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چکیده
غذا بخش مهمی از خدمات ارا هشده به گردشگران را دربر میگیرد .با درنظرگرفتن انگی ه و تجربههای
جدید بهعنوان مبنای اصلی انگی ة گردشگران ،تجربههای جدید تأثیرات زیادی در تصمیمات
گردشگران و رفتارهای آنان ،بهخصوص بر انتخاب غذاها ،خواهد داشت .ازاینرو این پژوهش با هدف
بررسی تأثیر صفات شخصیتی مرتبط با غذای گردشگران داخلی در نتایج سفر انجام پذیرفته است.
جامعة آماری تحقیق شامل گردشگران داخلی و ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری رامسر است.
تعداد نمونه ،بر اساس فرمول محاسبة حجم نمونه برای جامعة آماری نامحدود 384 ،نفر محاسبه شده
است  .برای انتخاب افراد نمونه از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شده است .جمعآوری دادهها
ازطریق توزیع پرسشنامه صورت پذیرفته و تج یهوتحلیل دادهها نی با استفاده از  SPSS23و
 SmartPLS2انجام شده است .یافتهها حاکی از آن است که صفات شخصیتی مرتبط با غذا تأثیر
مثبت و معناداری با مصرف غذاهای جدید و رضایتمندی از غذا دارد ،ولی در حضور متغیر تعدیلگر
نوجویی به رضایتمندی از غذا ،توصیة شفاهی و انگی ة بازدید مجدد منجر نمیشود .سایر نتایج در
قالب نتیجهگیری و پیشنهاد ارا ه شده است3.
واژههای کلیدی :گردشگری غذا ،ویژگیهای شخصیتی مرتبط با غذا ،نوجویی ،رضایتمندی ،وفاداری.

1ـ استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،گیالن ،ایران.
2ـ نویسنده مسئول :دانش آموخته مدیریت بازرگانی ،گرایش تحول ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی رشت،
گیالن ،ایران (.)s.larijani67@gmail.com
 .3این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش تحول ،با عنوان «تأ ثیر صفاتشخصیتی مرتبط با غذا بر
نتایج سفر» ،از دانشکدة حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت است.
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مقدمه
امروزه مواد غذایی به بخش جداییناپذیر تجربههای گردشگری تبدیل شده است و عنصری مهم در
تعیین سطح رضایت گردشگر بهشمار میآید ) .(Grbac and Milohanovic, 2008, p. 83درواقع غذا
ترکیبی از جنبههای فرهنگی ،اجتماعی ،زیستشناختی و گردشگری مقصد را نمایان میسازد
) .(Aslimoski and Gerasimoski, 2012, p. 537بسیاری از مقصدهای گردشگری از غذا بهعنوان
منبعی جذاب برای تقویت بازاریابی گردشگری ) ،(Lin et al., 2011, p. 30سیاستگذاری عمومی
) (Halkier, 2012, p. 1و اف ایش رقابت مقصد گردشگری خود ) (Lan et al., 2012, p. 609استفاده
کردهاند.
برخی از محققان بر این عقیدهاند که نوجویی گردشگران را به تجربة غذاهای جدید تشویق
میکند و ترس از خوردن غذاهای جدید ممکن است مانع جستوجوی غذاهای جدید توسط
گردشگران شود ) .(Ji et al., 2016ویژگیهای شخصیتی مرتبط با غذا ،که بهعنوان عامل مهم روانی بر
مصرف غذای گردشگر اثر میگذارد ،در برخی مطالعات به رسمیت شناخته شده است .مول (2007)1
عنوان کرده زمانیکه گردشگران غذای محلی را مصرف میکنند ،تحتتأثیر شناخت اید ولوژیکی ،به
تجربههای خاص ،کامالً شخصی و رضایتبخش دست مییابند ).(Kim et al., 2010
امروزه گردشگری غذا ،که پدیدة جدیدی هم نیست (اسمیت و دیگران ،1391 ،ص  ،)81به
راهبردی مهم برای مقصدهای گردشگری تبدیل شده است (Shenoy, 2005, p. 3; Failte Ireland,
) .2010, p.3انوا غذاها و نوشیدنیهایی که به گردشگران ارا ه می شود ،منبع بالقوة توسعة پایدار در
مقصدهای گردشگری شناخته میشوند ). (Yurtseven and Kaya, 2011, p. 264
شهرستان رامسر ،عالوهبر منابع طبیعی ،دارای منابع فرهنگی غنی بهویژه غذاهای محلی و فرهنگ
غذایی منحصربهفردی است که میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگران به این منطقه داشته باشد.
خوراک و غذاهای محلی رامسر از نشانههای فرهنگی این مقصد است و تنو و تعدد آن با اقلیم،
شرایط جغرافیایی ،فرهنگ و انوا معیشت این مقصد ارتباط دارد .معرفینکردن غذاهای محلی دلیلی
بر تمایلنداشتن گردشگران برای انتخاب و مصرف این نو غذاها است.
با توجه به موارد مذکور ،سؤال اصلی تحقیق این است که آیا صفات شخصیتی مرتبط با غذا ،که از
عوامل انگی ش است ،در رضایت و وفاداری گردشگران داخلی و ایرانی بازدیدکننده از رامسر تأثیرگذار
است .بررسی رابطة بین صفات شخصیتی مرتبط با غذا بر نتایج سفر برای اولینبار در ایران انجام شده
است .در این راستا ،ابتدا با مرور پیشینة پژوهش مجموعهای از شاخصهای مربوط به هریک از عوامل
مؤثر بر صفات شخصیتی مرتبط با غذا گردآوری شده است .این عوامل شامل تمایالت نئوفیلیک و
نئوفوبیک ،رضایت ،وفاداری ،توصیة شفاهی و بازدید مجدد است.

