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Abstract
Food tourism is one of the most popular and high-income sectors of
tourism in industrialized countries, both in its special domain and in
contrast to other sectors. Unfortunately, Iran's tourism, restaurant, and
hotel industries have failed to recognize this treasure's potential. This
article aims to outline the issues and obstacles that the Iranian restaurant
industry has in developing traditional food tourism. The qualitative
research method and phenomenological approach were utilized in this
study since it was necessary to use the lived experiences of people
involved in the research topic. In-depth sampling was performed with
14 experts with experience in local food management by criterion and
snowball sampling method until saturation was reached. By
parenthesizing the researcher's previous knowledge, referring to the
participants, and confirming them, the validity of the obtained results
was determined. The findings illustrate a six-dimensional structure,
including marketing barriers, low availability, poor groundwork, intrainstitutional challenges, intra-union challenges, and government
challenges.
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Introduction
In its geographical area and relation to other sectors, food tourism is
one of the developed countries most popular and lucrative goals.
Traditional food is one of the best foods in different parts of the country
in terms of nutritional value, availability of raw materials, freshness,
free of chemical preservatives, and also cheapness. Food is not just a
commodity but a cultural food embedded in the culture and customs of
the local people of a region. In addition to meeting people's daily needs,
food introduces tourists to food culture, and more.
Materials and Methods
In this research, a descriptive approach was used. This research is
applied in terms of purpose and descriptive in terms of research method.
According to the research objectives, the phenomenological method has
been used as the research method, and the interview method has been
used to collect data. The sampling of this research was done in the form
of snowballs, and the interviewees were selected with maximum
diversity from people who have experience in local food restaurant
management. The sample size of this study is also determined by
reaching the data saturation limit. The statistical sample is 14 people,
including five women and nine men in the age group of 24 to 50 years,
of which two had a bachelor's degree, seven had a master's degree, and
one had a doctorate. The duration of each interview varied from 45 to
120 minutes. Semi-structured in-depth interviews were used to collect
flexible data. After that, the interviews were implemented, coded, and
analyzed as soon as possible to provide the necessary feedback for
future interviews or adequacy and saturation. In this study, participants
were first asked to explain how to choose native food and their
experiences and feelings while buying and using products. The
participant's answer guided the following questions, and the interview
process gathered saturated information. In order to analyze, the fourstep method of Bazargan et al. (2010) has been used.
Discussion and Results
Using the phenomenological method, six main themes affecting the
development of traditional food tourism were extracted, which were:
"marketing barriers", "low availability", "poor groundwork", "intrainstitutional challenges", "intra-union challenges", and "governance
challenges". According to the participants in this study, there are

383 | عباسي و اکبري کجاني

marketing barriers with elements such as poor advertising, the high
price of traditional food, the tendency to Western food, weak local food
culture, unfamiliarity with customer tastes, poor use of cyberspace, and
weak customer orientation. Previous studies have only examined the
barriers to marketing in "food tourism", but the weak marketing
position in "local food" has been suggested for the first time in this
study. The topics of "low availability" and "poor groundwork" include
local food restrictions, poor development of hospitality programs, poor
local food education, and poor infrastructure with the research of some
researchers are consistent. The topics of "intra- institutional
challenges", "intra-union challenges", and "governance challenges"
include the variables of support of guilds and government for holding
food tours for cooking training, private sector investment in food
tourism, and eliminating the weaknesses of restaurant management are
agreeing with the results of some researches.
Conclusions
The study's findings effectively identify and understand the barriers to
the development of traditional food tourism, and their elimination plays
a significant role in promoting the tourism industry in Iran.
Keywords: Food System, Tourism, Local or Traditional Food Tourism,
Restaurant Industry.
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چكیده
گردشگری غذا در فضای جغرافيايي خاص خود و در مقايسه با ساير بخشها از بخشهای پرطرفدار و
پردرآمد در کشورهای توسعهيافته در امر گردشگری محسوب ميشود .متأسفانه صنعت گردشگری،
رستورانداری و هتلداری ايران به ظرفيت اين گنجينه توجه نکرده است .هدف اين مقاله ،شناسايي چالشها
و موانع توسعه گردشگری غذای بومي در صنعت رستورانداری ايران است .در اين پژوهش بنا بر نياز به
استفاده از تجربههای زيسته افراد درگير در موضوع پژوهش ،از روش پژوهش کيفي و رويکرد پديدارشناسي
استفاده شد .با روش نمونهگيری معيار محور و گلوله برفي تا رسيدن به اشباع با  1۴نفر خبره دارای تجربه
رستورانداری غذای بومي مصاحبه عميق انجام شد .اعتبار نتايج بهدستآمده با استفاده از پرانتزگذاری دانش
قبلي پژوهشگر ،مراجعه مجدد به شرکتکنندگان و تأييد آنها مشخص شد .يافتهها گويای ساختاری شش
بعدی شامل موانع بازاريابي ،دسترسپذيری پايين ،بسترسازی ضعيف ،چالشهای درونواحدی ،چالشهای
درونصنفي و چالشهای دولتي است.
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مقدمه
در حال حاضر ،تمايل به سفر و تجربه طعم منحصربهفرد و واقعي غذاهای بومي ،يکي از
بزرگترين پارادايمهای صنعت گردشگری شده است .امروزه گردشگری غذا که پديده
جديدی هم نيست به يک استراتژی بازاريابي و اقتصادی مهم ،برای هتلداران ،تفريحگاهها
و مقصدهای گردشگری تبديلشده است .اين موضوع تأييدشده است که انواع غذا و
نوشيدنيهايي که به گردشگران ارائه ميشوند ،بهعنوان منبع بالقوه مهمي در توسعه پايدار
اقتصادی ،فرهنگي و زيستمحيطي در مقصدهای گردشگری شناخته ميشوند.
بهعبارتديگر غذا ميتواند به عاملي مهم برای متمايزسازی مقصدها تبديل شود .اغلب
کشورهای دنيا باهدف احيای غذاهای سنتي و گسترش گردشگری ،غذاهايي را بهعنوان
غذای ملي به مردم جهان معرفي کردهاند .اسناد تاريخي ،بيانگر قدمت  ۴000ساله غذاهای
ايراني است .کشور ما با داشتن مناطق و فرهنگهای گوناگون که هرکدام در جای خود
انواع پيشغذا ،آش ،مکمل غذا ،غذای اصلي و شيريني رادارند يکي از غنيترين سفرههای
جهان را دارد ،بهطوریکه در حدود  2200نوع غذا و  109نوع نوشيدني و انواع شيريني و
نان در سطح کشور شناساييشده است (معتمدی مهر و مصداقي.)۵ :1390 ،
غذا بخش مهمي از تعطيالت گردشگران را دربر ميگيرد ،بخشي که ممکن است حتي
يکسوم از مصارف گردشگران را شامل شود .غذا يکي از مهمترين عوامل در
تصميم گيری گردشگران برای سفر به مقصدی خاص است (کيم و همکاران.)۷ :2009 ،1
گردشگری غذايي ،يکي از اشکال گردشگری فرهنگي است و مي تواند به جاذبه خوبي
جهت بازديد گردشگران تبديل شود و تجربهی فرهنگي خوبي از جامعه ميزبان در اختيار
گردشگران قرار دهد (برولوت .)11 :201۴ ،2طبق تعريف سازمان جهاني گردشگری
( ،)2013اين نوع گردشگری به قسمتي از سفرها مربوط ميشود که در آن بخشي يا همهی
فعاليت ها مربوط به غذا هستند مانند مزه کردن غذاهای محلي (انگوک .)۵ :2013 ،3غذا
ترکيبي از جنبههای مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،بيولوژيکي و گردشگری مقاصد را نمايان
ميسازد (فيلدز.)11 :2012 ،۴
1 Kim
2 Brulotte
3 Ngoc
4 Fields

