فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه ،سال هفتم ،شمارة چهارم ،زمستان 97
صفحة 119-133

شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری غذاهای محلی در استان گیالن
طیبه نیک رفتار 1،الهه کریمی زاده 2،الهه
تاریخ دریافت1396/12/04 :

حسینی3
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چکیده
غذاهای محلی تأثیر مهمی در معرفی مقاصد گردشگری میگذارند و باعث جذب گردشـگر مـیشـوند.
امروزه گردشگری غذا یکی از جذابترین و محبوبترین انوا گردشگری شناخته شده اسـت .هـدف از
این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار در مصرف غذاهای محلی گردشـگران اسـت .ایـن پـژوهش بـه
روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) صورت گرفته است .ابتدا با رویکرد کیفی و با روش تحلیـل تـم ،ازطریـق
مصاحبه با  18نفر از کارآفرینان درزمینة غذاهای محلی استان گیالن ،عوامـل مـؤثر شناسـایی شـده و
ازطریق کدگذاری مقولههای اصلی به دست آمده است .سپس رویکرد کمّی و روش معادالت سـاختاری
برای تحلیل اثر عوامـل شناسـایی شـده بـر مصـرف غـذاهای محلـی بـهکاررفتـه و بـر اسـاس عوامـل
شناسایی شده در بخش کیفی پرسشنامه ای طراحی شده است .ازآنجاکه جامعـة آمـاری ایـن پـژوهش
نامعین است ،از فرمول جامعة نامعین برای تعیین نمونه استفاده شده و حجم نمونـه  365نفـر تعیـین
شده است .پرسشنامه میان  400نفر از گردشگران گیالنی توزیع شـده و در پایـان  368پرسـشنامـه
جمعآوری و با استفاده از نرماف ار لی رل تج یهوتحلیل شده است .بر اساس نتایج بهدسـتآمـده ،چهـار
عامل مؤثر بر گردشگری غذا شناسایی شده که شامل فرهنگ پذیرایی خاص محلی ،شخصیت گردشگر
و عوامل انگی شی و سالمت است .نتایج حاکی از آن است که فرهنگ پذیرایی خـاص محلـی و عوامـل
انگی شی بهترتیب بیشترین اثر را در مصرف غذاهای محلی توسط گردشگران در استان گیالن دارند.
واژههای کلیدی :غذاهای محلی ،عوامل سالمت ،ذا قة گردشگر ،عوامل انگی شی ،گردشگری غذا.
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غذا همواره از نیازهای اولیة انسانی بوده که با گذر زمان چهرهای فرهنگی یافته است .ازاینرو تمایل به
سفر و تجربة طعم منحصربهفرد و واقعی غذاهای بومی تبدیل به یکی از مهمتـرین موضـوعات صـنعت
گردشگری شده است .تِلفر و وال ) (2000درخصوص اهمیت اقتصادی غذا و سایر خوردنیهـا در طـول
سفر اینگونه بیان داشتهاند که مصرف غذا یکسوم و یا حتی کسر بیشتر از کل ه ینههای گردشـگر را
به خود اختصاص میدهد .ازاینرو میتوان به این مسئله ،بهعنوان بخش درآمدزای گردشگری ،توجهی
ویژه داشت .دلیل این امر را با توجه به پژوهشهای اورت1و اسلوکوم ) (2013اینگونه میتـوان توجیـه
کرد که گردشگران نهتنها با انگی ة لذت ،بلکه با انگیـ ه و ذات حیـات مـادی و فی یکـی نیازمنـد رفـع
گرسنگیاند .با مروری بر پـژوهشهـای سـیدالی و همکـاران ) (2015مـیتـوان گفـت پـیشازایـن ،در
سالهای نهچندان دور ،تمرک صنعت گردشگری بر مراک خرید عمده ،اقامتگاهها ،هتلها و مکانهـایی
که مورد بازدید قرار میگیرند بوده ،اما در سالهای اخیر گردشـگری غـذا در میـان ارکـان اصـلی ایـن
صنعت جای گرفته است .ازآنجاکه گردشگری همواره معلول حس تجربـهگـر و کنجکـاو انسـان بـوده،
گردشگری غذا نی در گستردهترین تعریف «تجربه»هایی منحصربهفرد و بهیادماندنی را بـرای مخاطـب
خود به ارمغان آورده است.
مطالعات نشان میدهند که گردشگری غذا بهطور عام و گردشگری غذای بومی بـهطـور خـاص تـا
حدود زیادی خارج از دامنة مطالعات و برنامههای گردشگری قرار دارند .این درحـالی اسـت کـه تنـو
اقلیمی و فرهنگی موجود در ایران فرصتهای ارزشمندی را در این باره به ما عرضه کرده اسـت .البتـه
باید توجه داشت که این تنو بهخصوص در رابطه با پدیدههای فرهنگـی بـه میـان آمـده و در جامعـة
درحالتوسعة ایران بهعلت تغییرات فرهنگی و اجتماعی در خطر محوشدن از اذهـان و زنـدگی روزمـرة
مردم است .بههرحال در گیالن طبیعت بهوفور همهچی را در اختیار مردم قرار داده است؛ وقتی دانهای
روی زمین میافتد ،سب میشود و در سایة همین دستودلبازی طبیعی است که سفرة گیالن چنـین
رنگارنگ شده است .خوشبختانه غذاهای این خطه از کشور ج و معـدود غـذاهایی اسـت کـه تغییـرات
چندانی نداشته و اصالتش را حفظ کرده است .روغن زیتون ،برنج ،فلفل و اسانسهای گوناگون گیـاهی
در فرهنگ غـذایی گیلکـی شاخصـة اصـلی اسـت .برگـ اری جشـنوارههـا و فسـیتوالهـای غـذایی در
محیط های روستایی ،برگ اری تورهای غذا برای آموزش پخت غذاهای محلی و اف ایش گردشگرانی کـه
بهدنبال تنو غذایی در محیطهای کامالً سنتیاند به ایجاد گردشگری غذایی منجـر شـده اسـت .ایـن
سطح از گردشگری در زمانهای وی های از سال ،کـه محصـوالت کشـاورزی مثـل سـب یهـای محلـی
میرسد ،طرفداران خاص خود را دارد (امین و دادرس.)1394 ،
گردشگری غذا باعث اف ایش آگاهی از هویت و فرهنگ مقصد گردشگری میشود و فرصت ب رگـی
برای شناساندن تولیدات غذایی محلی ایجاد میکند .استان گیالن با داشتن بیش از  170نـو غـذا در
آستانة ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته اسـت .درحـالحاضـر  34شـهر از کشـورهای مختلـف ،از سـال
 ،2003گردشگری خالق را به شکلهای گوناگون به نام خود ثبت کردهاند .ایـن بـار نوبـت بـه اسـتان
1. Everett
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باران رسیده است؛ اما نه بهخاطر صنایعدستی ،بلکه بهسبب داشتن بـیش از  170گونـه تنـو غـذایی؛
البته منابع مختلف این تنو را بیش از  200نو معرفی کردهاند.
با توجه به آنچه در باال اشاره شد و این موضو که گردشگری غذا باعث اف ایش آگاهی از هویـت و
فرهنگ مقصد گردشگری میشود و فرصـت ب رگـی بـرای شناسـاندن تولیـدات غـذایی محلـی ایجـاد
میکند ،ل وم توجه به گردشگری غذا در کشور ما مشهود است .هدف از این پژوهش شناسـایی عوامـل
مؤثر بر مصرف غذاهای محلی در سفر بر اساس تحلیلهای صورتگرفته بر روی دادههای بهدستآمـده
در استان گیالن است .گفتنی است استان گیالن با داشتن بیش از  170نو غـذای محلـی در آسـتانة
ثبت در سازمان جهانی یونسکو قرار گرفته است.
به گفتة بسییر1،غذاهای سنتی و سبک غذاها جذابیت فوقالعادهای در جذب گردشـگر بـرای یـک
مقصد گردشگری ایجاد میکند .خوردن غذاهای محلی فقط یک تجربة صِرف درنظر گرفته نمـیشـود،
بلکه بخش جداییناپذیر یک سفر است که گردشگر میتواند آن را بیاموزد.
با توجه به اینکه ایران ،طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی در سـال  ،2014دارای رتبـة پـنجم
جاذبههای طبیعی و رتبة دهم جاذبههای باستانی و تاریخی است و همچنین بـا توجـه بـه نـرخ بـاالی
بیکاری و ل وم اف ایش درآمد ارزی و سرمایهگذاری خارجی ،توجه بـیشازپـیش در حـوزة گردشـگری
زمینة اف ایش نرخ اشتغال ،اف ایش درآمد ارزی ،معرفی تمـدن و فرهنـگ ایرانـی بـه جهانیـان ،تعامـل
گسترده و سازنده با کشورهای جهـان ،درهـم شکسـتن مرزهـای قـومی و اقلیتـی را فـراهم مـیکنـد.
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری غذا دانـش الزم را بـرای ایجـاد زیرسـاختهـا و زیربناهـای
موردنیاز توسعة گردشگری کشور فراهم میآورد و در اختیار سیاسـتگـذاران و مـدیران اجرایـی ملـی
مسئول توسعة بخشهای اقتصادی و اجتماعی قرار میدهد.
مبانی نظری
گردشگری غذا

