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 :چکیده

های  مديريت مقاصد در حال رشد گردشگری، نیازمند شناسايي خواسته ها و نیازهای گردشگران است. يکي از راه

باشد. معموالً الگوهای رفتاری گردشگران در  گیری در اين زمینه، درک جامع رفتار گردشگران مي صمیمکمک به ت

با هدف بررسي رفتار گردشگران در رابطه با  اين پژوهشتاثیر عوامل مختلفي قرار دارد. مقصدهای گردشگری تحت 

و دستیابي به الگوی  سنتي غذای با رابطه در گردشگران خريد نیات بهتر درکانتخاب غذای سنتي در راستای 

ساس نظريه رفتار بر اصوالت گردشگری در شهرستان قزوين و مح ريزی مقاصد مناسب برای مديريت و برنامه

و با توجه به عوامل تاثیرگذار بر رفتار گردشگران، عوامل فردی و عوامل محیطي  ريزی شده انجام شده است برنامه

. ان را مورد آزمون و ارزيابي قرار داده استهای غذايي و نیت خريد گردشگر گيموثر بر رفتار گردشگران و ويژ

سازی معادالت  تحلیل مدل روش با استفاده از ،پرسشنامه 051حاصل از  های داده تحلیل ،از طريق پژوهشهای  يافته

د تحلیل و ارزيابي های غذا مور فردی و عوامل محیطي و ويژگي ، برای شناسايي اثر عواملPLS ساختاری به روش

% محاسبه شد که نشان از پايايي باالی سواالت 30برای تمامي متغیرها، ضريب آلفای کرونباخ باالی . ه استقرار گرفت

دهنده آن است که به جز نگرش نسبت به غذای سنتي و شکل ظاهری و طعم  نتايج حاصله نشان پرسشنامه است.

اند. در پايان نیز  اند بقیه متغیرها تاثیر معناداری داشته د گردشگران نداشتهغذای سنتي که تاثیر معناداری بر نیت خري

 ها و پیشنهادات  مطرح شده است. محدوديت
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 مقدمه  -1-1

ه پژوهش مطرح شده است و سپس به اهمیت و ضرورت انجام در ابتدای اين فصل بیان مسئل

و ، )موضوعي، مکاني، زماني( های پژوهش پژوهش، اهداف اصلي و جزئي پژوهش، موضوع قلمروها و حیطه

 واژگان کلیدی پرداخته شده است. 

 بیان مسئله -1-2

ا از اهداف ه امروزه گردشگری غذا در فضای جغرافیايي خاص خود و در ارتباط با ساير بخش

شود، غذاهای بومي از نظر  پرطرفدار و پر درآمد در کشورهای توسعه يافته در امر گردشگری محسوب مي

ارزش غذايي، در دسترس بودن مواد اولیه، تازگي، عاری بودن از نگهدارنده های شیمیايي و همچنین 

عالوه بر آن غذاهای محلي  .شوند ارزان بودن از بهترين مواد غذايي در مناطق مختلف کشور محسوب مي

 کند ي ايفا ميهای فرهنگي بوده و نقش بسزايي در افزايش ارتباط نسل ها و حفظ هويت فرهنگ حامل پیام

 يکي از نکاتي که در سفرهای داخلي و خارجي برای گردشگر و توريسم اهمیت دارد، .(1051)رهنمايي،

بخشي که  فر يکي از ابعاد جذاب سفر است.بديهي است که خوراک در س چگونگي برنامه غذايي است،

 کند شگر دور ميپس از گشت و گذار و خستگي مفرط حاصل از آن، خستگي را به شکلي دلچسب از گرد

 )يورتسون،کايا، هايت مهم، از فرهنگ يک منطقه استغذا يک بخش بي ن .(1053)خدابنده،

اصلي در پیدايش غذاهای متنوع و فرهنگ غني و موقعیت جغرافیايي خاص، دو عامل . 1(260:2311

تواند به عنوان پتانسیلي بزرگ در بخش گردشگری  رنگارنگ در بعضي مناطق شده است. اين تنوع غذا، مي

 رود ب گردشگر در جهان به شمار ميعمل نمايد، امروزه گردشگری غذا به عنوان يکي از راهکارهای جذ

غذا و نوشیدني ترکیبات  ه در بازاريابي مقصد است.غذا به عنوان يک جاذب .(1052)میرتقیان، غريبي،

                                                
1. Yurtseven.H & Kaya.O 
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)میشل  ر استغذا به طور خاص يکي از عناصر ضروری تجربه گردشگ حیاتي تجربه گردشگری هستند.