عباسي و اکبري کجاني | 387

نظام غذايي بهمثابه بخشي از ميراث فرهنگي جامعه ،دارای ظرفيتهای متعددی برای
مطرششدن در حوزه گردشگری است .نظام غذايي دريچههايي گشوده است که گردشگر
باتجربه و چشيدن آن به عمق فرهنگ محلي واردشده و تفاوتي که درک و لمس آن مهم
ترين انگيزه است را بافرهنگ خود از طريق طعم و ذائقه درک ميکند .درواقع ميتوان نظام
غذايي را عنصری از ميراث فرهنگ اقوام تلقي نمود .اين ميراث فرهنگي با ويژگيهای خود
موجب تداوم هويت استانها ميشود .غذاهای بومي در مراحل مختلف توليد ،گردآوری و
مصرف دارای ويژگيهای محلي است .اين ويژگيهای اصيل ،متفاوت و جذاب و تجربه
اين تفاوتها ميتواند زمينههای مساعد برای گسترش گردشگری غذا را فراهم آورد .اين
توانمندیها ميتواند بستری مناسب برای اشتغال استانها در بخش گردشگری و تداوم
فرهنگ را در ابعاد مختلف پديد آورد (امين.)10 :139۴ ،
غذا از عناصر مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری به شمار ميرود و يکي از مؤلفههای
انگيزشي مهم برای گردشگران است .غذای محلي بازتابي از ماهيت چند رشتهای است که
شامل خوراکشناسي و هنر آشپزی ،مطالعه توليدات غذايي ،خاصيت درماني ،فرآيند آماده
سازی ،روشها ،بحثهای روانشناسي و سنت ميشود .در حقيقت غذا برای گردشگران
چيزی بيش از خوردن است .مطالعات نشان ميدهند که گردشگری غذا بهطور عام و
گردشگری غذای بومي بهطور خاص تا حدود زيادی ،خارج از دامنهی مطالعات و برنامههای
گردشگری قرار دارند .اين در حالي است که تنوع اقليمي و فرهنگي موجود در ايران،
فرصتهای ارزشمندی را دراينباره به ما عرضه کرده است (نيکرفتار و کريمي زاده،
.)9 :139۷
گردشگری غذا در فضای جغرافيايي خاص خود و در ارتباط با ساير بخشها از اهداف
پرطرفدار و پردرآمد در کشورهای توسعهيافته در امر گردشگری محسوب ميشود .غذاهای
بومي ازنظر ارزش غذايي ،در دسترس بودن مواد اوليه ،تازگي ،عاری بودن از نگهدارنده
های شيميايي و همچنين ارزان بودن يکي از بهترين مواد غذايي در نواحي مختلف محسوب
ميشوند (مواليي و همکاران .)12 :139۴ ،طي ساليان گذشته ،برخي از کشورها نظير کانادا،
امريکا ،کشورهای امريکای التين ،ايتاليا ،فرانسه ،ترکيه ،سنگاپور و تايلند درزمينهی
گردشگری غذا سرمايهگذاری عمدهای انجام دادند و به تجربههای موفقي در اين زمينه دست
يافتند .ازآنجاکه گردشگری غذا ،نوعي گردشگری فرهنگي به شمار ميآيد و با توجه به
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اينکه در ايران توجه به توسعه و گسترش گردشگری فرهنگي بيشتر موردنظر است ،توسعه
گردشگری غذا ميتواند در اين زمينه مؤثر واقع شود (يحييپور .)۵ :139۵ ،جستجو در اسامي
غذاهای سنتي ايران ،فهرست طوالني از غذاها را نشان ميدهد که برخي ايرانيان حتي با نام
آنها آشنا نيستند .برخي از اين اسامي عبارتاند از :پوکورا بوشهری ،قيساوای تبريزی،
مشکوفي قزوين ،گمنه بوشهری ،ميگو پلو بوشهری ،دوغ پای سيستان و بلوچستان ،قيمه نخود
يزدی ،مشتک يزدی ،درشته دزفول ،سيب پلوی کرمانشاهي ،سيروابيج گيالن ،اناربيج
گيالن ،آش ترخينه کرمانشاه ،قنبر پلو شيرازی ،کنگر پلو يا بيلهر پلو ياسوجي ،شلهبريان
اصفهان ،دويماج ،جگروز لرستان ،کباب سرداشي همدان ،آبگوشت دودار اراک ،خورش
سرگنجشکي جنوبي ،شامي بابلي و خوراک کدوبره مازندران .متأسفانه نگاهي به فهرست
غذاهای ارائهشده در رستورانها و هتلهای مختلف در اقصي نقاط کشور نشان ميدهد تنوع
غذای محلي و بومي در رستورانها و هتلها در مناطق گردشگری باال نيست .اين در حالي
است که مناطق مختلف کشور ،غذاهای محلي يا سنتي خود را دارا ميباشند.
با ارائه اين غذاها و نوشيدنيها و اطالعرساني مناسب ،نهتنها بخشي از هويت فرهنگي
ايراني اسالمي شکوفا ميشود و تنوع غذايي بيشتری را در رستورانها فراهم ميآورد ،بلکه
سود اقتصادی بيشتری را نيز عايد فعاالن اين بخش خواهد کرد .ازنظر پزشکان و متخصصان
علم تغذيه ،تغذيه تنها به جسم افراد مربوط نميشود ،بلکه سازندهی روحيه و خصايص يک
ملت نيز هست (لطفي ،حيدر و عابديني .)11 :139۴ ،لذا با توجه به تنوع فرهنگي و غذايي
موجود در کشور و همچنين ناکافي بودن پژوهشهای پيشين در حوزه آسيبشناسي عدم
توسعه گردشگری غذای بومي و سنتي و اهميت باالی آن در توسعه صنعت گردشگری ،اين
پژوهش قصد دارد به شناسايي چالشها و موانع توسعه گردشگری غذای بومي و سنتي در
صنعت رستورانداری و البته تا حدودی هتلداری در کشور بپردازد؛ بنابراين سؤال اصلي
پژوهش به اين شرش است :چالشها يا موانع پيش روی توسعهی گردشگری غذای بومي در
صنعت رستورانداری ايران کدام است؟
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پیشینه پژوهش
مفهوم گردشگري
گردشگری يکي از بزرگترين و سريعترين بخشهای در حال رشد در اقتصاد جهان است
که دستاوردهای اقتصادی آن ،نقش اساسي در فعاليتهای اقتصادی جهاني ،اشتغالزايي،
افزايش درآمد صادراتي و ارزشافزوده داخلي دارد ( .)11 :2018 ،OECDگردشگری بعد
از صنعت نفت ،دومين صنعت پردرآمدی است که در حال حاضر سريعترين نرخ رشد را
دارد (جابری و همکاران )۶ :139۷ ،و به دليل تأثيری که بر اقتصاد ،اشتغال و توليد دارد،
توجّه بسياری از کشورها را به خود جلب نموده است (اربابيان و همکاران.)13 :1392 ،
کورو )19۶۷( 1گردشگری را «مجموعهای از روابط تعريفشده ،خدمات و تسهيالتي که به
علت جابجايي خاص انسانها ايجاد ميشود توصيف ميکند» .گردشگری به معنای جابجايي
کوتاهمدت افراد به مقصدهايي در خارج از محل زندگي و کارشان و همچنين فعاليتهای
آنها در طول اقامتشان در اين مقصدها اشاره دارد .همه انواع گردشگری شامل جزئي از سفر
ميشود البته همه مسافرتها گردشگری نيست (ديلک و ديلک.)1 :2018 ،2

گردشگري غذا
غذا و گردشگری همواره اتحاد نزديکي با يکديگر داشته و دارند .پتانسيل تجربي برآمده از
غذا ،منجر به ايجاد عالقه روبه رشدی در گردشگری غذا ميان ارائهدهندگان خدمات
گردشگری و سازمانهای مديريت مقصد در سالهای اخير شده است (اندرسون 3و
همکاران .)8 :201۷ ،غذا و نوشيدني يک منطقه ميتواند باعث جذب چندينباره گردشگران
به آن منطقه باشد .گردشگران ممکن است باهدف تجربه فرهنگ جديد به مکاني سفر کنند،
يا اينکه صرفاً تمايل داشته باشند غذاها و طعمهای مختلف متعلق به آن منطقه را امتحان
نمايند .درنتيجه ،داليلي مانند چشيدن غذاهای محلي يک منطقه و مشاهده مراحل توليد آن
و همچنين امتحان کردن غذاهايي که مواد خام آن تنها در همان منطقه يافت ميشود ،ازجمله
اصليترين داليلي است که بر ترجيحات گردشگران در انتخاب مقصد تأثير دارد (سورماز

۴

1 Cuervo
2 Dilek & Dilek
3 Andersson
4 Sormaz et al.
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و همکاران .)2 :201۶ ،غذا يکي از مهمترين عناصر تجربيات گردشگر است (هال و
همکاران )۶ :200۴ ،که هم بهعنوان يک فعاليت فرهنگي و هم بهعنوان يک تفريح صورت
ميپذيرد (يحييپور.)13 :139۵ ،
1

انجمن جهاني سياحت غذايي در سال  ،2013گردشگری غذا را چنين تعريف ميکند:
دستيابي و لذت بردن از غذای منحصربهفرد و بهيادماندني و چشيدن طعم نوشيدني در
مکانهای دور و نزديک .اين تعريف ،داللت بر همراهي خدمات غذا و نوشيدني با صنعت
گردشگری دارد؛ برای مثال رستورانها ،فروشندگان غذاهای خياباني ،بازارهای محلي و
قهوهخانهها لذت منحصربهفرد و تجربههايي فراموشنشدني را هنگام سفر ارائه ميکنند
(انگوک .)1۵ :2013 ،بهطورکلي گردشگری غذا به معني سفر کردن برای لذت بردن از
طريق تجربه خوردن و نوشيدن در مقصد گردشگری است .گردشگری غذا ميتواند به منافع
اقتصادی فراواني منجر شود و بسياری ،آن را ابزاری برای توسعه روستايي قلمداد کردهاند
که ميتواند به تحريک اقتصاد ياری رساند و از مشاغل موجود حفاظت کند و همچنين باعث
ايجاد اشتغال شود (ايزدی .)۷ :139۴ ،گردشگری پايدار وابسته به غذا و پختوپز برای
گردشگران ،اين امکان را فراهم ميکند که در ارتباط نزديک با مردم و نواحي کشاورزی
در منطقه باشند و با فعاليتهای کشاورزی ،محصوالت محلي و غذاهای سنتي منطقه آشنا
شوند (يحييپور.)۵ :139۵ ،
گردشگری غذا شاخهای از گردشگری فرهنگي بوده و فعاليتهای جاری مرتبط با آن
به گردشگران ،فرصت تجربه انواعي از غذاهای محلي را مي دهد .گردشگری آشپزخانه
بهعنوان ابزاری برای افزايش توجه عمومي به مناطق و فضاهای جغرافيايي مختلف است و
به گردشگری تغذيه شهرت دارد .اين نوع گردشگری اگرچه هنوز به عنوان يکشکل
مستقل از گردشگری مطرش نيست اما بهعنوان شاخهای فرعي از گردشگری بهسرعت رو
به رشد است و توجه فعاالن اين فعاليت را در سراسر جهان به خود جلب نموده است
(النگ.)۴ :2013 ،2

1 World Food Travel Association
2 Long
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ويژگيهاي بازار تقاضاهاي گردشگري غذا
بر اساس نظريه بازاريابي اينترنتي ،مشتريان بر اساس تأکيد آنها بر غذا در هنگام انتخاب
مقصد به چهار گروه تقسيم ميشوند .در نوع اول :غذا نقش مهمي در تجربهی گردشگران
ايفا ميکند و گردشگران ،فعاالنه به دنبال اطالعات دربارهی غذاهای محلي ،آَشپزی و
کيفيت باالی آن هستند .در نوع دوم :درعين حال که غذا مهم است اما گردشگران بهطور
خاص ،به دنبال اطالعات مربوط آن نيستند .در نوع سوم :گردشگر ،غذا را بهعنوان يک
عامل اصلي و مهم در سفر خود نميداند ،اما ممکن است به فعاليتهای مرتبط با غذا بپردازد.
در نوع چهارم :گردشگران به آَشپزی و غذا عالقهمند نيستند حتي هنگاميکه در معرض
اطالعات بازاريابي درباره کيفيت باالی غذا قرار بگيرند .نکته کليدی درزمينهی گردشگران
نوع اول و دوم ،اطالعرساني درباره محصوالت غذايي مناطق است زيرا ممکن است عاليق
آنها را هر چه بيشتر برانگيزد (هورنگ و تسای.)1۵ :201۵ ،1
گردشگران غذا افرادی هستند که انگيزه اصلي آنها از مسافرت ،تجربه و امتحان
محصوالت غذای محلي است (هال 2و همکاران .)2 :200۴ ،به دليل عدم وجود تحقيقات
مستقيم در مورد گردشگری غذا ،فهم اندکي از ويژگيهای جمعيتشناختي گردشگران غذا
وجود دارد و درک موجود از اين ويژگيها بسيار سطحي و ظاهری است .بهعنوانمثال
وبسايت توريسم نيوزيلند ،دادههای اساسي جمعيتشناختي را از طريق تقسيمبندی بازار
بينالمللي بازديدکنندگاني که از رستورانهای کشورهای مبدأ ديدن ميکنند ارائه داده است
(النگ.)10 :2013 ،
گردشگري غذايي و انگیزه سفر
شکل  ،1اشکال مختلف گردشگری غذا و عالقه مربوط به غذا بهعنوان يک انگيزه سفر را
نشان ميدهد .در بخش اول عالقه به غذا زياد است و انگيزه اصلي برای سفر محسوب
ميشود .اگر تمام فعاليتها مرتبط با غذا باشند و اين عالقه و انگيزه بسيار باال باشد ،در بخش
گردشگری لذيذ 3طبقهبندی ميشود .همين امر در مورد گردشگری آشپزی ۴و گردشگری
1 Horng & Tsai
2 Hall
3 gourmet
4 Cuisine
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«هنر آشپزی »1هم صادق است با اين تفاوت که همهی فعاليتها مرتبط با غذا نيستند اما عالقه
همچنان باالست (سابرينا ردل 2013 ،2به نقل از هال و همکاران.)1۶ :200۴ ،
شكل  .1اهمیت عالقه ويژه به مواد غذايي بهعنوان انگیزه سفر (منبع :هال و همكاران.)16 :2004 ،

