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Identifying the Elements of the Desired Experience of 

Eating Local Food in Tourism 

 
Abstract  
Introduction 
Relying on the distinctive aspects of tourism destinations is a prerequisite for 
success in the tourism market. Local food and local food culture are typical 
factors and lasting competitive advantages For tourism destinations because 
of emulating-oriented problems. The experience of eating local food and 
learning about local food culture in tourism is not a new phenomenon. Still, 
in recent years the competition in the tourism market has increased its 
importance. In practice, there are very successful examples of the application 
of local food tourism in the form of cooking festivals around the world, while 
not much research has been done in this field (Ellis, 2018). This study aims to 
identify the elements involved in creating the desired experience in eating 
local food tourism. 

Method 
The statistical population of this study is the members of the customer club of 
a tourism agency located in Tehran, and the sampling method is non-random; 
the sample size includes two hundred people. This study used the memory-
work method for research on elements of desirable local food tourism. The 
memory-work process has three steps. In the first step, data were collected 
with an open-ended question: "Briefly describe your most desirable eating 
local food experience while traveling" (Stone et al., 2018). At this step, 
respondents must meet four preconditions. These four prerequisites include 
Narrating a story about a question, narrating in the third person, going into 
detail, and describing experiences (Crawford et al., 1992); In the second step, 
coding of the text of the stories must be done. Coding is done to identify the 
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main elements of the subject; And in the third step, the specified components 
are divided into several categories (Onyx & Small, 2001). 

Results 
Findings showed that desirable local food tourism elements are divided into 
three categories: food-related, related to people, and related to the place. 
Among the identified elements related to food, three elements of fresh food, 
natural food, and various foods to describe the raw materials used in cooking 
local food, well-matured food elements to explain how to cook local food. 
Two elements of hot food and A traditional dish are used to describe how local 
food is served. Three elements of meat taste, familiar taste, and old taste have 
been used to describe the taste of the desirable experience of eating local food 
in tourism. Two elements of rice and bread smell have been used to describe 
the scent of desirable experience of eating local food in tourism. 
Regarding the type of food, dairy products are mentioned, directly and 
indirectly, meat, rice, and bread are mentioned. Among the identified elements 
related to people, the three elements of ethnicity, ancestors, and acquaintances 
with the highest repetition rate express a sense of belonging due to past regret 
in human relationships in the desirable experience of local food tourism. The 
three elements of friends, spouse, and children describe the sense of belonging 
that comes from familiarity in human relationships in the desirable experience 
of local food tourism. The two elements of locals and new people also describe 
the sense of excitement of meeting new people in human relations in the 
desirable experience of local food tourism. The element of intimacy indicates 
the type of relationship that people want in the desired experience of local 
food tourism. Among the identified elements related to the place: Nature 
landscape describes visual pleasure; fresh air describes olfactory pleasure; two 
elements of rain and animal sounds, specifically birds' voice, describe auditory 
delight; and three elements of rain, cold weather describe tactile pleasure in 
the desired experience of eating local food in tourism. The six elements of the 
local house are the table, the rain, the mountains, the forest, and the desert to 
describe the desirable experience of spending local food on tourism. 

Conclusions 
Due to the climatic diversity of Iran and the diversity of local food culture in 
Iran, it is expected to identify a wide and scattered range of elements related 
to the desired experience of local food tourism. The results showed that 
despite the climatic diversity and regional food culture diversity in Iran, 
Iranians have very similar ideas about the desired experience of eating local 
food tourism. The potential to use local food in Creating a sustainable 
competitive advantage for tourism destinations should be considered by 
activists in the tourism industry, Due to the climatic diversity of Iran, diversity 
in the preparation of raw materials, variety in cooking local food in different 
parts of Iran, and the existence of relatively independent food cultures there. 

Keywords: Social Construction, Tourism, Food Tourism, Local Food. 
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 شگریگرد در محلی غذاهای صرف مطلوب تجربه عناصر شناسایی

 یرانا تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه ، بازرگانی، مدیریت گروه دانشیار  شاهرخ دهدشتی زهره
  

   جاهدي پدرام
  ران،ته طباطبائی، عالمه دانشججگاه بازرگانی، مدیریت دکتری دانشجججوی

 ایران

  چكیده
  و محلي غذای. اسووت گردشووگری بازار در موفقيت الزمة گردشووگری مقصوودهای تمايزآفرين هایجنبه بر تکيه

  برای تالشووي حاضوور پژوهش. اسووت پايدار رقابتي مزيت يک توريسووتي مقصوود يک برای محلي غذای فرهنگ
  جامعة .استشده استفاده  رانحافظه روش از مقصود  اين برای و است  محلي غذای صرف  مطلوب عناصر  شناسايي  
  از و بود نفر دويست نمونه حجم و دادند شکل گردشگری آژانس يک مشتريان باشگاه اعضای  را پژوهش آماری
  فرآيند هاروايت آوریجمع ازپس ران،حافظه روش چهارچوب در. شوود اسووتفاده دسووترس در گيرینمونه روش

  مورد در مفاهيم  از بندی دسوووته  يک  ادامه،  در و شووود انجام  رانحافظه   روش کدگذاری   الگوی مطابق  کدگذاری  
  واقعيت سوووازندۀ عناصووور پژوهش هایيافته طبق. شووود ارائه گردشوووگری در محلي غذای صووورف مطلوب تجربة

سته  سه  دربرگيرندۀ گردشگری  در محلي غذای صرف  مطلوب تجربة اجتماعي صر  از د صر ع دوازده شامل  عنا   ن
 .است مکان بهمربوط عنصر يازده و افراد، بهمربوط عنصر ده غذا، به مربوط

  .محلی غذاهای غذا، گردشگری گردشگری، اجتماعی، گراییساختبرها: کلیدواژه

  

                                                           
  :نويسنده مسئولpedram.jahedi@gmail.com 
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 مقدمه 

مقصدهای گردشگری برای موفقيت در جذب گردشگران و بقا در بازار گردشگری بايد     
شووودت رقابت در   ملموس و ناملموس تمايزآفرين خود اسوووتفاده کنند.      یها جنبه از تمام  

به افزايش اسوووت و تمرکز بر      به بازار گردشوووگری رو مايز  یها جن آفرين مقصووودهای    ت
 deگردشووگری پاسووخي به اقتضووای امروز و فردای رقابت در بازار گردشووگری اسووت )  

Jong & Varley, 2017  ی تمايزآفرين برای يک مقصووود    ها جنبه  نيترمهم(. از جمله
ستي تجربة  شنايي با صرف غذا و   توري ست )  آ  ,.Frisvoll et alفرهنگ غذايي منطقه ا

 جديد یادهيپد. تجربة صوورف غذا و آشوونايي با فرهنگ غذايي در گردشووگری   (2016
های اخير، اقتضای رقابت در بازار گردشگری موجب ارتقای اهميت آن نيست اما در سال