غذا از عناصر مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری بهشمار میرود و یکی از مؤلفههای انگی شی مهم
برای گردشگران است .غذای محلی بازتابی از ماهیت چندرشتهای است که شامل خوراکشناسی و هنر
آشپ ی ،مطالعة تولیدات غذایی ،خاصیت درمانی ،فرایند آمادهسازی ،روشها ،بحثهای روانشناسی و
سنت میشود .درحقیقت غذا برای گردشگران چی ی بیش از خوردن است.
اسمیت و همکارانش گردشگری غذا را اینگونه تعریف کردهاند :بازدید از مقصدهایی که انگی ة
اولیة سفر به آن مقصدها عالقه به آشپ ی یک قوم ،ملت یا منطقه است و میتواند شامل خوردن و
نوشیدن ،یادگیری دربارة فرایندهای تولید محصوالت غذایی ،خرید خوراک و نوشیدنی یا شرکت در
دورههای آموزش آشپ ی باشد .گردشگری غذا شامل فعالیتهایی میشود که با غذا و خوراک
گردشگران مرتبط است ،از قبیل خوردن و خریدن محصوالت غذایی بومی یا محصوالت وابسته به مواد
1. Bessiere
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غذایی و تجربة ویژگیهای منحصربهفرد غذاهای محلی.
هال و میشل ) ،(2012با توجه به می ان عالقهمندی و تعداد گردشگران ،گردشگری غذا را به سه
دسته تقسیم کردهاند:
 .1گردشگران خوشخوراک :این افراد به رستورانها یا نوشیدنیفروشیهای بسیار گرانقیمت یا
معتبر میروند.
 .2گردشگران خوردوخوراک /آشپ ی :این گروه به مسا ل گستردهتر چون فرهنگ و چشماندازی
عالقهمندند که غذا و نوشیدنی در آن بستر تهیه میشود.
 .3گردشگران خوراکپرداز :این دسته به سبک آشپ ی خاصی از یک کشور یا منطقه عالقهمندند.
گردشگران غذا بهطور متوسط از سایر گردشگران متمولتر و فرهیختهترند.
دی البره1و برودر (2013)2بیان میکنند که امتحانکردن غذاهای محلی یکی از جنبههای ضروری
دانستن فرهنگ آن منطقه است .به این علت که غذا آمیختهای از فرهنگ و سبک زندگی مردم یک منطقه
است .تفاوتهای فرهنگی بر آمادهسازی ،پختن ،سرو کردن و نحوة خوردن غذا تأثیر میگذارد .گردشگر ،در
طول سفر ،دانش جدیدی دربارة سبک غذای محلی منطقه بهدست میآورد و با غذاهای جدیدی مواجه
میشود که بهاحتمالزیاد در محل زندگیاش ندیده است .ازاینرو تجربة غذاهای محلی میتواند یکی از
بهترین راههای شناخت فرهنگ یک منطقه باشد .گردشگری غذا باعث اف ایش تبلیغات دربارة هویت و
فرهنگ مقصد گردشگری میشود و فرصت ب رگی برای شناساندن تولیدات غذایی محلی ایجاد میکند.
ایجاد تجربة غذایی خاص برای گردشگران برای مواد غذایی یک منطقه ارزش ایجاد میکند.
لیانگ در بررسیهای خود به این مسئله پی برد که بسیاری از مقاصد گردشگری ،خصوصاً در
کشورهای توسعهیافته ،جاذبههای غذایی خود را توسعه دادهاند ،به این دلیل که غذاها یکی از
جاذبههای مهم برای مردمی است که سفر میکنند .بنابراین با درنظرگرفتن تأثیر اقتصادی بس ایی که
گردشگری غذا در مقاصد گردشگری میگذارد ،توجه زیادی به این بخش میشود .ویژگی منحصربهفرد
این تجربة گردشگری برخالف اشکال دیگر تجارب گردشگری این است که به گردشگران اجازه
میدهد تا برای لذتبردن از سفر از حواس پنجگانة خود استفاده کنند.
پیشینة پژوهش
تاکنون پژوهشهای زیادی درزمینة گردشگری غذا صورت گرفته که بسیاری از آنها فرهنگی
بوده است .اورت و آیتچیسون (2008)3در بعد ارزش نمادین غذا در صنعت گردشگری اینگونه بیان
کردهاند که غذا در هر کشوری ،بهعنوان نمادی فرهنگی با پیشینة تاریخی ،باید موجب مباهات و
جذب سایر فرهنگها شود و اهمیت خود را بازیابد .بهگفتة آنان ،خوراک در جای خود نشاندهندة
تفاوتهای فرهنگی و تقویتکنندة آنها است .اگرچه ممکن است مقولة غذا برای اغلب مردم ایران
1. De la Barre
2. Brouder
3. Everett and Aitchison
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پیشپاافتاده بهنظر برسد ،اما چگونگی و ماهیت فرهنگی آن بیانگر تفاوتهای بسیاری از سفرهای تا
سفرة دیگر است و این تفاوتها ناشی از مواد غذایی ،ذا قهها و فرهنگهای گوناگون در تغذیه است.
سیم ) (2009بیان کرده است که مواد غذایی محلی ،بهعلت میل افراد به تجربة اصالت مقصد ،تأثیری
مهمی در ایجاد تجربهای پایدار برای گردشگر دارند و با توجه به استداللهای انجامشده اینگونه بیان
میکند که غذاهای محلی ،بهطور بالقوه ،باعث اف ایش بازدیدکنندگان یک منطقه و ارتباط آنان با
فرهنگ آن منطقه میشود .بهگفتة الن و همکاران ) ،(2012صنعت گردشگری تجربة خوردن غذاهایی
را که اصالتاً متعلق به فرهنگی خاص هستند بهمنظور توسعة غذاهای سنتی سالم و معروف برای
گردشگران ایجاد کرده است .از دیدگاه مسافران ،تجربة غذایی یکی از مهمترین و آشکارترین راههای
ورود به محتوای دیگر فرهنگها است .ازاینرو گردشگری غذایی چی ی بیش از تالش برای تجربة
غذاهای جدید دیگر جوامع است .درنتیجه غذا ،عالوهبر اینکه وسیلهای برای گردشگر است ،بهعنوان
یک هدف گردشگری مطرح میشود .تیموتی و ران ) (2013به بررسی تأثیر غذا در بیان ویژگیهای
قومی و هویتی یک منطقه پرداختهاند .از دیدگاه آنان ،غذا از گذشته در کنار دین ،زبان ،خانواده و
سایر مؤلفههای فرهنگی تا حدودی یکی از شاخصهای مهم هویت قومی بوده است .غرور قومی،
ملیگرایی ،میراث خانوادگی و محلی و آدابورسوم کشاورزی و بسیاری از شاخصهای هویت تا
حدودی بهوسیلة حفظ آداب غذایی حفاظت شدهاند .بهگفتة بوژکوسکا (2014) 1تجربهکردن غذاهای
محلی یکی از جنبههای کاربردی برای شناخت فرهنگ هر منطقه است .تفاوتهای فرهنگی در
آمادهسازی ،پختن ،سرو کردن و نحوة خوردن غذا تأثیر میگذارد .به همین دلیل ،گردشگر در طول
سفر دانش جدیدی دربارة سبک غذای محلی منطقه بهدست آورده و با غذاهای جدیدی مواجه
میشود که بهاحتمالزیاد در محل زندگیاش ندیده است .عالوهبر پژوهشهای مذکور که عمدتاً با
محوریت فرهنگشناسی گردشگری غذا صورت گرفته ،پژوهشهایی نی در زمینههای تأثیر اقلیم و
هنرشناسی آشپ ی در بحث گردشگری غذا انجام گرفته است .هال و همکاران ) (2004غذا را یکی از
عناصر مهم در انتخاب مقصد گردشگری و یکی از مؤلفههای انگی شی مهم برای گردشگر بیان
کردهاند .غذای محلی بازتابی از ماهیتی چندرشتهای شامل خوراکشناسی و هنر آشپ ی ،مطالعة
تولیدات غذایی ،خاصیت درمانی ،فرایند آمادهسازی ،روشها ،بحثهای روانشناسی و سنت است؛
بنابراین در حقیقت غذا برای گردشگران چی ی بیش از خوردن بهحساب میآید.
عالوهبر پژوهشهای توصیفی ،توصیههایی برای توسعة این نو گردشگری صورت گرفته است .رند
و هت (2006)2مؤلفههای کلیدی ،چارچوب و اب ارهای ارزیابی گردشگری غذا را ،بهعنوان عنصری
برای بازاریابی مقصد گردشگری ،بررسی کرده و دستورالعملها و توصیههایی برای توسعه ،بستهبندی و
بازاریابی مواد غذایی محلی و منطقهای ارا ه دادهاند .این دو محقق ادعا میکنند که گردشگری غذا
بهطور ف ایندهای در موارد زیر مؤثر است:
1. Buczkowska
2. Du Rand and Heath
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 .1به رسمیت شناخته شدن مقصد و فرهنگ آن منطقه؛
 .2ارتقای گردشگری منطقهای؛
 .3رقابت در بازاریابی مقصد؛
 .4جهانیشدن.
در جدول  1پژوهشهای پیشین مرتبط با موضو پژوهش بهاختصار ذکر شده است:
جدول :1پژوهشهای پیشین
محقق