گردشگري غذا و توسعه پايدار گردشگري
گردشگری غذا بهشدت با توسعه گردشگری پايدار که هدف اصلي آن به حداقل رساندن
آسيبهای زيستمحيطي و فرهنگي ،به حداکثر رساندن رضايت گردشگر و بهينهسازی رشد
اقتصادی بلندمدت برای منطقه است ،ارتباط دارد (بيوآتي .)۴ :2011 ،3گردشگری بهطورکلي
ميتواند به کاهش و تخريب منابع زيستمحيطي (زمين ،آب ،هوا ،گياهان و جانوران) منجر
شود؛ اما زماني که اين منابع ،نادرست و بيشازاندازه مصرف شوند يا اگر مقدار فعاليت
گردشگری بيش از «ظرفيت تحمل» جامعه ميزبان باشد ميتواند اثر معکوس داشته باشد.
گردشگری غذا هم از اين قاعده مستثنا نيست (النگ .)3 :2013 ،مواد غذايي محلي و اصيل
برای کمک به پايداری در گردشگری از طريق افزايش منابع پايه گردشگری محلي ،افزودن
ارزش به اعتبار مقصد ،تقويت اقتصاد محلي و همچنين بهواسطه مهياکردن زيرساختهای
دوستدار محيطزيست ،از توان بسيار زيادی برخوردار هستند (يورتسون.)8 :2011 ،۴
1 gastronomy
2 Sabrina Redl
3 Buiatti
4 Yurtseven

عباسي و اکبري کجاني | 393

غذاي بومي (سنتي)
غذاهای محلي دارای برند مرتبطي با يک مکان و منطقه هستند (مک کن .)1 :2012 ،1از منظر
گردشگری ،غذای سنتي ،يکي از جذابترين عناصر فرهنگ بومي است (لودميال 2و همکاران،
 .)12۴ :201۴کشور ايران دارای اقوام مختلفي است که هرکدام ،يک سلسله غذاهای منحصر
به خود را دارند و همين باعث ميشود که کشور ،پتانسيل خيلي بااليي برای جذب گردشگر
داشته باشد و در کل ،گردشگری در اين زمينه ميتواند غذاهای محلي را بهنوعي از يک برند
گردشگری در داخل و يا حتي تا آنسوی مرزها تبديل کند .عدم آگاهي از غذاهای سنتي و
محلي و عدم سرمايهگذاری در انواع مختلف گردشگری ازجمله گردشگری غذا را ميتوان
نتيجه غفلت از اين بخش و فراموش کردن سنتها و فرهنگهای گذشتگان دانست .در ايران
رستورانهايي که فقط مخصوص غذاهای محلي مناطق مختلف باشد وجود ندارد و
گردشگران خارجي فقط در رستورانها و هتلها غذا ميخورند (بيگي و بيگي.)1 :139۶ ،
غذا خوردن ،بخشي از سفر گردشگران داخلي و خارجي را تشکيل ميدهد؛ بخشي که
ميتواند بر جاذبهها و رونق گردشگری در مناطق مختلف بيفزايد .رستورانهای هر استان عالوه
بر غذاهای معمول ميتوانند برخي از خوراکهای محلي ويژه آن منطقه را ،آنهم به شيوه طبخ
مناسب بهعنوان نشاني از فرهنگ غذايي منطقه بر فهرست غذايي رستوران بيفزايند تا از اين
طريق غذاهای محلي ،فرهنگ ،سنت ،آدابورسوم مردم آن منطقه معرفي شود و اگر مديران
و متصديان رستورانها و هتلها وظيفه خود را در اين زمينه بهخوبي انجام دهند گردشگران و
مسافران نسبت به رفتار و آدابورسوم مردم آن منطقه به ديده احترام و تحسين مينگرند .عدم
سرو غذاهای محلي در رستورانها موجب ميشود که نتوان تنوع غذايي فرهنگهای مختلف
ايران را به گردشگران معرفي نمود و اين موضوع ميتواند باعث از دست دادن گردشگران
زيادی شود.
برخي از هتلداران و صاحبان رستورانها بر اين باورند که غذاهای محلي نميتواند سودآور
باشد؛ بنابراين همين امر باعث ميشود اکثر رستورانها غذای محلي در فهرست غذايي خود
نداشته باشند (ميرتقيان رودسری و غريبي.)8 :1392 ،

1 McCann
2 Ludmila
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پیشینه تجربي پژوهش
در اين بخش و در قالب جدول  ،1فهرستي از پژوهشهای پيشين در موضوع گردشگری غذا در
داخل و خارج از کشور ارائهشده است.
جدول  .1پیشینه پژوهش
نویسنده/سال

عنوان

یافتهها
این مطالعه نشان داد غذای محلی میتواند نقش

بررسی نگرش گردشگران
حسنی1398 ،

نسبت به غذاهای محلی
بومی در مازندران

عمدهای در گرایش گردشگران به سفر داشته
باشد و برای اقتصاد محلی و حفظ فرهنگی
محلی بسیار کارآمد باشد.گردشگران غذا را
بهعنوان عامل اصلی سفر میدانستند و ابراز
کردند که تجربه غذای محلی ،نوعی از فعالیت
آنها در ورود به فرهنگ محلی -بومی است.

ملکی و
همکاران1397 ،

بررسی خطمشیگذاری
گردشگری رویداد بر
مبنای تجربیات
بازدیدکنندگان از جشنواره
غذای ایرانی

بنا بر یافتههای این پژوهش ،تجربیات
بازدیدکنندگان از جشنوارههای غذا را میتوان به
سه دسته متمایز تقسیم نمود :یادگیری ،نوآوری،
تجربه فرهنگی و سرگرمی.
چهار عامل مؤثر بر گردشگری غذا شناسایی شد
که شامل فرهنگ پذیرایی خاص محلی،

نیکرفتار و

شناسایی عوامل مؤثر بر

شخصیت گردشگر ،عوامل انگیزشی و سالمت

کریمی زاده،
1397

گردشگری غذاهای محلی
در استان گیالن

است .نتایج حاکی از آن است که فرهنگ
پذیرایی خاص محلی و عوامل انگیزشی به
ترتیب بیشترین اثر را در مصرف غذاهای محلی

الریجانی و

نقش ویژگیهای شخصیتی
مرتبط با غذا در

مرتبط با غذا تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف
غذاهای جدید و رضایتمندی از غذا دارد ،ولی

گردشگران بر رضایت و
وفاداری آنان

در حضور متغیر تعدیلگر نوجویی به
رضایتمندی از غذا ،توصیه شفاهی و انگیزه

توسط گردشگران در استان گیالن دارند.
یافتهها حاکی از آن است که صفات شخصیتی

سلیمی1397 ،

بازدید مجدد منجر نمیشود.
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ادامه جدول .1
نویسنده/سال

عنوان

یافتهها
نتایج حاصل به شناسایی  12راهبرد برای
بازاریابی مقصد شهر رشت از طریق گردشگری

عبدی نژاد1396 ،

شناسایی و اولویتبندی
استراتژیهای بازاریابی
مقصد از طریق گردشگری
غذا در شهر رشت

غذا انجامید .همچنین نتایج ،بیانگر این بود که
صنعت گردشگری این شهر دچار ضعف نسبی
بوده و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی
نداشته است .همچنین مشخص شد افزایش
هزینه تبلیغات بهعنوان بخشی از استراتژیهای
رسوخ در بازار دارای باالترین اولویت بین
راهبردهای انتخابی بوده است.

جعفری و
همکاران1396 ،

مدلیابی ساختاری-
تفسیری عوامل مؤثر بر
توسعه گردشگری غذا
(مطالعه موردی شهر
رشت)

نتایج حاصل از این پژوهش ،گویای این است
که دو عامل تهیه غذای سالم و رعایت اصول
بهداشتی در مراحل مختلف تهیه آن و نیز داشتن
اصالت غذایی در سطح زیرین قرارگرفتهاند.
نتایج پژوهش نشان داد عامل تهیه غذای سالم و

سرور و
همکاران1396 ،

طراحی مدل توسعه
گردشگری غذا در ایران با
رویکرد مدلسازی
ساختاری تفسیری

شناسایی و اولویتبندی
ذوالفقاری1395 ،

عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری غذا با تمرکز
برآمیخته بازاریابی
موردمطالعه :خراسان
رضوی

رعایت نکات و اصول بهداشتی در مراحل
مختلف تهیه و سرو آن باقدرت نفوذ  9بیشترین
تأثیر در توسعه گردشگری غذا در ایران عمل
میکند .همچنین برگزاری جشنوارهها و ترویج
مصرف غذاهای محلی نقش مهمی در خالقیت
این حوزه دارد.
یافتههای پژوهش ،حاکی از آن است که از بین
 4آمیخته اصلی بازاریابی ،عوامل مربوط به
قیمت با وزن نرمال  0/330در اولویت اول و در
زیرمعیارهای مربوط به ابعاد پژوهش ،دو
شاخص تناسب قیمتها باکیفیت محصوالت
غذایی و برندسازی محصوالت غذایی محلی به
ترتیب با اوزان  0/095و  0/093بهعنوان
مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غذا
در استان خراسان رضوی رتبهبندی شدند.
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ادامه جدول .1
نویسنده/سال

عنوان

یافتهها
نتایج حاصله نشاندهنده آن است که بهجز

حاجی حیدری،
1395

بررسی و تحلیل رفتار

نگرش نسبت به غذای سنتی و شکل ظاهری و

گردشگران در رابطه با
خوراک سنتی

طعم غذای سنتی که تأثیر معناداری بر نیت
خرید گردشگران نداشتهاند بقیه متغیرها تأثیر
معناداری داشتهاند.

نقش غذای محلی در

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که

زمانی کاسمانی،

توسعه گردشگر با تمرکز

غذای محلی پتانسیل توسعه گردشگری را دارد

1394

بر بازاریابی (موردمطالعه:

اما از آن بهصورت مطلوبی در بازاریابی استفاده

شهر رشت)

نمیشود.
این بررسی نشان میدهد که گردشگری غذا در

گردشگری غذا فرصتی
ایزدی1393 ،

برای توسعه پایدار
روستایی در ایران

اغلب کشورهایی که در برنامهریزهای خود بدان
توجه مناسب کردهاند ،توانسته است آثار مثبتی
در توسعة پایدار روستایی و منطقهای ایجاد کند
و منجر به رونق اقتصادی و شکلگیری هویت
منحصربهفرد برای این جوامع شود.

کوهن و آویلی،1
2004

هورنگ و تسای،
2010

غذا در گردشگری

وبسایتهای دولتی برای
ارتقای گردشگری غذا در
آسیای شرقی

استانداردهای بهداشتی غذا ،مالحظات سالمتی
و شکافهای اجتماعی و محدودیت در کسب
دانش درزمینهی غذا از دغدغههای گردشگران
در گشتوگذار و تبادل نظرات بوده است.
این وبسایت به شکل دادن فرهنگ آشپزی در
یک کشور یا منطقه کمک میکند که بهوسیله آن
میتوان یک تجربه مجازی برای گردشگران
ایجاد کرد .این وبسایت میتواند به مطالعه و
بررسی محتویات آشپزی و سلیقه در غذا کمک
کند.