غذا تجربه ای اجتناب ناپذير در مقصد گردشگری است که برعکس ديگر  .1(1:2330هال و همکاران، 

مصرف کنندگان اجزاء محلي فراهم شود.غذا، گردشگراني با  تواند در سراسر جهان توسط منابع طبیعي مي

بنابراين به خاطر  کند. تجربه ای نو و فرصت برای عمیق تر شدن در سنت ها و فرهنگ محلي را فراهم مي

 شد تا در عمق بزرگتر تحقیق کنند ای بین محققان ايجاد فوايد گردشگری غذا، همچنین عالقه

های  در بسیاری از موارد، تجربه رتبط با غذا برای يک مقصد ضروری هستند.های م فعالیت .2(ii:2314،)سو

 استفادهغذاخوری، چشیدن غذای محلي، و خريد محصوالت غذای منطقه ای، برای تجربه ی کل نگر 

 عالقمندی از غذا گردشگری مطالعات .شود و حتي ممکن است به عنوان جاذبه اصلي بکار گرفته شود مي

 طبقه قبیل از مواردی ها آن .است داشته اخیر های سال در توجهي قابل رشد و است پژوهشگران عالي

 برند و اقتصاد بر غذا تاثیر گردشگر، يک تجربه عنوان به غذا غذا، گردشگری امکان غذا، گردشگران بندی

 غذا، یگردشگر مطالعه ،وجود اين بااند.  هکرد آزمون را تبلیغي منبعي عنوان به غذا گردشگری و محلي

 در ندرت به که مهم موارد از يکي .(0:2314، سو) دهد مي ارائه را پژوهش از ناتمام ای ناحیه هم هنوز

  (2330)هال میشل .است مقصد در گردشگران غذا انتخاب رفتار است، شده بحث غذا گردشگری ی زمینه

 مصرف رفتار درک .کرد يطراح بیشتر پژوهش برای را برده نام مورد اين به توجه که است کسي اولین

 .باشد مي مقصد يابي موقعیت شامل که است مناسب بازاريابي های استراتژی تشکیل برای پله اولین کننده

 معیار شخصي های ويژگي و ها عالقه .است حیاتي غذا گردشگری در کننده مصرف رفتار الگوهای درک

 موقعیت و بندی بخش در مفید مفهومي تشخصی .تاثیرگذارند غذا انتخاب تصمیمات بر که هستند مهمي

 باشد مي حیاتي ای کننده تعیین که است داده نشان شخصیت آن، از ،گذشته عالوه به .است بازاريابي يابي

 با رابطه در ژوهشپ .(4:2314 سو،) کنند مي خريداری را خاص خدمات يا محصوالت افراد چرا که

شايد نخستین گام در بررسي و  .(9:2314)سو،  است شده داده توسعه کمتر غذا انتخاب رفتار و شخصیت

کننده محصوالت  مطالعه صنعت گردشگری، مطالعه و تحلیل رفتار گردشگران، به عنوان مصرف

را در درک گردشگری تواند بازاريابان  شناختي باشد. تحلیل رفتار گردشگران مي گردشگری، از ديدگاه روان

معموالً  (.145:1053ی گردشگری به نحو موثری کمک کند )حیدری،بهتر فرآيند خريد، مصرف و الگوها

                                                
1. Michael Hall.C et al 

2. Hsu.Fu-Chieh 
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رفتار  گیرند. الگوهای رفتاری گردشگران در مقصدهای گردشگران تحت تاثیر عوامل مختلفي قرار مي

گردشگر مهمترين جنبه تحلیلي در هر نوع فعالیت گردشگری است. رفتار گردشگر تحت تاثیر بسیاری از 

 دينب توان نیازهای فردی گردشگران را شناسايي کرد. اری از اين عوامل ميعوامل است. با درک بسی

 ديدی با تا کنیم مي بررسي را نقزوي شهر در سنتي غذای انتخاب با رابطه در گردشگران رفتار، ترتیب

 های راهکار ارائه به ، ها  آن اثرات مهم و عوامل شناسايي ضمن موجود، های واقعیت بر مبتني و علمي

 .شود پرداخته آن یاتيعمل

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -1-3

 حائز نظری و کاربردی جنبه دو از غذا )خوراک( سنتي با رابطه در گردشگران رفتار تحلیل و بررسي

 غذای انتخاب با رابطه در گردشگران رفتار بر موثر عوامل و  متغیرها شناخت با توان مي و است اهمیت

 در گردشگری مطالعه اينکه وجود با .کرد استفاده ها گذاری سیاست و ريزی رنامهب در آن نتايج از سنتي،

 اما است، شده انجام غذا گردشگری و گردشگری و غذا با رابطه در زيادی های پژوهش و است افزايش حال

. دارد وجود گردشگران سنتي غذای مصرف رفتار به راجع تحقیق از فقداني هنوز پژوهش از سطح اين در

 .کند مي آزمون را سنتي غذای با رابطه در گردشگران انتخاب رفتار مطالعه اين، فقدان اين جبران رد

 برای را هايي فرصت غذا گردشگری در غذا انتخاب رفتار و کننده مصرف در بیشتر تحقیقات بنابراين

 در. دهند توسعه گردشگران برای را مناسب محصوالت تا کرد خواهد فراهم کنندگان تنظیم و بازاريابان

 و کننده پیشگويي و توضیحي رفتار در شخصیت های ويژگي غذا، انتخاب و کننده مصرف رفتار تحقیق