1. Molz
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مفاهیم نظری
گردشگری غذا

لذتبردن از غذا نهتنها در طعم و م ه ،بلکه در اشتراکگذاری تجربة آن بـا دیگـران اسـت و میتوان از
آن بهعنوان تاریخ منطقه ،هویت و ،در یک کالم ،تاریخ فرهنگ یاد کرد ) .(Buiatti, 2011, p. 93با
وجود این که گردشگری غذا بخش وسیعی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده ،تعریف
پذیرفتهشدة جامعی برای آن وجود ندارد ) .(Failte Ireland, 2010, p. 6اصطالح «گردشگری غذا»
گونهای از گردشگری را معرفی میکند که مواد غذایی را یکی از عوامل ویژه برای سفر بهشمار میآورد
) .(Bartella, 2011یعنی ،هم از عرضهکنندگان بومی حمایت میکند و هم نوعی از خدمات باکیفیت
برای گردشگران است (میرتقیان رودسری و غریبی .)1392 ،اسمیت و دیگران ( )1391گردشگری 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.
ویژگیهای شخصیتی مرتبط با غذا

ویژگیهای شخصیتی مربوط به غذا به آن ویژگیهای فردی اشاره میکند که در طیف گستردهای از
رفتارهای مربوط به غذا نفوذ فراگیری دارد .یکی از ویژگیهای شخصیتی مرتبط با غذا ،که بهطور
خاص با انتخاب غذا ارتباط دارد ،ترس از مصرف غذاهای جدید در حدی است که مصرفکننده تمایلی
به غذاهای جدید ازجمله محصوالت غذایی ،ظروف و غذاها ندارد ).(Pliner and Hobden, 1992
افرادی که این ویژگی را دارند ،طعم و غذای آشنا را ترجیح میدهند .ازطرفی افرادی که مصرف
غذاهای جدید را ترجیح میدهند ،مایلاند چی های جدیدی را جستوجو کنند .تمایل به جستوجوی
چی های جدید وسیلهای برای اف ایش احساس و لذت است ).(Kim et al., 2009
نوجویی در گردشگری غذا

نوجویی ساختاری شخصیتی است که در همة افراد کموبیش وجود دارد؛ زیرا هر شخصیتی ،در
برههای از زندگی ،اشیا یا ایدههای جدید را میپذیرد ) .(Cotte and Wood, 2004منظور از نوجویی
مشتری میل مشتری به مصرف تازه است ) .(Roehrich, 2004این چرخة نوجویی بهعنوان انگی های
اساسی برای سفر لذتبخش و مفهومی پایدار برای تحقیقات مسافرتی پذیرفته شده است (Ross,
) .1993درواقع رفتارهای نوجویانه نقش خاصی در مفهوم گردشگری یافتهاند ( Gandhi-Aror and
.)Shaw, 2000
تجربة مصرف غذا مانند هر تجربة دیگر در تعطیالت بهدست میآید و می ان تمایل مردم برای
تجربة تازگی متفاوت است .خوردن غذاهای ناشناخته ممکن است برای گردشگرانی که در
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جستوجوی نوجویی یا ماجراجوییاند رضایتبخش باشد ) .(Kivela and Chu, 2010پی ام1و دیگران
) (2004به این نتیجه رسیدند که پیشبینی غذا و انوا غذایی که گردشگران ترجیح میدهند ،بر
اساس تعیین نسبی سطح تجربة جدید ،برای گردشگری ضروری است.
رضایتمندی و وفاداری در گردشگری غذا

رضایت مشتری عبارت است از احساس خوشایند شخص که از مقایسة عملکرد ذهنی وی در مقایسه با
انتظارات او ناشی میشود (کاتلر .)1389 ،در گردشگری ،رضایت اغلب ازطریق ویژگیهایی بررسی
میشود که گردشگری ارا ه میدهد .الیور و بِرِک (1999) 2بیان کردند که ایجاد وفاداری به رضایت
مشتریان بستگی دارد که متأ ثر از انتظارات است .تکرار رفتار خرید تعریف شده و در اصطالحاتی مانند
خرید مجدد ،نیت ،ارتباطات زبانی و توصیة شفاهی مشخص شده است .بالتر و بوتمن (2005)3توصیة
شفاهی را «پیامی دربارة یک سازمان ،اعتبار و قابلیت اعتماد به آن ،نحوة انجام فعالیت و خدماتش که
از شخصی به اشخاص دیگر منتقل میشود» توصیف مینمایند .رضایت گردشگر رفتار گردشگر را
درزمینة انتخاب مقصد گردشگری ،تمایل به خرید و مصرف کاالها و خدمات گردشگری و تمایل به
بازدید مجدد از مقصد گردشگری تحتتأثیر قرار میدهد ).(Prayag and Ryan, 2012, p. 345
مرور پیشینه
فیاض و میرتقیان رودسری ( )1395در پژوهشی دریافتند که بیشترین تأثیر در جذب گردشــگران
غذا بهترتیب مربوط به تبلیغات و اطال رســانی ،ارا هدهندگان خدمات ،تنو و کیفیت غذاها ،وجود
سبکهای آشپ ی متمای و درنهایت پرداختها (قیمت و ه ینه) است .امین ( )1394در پژوهش خود
به این نتیجه رسید که تفاوتهای جنسیتی و تفاوت در سطح تحصیالت بین مصرفکنندگان در
می ان مصرف غذاهای محلی تأثیر معنیداری ندارد ،اما تفاوتهای سنی و تفاوت در سطح درآمد بین
مصرفکنندگان در می ان مصرف غذای محلی مؤثر است.
در پژوهش کیم و دیگران ) (2009مشخص شد که ترس از مصرف غذاهای جدید اثر منفی بر
رضایت و وفاداری دارد و مشارکت غذایی با وفاداری و رضایت رابطهای مثبت دارد .میرتقیان رودسری
و دیگران ) (2013به این نتیجه رسیدند که سبکهای آشپ ی متمای و تنو غذاهای بومی مهمترین
عوامل در برندسازی گردشگری غذا هستند .بابلیان هندیجانی ) (2016در پژوهش خود بیان میکند
که برای جذب گردشگران ضروری است توصیة شفاهی دربارة رضایت گردشگران ،که مرتبط با
فعالیتها یا تجارب خاص همچون غذا است ،گسترش یابد .جی و دیگران ) (2016به این نتیجه
رسیدند که اثر جست وجوی غذاهای جدید رابطة بین صفات شخصیتی و مصرف غذاهای جدید را
تحتالشعا قرار نمی دهد ،اما بر رضایتمندی از غذا و ابعاد وفاداری اثرگذار خواهد بود .مک و دیگران
1. Pizam
2. Oliver and Burke
3. Balter & Butman
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) (2016چارچوب تأثیرات صفات شخصیتی مرتبط با غذا بر انگی ههای مصرف غذایی گردشگران را
تحت یک مدل اثبات کردند .آکوویک (2016) 1در پژوهش خود دریافت که برای مصرفکنندگان
دارای ترس از مصرف غذای جدید ،زمانی که سطح درک ناآشنابودن غذای جدید باال است ،م ایای
لذتگرایانه بهطور چشمگیری جذابتر از م ایای فایده و نمادین است و برای مصرفکنندگان دارای
ترجیح مصرف غذای جدید واکنش مثبتتری به منافع نمادین وجود دارد.
مبانی نظری و فرضیهها
صفات شخصیتی مرتبط با غذا و مصرف غذا