غذا در        (. Stone et al., 2018) اسووووتشووووده به نقش  حث مربوط  با يات نظری م ادب
گردشگری و فرهنگ غذايي در گردشگری يا گردشگری غذا ]يي[ به ابتدای دهة هشتاد     

باز   در عمل،  (، اين در حالي اسوووت که    Ellis, 2018) گردديماز قرن بيسوووتم ميالدی 
در  اطبخ غذ یهاجشوونوارهبسوويار موفق از کاربرد گردشووگری غذايي در قالب  یهانمونه

يمبه چند قرن پيش باز  هاجشوونوارهسووراسوور جهان وجود دارد، که شووروع برخي از اين  
 (. Park et al., 2008) گردد
سال    رغميعل شگری غذايي در  شگران      آنکه گرد شتر پژوه شته، مورد توجه بي های گذ
ست گرفتهقرار  شگاهي حوزۀ گردشگری غذا در زمينة   ، ا يجاد  ا ادبيات نظری و مطالعات دان

ستي از اين پديده  سبت  درک در ست )    به ن سيار عقب ا  ,.Lee et alکاربرد آن در عمل ب

برای يک مقصووود گردشوووگری در حوزۀ گردشوووگری   تمايز ايجاد عامل نيترمهم(. 2017
ست )     غذاييْ تجربة  شنايي با فرهنگ غذايي محلي ا صرف غذای محلي و آ  Boesen etم

al., 2017فرهنگ با آشوونايي و محلي غذای مصوورف ميت تجربةاه اخير، یهاسووال (. در  
غذای محلي     غذايي  يا گردشوووگری  عث   محلي  جه       شووووده با کانون تو که اين حوزه در 
(. برای مقصووودهای    Aaltojärvi, 2018)و پژوهشوووگران قرار گيرد  گذاران اسوووتي سووو

گردشووگری، غذای محلي و فرهنگ غذايي محلي يک مزيت رقابتي پايدار اسووت. اگرچه   
از غذای محلي يک مقصووود گردشوووگری تقليد کرد، اما تقليد از فضوووای فرهنگ    نتوايم

 (. Frisvoll et al., 2016نيست ) ريپذامکانگردشگری  مقصدغذايي يک 
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در کشووور جمهوری اسووالمي ايران، تاکنون مطالعات اندکي روی گردشووگری غذای 
 وستاييشهری و ر که گرايش به مباحث کاربردی مانند توسعة ،استگرفتهمحلي صورت 

 غذای درک مفهوم  که يحال (. در 139۴)ايزدی، اسوووت  ترپررنگ  در ميان اين مطالعات   
گردشگری غذای محلي   محلي مقدمة غذای فرهنگ فضای  و محلي غذای صرف  محلي،

با هدف درک درسوووت اين مفهوم     یامطالعه  اسوووت، تاکنون در فضوووای فرهنگي ايران   
ست نگرفتهصورت   ضر  پژوهش در .ا شگری  بازار به نگاه با ،حا  دنبالهبايران  داخلي گرد
 تجربة اعيواقعيت اجتم اين پرسش هستيم که در بستر فرهنگ ايراني کدام عناصر بررسي
  سازنديمگردشگری را  در محلي غذای صرف مطلوب

 مالحظات نظري
از   توانيممطلوب صوورف غذاهای محلي در گردشووگری   برای شووناسووايي عناصوور تجربة  

. در چهارچوب اين  (Stone et al., 2018اجتماعي استفاده کرد ) ييگرابرساختويکرد ر
  انيگرابرساخت. تفسير ستهاانسانی وی با ديگر هاکنشرويکرد، دانش هر انساني حاصل 

اجتماعي از مفهوم مورد نظر  جوامع مختلف از رشووودْ فراگيری الگوی اسوووتانداردِ رفتار در       
اسوووت. در اين چهارچوب، يادگيریْ حاصووول      تماعي توسوووط فرد  متفاوت اج  یها تي موقع
معنای ذهني يک فرد از يک مفهوم و معنای ذهني سووواير افراد از آن مفهوم در        کنشبرهم

ساخت      ست. در رويکرد بر شبکة واقعيت اجتماعي آن مفهوم ا سليقة قالب  فراد در  ا گرايي، 
در قالب معنای مشوووخص   دوم،اول، دارای همگرايي اسوووت و در وهلة  در وهلة يک جامعه

 (. Hằng et al., 2017) شوديمرشد و يادگيری تعبير و تفسير 
يي گرابرسووواخت  رويکرد  بري مبتنيي اسوووت که   ها روشازجمله   1رانحافظه  روش 

و  شووناسجامعه 2توسووط فريگا هائوگ رانحافظه. روش اسووتکردهاجتماعي توسووعه پيدا 
عة          طال هدف م با  ماني  نان آل عال حقوق ز يادگيری و  ف تار       چگونگي  پذيرش الگوهای رف

  رانحافظه(. Onyx & Small, 2001) اسوووتشووودهزنانه توسوووط زنان در جامعه ايجاد 
با تالش برای حذف جدايي بين سووووژه و اهبژه اسوووت   روشوووي برای بررسوووي موثر سووووژه

(Ovens & Tinning, 2009  اين روش اگرچه .)ييگرابرسوووواخت  رويکرد بري مبتن 
عات در حوزۀ         طال پارادايم فمينيسوووم برای م هارچوب  ماعي در چ نان و      اجت عات ز طال م

                                                           
1. Memory-Work 

2. Frigga Huag 



 (1400تابستان )|  54شماره  | 16سال |  طالعات مديريت گردشگريم | 80

 

آن توسوووعه پيدا  از اسوووتفاده، اما امروزه دامنة اسوووتشووودهجنسووويتي ايجاد  یهاینابرابر
از  هاحوزهامروزه در بسوووياری از  رانحافظه(. روش Stephenson, 2005) اسوووتکرده
 Stone et) کنندهمصرف ( و مطالعات رفتار Small, 1999)له مطالعات گردشگری  جم

al., 2018 شوديم( استفاده . 
شود:       فرضشيپبايد دو  ،رانحافظهدر روش  سي پذيرفته  سا ذيرش پ اول شرط شيپا

ش بازنمايي  سوژه     ازي بخ سوژه در يک جامعه در خاطرات افراد آن جامعه از آن  واقعيت 
 وظيفة پژوهشووگر بازنمايي سوواخت اجتماعي واقعيت  رانحافظهاسووت، بنابراين در روش 

ست؛   سوژه  دوم  شرط شيپا پذيرش وجود تکامل و همگرايي در خاطرات افراد جامعه از 
(. اگرچه Bryant & Livholts, 2007در راسووتای سوواخت اجتماعي واقعيت اسووت )  

سياری از متفکران   زعمبه ساخت بنيان ب سب اجتماعي بر  ييگرابر ستوار    ييگراين اخالقي ا
عة  McPhail, 2016)اسووووت  ظه   روش  ( و توسووو پارادايم فمينيسوووم برای    رانحاف در 