 عوامل غذا، با مرتبط عوامل از بخشي و است پیچیده ای پروسه غذا انتخاب د.هستن مهم موثر، خريد رفتار

 .(2314:4سو،) کنند يم يفاا اساسي نقشي گیری تصمیم پروسه درت شخصی های ويژگي شاملشخصي 

 ترجیح و ددرآم سطح  انگیزه، سن، لحاظ از انگیزی شگفت طور به بلکه نیستند، هم مشابه گردشگران

 نشان خاطر (2331) 2نش و (1555) 1موتافي-گلني .متفاوتند همديگر با مختلف های فعالیت دادن

 ی همه با يکسان برخورد و انگاری يکسان خطای از بايد آينده در گردشگر رفتار گران تحلیل که کنند مي

                                                
1. Galani-Moutafi 

2. Nash 
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رفتار  .(1،14:2339پیرس) کنند مشخص را گردشگران نوع حداقل محققان کنند اجتناب مسافران،

افراد عالقمند به چگونگي کسب تجربه در  گردشگر پیش از همه برای خود گردشگران حائز اهمیت است.

کنند.رفتار گردشگر برای افرادی که در مورد زندگي خود بوده و دوست دارند تجربیات خود را درک 

افراد بسیاری در اين مورد تصمیم گیری  کنند نیز حائز اهمیت است. گردشگران تصمیم گیری مي

يا  کنند.ممکن است است افرادی در بخش دولتي باشند که مجوزهايي برای توراپراتورها صادر کنند، مي

های خروشان و يا کانوسواری در يکي از  به قايقراني در آبمديراني باشند که به ديگران اجازه ی رفتن 

اين افراد به دلیل داشتن اختیار تصمیم گیری و انتخاب  دهند. رودخانه های ديدني آمريکای شمالي را مي

تاثیرات خاص  .(22:2339)پیرس، با رفتار گردشگران ارتباط دارند خط مشي در زمینه گردشگری

ند تاثیرات اقتصادی يا اثرات منفي مانند تاثیرات اجتماعي، فرهنگي و اثرات مثبت مان، گردشگران

موضوع رفتار گردشگر  .(20:2339)پیرس، ها نیز قابل توجه بوده است رسانهمحیطي(برای جوامع محلي و 

پذيرد و در برخي مواقع  ها تاثیر مي گذارد  و از آن ها تاثیر مي به عوامل ديگری نیز بستگي دارد، بر آن

های بازاريابي مرتبط  رفتار گردشگر با فعالیت ای برای ديگر اجزای گردشگری است. مل تعیین کنندهعا

-تواند اثرات زيست محیطي و اجتماعي رفتار گردشگران مي بوده و حتي به اين فعالیت ها وابسته است.

رفتار ز موفقیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک به شدت ا فرهنگي قابل توجهي داشته باشد.

مطالعه رفتار گردشگران بخش مهم و تاثیرگذاری در  .(29:1051)پیرس، پذيرد گردشگران تاثیر مي

ای  شود، اما در نمودار سیستم های گردشگری به ندرت به گونه سیستم های گردشگری محسوب مي

مهم ن در شناخت صنعت گردشگری رفتار گردشگرا .(26:2339)پیرس، مستقل به آن پرداخته شده است

های کافي در اين زمینه، محققان نبايد با اطمینان خاطر  به دلیل نبود تئوری .(27:2339)پیرس، است

کنندگان هنگام خريد  مصرف .(00:2339)پیرس، قات مرتبط با رفتار گردشگر بروندکمتری به سراغ تحقی

شوند. پژوهشگران  مي محصوالت، با تصمیمات زيادی در رابطه با خود محصول، خريد و کاربرد آن مواجه

شود، انجام  که چگونه چنین تصمیماتي بیان مي کننده تالش قابل توجهي برای درک بهتر اين رفتار مصرف

                                                
1.Philip L.pearce  
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گذارد که در اين پژوهش مورد بررسي  دهند. پارامترهای زيادی در خريد و مصرف يک کاال تاثیر مي مي

هنگام مطالعه نظام مند يک پديده، بررسي جزئي همه گردشگران شبیه به هم نیستند، ولي اند.  قرار گرفته

ی متغیرهای فردی مانند سن،  برای مثال تعیین همه های افراد بي شمار کارايي چنداني ندارد. ويژگي

های سفر، وضعیت خانوادگي و تاهل، تبعیض جنسي، تجربه ی سفر  جنس، ملیت، رفاه اقتصادی، شیوه

به منظور  تي در تالش برای توصیف يک بازار دشوار است.های قبلي، نحوه ی نگرش و خصوصیات شخصی

سرعت بخشي به فرآيند مديريت سايت، بازاريابي موثر و نیز تجزيه و تحلیل اجتماعي به منظور کشف 

های مشترک بین  روابط مربوط به موقعیت های متفاوت و روندهای آتي کافي است چند مورد از ويژگي

شخصي از گرفته شود، به خصوص اين که برای هر هدف خاص، سطح م متغیرهای رفتار گردشگر در نظر

