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  چکیده:

بــزاري بــراي عالوه االمللی جاري رابطه میان غذا و گردشگري یک فرصت مناسب براي توسعه محصول بهدر جوامع بین

یدن بــه مقصــد هاي غذا یکی از منابعی است که به پویایی جوامع محلی بــراي رســسازي محلی است. لذا، جشنوارهتنوع

ی طالعــه شناســایرو مشارکت بیشتر مردم محلی را به همراه دارد. هدف از ایــن مکند و از اینمورد نظر مقصد کمک می

ر هــدف، نظــ پــژوهش حاضــر ازباشــد. هاي غذاي استان گیالن میی در جشنوارهعوامل موثر بر حضور گردشگران داخل

مــام تي آمــاري پــژوهش، کاربردي، از نظر ماهیت، توصــیفی و از نظــر روش انجــام پــژوهش، پیمایشــی اســت. جامعــه

ایــن از  باشــد؛ کــهغذا در تاریخ سوم شهریور کــه درشــهر رشــت برگزارشــد، مــی يبازدیدکنندگان داخلی در جشنواره

ي تهي محقــق ســاخنامــهگیري در دسترس انتخــاب شــده و پرســشنفر به روش نمونه 378اي به حجم جامعه، نمونه

- ه از نــرمهــا بــه روش معــادالت ســاختاري و بــا اســتفادنامــههاي پرسشپژوهش میان آنان توزیع گردید و سپس داده

ده اســت کــه . نتایج حاصل از این پژوهش نشان دامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spss24 ، smartpls2  هايافزار

یی بــر حضــور هاي جمعیت شناختی ، تبلیغــات و ســلیقه غــذاهاي سفر، ویژگیرضایت، وفاداري، هزینه، انگیزه، ویژگی

 ر آن دارد. ترین تأثیر را ببیش انگیزهترین و هاي سفر کمدرجشنواره غذا تأثیر دارند و از این میان ویژگی

 تی، رضایت، وفاداري، انگیزه، ویژگی جمعیت شناخ هاي سفرویژگیغذا، ها: حضور درجشنواره واژه کلید
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  مقدمه  - 1-1

اله، شــامل بیــان مســ فصــلباشــد. ایــن د نظــر مــیمورموضوع پژوهش و آشنایی با هدف این فصل معرفی     

هــاي پــژوهش، روش شناســی تحقیــق، اهــداف پــژوهش، فرضــیه ضرورت و اهمیت پژوهش، سواالت پژوهش،

 هــاي آینــده در مــورد هریــک مفصــالباشــد کــه در فصــلعملیاتی متغیرهاي پــژوهش مــی تعریف مفهومی و

  توضیحاتی داده خواهد شد.

  بیان مسأله - 1-2

ز ه کردن و پختن مواد خــوراکی خــام و طبیعــی اســت و هــر کشــور نیــآشپزي یا طباخی فن و هنر آماد

، ســه مکتــب حــالکند. اما بــا ایــنها متمایز مییر کشورفرهنگ آشپزي مخصوص به خود دارد که آن را از سا

ذایی غــي آشپزي(آشپزي ایرانی، آشپزي چینی و آشپزي رومی) متناسب با قدمت و تنــوع ســبد شناخته شده

ي حــوزه اند که در واقع آشــپزي ایرانــی یکــی از وجــوه مهــم فرهنگــییر کشورها مطرح شدهدر مقایسه با سا

 ).69:1390(دریابندري و راستکار،  .خاورمیانه است

بنابراین، خوراك که از جمله نیازهاي فیزیولوژیک اولیه انسانی است؛ عالوه بــر تــامین نیازهــاي ضــروري  

آیــد(رنجبریان و هاي هر مقصد گردشگري نیز به شمار جمله جاذبه تواند به عنوان عنصري مهم و ازآدمی، می

). ازطرفی، در صنعت گردشگري، غذا نقش مهمــی در افــزایش درآمــد ســرانه حاصــل از 119:1381زاهدي، 