سال

دی ال

2013

آرام سان

2013

بوشوسکا

2014

یانگ

2009

سینکالر

2008

سافاک
ساهین

2014

کارل مور

2008

عنوان
پژوهش

داستانهای
مصرف غذا
غذاهای
مذهبی
بهعنوان
جاذبه
گردشگری
غذاهای
محلی و
نوشیدنیها
مهمترین
سوغاتی
گردشگران
بازاریابی
تحت شبکه
در
گردشگری
غذا
برندینگ:
کاالهای
جهانی و
هویت ملی
برندسازی
شهر

تولد برند

نتایج

روش

کیفی -گردشگری غذا نقش بس ایی در توسعة برند مقصـد (اطـراف
اکتشافی قطب شمال) و منافع زیادی برای ساکنان آن دارد.

کیفی

کمّی

کیفی

مقاله به بررسـی نقـش غـذاهای مـذهبی بـهعنـوان جاذبـة
گردشگری با مطالعة غذاهای بودایی پرداخته و بیان میکنـد
کـه غـذا و مــواد غـذایی بـرای گردشــگران چیـ ی بـیش از
خوردن است و برای آنها الهامی از معانی و نقشها است.
این مقاله به بررسی جایگاه غذاها و نوشیدنیهـای محلـی
در سوغات گردشگران اشاره کرده و بیان میکند که برای
برخی از گردشگران یادگیری دسـتور غـذا ،خـواص آن و
تجربة آن در طول سفر ممکن است یکـی از انگیـ ههـای
سـفر باشــد کـه البتــه غالــب ایـن دســته از گردشــگران،
گردشگران فرهنگیاند.
اطالعات درخصوص غـذا ،فعالیـت هـای مـرتبط بـا غـذا،
محصوالت غذایی و گردشـگری غـذا مـورد بررسـی قـرار
گرفته و نتایج آن نشان داده کـه ،بـرای بهبـود بازاریـابی
مقاصد گردشگری ،راهبردهای بازاریابی اینترنتی یکـی از
اب ارهای مؤثر در جذب بیشتر گردشگر است.

کیفی

به بررسی تاریخچة برندینگ پرداختـه و آن را در جوامـع
پسامدرن بررسی میکند.

کیفی

برند شهر میتواند در بازاریابی هر شـهر بـرای گردشـگران و
ایجاد ارتباط با ویژگیهای مکان تا حد زیادی اثرگذار باشد.