های  هدف ما تعیین طرح کلي يا خطوط اصلي ويژگي .(43:2339)پیرس، تجزيه و تحلیل وجود دارد

ن مورد نظر برای محصوالت خاص کلیدی و متمايز جنبه هايي مثل سن، جنس، ملیت و نوع گردشگرا

ها از عوامل جمعیت  اقدامات گردشگران و چگونگي پاسخ آن ها و خواسته .(41:2339)پیرس، است

در راستای انجام مطالعات مرتبط با جنسیت در صنعت  گیرد. شناختي متعددی نشات مي شناختي و روان

)مثل  گردشگری، ضروری است که اهمیت برخي از مفاهیم ترکیبي تاثیرگذار روی رفتار گردشگران

شناختي  عوامل جمعیت .(72:2339)پیرس، ز پیش مشخص شودی زندگي و شخصیت(ا انگیزه، چرخه

ديگری مثل تحصیالت، شغل، ترکیب خانواده و درآمد وجود دارند که به طور گسترده مورد استفاده قرار 

ازارهای گردشگری استفاده های بزرگ مقیاس ب اين عوامل اغلب در ارزيابي گیرند. مي

ها و نیازهای گردشگران را  صد در حال رشد، بايد خواستهبرای مديريت مقا .(76:2339)پیرس،شوند مي

تری از رفتار گردشگران  گیری در اين زمینه، درک جامع های کمک به تصمیم شناسايي کرد که يکي از راه

 (.37:2336، 1است )رد و بوجانیک

 برای گردشگر ررفتا احتماالً که است ای اندازه تا گردشگران رفتار تحلیل و بررسي اهمیت کلي طور به  

 را گردشگری مطالعات از بسیاری اصلي مبنای موضوع اين است، اهمیت حائز بسیاری ذينفعان و ها گروه

                                                
1. Reid & Bojanic 
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 زمینه در مطمئن ای آينده ترسیم برای گردشگران رفتار مطالعه رسد مي نظر به .دهد مي تشکیل

 .باشد پوشي چشم غیرقابل گردشگران

 های پژوهش سواالت و فرضیه -1-4

 سواالت پژوهش-1-4-1

 سوال اصلي:

 عوامل موثر بر رفتار گردشگران در انتخاب غذای سنتي قزوين کدامند؟  

 سواالت جزئي:  

 عوامل فردی رفتار گردشگران در انتخاب غذای سنتي قزوين تاثیر دارند؟ -  

 عوامل محیطي رفتار گردشگران در انتخاب غذای سنتي قزوين تاثیر دارند؟ -  

 ای غذايي بر رفتار گردشگران در انتخاب غذای سنتي قزوين تاثیر دارد؟ويژگي ه -  

 های پژوهش فرضیه-1-4-2

عوامل فردی مربوط به رفتار گردشگران بر نیت خرید غذای سنتی قزوین تاثیر معناداری  -  

 دارد.

 نگرش نسبت به غذای سنتي قزوين بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -

 .کنترل رفتاری درک شده بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد -

 نئوفوبیای غذايي بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -

 حس کنجکاوی بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -

وین تاثیر معناداری عوامل محیطی مربوط به گردشگران بر نیت خرید غذای سنتی قز -

 دارد.

 هنجارهای ذهني بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -

 های غذایی بر نیت خرید غذای سنتی قزوین تاثیر معناداری دارد. ویژگی -

 هزينه غذا بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -
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 قزوين تاثیر معناداری دارد. شکل و ظاهر غذا بر نیت خريد غذای سنتي -

 طعم غذا بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -

 روش تهیه غذا بر نیت خريد غذای سنتي قزوين تاثیر معناداری دارد. -

فرضیه  جانبي اول: نئوفوبیای غذايي و حس کنجکاوی، نگرش های نسبت به غذای سنتي قزوين،  -

رفتاری درک شده، ويژگي های غذا، و نیت خريد غذای سنتي قزوين زنان و  هنجارهای ذهني ، کنترل

 مردان متفاوت است.

فرضیه  جانبي دوم: نئوفوبیای غذايي و حس کنجکاوی، نگرش های نسبت به غذای سنتي قزوين،  -

هنجارهای ذهني ، کنترل رفتاری درک شده، ويژگي های غذا، و نیت خريد غذای سنتي قزوين در بین 

 فراد با درآمد مختلف متفاوت است.ا

فرضیه  جانبي سوم: نئوفوبیای غذايي ، حس کنجکاوی، نگرش های نسبت به غذای سنتي قزوين،  -

هنجارهای ذهني ، کنترل رفتاری درک شده، ويژگي های غذا، و نیت خريد غذای سنتي قزوين در بین 

 افراد با تحصیالت مختلف متفاوت است.

رم: نئوفوبیای غذايي ، حس کنجکاوی، نگرش های نسبت به غذای سنتي فرضیه  جانبي چها -

قزوين، هنجارهای ذهني ، کنترل رفتاری درک شده، ويژگي های غذا، و نیت خريد غذای سنتي قزوين 

 در بین افراد با سن های مختلف متفاوت است.

