه هــر مقالــه شــامل نــام و نــام خانوادگــی نویســنده بــه هم ـراه ســال انتشــار مقالــه و
نــوع پژوهــش طبقهبنــدی شــد .نتایــج ایــن فراینــد ،در جــدول  3ارائــه شــده اســت.
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شماره مقاله

منبع

نوع پژوهش

شماره مقاله

منبع

نوع پژوهش

R1

)Yousaf & Xiucheng (2018

کیفی

R26

)Kivela & Crotts (2006b

R2

R27

)Rousta & Jamshidi (2019

ّ
کمی
ّ
کمی

)Horng & Tsai (2010

کیفی

R3

)Tsai & Wang (2017

کمی

R28

)López & Sánchez (2012

R4

)Lee et al. (2019

کمی

R29

)Björk & Kauppinen (2014

R5

R30

)Tikkanen (2007

کیفی

)Adeyinka & Khoo (2013

کیفی
آمیخته
ّ
کمی

ّ
کمی
ّ
کمی
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)Kim et al. (2019

کیفی

R7

)Kumar (2019

کمی

R31

)Gálvez et al. (2017

کمی

R32

)Pérez Gálvez et al. (2017

R8

)Chang & Mak (2018

آمیخته

R33

)SkowronEk et al. (2019

R9

)Kim & Eves (2012

کمی

R34

)Daries Ramón et al. (2018

R10

)Ottenbacher&Harrington(2013

کیفی

R35

)Pérez Priego et al. (2019

ّ
کمی
ّ
کمی

R11

)Stone et al. (2018

کیفی

R36

)Vázquez Martinez et al. (2019

ّ
کمی

R12

)Smith & Costello (2009

کمی

R37

)Millán Vázquez et al. (2016

ّ
کمی

R13

)Updhyay & Sharma (2014

کمی

R38

)Riswanto & Robin (2019

آمیخته

R14

)Gyimóthy & Mykletun (2009

کیفی

R39

)Guan et al. (2019

کیفی

R15

)Fusté-Forné (2018

آمیخته

R40

)Nicoletti et al. (2019

ّ
کمی

R16

)Chen & Huang (2016

کمی

R41

)Jiménez Beltrán et al. (2016

ّ
کمی

R17

)Everett (2009

کیفی

R42

)Stone et al. (2019

ّ
کمی

R18

)James & Halkier (2016

کیفی

R43

)Wardani et al. (2018

کیفی

R19

)Robinson & Getz (2016

کمی

R44

)Matwick & Matwick (2018

کیفی

R20

)Levitt et al. (2019

کمی

R45

)Mariana & Muhrofi (2016

آمیخته

R21

)Falconer (2013

کیفی

R46

)Mbulu & Gunadi (2016

آمیخته

R22

)Obonyo et al. (2013

کمی

R47

)Nurwitasari & Ayuningsih (2016

کیفی

R23

)Therkelsen (2015

کیفی

R48

)Rahmanita et al. (2016

ّ
کمی

R24

)Lin et al. (2011

آمیخته

R49

)Wijaya et al. (2016

ّ
کمی

R25

)Wang et al. (2019

کمی

R50

)Turgarini & Sari (2016

آمیخته

R6

گام چهارم :استخراج اطالعات متون
در ایــن گام ،مقالههــای منتخــب بــرای دســتیابی بــه
محتــوای درونــی چندینبــار مــرور شــدند .پــس از انتخــاب
نهایــی مقالههــا ،بایــد کدهایــی از متــن مقالههــا اســتخراج شــود.
معیارهایــی کــه بـرای پذیــرش یــا رد مقالههــا در نظــر گرفتــه شــده
اســت عبارتانــد از :موضــوع پژوهــش ،زمــان اج ـرای پژوهــش،
روشهــای پژوهــش ،جامعــه مطالعهشــده ،ش ـرایط مــورد مطالعــه
و نــوع پژوهــش.

گام پنجم :تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی
هــدف فراترکیــب ،تفســیر یکپارچــه و جدیــد از یافتههــای
کیفــی پژوهشهاســت .ایــن روش بــرای شفافســازی مفاهیــم،
الگوهــا و نتایــج پذیرفتهشــده ب ـهکار م ـیرود .در روش فراترکیــب،
ابتــدا بــه تمــام عوامــل (مؤلفههــای) استخراجشــده از مقالههــا،
کــدی اختصــاص مییابــد ،ســپس بــا درنظرگرفتــن مفهــوم هریــک
از کدهــا ،آنهایــی کــه مفاهیــم مشــابهی دارنــد ،در طبقــه دیگــری
بــا عنــوان مضمــون (تــم) دســتهبندی میشــوند تــا مفاهیــم
پژوهــش شــکل داده شــود .در پژوهــش حاضــر نیــز ،پــس از
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جدول  :4کدهای شناساییشده و جدول فراوانی ـ خروجی مکس کیودا
کد همخانواده

طراوت

تغذیه

کد

فراوانی

انواع غذا

20

بیخطر

غذای وحشی

1

بیضرر

1

غذای چندفرهنگی

1

سالم

13

غذای ترکیبی

1

ارگانیک (آلی)

6

غذای منطقهای

2

خالص

2

غذای خاص

9

امنیت غذا

4

غذای قومی

2

نبود مواد نگهدارنده

1

غذای محلی

35

استفادهنکردن از افزودنیها

1

غذای خیابانی

10

دوام باالی غذا

1

غذای سنتی

18

طبیعی

3

غذای برجسته

3

تمیزی مواد غذایی

1

غذای فصلی

4

مواد تشکیلدهنده بهداشتی

1

غذای جشن

1

نظافت و پاکیزگی تهیه غذا

1

غذای نماینده

3

قدرت خرید

3

غذای عجیبوغریب

2

مقرونبهصرفه

29

غذای نمادین

4

ارزانبودن

11

غذای بینالمللی

6

مالیات بر غذا

1

غذای نمونه

3

دسترسی به غذا

7

غذای خارقالعاده و
شگفتانگیز

2

دسترسی به دستورالعمل

1

غذای پر زرق و برق

1

دسترسی به اطالعات

2

غذای افسانهای

2

غذای جانبی

3

غذای گیاهی

1

غذای حاشیهای

1

غذای معدنی

1

مکمل غذا

1

غذای جالب

1

طعمدهندهها

4

غذای جهانی

1

ادویه و ترشی محلی

9

غذای روستایی

1

نقشهها

6

تازگی

18

راهنما برنامه

1

مقوی

3

راهنما غذاهای محلی

1

غنی

5

راهنما آشپزی

3

دارای ارزش غذایی
مغذی
دارای مزایای مصرف
منبع کلسیم

3
6
2
1

راهنما تور
راهنما رویداد
راهنما چندزبانه
راهنما رستوران

2
1
1
3

سالمت و بهداشت غذا

هزینه

دسترسی

کاالی اضافی (پشتیبانی کننده)

راهنما

3
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تنوع غذا

کد همخانواده

کد

فراوانی
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انتخــاب مقالههــا و منبعهــا ،کدهــا از متــن مقالههــا اســتخراج
شــدند .ایــن کار در دو مرحلــه صــورت گرفــت .در مرحلــه اول،
کدهــای کلــی موجــود در متــن بــا اســتفاده از قابلیتهــای
نرمافــزار مکــس کیــودا شناســایی شــدند .متنهــا و جملههــای
معنایــی شناساییشــده در پیشــینه پژوهــش ،در قالــب اطالعــات
وارد نرمافــزار شــدند و از ایــن طریــق کدگــذاری انجــام شــد.
در مرحلــه بعــد ،کدهــای بهدســتآمده بــه کمــک نرمافــزار
واکاوی شــدند .در ایــن مرحلــه ،عالوهبــر ســنجش فراوانــی نســبی