کیفی

تفاوتهای زیادی بین برند کشور و برند شهر وجود دارد،
اما هردوی آن هـا بـرای جـذب گردشـگر بـه آن منطقـه
به عنوان یک مقصد گردشگری اثرگذارند .عالوهبـراین ،بـا
اطمینان میتوان گفت که این دو با هم در تضاد نیستند.
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مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد که در اکثر پژوهشهای صورتگرفته نگرشی فرهنگی و قـومی
به بحث گردشگری غذا وجود دارد و درواقع گردشگری غذا راهی برای شناسایی فرهنگ مقصد معرفـی
شده است.
در پژوهشهای پیشین ،به عوامل مؤثر بر جذابیت غذاهای مقصد برای گردشگران کـه بـه مصـرف
این غذاها منجر می شود کمتر با دیـدگاهی جـامع نگریسـته شـده اسـت .لـذا هـدف از ایـن پـژوهش
شناسایی این عوامل از دیدگاه کارآفرینان در بستر استان گیالن است.
سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی در گردشگری غذا در استان گیالن تأثیرگذارند و این
عوامل در مصرف غذاهای محلی چه می ان تأثیر دارند.
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش آمیخته (کیفی ـ کمّی) است .در انجام پـژوهش در بخـش کیفـی ،تحلیـل محتـوای
مصاحبه با رویکرد تحلیل تم بهکار رفته است.
روش تحلیل تم از روشهایی است که در دهههای اخیر بهشدت رو به گسترش بوده است .فراگـرد
تحلیل تم زمانی شرو میشود که تحلیلگر الگوها و موضوعاتی را مدنظر قرار مـیدهـد کـه جـذابیت
بالقوه دارند .ایـن تحلیـل شـامل یـک رفـت وبرگشـت مسـتمر بـین مجموعـة دادههـا و خالصـههـای
کدگذاریشده و تحلیل دادههایی است که بهوجود میآیند .نگـارش تحلیـل از همـان مرحلـة نخسـت
شرو میشود .بهطورکلی هیچ راه منحصربهفردی برای شرو مطالعه دربارة تحلیل تـم وجـود نـدارد.
مراحل ششگانة تحلیل تم با رویکردی توضیح داده میشود که براون و کالرک ) (2006ارا ه دادهاند.
آشنایی با دادهها :برای اینکه محقق با عمق و گسترة محتوایی دادههـا آشـنا شـود ،بایـد خـود را تـا
اندازهای در آنها غوطهور سازد .غوطهورشدن در دادهها معموالً شامل «بازخوانی مکرر دادهها» و خوانـدن
دادهها بهصـورت فعـال (یعنـی جسـتوجـوی معـانی و الگوهـا) اسـت .درواقـع از آغـاز همـین مرحلـه،
یادداشتبرداری و عالمتگذاری معانی که در مراحل بعدی به آنها نیاز پیدا خواهد شد شرو میشود.
ایجاد کدهای اولیه :مرحلة دوم زمانی شرو میشود که محقق دادهها را خوانده و با آنها آشـنایی
پیدا کرده است .این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیـه از دادههـا اسـت .کـدها یـک ویژگـی دادههـا را
معرفی می نمایند که به نظر تحلیلگر جالب میرسـد .دادههـای کدگـذاریشـده از واحـدهای تحلیـل
(تمها) متفاوتاند .در پژوهش کنونی کدگذاری بهروش دستی انجام گرفته است.
جستوجوی تمها :این مرحلـه شـامل دسـتهبنـدی کـدهای مختلـف در قالـب تـمهـای بـالقوه و
مرتبکردن همة خالصهدادههای کدگذاریشده در قالب تمهای مشخص است.
بازبینی تمها :مرحلة چهارم زمانی شرو میشود که محقق مجموعهای از تـمهـا را ایجـاد کـرده و
آنها را بازبینی میکند .این مرحله شامل بازبینی و تصفیة تمها است .اگر نقشة تم بهخوبی کـار کنـد،
آنگاه میتوان به مرحلة بعدی رفت .چنانچه نقشه بهخوبی با مجموعة دادهها همخوانی نداشـته باشـد،
محقق باید برگردد و کدگذاری خود را تا زمانی ادامه دهد که یک نقشة تم رضایتبخش ایجاد شود.
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تعریف و نامگذاری تمها :پژوهشگر در این مرحله تمهایی را که برای تحلیـل ارا ـه کـرده تعریـف
میکند و مورد بازبینی مجدد قرار میدهد و نامگذاری میکند.
تهیة گ ارش :مرحلة پایانی تهیة گ ارش است.
جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کارآفرینان فعال درزمینة غذاهای محلـی اسـتان گـیالن
است که بهوسیلة روش گلولهبرفی شناسایی شدهاند .نمونهگیری گلولهبرفی روش زنجیرهای مراجعه اسـت
که در آن نمونه با افراد در دسترس شرو میشود و در مرحلة بعد از هر فرد خواسته میشود افراد مشـابه
خود را معرفی .این فرایند تا زمانی ادامه مییابد که نمونة مناسب بهوجود آیـد ) .(Morehouse, 1994در
این پژوهش ،با  18نفر از کارآفرینان مصاحبه شده تا اشبا نظری حاصل شود.
پایایی مصاحبههای انجامگرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول هولستی برابر  83درصد اسـت.
با توجه به اینکه می ان پایایی بیشتر از  80درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها موردتأیید است.
برای سنجش روایی ،بعد از استخراج سؤاالت مصاحبة نیمهسـاختاریافته ،ایـن سـؤاالت در اختیـار
خبرگان قرار گرفته تا اصالحات الزم در آن صورت پذیرد .همچنین در هنگـام مصـاحبه بـا فـرد از وی
خواسته شده برداشت خود را از سؤال مطرح شده بیان کنـد و در صـورت وجـود هرگونـه سـؤال آن را
مطرح نماید تا جواب وی مطابق با اهداف پژوهش و خصیصة مورداندازهگیری باشد.
با بررسی و موشکافی و مقایسة مداوم دادههای برخاسته از مصاحبهها ،در پایان فراینـد کدگـذاری،
در مجمو  14تم فرعی مشخص شده است .در طی کدگذاری ،با توجه بـه شـباهتهـا و تفـاوتهـای
موجود در بین این تمهای فرعی ،به تحلیل و تقلیل تمها اقدام شده است .بهاینترتیب ،در کدگذاری 4
تم اصلی مفهومپردازی شده است :فرهنگ پذیرایی ،عوامل شخصیتی گردشگر ،عوامل انگی شی ،عوامل
سالمت (جدول.)1
جدول :1تمهای استخراجشده و متغیر وابستة مدل
تم فرعی

تم اصلی

تفاوت در سطح اقتصادی-اجتماعی
فرهنگ پذیرایی

الگوهای رفتاری موجود در فرهنگ گیالنیها
تنو در فرهنگ غذایی با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی
رسم غذاخوردن دستهجمعی

عوامل شخصیتی
گردشگر

تمایل به تجربة غذاهای جدید
ترس از تجربة غذاهای جدید
بوی غذا
طعم غذا

عوامل انگی شی

شکل ظاهری غذا
رعایت اصول بهداشتی
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مواد اولیة در دسترس
تازگی مواد اولیه

عوامل سالمت

آبوهوا
تأثیر ساخت کشاورزی

مصرف غذاهای
محلی

ترجیحات و انتخاب غذای محلی توسط گردشگر
تجربة پختوپ و مصرف غذای محلی در سفر
میل و لذت آزمودن م ههای غذاهای محلی در سفر