 اهداف پژوهش -1-9

ابطه با خوراک سنتي است در حالي که هدف از اين پژوهش بررسي و تحلیل رفتار گردشگران در ر

)نئوفوبیای غذايي  های شخصیتي کنند و اثرات ويژگي ی زندگي خود سفر مي به مقصدی خارج از محدوده

)خوراک( سنتي را  های غذا بر نیت خريد گردشگران در رابطه با خوراک و حس کنجکاوی( و ويژگي

 .کند شناسايي مي

  :پژوهش اصلی هدف -1 -1-9

 سنتيی )خوراک( غذا مصرف با رابطه در گردشگران رفتار تحلیل و بررسي پژوهش اين لياص هدف

 .باشد مي قزوين شهر
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 :)ویژه(پژوهشجزئی اهداف -2 -1-9

 :داريم مدنظر را يري زجزئ اهداف اصلي، هدف کنار در حاضر تحقیق در

 .سنتي خوراک با رابطه در گردشگران رفتار بر موثر عوامل شناسايي-

 .سنتي غذای با رابطه در گردشگران خريد نیات بهتر درک-

 .سنتي غذایانتخاب  با رابطه در گردشگران رفتار بر موثر کلیدی عوامل شناسايي-

 سازی( تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش )شاخص -1-6

 عوامل فردی  -1-6-1

تاری درک شده، در اين پژوهش عوامل فردی موثر بر رفتار گردشگران شامل نگرش، کنترل رف  

باشد.اين متغیرها  های شخصیتي گردشگران  است که شامل نئوفوبیای غذايي و حس کنجکاوی مي ويژگي

 باشند. های سنجش مي دارای شاخص ها و گويه

های،  باشد  با شاخص های شخصیتي، که يکي از عوامل فردی موثر بر رفتار گردشگران مي ويژگي   

گويه سنجش،و متغیر نگرش با شاخص نگرش  13نئوفوبیای غذايي با  گويه سنجش و 3حس کنجکاوی با 

گويه سنجش از طريق  0گويه سنجش و متغیر کنترل رفتاری درک شده با  5نسبت به غذای سنتي با 

ای لیکرت)بسیار زياد مخالفم، بسیار مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، بسیار موافقم،  گزينه 7طیف 

استاندارد مورد   ی م( مورد سنجش واقع شده است.سواالت اين قسمت، از پرسشنامهبسیار زياد موافق

( بهره 2314آقای پروفسور  سو ) "رفتار مصرف کننده در رابطه با خوراک سنتي "استفاده در تز دکتری 

روايي گرفته شده است و  به تايید اساتید گروه آموزشي نیز رسیده است و روايي آن تايید شده و پايايي و 

 نیز بررسي شده است. 4آن در فصل 

 عوامل محیطی -1-6-2

باشند. هنجارهای ذهني با  عوامل محیطي در اين پژوهش شامل متغیرهای، هنجارهای ذهني مي  

ای   گزينه 7گويه سنجش از طريق طیف  6تاثیر پذيری از خانواده و دوستان و افراد تاثیرگذار با شاخص، 
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ی  . سواالت اين قسمت از پرسشنامه نیز، از پرسشنامهون قرار گرفته استلیکرت مورد بررسي و آزم

استاندارد، استفاده شده در تز دکتری رفتار مصرف کننده در رابطه با خوراک سنتي آقای پروفسور چیه 

 ( بهره گرفته شده است.2314سو )

 های غذا ویژگی -1-6-3

هزينه يا قیمت غذا، ظاهر يا شکل غذا، طعم و شاخص  4های غذايي در اين پژوهش با  متغیر ويژگي  

  باشد، مورد آزمون و بررسي قرار گرفته گويه سنجش مي 0مزه غذا و روش تهیه غذا، که هر کدام شامل 

ساخته است و مورد تايید اساتید نیز بوده و پايايي روايي آن در  است. سواالت اين بخش از پژوهش محقق

 است.مورد بررسي قرار گرفته  4فصل 

 نیت خرید -1-6-4

گويه سنجش، از  0در اين پژوهش متغیر نیت خريد، با شاخص نیت خريد غذای سنتي قزوين و با   

 ای لیکرت مورد سنجش و آزمون قرار گرفته است. گزينه 7طريق طیف 

 شناختی عوامل جمعیت -1-6-9

سواالت اين بخش از  باشد و برای گر مي شناختي، متغیر تعديل در اين پژوهش عوامل جمعیت  

ی استاندارد، در تز دکتری رفتار مصرف کننده در رابطه با خوراک سنتي آقای  پرسشنامه نیز، از پرسشنامه

 ( بهره گرفته شده است.2314پروفسور سو )

 ها آن واژگان کلیدی و تعاریف -1-7

 گردشگری غذا

جربه خوردن لذت بردن از طريق ت( گردشگری غذا به معني سفر به دنبال 2310انجمن سفر و غذا )  

 .(1،2:2310)ناک و نوشیدن در مقصد است

 

 