کدهــا ،کدهــای همخانــواده نیــز شناســایی شــدند .ایــن کار ،بــه
آسانشــدن فراینــد اســتخراج مفاهیــم و تمهــا کمــک میکنــد.
نتایــج ایــن دو مرحلــه بهاختصــار در جدولهــای  4و  5درج شــده
اســت .درنهایــت 414 ،کــد متمایــز شناســایی شــد .از بیــن کدهــای
شناساییشــده ،کدهــای تنــوع غــذا بــا  135ارجــاع ،گواهینامــه
بــا  72ارجــاع ،لذیذبــودن غــذا بــا  67ارجــاع ،فرهنــگ بــا 55
ارجــاع و محلهــای غذاخــوری بــا  51ارجــاع ،بهترتیــب از نظــر
تعــداد ارجــاع در ابیــات پژوهشــی ،بیشــترین اهمیــت را داشــتند.
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غذای پر زرق و برق

1

دسترسی به اطالعات

2

غذای افسانهای

2

غذای جانبی

3

غذای گیاهی

1

غذای حاشیهای

1

غذای معدنی

1

مکمل غذا

1

غفاری و همکاران

کاالی اضافی (پشتیبانی کننده)

طعمدهندهها
1
غذای جالب
ادامه جدول  :4کدهای شناساییشده و جدول فراوانی ـ خروجی مکس کیودا
ادویه و ترشی محلی
1
غذای جهانی

9
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کد همخانواده

غذای کد
روستایی

فراوانی
1

طراوت

تازگی

18

راهنما برنامه

مقوی

3

راهنما غذاهای محلی

1

غنی

5

راهنما آشپزی

3

دارای ارزش غذایی

3

راهنما تور

2

مغذی

6

راهنما رویداد

1

دارای مزایای مصرف

2

راهنما چندزبانه

1

منبع کلسیم

1

راهنما رستوران

3

ترکیبات مفید

1

بروشورها

7

جلوگیری از بیماریها

1

فعالیتهای مرتبط با غذا

5

خاصیت دارویی و درمانی

2

فعالیت در فضای باز

1

منبع کربوهیدرات

1

ماهیگیری

1

سرشار از گیاهان

1

قایقسواری

2

معطر

3

شکار

3

بو

9

چالشهای ورزشی

1

رایحه

4

آبگرم مدرن

1

دما مؤثر بر طعم

1

گلف

1

داغ بودن غذا

1

مسیرهای پیادهروی محلی

4

درجه حرارت نوع غذا

1

تغذیه

عطر غذا

دمای غذا

کد همخانواده

4

راهنما

فعالیتهای ترکیبی

مسیرهای پیادهروی

کدها
نقشه

فراوانی
6
1

مسیرهای غذا

4

مقدار غذا

3

مسابقه آشپزی

2

ارائه غذای اضافی بیشتر

1

جوایز

2

وعده غذایی کامل

2

برنامه آشپزی

1

چیدمان سفره غذا

1

حکایات جالب

2

چیدمان منحصربهفرد غذا

1

داستان (گویی)

4

آرایش مرتبط

تزیین غذا

2

برنامههای بچهها

2

با غذا

چیدمان اتاق ناهارخوری

1

موسیقی

5

آرایش هنری غذا

1

بازی محلی

1

ظروف تزیین شده

1

کنفرانس (همایش)

3

مزهدار

17

کالسهای آشپزی

5

خوشمزه

16

راهنماها و ترفندهای ساخت غذا

1

طعمدار

32

مراقبت از کودکان

1

آبدار

1

خدمات سریع

4

چرب و چیلی بودن

1

تحویل حرفهای و بدون نقص

3

فراوانی غذا

لذیذ بودن غذا

سرگرمیها

آموزش حرفهای

خدمات حمایتی
پاسخگویی
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عوامل تعیینکننده موفقیت بازاریابی کششی
در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

ادامه جدول  :4کدهای شناساییشده و جدول فراوانی ـ خروجی مکس کیودا

بافت غذا

نوآوری غذا

انواع منو

توجه به
سلیقههای

رنگ

6

سرو اختصاصی غذا

1

ضخامت

2

سرو غذا به سبک محلی

8

لمس

2

سرو متفاوت و ارائه جذاب

7

اغواکننده

1

سرو غذا به سبک خانواده

1

جویدنی

1

سرو غذا توسط سرآشپز

1

نرم

4

گفتوگو با تولیدکننده

2

اشتهاآور

5

مشارکت در تولید

4

ظرافت

4

مشاهده محل (امکانات) تولید

6

زیبایی

7

مهارت کارکنان

1

وسوسهکننده

1

دانش و آگاهی کارکنان

5

ساده

2

انضباط اخالقی کارکنان

1

منحصربهفرد

4

مهماننوازی کارکنان

12

غذای جدید و مدرن

11

استقبال از مشتری

1

بهبود دستورالعمل سنتی

1

رفتار دوستانه و غیررسمی

3

بهبود کیفیت غذا

1

احساس راحتی و گرما

10

بهبود نام تجاری

1

گرمای توجه کارکنان

2

تغییر خالقانه در غذا

3

(خود) پذیرایی

6

توسعه غذا

2

ارائه پذیرایی پیشخدمتها

1

ایدههای آشپزی

1

تشریفات

1

بهروزرسانی و تغییر
مداوم منو

2

بستهبندی محلی

1

منو کامل

2

آموزش مشتری

3

منو سوغاتی

1

توضیحات غذا توسط کارکنان

1

منو حالل

1

ظروف سنتی

2

منو با انواع مختلف غذا

1

ظروف مدرن

1

منو جدید و مدرن

2

مبلمان داخلی

1

منو رسمی

1

پارکینگ

2

منو جایگزین سلیقههای
مختلف

1

تجهیزات

3

منو با نسخه خطی
آَشپزخانه

1

مصنوعات

1

1

تأسیسات

3

1
8
2

تئاتر غذا
موزه غذا
رویدادهای آشپزی

1
1
3

منو خاص و متناسب با
مراسم
منو سبزیجات
داشتن حق انتخاب
غذای باز (سلف)

سرو غذا

ارتباط با تولیدکننده

ارتباط با کارکنان

نوع سرویس

نوع بستهبندی

اطالعات غذایی

ظروف غذا
دکوراسیون

امکانات و زیرساخت
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ظاهر غذا

ترد

2

چگونگی پخش مواد غذایی

توزیع مناسب

3
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کد همخانواده

کد

فراوانی

کد همخانواده

کد

فراوانی
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انواع منو

منو حالل

1

منو با انواع مختلف غذا

1

منو جدید و مدرن

2

منو رسمی

1

غفاری و همکاران

کد همخانواده

ظروف غذا
دکوراسیون

ظروف سنتی

2

ظروف مدرن

1

مبلمان داخلی

1

پارکینگ

2

منو جایگزین سلیقههای
تجهیزات
1
مختلف
جدول  :4کدهای شناساییشده و جدول فراوانی ـ خروجی مکس کیودا
ادامه
امکانات و زیرساخت
منو با نسخه خطی
مصنوعات
1
کد
کد همخانواده
فراوانی
آ کد
َشپزخانه

3
1
فراوانی
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منو خاص و متناسب با
مراسم