گردشگري دارد؛ به همین دلیل در کشورهایی که گردشگري یکی از ارکان اقتصادي آن کشور بــه شــمار مــی

اي به گردشگران براي جــذب توریســم و ســرمایه از تی و معرفی غذاهاي ملی و منطقهآید؛ احیاي غذاهاي سن

ــی ــمار م ــه ش ــدي ب ــداف کلی ــدي، اه ــاظمی و زاه ــد. (ک ــتاري و 133:1390آی ــه: س ــد ب ــاه کنی ــز نگ ؛ نی

ي فرهنــگ هاي قدرتمندي هستند که نشان دهنــدههاي سنتی از جمله جاذبه. زیرا خوراك1)2011همکاران،

  باشند.هاي مقاصد مینطقه و ارزشمحلی، هویت م

توانــد ي غذاي محلــی مــیسازي غذا و طعم و مزهبراین، چگونگی خوردن غذاي محلی، فرآیند آمادهعالوه

هاي زمانی خــاص و کند؛ و جشنواره غذا یکی از رویدادهایی است که در محدودهتمایز فرهنگ محلی را نمایان

منظور ارتقا غذاي محلی مقصد بــراي گردشــگران داخلــی و خــارجی  معموال مبتنی بر نوع فرهنگ جوامع، به

                                                
1.  Sattari Ardebili et al 
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تواند تمامی این عوامل را در خود نمایان کند و در معرفی هویت فرهنگی منطقــه نقــش شود که میبرگزار می

هــاي ). بنابراین، امروزه جشنواره غذا از اجزاي مهم اســتراتژي1393سزایی داشته باشد. (پورفیکویی، توکلی،به

-چنین بــه ایجــاد نــامعه گردشگري غذا است که به مقصدها جهت ارتقاي مکان و محصوالت غذایی و همتوس

ها به منظور انتقال و فرصت یادگیري آشــپزي براین، این جشنوارهکند. عالوهتجاري  و تصویر مقصد کمک می

  2 )13:2012کند(بیازن،چنین براي تولید کننده غذا نیز ایجاد درآمد میبه گردشگران و هم

گــذارد و یــک احســاس قــوي در بنابراین، خوراك به عنوان فاکتوري مهم بر حواس گردشگران تاثیر مــی 

شــود ي فرهنگــی در ذهــن او ثبــت مــیکنــد و در حقیقــت بــه عنــوان یــک شاخصــهذهن گردشگر ایجاد می

 . 3)358:2012(آسلیموسکی و گراسیموسکی،

هــت هــاي متعــددي ججشــنواره ســاالنهباالي خوراك محلــی  هاي شمالی به دلیل داشتن تنوعدر استان

-مــهندهی و برناشود؛ و از طرفی، به دلیل عدم ساماي فرهنگی در منطقه برگزار میمعرفی و ارتقاي این جنبه

 - هــا شنوارهجاي کارآمد جهت جذب بیشتر مردم به شرکت در این نوع ها و نبود برنامهریزي مناسب جشنواره

 هــاي غــذاو عدم معرفی درســت جشــنواره هر رشت به عنوان شهر خالق خوراكانتخاب ش به خصوص پس از

 هــا کســب نکــردهحتی به جوامع محلی، موفقیت چندانی در جذب گردشگران جهت حضور در این جشــنواره

د و دهــ ررسی قرارها را مورد باست؛ لذا، این تحقیق بر آن است که عوامل مؤثر بر حضور افراد در این جشنواره

را کــه  )2012(آزمــن يجهت دستیابی به این هدف، از میان مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته مطالعه

هــاي یداري، ویزگترین مدل را جهت بررسی تاثیر عواملی مانند انگیزه، سلیقه غذایی، رضایت، وفابه نظر کامل

ده اســت، هــا ارائــه کــردر ایــن جشــنواره هاي جمعیت شناختی، تبلیغات و هزینه بر حضور افــرادسفر، ویژگی