                                                
1. Ngoc, A.V 
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 گردشگران غذا 

گردشگران غذا کساني هستند که در هر نوع فعالیت مرتبط با غذا در مقصد سفر، از جمله مصرف   

ها ذا و رويدادهای مربوط به غ های سنتي و شرکت در فعالیت در رستوران  مواد غذايي سنتي، نهارخوری

 .(-11-:2314سو،) کنند شرکت مي

 (گردشگر کننده) مصرف رفتار

کننده در برگیرنده شناخت و مطالعه دلیل خريد محصوالت گردشگری به وسیله افراد و  رفتار مصرف  

 (.1،1556گیری آنهاست )هرنر و سابورک چگونگي تصمیم

 سنتی (خوراکغذا )

ست، و های کیفي خاص متفاوت شده ا جنبه ( غذا سنتي غذايي است که توسط2333) 2جوردانا  

 .(-12-:2314سو، )هويت فرهنگي خاصي دارد

 

                                                
1. Horner & swarbrook 

2. Jordana 
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 فصل دوم:

 مبانی نظري پژوهش
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 مقدمه  -2-1

 در اين فصل ادبیات نظری پژوهش مطرح شده است که شامل، تعريف مفاهیم و مختصات موضوع

های  شناختي، ويژگي حلي، عوامل جمعیتکه شامل گردشگری غذا، گردشگران غذا، خوراک سنتي يا م

کننده )گردشگر(  و مصرفشخصیتي و نیت خريد  های ويژگي های فردی، های محیطي، ويژگي  غذا، ويژگي

مروری بر ادبیات  ،مرتبط با موضوع پژوهش های و نظريه ها که شامل مدل ، مباني نظری پژوهشباشد مي

چوب مفهومي پژوهش و در نهايت نیز چار داخته شده، پرگذشته که شامل پژوهش داخلي و خارجي است

 و شرح داده شده است.تنظیم 

 تعریف مفاهیم و مختصات موضوع-2-2

متغیرهای اصلي و مفاهیم اين پژوهش به شرح  تعاريف مفاهیم پژوهش اهمیت بسیار زيادی دارند.

 شوند: زير تعريف مي

 گردشگری غذا -2-2-1

جربه خوردن ری غذا به معني سفر به دنبال لذت بردن از طريق ت( گردشگ2310انجمن سفر و غذا )  

های مرتبط با غذای گردشگران در يک مقصد، از قبیل  فعالیت .(1،2:2310) ناک و نوشیدن در مقصد است

های يک منطقه  خوردن، خريد تولیدات غذايي محلي يا محصوالت مرتبط با غذا و تجربه کردن ويژگي

گردشگری غذا يک سفر  .(2،17:2339)شنوی نامند به فرد را گردشگری غذا مي غذايي با تولید منحصر

تجربي به يک منطقه وابسته به پخت و پز برای اهداف تفريحي يا سرگرمي است، که شامل بازديد کردن 

های غذا، رويدادها، بازارهای  های غذا، نمايشگاه های اولیه و ثانويه مواد غذايي، جشنواره از شرکت

ان، نمايش پخت و پز و مراسم تست از محصوالت غذايي با کیفیت و يا هر فعالیت گردشگری کشاورز

                                                
1. Ngoc 

2. Shenoy 
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عالوه بر اين، اين سفر تجربي مربوط به يک شیوه زندگي)سبک زندگي( خاص  مربوط به مواد غذايي است.

 های مختلف، کسب دانش و درک درستي از کیفیت يا است که شامل امتحان کردن، يادگیری از فرهنگ

منطقه از طريق های مرتبط با محصوالت گردشگری و همچنین تخصص آشپزی تولید شده در آن  ويژگي

گردشگری آشپزی به عنوان سفر برای جستجوی مواد غذايي  .(1،6:2312)ريفای مصرف آن محصول است

تولیدات گردشگری غذا شامل بازديد از  و نوشیدني آماده و تجارب وابسته به غذا و به يادماندني است.

های خاص که مزه غذا و يا تجربه کردن  ها و مکان های غذا، رستوران اولیه و ثانويه غذايي، جشنواره

حت گردشگری غذا در نظر های منطقه تولید مواد غذايي خاص و يا مزه غذاها از يک آشپز خاص ت ويژگي

و طعم و مزه منحصر به فرد اين پديده از گردشگران، تالش  .(2،403:2319)سنگل و همکاران گرفته شود

غذا برای گردشگران بسیار  غذای محلي يا معتبر از يک مقصد سفر برای صنعت گردشگری مهم است.

و قابل اهمیت تجربه دار  تجربي است و نه تنها در برخورد با گرسنگي مهم است، همچنین يک جزء معني

دهد که گردشگری غذا  شان ميتجزيه و تحلیل تعاريف گردشگری غذا ن .(1:2314سو،) سفر است

ای در ارتباط با غذای محلي در نظر گرفته شده است: گردشگری آشپزی هر تجربه گردشگری است  تجربه

به عبارت  کنید. کنید، يا منابع برند آشپزی محلي را مصرف مي قدرداني مي گیريد، که در مورد آن ياد مي

بنده با فرهنگ که شامل يکي از خود از طريق منابع ديگر، گردشگری آشپزی بین المللي و برخورد بازتا

( گردشگری آشپزی پیگیری تجربیات خوردن و 2333) 0تعريف ديگر توسط گرين و دورتي آشپزی است.