1

تأسیسات

3

منو سبزیجات

1

تئاتر غذا

1

توجه به

داشتن حق انتخاب

8

موزه غذا

1

سلیقههای

غذای باز (سلف)

2

رویدادهای آشپزی

3

مختلف

توجه به انواع سلیقه غذایی

3

رویداد غذایی و نوشیدنی

4

کالس جهانی

1

رویداد تبلیغات غذا

1

کالس غذا

2

رویداد آموزشی حرفهای غذا

1

طبقه و نقش غذا

1

رویداد سنتی غذای محلی

1

ستاره هتل

3

رویداد منوهای سراسر شهر

1

رستوران دارای رتبه باال در
وبسایت

1

رویدادهای فرهنگی

1

لیست رستوران

1

رویداد محلی

2

برتری خدمات عالی

1

رویداد بینالمللی

2

لیست برترین سرآشپزها و
رستورانها

1

ترکیب تورهای غذا با تاریخ
و مذهب

1

تولیدکننده برنده جایزه

1

تورهای غذا و نوشیدنی

1

غذای برنده جایزه

1

مراسم سنتی

1

برتری آشپزخانه

1

مناسبت

4

سرآشپز برتر

1

دعوت شخصی

1

مخلوط با مواد

مخلوط با سبزیجات

2

فروشگاه محلی

9

غذایی دیگر

مخلوط با آجیل مغزی

1

بازار

10

مکان مناسب

1

بازارهای شبانه

5

مکان خاص

1

فروشندگان خیابانی

4

مکانهای محلی

1

بازار سنتی

2

مکان طبیعی

2

بازار همهمنظوره

2

مکان جدید

1

بازار ساحلی

1

مکان قدیمی

1

غرفههای خیایانی

3

مکان با اصالت و واقعی

1

نمایشگاه

7

مکان زیبا

2

کلوپ غذا

2

مکان روستایی

9

باشگاه غذا

1

آبوهوا خوب

1

کافه (تریا)

5

محیط منحصربهفرد و عالی

1

رستوران

27

عناصر خاص محیطی

1

رستوران خاص

3

محیط طبیعی

2

رستوران محلی

11

مناظر

10

رستوران دنج و سنتی

3

دریاچه

3

رستوران هتل

2

منظره طبیعی

1

رستوران ساحلی

3

منظره شگفتانگیز

1

خانه رستوران

2

منظره عالی

1

هتل

5

ساحل

6

هتل سنتی

1

وجهه غذا

لیست برتر

مکان

محیط

چشمانداز

رویدادهای آشپزی

تورها

انواع آیین و جشن

مناطق (مراکز) خرید

محلهای غذاخوری

اقامتگاه

محیط
کد همخانواده

ارزش

فرهنگ

مکان زیبا

2

کلوپ غذا

2

مکان روستایی

9

باشگاه غذا

آبوهوا خوب

1
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کافه (تریا)
در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

رستوران
1
محیط منحصربهفرد و عالی
ادامه جدول  :4کدهای شناساییشده و جدول فراوانی ـ خروجی مکس کیودا
رستوران خاص
1
عناصر خاص محیطی
محیطکدطبیعی

فراوانی
2

مناظر

10

کد همخانواده

کدمحلی
رستوران

1
5
27
3

فراوانی
11

رستوران دنج و سنتی

3

دریاچه

3

رستوران هتل

2

منظره طبیعی

1

رستوران ساحلی

3

منظره شگفتانگیز

1

خانه رستوران

2

منظره عالی

1

هتل

5

ساحل

6

هتل سنتی

1

نما

2

خانههای محلی

3

باغ

4

انواع آشپزی

2

جنگل

1

دست ساز و خانگی

4

فضا

8

سوغات آشپزی

1

فضای دوستانه و غیررسمی

2

سوغاتیهای غذایی

1

فضای مجذوب

1

سوغات طعمدار

1

فضای سنتی

1

سوغات جشنواره

1

فضای محلی و روستایی

1

تنقالت

2

ارزش سنتی

1

شیرینی سنتی

1

ارزش محلی

2

کیک و کوکی

1

ارزش فرهنگی

1

محلهای غذاخوری

اقامتگاه

آشپزی

سوغات

خوراکی ها

آجیل عجیبوغریب

1

فرهنگ محلی

9

میوه عجیبوغریب

1

فرهنگ غذایی

6

میوه فصلی

1

فرهنگ غنی

3

هتل لوکس

2

آداب غذاخوردن

13

کالس هتل

1

آدابورسوم محلی

8

لباس کارکنان

1

شیوه زندگی

4

لباس سنتی روستایی

1

نماد

7

لباس مجلسی خاص

1

عالئم

2

کارکنان مرتب

1

نشانهها

1

آشپزخانه مجهز

1

سمبل

2

آشپزخانه سنتی روستایی

1

وجهه محل ارائه غذا

وجهه کارکنان

آشپزخانه
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جو

مکان با اصالت و واقعی

1

نمایشگاه

7
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چشمانداز

مکان قدیمی

1

غرفههای خیایانی

3

214

غفاری و همکاران

ادامه جدول  :4کدهای شناساییشده و جدول فراوانی ـ خروجی مکس کیودا
کد همخانواده
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تاریخ

منابع
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عناصر پنهان غذا

اصالت غذا

هویت غذا

خاستگاه

تصویر

تولید پایدار

کد همخانواده

کد

فراوانی

میراث فرهنگی

8

تاریخ غنی

1

میراث غذا

5

میراث آشپزی

3

سرآشپز حرفهای سطح باال

سنتهای غذا (آشپزی)

12

تخصص آشپزی

2

قدمت (قدیمیبودن)

8

مهارت آشپزی

4

منابع طبیعی

3

هنر آشپزی

2

منابع محلی

2

دانش حرفهای

1

منابع خبری معتبر

1

بهترین تجهیزات پختوپز

1

منابع فرهنگی غنی

1

وسایل آشپزی

1

منابع آشپزی

1

افسانه پشت غذا

1

صنایع دستی سنتی تولید غذا
ّفناوری غذایی

1
3

داستان پشت غذا

1

روشها و تکنیکهای پختوپز

18

اصالت جامعه محلی

1

اشکال جدید تهیه و پختوپز

2

اصالت وجودی

1

دستورالعملهای غذایی

14

اصالت روشهای پختوپز

1

مواد تشکیلدهنده اصلی

10

اصالت معتبر

1

مواد محلی

7

اصالت تنقالت

1

مواد اولیه (محلی)

10

هویت روشن و منسجم

1

زمان پختوپز

2

هویت سازگار و متمایز

1

دقت در روند پختوپز

1

هویت محلی

2

آمادهسازی راحت و ساده

1

هویت برند

1

فرایند تولید مواد غذایی

2

هویت قوی

1

پختوپز طوالنی

1

هویت فرهنگی

4

پختوپز محلی

1

هویت منطقهای

4

تصاویر از تجربیات ناهارخوری
در رسانههای اجتماعی

2

هویت خاص

1

نمایش تصاویر غذا

3

هویت ملی

1

دعوت از افراد مشهور (سیاسی)

