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 چکیده

شـوند.  گذارند و باعث جذب گردشـگر مـی  غذاهای محلی تأثیر مهمی در معرفی مقاصد گردشگری می

از  اسـت. هـدف   شده شناختهترین انوا  گردشگری ترین و محبوبامروزه گردشگری غذا یکی از جذاب

 این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار در مصرف غذاهای محلی گردشـگران اسـت. ایـن پـژوهش بـه     

ازطریـق   ابتدا با رویکرد کیفی و با روش تحلیـل تـم،   کمّی( صورت گرفته است. ـ روش آمیخته )کیفی

ی شـده و  شناسـای  ینة غذاهای محلی استان گیالن، عوامـل مـؤثر  درزمنفر از کارآفرینان  18مصاحبه با 

دست آمده است. سپس رویکرد کمّی و روش معادالت سـاختاری  های اصلی بهازطریق کدگذاری مقوله

کاررفتـه و بـر اسـاس عوامـل     شـده بـر مصـرف غـذاهای محلـی بـه      برای تحلیل اثر عوامـل شناسـایی  

پـژوهش   ای طراحی شده است. ازآنجاکه جامعـة آمـاری ایـن   نامهشده در بخش کیفی پرسششناسایی

فـر تعیـین   ن 365نامعین است، از فرمول جامعة نامعین برای تعیین نمونه استفاده شده و حجم نمونـه  

نامـه  پرسـش  368نفر از گردشگران گیالنی توزیع شـده و در پایـان    400نامه میان شده است. پرسش

، چهـار  آمـده دسـت بهیج وتحلیل شده است. بر اساس نتا یهاف ار لی رل تجآوری و با استفاده از نرمجمع

ر عامل مؤثر بر گردشگری غذا شناسایی شده که شامل فرهنگ پذیرایی خاص محلی، شخصیت گردشگ

امـل  و عوامل انگی شی و سالمت است. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ پذیرایی خـاص محلـی و عو  

 استان گیالن دارند.ترتیب بیشترین اثر را در مصرف غذاهای محلی توسط گردشگران در انگی شی به
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تمایل به  رونیازا است.یافته فرهنگی  ایهچهر با گذر زمان که انسانی بوده ةاز نیازهای اولی همواره غذا

صـنعت  تـرین موضـوعات   مهمیکی از  تبدیل به فرد و واقعی غذاهای بومیطعم منحصربه ةسفر و تجرب

هـا در طـول   درخصوص اهمیت اقتصادی غذا و سایر خوردنی (2000)تِلفر و وال گردشگری شده است. 

های گردشـگر را  ینهه سوم و یا حتی کسر بیشتر از کل اند که مصرف غذا یکگونه بیان داشتهسفر این

عنوان بخش درآمدزای گردشگری، توجهی ، بهمسئلهتوان به این می روازایندهد. به خود اختصاص می

تـوان توجیـه   گونه میاین )2013(و اسلوکوم  1های اورتبا توجه به پژوهش ویژه داشت. دلیل این امر را

 رفـع  نیازمنـد  و ذات حیـات مـادی و فی یکـی    انگیـ ه  با لذت، بلکه انگی ة باتنها نه گردشگران کرد که

در  ازایـن، یشپـ تـوان گفـت   مـی  (2015)هـای سـیدالی و همکـاران    با مروری بر پـژوهش  اند.گرسنگی

 هـایی مکان و هاهتل ها،اقامتگاه عمده، خرید گردشگری بر مراک  صنعت دور، تمرک  چنداننههای سال

 ایـن  اصـلی  ارکـان  میـان  در غـذا  گردشـگری  اخیر هایسال در اما بوده، گیرندمی قرار بازدید مورد که

انسـان بـوده،    کنجکـاو  و گـر تجربـه  حس معلول همواره که گردشگریازآنجاجای گرفته است.  صنعت

 مخاطـب  بـرای  یادماندنی رابه وفرد منحصربه ییها«تجربه» تعریف ترینگسترده در نی  غذا گردشگری

 آورده است. ارمغان به خود
 طـور خـاص تـا   غذای بومی بـه  طور عام و گردشگریدهند که گردشگری غذا بهنشان میمطالعات 

ه تنـو   کـ های گردشگری قرار دارند. این درحـالی اسـت   مطالعات و برنامه ةحدود زیادی خارج از دامن

تـه  به ما عرضه کرده اسـت. الب  بارهن های ارزشمندی را در ایاقلیمی و فرهنگی موجود در ایران فرصت

 ةو در جامعـ  ههای فرهنگـی بـه میـان آمـد    خصوص در رابطه با پدیدههد توجه داشت که این تنو  ببای

 ةوزمـر علت تغییرات فرهنگی و اجتماعی در خطر محوشدن از اذهـان و زنـدگی ر  ایران به ةتوسعدرحال

ای قتی دانهو ؛چی  را در اختیار مردم قرار داده استوفور همههرحال در گیالن طبیعت به. بهاست مردم

گیالن چنـین   ةکه سفر بازی طبیعی استدلوهمین دست ةشود و در سایسب  می ،افتدروی زمین می

ات کشور ج و معـدود غـذاهایی اسـت کـه تغییـر     از رنگارنگ شده است. خوشبختانه غذاهای این خطه 

گیـاهی  گوناگون ی هانداشته و اصالتش را حفظ کرده است. روغن زیتون، برنج، فلفل و اسانس چندانی

هـای غـذایی در   هـا و فسـیتوال  . برگـ اری جشـنواره  اسـت  اصـلی  ةدر فرهنگ غـذایی گیلکـی شاخصـ   

های روستایی، برگ اری تورهای غذا برای آموزش پخت غذاهای محلی و اف ایش گردشگرانی کـه  محیط

شـده اسـت. ایـن     ایی منجـر ند به ایجاد گردشگری غذاهای کامالً سنتیدنبال تنو  غذایی در محیطبه

هـای محلـی   شـاورزی مثـل سـب ی   ککـه محصـوالت    ،ای از سالهای وی هسطح از گردشگری در زمان