صفت شخصیتی ترس از مصرف غذای جدید یا «تمایالت نئوفوبیک» بر اولویتهای غذایی گردشگران
در مقصد بازدیدشده اثرگذار است .این ترس به گرایش طبیعی افراد به غذاهای جدید گفته میشود.
در مقابل ،به جستوجوی غذاهای جدید و ناآشنا «تمایالت نئوفیلیک» گفته میشود .تجربههای قبلی
در دربارة یک غذای مشابه میتواند ترس از مصرف غذای جدید یا تمایل به مصرف غذای جدید را
ایجاد کند ) .(Ji et al., 2016چانگ و دیگران ) (2010عنوان کردند که فرهنگ غذایی گردشگران
ترس از مصرف غذای جدید را شکل میدهد .کوهن و دیگران ) (2004دریافتند که گردشگران ،بهعلت
ترکیبات غذایی عجیب یا ناآشنا و نحوة تهیة غذاهای محلی ،نگران مصرف این غذاها هستند .بنابراین
فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیة الف :1تمایل به مصرف غذای جدید (تمایالت نئوفیلیکی) اثری مثبت در مصرف غذای
محلی دارد.
فرضیة ب :1ترس از مصرف غذای جدید (تمایالت نئوفوبیکی) اثری منفی در مصرف غذای محلی دارد.
مصرف غذاهای جدید و رضایتمندی
مطالعة کیم و دیگران ) (2012نشان میدهد که رضایت گردشگر از غذا رابطهای منفی با ترس از
مصرف غذای جدید دارد .بارت بیان میکند که غذاهای محلی با مفهوم صمیمیت و صداقت ارتباط
دارد و رابطة بین مردم ،غذا و مکان را مجدداً تقویت میکند ( .)Barthes, 1997بنابراین خوردن
غذاهای محلی فرصتی را برای ارتباط با فرهنگهای زندگی مردم محلی و تجربههای غنی بههمراه
خواهد داشت .با مصرف غذاهای محلی ،حس کنجکاوی برآورده میشود .گردشگرانی که تمایل به
مصرف غذای جدید دارند ،در مقایسه با گردشگرانی که ترس از مصرف غذای جدید و مصرف غذاهای
محلی دارند ،تجربة بهتر و رضایتمندی بیشتری خواهند داشت ) .(Ji et al., 2016بنابراین فرضیههای
زیر مطرح میشود:
فرضیة  :2مصرف غذاهای جدید با رضایتمندی گردشگران از غذا ارتباطی مثبت دارد.
فرضیة الف :3تمایل به مصرف غذای جدید با رضایتمندی از غذا ارتباط دارد.
1. Aqueveque

139

سال هفتم ،شمارة چهارم ،زمستان 97

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

فرضیة ب :3ترس از مصرف غذای جدید با رضایتمندی از غذا ارتباط دارد.
رضایتمندی از غذا و نتایج سفر
مطالعات گردشگری بین رضایت گردشگر ،وفاداری مقصد و نتایج سفر رابطهای قوی را نشان میدهد.
رابطة بین رضایت و نتایج رفتار گردشگران ،همچون توصیة شفاهی و انگی ة بازدید مجدد ،طی این
تحقیقات اثبات شده است  .بنابراین گردشگرانی که از غذاها راضیاند ،توصیة شفاهی مثبت میکنند و
مجدداً از مقصد بازدید خواهند کرد ) .(ibidبنابراین فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیة  :4رضایتمندی از غذا با توصیة شفاهی ارتباطی مثبت دارد.
فرضیة  :5رضایتمندی از غذا با انگی ة بازدید مجدد ارتباطی مثبت دارد.
اثر تعدیلگری نوجویی در رابطة میان صفات شخصیتی مرتبط با غذا ،رضایتمندی و نتایج سفر

انگی ة گردشگر تصمیمات و رفتارهای سفر را با ارزش میسازد .از مجمو انگی ههای مرتبط با
گردشگری ،جستوجوی چی های جدید انگی ة مهمی در گردشگری بهشمار میرود ) .(ibidکوهِن
) (1972عنوان میکند که جدیدبودن مناظر طبیعی ،سبکهای زندگی و فرهنگهای دیگر گاهی
مطابق با خواستههای گردشگران است .طبق نتایج و ویژگیهای فرهنگی ـ اجتماعی میتوان گفت که
اولویتهای غذایی گردشگران نشان میدهد که بیشتر عادات غذایی روزمرة خود را دنبال میکنند.
گردشگران تمایل دارند به یک تجربة لذتبخش ادامه دهند .اما نتایج منفی مصرف غذاهای بدم ه بر
انگی ة گردشگران اثرگذار خواهد بود ) .(Ji et al., 2016بنابراین فرضیههای زیر مطرح میشوند:
فرضیة الف :6نوجویی در سفر تأثیر تمایل به مصرف غذای جدید بر مصرف غذاهای بومی را
تعدیل میکند.
فرضیة ب :6نوجویی در سفر تأثیر ترس از مصرف غذای جدید بر مصرف غذاهای بومی را تعدیل
میکند.
اگر غذاها و محصوالت غذایی نیازهای نوجویی در سفر را برآورده سازند ،گردشگران از این غذا
رضایت خواهند داشت .بنابراین اثر صفات شخصیتی بر رضایت از غذا تحتتأثیر انگی ة نوجویی خواهد
بود ) .(ibidدرنتیجه فرضیههای زیر مطرح میشوند:
فرضیة الف :7نوجویی در سفر تأثیر تمایل به مصرف غذای جدید بر رضایتمندی از غذا را تعدیل
میکند.
فرضیة ب :7نوجویی در سفر تأثیر ترس از مصرف غذای جدید بر رضایتمندی از غذا را تعدیل میکند.
با وجود این که رابطة بین ارزیابی سفر و نتایج سفر مورد توجه زیادی قرار گرفته ،نقش واسطهای
نوجویی بر این رابطه محدود است .آساکِر1و دیگران ) (2013اثبات کردند که نقش واسطهای نوجویی
گردشگران در رابطة بین رضایت گردشگر و انگی ة بازدید مجدد در بین گردشگرانی قویتر است که

1. Assaker
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کمتر بهدنبال تجربهها و چی های جدیدند .پژوهش وانگ و ژا و (2014) 1اثر نوجویی بر رابطة بین
دسترسی راحت مکان گردشگری و تعداد دفعات بازدید را اثبات کرد ،درصورتیکه این رابطه در
گردشگرانی که چندان نوجو نبودند ضعیفتر بود .بنابراین فرضیههای زیر مطرح میشوند:
فرضیة  :8نوجویی در سفر تأثیر رضایت از غذا بر توصیة شفاهی را تعدیل میکند.
فرضیة  :9نوجویی در سفر تأثیر رضایت از غذا بر انگی ة بازگشت مجدد را تعدیل میکند.
با توجه به مبانی نظری و مبتنی بر فرضیههای مطرح شده ،مدل نظری تحقیق با اقتباس از مدل
جی و دیگران ) (2016بهصورت شکل  1ارا ه شده است.