2

خلق هویت

1

تبلیغات دهان به دهان

4

توسعه هویت

1

فعالیت تبلیغاتی در خطوط هوایی

1

پخش تبلیغات در تلویزیون

1

تبلیغات رستورانها

1
1

سرآشپزها

دانش آشپزی

وسایل تولید غذا

روشهای آشپزی

مواد تشکیلدهنده غذا

فرایند آشپزی

کد

فراوانی

سرآشپز خالق

1

سرآشپز مشهور

2

سرآشپز مخصوص

1
1

منشأ تولید غذا

8

برند

15

محبوب

6

بیلبورد تبلیغاتی

مشهور

7

عکس از آشپزخانه و کارکنان

1

معروف

9

تصاویر غذای رستورانها

1

نام غذا

4

نمایش تجهیزات پختوپز

1

پایتخت غذا

1

نمایش آدابورسوم مردمی

1

صرفهجویی در منابع

2

توصیف دقیق و جذاب غذا

1

کشاورزی ارگانیک و پایدار

2

نمایش گرافیکی غذا نمایشی

1

تبلیغات
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مزرعه

بومیسازی

گواهینامه

کشاورزی

8

رسانههای اجتماعی

مزرعه تفریحی

1

شبکههای اجتماعی

2

بازدید از مزرعه

1

شهرت مجازی

1

گشتوگذار در مزرعه

1

قابلیت نظردادن

4

بومیسازیمصرفموادغذایی

1

برنامههای تلویزیون و رادیو

4

بومیسازی غذاها

1

اخبار

1

تأمینکننده محلی

1

آگاهی

9

تولیدکنندگان محلی

3

مستند تلویزیونی

1

تولید محلی

4

فیلم

5

بهداشت و پاکیزگی عمومی

1

بازدید خبرنگاران

1

الزامات بهداشتی

1

اینترنت

4

محل ناهارخوری تمیز

1

وبالگ

2

تمیزبودن وسایل آشپزخانه

2

صفحات وب

5

ساختمان تمیز

1

قابلیت جستوجوی آنالین

2

ضدعفونیکردن ظروف

2

نرمافزار تلفن همراه

1

گواهینامه رستوران

2

ابزار گفتوگو (کارت پشتیبانی)

1

تضمین کیفیت غذا

1

غذای رایگان

5

نشان سوگند

1

کتاب رایگان

1

کیفیت مواد غذایی

33

هدیه (یادگاری)

4

اعتبار مواد غذایی

17

تخفیفها

2

(فراتر از) استاندارد

11

قرعهکشی

1

مجوز تهیه مواد اولیه

1

پیشنهادات ویژه

1

مواد غذایی واقعی

6

ارائه محصوالت تبلیغاتی

1

در ایــن مرحلــه ،مفاهیــم یــا تمهــا و مقولههــا شناســایی
میشــود .ب ـرای شناســایی مفاهیــم و مقولههــا از دو اصــل بنیــادی
اســتفاده شــده اســت .۱ :اصــل تمایــز معنایــی؛  .۲اصــل تکمیــل
پرس ـشهای پژوهــش .براســاس ایــن دو اصــل ،تمهــا یــا مفاهیــم

رسانهها

ّ
فناوری اطالعات

مشوقها

4

و در ســطحی باالتــر ،مقولههــای پژوهــش شناســایی شــدند .نتایــج
شناســایی تمهــا و مقولههــا در جــدول  5مشــاهده میشــود .در
ایــن مرحلــه ،کدهــا در قالــب  56مفهــوم یــا تــم و درنهایــت مفاهیــم
در قالــب هفــت مقولــه دســتهبندی شــدند.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

بهداشت محیط

کد

فراوانی
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کد همخانواده

کد همخانواده

کد

فراوانی
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مقوله

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

ویژگیهای
غذایی

مضمون (تم)

کد

تنوع غذا

انواع غذا؛ غذای وحشی؛ غذای چندفرهنگی؛ غذای ترکیبی؛
غذای منطقهای؛ غذای خاص؛ غذای قومی؛ غذای محلی؛
غذای خیابانی؛ غذای سنتی؛ غذای برجسته؛ غذای فصلی؛
غذای جشن؛ غذای نماینده؛ غذای عجیبوغریب؛ غذای
نمادین؛ غذای بینالمللی؛ غذای نمونه؛ غذای خارقالعاده
و شگفتانگیز؛ غذای پر زرقوبرق؛ غذای افسانهای؛ غذای
گیاهی؛ غذای معدنی؛ غذای جالب؛ غذای جهانی و روستایی

منبع

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

طراوت

تازگی

تغذیه

مقوی؛ غنی؛ دارای ارزش غذایی؛ مغذی؛ دارای مزایای مصرف؛
منبع کلسیم؛ ترکیبات مفید؛ جلوگیری از بیماریها؛ خاصیت
دارویی و درمانی؛ منبع کربوهیدرات؛ سرشار از گیاهان

عطر غذا

معطر؛ بو؛ رایحه

R1, R5, R8, R9, R10, R11, R15,
R19, R21, R23, R27, R39, R41,
R43, R44, R47, R49, R50
R2, R8, R9, R10, R14, R17, R19,
R21, R22, R23, R24, R27, R31,
R33, R35, R41, R43, R45, R47,
R50
R8, R9, R11, R12, R14, R17, R18,
R21, R24, R43, R46, R47, R49,
R50

دمای غذا

دمای مؤثر در طعم؛ داغبودن غذا؛ درجه حرارت نوع غذا

R23, R46

فراوانی غذا

مقدار غذا؛ ارائه غذای اضافی بیشتر؛ وعده غذایی کامل

R14, R18, R21, R23, R31, R43,
R46

آرایش مرتبط با غذا

چیدمان سفره غذا؛ چیدمان منحصربهفرد غذا؛ تزیین غذا؛
چیدمان اتاق ناهارخوری؛ آرایش هنری غذا؛ ظروف تزیینشده

R2, R39, R43, R46, R49, R50

لذیذبودن غذا

مزهدار؛ خوشمزه؛ طعمدار؛ آبدار؛ چرب و چیلی بودن

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

بافت غذا

ترد؛ رنگ؛ ضخامت؛ لمس؛ اغواکننده؛ جویدنی؛ نرم

R2, R5, R8, R14, R17, R39, R43,
R44, R45, R46, R47, R49

ظاهر غذا

اشتهاآور؛ ظرافت؛ زیبایی؛ وسوسهکننده؛ ساده؛ منحصربهفرد

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 خالقانه در غذا؛ توسعه غذا؛
ایدههای آشپزی؛ بهروزرسانی 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 حالل؛ منو با انواع مختلف غذا؛ منو
جدید و مدرن؛ منو رسمی؛ منو جایگزین سلیقههای مختلف؛ منو
با نسخه خطی آَشپزخانه؛ منو خاص و متناسب با مراسم؛ منو سبزیجات

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

توجه به سلیقههای مختلف

داشتن حق انتخاب؛ غذای باز (سلف)؛ توجه به
انواع سلیقههای غذایی

R1, R2, R11, R21, R23, R25,
R27, R28, R30, R45

وجهه غذا

کالس جهانی؛ کالس غذا؛ طبقه و نقش غذا؛

R24, R44, R46

لیست برتر

ستاره هتل؛ رستوران دارای رتبه باال در وبسایت؛ لیست
رستوران؛ برتری خدمات عالی؛ لیست برترین سرآشپزها و
رستورانها و بازارها؛ تولیدکننده برنده جایزه؛ غذای برنده جایزه؛
برتری آشپزخانه؛ سرآشپز برتر

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

مخلوط با موادغذایی دیگر

مخلوط با سبزیجات؛ مخلوط با آجیل مغزی

R43, R47, R49

عوامل تعیینکننده موفقیت بازاریابی کششی
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شواهد فیزیکی