 (.1394)امین و دادرس،  داردرا داران خاص خود طرف ،رسدمی

 یو فرصت ب رگـ  شودمی یو فرهنگ مقصد گردشگر تیاز هو آگاهی شیغذا باعث اف ا یگردشگر

نـو  غـذا در    170با داشتن بیش از  استان گیالن. کندایجاد می یمحل ییغذا داتیشناساندن تول یبرا

مختلـف، از سـال    یشـهر از کشـورها   34حاضـر  درحـال  .ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته اسـت  ةآستان

ـ اند. ابه نام خود ثبت کردهگوناگون  یهاخالق را به شکل یگردشگر ،2003  اسـتان بـار نوبـت بـه     نی
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ـ  سبببلکه به ،یدستعیخاطر صناه بهاما ن ؛ه استدیباران رس  ؛ییگونـه تنـو  غـذا    170از  شیداشتن ب

  .اندکرده ینو  معرف 200 بیش ازتنو  را  نیالبته منابع مختلف ا

 و هویـت  زا آگاهی اف ایش باعث غذا با توجه به آنچه در باال اشاره شد و این موضو  که گردشگری

 ایجـاد  محلـی  غـذایی  تولیـدات  شناسـاندن  بـرای  ب رگـی  فرصـت  و شودگردشگری می مقصد فرهنگ

امـل  شناسـایی عو  پژوهش از این کند، ل وم توجه به گردشگری غذا در کشور ما مشهود است. هدفمی

آمـده  دستی بههاگرفته بر روی دادههای صورتمؤثر بر مصرف غذاهای محلی در سفر بر اساس تحلیل

سـتانة  نو  غـذای محلـی در آ   170گیالن با داشتن بیش از گفتنی است استان  در استان گیالن است.

 ثبت در سازمان جهانی یونسکو قرار گرفته است.

 کیـ  یبـرا گردشـگر  در جذب  یاالعادهفوق تیو سبک غذاها جذاب یسنت یهاغذا 1ة بسییر،به گفت

 ،شـود یدرنظر گرفته نمـ صِرف  ةتجرب کیفقط  یمحل یکند. خوردن غذاهامی یجادا یمقصد گردشگر

 .اموزدیآن را ب تواندیسفر است که گردشگر میک  ریناپذییبلکه بخش جدا

پـنجم   ة، دارای رتبـ 2014در سـال   گردیهانی جهانجکه ایران، طبق آمار سازمان توجه به این با

بـا توجـه بـه نـرخ بـاالی       نیو همچن باستانی و تاریخی است یهادهم جاذبه ةهای طبیعی و رتبجاذبه

گردشـگری   ةازپـیش در حـوز  گذاری خارجی، توجه بـیش  وم اف ایش درآمد ارزی و سرمایهل و بیکاری

، تعامـل  نرخ اشتغال، اف ایش درآمد ارزی، معرفی تمـدن و فرهنـگ ایرانـی بـه جهانیـان      شیاف اة زمین

کنـد.  مـی شکسـتن مرزهـای قـومی و اقلیتـی را فـراهم      ، درهـم جهـان گسترده و سازنده با کشورهای 

 یربناهـا یو ز هـا رسـاخت یز جـاد یا یبـرا  را غذا دانـش الزم  یگردشگر ةعوامل مؤثر بر توسع ییشناسا

 یملـ  یـی اجرا رانیو مـد  گـذاران اسـت یس اریو در اخت آوردمیکشور فراهم  یگردشگر ةتوسع ازیموردن

 دهد.میقرار  یو اجتماع یاقتصاد یهابخش ةمسئول توسع

 

 مبانی نظری
 گردشگری غذا

 مهم انگی شی یهامؤلفه از یکی رود وشمار میبه گردشگری مقصد انتخاب در مؤثر عناصر از غذا

 هنر و یشناسخوراک شامل که است ایچندرشته ماهیت از بازتابی محلی غذای. گردشگران است برای

 و یشناسروان یهابحث ،هاروش ی،سازآماده فرایند درمانی، خاصیت غذایی، تولیدات مطالعة آشپ ی،

 است. خوردن از بیش چی ی گردشگران برای غذا درحقیقت. شودمی سنت

 ة یکه انگ ییاز مقصدها دیاند: بازدکرده فیتعر گونهنیرا ا ی غذاو همکارانش گردشگر تیاسم

تواند شامل خوردن و یمنطقه است و م ایقوم، ملت  کی یسفر به آن مقصدها عالقه به آشپ  یةاول

در  تشرک ای یدنیخوراک و نوش دیخر ،ییمحصوالت غذا دیتول یندهاایفر بارةدر یریادگی دن،ینوش

شود که با غذا و خوراک یم ییهاتیغذا شامل فعال یباشد. گردشگر یآموزش آشپ  یهادوره

محصوالت وابسته به مواد  ای یبوم ییمحصوالت غذا دنیخوردن و خر لی، از قباست گردشگران مرتبط
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 .یمحل هایفرد غذامنحصربه یهایژگیو ةو تجرب ییغذا

ه را به س مندی و تعداد گردشگران، گردشگری غذا، با توجه به می ان عالقه)2012( میشل هال و

 :اندکردهدسته تقسیم 

 ایقیمت گران اریهای بسفروشییدنینوش ایها افراد به رستوران نیخوراک: ا. گردشگران خوش1

 روند.میمعتبر 

اندازی تر چون فرهنگ و چشمگروه به مسا ل گسترده نی: ایآشپ  ک/. گردشگران خوردوخورا2

 شود.می هیدر آن بستر ته یدنیمندند که غذا و نوشعالقه

مندند. قهمنطقه عال ایکشور  کیاز  یخاص یدسته به سبک آشپ  نیپرداز: ا. گردشگران خوراک3

 .ندترختهیتر و فرهگردشگران متمول ریطور متوسط از ساگردشگران غذا به

 ضروری یهاجنبه از یکی محلی غذاهای کردنکنند که امتحانبیان می )2013( 2و برودر 1دی البره

منطقه  یک مردم زندگی سبک و فرهنگ از یاختهیآم غذا که علت این به. است منطقه آن فرهنگ دانستن