شاخص های متغیر وابسته ،یعنی مصرف غذاهای محلی ،بر اساس مرور ادبیـات پـژوهش بـهدسـت
آمده که در شکل  1ارا ه شده است .مصرف غذای محلی در گردشگری در ادبیات ابعاد گونـاگونی دارد
ازجمله عالیق و انتخاب غذا توسط گردشگر ) ،(Chang et al., 2011تجربة پختوپـ و مصـرف غـذای
محلی در سفر ) ،(Chang et al., 2010میل و لذت تجربة م ههای غذاهای محلی در سفر (Giesen et
).al., 2010

تفاوت اقتصادی-
اجتماعی
الگوهای رفتاری
تنو در غذا
رسم غذاخوردن
دستهجمعی
تمایل به تجربة غذاهای
جدید
ترس از تجربة غذاهای
جدید

فرهنگ
پذیرایی
خاص محلی

مصرف
غذاهای
محلی

عوامل
شخصیتی

بوی غذا
طعم غذا
شکل ظاهری غذا
رعایت اصول بهداشتی

عوامل
انگی شی

مواد اولیة در دسترس
تازگی مواد اولیه
آب و هوا
تأثیر ساخت کشاورزی

عوامل
سالمت

شکل  :1مدل مفهومی پژوهشی
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فرضیههای پژوهش
ـ فرهنگ پذیرایی خاص محلی بر مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد.
ـ عوامل شخصیتی گردشگر در مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد.
ـ عوامل انگی شی در مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد.
ـ عوامل سالمت در مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد.
در مرحله کمّی پژوهش ،پرسشنامهای با توجه به دادهها ی حاصل از بخش کیفی پژوهش طراحی
شده است .جامعة آماری در بخش کمّی پژوهش شامل کلیة گردشگرانی است که در بهار و تابستان
سال  1395وارد استان گیالن شدهاند و غذاهای محلی را میل کردهاند .ازآنجاکه حجم جامعه نامعین
است ،از فرمول کوکران برای جامعة نامعین استفاده شده و حجم نمونه  365نفر بهدست آمده است.
پرسشنامه در اختیار  400گردشگر گیالنی قرار گرفته و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
شده است .از بین این  400پرسشنامه 368 ،پرسشنامه برگردانده شده که به تج یهوتحلیل آنها
پرداخته شده است .ازنظر جنسیت 57/6 ،درصد حجم نمونه را زنان و  42/4درصد را مردان تشکیل
میدهند .همچنین 56/5 ،درصد پاسخدهندگان مدرک کارشناسیارشد 33/2 ،درصد مدرک
کارشناسی 7/1 ،درصد دکتری و  1/6درصد مدرک دیپلم دارند؛ 1/6درصد آنها گ ینة سایر را انتخاب
کردهاند .ازنظر نو فعالیت 86/4 ،درصد محصل 72/3 ،درصد دارای شغل دولتی 54/9 ،درصد بیکار و
 35/9درصد دارای شغل آزاد بودهاند.
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
برای بررسی روایی پرسشنامه در این پژوهش از نظر خبرگان استفاده شده است .بـدین منظـور ،ابتـدا
نسخهای از پرسشنامه در اختیار  6نفر از متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران قـرار گرفتـه
تا روایی محتوایی پرسسشنامه سنجیده شود و درنهایت دیدگاههای پیشنهادی آنهـا در پرسـشنامـه
اعمال شده است .برای برآورد پایایی ،بعد از استخراج نمرههای مربوط به هر پرسـشنامـه و واردکـردن
دادهها در نرماف ار  ،SPSSاز آلفای کرونباخ استفاده شده که می ان آن برای همة متغیرها بـاالتر از 0/7
بهدست آمده است.
سنجش مدل
زمانیکه هم بستگی متغیرها شناسایی شد ،بایـد آزمـون معنـاداری صـورت گیـرد .بـهمنظـور بررسـی
معناداربودن رابطة بین متغیرها از آمارة آزمـون  tیـا همـان  t-valueاسـتفاده شـده اسـت .ازآنجـاکـه
معناداری در سطح خطای  0/05بررسی میشود ،اگر می ان بارهای عـاملی مشـاهدهشـده بـا آزمـون t-
 valueاز  1/96کوچکتر باشد ،رابطه معنادار نیست و در نرماف ار لیـ رل بـا رنـگ قرمـ نمـایش داده
خواهد شد (شکل .)2
مقادیر محاسبهشدة  tبرای هریک از بارهای عاملی بیانگر باقیمانده با سازه یا متغیـر پنهـان خـود،
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باالی  1/96بوده که با توجه به این نتیجه روایی سازه تأیید شده است .برای بررسی روایی تشخیصی از
ماتریس قطری  1استفاده شده است که باالتربودن مقدار مجذور میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده از
تمام همبستگیهای موجود بیانگر مناسبت روایی تشخیصی بوده است.
ازطریق الگوی علّی و تحلیل ساختار کوواریانس میتوان درستی الگوهای نظری را در جامعـههـای
خاص بـا اسـتفاده از دادههـای هـمبسـتگی ،غیرآزمایشـی و آزمایشـی آزمـود .هنگـامیکـه دادههـای
بهدستآمده از نمونة بررسیشده بهصورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعـهای
از معادالت رگرسیون تعریف شود ،میتوان از نرماف ار لی رل استفاده کرد.