 تاسوووبودهمبنايي برای مالحظات اخالقي و انتقاد از روية اخالقي حاکم  آوردندسوووتبه
(Onyx & Small, 2001    کاربرد روش ما برای  ظه   (، ا ظات      رانحاف به مالح الزامي 

سم   ادايم فمينيبه پار رانحافظهروش  ازينعدمخاص،  طوربهاخالقي در مورد سوژه نيست.   
 مطالعاتي بسووط یهاحوزهو مالحظات اخالقي سووبب شووده که کاربرد اين روش به ديگر 

 .(Stone et al., 2018)يابد 
 اصلي است: سه مرحلةدارای  رانحافظهروش 

تا  شووووديم یآورجمعبه قلم خودشوووان  کنندگانمشوووارکت یهاتيروادر مرحله اول،  
 رانحافظهاول روش  در مورد مرحلةآيد،  دست بهفردی از واقعيت اجتماعي  یهاانعکاس

خواسووته شووود پيرامون  کنندگانمشووارکت( اينکه بايد از 1: اسووتشوودهچهار توصوويه ارائه 
ها خواسووته شووود روايت خود را  ( اينکه از آن2مشووخص يک روايت بنويسووند؛  یاژهسووو
ستفاده شخص و با  سوم  صورت به سته   ( اينکه از آن3 های مستعار بنويسند؛  اسم  از ا ها خوا

ها خواسووته شووود تجربيات را   ( اينکه از آن۴شووود در روايت خود به جزئيات بپردازند و 
 (.Crawford et al., 1992ير و توضيح پرهيز کنند )تفس توصيف کنند و از ارائة

سي   هاتيرواجمعي روايت افراد در قياس با ديگر  صورت بهدر مرحلة دوم،   شود يمبرر
تا اجزای واقعيت اجتماعي اسووتخراج شووود. در مرحلة دوم، هدفْ درک ماهيت همگرای 

ات، فضوووايي خاطرات افراد اسوووت و پژوهشوووگران با بررسوووي خاطرات در ترازوی خاطر
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. در اين مرحله، آن دسوووته از عنصووورهايي که حداقل در ربع         دن کنيمايجاد   ياألذهان نيب
. اگر عنصرهای  شوند يمبرای بازنمايي واقعيت انتخاب  باشد  شده اشاره   هاآنبه  هاتيروا

را معادل مضووومون يا تم در نظر بگيريم، اين مرحلة  رانحافظهسوووازندۀ واقعيت در روش 
 با اندکي تقليل معادل  شناسايي مضامين پايه است.  رانحافظهروش 

سازماندهي عنصرها   بريمبتناز مفاهيم سازندۀ واقعيت اجتماعي  یبنددستهدر مرحلة سوم، 
در اغلب موارد،  ،رانحافظه. در روش شود يمبا توجه به فرهنگ عامه يا منابع علمي ارائه 

از نظر  شوووندهمصوواحبهتا  ،دنشووويم یآورجمعتبات از راه دور و از طريق مکا هاتيروا
حداقل  رانحافظه(. روش Small, 1999نباشد ) فشار تحتزماني برای ارائة روايت خود 

بر  کنندهمصوواحبهحذف اثر  رانحافظهدارای دو مزيت اسوواسووي اسووت: مزيت اول روش  
در  شونده مصاحبه و روند مصاحبه است و مزيت دوم آنْ آزادی    شونده مصاحبه اظهارات 
 (. Kippax et al., 1998جمالت دلخواه و ارائة پاسخ به ميزان دلخواه است ) از استفاده

را با پرسووش سووواالت   شوووندهمصوواحبه تواندينم کنندهمصوواحبه ،رانحافظهدر روش 
  رو ممکن اسوووت تعداد زيادی از   بيشوووتر کند، از اين  یها پاسوووخ بيشوووتر مجبور به دادن  

روايت از توصووويف تجربياتْ از فرآيند     بودني تهکوتاهي روايت يا     لي دلبه ها  مصووواحبه 
شنهاد      ليوتحلهيتجز صان پي شوند. برای جلوگيری از اين نق که در فرآيند  شود يمحذف 
تمرکز بر انتخاب افراد خبرۀ با تجربة زيادی باشوود که سوووژه نقش مهمي در   ی،ريگنمونه

 . (Crawford et al., 1992) کنديمها ايفا زندگي آن
؛ از سوی کنديمانسان را هدايت انسان گنجينه دانشي است که تصميمات آتي    حافظة

موضووووعات مربوط به غذا و تجربة صووورف      با  تنگاتنگ   ارتباط  انسوووان در حافظة   ديگر،
انسان   تيآ تصميمات عام تأثير زيادی بر  طوربهغذا  صرف  تجربة و غذاست، بنابراين غذا 

صميمات  بر زيادی تأثيرخاص  طوربهو  شگران دارد. يک برهان بديهي بر اين  آتي ت  گرد
. در غذاسووت صوورف های متفاوت در تجربةاسووتدالل درگيری پنج حس انسوواني به شووکل

. در تجربة شووووديمبيشوووتر  غذا صووورف تجربةانسوووان و  گردشوووگری، ارتباط بين حافظة
ساني با تجربة فضا      رگيریدی مقصد گردشگری و   گردشگری، بين درگيری پنج حس ان

 (. Stone et al., 2018وجود دارد ) ييافزاهمغذا  صرف تجربة با انساني حس پنج
عات   غذايي     به  مربوط موضوووو نگ  عت   در غذا و فره  حوزه در گردشوووگری صووون

 جديد یاحوزه غذايي گردشووگری نظری، ديدگاه از. دنشووويم طرش غذايي گردشووگری
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 هشتاد  هةد يي در ابتدایهاپژوهشبه  آن ادبيات پيشينة  که است،  گردشگری  مطالعات در
روی  اما بر اثر شوورايط رقابتي در بازار گردشووگری،   ،گردديم باز ميالدی بيسووتم  قرن از

 شوودتبه گذشووته دهة يک در گردشووگری مطالعات از حوزه اين به پژوهشووگران آوردن
  (.Ellis et al., 2018)است  گرفته اوج

صاديقي خاص به خود       ستر فرهنگي مفهوم و م شگری غذايي در هر ب و  رديگيمگرد
در ادبيات پژوهشي، اتفاق نظری بر يک تعريف جامع و مانع از مفهوم مرکب گردشگری  

 (. Stone et al., 2018غذايي وجود ندارد )
شگری غذايي  صاحب نظران   توانيم با مرور ادبيات گرد بر به چهار مورد توافق ميان 
(: مورد اول اينکه Chen & Huang, 2018کرد )سوور نقش غذا در گردشووگری اشوواره 

د متفاوت نمو یهاشووکلبه  هافصوولغذا يک جاذبة پايدار گردشووگری اسووت که در تمام 
؛ دوم اينکه غذا يک عنصووور مهم و حياتي در تجربة گردشوووگری اسوووت و        کند يمپيدا  