گردشگر، در . گذاردیم تأثیر غذا خوردن نحوة و کردن سرو پختن، ی،سازآماده بر فرهنگی یها. تفاوتاست

 مواجه جدیدی غذاهای با و آوردیدست مبه منطقه محلی غذای سبک دربارة جدیدی دانش طول سفر،

 از یکی تواندمی محلی غذاهای رو تجربةازاین. ندیده است اشیزندگ محل در ادیزاحتمالبه شود کهمی

 و هویت تبلیغات دربارة اف ایش باعث غذا گردشگری .باشد منطقه یک فرهنگ شناخت یهاراه بهترین

. کندمی ایجاد محلی غذایی تولیدات شناساندن برای ب رگی فرصت شود ومی گردشگری مقصد فرهنگ

 .کندیم ایجاد ارزش منطقه یک غذایی مواد برای گردشگران برای خاص غذایی تجربة ایجاد

در اً خصوص ی،از مقاصد گردشگر یاریبسپی برد که  مسئلههای خود به این لیانگ در بررسی

ز ا یکیه غذاها ک لیدل نیبه ا ،اندخود را توسعه داده ییغذا یهاجاذبه ،افتهیتوسعه یکشورها

که  ییبس ا یقتصادتأثیر ابا درنظرگرفتن  بنابراین. کنندیکه سفر م است یمردم یمهم برا یهاجاذبه

فرد منحصربه یژگیو .شودیبخش م نیبه ا، توجه زیادی گذاردیم یصد گردشگرامق گردشگری غذا در

زه است که به گردشگران اجا نیا یگردشگرتجارب  گریبرخالف اشکال د یگردشگر تجربة نیا

 .خود استفاده کنند ةگانبردن از سفر از حواس پنجلذت یتا برا دهدیم

 

 پیشینة پژوهش

ها فرهنگی های زیادی درزمینة گردشگری غذا صورت گرفته که بسیاری از آنپژوهش تاکنون

گونه بیان ینادر بعد ارزش نمادین غذا در صنعت گردشگری  )2008( 3اورت و آیتچیسون بوده است.

 و مباهات باید موجب تاریخی، پیشینة با فرهنگی نمادیعنوان به کشوری، هر در که غذا اندکرده

 ةدهندنشان خود جای در گفتة آنان، خوراکبه. بازیابد را خود اهمیت شود و هافرهنگ رسای جذب

 ایران مردم اغلب برای غذا مقولة است است. اگرچه ممکنها آن کنندةیتتقو و فرهنگی هایتفاوت
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 تا ایسفره از بسیاری هایتفاوت بیانگر آن فرهنگی ماهیت و چگونگی اما برسد، نظربه پاافتادهیشپ

 است. تغذیه در گوناگون هایفرهنگ و هاذا قه غذایی، مواد از ناشی هاتفاوت این و است دیگر سفرة

میل افراد به تجربة اصالت مقصد، تأثیری  علتبیان کرده است که مواد غذایی محلی، به (2009) سیم 

گونه بیان یناشده های انجامای پایدار برای گردشگر دارند و با توجه به استداللمهمی در ایجاد تجربه

 باباط آنان بالقوه، باعث اف ایش بازدیدکنندگان یک منطقه و ارت طوربهکند که غذاهای محلی، می

خوردن غذاهایی  ةصنعت گردشگری تجرب، (2012)گفتة الن و همکاران به .شودآن منطقه می فرهنگ

برای  معروفسالم و سنتی غذاهای  ةتوسع منظوربهرا که اصالتاً متعلق به فرهنگی خاص هستند 

 هایراهین آشکارترو  ترینمهماز  ییکان، تجربة غذایی مسافر از دیدگاهایجاد کرده است.  گردشگران

 ةچی ی بیش از تالش برای تجرب ییغذا رو گردشگریینازا. ها استدیگر فرهنگ به محتوای ورود

عنوان به ای برای گردشگر است،که وسیلهبر این، عالوهغذا. درنتیجه غذاهای جدید دیگر جوامع است

های أثیر غذا در بیان ویژگیبه بررسی ت (2013)تیموتی و ران  شود.مییک هدف گردشگری مطرح 

غذا از گذشته در کنار دین، زبان، خانواده و اند. از دیدگاه آنان، قومی و هویتی یک منطقه پرداخته

های مهم هویت قومی بوده است. غرور قومی، های فرهنگی تا حدودی یکی از شاخصلفهمؤسایر 

های هویت تا و بسیاری از شاخص ورسوم کشاورزیخانوادگی و محلی و آداب گرایی، میراثملی

 غذاهای کردنتجربه )2014( 1گفتة بوژکوسکااند. بهشدهحفظ آداب غذایی حفاظت  یلةوسحدودی به

 در فرهنگی هایتفاوت. است هر منطقه فرهنگ شناخت کاربردی برای هایجنبه از یکی محلی

 طول به همین دلیل، گردشگر در. گذاردمیتأثیر  غذا خوردن نحوة وسرو کردن  پختن، سازی،آماده

 مواجه جدیدی غذاهای با و آوردهدست به منطقه محلی غذای سبک دربارة جدیدی دانش سفر

با  عمدتاًهای مذکور که بر پژوهشعالوه. ندیده است اشزندگی محل در یادزاحتمالبه شود کهمی

های تأثیر اقلیم و در زمینه هایی نی ی غذا صورت گرفته، پژوهشگردشگرشناسی محوریت فرهنگ

 از یکی غذا را (2004)هنرشناسی آشپ ی در بحث گردشگری غذا انجام گرفته است. هال و همکاران 

بیان  گردشگر برای مهم انگی شی هایمؤلفه از و یکی گردشگری مقصد انتخاب در مهم عناصر

 مطالعة آشپ ی، هنر و شناسیخوراک شامل ایچندرشته ماهیتی از بازتابی محلی غذایاند. کرده

؛ است سنت و شناسیروان هایبحث ها،روش سازی،آماده فرایند درمانی، خاصیت غذایی، تولیدات

 .آیدمی حساببه خوردن از بیش چی ی گردشگران برای غذا حقیقت در بنابراین

 است. رند گرفتههایی برای توسعة این نو  گردشگری صورت های توصیفی، توصیهبر پژوهشعالوه