-الن مــیهاي غــذاي اســتان گــیي عواملی که باعث حضور گردشگران داخلی در جشنوارهبرگزیده و در زمینه

 اده خواهــددکه در ادامه توضیحاتی مختصر در مورد ایــن عوامــل  باشد، مورد بررسی و پژوهش قرار داده است

  شد:

ت ه انگیزه بازدیدکننده است و عامل مهمی براي هدایعامل کلیدي در جشنوار. انگیزه: 1

 بازدیدکنندگان براي حضور در جشنواره باشد. 

ه عالقه ب پردازد که مربوط بهبه ارزیابی صفات شخصیتی افراد شرکت کننده می. سلیقه غذایی: 2

  .. .ته و.اخهاي متفاوت،اهمیت انتخاب غذاهاي ناشنتست کردن غذاهاي جدید و متفاوت مربط به فرهنگ

                                                
2.  Biazen 
3.  Aslimoski & Gerasimoski 
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دمت خرضایت گردشگر به معنی ارزیابی پس از خرید گردشگر از خرید یک محصول یا . رضایت: 3

  .شان استخاص در ارتباط با تجربه

 به دهان غات دهانهاي قصد خرید مانند تبلیوفاداري به معناي رفتار تکرار خرید و ویژگی. وفاداري: 4

  و پیشنهاد دادن به دیگران است.

راي ت افراد بمربوط به مدت اقامت در مقصد مورد نظر، مدت زمان مسافر اطالعاتهاي سفر: گی. ویژ5

  بازدید از جشنواره مورد نظر و اینکه چندبار در این جشنواره حضور پیدا کردند.

مربوط به سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت و درآمد هاي جمعیت شناختی: . ویژگی6

  بازدیدکنندگان است.

ا با هانسان ر و نگرشها و فنون تاثیرگذاردن یا نظارت بر عقاید، رفتامراد از تبلیغات، روشتبلیغات: .7

  استفاده از کلمات یا نمادهاي دیگر است

ه در کهزینه هایی که جهت حضور در جشنواره یا خرید سوغاتی و سایر هزینه هایی . هزینه: 8

  جشنواره انجام داده اند.

  یت پژوهشضرورت و اهمّ - 1-3

باشــد و در واقــع، ایــن رویــداد یــک هاي مهم در زمینه گردشگري غذا میجشنواره غذا یکی از استراتژي

چنین بــه عنــوان یــک عامــل ســازنده در ایجــاد تصــویري از و هم شکل منحصر به فرد از گردشگري غذا است

هــاي عــاطفی تصــویر تقیم بر مولفهطور مسشود؛ زیرا غذا و عناصر مربوط به آن بهمقصد مورد نظر، مطرح می

چنــین بــه عنــوان نمــادي از ها باعث باال بردن سطح فرهنگ جامعه و همگذارد و این ویژگییک مقصد اثر می

در گردشگري یک جزء بسیار مهــم بنابراین، غذا  .4)4:2007باشد(کالکستین سیلکز،فرهنگ جوامع مقصد می

  بسته است.در سفر خود به آن وا است و هر نوع گردشگر

باشــد) بــا توجــه بــه ترین اســتان کشــور مــیخصوص استان گیالن که پربارانهاي شمالی ایران (بهاستان

-هاي دیگري نیــز مــیهاي طبیعی داراي سرمایهشرایط آب و هوایی خاص خود عالوه بر  برخورداري از جاذبه

که رژیم غــذایی جمله اینباشد؛ ازختلف میباشد که ساالنه پذیراي انواع مختلفی از گردشگران با انگیزه هاي م

ي هاي بسیار جالب توجهی دارد. زیرا، مصرف بــرنج در ایــن منطقــههاي آشپزي در شمال ایران ویژگیو روش