شکل  :1مدل نظری پژوهش؛ اقتباس از :جی و دیگران ()2016

روششناسی پژوهش
پژوهش پیش رو ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت از نو همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادالت
ساختاری بر اساس حداقل مربعات ج ی است که با استفاده از نرماف ار  SmartPLSصورت پذیرفته
است .رویکرد  PLSرویکردی مناسب برای جامعة پژوهشی ایران است (کیاکجوری و میرتقیان،
1396الف) .علت انتخاب روش و نرماف ار مذکور این است که این نو مدلیابی ،در شرایطی که تعداد
نمونهها و گویهها محدود و توزیع متغیرها شاید غیرنرمال باشد ،بهعنوان روش قدرتمندی مطرح
میشود (کیاکجوری و میرتقیان 1396،ب) .در این پژوهش ،تعداد گویهها در سه بُعد از متغیر سفر
محدود است (یک گویه) .جامعة آماری پژوهش شامل گردشگران داخلی و ایرانی بازدیدکننده از مقصد
گردشگری رامسر است که حجم آن نامشخص و نامحدود است .تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبة
حجم نمونه برای جامعة آماری نامحدود بدون واریانس اولیه (مؤمنی 384 )1387 ،نفر محاسبه شده
است .برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونهگیری غیرتصادفی دردسترس استفاده شده است.
یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی نشان میدهد که بهطورکلی توزیع دادهها برحسب
جنسیت بیشتر با آقایان ( 57/6درصد) است .بیشترین افراد نمونه مربوط به گروه سنی  30تا  35سال
( 26/3درصد) و کمترین آن  50سال به باال ( 10/2درصد) است .بیشترین توزیع دادهها برحسب
1. Wong & Zhao
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سطح تحصیالت مربوط به لیسانس ( 48/7درصد) و کمترین آن دکتری ( 2/3درصد) است .دادههای
پژوهش ازطریق پرسشنامه جمعآوری شده است .پرسشنامة پژوهش دو بخش دارد :سؤاالت عمومی
که مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی است و سؤاالت اختصاصی مربوط به متغیرهای ویژگیهای
شخصیتی مرتبط با غذا با دو بُعد  10گویه ) ،(Pliner and Hobden, 1992نوجویی با  3گویه (Ji et
) ،al., 2016مصرف غذای جدید با  4گویة بومیشده ) ،(Quan and Wang, 2004رضایت از غذا با 1
گویه ) (Seiders et al., 2005و توصیة شفاهی و تمایل به بازدید مجدد هرکدام با  1گویه (Yoon and
) Uysal, 2005است .گویهها با استفاده از طیف پنجگ ینهای لیکرت ( =1خیلیکم تا  =5خیلیزیاد)
امتیازدهی شده است .بهمنظور تعیین غذاهای محلی (پُرکاربرد ،پُرفروش ،پُرطرفدار و ،)...فهرست
غذای رستورانهای موجود در رامسر مورد بررسی قرار گرفته و دراینبین چهار غذای کبابترش،
میرزاقاسمی ،باقلیقاتوق و ماهیشکمپُر پُرکاربردترین غذاها در فهرست غذایی رستورانهای رامسر
انتخاب شده و در قسمت تخصصی پرسشنامه (مصرف غذای جدید با  4گویة بومیشده) بهکار رفته
است .بهمنظور بررسی روایی محتوا ،پرسشنامه در اختیار پنج تن از استادان مدیریت گردشگری قرار
گرفته وگویههای طرحشده ،بنابه اظهارنظر آنان ،اصالح شده و در نظرسنجی مجدد اطمینان حاصل
شده که پرسش نامه از روایی الزم برخوردار است .همچنین از تأیید عاملی تحلیلی برای اطمینان از
اعتبار مدلهای اندازهگیری استفاده شده که نتایج در جدول  1گ ارش شده است.
جدول  :1روایی و پایایی مدلهای اندازهگیری
متغیر و ابعاد
(حروف اختصاری)

حروف

(تمایالت نئوفوبیکی) ()RU

ویژگیهای شخصیتی مرتبط با غذا ()FRPT

(تمایالتنئوفیلیکی) ()TP

تمایل به مصرف غذای جدید
ترس از مصرف غذای جدید

بار عاملی

آمارة t

آلفا

گویه

همیشه بهدنبال غذاهای جدید و متفاوت
هستم.

TP1

0/792731

22/16

0/754

من غذاهای کشورهای مختلف را دوست
دارم.

TP2

0/789243

22/04

0/761

در میهمانیها غذای جدید را امتحان
خواهم کرد.

TP3

0/861973

44/57

0/750

تقریباً همه چی ی را میخورم.

TP4

0/668240

13/85

0/763

دوست دارم رستورانهای محلی را
امتحان کنم.

TP5

0/597160

8/37

0/771

من به غذاهای جدید اعتماد ندارم.
(معکوس)

RU1

0/688021

3/80

0/803

RU2

0/547297

2/23

0/801

RU3

0/665637

3/64

0/790

RU4

0/616680

2/87

0/792

اختصاری

اگر ندانم مواد اولیة غذا چه بوده ،غذا را
امتحان نمیکنم( .معکوس)
بهنظر میرسد غذاهای بومی و محلی
بیش از حد برای خوردن ناشناخته
باشند( .معکوس)
من از خوردن چی ی که قبالً آن را

142

سعید باقرسلیمی و همکار

نقش ویژگیهای شخصیتی مرتبط با غذا در گردشگران بر رضایت و وفاداری آنان

امتحان نکردهام میترسم( .معکوس)
من دربارة غذاهایی که میخواهم بخورم،
بسیار دقیقام( .معکوس)

RU5

0/876874

3/27

0/813

دوست دارم فرهنگهای مختلف را
بشناسم.

NS1

0/786962

21/66

0/767

من دوست دارم غذاهای مختلف و متنو
را امتحان کنم.