1 Cohen & Avieli
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ادامه جدول .1
نویسنده/سال

عنوان

یئومن و
مکماهون -بیت ،

آینده گردشگری خوراکی

یافتهها
پنج نیروی پیشران گفتمان گردشگری غذا
شناسایی شد که عبارتاند از :گردشگری

1

2018

خوراکی بهعنوان سرمایه سیاسی ،جهانگردی
غذا بهعنوان یک چشمانداز آرمانی؛
خوراکشناس شدن؛ ثروتمند شدن و
انحصارطلبی و تجارب سیال در جهانی
پسامدرن.
با استفاده از فرآیند نقشهبرداری شناختی ،این

الیس 2و
همکاران2018 ،

گردشگری خوراکی
چیست

اوکوموس،3
2020

تحقیقات گردشگری
غذایی :مقاله چشمانداز

مقاله دریافت که ادبیات مربوط به جهانگردی
خوراکی تحت تأثیر پنج موضوع انگیزه،
فرهنگ ،اصالت ،مدیریت بازاریابی و
جهتگیری قرار دارد.
یافتهها حاکی از آن است که گردشگری غذایی
طی دو دهه گذشته هم در دانشگاه و هم در
صنعت خود ،پیشرفت چشمگیری داشته است.
موضوعات اصلی تحقیق در گردشگری غذایی
شامل ارائه تجارب غذایی بینظیر ،اصالت از
طریق تجربیات غذایی ،استفاده از غذا در
بازاریابی مقصد و تمرکز بر گردشگری غذایی و
پایداری در کنار هم است.

در جمعبندی مرور ادبيات و پيشينه پژوهش بايد گفت که مباحث خطمشي گردشگری
خوراک و نگرش جامعه و عوامل مؤثر بر آن از مباحث مهماند .در تحقيقات گذشته به
جايگاه و نقش صنعت غذا در اقتصاد محلي ،توسعه گردشگری غذا و آثار گردشگری غذايي
در توسعه پايدار شهری و روستايي و منطقه پرداختهشده است .اگرچه اين موضوعات در
پژوهشهای متعدد جداگانه کاوش شده است ،ليکن ،پژوهشي جامع که اين متغيرها را
1 Yeoman & McMahon-Beatte
2 Ellis
3 Okumus
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بهصورت همزمان بررسي کند و به واکاوی چالشها و موانع توسعه گردشگری غذای بومي
(سنتي) در صنعت رستورانداری بپردازد وجود ندارد و از اين حيث ،اين مطالعه اهميت دارد.
افزون بر آن ،اين مطالعه در کشور ايران که گنجينه غني از انواع غذاهای سنتي است
انجامشده و نقش آن برای توسعه گردشگری جامعه انکارناپذير است .اين تحقيق به شيوه
توصيفي -تحليلي ،با استفاده از اطالعات ميداني و بهرهگيری از روش مصاحبه از خبرگان و
فعاالن اين صنعت بهخصوص صنعت رستورانداری به شناسايي چالشها و موانع توسعه
گردشگری غذای بومي پرداخته است .در کنار همه اين موارد ،در اين پژوهش با استفاده از
منابع متعدد خارجي و داخلي سعي شده است تا تبيين نظری مناسبي از موضوع ارائه شود.
ازاينرو اين تحقيق ازنظر موضوع شناسايي چالشها و موانع و روش تحقيق و جامعه آماری

با تحقيقات مشابه قبلي ،نوآوری دارد.
روش
اين پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر رويکرد پژوهش ،اکتشافي و ازنظر روش،
پديدارشناسي است و برای گردآوری دادهها از ابزار مصاحبه استفادهشده است .نمونهگيری
اين پژوهش بهصورت گلوله برفي انجامشده است و مصاحبهشوندگان با حداکثر تنوع از بين
افرادی انتخابشدهاند که دارای تجربه رستورانداری غذای بومي هستند .حجم نمونه اين
پژوهش نيز با رسيدن به حد اشباع دادهها تعيينشده است .نمونه آماری 1۴ ،نفر شامل پنج
زن و نه مرد در رده سني  2۴تا  ۵0سال است که از اين افراد ،دو نفر تحصيالت کارشناسي،
هفت نفر کارشناسي ارشد و يک نفر دکتری داشتند .مدتزمان هر يک از مصاحبهها از ۴۵
تا  120دقيقه متغير بوده است و محتوای اين مکالمات ضبط شد .برای گردآوری داده از
مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته استفاده شد که اين مصاحبهها از انعطافپذيری برخوردار
بودند .درواقع پژوهشگر از پرسشهای از پيش تعيينشده خالي نيست ،اما امکان تغيير،
افزايش يا حذف پرسشها بر اساس دادهها وجود دارد و سعي بر آن بود تا از پرسشهای
اکتشافي مانند «ميتوانيد يک مثال بزنيد؟ و آيا منظورتان اين است که ...؟ چگونه...؟ و»...
استفاده شود .بعد از اتمام مصاحبه با توجه به روش کاليزی ،1در اسرع وقت ،مصاحبهها
پيادهسازی و عبارات مهم استخراج و در قالب جداولي ،کدگذاری شدند تا بازخورد الزم
1 Colaizzi
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برای مصاحبههای بعدی يا کفايت و اشباع فراهم شود .در اين پژوهش ابتدا از
مشارکتکنندگان خواسته شد تا چرايي عدم انتخاب و ارائه غذای بومي در رستورانها را
توضيح دهند و تجارب خود حين فروش و استفاده از محصوالت را تشريح کنند .پاسخ
شرکتکننده راهنمای پرسشهای بعدی بود و فرآيند مصاحبه برای جمعآوری اطالعات تا
زمان اشباع دادهها ادامه يافت .در راستای تجزيهوتحليل نيز از روش چهار مرحلهای بازرگان
و همکاران ( )1389استفادهشده که خالصه اين مراحل به شرش زير است:
 .1پيادهسازی دادههای جمعآوریشده بر اساس روش عنوانشده به متن نوشتاری
 .2انتخاب بخشهايي از متن نوشتاری دادهها و کدگذاری آنها به شکل باز
 .3دستهبندی کدهای باز و تشکيل مقولهها
 .۴دستهبندی ،مقايسه و ايجاد ارتباط بين مقولهها برای توصيف تجربه.
با استفاده از سه معيار قابليت اطمينان ،قابليت اعتبار و عينيت داشتن سعي شد دقت اين
مطالعه تأمين شود .بهمنظور حصول قابليت اطمينان ،دو پژوهشگر بهصورت مستقل ،مراحل
پژوهش را بازنگری کردند و در مواردی که مغايرتي مشاهده شد بررسي عميقتری جهت
رسيدن به مفهوم مشترک و موردتوافق انجام شد .ضمناً چند مرتبه ،کدها و مفاهيم استخراجي
مطالعه و بازبيني شد تا از صحت کدگذاری ،اطمينان حاصل شود .عالوه بر اين ،برای حصول
اطمينان از سطح شاخص تکرارپذيری يا همخواني ذهني بين کدگذاران (کريپندورف،
 )1۷8 :138۶بخشي از متون مصاحبهها توسط محقق ديگری کدگذاری شد که ضريب توافق
 90درصد به دست آمد .پژوهشگران ،زمان زيادی را برای بررسي جزئيات موضوع و متن
مصاحبهها صرف کردند و با مرور ،بازبيني و تحليلهای چندباره دادهها ،نتايج اين پژوهش
را با ساير پژوهشهای انجامشده در اين زمينه تطبيق دادهاند که همه اين اقدامها ،راهکارهايي
برای افزايش اعتبارپذيری به شمار ميرود .همچنين برای افزايش اعتبار و عينيت نتايج طبق
روش کاليزی يعني نظارت و کنترل اعضا ،تعدادی از مصاحبهشوندگان ،نتايج پژوهش را
بررسي و صحت کدها و مفاهيم استخراجي را تأييد کردند و رضايت خود را در رابطه با اين
نتايج که نشاندهنده احساسات و تجارب هر يک بود ،اعالم کردند .کسب رضايت از
مصاحبهشوندگان ،محرمانه بودن اطالعات و تعيين زمان و مکان مصاحبه توسط خبرگان نيز
از مالحظاتي بود که کيفيت فرايند مصاحبه را تضمين مينمايد .ضمناً همگرايي نتايج
پژوهش با پژوهشهای پيشين ،خود بيانگر اعتبار فرايند اين پژوهش است.
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يافتهها
برای مفهومسازی و تحليل مصاحبهها و اظهارات مشارکتکنندگان در پژوهش و حصول
نتايج ،اين گامها طي شد:
گام  :1پس از انجام هر مصاحبه ،تمام مطالبي که مصاحبهشوندگان بيان کردند ،بهصورت
متن در رايانه وارد شد.
حالتها و احساسات چهره يا لحن صدا نيز ثبت شد .فايل صوتي ضبطشده نيز بهدفعات
گوشداده شده و تمام متون بارها خوانده شدند.
گام  :2در اين مرحله جملهها و عبارتهای معنادار از هر متن مصاحبه استخراج شدند .اين
عبارتها در فايل جداگانه ثبت و بر اساس شماره مصاحبه ،کدگذاری شدند .جدول  2چند
نمونه از نقلقولها يا عبارتهای معنادار شناساييشده را ارائه ميکند.
جدول  .2نمونهاي از عبارتهاي معنادار
عبارتهای معنادار
نبود فرهنگ تست کردن غذاهای محلی یکی از مشکالت مهم است .تبلیغات ناکافی و
عدم تبلیغ غذاهای محلی یک استان در استان دیگر نیز معضل است.
ذهنیت مدیران رستورانها غلط است و کمتوجهی به ظرفیت غذاهای بومی در موفقیت
رستورانها تأثیرگذار است و در ذهن مردم غذاهای محدود وجود دارد.

شماره
مصاحبهشونده
3
7

من برای خرید غذا ،جزء اون دسته از افرادی هستم که کالً غذای بومی برام مهمه ،می
دونی وقتی فرد غذای محلی میخورد مطمئن است که ازلحاظ کیفیت خوب و مناسب
است .البته ضعف مالی برخی گردشگران و عدم تناسب قیمت با درآمد خانواده نیز مهم

5

است.
ورود رسانه ملی به ترویج غذای محلی کم و محدود است و حمایت صداوسیما بسیار
ضعیف است.
دولت بهویژه ادارات میراث فرهنگی در معرفی غذاهای محلی نقشآفرینی ضعیف دارند
و در کل سیاستهای تبلیغاتی کالن در سطح فرهنگی ضعیف است.