هــا کــه از جملــه مــواد الزم در ها و صیفیتر از سایر نقاط ایران است و تنوع سبزيبرنج خیز کشور بسیار رایج

خصوص غذاهاي محلی است؛ در این منطقه رنگ و بوي دیگري بــه آشــپزي منطقــه بهي غذاها و دستور تهیه

). در همین راستا، استان گیالن که بــا داشــتن حــدود 105: 1384زاده،کند(حسندهد و آن را متمایز میمی

                                                
4. Kalkstein Silkes 
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، در لــذاباشد ترین مناطق کشور ما در زمینه گردشگري غذا میمحلی یکی از متنوع نوع  غذا و خوردنی 400

هاي گردشگري بیش از پــیش مــورد توجــه گردشــگران هاي اخیر گردشگري غذا به عنوان یکی از شاخه سال

باشد کــه در هاي غذا میهاي بومی یک منطقه برگزاري جشنوارههاي معرفی غذاقرار گرفته است و یکی از راه

تــرین ایی باالیی که دارد یکــی از  غنــیها بسیار رواج پیدا کرده است؛ و استان گیالن  با تنوع غذبرخی کشور

مناطق کشور ما در زمینه گردشگري غذاست که در میان گردشگران داخلــی و خــارجی داراي شــهرت بســیار 

شود. با توجــه بــه ) و به همین دلیل ساالنه چندین جشنواره غذا در این استان برگزار می1394است (شمس،

کنند و از طــرف دیگــر، باعــث ي محلی کمک میقاي فرهنگ جامعهها از یک طرف به ارتکه این جشنوارهاین

شوند، ابزار مهمی براي گســترش گردشــگري پایــدار، افزایش مشارکت جامعه محلی در فعالیت گردشگري می

چنــین بهبود درآمد محلی، حفظ فرهنگ محلی، ایجاد انسجام در جامعه، ایجاد غرور و افتخار در جامعــه، هــم

اضافی براي ذینفعان محسوب شده و از طرف دیگر، باعث ایجاد انگیــزه در گردشــگران بــراي هاي ایجاد درآمد

چنین لذت بــردن ها به منظور بازدید و تجربه و چشیدن غذاهاي جدید و متفاوت و همحضور در این جشنواره

یطی مقصــد هاي اجتماعی و زیست محشود و این در حالی است که باعث پیشبرد ارزشاز فضاي جشنواره می

هــاي ). در نتیجه، ضرورت دارد که عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در جشــنواره13:2012شود(آزمن،نیز می

تر بــراي ها و کسب منافع بیشغذا مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان جهت ارتقاي کیفیت برگزاري این جشنواره

  ود.ریزي و اقدام نمي محلی و برگزاري کنندگان آن برنامهجامعه

  سواالت پژوهش - 1-4

  سوال اصلی -1-4-1

  عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در جشنواره غذاي استان گیالن کدامند؟

  سواالت فرعی -2 -4 -1

 . آیا انگیزه تاثیري بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دارد؟1

  د؟. آیا سلیقه غذایی تاثیري بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دار2

  . آیا رضایت تاثیري برحضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دارد؟3

  . آیا وفاداري تاثیري برحضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دارد؟4

  بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دارد؟هاي جمعیت شناختی تاثیري ویژگی آیا. 5

  ر جشنواره غذا دارد؟بر حضور گردشگران داخلی دهزینه تاثیري  آیا. 6

  بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دارد؟هاي سفر تاثیري ویژگی آیا. 7

  . آیا تبلیغات تاثیري بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا دارد؟8
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  پژوهش اهداف - 1-5

اره هدف اصلی پژوهش، شناســایی عوامــل مــوثر برحضورگردشــگران داخلــی در جشــنوبا توجه به اینکه  

  در استان گیالن است و در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز مد نظر مدنظراست:ي غذا