شکل  :2مقادیر t

در این پژوهش ،برای ارزیابی برازش کلی دادههای مشـاهدهشـده از معیارهـای X2 ،GFI ،AGFII

(کای اسکو ر) بر درجة آزادی استفاده شده است.
جدول  :2دادههای لیزرل

( X2/DFکای دو بر درجة آزادی)

1/12

( GFIنیکویی برازش)

0/97

( AGFIشاخص تعدیلشدة نیکویی برازش)

0/92

با توجه به جدول  ،2نسبت کای دو بر درجة آزادی کمتر از  3اسـت ،لـذا مـدل از بـرازش خـوبی
برخوردار است .همچنین شاخصهای  GFIو  AGFIباالتر از  0/9است که نشاندهنـدة بـرازش خـوب
مدل است.
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نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیههای بهدستآمده از دادههای حاصل از مصاحبهها به شرح جدول  4است:
جدول  :4نتایج رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصرف غذاهای محلی در سفر
اثر بعد موردمطالعه

جهت

مقدار

سطح

رابطه

استانداردشده

معناداری

رابطة معناداری بین فرهنگ پـذیرایی خـاص
محلی و مصرف غذاهای محلی در سفر وجـود
دارد.

مستقیم

0/84

P≤ 0.01

مقدار t

9/75

نتیجه

تأیید

رابطة معناداری بین عوامل شخصیتی مـرتبط
با غذا و مصرف غذاهای محلی در سفر وجـود
دارد.

مستقیم

0/19

P≤ 0.01

3/86

تأیید

رابطة معناداری بین عوامل انگی شی و مصرف
غذاهای محلی در سفر وجود دارد.

مستقیم

0/61

P≤ 0.01

8/89

تأیید

رابطة معناداری بین عوامل سالمت و مصـرف
غذاهای محلی در سفر وجود دارد.