ز تجربة ها ادر ارزيابي کلي آن ييسووزاهبارزيابي گردشووگران از تجربة صوورف غذا تأثير  
سووت،  بيگانه ا یهافرهنگغذا يک وسوويله برای آشوونايي با گردشووگری دارد؛ سوووم اينکه 

ها يافت؛ چهارم اينکه در غذای آن توانيمزيرا عصووارۀ فرهنگ و تجربيات يک ملت را 
 در حوزۀ همگرايي آراتمرکز بر  رغميعلگردشوووگری اسوووت.  مي برای توسوووعةغذا اهر

گردشوووگری غذای، چن وهوآنگ معتقدند تعريفي جامع و مانع از گردشوووگری غذايي          
يمدر باب گردشووگری غذايي نيز با مرور ادبيات  آرای متفاوت رغميعلوجود ندارد؛ و 

غذايي در        از اين مفهوم  توان ئه کرد: گردشوووگری  حداکثری ارا حداقلي و  دو تعريف 
، در اين تعريف شووووديماز بازار گردشوووگری مطرش  یاگوشوووه عنوانبهتعريف حداقلي 

 آنکه محرک اولية  شوووديمگردشووگری غذايي آن بخش از بازار گردشووگری را شووامل 
ط با ی مرتبهامکانو  غذايي، رستوران  یهاجشنواره بازديد از توليدکنندگان موادغذايي، 

ک            يت مفهوم مر حداکثری از کل غذايي در تعريف  باشوووود؛ گردشوووگری  غذا  ب طبخ 
شگری غذايي تمام      ست، در اين تعريف گرد شگری قابل تفکيک ني مرتبط  یهاهجنبگرد

شگری را     صرف غذا در گرد شامل    با م سفر   ,Frochot) شود يمفار  از محرک اولية 

(. برمبنای تعريف حداکثری از گردشگری غذايي، تجربة مصرف غذا و آشنايي با     2003
در انتخاب   کنندهنييتعگری است، که نقشي فرهنگ غذايي جزئي جدايي ناپذير از گردش

 (. Henderson, 2009)مقصد گردشگری دارد 
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ناملموس بر تجربة گردشوووگری اثر دارد:     گردشوووگری غذايي از دو جنبة    ملموس و 
ست،  ا گردشگری  مطلوب ديگر تجربيات مقدمةملموس  خود  گردشگری غذايي از جنبة 

ب زيرا  مة     تجر قد غذا م جه     آرامش و ة مطلوب صووورف  آسووووايش گردشوووگران و در نتي
(؛ Frochot, 2003برخورداری گردشگران از ساير تجربيات مطلوب گردشگری است )    

شگری  ست،   برای  یاچهيدر خود ناملموس  جنبة از غذايي گرد شناخت فرهنگي ا  تفهّم و 
تاريخ اجتماعي و جیرافيای آن  زيرا فرهنگ غذايي در يک مقصوود گردشووگری چکيدۀ 

  (.Frisvoll et al., 2016)ست مقصد گردشگری ا
بة     غذای محلي و تجر تار            مصووورف  يد در رف جد ندی  غذای محلي رو مصووورف 

 رفتار گردشوگران اسوت. در گردشوگری، مصورف غذای محلي در وهلة     و کنندهمصورف 
ح ترجي یمعنابهترجيح فرهنگ غذايي مقصووود گردشوووگری و در وهله دوم     یمعنا به اول 

غذايي پرورش  ته در    مواد  گردشوووگری از سووووی گردشوووگران اسووووت    صوووودمقياف
(Vajirakachorn & Chongwatpol, 2017 .) 

مصرف غذای محلي جرياني در مقابل مدل مصرف غذای جهاني است. مدل مصرف      
هاني     نا به غذای ج غذايي مشوووخص       یمع نگ  يک فره و درهم آميختگي   عدم ترجيح 

ای فرهنگ غذايي برتر غذايي جهاني اسووت، غذايي برای ايجاد يک فرهنگ یهافرهنگ
تامين غذايي جهاني فراهم         ية آن در يک زنجيرۀ   برای فهم انگيزه .شووووديمکه مواد اول

گردشگران از مصرف غذای محلي و ترجيح فرهنگ غذايي محلي در مقصد گردشگری     
شنايي با    از پنج  توانيم شگران آ صد  فرهن یهاجنبهانگيزه نام برد: انگيزه اول  گرد گي مق

ست، اين انگيزه     شگری ا شناخته برای      خصوص بهگرد شگری نا صدهای گرد در مورد مق
فرايند  در گرانيدگردشووگران بسوويار قوی اسووت؛ انگيزۀ دوم  گردشووگران ايجاد رابطه با  

 يناش ی محلي است؛ انگيزۀ سوم گردشگران هيجان    اعمال مشترک يا همان مصرف غذا  
ان برای ذاتي انسوو يطلبتنوع ت؛ انگيزۀ چهارم گردشووگرانْسووهاناشووناختهتجربة کشووف  از

و  سووالمتي به مربوط یهادغدغهو انگيزۀ پنجم گردشووگران  تجربة چيزهای جديد اسووت
 & Kim) داننديمغذای سالم است، زيرا اغلبْ گردشگرانْ غذای محلي را غذايي سالم     

Eves, 2012 .) 
ستفاده با ي، در پژوهش  ساخت اجتماعي واقعيت       ،رانحافظهروش  ازا سايي عناصر  شنا

تسوولط فرهنگ انگلوسوواکسووون دنبال  در کشووورهای تحتيادماندني صوورف غذا تجربة به
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 تاياال اسووتراليا، پادشوواهي کشووور چهار در اينترنتي صووورتبه هاتيروا یآورجمعشوود. 
ايرلند انجام شووود و  جمهوری و شووومالي ايرلند و بريتانيا متحد پادشووواهي آمريکا، متحدۀ

يک عنصوور شوود. در  و منجربه شووناسووايي سووي ياألذهاننيبدر فضووايي  هاتيروابررسووي 
 يا اغذ شووامل موضوووعي زمينة پنج منجر به ظهورعناصوور  یبنددسووتهنهايت، تالش برای 

 طلوبم تجربة ساخت  در توريستي  عناصر  و مناسبت  همراهان، محيط، يا مکان نوشيدني، 
 (.Stone et al., 2018گردشگری شد ) در غذا صرف

 روش
گردشووگری از   در محلي غذای صوورف مطلوب تجربة در پژوهش حاضوور، واقعيت اجتماعي

، بنابراين پژوهش از نظر هدف  شوووديمطريق شووناسووايي عنصوورهای سووازنده آن توصوويف    
ماعي،  اجت ييگرابرساخت ی آن توصيفي است. در چهارچوب رويکرد   ريگجهتکاربردی و 

، جامعة  رانحافظهاسووت. در روش  رانحافظهروش مورد اسووتفاده در پژوهش حاضوور روش  
ی انتخاب کرد که سووووژۀ پژوهش جايگاه مهمي در تجربيات       اگونه به آماری پژوهش را بايد    