  استان گیالن بررسی تاثیر انگیزه بر حضورگردشگران داخلی در جشنواره غذاي

  استان گیالن بررسی تاثیر سلیقه غذایی بر حضورگردشگران داخلی در جشنواره غذاي

  استان گیالن داخلی در جشنواره غذاي بررسی تاثیر رضایت بر حضورگردشگران

  استان گیالن بررسی تاثیر وفاداري بر حضورگردشگران داخلی در جشنواره غذاي

  استان گیالن تاثیر  ویژگی هاي جمعیت شناختی بر حضورگردشگران داخلی در جشنواره غذايبررسی 

  الناستان گی  بررسی تاثیر هزینه بر حضورگردشگران داخلی در جشنواره غذاي

  بر حضورگردشگران داخلی در جشنواره غذاي استان گیالنسفر بررسی تاثیر ویژگی هاي 

  هاي غذاي استان گیالنبررسی تاثیر تبلیغات بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره

  هاي پژوهشفرضیه - 1-6

  شود:هاي پژوهش به صورت زیر بیان میبنابر سواالت پژوهش، فرضیه

  دارد.دار معنیردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیر . انگیزه بر حضور گ1

  دارد. دارمعنی . سلیقه غذایی بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیر2

  دارد.دار معنی. رضایت برحضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیر 3

  رد.دا دارمعنی . وفاداري برحضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیر4

  دارد. دارمعنی بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیرهاي جمعیت شناختی . ویژگی5

  دارد.دار معنیبر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیر . هزینه  6

  دارد. دارمعنی بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره غذا تاثیرهاي سفر . ویژگی7

  دارد.دار معنیگران داخلی در جشنواره غذا تاثیر .تبلیغات بر حضور گردش8

  قلمرو پژوهش  - 7 - 1

 .پژوهش حاضر در سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی انجام پذیرفته است
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  قلمرو موضوعی  -1 -7 -1

ستان اهاي غذاي پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره

و  ازاریابیرهنگی، بشناسی، رویدادهاي في علوم روان، از نظر قلمروي موضوعی، در حوزهباشد؛ لذاگیالن می

 .گیردگردشگري قرار می

 و زمانی قلمرو مکانی  -2 -7 -1

همین  دریک روزه پژوهش حاضر در شهر رشت و در میان گردشگران داخلی حاضر در جشنواره غذاي 

  شهر انجام شده است.

  شناسی پژوهشروش - 1-8

 پیمایشی - براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی و از نظر هدف،کاربرديپژوهش حاضر 

ي گردشگران داخلی حاضر در جشنواره غذاي رشت در سوم  ي آماري آن را کلیهشود و جامعهمحسوب می

 1200ود تشکیل داده است؛ که بنا بر نظر برگزاري کنندگان جشنواره تعداد این افراد حد 1395شهریور ماه 

 چنینو هم 5ي کرجسی و مورگانبا استناد به جدول تعیین حجم نمونهنفر تخمین زده شد؛ که از این میان 

نفر محاسبه شد؛ لذا، با توجه به حجم نمونه برآورد  291 اي به حجم، نمونه 6با استفاده از فرمول کوکران

طور کامل و یا احتمال عدم برگشت شگران بهها توسط گردنامهشده و با توجه به احتمال عدم تکمیل پرسش

بین  پرسش 36ي حضور در جشنواره غذا با ي محقق ساختهنامهپرسشها، نامهخوردن بخشی از پرسش

هاي ناقص و یا کامل نامهگردشگر حاضر در جشنواره توزیع گردید؛ که در نهایت، پس از حذف پرسش 450

در نظر گرفته  ي عملیاتی پژوهشعنوان حجم نمونهقابل بررسی به ينامهپرسش 378 اما فاقد ارزش بررسی،

آوري شده از جامعه مورد مطالعه در دو بخش  هاي جمعدر پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل داده شد.