NS2

0/790523

24/74

0/756

در جستوجوی ایدههای مقصدهای
جدید هستم.

NS3

0/826327

32/54

0/753

من دوست دارم کبابترش بخورم.

NFC1

0/748882

19/77

0/747

من دوست دارم میرزاقاسمی بخورم.

NFC2

0/791022

23/92

0/750

من دوست دارم باقلیقاتوق بخورم.

NFC3

0/719289

16/48

0/767

من دوست دارم ماهیشکمپُر بخورم.

NFC4

0/634023

11/35

0/762

رضایتمندی از غذا
()FS

از ایدة غذاهای جدید و خوردن آن
خوشحالم.

FS1

1/00000

-

0/751

توصیة شفاهی
()WOM

من قصد دارم حرفهای مثبتی را دربارة
غذاهای محلی رامسر به دیگران بگویم.

WOM1

1/00000

-

0/777

بازدید مجدد ()RI

من میخواهم در آینده دوباره از مقصد
رامسر بازدید و به آنجا سفر کنم.

RI1

1/00000

-

0/770

نوجویی ()NS

مصرف غذای محلی
و جدید ()NFC

با توجه به مقادیر استاندارد ،نتایج نشان از تأیید روایی دارد .مقدار قابلقبول برای بار عاملی:
ب رگتر از  ،0/7آمارة  :Tب رگتر از  1/96یا کوچکتر از  ،-1/96میانگین واریانس استخراجی (:)AVE
ب رگتر از  ،0/5پایایی مرکب ( :)CRب رگتر از ( 0/7محسنین و اسفیدانی .)1393 ،برای سنجش
پایایی ،نمونة اولیهای شامل  30پرسشنامه پیشآزمون شده و می ان ضریب اعتماد با روش آلفای
کرونباخ  0/782محاسبه شده است که با توجه به محاسبة حداقل ضریب پایایی ( )0/7مقدار
بهدستآمده نشان از قابلیت اعتماد به پرسشنامه دارد (جدول  .)2دادههای گردآوریشده با استفاده از
آمار توصیفی دستهبندی و تلخیص شده است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت
ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات ج ی استفاده شده است .تج یهوتحلیل دادهها با استفاده از
نرماف ارهای  SPSS24و  Smart PLS2صورت پذیرفته است.
یافتههای پژوهش
تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2گ ارش شده است .همانطور که مشخص است ،بهطور
نمونه برای تحلیل ،نمرة متغیر «تمایل به مصرف غذای جدید (تمایالت نئوفیلیکی)» در بازة  1تا 5
قرار گرفته است و می ان میانگین آن نی برابر با  3/22است که نشان میدهد این متغیر در حد
متوسط رو به باال است .بهطور خالصه« ،ترس از مصرف غذای جدید (تمایالت نئوفوبیکی)» با میانگین
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 2/78در حد متوسط رو به پایین« ،نوجویی» با میانگین « ،3/79مصرف غذای جدید» با میانگین
« ،3/82رضایت از غذا» با میانگین  3/9و «توصیة شفاهی» با میانگین  3/8در حد خوب و «تمایل به
بازدید مجدد» با میانگین  4/5در در حد خیلی خوب قرار گرفتهاند.
جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر و ابعاد

TP

گویهها

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

TP1

1

5

3/0495

1/27443

TP2

1

5

2/9661

1/17919

TP3

1

5

3/2630

1/08206

3/2245

0/86385

TP4

1

5

3/4219

1/15356

TP5

1

5

3/4219

1/11676

RU1

1

5

2/9635

1/10244

RU2

1

5

2/8385

1/12414

RU3

1

5

2/8828

1/01391

RU4

1

5

2/8776

1/21699

RU5

1

5

2/3490

1/08544

NS1

1

5

3/8073

1/11451

NS2

1

5

3/6823

1/09977

NS3

1

5

3/8932

1/08710

NFC1

1

5

3/8411

1/17559

NFC2

1

5

3/6276

1/24982

NFC3

1

5

3/6797

1/26780

NFC4

1

5

4/1615

1/03211

FS

FS1

1

5

3/9010

0/99901

WOM

WOM1

1

5

3/8047

1/23042

RI

RI1

1

5

4/5052

0/79488

FRPT

2/7823

0/75811

NS

3/7943

0/88220

NFC

3/8275

0/86396

RU

در بخش دوم ،برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر
روش حداقل مربعات ج ی استفاده شده که نتایج در شکلهای  2و  3گ ارش شده است.
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شکل  :2مدل اندازهگیری و ساختاری (حالت بار عاملی و ضریب مسیر)

شکل  :3مدل اندازهگیری و ساختاری (حالت معناداری)