شته ها زندگي آن ساس، جامعة آماری پژوهش   Crawford et al., 1992) باشد  دا (. بر اين ا
هر تهران  واقع در ش  گشت قدسشگاه مشتريان آژانس مسافرتي و گردشگری     حاضر اعضای با  

چهار هزار نفر عضو باشگاه مشتريان از سراسر ايران با         از شيباست. اين گروه گردشگری با   
شگری يک يا چندروزه در زمينة تورهای  ارائة شگری داخلي و خارجي فعاليت   گرد يمگرد
  ويژههبه همگي از افرادی هسووتند که گردشووگری،  . اعضووای باشووگاه مشووتريان اين گرو کند

ندگي آن   مان     گردشوووگری داخلي، نقش پررنگي در ز ها دارد. اين افراد بخش مهمي از ز
دشووواری اقناع افراد   ليدلبه.در اين روش،  دهنديمفراغت خود را به گردشووگری اختصوواص 
اده  ر دسووترس اسووتفی غيرتصووادفي از نوع دريگنمونهبرای مشووارکت در روند پژوهش، روش 

شباع نظری تعيين      شود يم ستيابي به ا شرط د . در عمل،  شود يم. حجم نمونة پژوهشْ باز و با 
پنجاه و هفتم حاصل شد اما از جهت رعايت احتياط،  دستيابي به اشباع نظری در روايت صد و   

تا روايت دويستم ادامه پيدا کرد، بنابراين حجم نمونة پژوهش دويست نفر از   هاتيروا بررسي
اعضای باشگاه مشتريان يک آژانس مسافرتي و گردشگری هستند. بديهي است که بررسي             

  تجربة در جديد عنصوووری شوووناسوووايي به هفتم منجر و پنجاه و صووودروايت  از پس هاتيروا
شگری  در محلي غذاهای صرف  مطلوب ش  گرد شت        .دن سي و ه ست و  در عمل، تعداد دوي
شت روايت، تعداد        یآورجمعروايت  سي و ه ست و  ست شد. از ميان دوي روايت   شش  و بي
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و تعداد دوازده روايت    ( Crawford et al., 1992) شووورطشيپعدم رعايت چهار      لي دلبه 
،  رانافظهحدرمرحلة اول خارج شوودند.  ليوتحلهيتجزدسووتيابي به اشووباع نظری از روند  ليدلبه

با همکاری مديريت گروه گردشوووگری و دو تن از مديران تور در   هاتي روا یآورجمعبرای 
از گردشگران که عضو باشگاه مشتريان گروه       دسته  آنطي دو تور گردشگری چند روزه با  

شد. به اعضای نمونه ابتدا توضيحي در مورد ماهيت پژو      ش  هگردشگری بودند ارتباط برقرار 
شگری،           شد تا انتهای بازۀ زماني تور گرد سته  سپس از افراد خوا شد و  رکردن  پ از پسارائه 

  نيتر يادماندنيهب تجربة خالصه صورت  به»، روايتي در پاسخ به  يشناس  تيجمعيک پرسشنامة   
يعني   _شرط شيپبا توجه به چهار « کنيد توصيف  را سفر  طول در محلي غذای صرف  خاطرۀ

( پرداختن به جزئيات  3 سوم شخص؛( روايت از زبان 2؛ داستان در مورد سوژه( روايت يک 1
(؛ آنگونه که پيشتر اشاره شد    Crawford et al., 1992ارائه کنند )_ ( توصيف تجربيات ۴و 

  ليلوتحهيتجزاز روند  شوورطشيپعدم رعايت اين چهار  ليدلبهتعداد بيسووت و شووش روايت  
را در بين   شوورطشيپاز عدم رعايت اين چهار  ييهانمونه 1حذف شوودند. در جدول شوومارۀ  

 .ديکنيمبيست و شش روايت حذف شده مشاهده 
  مطابق الگوی کدگذاری پژوهش ليوتحلهيتجزدر فرآيند  رانحافظهدر مرحلة دوم روش 

سا   افراد با تمرکز بر  یهاتيروا، رانحافظهروايت در روش  صرهای  یگذارنام ووووو ييشنا   عن
ها اشاره   به آن هاتيرواتجربي بررسي شد. در پايان اين مرحله، عنصرهايي که حداقل در ربع    

شد  شده  شگری انتخاب      با صرف غذای محلي در گرد برای بازنمايي واقعيت تجربه مطلوب 
ند  يم ظه   . در روش شوووو ندی جمعي و        ،رانحاف گذاری فرآي کد لب موارد،   بري مبتندر اغ

يمان است، اما در موضوعات عمومي مانند تجربيات گردشگری    وگوی بين پژوهشگر گفت
 (.  Small, 1999فردی انجام داد ) صورتبهفرآيند کدگذاری را  توان

براسواس اشوتراک مفهومي در    شوده ييشوناسوا  در نهايت، در مرحلة سووم، عنصورهای   
 ،رانحافظه  در روش  .رند يگيمادبيات نظری يا فرهنگ عامه در قالب چند دسوووته جای             

بايد به ادبيات نظری يا فرهنگ        ها مفهوم یگذار نام دسوووتِ باز کدگذاران، برای      لي دلبه 
 صوووورتبه (. در پژوهش حاضووور، کدگذاری     Stone et al., 2018عامه رجوع کرد )  

. الزم به ذکر است که پژوهش رديگيم( صورت 1999راهکار اسمال ) بري مبتنانفرادی و 
رو با پژوهش حاضوور دارای ، از اينرديگيمعات گردشووگری جای وی نيز در حوزۀ مطال
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اره شم متن داستان گذاریاز کد يک نمونه شمارۀ سه،در جدول مناسبت موضوعي است. 
 .ديکنيمشاهده مسي و پنجم را 

 رانحافظهروش  يهاشرطشیپ. 1جدول 
 شدهرفتهیپذ تیاز روا یبخش ردشدهبخشی از روایت  شرطشیپ

روایت 
یک 
 داستان

غذا در گردشگری نقش مهمی دارد. اصوالً 
آشنایی با غذا یک انگیزة قوی برای مسافرت 
است و همه باید در سفر غذاهای جدیدی 

 تجربه کنند ]...[

ی توی اون هوای سرد و نوردکوه]...[ بعد از 
زیر باران نگاهش به یک رستوران با نمای 

 محلی جلب شد ...