 عنصری عنوانبه را، غذا گردشگری ارزیابی هایاب ار و چارچوب های کلیدی،مؤلفه )2006 (2هت و

 و یبندبسته توسعه، برای ییهاهیتوص و هادستورالعمل و گردشگری، بررسی کرده مقصد بازاریابی برای

 غذا گردشگری که کنندمی ادعا محقق دو این اند.داده ارا ه ایمنطقه و محلی غذایی مواد بازاریابی

 :است مؤثر زیر موارد در ایف ایندهطور به

                                                           

1. Buczkowska 

2. Du Rand and Heath 
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 منطقه؛ آن فرهنگ و مقصد شدنشناخته  رسمیت . به1

 ای؛منطقه گردشگری . ارتقای2

 مقصد؛ بازاریابی در . رقابت3

 شدن.جهانی. 4

 است: شده ذکراختصار های پیشین مرتبط با موضو  پژوهش بهپژوهش 1در جدول 

 
 های پیشین: پژوهش1جدول

 سال محقق
عنوان 

 پژوهش
 نتایج روش

 2013 دی ال
های داستان

 مصرف غذا

 -کیفی

 اکتشافی

اطـراف  )گردشگری غذا نقش بس ایی در توسعة برند مقصـد  

 آن دارد. ناساکنقطب شمال( و منافع زیادی برای 

 2013 آرام سان

غذاهای 
مذهبی 

عنوان به
جاذبه 

 گردشگری

 کیفی

ـ  بـه  یمـذهب  ینقـش غـذاها   یمقاله به بررسـ   ةعنـوان جاذب

کنـد  می انیپرداخته و ب ییبودا یغذاها ةبا مطالع یگردشگر

از  شیبــ ی یـ گردشــگران چ یبـرا  ییغـذا و مــواد غـذا  کـه  

 ها است.و نقش یاز معان یها الهامآن یخوردن است و برا

 2014 بوشوسکا

غذاهای 
محلی و 
ها نوشیدنی

ترین مهم
سوغاتی 
 گردشگران

 کمّی

 یمحلـ  یهـا یدنیغذاها و نوش گاهیجا یمقاله به بررس نیا
 یکه برا دکنیم انیدر سوغات گردشگران اشاره کرده و ب

دسـتور غـذا، خـواص آن و     یریادگیاز گردشگران  یبرخ
 یهـا  هیـ از انگ یکـ یآن در طول سفر ممکن است  ةتجرب

دســته از گردشــگران،  نیـ کـه البتــه غالــب ا  باشــدسـفر  
 ند.ایگردشگران فرهنگ

 2009 یانگ

بازاریابی 

تحت شبکه 

در 

گردشگری 

 غذا

 کیفی

مـرتبط بـا غـذا،     یهـا تیـ اطالعات درخصوص غـذا، فعال 

 بررسـی قـرار   غـذا مـورد   یو گردشـگر  ییمحصوالت غذا

ـ بازار بهبـود  یبـرا  ،کـه  هآن نشان داد جیگرفته و نتا  یابی

از  یکـ ی ینترنتیا یابیبازارراهبردهای ، یمقاصد گردشگر

 است. گردشگر شتریمؤثر در جذب ب یاب ارها

 2008 سینکالر

برندینگ: 
کاالهای 
جهانی و 
 هویت ملی

 کیفی
پرداختـه و آن را در جوامـع    نگیبرند ةخچیتار یبررس به

 .کندیم یمدرن بررساپس

سافاک 

 ساهین
2014 

برندسازی 

 شهر
 کیفی

گردشـگران و   یشـهر بـرا  هر  یابیتواند در بازاربرند شهر می

 اثرگذار باشد. یادیمکان تا حد ز یهایژگیارتباط با و جادیا

 کیفی تولد برند 2008 کارل مور

 ،برند کشور و برند شهر وجود دارد نیب یادیز یهاتفاوت

جـذب گردشـگر بـه آن منطقـه      یهـا بـرا  آن یاما هردو

بـا   ن،یبـرا اثرگذارند. عالوه یمقصد گردشگر کیعنوان به

 .ستندیهم در تضاد ن دو با نیگفت که ا توانیم نانیاطم
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نگرشی فرهنگی و قـومی  گرفته های صورتدهد که در اکثر پژوهشمرور ادبیات پژوهش نشان می

به بحث گردشگری غذا وجود دارد و درواقع گردشگری غذا راهی برای شناسایی فرهنگ مقصد معرفـی  

 شده است.

های مقصد برای گردشگران کـه بـه مصـرف    های پیشین، به عوامل مؤثر بر جذابیت غذادر پژوهش

لـذا هـدف از ایـن پـژوهش     شود کمتر با دیـدگاهی جـامع نگریسـته شـده اسـت.      این غذاها منجر می

 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.

 

 شناسی پژوهش  روش

تحلیـل محتـوای   کمّی( است. در انجام پـژوهش در بخـش کیفـی،     ـ )کیفی روش این پژوهش آمیخته

 . کار رفته استبه مصاحبه با رویکرد تحلیل تم

است. فراگـرد   شدت رو به گسترش بودهاخیر بههای هایی است که در دههش تحلیل تم از روشرو

دهـد کـه جـذابیت    رار مـی نظر قرا مدگر الگوها و موضوعاتی شود که تحلیلتحلیل تم زمانی شرو  می

هـای  و خالصـه  هـا داده ةوبرگشـت مسـتمر بـین مجموعـ    بالقوه دارند. ایـن تحلیـل شـامل یـک رفـت     

نخسـت   ةآیند. نگـارش تحلیـل از همـان مرحلـ    وجود مییی است که بههاشده و تحلیل دادهکدگذاری

نـدارد.   تحلیل تـم وجـود    بارةفردی برای شرو  مطالعه دربهطورکلی هیچ راه منحصرشود. بهشرو  می

 اند.ارا ه داده (2006) و کالرک که براون شودتوضیح داده می تحلیل تم با رویکردی ةگانمراحل شش