هاي جمعیت شناختی مانند سن، جنس، آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. جهت ارائه ویژگی

هاي توصیفی و در قسمت بعدي جهت پاسخگویی به فرضیات  میزان درآمد ساالنه از آمارهوضعیت تأهل، و 

سازي معادالت و مدل SPSS24آزمون یومن ویتنی  و کروسکال والیس با استفاده از نرم افزار  پژوهش از 

نرم افزار ي به وسیله رنفو آزمون کلموگروف اسمی )PLSبا رویکرد حداقل مربعات جزئی ( (SEM)ساختاري 

Smart PLS2 باشد.می  

  

                                                
5. Krejcie & Morgan  
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یدي در شود. عامل کلانگیزه حالت مشخص و محرکی است که سبب ایجاد رفتاري معین میانگیزه: 

-واره میر جشنجشنواره انگیزه بازدیدکننده است که عامل مهمی براي هدایت بازدیدکنندگان براي حضور د

بهتر  ازماندهیاعث سنگیزه بازدیدکنندگان بر موفقیت جشنواره غذا اهمیت به سزایی دارد و بباشد. شناسایی ا

  شود.ها میها و افزایش حضور بازدیدکنندهجشنواره

رضایت گردشگر به معنی میزان ارزیابی مثبت یک گردشگر پس از خرید یک محصول یا  رضایت:

). در این 227:2013؛ وان،چان،7،129:2014ارانهمک و شان است(کوخدمت خاص در ارتباط با تجربه

) اذعان داشته که رضایت در موفقیت هر جشنواره اهمیت دارد؛ زیرا سطح رضایت باال 1994( 8راستا، ریان

چنین شود؛ همکننده از طریق تبلیغات دهان به دهان میمنجر به بازدید دوباره و افزایش حضور بازدید

تطبیق انتظارات "شود. عالوه براین، رضایت ناشی از نظر نیز میجشنواره مورد  رضایت باال باعث وفاداري به

هاي گردشگر منجر به رضایت گردشگر که چگونه هر جزء از تجربهاست؛ و این "هاي مقصدمشخص از ویژگی

  )35:2012شود بستگی به نوع انتظارات گردشگر دارد(آزمن،می

 ه دهان ودهان ب هاي قصد خرید مانند تبلیغاتار خرید و ویژگیوفاداري به معناي رفتار تکر وفاداري:

ی خدمات همیشه ). در همین راستا، بازاریاب228:2010باشد (کیم و همکاران،پیشنهاد دادن به دیگران می

و  شتریانماهمیت نظارت بر رضایت مشتري توجه دارد به دلیل اینکه این ساختار بر کیفیت ادراك بر

ضایت و رسی سطح ها، بررگذارد. بنابراین به منظور افزایش اثرات مثبت جشنوارهتاثیر میوفاداري خدمات 

  .)280:2008کنندگان بسیار مهم است (یوان،جانگ،وفاداري شرکت

ه ربوط بپردازد و م: سلیقه غذایی به ارزیابی صفات شخصیتی افراد شرکت کننده میسلیقه غذایی

ب انتخا چنین اهمیتهاي متفاوت، و هممتفاوت مربوط به فرهنگ عالقه به تست کردن غذاهاي جدید و

  ).30:2012باشد(آزمن،غذاهاي ناشناخته می

هاي سفر مربوط به مدت اقامت در مقصد مورد نظر، مدت زمان مسافرت افراد ویژگی هاي سفر:ویژگی

باشد اند، میدا کردهکه چند مرتبه در جشنواره حضور پیمورد نظر و این يجهت بازدید از جشنواره

  ).59:2012(آزمن،
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هاي اقتصادي و ایجاد مشاغل جدید از طریق افزایش خالص ها منجر به افزایش فعالیتجشنواره هزینه:

  ).352:2005شود(دیر و همکاران،کنند، میي محلی تولید میتقاضا در کاالها و خدماتی که جامعه

باشند؛ چرا شناختی از عوامل مهم در مصرف غذا میهاي اجتماعی و جمعیتویژگی جمعیت شناختی:

که عوامل جمعیت شناسی به میزان زیادي بر انتخاب غذا تاثیر دارند؛ و این عوامل شامل جنس، سن، محل 

دهد ) نشان می1995،1996عالوه براین، تحقیقات سازمان ملی غذا ( باشند.اقامت، درآمد و یا آموزش می

ی و ترکیب خانواده اغلب بر چگونگی غذا خوردن مردم در خارج از محل زندگی که درآمد، سن، محل زندگ

  ).825:2005گذارند(وربک،لوپز،نیز تاثیر می

اي در جهت و هدف خاصی شود که سازمان و یا ادارهبه مجموعه امور روابط عمومی اطالق می تبلیغات:

ها و فنون تاثیرگذاردن یا نظارت بر روش ). مراد از تبلیغات،248:1380کند(لومسدن،از آن استفاده می

 ).213:1376ها با استفاده از کلمات یا نمادهاي دیگر است(گولد،کولب،عقاید، رفتار و نگرش انسان

  متغیرهاي پژوهشتعریف عملیاتی  - 1-9

، رضایت، وفاداري، انگیزههاي در این پژوهش جشنواره غذا به عنوان متغیر وابسته بوده که با شاخص

، هزینه و ویژگی جمعیت شناختی مورد سنجش قرار گرفته است که هاي سفر ، ویژگیتبلیغات یقه غذایی،سل

، ها هر کدام به ترتیب انگیزه با مفهوم انگیزه افراد از حضور در جشنواره با هفت گویه سنجشاین شاخص

ت با مفهوم احساس رضایت و وفاداري با مفهوم بازدید مجدد آنها از جشنواره غذا با دو گویه سنجش، رضای

خشنودي بازدیدکنندگان جشنواره که با دو گویه سنجش،سلیقه غذایی با مفهوم تست کردن غذاهاي جدید 

استفاده از نمادها براي تاثیر گذاشتن بر حواس و عقاید و ناشناخته که با سه گویه سنجش، تبلیغات با مفهوم 

مفهوم مدت اقامت در شهر برگزاري جشنواره یا اینکه  هاي سفر بامردم که با دو گویه سنجش، ویژگی

چندمین مرتبه است که در جشنواره غذا حضور دارند که با سه گویه سنجش، هزینه با مفهوم هزینه هاي 

جانبی در جشنواره که با سه گویه سنجش و در آخر ویژگی جمعیت شناختی که شامل سن، جنس، درآمد، 

اند، جشنواره غذا نیز که به عنوان نج گویه سنجش مورد بررسی قرار گرفتهتحصیالت و وضعیت تاهل که با پ

متغیر وابسته در نظر گرفته شد با هشت گویه سنجش مورد بررسی قرار گرفت، تمامی موارد با طیف پنج 

باشند اما سواالت بخش جمعیت اي لیکرت که شامل گزینه بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد میگزینه

  باشند.شناختی به صورت اسمی و ترتیبی می
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Abstract 

     In the current international community, the relationship between food and tourism is an 

opportunity to develop product, as well as a means to diversify the local area. Therefore, 

food festivals are one of the resources that help the local communities dynamics to achieve 

the intended destination, thereby accompanied with the greater participation of local 

people as well. The aim of this study was to identify affecting factors of domestic Tourists 

presence in food festivals in the Gilan province. This study is an applied research in terms 

of objective, and is descriptive in terms of nature and is a survey research in terms of 

method. The population of the study included all domestic visitors in the food festival 

which held on the 24 August in Rasht. Of this population, sample of 378 selected by 

available sampling and researcher-made questionnaire were distributed among them and 

then the data were analyzed by structural equation model and by using spss24, smartpls2 

softwares. The results of this study have shown that satisfaction, loyalty, cost, motivation, 

travel characteristics, demographic characteristics, advertising and food interestaffect on 

the food festival presence and among them travel characteristics and motivation had the 

lowest and highest effect. 
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