های مواد غذايي محلي با تجربه  نوشیدن منحصر به فرد و به يادماندني، ارائه يک راه از ارتباط سیستم

دهد که گردشگری  دهند، اوالً نشان مي گردشگری آشپزی را شرح مي ها دو بعد مهم اين توريستي است.

آشپزی تجربه به يادماندني به دست آمده از فرهنگ غذای محلي مقصد توريستي است، دوم اينکه نشان 

شود.گردشگری آشپزی و پخت و پز  دهد که گردشگری آشپزی به هر فعالیت غذايي خاص محدود نمي مي

شگری که در آن يک فرصت برای تجارب غذا و نوشیدني به يادماندني است تعريف تواند به عنوان گرد مي

گردشگری آشپزی شامل سفرهای  کند. شود که به طور قابل توجهي به انگیزه و رفتار سفر کمک مي

)از جمله نوشیدني( يا مشاهده و مطالعه  ای گردشگری است که در طي آن خريد و يا مصرف غذای منطقه

                                                
1. Rifai 

2. Sengel et al 

3. Green & Dougherty 
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دهد.گردشگری آشپزی  از کشاورزی، مدارس، آشپزی( انگیزه يا فعالیت قابل توجه را نشان مي) تولید غذا

 .(2:2314سو،) ای غذايي ديگری از خود تعريف شوده تواند به عنوان يک تجربه غذا يا راه مي

 گردشگران غذا -2-2-2

ی خود را به آرامي و گردشگران غذا افرادی تحصیلکرده و نوعي از افراد فهمیده هستند که گردشگر  

ر طول لذت بردن از تعطیالت ها در جستجوی تغییری در زندگي روزمره د آن کنند. عمیق تجربه مي

ها کساني هستند که در هر نوع فعالیت مرتبط با غذا در مقصد سفر، از  آن. (13:2310)دو ناک،هستند 

به غذا  های مربوط شرکت در فعالیتهای سنتي و  در رستوران  جمله مصرف مواد غذايي سنتي، نهارخوری

ی بین  اصطالح گردشگران غذا، معموال برای توصیف رابطه .(-11-:2314سو،) کنند و رويدادها شرکت مي

 (2330) هال میشل. (4:2314)چیه سو،غذا و گردشگران کاربرد داشته است های مرتبط با  فعالیت

از  اند، د به مواد غذايي محلي شناسايي شدهگردشگران غذا کساني هستند که بر اساس سطح عالقه خو

های بین گردشگران با انگیزه اولیه برای بازديد از مقصد برای غذای محلي آن و کساني که  اين رو تفاوت

بر اساس اين اصل،  ها است، در نظر گرفته شده است. مصرف غذا به عنوان بخشي از تجربه سفر آن

ي از چهار نوع در اصطالحات سطح خود از نظر عالقه به غذای محلي توانند به عنوان يک گردشگران غذا مي

ی و گردشگران گردشگران آشپزی و پخت و پز،گردشگران آشپز گردشگران شکم، بندی شوند: طبقه

گردشگران غذا مسلماً کساني هستند که از نظر مزه غذاهای محلي به  .(9:2314سو،) روستايي/ شهری

کنند،  اما کساني هستند که اتفاقاً وقتي سفر مي شوند، سفر در نظر گرفته ميعنوان يک انگیزه اصلي برای 

 کنند. غذای محلي مصرف مي

اند که در هر نوع فعالیت مرتبط  بنابراين، در اين پژوهش گردشگران غذا به عنوان کساني تعريف شده  

مونه کردن( غذای سنتي، )ن با غذا در يک مقصد سفر، از جمله مصرف تولیدات غذای ستي، امتحان کردن

 کنند مرتبط با غذا شرکت مي ها و رويدادهای نهارخوری در رستوران سنتي و شرکت در فعالیت

 .(6:2314سو،)
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 خوراک)غذا( سنتی -2-2-3

غذای محلي بهترين راه برای ديدن میراث  سیار مهمي از فرهنگ يک منطقه است.غذا بخش ب  

های يک مقصد است که به طیف  جزء اساسي از ويژگيناملموس يک مقصد است. غذای محلي يک 

شود. غذای محلي بخش مهمي از تجربه  های کلي گردشگری اضافه مي ها و تجربه وسیعي از جاذبه

)يورتسون و شود  های مختلف معرفي مي های جديد و سنت گردشگری در مناطقي است که از طريق طعم

های کیفي خاص متفاوت  تي غذايي است که توسط جنبه( غذا سن2333) جوردانا. (266:2311همکاران، 

های  غذای محلي به عنوان غذا و نوشیدني .(-12-:2314سو،) ت، و هويت فرهنگي خاصي داردشده اس

تواند تجربه فیزيکي،  غذای محلي در يک مقصد مي تولید شده در منطقه محلي تعريف شده است.