خـود را تـا   بایـد   ،آشـنا شـود   هـا محتوایی داده ةکه محقق با عمق و گستر: برای اینهاآشنایی با داده

و خوانـدن   «هابازخوانی مکرر داده»شامل  معموالً هاورشدن در دادهور سازد. غوطهها غوطهای در آناندازه

اسـت. درواقـع از آغـاز همـین مرحلـه،       (جـوی معـانی و الگوهـا   ویعنـی جسـت  )صـورت فعـال   به هاداده

 .شودشد شرو  می ها نیاز پیدا خواهدگذاری معانی که در مراحل بعدی به آنالمتبرداری و عیادداشت

ها آشـنایی  را خوانده و با آنها شود که محقق دادهدوم زمانی شرو  می ةاولیه: مرحلایجاد کدهای 

را هـا  اسـت. کـدها یـک ویژگـی داده    هـا  است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیـه از داده  پیدا کرده

شـده از واحـدهای تحلیـل    کدگـذاری ی هـا رسـد. داده گر جالب مینمایند که به نظر تحلیلمعرفی می

 .است روش دستی انجام گرفته. در پژوهش کنونی کدگذاری بهاندمتفاوت (هاتم)

هـای بـالقوه و   بنـدی کـدهای مختلـف در قالـب تـم     ها: این مرحلـه شـامل دسـته   جوی تموجست

 .های مشخص استشده در قالب تمکدگذاریی هادادهخالصه ةکردن هممرتب

کـرده و   هـا را ایجـاد  ای از تـم شود که محقق مجموعهچهارم زمانی شرو  می ةها: مرحلبازبینی تم

خوبی کـار کنـد،   تم به ةست. اگر نقشا هاتم ة. این مرحله شامل بازبینی و تصفیکندمی ها را بازبینیآن

باشـد،   همخوانی نداشـته ها داده ةخوبی با مجموعبعدی رفت. چنانچه نقشه به ةتوان به مرحلگاه میآن

 .بخش ایجاد شودتم رضایت ةکه یک نقش کدگذاری خود را تا زمانی ادامه دهدمحقق باید برگردد و 
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 کـرده تعریـف   هایی را که برای تحلیـل ارا ـه  در این مرحله تم گرپژوهشها: گذاری تمریف و نامتع

 کند.گذاری میو نام دهدو مورد بازبینی مجدد قرار میکند می

 ت.تهیة گ ارش: مرحلة پایانی تهیة گ ارش اس

 محلـی اسـتان گـیالن    غذاهای فعال درزمینة جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کارآفرینان

مراجعه اسـت  ای برفی روش زنجیرهگیری گلولهنمونه اند.برفی شناسایی شدهوسیلة روش گلولهاست که به

شود افراد مشـابه  ه میبعد از هر فرد خواست ةو در مرحلشود میکه در آن نمونه با افراد در دسترس شرو  

در . (Morehouse, 1994) وجود آیـد مناسب به ةکه نمونیابد ادامه می این فرایند تا زمانی .خود را معرفی

 نفر از کارآفرینان مصاحبه شده تا اشبا  نظری حاصل شود.   18این پژوهش، با 

درصد اسـت.   83برابر از فرمول هولستی گرفته در این پژوهش با استفاده انجامهای پایایی مصاحبه

 .ها موردتأیید استدرصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری 80که می ان پایایی بیشتر از با توجه به این

در اختیـار   سـؤاالت ایـن   ،سـاختاریافته نیمه ةمصاحب سؤاالترای سنجش روایی، بعد از استخراج ب

همچنین در هنگـام مصـاحبه بـا فـرد از وی      .ت پذیردآن صوراصالحات الزم در تا  هخبرگان قرار گرفت

شده بیان کنـد و در صـورت وجـود هرگونـه سـؤال آن را      برداشت خود را از سؤال مطرح هخواسته شد

 .گیری باشدمورداندازه ةمطرح نماید تا جواب وی مطابق با اهداف پژوهش و خصیص

ها، در پایان فراینـد کدگـذاری،   مصاحبه برخاسته ازی هامداوم داده ةبا بررسی و موشکافی و مقایس

هـای  هـا و تفـاوت  با توجه بـه شـباهت   ،. در طی کدگذاریتم فرعی مشخص شده است 14مجمو   در

 4در کدگذاری  ،ترتیباین. بهشده استها اقدام های فرعی، به تحلیل و تقلیل تمموجود در بین این تم

انگی شی، عوامل ، عوامل ، عوامل شخصیتی گردشگرپردازی شده است: فرهنگ پذیراییمفهومتم اصلی 

 (.1سالمت )جدول

 
 شده و متغیر وابستة مدلهای استخراج:تم1جدول 

 تم اصلی تم فرعی

 اجتماعی-تفاوت در سطح اقتصادی

 فرهنگ پذیرایی
 هایالنیگالگوهای رفتاری موجود در فرهنگ 

 اقتصادیتنو  در فرهنگ غذایی با توجه به موقعیت اجتماعی و 

 یجمعدسته غذاخوردنرسم 

عوامل شخصیتی  تمایل به تجربة غذاهای جدید

 ترس از تجربة غذاهای جدید گردشگر

 بوی غذا

 عوامل انگی شی
 طعم غذا

 شکل ظاهری غذا

 رعایت اصول بهداشتی
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 مواد اولیة در دسترس

 عوامل سالمت
 تازگی مواد اولیه

 وهواآب

 کشاورزیتأثیر ساخت 

 ترجیحات و انتخاب غذای محلی توسط گردشگر
مصرف غذاهای 

 محلی
 وپ  و مصرف غذای محلی در سفرتجربة پخت

 های غذاهای محلی در سفرمیل و لذت آزمودن م ه

 

دسـت  های متغیر وابسته، یعنی مصرف غذاهای محلی، بر اساس مرور ادبیـات پـژوهش بـه   شاخص

ارا ه شده است. مصرف غذای محلی در گردشگری در ادبیات ابعاد گونـاگونی دارد   1آمده که در شکل 

وپـ  و مصـرف غـذای    ، تجربة پخت(Chang et al., 2011)ازجمله عالیق و انتخاب غذا توسط گردشگر 