مکان

مکانمناسب؛مکانخاص؛مکانهایمحلی؛مکانطبیعی؛مکان
جدید؛مکانقدیمی؛مکانبااصالتوواقعی؛مکانزیبا؛مکانروستایی

R5, R14, R15, R16, R17, R18,
R21, R30, R31, R34, R41, R43,
R45, R47

محیط

آبوهوا خوب؛ محیط منحصربهفرد و عالی؛ عناصر خاص
محیطی؛ محیط طبیعی

R7, R11, R31, R33, R36, R38

جو

فضا؛ فضای دوستانه و غیررسمی؛ فضای مجذوب؛ فضای سنتی؛
فضای محلی و روستایی

ارزش

ارزش سنتی؛ ارزش محلی؛ ارزش فرهنگی

R4, R5, R27, R44

فرهنگ

فرهنگ محلی؛ فرهنگ غذایی؛ فرهنگ غنی؛ آداب غذاخوردن؛
آدابورسوم محلی؛ شیوه زندگی؛ نماد؛ عالئم؛ نشانهها؛ سمبل

تاریخ

میراث فرهنگی؛ تاریخ غنی؛ میراث غذا؛ میراث آشپزی؛
سنتهای غذا (آشپزی)؛ قدمت

منابع

منابع طبیعی؛ منابع محلی؛ منابع خبری معتبر؛ منابع فرهنگی
غنی؛ منابع آشپزی

R18, R33, R43, R44

عناصر پنهان غذا

افسانه پشت غذا؛ داستان پشت غذا
اصالت جامعه محلی؛ اصالت وجودی؛ اصالت روشهای
پختوپز؛ اصالت معتبر؛ اصالت تنقالت
هویت روشن و منسجم؛ هویت سازگار و متمایز؛ هویت محلی؛
هویت برند؛ هویت قوی؛ هویت فرهنگی؛ هویت منطقهای؛
هویت خاص؛ هویت ملی؛ خلق هویت؛ توسعه هویت

خاستگاه

منشأ تولید غذا

تصویر

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

تولید پایدار

صرفهجویی در منابع؛ کشاورزی ارگانیک و پایدار

R10, R15, R18, R19

مزرعه

کشاورزی؛ مزرعه تفریحی؛ بازدید از مزرعه؛
گشتوگذار در مزرعه

R10, R14, R15, R20, R24, R30,
R33, R39, R41, R44

بومیسازی

بومیسازی میزان مصرف مواد غذایی؛ بومیسازی غذاها؛
تأمینکننده 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؛
ضدعفونیکردن ظروف

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

گواهینامه

گواهینامه 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

سالمت و بهداشت غذا

بیخطر؛ بیضرر؛ سالم؛ ارگانیک (آلی)؛ خالص؛ امنیت غذا؛
استفادهنکردن از مواد نگهدارنده؛ ستفادهنکردن ازافزودنیها؛
دوام باالی غذا؛ طبیعی؛ تمیزی مواد غذایی؛ مواد تشکیلدهنده
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

اصالت غذا
هویت غذا

عوامل
پشت صحنه

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
R1, R2, R5, R7, R10, R11, R13,
R14, R15, R17, R18, R30, R33,
R35, R39, R41, R43, R44, R45,
R50

R23, R44
R5, R17, R23, R39, R41
R2, R10, R16, R17, R24, R31,
R33, R41, R44
R10, R15, R18, R19, R24, R33,
R37, R39
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

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

چشمانداز

مناظر؛ دریاچه؛ منظره طبیعی؛ منظره شگفتانگیز؛ منظره عالی؛
ساحل؛ نما؛ باغ؛ جنگل

R1, R4, R11, R15, R17, R18,
R19, R23, R24, R30, R31, R33,
R34, R44, R49
R11, R12, R14, R15, R17, R21,
R22, R23, R26, R28, R29, R39
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مقوله

مضمون (تم)

کد

منبع
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سهولت سفر به
مقصد

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

خدمات
اضافی مقصد

مضمون (تم)

کد

منبع

هزینه

قدرت خرید؛ مقرونبه صرفه؛ ارزانبودن؛ مالیات بر غذا

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

دسترسی به غذا؛ دسترسی به دستورالعمل؛ دسترسی به اطالعات

R1, R17, R19, R21, R24, R26,
R31, R33, R43, R44, R47

کاالی اضافی
(پشتیبانیکننده)

غذای جانبی؛ غذای حاشیهای؛ مکمل غذا؛ طعمدهندهها؛ ادویه
و ترشی محلی

R2, R5, R8, R9, R13, R14, R21,
R34, R39, R43, R44, R47, R48,
R49, R50

راهنما

نقشهها؛ 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

فعالیتهای ترکیبی

فعالیتهای مرتبط با غذا؛ فعالیت در فضای باز؛ ماهیگیری؛
قایقسواری؛ شکار؛ چالشهای ورزشی؛ آبگرم مدرن؛ گلف

R10, R11, R12, R14, R15, R16,
R17, R18, R23, R24, R30, R33

مسیرهای پیادهروی

مسیرهای پیادهروی محلی؛ مسیرهای غذا

R10, R15, R16, R18, R30, R37,
R43, R44

سرگرمیها

مسابقه آشپزی؛ جوایز؛ برنامه آشپزی؛ حکایات جالب؛ داستان
(گویی)؛ برنامههای بچهها؛ موسیقی؛ بازی محلی

R2, R10, R11, R14, R17, R18,
R19, R22, R23, R31, R44, R49,
R50

آموزش حرفهای

کنفرانس (همایش)؛ کالسهای آشپزی؛ راهنماها و ترفندهای
ساخت غذا

R1, R2, R11, R24, R30, R34,
R44, R45, R50

خدمات حمایتی

مراقبت از کودکان

R10

پاسخگویی

خدمات سریع؛ تحویل حرفهای و بدون نقص

چگونگی پخش
موادغذایی

R3, R11, R12, R22, R23, R25,
R44

توزیع مناسب

R14, R18, R45

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

گفتوگو با تولیدکننده؛ مشارکت در تولید؛ مشاهده محل
(امکانات) تولید

R13, R14, R17, R18, R23, R29,
R34, R39, R42, R43

ارتباط با کارکنان

مهارت کارکنان؛ دانش و آگاهی کارکنان؛ انضباط اخالقی
کارکنان؛ مهماننوازی کارکنان؛ استقبال از مشتری؛ رفتار دوستانه
و غیررسمی؛ احساس راحتی و گرما؛ گرمای توجه کارکنان

نوع سرویس

(خود) پذیرایی؛ ارائه پذیرایی پیشخدمتها؛ تشریفات

نوع بستهبندی

بستهبندی محلی

اطالعات غذایی

آموزش مشتری؛ توضیحات غذا توسط کارکنان

R10, R44, R45, R49, R50

ظروف غذا

ظروف سنتی؛ ظروف مدرن

R14, R39, R44

دکوراسیون

مبلمان داخلی

R22

امکانات و زیرساخت

پارکینگ؛ تجهیزات؛ مصنوعات؛ تأسیسات

R7, R12, R19, R22, R24, R29,
R34

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
R14, R18, R22, R23, R30, R37,
R50
R43
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تورها

ترکیب تورهای غذا با تاریخ و مذهب؛ تورهای غذا و نوشیدنی (آشپزی)

R2, R24, R44, R50

انواع آیین و جشن

مراسم سنتی؛ مناسبت؛ دعوت شخصی

R11, R14, R45, R47, R50

مناطق (مراکز) خرید

فروشگاه محلی؛ بازار؛ بازارهای شبانه؛ فروشندگان خیابانی؛
بازار سنتی؛ بازار همهمنظوره؛ بازار ساحلی؛ غرفههای 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