2
9

گام  :3معنای عبارتهای معنادار استخراج و هر يک از معاني در يک دسته کدگذاری شدند.
همه عبارتها و معاني آنها برای ايجاد اطمينان از صحيح بودن فرآيند و سازگار بودن معاني،
بارها بررسي شدند.
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گام  :۴معاني فرموله شده ،دستهبندی و گروهبندی شدند .اين دستهها بيانگر ساختار
منحصربهفرد از خوشهها هستند .هر خوشه بهصورت کدگذاری شد که تمامي معاني
استخراجي مربوط به يک گروه از معاني را شامل شود .سپس گروههای خوشهها که
منعکسکننده ديدگاه خاصي هستند ،با يکديگر ادغام شدند تا ساختار متمايزی از مضمون
را شکل دهند .همه اين مضامين ازنظر دروني همگرا و ازنظر بيروني ،واگرا هستند؛ به اين
معنا که هر يک از معاني فرموله شده فقط در يک خوشه مفهومي که ازنظر معنا ،متمايز از
ساختارهای ديگر است ،قرار ميگيرد (سوشا 10۷ .)2012 ،کد استخراجي در  20خوشه يا
مضمون پايه دستهبندی شده که در جدول  2ارائهشده است.
جدول  .2کدهاي اولیه و مضامین پايه
کدهای اولیه

مضامین پایه

 اهمیت قیمت برای مشتری تمایل گردشگران به قیمت پایینتأثیرات منفی قیمت باالی غذا

 ضعف مالی برخی گردشگران و عدم تناسب قیمت با درآمد خانواده قیمت تمامشده باال در برخی غذاها عدم سوددهی مناسب و سودآوری کمتر تبلیغات ناکافی عدم تبلیغ غذاهای محلی یک استان در استان دیگر محدودیتهای تبلیغاتی ضعف سیاستگذاری تبلیغاتی فرهنگیعدم برگزاری همایشها و مسابقات غذایی عدم شناسایی و ترویج رستورانهای محلی عدم برگزاری سمینار و کنفرانس غذای محلی -نبود آموزش ظرفیتهای گردشگری بومی در مدارس

ضعف تبلیغات

 مشخص نبودن جامعه هدف غذاهای محلی برای اطالعرسانی کوتاهی در معرفی غذاهای محلی عدم گسترش غذاهای محلی هر منطقه به منطقه دیگر عدم آموزش اسامی غذاهای محلی به کودکان نبود فرهنگ تست کردن غذاها عدم اعتماد مشتری ضعف در تولید بازاریابی محتوا ضعف در تولید اپلیکیشنهای تبلیغی گردشگری -ضعف تبلیغات در فضای مجازی
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ادامه جدول .2
کدهای اولیه

مضامین پایه

 تبلیغات غذاهای کنسرویگرایش به غذاهای غربی

 ترس و خودباختگی در تبلیغ غذاهای سنتی بیتوجهی و عدم احترام به داشتههای سنتی ضعف حس وطنپرستی وجود غذاهای محدود در ذهن مردم غلط بودن ذهنیت مدیران رستورانها -کمرنگ شدن سنتها

ضعف فرهنگ غذاهای محلی

 دیدگاه منفی برخی گردشگران نبود تقاضای محلی کمتوجهی و استقبال اندک از تنوع غذایی اهمیت ندادن به غذای بومی -کمتوجهی به ظرفیت غذاهای بومی در موفقیت رستورانها

ضعف رسانه ملی

 ضعف ورود رسانه ملی به ترویج غذای محلی ضعف حمایت صداوسیما لزوم شناسایی غذاهای محلی -نیازمند شهرت

ضرورت ثبت و برندسازی

 ضرورت ثبت جهانی غذاهای محلی ضعف برندسازی تبلیغاتی میراث نامرئی نقشآفرینی ضعیف ادارات میراث فرهنگی -عدم معرفی مکانهای گردشگری و ظرفیتهای گردشگری ملی

ضعف ادارات میراث فرهنگی و
گردشگری

 عدم الزام رستورانها به ارائه غذای سنتی عدم توجه به اهمیت غذاهای محلی عدم برنامهریزی در سطح شهری ضعف سیاستهای تبلیغاتی کالن در سطح فرهنگی -نقشآفرینی ضعیف دولتی

موانع دولتی

 اختالفات نهادی دستگاهها موانع بوروکراتیک -عدم همکاری نهادها
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ادامه جدول .2
کدهای اولیه

مضامین پایه

 انتخابهای محدود غذایی مشتریان محدودیت زمانی در ارائه غذاهای بومی نبود امکان رزرو قرار نداشتن غذاهای محلی در منوی رستورانهامحدودیتهای ارائه غذای محلی
(دسترسپذیری پایین)

 ضعف استفاده از غذاهای محلی در صنعت گردشگری نبود غذای محلی متنوع در گردشگری عدم رغبت رستورانها به ارائه غذای محلی کمبود غذا فروشی محلی (بوفه غذای محلی) کوتاه بودن زمان اقامت گردشگران عدم ارائه غذاهای محلی در مکانهای تفریحی مشخص نبودن چگونگی دسترسی عدم داشتن اطالعات بین استانی از سوی آشپزها -عدم تربیت و آموزش آشپز

ضعفهای آموزش غذای محلی

 عدم توجه رستورانداران به آموزش پرسنل ناکافی بودن دانش در نحوه سرو عدم آموزش غذای سنتی کوچکی رستورانها کمبود تعداد رستورانهای سنتی -هزینههای باالی رستورانداری

ضعفهای رستورانداری

 عدم آگاهی رستورانداران از اهمیت نام رستوران نبود منابع غذایی کافی دشواری دریافتن مواد اولیه ضعف اطالع و آگاهی رستورانها از نقش تبلیغات -عدم سازگاری با ذائقه مشتری

ناآشنایی با ذائقه مشتری

 عدم پیگیری از طرف مشتری -در نظر نگرفتن ذائقه مشتری

ضعف کاربست فضای مجازی

 عدم راهاندازی فروش مجازی کمتوجهی به فروش اینترنتی -عدم ریسکپذیری رستورانداران در ارائه غذای بومی

ضعف ریسکپذیری رستورانداران

 عدم ریسکپذیری در قیمت تمامشده باالی غذا -ترس از ریسکپذیری
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ادامه جدول .2
کدهای اولیه

مضامین پایه

 عدم درج غذای محلی در برنامه تورهای گردشگریکمتوجهی صنعت گردشگری

 ضعف نقشآفرینی آژانسهای مسافرتی در توسعه غذاهای بومی نبود برنامهریزی در آژانسهای مسافرتی جهت معرفی غذای محلی کمتوجهی به ظرفیتهای گردشگری غذا عدم سرمایهگذاری مناسب در صنعت غذایی -نداشتن پتانسیل الزم منطقه

ضعف زیرساختها

 فقدان نیروی متخصص نداشتن آشپز متخصص ضعف امکانات تفریحی جهت طوالنی شدن اقامت گردشگران عدم ایجاد خیابان غذاهای محلی در هر شهر -عدم ایجاد شهر غذا

ضعف در توسعه برنامههای میهمان-

 -عدم توجه رستورانداران به توسعه و نوآوری

پذیری

 نیازمند طراحی برنامههای تشویقی و انگیزشی ضعف خالقیت و نوآوری در طراحی برنامه -عدم توجه به رویکردهای جدید

چالشهای اتحادیه صنفی

 سن باالی اعضای اتحادیه صنفی عدم استانداردسازی دستور طبخ غذا -عدمحمایت اتحادیه رستورانداری از غذاهای محلی

ضعف حمایت صنفی

 عدمحمایت صنف از ارائه غذاهای بومی به دلیل فصلی بودنعدم ترغیب رستوراندارها به تبلیغات عدم تشویق رستورانداران توسط اصناف ضعف کیفیت خدمات -عدم توجه به رفتار مصرفکننده

ضعف مشتریمداری

 افت کیفیت غذا به دلیل هزینههای باالی رستورانداری ضعف رعایت بهداشت-عدم جذابیت غذا فروشیهای محلی

بامطالعه مضامين پايه ،مضاميني که ازنظر مفهومي باهم مرتبط بودند در ذيل يک مفهوم
کالنتر با عنوان مضمون اصلي در کنار هم و در يک طبقه قرار گرفتند .مضامين اصلي در
شش بعد در شکل جدول  3نمايش دادهشده است.
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جدول  .3مضامین پايه و اصلي
مضامین اصلی

مضامین پایه
ضعف تبلیغات
تأثیرات منفی قیمت باالی غذا
گرایش به غذاهای غربی

موانع بازاریابی

ضعف فرهنگ غذاهای محلی
ناآشنایی با ذائقه مشتری
ضعف کاربست فضای مجازی
ضعف مشتری مداری

دسترسپذیری پایین
بسترسازی ضعیف
چالشهای درونواحدی

محدودیتهای ارائه غذای محلی
ضعف در توسعه برنامههای مهمانپذیری
ضعف آموزش غذای محلی
ضعف زیرساختها
ضعف ریسکپذیری رستورانداران
ضعفهای رستورانداری
کمتوجهی صنعت گردشگری

چالشهای درونصنفی

چالشهای اتحادیه صنفی
ضعف حمایت صنفی
ضعف ادارات میراث فرهنگی و گردشگری

چالشهای حاکمیتی

موانع دولتی
ضعف رسانه ملی

-1موانع بازاريابي :يکي از مضمونهای اصلي ،چالشها و موانع بازاريابي است که شامل
مضامين اوليه ضعف تبليغات ،تأثيرات منفي قيمت باالی غذا ،گرايش به غذاهای غربي،
ضعف فرهنگ غذاهای محلي ،ناآشنايي با ذائقه مشتری ،ضعف کاربست فضای مجازی و
ضعف مشتری مداری است .گردشگری غذا در ايران بهعنوان يک صنعت از ظرفيتهای
بسيار بااليي برای رشد و توسعه برخوردار است .ولي نبود يک استراتژی مناسب برای تبليغات
و ناآگاهي از عوامل و موانع رشد بازاريابي موجب شده است که از اين پتانسيل مهم بهخوبي
استفاده نشود .عالوه بر اين با توجه به اينکه مناطق مختلف برحسب موقعيت جغرافيايي از
جاذبههای غذاهای متفاوتي برخوردارند پس ضرورت ايجاب ميکند تا تحقيقاتي به عمل
آيد که با توجه به آن ،عوامل جاذبههای گردشگری غذا شناخته شود و موانع آن برطرف
گردد .استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات (وبسايت و  )...و بهرهگيری از شبکههای
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اجتماعي بهمنظور معرفي غذاهای محلي و سنتي شهر و تبليغ و آگاهيرساني در مبادی
ورودی استانها بسيار مهم است.
شرکتکننده  :3آژانسها بهعنوان ابزار انتقال مسافر برای توسعه شبکه مويرگي سفر ،نقش مثبت مي
توانند داشته باشند درعينحال با ايجاد بازار سياه و اغماض در تبليغات ميتوانند بازار را مورد تهديد
قرار دهند (بازاريابي منسوخشده ميتواند مضر باشد).
شرکتکننده  :۷تعيين قيمت فرضاً چلو کوبيده و ارسال آن برای اتحاديه برای تأييد قيمت آن و
مشخص کردن و آناليز آن .حال اينها را آماده کردهايم اما تا تأييد شود و به شما برسد مواد اوليه
افزايشيافته و اينجا است که مشکل ميشود .چون اين قسمت دست يک سری افراد در جامعه
(قصاب ،دالل ،کشاورز) و از طرفي ديگر محدوديت قيمتگذاری است.
شرکتکننده  :11شايد رسانههايي مثل تلويزيون و راديو هم تأثيراتي را در ذهن مردم بگذارند اما
فضای مجازی و شبکههای مجازی بينهايت در ذهن مردم تأثير ميگذارند.