مستقیم

0/72

P≤ 0.01

9/06

تأیید

با توجه به جدول  4میتوان نتیجه گرفت که بین فرهنگ پذیرای خاص محلی و مصـرف غـذاهای
محلی در سفر ارتباط مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد .لـذا فرضـیة  1تأییـد مـیشـود .بـین عوامـل
شخصیتی مرتبط با غذا و مصرف غذاهای محلی در سـفر ارتبـاط مثبـت و معنـاداری وجـود دارد ،لـذا
فرضیة  2تأیید میشود .بین عوامل انگی شی و مصرف غذاهای محلی در سفر ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد و فرضیة  3نی تأیید میشود .همچنین بین عوامل سالمت و مصرف غذاهای محلی در سـفر
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد ،لذا فرضیة  4تأیید میشود.
نتیجهگیری و ارائة پیشنهادها
ازآنجاکه صنعت گردشگری غذا در بسیاری از کشورها با سیاستهای کشاورزی در ارتباط است و غالبـاً
وسیلهای درجهت حمایت از محیطزیست و فرهنگهای بومی است ،میتواند عامل مهمی برای توسـعة
اجتماعی و اقتصادی جوامع باشد.
در این پژوهش کوشیده شـده تـا ،بـا توجـه بـه شـرایط داخلـی و بـومی ایـران بـهعنـوان کشـوری
درحالتوسعه که چشمانداز توسعه پیشِ روی خود دارد ،مدلی برای مصـرف غـذاهای محلـی ارا ـه شـود.
ظهور چنین پروژههایی در کشورهای درحالتوسعه پدیدة جدیدی اسـت کـه دربـارة آن کمتـر بـه ارا ـة
تئوری پرداخته شده است .این پژوهش به شیوة آمیختة کیفی ـ کمّی انجام شده است .در مرحلـة کیفـی
از روش تحلیل تم استفاده شده و در مرحلة کمّی روش معادالت ساختاری بهکارگرفته شده است.
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بر اساس نتایج این پژوهش ،فرهنـگ پـذیرایی خـاص محلـی ( ،)0/84عوامـل انگی شـی (،)0/61
عوامل سالمتی غذاهای محلی ( )0/72و عوامل شخصیتی ( )0/19گردشگر بهترتیب مهمتـرین عوامـل
مؤثر در مصرف غذاها توسط گردشگران بوده است .توجه به عوامل فوق درزمینة گردشگری غذا موجب
گسترش گردشگری و سرازیرشدن منابع و گردشگر به منطقه خواهد شد .همچنین باتوجه بـه نگـرش
مثبت ساکنان به توسعة گردشگری میتوان در این زمینه برنامهری یهای الزم را انجام داد .درمجمـو
میتوان گفت توجه به عوامل اثرگذار بر مصرف غذاها در طول سفر یک گردشـگر موجـب سرری شـدن
منابع مالی و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.
نتایج پژوهشهای پیشین نی نشان میدهد که عوامل فرهنگی نقش مهمـی در رونـق گردشـگری
غذا دارد .سیم ) ،(2009به بررسی نقش غذا در توسعة اقتصادی و پایداری محیطزیسـت در دو حـوزة
گردشگری و کشاورزی پرداخت .بر اساس یافتههای وی ،بهعلـت میـل گردشـگران بـه تجربـة اصـالت
مقصد ،مواد غذایی محلی تأثیر مهمی در تجربهای پایدار برای گردشگران دارد .در این پژوهش راههایی
شناسایی شده که غذاهای محلی ،بهعنوان محصوالت «معتبر» ،نمـادی از مکـان و فرهنـگ آن مقصـد
گردشگری شوند .همچنین ،با درگیرشدن در مباحث پیرامون معنای اصالت محل و به چالش کشـیدن
آن ،راهی جدید برای پژوهشهای گردشگری ارا ه شده ،با این استدالل که «غذاهای محلـی» بـهطـور
بالقوه باعث اف ایش تجربة بازدیدکنندگان و ارتباط آنها با فرهنگ آن منطقه میشوند.
سان و همکاران ) (2013به بررسی نقش غذاهای مـذهبی ،بـهعنـوان یـک جاذبـة گردشـگری ،بـا
مطالعة غذاهای بودایی پرداختهاند و بیان میکنند که غذا و مواد غذایی برای گردشگران چیـ ی بـیش
از خوردن است و الهامی از معانی و نقشها است .آنان تجربة غذایی را برای گردشگران در شش مقولـه
دستهبندی میکنند :غذا وسیلهای برای جستوجوی چی های جدید ،غذا وسـیلهای بـرای لـذتبـردن،
غذا اوج یک تجربة گردشگری ،غذا نمادی از اصالت ،نمادی از من لـت و رسـانهای بـرای پـژوهشهـای
فرهنگی .دیالبره و برودر ) ،(2013در پژوهش خود به بررسی نقش غـذا در تجربـة گردشـگران قطـب
شمال پرداخته اند و هدف آنان بررسی روند ظهور گردشگری و نتایج آن بر بومیان اطراف قطب شـمال