محلهای 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

اقامتگاه

هتل؛ هتل سنتی؛ خانههای محلی

R4, R7, R11, R14, R17, R18,
R22, R26, R32

آشپزی

انواع آشپزی؛ دستساز و خانگی

R1, R2, R5, R14, R33, R39

سوغات

سوغاتآشپزی؛سوغاتیهایغذایی؛سوغاتطعمدار؛سوغاتجشنواره

R12, R16, R42, R43, R46

خوراکی ها

تنقالت؛ شیرینی سنتی؛ کیک و کوکی؛ آجیل عجیبوغریب؛
میوه عجیبوغریب ؛ میوه فصلی

R2, R11, R24, R25, R30, R44,
R50

وجهه محل ارائه غذا

هتل لوکس؛ کالس هتل

R4, R7, R32

وجهه کارکنان

لباس کارکنان؛ لباس سنتی روستایی؛ لباس مجلسی خاص؛
کارکنان مرتب

R14, R17, R22, R39

آشپزخانه

آشپزخانه مجهز؛ آشپزخانه سنتی روستایی

R19, R39

سرآشپزها

سرآشپز خالق؛ سرآشپز مشهور؛ سرآشپز مخصوص؛ سرآشپز
حرفهای سطح باال

R10, R12, R18, R44

دانش آشپزی

تخصص آشپزی؛ مهارت آشپزی؛ هنر آشپزی؛ دانش حرفهای

R1, R2, R14, R19, R30, R41,
R45

وسایل تولید غذا

بهترین تجهیزات پختوپز؛ وسایل آشپزی؛ صنایع دستی سنتی
تولید غذا؛ ّفناوری غذایی

R18, R19, R36, R39, R43, R45

روشهای آشپزی

روشها و تکنیکهای پختوپز؛ اشکال جدید تهیه و پختوپز

مواد تشکیلدهنده غذا

دستورالعملهای غذایی؛ مواد تشکیلدهنده اصلی؛ مواد محلی؛
مواد اولیه (محلی)

فرایند آشپزی

زمان پختوپز؛ دقت در روند پختوپز؛ آمادهسازی راحت و ساده؛
فرایند تولید مواد غذایی؛ پختوپز طوالنی؛ پختوپز محلی

R1, R5, R8, R10, R11, R12, R13,
R14, R18, R19, R21, R23, R24,
R33, R34, R39, R44, R45, R46,
R47, R49
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
R10, R19, R23, R34, R39, R43,
R45
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جذابیتهای
مقصد

رویدادهای آشپزی

تئاتر غذا؛ موزه غذا؛ رویدادهای آشپزی؛ رویداد غذایی و
نوشیدنی؛ رویداد تبلیغات غذا؛ رویداد آموزشی حرفهای غذا؛
رویداد سنتی غذای محلی؛ رویداد منوهای سراسر شهر؛
رویدادهای فرهنگی؛ رویداد محلی؛ رویداد بینالمللی

R1, R12, R14, R15, R18, R21,
R24, R28, R30, R31, R33, R44,
R45, R48, R50
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ترویجی مقصد

کد

مضمون (تم)

منبع

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

تبلیغات

تصاویر از تجربیات ناهارخوری در رسانههای اجتماعی؛ نمایش
تصاویر غذا؛ دعوت از افراد مشهور (سیاسی)؛ تبلیغات دهان
به دهان؛ فعالیت تبلیغاتی در خطوط هوایی؛ پخش تبلیغات
در تلویزیون؛ تبلیغات رستورانها؛ بیلبورد تبلیغاتی؛ عکس از
آشپزخانه و کارکنان؛ تصاویر غذای رستورانها؛ نمایش تجهیزات
پختوپز؛ 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

رسانهها

رســانههای اجتماعی؛ شــبکههای اجتماعی؛ شــهرت
مجــازی؛ قابلیــت نظر دادن؛ برنامههــای تلو یزیون و رادیو؛
اخبــار؛ آ گاهــی؛ مســتند تلو یزیونی؛ فیلم؛ بازدیــد خبرنگاران

R5, R6, R10, R11, R12, R14,
R15, R17, R18, R24, R26, R31,
R32, R33, R34, R42, R44, R45,
R48

ّفناوری اطالعات

اینترنت؛ وبالگ؛ صفحات وب؛ قابلیت جستوجوی آنالین؛
نرمافزار تلفن همراه؛ ابزار گفتوگو (کارت پشتیبانی)

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

مشوقها

غذای رایگان؛ کتاب رایگان؛ هدیه (یادگاری)؛ تخفیفها؛
قرعهکشی؛ پیشنهادات ویژه؛ ارائه محصوالت تبلیغاتی و خدمات

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

گام ششم :کنترل کیفیت پژوهش
در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور بررســی روایــی ،از ابــزار
ارزیابــی حیاتــی گلیــن اســتفاده شــد .بــه کمــک ایــن ابـزار ،تمامــی
پژوهشهــای منتخــب بهوســیله  ۱۰معیــار ارزشــیابی و انتخــاب
شــدند .همچنیــن پژوهشــگر بــرای بررســی پایایــی پژوهــش ،از
روش توافــق بیــن دو کدگــذار بهــره بــرده اســت .بـرای ایــن منظــور،
نمون ـهای از مقالههــای برگزیدهشــده در اختیــار خبــره دیگــر ق ـرار
گرفــت و نتایــج بهدســتآمده ازطریــق شــاخص کاپــا محاســبه
شــد کــه بــا توجــه بــه ضریــب کاپــا ( )۰/850و عــدد معنــاداری
( )0/۰0۱پایایــی پژوهــش پذیرفتــه شــد.
یافتههای پژوهش
بررســی کلیــه منابــع علمــی انجامشــده از ســال  1994تــا
ســال  2019نشــان میدهــد کــه تاکنــون پژوهشــی جامــع بــرای
یکپارچهســازی عوامــل مؤثــر در موفقیــت بازاریابــی کششــی در
گردشــگری غــذا انجــام نشــده اســت .ازای ـنرو ،مهمتریــن یافتــه
ایــن پژوهــش ،بررســی ،تحلیــل و طبقهبنــدی عوامــل مؤثــر در

موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا بــه روش فراترکیب
ً
اســت .در ایــن پژوهــش 50 ،مقالــه ،کــه مســتقیما موضــوع
بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا را بررســی کــرده بودنــد،
بــرای تحلیــل انتخــاب شــدند .پژوهشهــای انتخابشــده بــا
اســتفاده از نرماف ـزار مکــس کیــودا کدگــذاری شــدند و درنهایــت،
 414کــد متمایــز شناســایی شــد .در مرحلــه بعــد ،کدهــا در قالــب
 56مفهــوم یــا تــم دســتهبندی شــدند و درنهایــت ،براســاس نتایــج
تحلیــل ،مفاهیــم در هفــت مقولــه بهمنزلــه عوامــل اثرگــذار در
موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا شناســایی شــدند
کــه آزمــون کیفیــت آنهــا نیــز بــه تأییــد رســید .از بیــن کدهــای
شناساییشــده ،کدهــای تنــوع غــذا بــا  135ارجــاع ،گواهینامــه
بــا  72ارجــاع ،لذیذبــودن غــذا بــا  67ارجــاع ،فرهنــگ بــا 55
ارجــاع و محلهــای غذاخــوری بــا  51ارجــاع ،بهترتیــب از نظــر
تعــداد ارجــاع در ابیــات پژوهشــی ،بیشــترین اهمیــت را داشــتند.
شناســایی تمهــا و مقولههــای ایــن مــدل ،در مرحلــه پنجــم
تحلیــل فراترکیــب (جدولهــای  4و  )5نهایــی شــدند .در شــکل
 3مــدل نهایــی پژوهــش ارائــه شــده اســت.
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شکل  :3مدل نهایی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
مطالعــه عوامــل مؤثــر در موفقیــت بازاریابــی کششــی ،از
منظــر مقاصــد گردشــگری بــه برنامهری ـزان و سياس ـتمداران ايــن
صنعــت کمــک میکنــد کــه بداننــد مقصــد مطلــوب گردشــگران
كجاســت و از چــه ويژگيهايــي بايــد برخــوردار باشــد تــا بتواننــد به
برنامهریــزی بهتــر امــور آنهــا و همچنيــن ارائــه خدمــات درخــور و
مناســب بــه هریــک از آنهــا اقــدام کننــد .ازای ـنرو میتــوان گفــت
شناســایی و تجزیهوتحلیــل عوامــل مؤثــر در موفقیــت بازاریابــی
کششــی ،تنهــا راه موفقیــت در جلــب گردشــگران و توســعه
گردشــگری در یــک مقصــد گردشــگری اســت .درواقــع تأمیــن
انتظــارات و خواســتههای مصرفکننــده یــا حتــی عملکــردن
فراتــر از ایــن انتظــارات و خواســتهها نهفقــط بــه معرفــی مقصــد
گردشــگری بــا وجههــای مناســب نــزد گردشــگران میانجامــد و
آنهــا نهفقــط تک ـرار ســفر بــه ایــن مقصــد را در برنامــه خــود ق ـرار
میدهنــد ،بلکــه ایــن امــر ،عاملــی مؤثــر در تبلیــغ و اطالعرســانی

مقصدهــای گردشــگری خواهــد بــود؛ بنابرایــن بایــد عوامــل مؤثــر
در موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگري غــذا در مقصدهــای
گردشــگری گوناگــون شناســایی شــوند تــا بتــوان برنامهریزیهــای
بهتــری ب ـرای تأمیــن نیازهــای گردشــگران انجــام داد .هــدف ایــن
پژوهــش ،بازنگــری در تحقیقــات انجامشــده بــر روی فاکتورهــای
مهــم موفقیــت در صنعــت گردشــگری غذاســت و از ایــن طریــق،
در درک بهتــر مناطــق گردشــگری ،رویکــرد و دلیــل انجــام ایــن
پژوهــش کمــک میشــود.
بـرای رســیدن بــه موفقیــت بازاریابــی کششــی در گردشــگری
غــذا ،نخســت بایــد بــه ویژگیهــای خــود غــذا ماننــد طــراوت،
لذیذبــودن ،ظاهــر و عطــر غــذا و همچنیــن در ارتبــاط بــا مــوارد
گفتهشــده بایــد بــه گردشــگرانی کــه بــه دالیــل اعتقــادی و
رژیمهــای غذایــی خــاص ،ســلیقههای غذایــی متنوعــی دارنــد،
اشــاره کــرد کــه مدیــران مناطــق گردشــگری ،بهویــژه رســتورانها
در ایــن زمینــه بایــد منوهــای متنــوع را ارائــه دهنــد و زمینههــای الزم
را ب ـرای جــذب گردشــگران مهیــا کننــد .از طرفــی همــه بــه دنبــال
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وجهــه و لیســت برتــر رســتورانها ،بازارهــا و غیــره هســتند کــه
عــاوه بــر پرســتیژ بـرای گردشــگران ،بـرای افزایــش برنــد در منطقه
گردشــگری و غــذا اهمیــت دارد؛ چــون ایــن امــر باعــث افزایــش
ورود قابــل توجــه گردشــگران بــه منطقــه گردشــگری و شــناخت
منطقــه گردشــگری میشــود و از نقطهنظــر مزیــت رقابتــی بــا
ســایر رقبــا اهمیــت دارد و شــامل وجهــه و لیســت برتــر مــوارد
مختلــف و مرتبــط بــا غــذا و جاذبههــای غــذا میشــود .همچنیــن
بایــد بــه خدمــات اضافــی مقصــد ،ازجملــه راهنمــا ،فعالیتهــای
ترکیبــی ،ســرگرمیها و خدمــات حمایتــی توجــه کــرد؛ ســپس
شــواهد فیزیکــی اطــراف غــذا را ،کــه بــه انــدازه ویژگیهــای
خــود غــذا و خدمــات اضافــی مقصــد اهمیــت دارنــد ،نظیــر
جــو ،چشــمانداز و محیــط در نظــر گرفــت؛ البتــه نقــش هزینــه
و دسترســی در ایــن میــان پررنــگ بــوده و سیاســتگذاران بــرای
ســهولت ســفر بــه مقصــد بایــد توجــه کافــی بــه ایــن مســئله داشــته
باشــند و قیمــت غــذا و مالیــات بــر غــذا در رســتورانها و هتلهــا
را در پایینتریــن حالــت ممکــن نگــه دارنــد تــا قــدرت خریــد
مــردم افزایــش یابــد .همچنیــن دسترســی بــه مــوارد گوناگــون،
نظیــر جاذبههــا ،اطالعــات و غــذا ســبب کاهــش اتــاف وقــت و
کاهــش هزینــه میشــود؛ بهنوعــی کــه گردشــگر بــه دلیــل پــول و
زمــان محــدودی کــه دارد میتوانــد بهتریــن اســتفاده را از منطقــه
گردشــگری ببــرد .آشــپزی جاذبــه بســیار مهمــی بـرای گردشــگری
غذاســت؛ زیــرا بهنوعــی بــا غــذا مرتبــط بــوده و ســبب تقویــت
جذابیتهــای غذایــی میشــود؛ در ایــن بیــن ،جاذبههایــی مثــل
رویدادهــای آشــپزی ،تورهــا ،مناطــق (مراکــز) خریــد ،محلهــای
ً
غذاخــوری در گردشــگری غــذا مهــم اســت؛ زی ـرا عمــا بــدون
جاذبــهای خــاص ،دیگــر ویژگیهــا از اعتبــار ســاقط شــده یــا
بهعبارتــی زیــر ســؤال میرونــد .ســوغات و خوراکیهــا از
دیگــر جاذبههــای مقصــد گردشــگری بــرای گردشــگران غذایــی
اســت؛ بهنحــوی کــه گردشــگران را در منطقــه گردشــگری
مــدت طوالنیتــری نگــه مــیدارد تــا بــه خریــد ســوغات بــرای
دوســتان و خانــواده و خــوردن خوراکیهــای جدیــد و خوشــمزه،
کــه تابهحــال نمونــه آن را جایــی ندیدنــد و همچنیــن خریــد و
بهخانهبــردن 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
و ارزش اهمیــت میدهنــد .همچنیــن ســامت و بهداشــت غــذا
و بهداشــت محیــط اط ـراف غــذا از دیگــر مــوارد حیاتــی و پشــت
ً
صحنــه در گردشــگری غذاســت و مســلما نبــود آن ،باعــث کاهش و
چهبســا ریــزش اساســی گردشــگران ،بهویــژه گردشــگران غذایــی،
شــده اســت؛ زی ـرا غــذا و بهداشــت بســیار بــه یکدیگــر نزدیــک
بــوده و بهداشــت جــزو ابتداییتریــن و مهمتریــن عوامــل مؤثــر
در موفقیــت بازاریابــی کششــی اســت کــه بــا ارائــه گواهینامههــا