 -2دسترسپذيری پايين :از ديگر مضمونهای تجربهشده ،دسترسپذيری پايين درباره برخي
وضعيتها بود .محدوديتهای ارائه غذای محلي و ضعف در توسعه برنامههای مهمانپذيری
از مضامين اوليه دسترسپذيری پايين است .غذاهای ايراني ،محدود نيست اما به شکل محدود
ارائه ميشود .منوی غذا در رستورانها محدود و تکراری است و تنها درصورتيکه قرار باشد
از گردشگران بهصورت گروهي و در تعداد باال پذيرايي شود ،ميتوان غذاهای موردنظر را
از قبل سفارش داد .ترجيح خانوادههای ايراني برای طبخ و صرف غذا و بهويژه غذاهای سنتي
و محلي در خانه ،يکي از داليلي است که دست رستورانداران را برای ايجاد تنوع در پخت
و سرو غذاهای متنوع ،بسته نگه ميدارد .از سوی ديگر به اين خاطر که تازگي ،يکي از
مشخصههای بارز غذاهای ايراني است ،اينکه بتوان غذاها را بهصورت نيمه آماده در
آشپزخانه نگه داشت و در صورت دريافت سفارش ،طبخ کرد ،بهآساني شدني نيست.
شرکتکننده  :9بارها پيشآمده که گردشگران خارجي پرسيدهاند آيا غذای محلي ديگری بهغيراز
چلوکباب در ايران وجود دارد؟! و اين به دليل محدوديت ارائه غذاهای سنتي و محلي در رستوران
و هتلها است.
شرکتکننده  :10رستورانداران تمايل زيادی به داشتن غذای بومي دارند اما مخاطبي ندارند.
مخاطب باشد غذا را در منو فعال ميکنند.
شرکتکننده  :1۴تورليدرهايي داريم که بوميها به آن راهنمای گردشگر ميگويند .اگر بتوان به
راهنماهای گردشگر ،اطالعات کامل داده شود توريست يا مسافر را ببرند بگردانند و ظهر آنجايي
که گفته ميشه مسافرها را بياورند که ما بتوانيم غذای محلي خودمان را درست کنيم.
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 -3بسترسازی ضعيف :ضعف آموزش غذای محلي و ضعف زيرساختها از مضامين اوليه
اين مفهوم اصلي بودند .فراهم ساختن و تشويق جامعه محلي جهت مشارکت در تمام
زمينههای فعاليت مرتبط و جلب حمايتهای مالي سرمايهگذاری خصوصي در جهت
استانداردسازی تجهيزات ،زيرساختها و خدمات بسيار مهم است .همچنين انجام
پژوهشهای الزم روی مواد غذايي محلي و داير کردن رشتههای دانشگاهي درزمينهی
گردشگری غذا و نيز نيازهای غذايي و ميزان رضايتمندی گردشگران از غذاهای محلي و
سنتي برای آموزش افراد کاربردی است.
شرکتکننده  :1بياييم مسئولين هتلها و آژانسدارها و رستورانها را برايشان دورههايي بگذاريم و
آموزش بدهيم .در اين زمينه بهشون اطالع بدهيم .زماني هم اسم آموزش بيايد هيچکسي ناراحت
نميشه بله خوشحال هم ميشند ابتدا دوره آموزشي و در رابطه با غذاهای محلي.
شرکتکننده  :۵مانع اصلي ،زيرساخت ضعيف گردشگری ما در قم است .اکثريت افرادی که وارد
استان قم ميشوند گذری هستند معموالً زيارتي کنند و  ...خارج شوند.
شرکتکننده  :13افراد کمي عالقه دارند درزمينهی غذای محلي ،آموزش دانشگاهي ببينند .اکثراً
رشتههای مهندسي و پزشکي را انتخاب ميکنند چون پرستيژ دارد.

 -۴چالشهای درونواحدی :شامل مضامين اوليه ضعف ريسکپذيری رستورانداران و
ضعفهای رستورانداری است .تربيت و آموزش آشپزها و خدمه ماهر و مهماننوازی
حرفهای و تربيت راهنمای گردشگری غذا از اهميت بسزايي برخوردار است .ستارهدار کردن
رستورانها مانند هتلها برای بهبود کيفيت رستورانها و گنجاندن غذاهای محلي در منوی
هتلها و رستورانهای کشور ميتواند برخي از ضعفها را پوشش دهد .همچنين افزايش
کيفيت غذاهای محلي و ايجاد تنوع در طعم و مزهی آن با استفاده از مواد معطر محلي
ميتواند برخي از اين چالشها را کاهش دهد.
شرکتکننده  :۶فلسفه سفر در غالب تور و سفرهای سنتي در کشور ما جديد است و تازه باب شده
و برای همين تقاضاها تازه است و خواستههای افراد جديد است و هنوز رستورانداران انجام نمي
دهند.
شرکتکننده  :8گردشگر انتظار دارد آنچه اينجا ميخورد در شهر ديگر همان مزه را داشته باشد اما
اينطور نيست.
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شرکتکننده  :9يک سری مختص شهرستانها هست و فقط در آن شهرستان ميشود آماده شود
(بزکباب جنوب کشور) .يک سری اسم مشخص آن تعيين ميکند برای کجاست (کوفتهتبريزی).
يک سری را ميتوان در اکثر جاها ارائه کرد که جذب آن متفاوت است (دمپختک).

 -۵چالشهای درونصنفي :يکي از مضمونهای اصلي ،چالشهای درونصنفي است که
شامل مضامين اوليه کمتوجهي صنعت گردشگری به غذا ،چالشهای اتحاديه صنفي و
ضعف حمايت صنفي است .حمايت و پشتيباني از فعاالن اين صنف توسط اتحاديه صنفي
بهطور مستقيم در سالمت و امنيت غذايي مردم تأثيرگذار است و ميتوانيم با توسعه فعاليت
سفرهخانههای سنتي و عرضه مطلوب غذاهای سنتي ،عالوه بر معرفي فرهنگ ،سالمت
گردشگران را نيز تأمين کنيم .متأسفانه تاکنون گامي برای معرفي غذاهای محلي و ملحق
کردن آنها بهعنوان بخشي از صنعت گردشگری برداشته نشده است و در اين زمينه از سوی
اتحاديه صنفي کمکاری صورت گرفته است.
شرکتکننده  :3اتحاديه ،خونه اعضا است و از تشکل اعضا است و دولت حمايت نميکند و
اتحاديهها کارشان اداری و حقوقي است و درواقع ،دستورالعملي دارند و منشأ دستورالعمل ،وزارت
صمت و بازرگاني است که کتابي را توسط مجلس با قوانين و تبصرههايش تعيين کرده است و
اتحاديه طبق آييننامه صنف ،کارش را انجام ميدهد.
شرکتکننده  :۴اتحاديه صنف ،ارگان دولتي نيست و در يک جايگاه شخصي است و استخدام
دولتي نيستند و بخش خصوصي هستند و خودشان بايد درآمدشان را تأمين کنند عالوه بر ماليات که
به دارايي ميدهند و  20درصد اصناف و مبلغي را که دولت ميگيرد.
شرکتکننده  :12اتحاديه صنفي اومده ابزارهای دست و پاگير دولت را تحميل کرده.

 -۶چالشهای حاکميتي :شامل مضامين اوليه ضعف ادارات ميراث فرهنگي و گردشگری،
موانع دولتي و ضعف رسانه ملي است .برگزاری جشنوارهها ،نمايشها و مسابقههای پختوپز
غذاهای محلي در مناطق مختلف استانها امری نيست که بخش خصوصي ،آن را برگزار
کند و برنامهريزی و پشتيباني ادارات گردشگری استانها را ميطلبد خصوصاً اينکه بهتر
است اين جشنوارهها در تمامي استانها برگزار شوند و پوشش رسانهای خوبي حتي در سطح
بينالمللي هم داشته باشند .لذا حمايت وزارت امور خارجه و خبرگزاریها که تعداد زيادی
از آنها دولتي هستند ميتواند مؤثر باشد .تالش دولت برای ثبت فهرست غذاهای سنتي
کشور بهعنوان گنجينه فرهنگي و تاريخي کشور در فهرست جهاني يونسکو مفيد به نظر
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ميرسد .ظرفيت غذاهای بومي و اين گنجينه فرهنگي در ساخت سريالهای رسانه ملي مورد
غفلت و بيتوجهي است.
شرکتکننده  :2تا جايي که اطالع دارم همه زير نظر ميراث فرهنگي نيستند و ميراث ،نظارتي بر
رستورانهای داخل شهر ندارد و فقط مجتمعهای رفاهي فرهنگي و هتلهايي که رستوران دارند زير
نظر ميراث فرهنگي هستند.
شرکتکننده  :9موضوع غذای بومي نه در اختيار سرآشپز و نه در اختيار رستوراندار نيست بلکه
بحث تبليغاتي است (استفاده از رسانه در سطح کشوری) .در برنامه آشپزی نميتوان فرد را ترغيب
کرد که غذای شهر من خوشمزه است؛ اما در يک سريال پرطرفدار ذهنيت واگرا که تصويری مي
بيني که مفهوم آن را متوجه نميشي اما يک ذهنيت ايجاد ميکند.