همانطور که در شکل  ،2آزمون فرضیههای پژوهش در حالت ضریب استاندارد ،و شکل  ،3در
حالت ضریب معناداری ،مشاهده میشود ،با توجه به ضریب همبستگی  0/212میان تمایالت
نئوفیلیکی و مصرف غذای محلی و واریانس تبیینشدة  0/045در سطح معناداری ( 3/417ب رگتر از
 +1/96و کوچکتر از  ،) -1/96فرضیة الف 1ـ «تمایل به مصرف غذای جدید در مصرف غذای محلی
اثری مثبت دارد» ـ تأیید میشود که با نتایج تحقیقات آکوویک ) (2016همسو است .همچنین ،بر
اساس ضریب همبستگی  -0/203بین تمایالت نئوفوبیکی و مصرف غذای محلی و واریانس تبیینشدة
 0/041در سطح معناداری  ،3/045فرضیة اصلی ب 1ـ «ترس از مصرف غذای جدید بر مصرف غذای
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محلی تأثیری منفی دارد» ـ تأیید میشود که با نتایج تحقیقات آکوویک ) (2016همسو است .با توجه
به ضریب همبستگی  0/365و واریانس تبیینشدة  0/133در سطح معناداری  ،6/734فرضیة 2
ـ «مصرف غذاهای جدید با رضایتمندی از غذا ارتباطی مثبت دارد» ـ تأیید میشود که با نتایج
تحقیقات فیاض و میرتقیان رودسری ( )1394همجهت است .با توجه به ضریب همبستگی 0/240
میان تمایل به مصرف غذای جدید و رضایت از غذا و واریانس تبیینشدة  0/57در سطح معناداری
 ،3/917فرضیة الف 3ـ «تمایل به مصرف غذای جدید با رضایتمندی از غذا ارتباط دارد ـ تأیید
میشود .با توجه به ضریب همبستگی  -0/220و واریانس تبیینشدة  0/05در سطح معناداری ،3/302
فرضیة ب 3ـ «ترس از مصرف غذای جدید با رضایتمندی از غذا ارتباط دارد» ـ تأیید میشود که با
نتایج تحقیقات بابلیان هندیجانی ) (2016در یک راستا قرار دارد .با توجه به ضریب همبستگی 0/272
و واریانس تبیینشدة  0/073در سطح معناداری  ،4/477فرضیة  4ـ «رضایتمندی از غذا با توصیة
شفاهی ارتباطی مثبت دارد» ـ و همچنین ،بر اساس ضریب همبستگی  0/0432و واریانس تبیینشدة
 0/186در سطح معناداری  ،6/638فرضیة  5ـ «رضایتمندی از غذا با انگی ة بازدید مجدد ارتباطی
مثبت دارد» ـ تأیید میشوند که هر دو فرضیة  4و  5با نتایج تحقیقات فیاض و میرتقیان رودسری
( )1394همجهت است .با توجه به ضریب همبستگی  0/196و واریانس تبیینشدة  0/038در سطح
معناداری  ،2/395فرضیة الف 6ـ «نوجویی در سفر تأثیر تمایل به مصرف غذای بر مصرف غذاهای
بومی را تعدیل میکند» ـ تأیید میشود .همچنین بر اساس ضریب همبستگی  0/148و واریانس
تبیینشدة  0/021در سطح معناداری  ،2/045فرضیة فرعی ب 6ـ «نوجویی در سفر تأثیر ترس از
مصرف غذای جدید بر مصرف غذاهای بومی را تعدیل میکند» ـ تأیید میشود که هر دو فرضیة
مذکور با نتایج تحقیقات کیم و دیگران ) (2010همسو هستند .عالوهبراین ،با توجه به ضریب
همبستگی  0/197و واریانس تبیینشدة  0/038در سطح معناداری  ،1/033فرضیة  7aـ «نوجویی در
سفر تأثیر تمایل به مصرف غذای جدید بر رضایتمندی از غذا را تعدیل میکند» ـ و همچنین ،بر
اساس ضریب همبستگی  0/101و واریانس تبیینشدة  0/01در سطح معناداری  ،1/033فرضیة ب7
ـ «نوجویی در سفر تأثیر ترس از مصرف غذای جدید در رضایتمندی از غذا را تعدیل میکند» ـ تأیید
نشده که با نتایج تحقیقات جی و دیگران ) (2016در یک راستا نیستند .با توجه به ضریب همبستگی
 -0/065و واریانس تبیینشدة  0/13در سطح معناداری  ،1/187فرضیة  8ـ «نوجویی در سفر تأثیر
رضایت از غذا در توصیة شفاهی را تعدیل میکند» ـ و همچنین ،بر اساس ضریب همبستگی  0/229و
واریانس تبیینشدة  0/05در سطح معناداری  ،0/578فرضیة  9ـ «نوجویی در سفر تأثیر رضایت از غذا
در انگی ة بازگشت مجدد را تعدیل میکند» ـ تأیید نشده که هر دو فرضیة  8و  9با نتایج تحقیقات
جی و دیگران ) (2016همسو هستند .بهمنظور داشتن دیدگاه کلی دربارة تحلیل آزمون فرضیههای
پژوهش ،نتایج در جدول  3بهطور مختصر گ ارش شده است.
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جدول  :4آزمون فرضیههای پژوهش
ضرایب