 Giesen et) های غذاهای محلی در سفر، میل و لذت تجربة م ه(Chang et al., 2010)ی در سفر محل

al., 2010). 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهشی1شکل 

  

مصرف 

غذاهای 

 محلی

فرهنگ 
پذیرایی 
 خاص محلی

عوامل 

 شخصیتی

عوامل 

 انگی شی

عوامل 

 سالمت

-تفاوت اقتصادی

 اجتماعی

 الگوهای رفتاری

 تنو  در غذا

رسم غذاخوردن 

 جمعیدسته

تمایل به تجربة غذاهای 

 جدید

ترس از تجربة غذاهای 

 جدید

 بوی غذا

 طعم غذا

 شکل ظاهری غذا

 رعایت اصول بهداشتی

 مواد اولیة در دسترس

 تازگی مواد اولیه

 آب و هوا

 تأثیر ساخت کشاورزی

ترجیحات و 
انتخاب غذاهای 

 محلی
وپ  و تجربة پخت

مصرف غذای 
 محلی

 میل و لذت به
های آزمودن م ه

 غذاهای محلی
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 های پژوهشفرضیه

 ـ فرهنگ پذیرایی خاص محلی بر مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد.

 ـ عوامل شخصیتی گردشگر در مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد.

 در مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد. ـ عوامل انگی شی

 در مصرف غذاهای محلی تأثیر معنادار دارد. ـ عوامل سالمت

ی حاصل از بخش کیفی پژوهش طراحی هاای با توجه به دادهنامهپرسش ،در مرحله کمّی پژوهش

شده است. جامعة آماری در بخش کمّی پژوهش شامل کلیة گردشگرانی است که در بهار و تابستان 

اند. ازآنجاکه حجم جامعه نامعین و غذاهای محلی را میل کرده اندوارد استان گیالن شده 1395سال 

دست آمده است. نفر به 365است، از فرمول کوکران برای جامعة نامعین استفاده شده و حجم نمونه 

گیری تصادفی ساده استفاده گردشگر گیالنی قرار گرفته و از روش نمونه 400نامه در اختیار پرسش

ها وتحلیل آنشده که به تج یهنامه برگردانده پرسش 368نامه، پرسش 400از بین این شده است. 

درصد را مردان تشکیل  4/42درصد حجم نمونه را زنان و  6/57پرداخته شده است. ازنظر جنسیت، 

درصد مدرک  2/33ارشد، دهندگان مدرک کارشناسیدرصد پاسخ 5/56دهند. همچنین، می

ها گ ینة سایر را انتخاب درصد آن6/1درصد مدرک دیپلم دارند؛  6/1درصد دکتری و  1/7کارشناسی، 

درصد بیکار و  9/54درصد دارای شغل دولتی،  3/72درصد محصل،  4/86اند. ازنظر نو  فعالیت، کرده

 اند.درصد دارای شغل آزاد بوده 9/35

 

 نامهسنجش روایی و پایایی پرسش

از نظر خبرگان استفاده شده است. بـدین منظـور، ابتـدا    نامه در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش

نفر از متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران قـرار گرفتـه    6نامه در اختیار ای از پرسشنسخه

نامـه  هـا در پرسـش  های پیشنهادی آننامه سنجیده شود و درنهایت دیدگاهتا روایی محتوایی پرسسش

نامـه و واردکـردن   های مربوط به هر پرسـش ایایی، بعد از استخراج نمرهاعمال شده است. برای برآورد پ

 7/0، از آلفای کرونباخ استفاده شده که می ان آن برای همة متغیرها بـاالتر از  SPSSاف ار در نرم هاداده

 دست آمده است.به

 

 مدل سنجش

بررسـی  منظـور  بـه بایـد آزمـون معنـاداری صـورت گیـرد.      شد،  ییبستگی متغیرها شناساکه هممانیز

 کـه ازآنجـا . شـده اسـت  اسـتفاده   t-value یـا همـان   t آزمـون  ةبین متغیرها از آمار ةمعناداربودن رابط

-t شـده بـا آزمـون   اگر می ان بارهای عـاملی مشـاهده   ،شودبررسی می 05/0 معناداری در سطح خطای

value  اف ار لیـ رل بـا رنـگ قرمـ  نمـایش داده      معنادار نیست و در نرم، رابطه باشدتر کوچک 96/1 از

 .(2)شکل  خواهد شد

مانده با سازه یا متغیـر پنهـان خـود،    برای هریک از بارهای عاملی بیانگر باقی tشدة مقادیر محاسبه
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بوده که با توجه به این نتیجه روایی سازه تأیید شده است. برای بررسی روایی تشخیصی از  96/1باالی 

از  شـده اسـتخراج مقدار مجذور میـانگین واریـانس    باالتربودناستفاده شده است که  1ماتریس قطری 

 های موجود بیانگر مناسبت روایی تشخیصی بوده است.بستگیتمام هم

هـای  توان درستی الگوهای نظری را در جامعـه لّی و تحلیل ساختار کوواریانس میازطریق الگوی ع

ی هـا کـه داده بسـتگی، غیرآزمایشـی و آزمایشـی آزمـود. هنگـامی     ی هـم هـا خاص بـا اسـتفاده از داده  

ای بستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعـه صورت ماتریس همشده بهآمده از نمونة بررسیدستبه

 اف ار لی رل استفاده کرد.  توان از نرمالت رگرسیون تعریف شود، میاز معاد

 

 
 t: مقادیر 2شکل 

 

 AGFII ،GFI ،X2شـده از معیارهـای   ی مشـاهده هادر این پژوهش، برای ارزیابی برازش کلی داده

 )کای اسکو ر( بر درجة آزادی استفاده شده است.

 
 ی لیزرلها: داده2جدول 

X2/DF )12/1 )کای دو بر درجة آزادی 

GFI )97/0 )نیکویی برازش 

AGFI 92/0 شدة نیکویی برازش()شاخص تعدیل 

 

اسـت، لـذا مـدل از بـرازش خـوبی       3، نسبت کای دو بر درجة آزادی کمتر از 2با توجه به جدول 

دهنـدة بـرازش خـوب    است که نشان 9/0باالتر از  AGFIو  GFIهای برخوردار است. همچنین شاخص

 مدل است.