روایت 
سوم 
 شخص

برای من  هامتیصم]...[ همین سادگی و 
 جذابیت داشت ]...[

]...[ با اینکه به خوردن غذا توی این ساعت 
عادت نداشت ولی مواجه با بوی برنج اون رو 

 ]...[ بودکرده خودیباز خود 

پرداختن 
به 

 جزئیات

]...[ غذای خوبی بود و این روی ارزیابی علی از 
غذاست که  مسافرت اثر گذاشت. خاطره همون

توی هر مسافرت به شمال علی رو ناخودآگاه به 
یمسمت سَرواِلت، روستایی در استان گیالن، 

 ]...[ کشونه

سرخ  ورفهورقهکه  نیچتازه]...[ کدوی سبز 
 ]...[ بودشده

توصیف 
 تجربیات

شروع کردن به خوردن غذایی که  هابچه]...[ 
 . پدر اما اول یکبود شدهخیلی سریع آماده 

 لیوان دوغ محلی برای خودش ریخت ]...[

باعث بازشدن  یخوش نان محل یبو]...[ 
، گرمای غذای تازه با طعم بوداون شده یاشتها

ولع اون به خوردن رو دوچندان  گوشت محلی
 ]...[ کردیم

 هاداستاناز متن  شدهاستخراج ينمونه کدها. 2جدول 
 کد متن ردیف

 هوای تازه -تازه بود  ]...[ در حالی که مست هوای 1
 هوای سرد -سرمای هوا صورت و  - 2
 منظرة طبیعت - کردیمرا نوازش  شیهاچشمزیبایی طبیعت  - 3
 اجداد - کردیمبودن در در فضای کودکیْ خاطرات پدرومادر را زنده  - 4
 بوی برنج -بوی برنج محلی  - 5
 طعم آشنا -طعم آشنایِ  - 6
 طعم قدیمی - شدیم ادآوریرو براش  یکودک یغذاها - 7
 فرزند -ناآشناست که  هاشبچهچقدر برای  هاشاییآشندر فکر این بود که این  - 8
 مواد غذایی متنوع -ی متنوع جلوش گذاشتن هایخوراکیک دیس از انواع  - 9
 غذای گرم هوس گرمای غذا تمام وجودشو فراگرفت ]...[ - 10
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؛ پايايي شوووديمدر پژوهش، برای سوونجش پايايي از روش پايايي بازآزمون اسووتفاده  
سازگاری   سط يک کدگذار در طول  هاداده یبندطبقهبازآزمون به ميزان   در يک متن تو
فرآيند کدگذاری،  از پس(. سي روز Kangas et al., 2015يک بازۀ زماني اشاره دارد )

ددا تعداد بيست روايت انتخاب شد و مجتصادفي  صورتبهپايايي بازآزمون  برای محاسبة
 يه برروی بيست مصاحبه نشان داد که در   کدگذاری اوليه و ثانو کدگذاری شدند. مقايسة  

مجموع  دو مرحلة کدگذاری، تعداد هزار و دويست و بيست و هفت کد شناسايي شد که      
ايي مبنای محاسبة شاخص پاي  در اين ميان پانصد و هشتاد و سه کد دو بار تکرار شدند. بر     

، که نشووان از ميزان آمددسووتبهبازآزمون، درصوود پايايي کدگذاریْ نود و پنج درصوود  
 :ديکنيمة پايايي بازآزمون را مشاهده محاسبپايايي بااليي دارد؛ در ادامه روند 

درصد پايايي =
2× کدهای تکراری

کل کدها
=

۵83×2

122۷
=0.9۵ 

 هايافته
  يشناخت تيجمع یهادادهخاطرات افراد،  یآورجمع ازشيپو  رانحافظهدر مرحلة اول روش 

ستفاده اعضای نمونه با   سيت، وضعيت     يشناخت تيجمعپرسشنامة     از ا سن، جن   در چهار زمينة 
از پرسووشوونامة    آمدهدسووتبه یهاداده برپاية. اسووتشوودهی آورجمعتأهل و سووطح تحصوويل  

ريت افراد در بازۀ سووي تا چهل سووال سوون، دارای  در ميان اعضووای نمونه، اکث يشووناختتيجمع
جنس مؤنث، در وضووعيت تأهل مجرد و با مدرک تحصوويلي فوق ليسووانس هسووتند. در جدول  

 :ديکنيماعضای نمونه را مشاهده  يشناختتيجمعمستخرج از پرسشنامة  یهادادهشمارۀ دو، 

 نمونه ياعضا يشناختتیجمع يهاداده. 3جدول 

صرف غذای محلي  یهاتيروادر ادامه،    هاتيروای و مطابقت آورجمع افراد از تجربة 
  یها تي رواتا   (Crawford et al., 1992ی چهارگانه بررسوووي شووود )    ها شووورطشيپبا  

 فراوانی سطح تحصیل فراوانی جنسیت فراوانی سن

20> 
30-20 
40-30 
50-40 

50˃ 

11 
48 
59 
35 
47 

 زن
 مرد

113 
87 

 زیردیپلم
 دیپلم

 لیسانس
 سانسیلفوق

 دکتری

8 
16 
63 
81 
32 

 فراوانی تاهل

 مجرد
 متأهل

104 
96 
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برای شناسايي     هاتيروا یکدگذارشرايط الزم انتخاب شوند. در مرحلة دوم،    برخوردار از
سووازوکار   عنصوورهای سووازندۀ تجربة مطلوب صوورف غذای محلي در گردشووگری براسوواس

در اين مرحله موجب   هاتيروابررسووي . (Stone et al., 2018) اشووباع صووورت گرفت 
در پايان مرحلة دوم، شوود.  هاتيرواربع  ازشيببا تکرار در  زيعنصوور متما دوو  سوويظهور 

سي   ضايي   هاتيرواروی  گرفتهصورت نتايج برر سنجش   ي،األذهاننيبدر ف   هاتيواريعني 
  در محلي غذاهای   صووورف مطلوب تجربة که   دهد يمديگر، نشوووان  یها تي روادر ترازوی 

گردشووگری دارای سووي و دو عنصوور اسووت. اين سووي و دو عنصوور در ترتيبات متفاوت و با  
صرفِ       ساختِ اجتماعي  مفهوم  مرکب  مطلوبيتِ  ساخت با يکديگرْ بر ترکيبات متفاوت در 

  ازپس. در مرحلة سووووم، کننديمگردشوووگری در کشوووور ايران را ترسووويم  در محلي غذای
  در محلي غذای صووورفِ مرکب  مفهوم  اجتماعي  ختِبرسووواشوووناسوووايي عناصووور سوووازندۀ  

ايي سه زمينة  ها به شناساين عناصر با هدف تبيين بهتر آن یبنددستهگردشگری، تالش برای  
ساس فرهنگ عامه انجاميد. برطبق     ساخت      ،هاافتهيموضوعي برا سازندۀ بر صر    تماعياجعنا

غذا،   بهمربوطموضوووعي   گردشووگری در سووه زمينة  در محلي غذای صوورف مرکب مفهوم
  تجربة، عناصوور سووازندۀ ۴. در جدول شوومارۀ رنديگيمجای مکان  بهمربوطافراد و  بهمربوط
ی  هاتيرواها در ميزان تکرار آن همراهبهگردشووگری را  در محلي غذاهای صوورف مطلوب
 .ديکنيمشده را مشاهده یآورجمع