اعداد

مسیر

معناداری

الف1

تمایل به مصرف غذای جدید (نئوفیلیکی) ← مصرف غذای
محلی

0/212

3/417

تأیید
فرضیه

ب1

ترس از مصرف غذای جدید (نئوفوبیک) ← مصرف غذای
محلی ()-

-0/203

3/045

تأیید
فرضیه

2

مصرف غذاهای جدید ← رضایتمندی از غذا

0/365

6/734

تأیید
فرضیه

الف3

تمایل به مصرف غذای جدید (نئوفیلیکی) ← رضایتمندی از
غذا

0/240

3/917

تأیید
فرضیه

ب3

ترس از مصرف غذای جدید (نئوفوبیک) ← رضایتمندی از
غذا()-

-0/220

3/302

تأیید
فرضیه

4

رضایتمندی از غذا ← توصیة شفاهی

0/272

4/477

تأیید
فرضیه

5

رضایتمندی از غذا ← انگی ة بازدید مجدد

0/432

6/638

تأیید
فرضیه

الف6

تمایل به مصرف غذای جدید (نئوفیلیکی)* نوجویی ←
مصرف غذای جدید

0/196

2/395

تأیید
فرضیه

ب6

ترس از مصرف غذای جدید (نئوفوبیک)* نوجویی ←
مصرف غذای جدید

0/148

2/045

تأیید
فرضیه

الف7

تمایل به مصرف غذای جدید (نئوفیلیکی)* نوجویی ←
رضایتمندی از غذا

0/197

1/033

رد فرضیه

ب7

ترس از مصرف غذای جدید (نئوفوبیک)* نوجویی ←
رضایتمندی از غذا

0/101

1/029

رد فرضیه

8

رضایتمندی ازغذا* نوجویی ← توصیة شفاهی

-0/065

1/187

رد فرضیه

9

رضایتمندی از غذا* نوجویی ← انگی ة بازدید مجدد

-0/229

0/578

رد فرضیه

فرضیهها

نتیجه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی مصرف غذا توسط گردشگران بر مقاصد و ماهیت یا
ویژگی مصرف غذا ،در این پژوهش شناخت بهتری از ارتباط مصرف غذا توسط گردشگران با انگی ة سفر
برای تجربههای جدید ،صفات شخصیتی مرتبط با غذا ،نتایج سفر و رضایتمندی بهدست آمده است.
جستوجوی تجربههای جدید ،بهعنوان انگی ة سفر ،در مقایسه با صفات شخصیتی مرتبط با گرایشهای
نوهراسی مرتبط با غذا تأثیر کمتری در مصرف غذای جدید دارد .این نتیجه تجربة گردشگران دربارة غذا
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را تأیید میکند و دربارة مصرف غذا ،مسئلة شباهت با غذاهای محلی نی مورد توجه قرار میگیرد.
بهعالوه انتخاب غذا توسط گردشگران با فرهنگ و عادات غذایی و همچنین با آدابوسنن مرتبط است.
نتیجة آزمون فرضیة الف 1نشان میدهد که تمایالت نئوفیلیکی تأثیری مثبت در مصرف غذاهای
جدید دارد و اثر مثبت این رابطه نی تأیید میشود؛ یعنی تمایل و ترجیح غذاها ،در میان گردشگران
داخلی شهر رامسر 21 ،درصد در مصرف غذای جدید تأثیرگذار است .یعنی اگر  1واحد بر می ان تمایل
و ترجیح غذاها اضافه شود 0/21 ،واحد بر مصرف غذاهای جدید اضافه میشود .همچنین نتیجة آزمون
فرضیة ب 1نشان میدهد که تمایالت نئوفوبیکی تأثیری منفی در مصرف غذاهای جدید دارد و اثر
منفی این رابطه نی تأیید شده است .در میان گردشگران داخلی در شهر رامسر ،بیمیلی و بیرغبتی به
غذاها در مصرف غذای جدید  20درصد بهصورت معکوس تأثیرگذار است .یعنی اگر  1واحد بر می ان
بیمیلی و بیرغبتی به غذاها اضافه شود 0/20 ،واحد مصرف غذای جدید کاهش مییابد .نتیجة آزمون
فرضیة  2نشان میدهد که مصرف غذاهای جدید ارتباطی مثبت با رضایتمندی از غذا دارد و اثر مثبت
این رابطه نی تأیید شده است .مصرف غذاهای جدید ،در میان گردشگران داخلی در شهر رامسر ،در
رضایتمندی از غذا  24درصد تأثیرگذار است .یعنی اگر  1واحد بر می ان مصرف غذاهای جدید اضافه
شود 0/24 ،واحد بر رضایتمندی از غذا اضافه خواهد شد .آزمون فرضیة الف 3نشان میدهد که
تمایالت نئوفیلیک با رضایتمندی از غذا ارتباط دارد و اثر مثبت این رابطه نی تأیید شده است .تمایل
و ترجیح ،در میان گردشگران داخلی در شهر رامسر ،در رضایتمندی از غذا  24درصد تأثیرگذار است.
یعنی اگر  1واحد بر می ان مصرف غذاهای جدید اضافه شود 0/24 ،واحد بر رضایتمندی از غذا اضافه
خواهد شد .همچنین آزمون فرضیة ب 3نشان میدهد که تمایالت نئوفوبیک با رضایتمندی از غذا
ارتباط معناداری دارد و اثر منفی این رابطه نی تأیید شده است .بیمیلی و بیرغبتی ،در میان
گردشگران داخلی در شهر رامسر ،بر رضایتمندی از غذا  22درصد تأثیر معکوس میگذارد .یعنی اگر 1
واحد بر می ان بیمیلی و بیرغبتی به غذاها اضافه شود 0/22 ،واحد رضایتمندی از غذا کاهش مییابد.
آزمون فرضیة  4نشان میدهد که رضایتمندی از غذا ارتباطی مثبت و معنادار با توصیة شفاهی دارد و
اثر مثبت این رابطه نی تأیید شده است .رضایتمندی از غذا بر توصیة شفاهی گردشگران داخلی در
شهر رامسر  27/2درصد اثر میگذارد .یعنی اگر  1واحد بر می ان رضایتمندی از غذا اضافه شود،
 0/272واحد بر توصیة شفاهی اضافه میشود .نتایج آزمون فرضیة  5نشان میدهد که رضایتمندی از
غذا ارتباطی مثبت با انگی ة بازدید مجدد دارد و اثر مثبت این رابطه تأیید شده است .رضایتمندی از
غذا در انگی ة بازدید مجدد گردشگران داخلی در شهر رامسر  43/2درصد تأثیرگذار است .یعنی اگر 1
واحد بر می ان رضایتمندی از غذا اضافه شود 0/432 ،واحد بر انگی ة بازدید مجدد اضافه میشود .این
نتایج با یافتههای جی و دیگران ) (2016همسو و همجهت است.
آزمون فرضیة الف 6نشان میدهد که رابطة بین تمایالت نئوفیلیک و مصرف غذاهای جدید وابسته به
انگی ة جستوجوی چی های جدید در سفر است و اثر مثبت این رابطه تأیید شده است .تمایل و ترجیح
غذاها ،در حضور متغیر تعدیلگر انگی ة نوجویی ،در میان گردشگران داخلی در شهر رامسر در مصرف غذای
جدید  19/6درصد تأثیرگذار است .همچنین نتایج آزمون فرضیة ب 6نشان میدهد که رابطة بین تمایالت
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نتوفوبیک و مصرف غذاهای جدید وابسته به انگی ة جستوجوی چی های جدید در سفر است و اثر مثبت
این رابطه نی تأیید شده است .برخالف یافتههای جی و دیگران ) ،(2016این فرضیه اثبات شده است .بر
اساس یافتههای پژوهش ،این تضاد ممکن است به این علت باشد که با اف ایش تمایل و ترجیح و اف ایش
انگی ة نوجویی مصرف غذای جدید اف ایش مییابد .همچنین اگر همزمان با اف ایش بیمیلی و بیرغبتی
انگی ة نوجویی نی اف ایش یابد ،مصرف غذای جدید اف ایش مییابد ولی جهت و شدت اثر آن از تمایل و