 گردشگری غذاهای محلی در استان گیالنشناسایی عوامل مؤثر بر  طیبه نیک رفتار و همکاران

131 

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه

 است: 4ها به شرح جدول ی حاصل از مصاحبههاآمده از دادهدستهای بهفرضیه

 
 عوامل مؤثر بر مصرف غذاهای محلی در سفر بندیرتبه : نتایج4جدول 

 موردمطالعه بعد اثر
جهت 

 رابطه

مقدار 

 استانداردشده

سطح 

 معناداری
 نتیجه t مقدار

رابطة معناداری بین فرهنگ پـذیرایی خـاص   

محلی و مصرف غذاهای محلی در سفر وجـود  

 دارد.

 تأیید P≤ 0.01 75/9 84/0 مستقیم

رابطة معناداری بین عوامل شخصیتی مـرتبط  

 وجـود  سفر در محلی غذاهای مصرف با غذا و

 .دارد

 تأیید P≤ 0.01 86/3 19/0 مستقیم

 مصرف رابطة معناداری بین عوامل انگی شی و

 .دارد وجود سفر در محلی غذاهای
 تأیید P≤ 0.01 89/8 61/0 مستقیم

 مصـرف  رابطة معناداری بین عوامل سالمت و

 .دارد وجود سفر در محلی غذاهای
 تأیید P≤ 0.01 06/9 72/0 مستقیم

 

 غـذاهای  مصـرف  و محلی خاص پذیرای فرهنگ بینتوان نتیجه گرفت که می 4با توجه به جدول 

عوامـل   شـود. بـین  تأییـد مـی   1ارتباط مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد. لـذا فرضـیة       سفر در محلی

ارتبـاط مثبـت و معنـاداری وجـود دارد، لـذا       سـفر  در محلی غذاهای مصرف و غذا با مرتبط شخصیتی

ارتباط مثبت و معناداری  سفر در محلی غذاهای مصرف و عوامل انگی شی شود. بینتأیید می 2فرضیة 

 سـفر  در محلی غذاهای مصرف و عوامل سالمت شود. همچنین بیننی  تأیید می 3دارد و فرضیة  وجود

 شود.تأیید می 4دارد، لذا فرضیة  رابطة مثبت و معناداری وجود

 

 گیری و ارائة پیشنهادهانتیجه

 غالبـاً  و است ارتباط در کشاورزی هایسیاست با کشورها از بسیاری ازآنجاکه صنعت گردشگری غذا در

 توسـعة  برای عامل مهمی تواندهای بومی است، میفرهنگ و زیستمحیط از حمایت درجهتای وسیله

  .باشد جوامع اقتصادی و اجتماعی

عنـوان کشـوری   بـه  در این پژوهش کوشیده شـده تـا، بـا توجـه بـه شـرایط داخلـی و بـومی ایـران         

حلـی ارا ـه شـود.    انداز توسعه پیشِ روی خود دارد، مدلی برای مصـرف غـذاهای م  توسعه که چشمدرحال

توسعه پدیدة جدیدی اسـت کـه دربـارة آن کمتـر بـه ارا ـة       هایی در کشورهای درحالظهور چنین پروژه

لـة کیفـی   کمّی انجام شده است. در مرح ـ تئوری پرداخته شده است. این پژوهش به شیوة آمیختة کیفی

 کارگرفته شده است.از روش تحلیل تم استفاده شده و در مرحلة کمّی روش معادالت ساختاری به
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 (،61/0(، عوامـل انگی شـی )  84/0نتایج این پژوهش، فرهنـگ پـذیرایی خـاص محلـی )     بر اساس

تـرین عوامـل   ترتیب مهم( گردشگر به19/0( و عوامل شخصیتی )72/0عوامل سالمتی غذاهای محلی )

 موجب مؤثر در مصرف غذاها توسط گردشگران بوده است. توجه به عوامل فوق درزمینة گردشگری غذا

 نگـرش  بـه  باتوجه همچنین. شد خواهد منطقه به سرازیرشدن منابع و گردشگر و گردشگری گسترش

 جمـو  درم. داد مانجا را الزم هایری یبرنامه زمینه در این توانمی گردشگری توسعة به ساکنان مثبت

دن توجه به عوامل اثرگذار بر مصرف غذاها در طول سفر یک گردشـگر موجـب سرری شـ    گفت توانمی

 منابع مالی و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد. 

دهد که عوامل فرهنگی نقش مهمـی در رونـق گردشـگری    های پیشین نی  نشان مینتایج پژوهش

زیسـت در دو حـوزة   ة اقتصادی و پایداری محیط، به بررسی نقش غذا در توسع(2009)غذا دارد. سیم  

علـت میـل گردشـگران بـه تجربـة اصـالت       های وی، بهگردشگری و کشاورزی پرداخت. بر اساس یافته

هایی وهش راهای پایدار برای گردشگران دارد. در این پژمقصد، مواد غذایی محلی تأثیر مهمی در تجربه

گ آن مقصـد  ، نمـادی از مکـان و فرهنـ   «معتبر»محصوالت عنوان شناسایی شده که غذاهای محلی، به

کشـیدن  گردشگری شوند. همچنین، با درگیرشدن در مباحث پیرامون معنای اصالت محل و به چالش 

طـور  بـه « غذاهای محلـی »های گردشگری ارا ه شده، با این استدالل که آن، راهی جدید برای پژوهش

 .شوندها با فرهنگ آن منطقه مین و ارتباط آنکنندگابالقوه باعث اف ایش تجربة بازدید

 بـا  گردشـگری،  جاذبـة  یـک  عنـوان بـه  مـذهبی،  غذاهای نقش بررسی به (2013)و همکاران  سان

 بـیش  چیـ ی  گردشگران برای غذایی مواد و غذا که کنندمی بیان و اندپرداخته بودایی غذاهای مطالعة

 مقولـه  شش در گردشگران برای را غذایی آنان تجربة .استها نقش و معانی از الهامی و است خوردن از