 يدر گردشگر يمحل يعناصر تجربه مطلوب صرف غذاها. 4جدول 
 تکرار مکان به مربوطعناصر  تکرار افراد به مربوطعناصر  تکرار غذا بهمربوطعناصر 

 موادغذایی تازه
 گرم غذای

 موادغذایی طبیعی
 طعم گوشت

 یی متنوعموادغذا
 آشنا طعم

 قدیمی طعم
 بوی برنج
 بوی نان

 غذای جاافتاده
 ظرف سنتی

 لبنیات

197 
195 
194 
193 
192 
192 
191 
190 
187 
184 
183 
182 

 قومیت
 اجداد

 آشنایان
 صمیمیت
 دوستان

 محلی افراد
 افراد جدید

 همسر
 فرزند

200 
193 
191 
188 
187 
184 
141 
69 
52 

 طبیعت منظرة
 هوای تازه

 یمحلة خان
 آتش
 سفره

 سردیهوا
 باران

 کوه
 جنگل

 صدای حیوانات
 کویر
 

200 
200 
197 
196 
191 
188 
153 
142 
135 
86 
53 
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 عنصوور 12 دارای گردشووگریْ در محلي غذاهای صوورف مطلوب  تجربة مرکب مفهوم
 تازه، غذايي مواد عنصر  سه  غذا،به مربوط ۀشد ييشناسا   عناصر  بين در ست: غذابا  مرتبط
 بخط در اسوووتفاده مورد اولية مواد توصووويف برای متنوع غذايي مواد و طبيعي غذايي مواد
 عنصوور دو و محلي؛ غذای طبخ نحوۀ توصوويف برای جاافتاده غذای عنصوور محلي؛ غذای
ستفاده  محلي غذای سرو  نحوۀ توصيف  برای سنتي  ظرف و گرم غذای ست شده  ا  رای؛ با

  شت،گو طعم عنصر سه گردشگری در محلي غذاهای صرف مطلوب تجربة طعم توصيف
 رد محلي غذاهای صوورف مطلوب تجربة بوی توصوويف برای و قديمي طعم و آشوونا طعم

 نيز يغذاي مادۀ نوع مورد در ؛استشده استفاده نان بوی و برنج بوی عنصر دو گردشگری
 نان و برنج ،گوشت  به غيرمستقيم صورت  به و لبني محصوالت  انواع به مستقيم صورت  به

 است.شده اشاره
 عنصوور 9 دارای گردشووگری در محلي غذاهای صوورف مطلوب تجربه مرکب مفهوم

 اجداد قوميت، عنصر سه افراد،به مربوط شدهييشناسا  عناصر  ميان در است:  افراد با مرتبط
 روابط در گذشووته حسوورت از يناشوو تعلق حس بيانگر تکرار ميزان باالترين با آشوونايان و

 عنصر  ؛ سه کننديم بيان گردشگری  در محلي غذاهای صرف  مطلوب تجربة در را انساني 
ش  تعلق حس فرزند و همسر  دوستان،  ساني  روابط در آشنايي  ازينا  مطلوب تجربة در را ان
 افراد و محلي افراد عنصوور دو و کننديم توصوويف گردشووگری در محلي غذاهای صوورف
 رفص مطلوب تجربه در را انساني روابط در جديد افراد شناخت از هيجان حس نيز جديد

 وردم ارتباط نوع بيانگر صميميّت  عنصر . کننديم توصيف  گردشگری  در محلي غذاهای
 است. گردشگری در محلي غذاهای صرف مطلوب تجربه در افراد نظر

 عنصوور 11 دارای گردشووگری در محلي غذاهای صوورف مطلوب تجربه مرکب مفهوم
 يادیز پيوسووتگي دارای افراد و غذابه مربوط عناصوور برخالف که اسووت، مکانبا  مرتبط
ستند  ضاد  در يکديگر با سرد  هوای و آتش دوگانة مانند مواقعي در و ني ستند:  ت صر ع ه  ن
 باران عنصر  دو بويايي، حظّ توصيف  تازهْ هوای عنصر  بينايي، حظّ توصيف  طبيعتْ منظرۀ

  صر عن سه  و شنوايي  حظّ توصيف  پرندگان، صدای  مشخص طور به و حيواناتْ، صدای  و
 غذاهای صوورف مطلوب تجربة در المسووه تضوواد حظّ توصوويف سووردْ هوای و آتش باران،
شگری  در محلي ست؛  گرد صر  شش  ا  يرکو و جنگل کوه، باران، سفره،  محلي، خانة عن
 .است گردشگری در محلي غذاهای صرف مطلوب تجربه زمينة توصيف برای
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 گیريبحث و نتیجه
با توجه به وسعت کشور ايران، تنوع اقليمي کشور ايران و تنوع فرهنگ غذايي در کشور     

صوورف  تجربة مطلوب به مربوطايران، انتظار شووناسووايي طيفي وسوويع و پراکنده از عناصوور 
 تنوع رغميعلکه  دهديم. نتايج پژوهش حاضر نشان   روديمغذای محلي در گردشگری  

ذای مفهوم غ بسيار همساني در مورد   یهاپنداشت ايران، ايرانيان  کشور  در غذايي فرهنگ
صرف غذاهای محلي دارند.   محلي و تجربة دو برهان ارائه  توانيمبرای اين ادعا مطلوب 

و تکرار باالی اين عناصر در   شده ييشناسا  کرد: برهان اول تعداد محدود سي و دو عنصر   
ست و برهان دوم مرور چهل    ضای نمونه ا سه روايت   تعداد زيادی از خاطرات اع بدون و 

شناسايي حتي يک عنصر جديد در شناسايي تجربة مطلوب صرف غذای محلي است. در        
مينة  مشووابه در ز یهاپژوهشفرهنگي کشووور ايران با  ج پژوهش در زمينةمقام مقايسووة نتاي

ه کند عدم اشووارۀ افراد بکه به جلب توجه مي یانکتهفرهنگي کشووورهای خارجي، اولين 
 هایغذا صرف مطلوب ي و نقش آن در ساخت تجربةرسانخدمتنحوۀ  با مرتبطعنصری 
خارجي   یهاپژوهشدر  يرسان خدمت گردشگری در مقابل نقش پررنگ نحوۀ  در محلي

(. اين موضووووع نشوووانگر نامأنوسوووي افراد با عنصووور  Williams et al., 2018)اسوووت 
ظر نگردشگری است. به   در محلي غذاهای صرف  مطلوب تجربةدر ساخت   يرسان خدمت

ی ترمهمعناصری همچون آشنايي، صميمت يا عنصرهای قوميتي در ذهن ايرانيان جايگاه     
  جربةت عناصر سازندۀپژوهش در مورد  ي دارند. نتيجةرسانخدمتو نحوۀ کيفيت  به نسبت

کشووور  فرهنگي انگلوسوواکسووون در چهار  گردشووگری در زمينة غذا در صوورف مطلوب
پادشووواهي اسوووتراليا، اياالت متحدۀ آمريکا، پادشووواهي متحد بريتانيا و ايرلند شووومالي و               