ترجیح کمتر است .جستوجو و تجربة غذاهای جدید در یک مقصد گردشگری تجارب فرهنگی گردشگران
را غنی میسازد .به همین سبب ،زمانیکه انتخاب غذا طبق نیازهای گردشگر صورت میگیرد ،تجربة
گردشگر نی بیشتر میشود که اثر جستوجوی چی های جدید بر مصرف غذا اثبات را اثبات میکند.
نقش واسطه ای مصرف غذا بین صفات شخصیتی و رضایتمندی از غذا اثبات میکند که صفات
شخصیتی و مصرف غذا رضایت از غذای گردشگران را پیشبینی میکنند .این پژوهش رابطة مثبت
بین گرایشهای نوهراسی یا نوگرایی و رضایتمندی از غذا را نشان میدهد و در گردشگرانی که
گرایشهای نوگرایی دارند ،سطح بیشتری از رضایتمندی از غذا دیده میشود .با وجود اینکه تجربة
چی های نو در رابطة بین صفات شخصیتی مرتبط با غذا و مصرف غذاهای جدید اثرگذار نیست ،اثر
گرایشهای نوهراسی (نئوفیلیکی) و رضایتمندی را تحتتأثیر قرار میدهد .این اثر بیشتر در
گردشگرانی مشاهده شده که کمتر در جستوجوی چی های جدید در سفرند .بنابراین گردشگران
تمایل دارند که تجربهای لذتبخش از سفر داشته باشند ،اما نتایج منفی مصرف غذاهای جدید در
انگی ة گردشگران و رضایت از غذا اثرگذار خواهد بود .درواقع تعدیلگری نوجویی در رابطة میان صفات
شخصیتی مرتبط با غذا و رضایتمندی از غذا تأثیری ندارد .بنابراین فرضیه الف 7و ب 7رد میشود.
در این پژوهش تأثیر غذا در نتایج و پیامدهای سفر (توصیة شفاهی و بازدید مجدد) بررسی شده که
طبق صفات شخصیتی گردشگران و مصرف غذای جدید شکل گرفتهاند .مصرف غذا ،علیرغم اینکه ج ی
از کارکرد مقصد گردشگر است ،بر انگی ههای سفر مجدد و توصیة مقصد به دیگران اثرگذار است .ارتباط
بین تجربة غذا و نتایج سفر در سطح مقصد مورد توجه قرار میگیرد .گردشگرانی که چی های جدید را
بیشتر جستوجو میکنند رضایتمندی بیشتری از غذا خواهند داشت که به توصیة شفاهی و تمایل به
بازدید مجدد منجر میشود .نتایج مرتبط با فرضیههای  8و  9نشان میدهد که جستوجوی چی های
جدید ارتباطی با توصیة شفاهی و انگی ة بازدید مجدد ندارد؛ زیرا هیچیک از تأثیرات تعدیلگری مهم و قابل
توجه نیستند و جهت و شدت اثر هر دو منفی است؛ برایناساس این فرضیهها نی رد میشوند.
این پژوهش نشان میدهد که در مطالعات مصرف غذا باید نگرش گستردهتری را دنبال کرد که
مصرف غذا را با دیگر فعالیتهای گردشگری و انگی هها مرتبط میسازد .مصرف غذا توسط گردشگر نوعی
مصرف در تجربة کلی از مقصد است .با بررسی مصرف غذا در دیگر فعالیتهای گردشگری ،محققان
میتوانند تأثیرات خاص مصرف غذا توسط گردشگران را بررسی کنند .صفات شخصیتی گردشگران در
ارتباط با غذا تعیینکنندة اولویت و مصرف خواهد بود .در شهرها یا مقاصد گردشگری ،فرهنگ غذایی
گردشگران باید شناسایی شود و غذاهایی مطابق با فرهنگ و عادات غذایی آنها عرضه شود .همچنین
مقصدهایی که شباهتهای غذایی دارند شناسایی شوند؛ دراینصورت ترس از مصرف غذاهای جدید کم
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میشود .ازآنجاکه تجربة جدید بر رضایتمندی از غذا بین گردشگران اثرگذار است ،رستورانهای مقصد
همراه با دیگر اماکن گردشگری باید همزمان با توزیع غذاهای آشنا به تجربه و جستوجوی چی های
جدید توجه کنند .در این پژوهش ،تأثیرات غذای محلی در ارزیابی انگی ة مجدد تأیید شده است.
این پژوهش ازنظر مکانی صرفاً محدود به رستورانهای شهرستان رامسر در استان مازندران است.
ازاینرو نتایج این پژوهش صرفاً در محدودة مکانی موردنظر (بهعلت کوچکبودن شهر رامسر بهعنوان
جامعة آماری) قابلتعمیم است .ازآنجاکه این پژوهش ازنظر موضوعی کامالً جدید است ،بسیاری از
پاسخدهندگان دربارة غذا و شخصیتهای غذایی و مفاهیم مرتبط با آن اطالعات کافی نداشتند ،لذا
یافتههای این پژوهش تا حدی تحتتأثیر این نقیصه قرار گرفته است .همچنین کمبود منابع دستاول
و سوابق پژوهشی مستقیم دربارة موضو پژوهش و همچنین بیمیلی و بیتوجهی افراد به کارهای
پژوهشی از محدودیتهای تحقیق بوده است.
در انتها ،با توجه به نتایج بررسیها و آزمون فرضیههای پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی الزم برای
بهبود گردشگری غذا در رامسر ارا ه میشود:
 با توجه به فرضیة اول ،که نشان میدهد الف بر ب تأثیرگذار است ،پیشنهاد میشود موادغذاییبومی معرفی شود که بازتابی از فرهنگ و آدابورسوم هر منطقهای است .همچنین خدمات غذایی در
طیف وسیعی از تجارب و تنو (دردسترس بودن غذاهای بومی و منطقهای) با بستهبندی مواداولیة
غذاهای محلی بههمراه بروشور یا فیلم آموزشی پخت آن گسترش داده شود.
 با توجه به فرضیة  2و  ،3که نشان میدهد الف بر ب اثرگذار است ،پیشنهاد میشود از غذاهایمحلی بهعنوان یک برند ،با تمرک و توجه بیشتر بر جذب گردشگر ،با استفاده از تبلیغات در رسانههای
اجتماعی ،سایتهای مخصوص سفر ،اشتراکگذاری عکس و فیلم استفاده شود.
 با توجه به فرضیههای  4و  5پیشنهاد میشود با برگ اری تورهای یکروزه به شهر رامسر ،باتأکید بر گردشگری غذا ،و برگ اری کارگاههای آموزشی و پخت غذاهای محلی در زمانهای اوج
گردشگری (ایام نوروز و تابستان) به توسعه و ترویج این نو گردشگری کمک شود.
 با توجه به فرضیة  ،6که نشان میدهد الف بر ب اثرگذار است ،پیشنهاد میشود رستورانهایسنتی در بخشها و روستاهای منطقه ،با هدف معرفی غذاهای محلی منطقه ،در قالب تعاونیهای
گردشگری و تشریفات تحت حمایت دولت ایجاد شود.
 با توجه به فرضیة  ،7که نشان میدهد الف بر ب اثرگذار است ،پیشنهاد میشود با همکاریمیراث فرهنگی شهرستان یک غرفة دا م ،در کنار نمایشگاههای دایرشده در شهر ،برای آموزش پخت
انوا غذاها و شیرینیهای محلی ایجاد شود.
 با توجه به فرضیههای  8و  ،9پیشنهاد میشود با برگ اری جشنوارهها ،نمایشها و مسابقههـایپخـت غـذاهای محلـی در منـاطق گوناگون کشور ،بهمنظور آشنایی هرچهبیشتر مردم و گردشـگران
بـا میـراث فرهنگـی کشور ،و می بانی جشنوارههای بینالمللی غذا و همچنین مشارکت مؤثر کشور در
رویدادها و جشنوارههای غذایی بینالمللی به جذب گردشگران غذا کمک شود.
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