بـردن،  ای بـرای لـذت  وجوی چی های جدید، غذا وسـیله ای برای جستکنند: غذا وسیلهمی بندیدسته

هـای  ای بـرای پـژوهش  غذا اوج یک تجربة گردشگری، غذا نمادی از اصالت، نمادی از من لـت و رسـانه  

در پژوهش خود به بررسی نقش غـذا در تجربـة گردشـگران قطـب      ،(2013)بره و برودر الفرهنگی. دی

اند و هدف آنان بررسی روند ظهور گردشگری و نتایج آن بر بومیان اطراف قطب شـمال  شمال پرداخته

های خود به این نتیجه دست یافتند که توجـه بـه غـذا بـرای هـر دو طـرف       بوده است. آنان در بررسی

دهـد کـه   شود. نتایج پژوهش حاضر نشـان مـی  بب رشد اقتصادی میدارد و س می بان و مهمان منافعی

عوامل انگی شی مانند طعم و رنگ متفاوت غذاهای گیالنی به تقویت تمایـل گردشـگران بـرای تجربـة     

 هـر  اسـت.  انکاریرقابلغ پتانسیلی ، غذاخوردن)2011( 1از دیدگاه برتال غذاهای گیالنی منجر شده است.

 خریـدهای  و هاوعده میان از جدا این که دارد احتیاج غذایی وعدة سه بهکم دست روز یک در گردشگر

 محسـوب  تجربـه  توانـد مـی  غذاخوردن همچنین. است روز طول در هاینوشیدنی و هاخوردنی کوچک

 بلکه کند،می خود متوجه را مخاطب گانةپنج حواس تمامتنها نه که است این غذا گردشگری هنر. شود

 دهد.  می قرارتوجه  مورد نی  را فرهنگی بالقوة هایتوانایی

جهت به غذاهای گیالنـی تمایـل دارنـد کـه     دهد گردشگران ازآنهمچنین نتایج پژوهش نشان می

                                                           

1 Bertella 
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شوند. همچنین نحوة ترکیب این مواد غذایی و این غذاها با مواد غذایی بومی و سالم و طبیعی تهیه می

آنچه مسلم توان گفت می (2012)با مروری بر نتایج پژوهش ماک و همکاران  نظیر است.ها بیطعم آن

هـا شـده   تفـاوت  بیشـتر موجـب  ولی آنچه  ،غذایی در اکثر نقاط دنیا تقریباً مشابه است ةاست مواد اولی

هـای  ها معموالً بنا بـه ذا قـه  انسان یگر،دعبارت. بهاستها پخت آن ةنحو و ترکیب مواد با یکدیگر ةنحو

پخـت و   و دسـت بـه انتخـاب    شده،یل ها تحمبر آن و محیطی اثر عوامل گوناگون فرهنگی که بر ،خود

 و کننـد مـی غـذایی   فرهنـگ  نهایتـاً  و و آن را در گذر زمان تبدیل به عادات غـذایی زنند میصرف غذا 

 دهند.  می درواقع با هنر آشپ ی خود پاسخی فرهنگی به یک نیاز زیستی

 انیـ در سـوغات گردشـگران اشـاره و ب    یمحلـ  یهـا یدنیغذاها و نوش گاهیبه جا (2014)بوشوسکا 

آن در طول سفر ممکـن   ةدستور غذا، خواص آن و تجرب یریادگیاز گردشگران  یبرخ یکه براکند می

دسـته از گردشـگران، گردشـگران     نیـ کـه البتـه غالـب ا   شـمار آیـد   بـه سـفر   یها هیاز انگ یکیاست 

های پیشین نی  نقش آشـنایی بـا فرهنـگ محلـی را در مصـرف غـذاهای       پژوهش لذا نتایج .ندایفرهنگ

 داند.محلی و جذب گردشگر بسیار مؤثر می

ة عوامل مؤثر بر برنـد مقاصـد گردشـگری تحقیقـاتی در جهـان و در ایـران انجـام شـده و         نیدرزم

ة عوامل مؤثر بـر گردشـگری   نیدرزم رسدیمنظر چارچوب عوامل مؤثر تا حدودی بررسی شده است. به

 های این پژوهش است. غذاها در ایران تاکنون پژوهشی انجام نشده و از نوآوری

هـا و تجـارب افـراد نسـبتاً     های این مطالعه با اتکا بـه دیـدگاه  های کیفی، یافتهمانند اغلب پژوهش

ا بــا هـای پــژوهش ر پــذیری نظـری یافتــه توانــد تعمـیم محـدودی حاصــل شـده کــه ایـن ضــعف مـی    

های متخصصان و خبرگان نیازمند افراد های کیفی متکی بر دیدگاههایی همراه کند. پژوهشمحدودیت

های داخلی، این پژوهش بـا کمبـود   بسیاری از پژوهش نظر و باانگی ه است که متأسفانه، همانندصاحب

 ها مواجه بوده است.نظر آن مندی ازخبرة واقعی و نی  فرصت تعامل و بهره

های آتی به بررسـی عوامـل محیطـی اثرگـذار بـر برندسـازی مقصـد        شود در پژوهشنهاد میپیش

بـا توجـه بـه نتـایج ایـن      گردشگری با توجه به محصوالت کشاورزی و غذاهای محلی پرداختـه شـود.   

 شود:پژوهش، پیشنهادهای کاربردی برای استان گیالن به شرح زیر نی  مطرح می

 های سرو سنتی غذای گیالنی؛  هایی با مکانرستوران ـ ایجاد

 منظور کمک به شناساندن غذاهای گیالنی؛صورت فصلی، بههای غذایی بهـ برگ اری جشنواره
 گردشگری غذا؛ توسعة درجهت های تشویقی برای ساکنان بومیـ ایجاد آگاهی و زمینه

 کارآمد؛ خدمات ارا ة منظوربه گردشگری بخش هایفعالیت در انسانی نیروی ـ آموزش

 در دامـی  و بـاغی  کشـاورزی،  محصـوالت  از اعـم  غـذایی  صـنایع  هفتگی و روزانه بازارهای ـ ایجاد

 گیالن.
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