سايي پنج زمينة    شنا ضوعي   جمهوری ايرلند منجر به  ساخت تجربة مطلوب مو  رفص  در 
غذا در گردشوگری شوامل غذا يا نوشويدني، مکان يا محيط، همراهان، مناسوبت و عناصور      

پژوهش حاضوور دارای دو زمينة موضوووعي بيشووتر اسووت. در  به نسووبتتوريسووتي شوود، که 
ضر   شدۀ پژوهش یآورجمع یهاتيروا شاره حا سبت به  یاا شنواره مانند  ييهامنا  یهاج

 .(Stone et al., 2018) استنشدهتازگي ای مانند صر توريستيغذايي و عنا
شور ايران، تنوع در تهية مواد اوليه،       ستردگي اقليمي ک صة عمل و با توجه به گ در عر

غذايي  یهافرهنگتنوع در پخت غذاهای محلي در نقاط مختلف کشوووور ايران و وجود    
سبت  به ستقل در پهنة ايران،   ن جهت  ی محلي دراز غذاها یريگبهرهبالقوه امکان  طوربهم
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ايجاد مزيت رقابتي پايدار برای مقاصد گردشگری وجود دارد، که اين موضوع بايد مورد 
ای از توجه مديران فعال در صنعت گردشگری قرار گيرد. در پژوهش حاضر، شمای کلي    

ر صرف غذای محلي ترسيم شد. د    به نسبت ۀ ديدگاه گردشگران ايراني  دهندشکل عناصر  
ضر   یهادادهعمل،  صر     سه در  ندتوانيمپژوهش حا ستة عنا شامل کيفيت   غذا  به مربوطد

، افراد به  مربوطعناصووور   غذای محلي به گردشوووگران؛   طبخ، محتويات غذا و نحوۀ ارائة   
و  ؛خدمت و محيط انسووانيۀ کنندهارائخدمت، زبان افراد  ۀکنندارائهپوشووش افراد شووامل 
ت ۀ خدمکنندارائهمکان شووامل مديريت تصوووير و مديريت جوّ سووازمان  بهمربوطعناصوور 

 .فعّاالن در اين عرصه قرار بگيرند گردشگری مورد استفاده
ي ناش  یهاتيمحدود يعني عام، جنبة دو از توانيم را حاضر  پژوهش یهاتيمحدود

 تشريح ،هادادهی آوربا جمع مرتبط یهاتيمحدود يعني خاص، جنبة و پژوهش، روش از
 دارد: عام محدوديت سه حداقل حاضر پژوهش. کرد
صاحبه  اثرران حافظه روش در اگرچه آنکه اول -  و شود يم حذف افراد اظهارات برگر م

ضوع  اين ست  واقعيت اجتماعي ساخت  از حقيقي بازنمايي ايجاد سبب  مو  ثرا حذف اما ا
 در ذارکدگ دقت بر بالقوهصورت  به که است  داده از انبوهي حجم با مترادفگر مصاحبه 
 .است اثرگذار کدگذاری فرآيند

 خواهدل تعابير و جمالت کلمات،از اسووتفاده برایشووونده مصوواحبه باز دسووت آنکه دوم -
ستقيم  ارتباط وجود عدم با همراه صاحبه  بين م صاحبه  وشونده  م  بموج مواردی درگر م

 .شوديشونده ممصاحبه حقيقي مقصود مورد درگر مصاحبه سردرگمي
 با خاص عناصووری شووناسووايي  بر تمرکز با یريگنمونه ،رانحافظه روش در آنکه سوووم -

 سوواخت بازنمايي شوووديم سووبب موضوووع اين که اسووت، سوووژه مورد در زياد تجربيات
 يشووتریب عناصوور دارای وتر فربه موارد بيشووتر در روش ايناز  اسووتفاده با واقعيت اجتماعي
  .باشد عوام اجتماعي واقعيتبه  نسبت

 است: خاص محدوديت سه دارای حداقل اجرايي نظر از حاضر پژوهشهمچنين 
 ناي شد،  انجام گردشگری  تور يک برگزاری روند درها مصاحبه  یآورجمع آنکه اول -

 آرامش و تمرکز برای مکانيوجود عدم و افراد از زيادی تعداد حضووورسووبب به موضوووع
 ازوندگان ش مصاحبه  روايت بيان بر است  ممکن روايت يک توصيف  برایشونده  مصاحبه 
 .باشد اثرگذار محلي غذای صرف بيادماندني تجربة
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 زماني بازۀ در شد،  تعيين روزه چهار زماني سقف ها مصاحبه  یآورجمع برای آنکه دوم -
 برای کافي زمان و مناسوووب روحي حالتشووووندگان مصووواحبه اسوووت ممکن روزه چهار

 .باشند نداشته محلي غذای يادماندنيبه صرف از مطلوب تجربة توصيف و يادآوری
ضور  زمان در محلي غذای صرف  مطلوب تجربة از افراد یهاتيروا متن آنکه سوم  -  ح

ده شون مصاحبه  شد، حضور   یآورجمع گردشگری  مقصد  يک در محلي یانهيزم در افراد
 اراثرگذ  روايت  يک  متن بر اسوووتممکن  گوناگون  های شوووکل  به  روايت  يک  زمينة  در

 .باشد
 مطلوب تجربه عناصوورران حافظه روشاز  اسووتفاده با تواننديمپژوهشووگران در آينده 

شگری   سايي کنند. در     یشهر برونيا  یشهر درونگرد شنا س را   توانيمآينده  یهايبرر
صر  سي     صرف  مطلوب تجربه عنا شگران خارجي برر غذا محلي ايراني را از ديدگاه گرد

 هنگام در عناصوور تجربة مطلوب صوورف غذای محلي ايراني  تواننديمکرد. پژوهشووگران 
سايي      کيتفکبهرا  یشهر درون سفرهای  و یشهر برون سفرهای  شنا سي،  سه مق و برر  اي

محلي  غذای صوورف مطلوب تجربة عناصوور توانيم آينده یهاپژوهش همچنين در .کنند
هنگي  فر در زمينة .کرد مقايسه و بررسي، شناسايي ايراني و صرف غذای محلي خارجي را

از ايراني، ب ای، يعني غذاهای محليقديمي ۀديپدجديدی به  ةچيدرايران، پژوهش حاضر  
 یهاپژوهشاهای محلي پرداخته شوود. در صوورف غذ در اين تحقيق تنها به تجربة. کندمي

ست و  شنهاد مي  آتي بهتر ا سي و    شود که تفهّم، پديدار پي واد اوليه، م تهية ینگارمردمشنا
پخت و صرف غذاهای محلي ايراني در بستر گردشگری از ديدگاه گردشگران داخلي و     

 و مورد مظالعه قرار گيرد. خارجي دنبال شود

 تعارض منافع

 1تعارض منافعي وجود ندارد.
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