بحث و نتیجهگیري
گردشگری ،يکي از بخشهای مهم کارکردی در هر کشوری است زيرا هم کارکرد فرهنگي-
اجتماعي دارد و هم ميتواند تأثير زيادی بر اقتصاد هر منطقه داشته باشد .دراينبين سالهاست
که از گردشگری مبتني بر بناهای تاريخي سخن به ميان ميآيد و اين در حالي است که ايران
بهعنوان کشوری بافرهنگ و تمدن قديمي ،پتانسيلهای زيادی در ديگر شاخههای گردشگری
تاريخي و فرهنگي ازجمله گردشگری غذای محلي دارد؛ ظرفيت بکر و پتانسيلي که چندان
موردتوجه قرار نگرفته است .گردشگری غذا نوعي از گردشگری فرهنگي است که اين حوزه
را به بخشهايي مانند کشاورزی و درمان مرتبط ميکند .در تعريف اين نوع گردشگری،
خوراک و هر آنچه خورده و نوشيده ميشود ،جای ميگيرد .در اين شرايط ،انگيزه گردشگران
مشتاق عالوه بر صرف غذا ،آشنايي با آدابورسوم و شيوه پخت و همچنين دستور درست
کردن انواع نوشيدنيها خواهد بود .بهطور مثال در برخي مناطق ،پيش از پختن آش رشته،
ادعيههايي خوانده ميشود .تمامي اين موارد برای گردشگران خصوصاً گردشگران خارجي
جذاب است .گردشگری غذا فرصت مناسبي را بهمنظور ارتقاء و تقويت مقصدهای گردشگری
خاص فراهم مينمايد ،بهويژه برای گردشگراني که هميشه نسبت به غذاها و سبکهای آشپزی
مقصد انتخابيشان ،آگاهي زيادی دارند.
برخي از گردشگران غذا برای يادگيری آشپزی سفر ميکنند تا شيوههای پخت انواع
غذاهای بومي را بياموزند .برخي رستورانگرد هستند و درواقع مسئله مهم برای آنها ،تنها
خوردن غذای محلي است و ابعاد فرهنگي قضيه جايگاهي ندارد .برخي هم از بعد فرهنگي
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به اين قضيه مينگرند و پژوهشگر حوزه غذا هستند .آنها در سفرهای خود برای جمعآوری
اطالعاتي همچون شيوههای مهماننوازی و پذيرايي ،شيوههای پخت غذا ،آدابورسوم پخت
غذا و  ...هزينههای بسياری را صرف ميکنند .ازآنجاکه در هر منطقه ،جاذبههای زيادی مانند
مناطق گردشگری و هتلها وجود دارد ،نميتوان گفت که خوراک ،جاذبه اول است اما
بهطورقطع ،خوراک ،جاذبه بسيار زياد و ماندگاری برای گردشگران دارد.
با اين هدف ،اين پژوهش به چرايي عدم توسعه گردشگری غذای محلي پرداخت .در
اين پژوهش ،ابتدا با ابزار مصاحبه ،ديدگاهها و تجارب  1۴نفر از خبرگان و کارشناسان
رستورانداری غذای محلي اخذ شد .سپس با استفاده از روش پديدارشناسي ،شش مانع يا
چالش اصلي مؤثر بر توسعه گردشگری غذاهای محلي استخراج شد که عبارت بودند از
«موانع بازاريابي»« ،دسترسپذيری پايين»« ،بسترسازی ضعيف»« ،چالشهای درونواحدی»،
«چالشهای درونصنفي»« ،چالشهای حاکميتي».
ازنظر افراد مشارکتکننده در اين پژوهش ،موانع بازاريابي با عناصری چون ضعف
تبليغات ،قيمت باالی غذای سنتي ،گرايش به غذاهای غربي ،ضعف فرهنگ غذاهای محلي،
ناآشنايي با ذائقه مشتری ،ضعف کاربست فضای مجازی و ضعف مشتریمداری بر سر راه
توسعه گردشگری غذای محلي وجود دارد .پژوهشهای پيشين (کوهن و آويلي200۴ ،؛
جابری و همکاران )139۷ ،صرفاً به بررسي موانع بازاريابي در «گردشگری غذا» پرداختهاند
ولي جايگاه ضعيف بازاريابي در «غذای محلي» برای نخستين بار در اين پژوهش مطرششده
است .لذا نتيجه جديد و نوآورانهای در اين پژوهش ارائهشده است.
موانع «دسترسپذيری پايين» و «بسترسازی ضعيف» شامل شاخصهايي چون
محدوديتهای ارائه غذای محلي ،ضعف در توسعه برنامههای مهمانپذيری ،ضعف آموزش
غذای محلي و ضعف زيرساختها ميشود .در اينجا مشخص شد که در حال حاضر
رستورانداران رغبتي برای ارائه غذاهای سنتي ندارند ،امکان رزرو اين غذاها از قبل وجود
ندارد و حتي در مکانهای تفريحي خاص ،اين نوع غذاها سرو نميشود .در مواردی هم که
اين نوع غذاها توسط رستورانها عرضه ميشود تنوع عرضه ،با جذابيتها و نوآوریهای خاص
خود همراه نيست و از سازوکارهای نوآورانه استفاده نميشود چراکه دانش افراد در اين حيطه
ناکافي است و نه آشپزان ،آموزشهای الزم درزمينهی غذای بومي را دريافت کردهاند نه
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پرسنل رستورانها .اين نتايج با پژوهشهای کوهن و آويلي ( ،)200۴کيم و همکاران (،)2009
سورماز و همکاران ( )201۶و نيکرفتار و کريمي زاده ( )139۷همخواني دارند.
مضامين «چالشهای درونواحدی»« ،چالشهای درونصنفي» و «چالشهای حاکميتي»
شامل متغيرهايي مانند ضعفهای رستورانداری ،کمتوجهي صنعت گردشگری ،چالشهای
اتحاديه صنفي و ضعف حمايت صنفي ،ضعف ادارات ميراث فرهنگي و گردشگری ،موانع
دولتي و ضعف رسانه ملي است .متأسفانه با توجه به آنکه فرهنگسازی الزم برای استقبال
از غذاهای سنتي صورت نگرفته است لذا اکثر رستورانداران حاضر به پذيرش ريسک اوليه
ارائه اين نوع غذاها نيستند .از طرفي رستورانهای موجود و فعال در اين حوزه نيز معدودند
و هم از فضای فيزيکي کوچکي برخوردارند .صنعت گردشگری و آژانسهای مسافرتي نيز
در اين زمينه بيتوجهي خود را نشان دادهاند و نه اقدام مهمي در معرفي غذاهای بومي
داشتهاند و نه سرو غذاهای بومي را در برنامه تورهای گردشگری خود قرار دادهاند .اتحاديه
صنف رستورانداران هم ضعيف ظاهرشده است و به ترغيب و تشويق اعضای صنف خود
برای ارائه غذاهای بومي نپرداخته است؛ حتي استانداردسازی طبخ غذاهای بومي را نيز در
دستور کار خود قرار نداده است .نقشآفريني ضعيف ادارات ميراث فرهنگي و بيتوجهي
به اهميت غذاهای محلي و ضعف سياستهای کالن تبليغاتي آنها و عدم همکاری بينبخشي
نهادهای دولتي در اين مقوله از ديگر نقاط ضعف پيش روی صنعت غذای بومي است .رسانه
ملي يا سازمان صداوسيما نيز تاکنون اگرچه اقدامات اندکي در ترويج پديده غذای بومي
داشته است ولي اين عملکرد ضعيف نتوانسته است نقش مؤثری در فرهنگسازی برای
گردشگری غذای بومي داشته باشد .اين يافتهها با نتايج پژوهش فياض و ميرتقيان رودسری
( ،)139۵يحييپور و همکاران ( ،)139۵نيکرفتار و همکاران ( ،)139۷اندرسون و همکاران
( )201۷و راچائو 1و همکاران ( )2019همخواني دارند.
بر اين اساس ،بهمنظور آشنايي هرچه بيشتر مردم و گردشگران با ميراث فرهنگي کشور
در حوزه غذاهای سنتي پيشنهاد ميشود جشنوارههای ملي و بينالمللي و تورهای گردشگری
غذا در سطح کشور برگزار شود .از تبليغات در رسانه ملي ،روزنامهها و نشريات و برندسازی
غذاهای محلي و سنتي کشور در سطح بينالمللي بهرهگيری شود و وزارت ميراث فرهنگي،
گردشگری و صنايعدستي تالش کند فهرست غذاهای سنتي کشور را در فهرست جهاني
1 Rachão
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يونسکو بگنجاند .همچنين راهبردی برای مشارکت و همکاری ميان ذينفعان مختلف دخيل
در گردشگری غذا و توسعه سرمايهگذاری بخش خصوصي در اين بخش اتخاذ شود .در
سطح شهری به شهرداریهای کل کشور پيشنهاد ميشود با همياری ادارات ميراث فرهنگي،
صنايعدستي و گردشگری استانها و حمايت از سرمايهگذاران ،خياباني را برای راهاندازی
رستورانهای سنتي با نام «خيابان غذای سنتي» اختصاص دهند تا مجموعه متنوعي از غذاهای
سنتي کشور در هر شهر ارائه شود.
نبايستي فراموش نمود که افزايش درآمد ساکنان محلي از محل فعاليتهای گردشگری
غذا امکان پذير است و کارآفريني غذا خود يک نوع کارآفريني محسوب ميشود .در اين
زمينه بايستي به اين نکته اذعان نمود که ميتوان از پتانسيلهای گردشگری غذا در توسعه
کارآفريني و اشتغال در مناطق مختلف کشور استفاده نمود .با توجه بوه نگورش مثبت مردم
به توسعه گردشگری غذا ميتوان از اين ظرفيت بهره برد و در اين زمينه برنامهريزیهای الزم
را انجام داد .توجه به عوامل اثرگذار بر مصرف غذاها و رفع موانع توسعه گردشگری غذا،
موجوب سرريز شودن منابع مالي سرمايهگذاران به مناطق مختلفي از کشور و رشد اقتصادی
آنها خواهد شد که دارای فرهنگ سنتي هستند .اين امر موجب قوام و ماندگاری بيشتر
هويت بومي مناطق ميشود.
همچنين پيشنهاد ميشود با توجه به اينکه گردشگران از تقاضاهای متفاوتي نسبت به
غذاهای محلي برخوردارند رستورانداران تمهيدات الزم را در نظر بگيرند و بستههای
مختلفي از خدمات برای رفع نياز مشتريان طراحي و ارائه شود.
پيشنهاد ميشود اتحاديه رستورانداران با جلب حمايت دولت در جهت ارتقای فرهنگ
گردشگری غذای بومي ،اقدامات تبليغي الزم را انجام دهد و در اين راستا توصيه ميشود
نمايندگاني از وزارت ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری و اتحاديه رستورانداران با
برگزاری جلسات مستمر نسبت به حصول توافق نظر در راهکارهای مناسب برای چگونگي
بازاريابي و توسعه گردشگری غذا تالش کنند؛ بهويژه آنکه حمايتهای مالي و فکری را
از کارآفرينان و نوآوران صنعت گردشگری غذا افزايش دهند و کارآفرينان و سرمايهگذاران
بومي هر منطقه را در جهت توسعه گردشگری غذا ترغيب کنند .درنهايت موارد زير به
مديران رستورانها پيشنهاد ميشود:
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 .1آموزش نيروی انساني در فعاليتهای مهمانپذيری گردشگری غذا بهمنظور ارائه
خدمات کارآمد و باکيفيت
 .2افزايش کيفيت و ارزش خدمات غذايي گردشگری بهعنوان عوامل اساسي در رضايت
مشتريان
 .3ايجاد هفتههای گردشگری غذا و برگزاری جشنوارههای غذايي بهصورت فصلي بهمنظور
کمک به شناساندن غذاهای بومي
 .۴برگزاری کارگاههای گردشگری غذا و آشپزی و آموزش افراد بومي بهمنظور افزايش
زمينههای اشتغالزايي مکمل و مرتبط با گردشگری غذا (زنبورداری ،دامداری ،کشاورزی
و پرورش محصوالت ارگانيک و.)...
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از طريق گردشگری غذا در شهر رشت ،کنفرانس ملي مديريت ،کارآفريني و مهارتهای
ارتباطي ،قزوين.
فياض ،ابراهيم و ميرتقيان رودسری ،سيدمحمد .)139۵( .بررسي عوامل مؤثر برجذب گردشگران
غذا (شاهد تجربي :رستورانهای سنتي شهر رامسر) .مطالعات هتلداری و ميزباني-39 ،)1(1 ،
.۵۷
کريپندورف ،کلوس ( .)138۶تحليل محتوی؛ مباني روششناسي .ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر
ني.
لطفي ،حيدر و عابديني ،فاطمه ( .)139۴بررسي گردشگری غذا در جذب گردشگر ،با تأکيد بر
گردشگری غذايي در ايران ،کنفرانس بينالمللي توسعه با محوريت کشاورزی ،محيطزيست و
گردشگری ،تبريز.
معتمدی مهر ،اکبر و مصداقي ،حسين .)1390( .رويکردی نوين در گردشگری شرق گيالن .مجله
چشمانداز جغرافيايي (مطالعات انساني).13۷-120 ،)1۵(۶ ،
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 بررسي.)1398( . غالمرضا، جهانيار و کاظميان، حميد؛ بامداد صوفي، بهاره؛ ضرغام بروجني،ملکي
خطمشيگذاری گردشگری رويداد بر مبنای تجربيات بازديدکنندگان از جشنوارههای غذای
.11۶-99 ،)1(۵ ، فصلنامه سياستگذاری عمومي.ايراني
 گردشگری غذا و نقش.)139۴(  سهيال، محمدتقي و رهنمايي، نصراهلل و رهنمايي،مواليي هشجين
. رشت، همايش ملي تالششناسي،) شهرستان تالش:آن در جذب گردشگر (مطالعه موردی
 گردشگری غذا و توسعهی پايدار مقصدهای.)1392( . نجمه، سيّد محمد و غريبي،ميرتقيان رودسری
 دومين همايش ملي گردشگری و طبيعتگردی،) استان همدان:گردشگری (موردمطالعه
. همدان،ايرانزمين
 شناسايي عوامل مؤثر بر گردشگری غذاهای محلي در.)139۷( . الهه، طيبه و کريميزاده،نيکرفتار
.133-119 ،)۴(۷ ، فصلنامه علمي پژوهشي گردشگری و توسعه،استان گيالن
 مطالعه عوامل مؤثر بر.)139۵( . ناهيد، ديانا و اسمعيليخان بهبين، محمود؛ گندمفشان،يحييپور
-1۷۷ ،)30(8 ، برنامهريزی و توسعه گردشگری.تقاضای گردشگری داخلي در استان گلستان
.19۶