میتــوان بــه آن جامــه عمــل پوشــاند .از دیگــر عوامــل مهــم و
جالــب پشــت صحنــه مقصــد گردشــگری غــذا ،کــه شــاید کمتــر
پژوهشــی بــه آن دســت یافتــه باشــد ،بومیســازی ،مزرعــه و از
همــه مهمتــر تولیــد پایــدار اســت؛ همــواره در نظریــات کشــش
و رانــش ،بــه عوامــل درون خــود گردشــگر ،کــه ســبب مســافرت
میشــود و یــا ویژگیهــای درون مقصــد کــه جــذاب بــوده و
گردشــگران را بــه منطقــه گردشــگری جــذب میکنــد اشــاره
میشــود ،ولــی در ایــن بیــن از اقدامــات ترویجــی مقصــد ،نظیــر
رســانهها و تبلیغــات صحبتــی نمیشــود .بــا اینکــه ایــن فضــا
میتوانــد ســبب جــذب گردشــگر بــه منطقــه گردشــگری شــود یــا
کمککننــده آن باشــد و بهعبارتــی ،باعــث شــناخت ویژگیهــای
مقصــد بــه گردشــگر و ســبب افزایــش برنــد منطقــه گردشــگری و
غــذا شــود؛ بهاینترتیــب جــزو عوامــل مؤثــر در گــروه موفقیــت
بازاریابــی کششــی در گردشــگری غــذا قــرار میگیــرد؛ بنابرایــن
یافتههــای ایــن پژوهــش از لحــاظ کاربــردی نیــز اهمیــت دارنــد.
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،پیشــنهادهای کاربــردی زیــر
ارائــه شــده اســت:
 .1مســئوالن صنعــت گردشــگری بایــد امــکان ارتبــاط
مســتقیم گردشــگران بــا تولیدکننــدگان اولیــه و ثانویــه غــذا را
ً
در دســتور کار قــرار دهنــد تــا گردشــگران بتواننــد مســتقیما بــا
تولیدکننــده گفتوگــو کننــد و از نزدیــک محــل تولیــد را مشــاهده
یــا حتــی در تولیــد مشــارکت کننــد؛
 .2بــه مســئوالن صنعــت گردشــگری توصیــه میشــود
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
اســتفاده کننــد و بــا آرایــش هنــری و چیدمــان منحصربهفــرد غــذا
ســبب زیبایــی ظاهــری و وسوســه گردشــگر شــود؛
 .3بــه مســئوالن صنعــت گردشــگری توصیــه میشــود
کــه بهمنظــور موفقیــت در بازاریابــی کششــی ،بــا تبلیغــات و
خدمترســانی همــراه بــا کیفیــت تــاش کننــد تــا هــم تصویــر
ارائهشــده بــا آنچــه در ذهــن گردشــگران اســت تطابــق داشــته
باشــد و هــم تصویــر مقصــد را بهبــود بخشــند؛
 .4مســئوالن صنعــت گردشــگری بایــد بــا فراهــمآوردن
ســرگرمیهای گوناگــون در محیــط غذاخــوری ،نظیــر موســیقی
ســنتی زنــده ،جــو مناســبی را ب ـرای لــذت بیشــتر مشــتری فراهــم
آورنــد؛ همچنیــن بــا ایجــاد فضایــی در کنــار رســتوران ،ســبب
ســرگرمی کــودکان شــوند؛ البتــه میتــوان بــا ارائــه اســباببازی
و مراقبــت از کــودکان در حیــن غذاخــوری ،ســبب حمایــت از
خانوادههــا و ســرگرمی کــودکان شــوند؛
 .5مســئوالن صنعــت گردشــگری بایــد بــا اســتخدام
سرآشــپزهای مشــهور و ســرو اختصاصــی غــذا بهوســیلهآنها،
عــاوه بــر ایجــاد جذابیــت بهمنظــور ترغیــب گردشــگران ،ســبب

عوامل تعیینکننده موفقیت بازاریابی کششی
در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب
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افزایــش کیفیــت آشــپزی میشــوند؛ همچنیــن بــا اســتخدام کارکنــان
متخصــص بــه ارائــه اطالعــات غذایــی بــه گردشــگران بپردازنــد؛
زی ـرا بخــش بســیار مهمــی از خدمــات مقصــد را کارکنــان قســمت
پذیرایــی تشــکیل میدهنــد؛
 .6مســئوالن صنعــت گردشــگری غــذا بایــد بــه دنبــال
معرفــی بهترینهــا در زمینههــای مرتبــط بــا غــذا و آشــپزی نظیــر
سرآشــپزها ،رســتورانها ،غذاهــا و حتــی بازارهــا باشــند و بــه دو
دلیــل در تبلیغــات رســانهای از آنهــا نــام ببرنــد :اول اینکــه همــواره
گردشــگران بــه دنبــال لیســت برتــر بازارهــا ،غذاهــا و بهطــور کلــی
بهترینهــا بــوده و نبــود ایــن لیســت میتوانــد بــه ضعــف و نبــود
آنهــا در منطقــه گردشــگری تعبیــر شــود و دوم اینکــه معرفــی
آنهــا ســبب افزایــش وجهــه و اعتبــار منطقــه گردشــگری میشــوند.
 .7مســئوالن صنعــت گردشــگری ميتواننــد بــا فراهمکــردن
منوهــای متنــوع از غذاهــا در رســتورانها و مكانهايــي کــه بــرای
ارائــه غــذا بــه گردشــگران ايجــاد شــدهاند از محدودیتهــا ،نیازهــا
و یــا ســلیقههای گوناگــون انــواع رژیــم غذایــی گردشــگران بــه دالیل
عقیدتــی (دینــی) و حساســیتی غافــل نشــوند و بــا امكانپذيرکــردن
تســت رايــگان غذاهــا می ـزان عالقهمنــدی گردشــگران بــه خــوردن
غذاهــای منطقــه را افزايــش و ســلیقه آنهــا تغییــر دهنــد؛
 .8مســئوالن صنعــت گردشــگری بایــد لــزوم ســامت و
بهداشــت غــذا را در زمینــه آلودگــی شــیمیایی ،میکروبــی و ســموم
دفــع آفــات و ســالمبودن غــذا بهعنــوان اولیــن عامــل مهــم در
منطقــه گردشــگری جــدی بگیرنــد و بــه بهداشــت عمومــی اطـراف
غــذا نظیــر ظــروف غــذا و محیــط ناهارخــوری توجــه کننــد؛ البتــه
نظــارت ســازمانهاي ذیربــط بــر کیفیــت غذاهــا ،کــه بــا ارائــه
گواهینامــه کیفیــت ،اســتاندارد غذاهــا را تضمیــن میکننــد در
ایــن موضــوع تأثیرگــذار اســت.
 .9بــه مســئوالن توصیــه میشــود کــه بــرای توســعه و
گســترش گردشــگری غــذا عــاوه بــر بــازار خارجــی بــرای بــازار
داخلــی نیــز بــا تخصیــص بودجــه خــاص در ایــن زمینــه ،بــه
تبلیغــات و اطالعرســانی گســترده در ســطح کشــور و ترویــج
توانمندیهــا در حــوزه گردشــگری غــذا اقــدام کننــد.
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