بوده است .آنان در بررسیهای خود به این نتیجه دست یافتند که توجـه بـه غـذا بـرای هـر دو طـرف
می بان و مهمان منافعی دارد و سبب رشد اقتصادی میشود .نتایج پژوهش حاضر نشـان مـیدهـد کـه
عوامل انگی شی مانند طعم و رنگ متفاوت غذاهای گیالنی به تقویت تمایـل گردشـگران بـرای تجربـة
غذاهای گیالنی منجر شده است .از دیدگاه برتال ،(2011)1غذاخوردن پتانسیلی غیرقابلانکار اسـت .هـر
گردشگر در یک روز دستکم به سه وعدة غذایی احتیاج دارد که این جدا از میان وعدهها و خریـدهای
کوچک خوردنیها و نوشیدنیهای در طول روز است .همچنین غذاخوردن مـیتوانـد تجربـه محسـوب
شود .هنر گردشگری غذا این است که نهتنها تمام حواس پنجگانة مخاطب را متوجه خود میکند ،بلکه
تواناییهای بالقوة فرهنگی را نی مورد توجه قرار میدهد.
همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد گردشگران ازآنجهت به غذاهای گیالنـی تمایـل دارنـد کـه
1Bertella
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این غذاها با مواد غذایی بومی و سالم و طبیعی تهیه میشوند .همچنین نحوة ترکیب این مواد غذایی و
طعم آنها بینظیر است .با مروری بر نتایج پژوهش ماک و همکاران ) (2012میتوان گفت آنچه مسلم
است مواد اولیة غذایی در اکثر نقاط دنیا تقریباً مشابه است ،ولی آنچه موجـب بیشـتر تفـاوتهـا شـده
نحوة ترکیب مواد با یکدیگر و نحوة پخت آنها است .بهعبارتدیگر ،انسانها معموالً بنا بـه ذا قـههـای
خود ،که بر اثر عوامل گوناگون فرهنگی و محیطی بر آنها تحمیل شده ،دسـت بـه انتخـاب و پخـت و
صرف غذا میزنند و آن را در گذر زمان تبدیل به عادات غـذایی و نهایتـاً فرهنـگ غـذایی مـیکننـد و
درواقع با هنر آشپ ی خود پاسخی فرهنگی به یک نیاز زیستی میدهند.
بوشوسکا ) (2014به جایگاه غذاها و نوشیدنیهـای محلـی در سـوغات گردشـگران اشـاره و بیـان
میکند که برای برخی از گردشگران یادگیری دستور غذا ،خواص آن و تجربة آن در طول سفر ممکـن
است یکی از انگی ههای سـفر بـهشـمار آیـد کـه البتـه غالـب ایـن دسـته از گردشـگران ،گردشـگران
فرهنگیاند .لذا نتایج پژوهشهای پیشین نی نقش آشـنایی بـا فرهنـگ محلـی را در مصـرف غـذاهای
محلی و جذب گردشگر بسیار مؤثر میداند.
درزمین ة عوامل مؤثر بر برنـد مقاصـد گردشـگری تحقیقـاتی در جهـان و در ایـران انجـام شـده و
چارچوب عوامل مؤثر تا حدودی بررسی شده است .بهنظر میرسد درزمینة عوامل مؤثر بـر گردشـگری
غذاها در ایران تاکنون پژوهشی انجام نشده و از نوآوریهای این پژوهش است.
مانند اغلب پژوهشهای کیفی ،یافتههای این مطالعه با اتکا بـه دیـدگاههـا و تجـارب افـراد نسـبتاً
محـدودی حاصــل شـده کــه ایـن ضــعف مـیتوانــد تعمـیمپــذیری نظـری یافتــههـای پــژوهش را بــا
محدودیتهایی همراه کند .پژوهشهای کیفی متکی بر دیدگاههای متخصصان و خبرگان نیازمند افراد
صاحبنظر و باانگی ه است که متأسفانه ،همانند بسیاری از پژوهشهای داخلی ،این پژوهش بـا کمبـود
خبرة واقعی و نی فرصت تعامل و بهرهمندی از نظر آنها مواجه بوده است.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسـی عوامـل محیطـی اثرگـذار بـر برندسـازی مقصـد
گردشگری با توجه به محصوالت کشاورزی و غذاهای محلی پرداختـه شـود .بـا توجـه بـه نتـایج ایـن
پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی برای استان گیالن به شرح زیر نی مطرح میشود:
ـ ایجاد رستورانهایی با مکانهای سرو سنتی غذای گیالنی؛
ـ برگ اری جشنوارههای غذایی بهصورت فصلی ،بهمنظور کمک به شناساندن غذاهای گیالنی؛
ـ ایجاد آگاهی و زمینههای تشویقی برای ساکنان بومی درجهت توسعة گردشگری غذا؛
ـ آموزش نیروی انسانی در فعالیتهای بخش گردشگری بهمنظور ارا ة خدمات کارآمد؛
ـ ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی صـنایع غـذایی اعـم از محصـوالت کشـاورزی ،بـاغی و دامـی در
گیالن.
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