References
Andersson, T. D., Mossberg, L. & Therkelsen, A. (2017). Food and Tourism
Synergies: Perspectives on Consumption, Production and Destination
Development. Journal of Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism, 17(1), 1-8.
Brulotte R. L., Giovine DI. A. (Eds). (2014). Edible Identities: Food as
Cultural Heritage (Heritage, Culture and Identity). London. Ashgate.
Buiatti S. (2011). Food and Tourism: the role of the “Slow Food” association,
Food, Agriculture and Tourism (book), editors: Katia Laura Sidali ksidali,
Achim Spiller a.spiller & Birgit Schulze bschulze, Springer Vienna.
Cohen, E. & Avieli, N. (2004). Food in tourism: Attraction and impediment.
Annals of tourism Research, 31(4), 755-778.
Cuervo, R.S. (1967). El Turismo Como Medio de Comunicación Humana.
Departmento de Turismo del Gobierno de Mexico, Mexico City.
Dilek, S.E. & Dilek, N. K. (2018). The Changing Meaning of Travel, Tourism
and Tourist Definitions. Conference: CUDES: VII. International Congress
on Current Debates in Social Sciences. İstanbul.
Ellis, A., Park, E., Kim, S. & Yeoman, I. (2018). What is food tourism?
Tourism Management, 68, 250-263.

1400  | زمستان56  | شماره16  | مطالعات مديريت گردشگري | سال416

Fields, G. (2012). Demand for the gastronomy tourism product: motivational
factors, In: Hjalager A. M., Richards, G. (Eds.). Tourism and Gastronomy,
Routledge, London: 36-50.
Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N. & Cambourne, B. (Eds.)
(2004). Food tourism around the world. Routledge. 1-2.
Hall, C. M. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships.
Second Edition. Edinburgh Gate: Pearson Education.
Horng, J. & Tsai, C. (2010). Government websites for promoting East Asian
culinary tourism: A crossnational analysis. Tourism Management, 31(1),
74–85.
Kim, Y. G., Eves, A. & Scarles, C. (2009). Building a Model of Local Food
Consumption on Trips and Holidays: A Grounded Theory Approach.
International Journal of Hospitality Management, 28(4): 423-431.
Long Lucy M. (2013). Culinary Tourism, Encyclopedia of Food and
Agricultural Ethics, Springer Science-Business Media Dordrecht.
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-61674_416- 1#page-1.
Ludmila, I., Trifonova, J. & Terziyska, I. (2014). Characteristics of traditional
food – the viewpoint of the tourism business. Service Management, 14(3):
123-130.
McCann, R.G. (2012). The Local Food Movement: Definitions, Benefits, and
Resources,
available
at:
https://www.researchgate.net/publication/282611944_The_Local_Food_
Movement_Definitions_Benefits_and_Resources
Ngoc, A. (2013). Promotion of Food Tourism on Websites of Tourist Offices.
Bachelor's Thesis. University of Applied Science.
OECD (2018). OECD Tourism Trends and Policies. Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/tour-2018-en.
Okumus, B. (2020). Food tourism research: a perspective article. Tourism
Review, 76(1), 38-42.
Rachão, S., Breda, Z., Fernandes, C. & Joukes, V. (2019). Food tourism and
regional development: A systematic literature review. European Journal
of Tourism Research, 21, 33-49.
Sormaz, U., Akmese, H., Gunes, E. & Aras, S. (2016). Gastronomy in
Tourism. Procedia Economics and Finance, 39, 725-730.
Yeoman, I. & McMahon-Beatte, U. (2016). The future of food tourism.
Journal of Tourism Futures, 2(1), 95-98.

417 | عباسي و اکبري کجاني

Yurtseven, H. R. (2011). Sustainable Gastronomic Tourism in Gokceada
(Imbros): Local and Authentic Perspectives. International Journal of
Humanities and Social Science, 1(18), 17-26.
Abdinejad, A. & Malik Akhlaq, I. & Kazeminia, A. (2017). Destination
marketing strategies through food tourism in Rasht, National Conference
on Management, Entrepreneurship and Communication Skills, Qazvin. [In
Persian]
Amin, M. (2015). Investigating the role of food in evaluating food tourism
and attracting tourism, the first international conference and the fourth
national conference on tourism, geography and sustainable environment,
Hamedan. [In Persian]
Arbabian, S. & Zamani, Z. & Rahimi, M. (2013). Investigating the effect of
tourism on entrepreneurship development. Journal of Tourism Planning
and Development, 3(10), 126-146. [In Persian]
Bashokooh Ajirloo, M. & Rahimi Kelor, H. & Zarei, Q. & Haji Heidari, F.
(2016). A Study of Tourist Behavior in Relation to Traditional Food with
Emphasis on Rational Action Theory, Third International Conference on
New
Approaches
in
the
Humanities,
https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10399-studyof-the-tourist-behavior-in- [In Persian]
Bazargan, A., Sarmad, Z. & Hejazi, E. (2010). Research Methods in
Behavioral Sciences. Publisher: Ad. [In Persian]
Beigi, H. & Beigi, M. (2017). The role of local and indigenous food festivals
in the development of destination tourism, the first national conference on
new technologies in food science and industry and tourism in Iran,
Babolsar. [In Persian]
Fayyaz, I. & Mirtaghian Rudsari, S. M. (2016). Investigating the effective
factors on attracting food tourists (Experimental control: Ramsar
traditional restaurants). Hospitality and Hospitality Studies, 1(1), 39-57.
[In Persian]
Hassani, S. Q. (2019). Survey of tourists' attitudes towards local food in
Mazandaran. Tourism Planning and Development, 8(29), 91-104. Doi:
10.22080 / jtpd.2019.14551.2876 [In Persian]
Ismailzadeh, H. & Ismailzadeh, Y. (2015). Selection of optimal tourism
development strategy using SWOT strategic model Case study of
Maragheh city. Environmental Planning Quarterly, 8(28), 149-172. [In
Persian]
Izadi, H. (2015). Food tourism, an opportunity for sustainable rural
development in Iran. Journal of Rural Research, 6(1), 65-96. [In Persian]

1400  | زمستان56  | شماره16  | مطالعات مديريت گردشگري | سال418

Jaberi, A., Khazaei Pool, J. & Asadi, H. (2018). The effect of perceived quality
of food tourism destinations on satisfaction and willingness to visit again.
Journal of Sports Management, 10(1), 17-32. [In Persian]
Jafari Mehrabadi, M., Akbari, M., Ataie, F. & Razeghi, F. (2017). Structuralinterpretive modeling of factors affecting the development of food tourism
(Case study: Rasht). Planning Studies of Human Settlements
(Geographical Landscape), 12(3), 681-698. [In Persian]
Krippendorf, K. (2007). Content analysis; Fundamentals of methodology.
Translated by Houshang Naebi, Tehran: Ney Publishing. [In Persian]
Lotfi, H. & Abedini, F. (2015). Study of food tourism in attracting tourists,
with emphasis on food tourism in Iran, International Development
Conference focusing on agriculture, environment and tourism, Tabriz. [In
Persian]
Maleki, B., Zargham Borujeni, H., Bamdad Sufi, J. & Kazemian, G. (2019).
Investigating the tourism planning of the event based on the experiences
of the visitors of the Iranian food festivals. Public Policy Quarterly, 5(1),
99-116. [In Persian]
Mirtaghian Rudsari, S. M. & Gharibi, N. (2013). Food Tourism and
Sustainable Development of Tourism Destinations (Case Study: Hamadan
Province), The Second National Conference on Tourism and Nature
Tourism of Iran Territory, Hamadan. [In Persian]
Molaei Hashjin, N., Rahnamaei, M. & Rahnamaei, S. (2016). Food tourism
and its role in attracting tourists (Case study: Talesh city), National
Conference on Talesh Studies, Rasht. [In Persian]
Motamedi Mehr, A. & Mesdaghi, H. (2011). A new approach in tourism in
East Gilan. Journal of Geographical Perspective (Human Studies), 6(15),
120-137. [In Persian]
Nikraftar, T. & Karimizadeh, G. (2018). Identifying the effective factors on
local food tourism in Guilan province, Journal of Tourism and
Development, 7(4), 119-133. [In Persian]
Sarvar, R., Akbari, M. & Darvish, B. (2017). Designing a food tourism
development model in Iran with an interpretive structural modeling
approach. Geography, 15(53), 73-90. [In Persian]
Yahyapour, M., Gandomfeshan, D. & Ismaili Khan Behbin, N. (2016). Study
of effective factors on domestic tourism demand in Golestan province.
Tourism Planning and Development, 8(30), 177-196. [In Persian]
Zamani Kasmani, S. (2015). The Role of Local Food in Tourism Development
with a Focus on Marketing (Case Study: Rasht), M.Sc. Thesis, Faculty of
Tourism, Semnan University. [In Persian]

419 | عباسي و اکبري کجاني

Zolfaghari, Z. (2016). Identifying and prioritizing the factors affecting the
development of food tourism with a focus on the marketing mix, Case
study: Khorasan Razavi, Master Thesis, Tourism Management, Faculty of
Tourism, Semnan University. [In Persian]



 واکاوی چالشها و موانع توسعه گردشگری.)1۴00( . عاطفه، اکبری کجاني، رسول، عباسي:استناد به این مقاله
.۴19-381 ،)۵۶( 1۶ ، عنوانمطالعات مديريت گردشگری، غذای بومي (سنتي) در صنعت رستورانداری
Tourism Managemanet Studies is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