از منظر تجربه گردشگران، تجربه مصرف غذای محلي  هد.فرهنگي، اجتماعي و اعتبار گردشگر را نشان د

 )پیک( برای گردشگران در نظر گرفته شود. تواند به عنوان هر دو پديده تجربه حمايتي و تجربه اوج مي

در طول سفر در نظر ها  برای بیشتر گردشگران تجربه حمايتي به عنوان افزايش رژيم غذايي روزانه آن

شوند که در همان  ی بومي تهیه مي غذاهای محلي از مواد اولیه .(16:2319)يوان سو، گرفته شده است

غذای محلي يا سنتي غذاهايي  .(1051)روزنامه دنیای اقتصاد، شوند و کشت مي يابند طقه پرورش ميمن

کنند يا با غذای منطقه محلي يا غذای خاص محلي که هويت محلي دارد، مورد  هستند که رشد مي

های  گیرند.غذای محلي بخش مهمي از تجربه گردشگری است که در مقاصد توسط طعم پردازش قرار مي

در ادبیات گردشگری،غذای محلي در موارد مختلف  شود. های مختلف گردشگران معرفي مي جديد و سنت

مقاصد گردشگری، اهمیت اجتماعي و فرهنگي غذا، حفظ هويت و فرهنگ   از جمله بازاريابي و تفاوت

 قش غذا در گردشگری و از نظر منافع اقتصادی و توسعه محلي مورد بررسي قرار گرفته است.ای، ن منطقه

( غذای محلي اهمیت بسیاری برای افزايش پايداری در گردشگری دارد و به 2330) 1طبق رند و همکاران

عتبار موجب آن دولت و کارآفرين بايد با يکديگر همکاری کنند تا باعث رضايت گردشگران شوند و به ا

)يورتسون و  کند های محیط زيست کمک مي يرساختمنطقه، تقويت اقتصاد محلي و سازگاری برای ز

غذا در هر کشوری بايد به عنوان يک نماد فرهنگي يا پیشینه تاريخي، موجبات مباهات  .(266:2311کايا،

های  ی تفاوت ندهده خوراک در جای خود نشان ها باشد و اهمیت خود را بازيابد. و جذب ساير فرهنگ
                                                
1. Rend et al 
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های گوناگون که هر  کشور ايران با داشتن مناطق و فرهنگ کننده آنهاست. فرهنگي و همینطور تقويت

کدام در جای خود انواع پیش غذا، آش، مکمل غذای اصلي، دسر و شیريني را دارد، دارای تنوع بسیاری 

 یريني و نان شناسايي شده است.نوع نوشیدني و انواع ش 135نوع غذا و  2233است به طوری که حدود 

شود و هیچ برنامه سفری بدون چشیدن  غذای محلي هر منطقه نمادی از فرهنگ آن منطقه محسوب مي

 .(1052)لشگری، های مورد بازديد تکمیل نخواهد شد غذای محلي منطقه

 شناختی جمعیت عوامل -2-2-4

ي به عنوان عوامل موثر مهم بر مصرف شناخت ( عوامل دموگرافیک يا جمعیت2330) 1کیم و همکاران  

شناختي برای مصرف غذای محلي اهمیت  عوامل جمعیت غذای گردشگری مورد بحث قرار گرفته اند.

خت دهد که سن، جنس و وضعیت اجتماعي در هنگام سا داشته است.به طور خاص شواهد نشان مي

بسیاری از تحقیقات مصرف در  .(401:2319)سنگل و همکاران، ترجیحات غذايي قابل توجه هستن

شناختي اجتماعي متغیرهای مهمي در توضیح تغییرات در مصرف غذا در  غذايي، عوامل جمعیت

( معتقد است که با توجه به کاهش طعم 1531) 2به عنوان مثال، خان اند. های مختلف شناخته شده زمینه

ر ترجیحات غذايي متفاوتي را نشان ت تر در مقايسه با افراد جوان و مزه و حساسیت بويايي، افراد مسن

شناختي در اين پژوهش، سن، جنس، سطح  عوامل جمعیت .(0،3:2319)مک و همکاران دهد يم

 باشد. تحصیالت، درآمدو محل سکونت گردشگران مي

 های غذا ویژگی -2-2-9

د که باش های غذا شامل قیمت، طعم و مزه، شکل ظاهری و روش تهیه غذا مي در اين پژوهش ويژگي  

 شود. ها ارائه مي در اين قسمت توضیحات آن

چنان چه در خاطره دراز مدت ما  های سفر است. های جديد غذايي يکي از جذابیت تجربه طعم  

هايي را در  تواند محدوديت شود مي خاطره نامطلوبي از يک سفر به دلیل مطبوع بودن طعم غذا ايجاد مي

 ها معموالً يادگاری است  .ترکیب خاطرات خوب از محل با طعمانتخاب دوباره محل گردشگری ايجاد کند

                                                
1. Kim et al 
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