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  كيدهچ

اي از اين كشور به علت باشد، هر منطقهسال قدمت، سرزميني بزرگ با تاريخ و شرايط متنوع جغرافيايي مي 4000ايران با بيش از 
غذا در پهنه ايران زمين . شرايط اقليمي، طبيعي و فرهنگي خاصي كه دارد توانسته الگوهاي متنوعي از توليد غذا را توسعه ببخشد

كنيم يعني داريم در ايران وقتي صحبت از توريسم غذا مي. باشدي فرهنگي وابسته به جغرافيا در بستر تاريخي ميهانمادي از زمينه
سازي، فرآوري و هآوري، ذخيرنحوه توليد، عمل: كنيم كه داراي اجزاي زيادي است مثلاز يك خالقيت شكوفا شده صحبت مي

تنوع غذايي در مناطق مختلف ايران به .غذا و همچنين فرهنگ دارويي وابسته به آندستوالعمل تهيه و باالخره نحوه پذيرايي و سرو 
  .توان از برند خالقيت در توريسم غذا صحبت كردحدي زياد است كه مي

ها از آوري دادهباشد كه براي جمعهدف اصلي اين تحقيق تعيين متغيرهاي اثربخش در مدل توسعه گردشگري غذا در ايران مي
سازي ساختاري تفسيري عنوان مدلمتدولوژي تحليلي تحت يك از استفاده پرسشنامه استفاده شده است و بعد با مصاحبه و

)ISM (با  ،صورت يكپارچه مورد تحليل قرار گرفته است و در نهايتهروابط بين متغيرهاي توسعه گردشگري غذا تعيين و ب
 نتايج پژوهش نشان داد عامل تهية. ي متغيرها بر يكديگر مشخص شدميزان اثرگذاري و اثرپذير MICMACاستفاده از تحليل 

بيشترين تاثير در توسعه  9آن با قدرت نفوذ  سرو و تهيه مراحل مختلف در بهداشتي اصول و نكات و رعايت سالم غذاي
ي در خالقيت اين محلي نقش مهم غذاهاي مصرف ترويج و ها كند همچنين برگزاري جشنوارهگردشكري غذا در ايران عمل مي

  .حوزه دارد
 

 .، كشور ايرانMICMAC ساختاري، تحليل - سازي تفسيريگردشكري، گردشگري غذا، مدل :كليدواژگان
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  بيان مساله مقدمه و
هاي اقتصادي، بهداشتي، امنيتي و ارتباطي، به دليل وجود زيرساختويكم بهصنعت گردشگري با شروع قرن بيست

 با رونق و گسترش جهاني اين صنعت، تعداد). 1392:140كرمي و همكاران،(دنيا تبديل شده است يكي از سه صنعت برتر 

اي توسعة اقتصاد منطقه در مهم عامل منزلةبه را اهميت گردشگري توسعه حال در كشورهاي در اي از مناطقفزاينده
تصادي، اجتماعي و فرهنگي باعث شده ي اقو اهميت نقش آن در توسعه) Yang & Fik 2014: 144(اند درك كرده

رنجبريان (ريزي و تالش نمايند اي و ملّي براي توسعه آن و برنامهريزان محلّي، منطقهاست تا بسياري از مديران و برنامه
 محيطيزيست و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي متعدد تأثيرات تمدني پديده يك اين صنعت به مثابه). 1391:14و همكاران،

و همچنين به  ،)1391:91احدنژاد روشتي و صالحي ميشاني،(اساسي  نياز يك به تفريحي يك حالت از در گذر زمان كه رددا
كه با نيروي ) Garcia Melon et al, 2012: 41(شده است  هاي اقتصادي عصر حاضر بدليكي از پوياترين فعاليت

 ).1394:18موسوي و همكاران،(شود يافته ميفته و كمتر توسعهياقدرتمند خود سبب تغييرات در اقتصاد كشورهاي توسعه
اسماعيلي (درصد از اشتغال  10،)Kabassi, 2010(درصد از توليد ناخالص  11با اين اوصاف صنعت گردشگري امروزه، 

ي را شامل گذاري جهاندرصد از سرمايه 5و ) 1392خطيبي و همكاران،بياتي(درصد از صادرات  5، )1390و همكاران،
 سازييكپارچه و توسعه به تواندگردشگري مي بر اين، افزون). 2013، 1شوراي جهاني سفر و گردشگري(شود مي

 اقتصادي هاياز بخش بسياري كه اندنشان داده مالي هايبحران .كند كمك نيافتهتوسعه در مناطق اقتصادي و اجتماعي

 اقتصادي بد شرايط رغمبه و رسدمي نظرپذير بهانعطاف گردشگري و سفر بخش ميان اين در اما اند،نامطمئن هنوز

 و سفر براي تقاضا رودمي گسترش، انتظار درحال طبقة متوسط و جمعيت رشد با .است يافته گسترش جهاني،
كي از طور قابل توجهي رشد كرده است و به يهاي اخير، گردشگري غذا بهيابد در سال افزايش نيز آينده در گردشگري

در اين بين هم مقاصد و هم ). 66: 1394ايزدي، (هاي گردشگري تبديل شده است ترين بخشپوياترين و خلّاق
ي اقتصاد ملي، منظور تنوع بخشيدن به گردشگري و توسعههاي گردشگري نسبت به اهميت گاسترونومي بهشركت
هاي اخالقي و پايدار بر اساس سرزمين، ارزش عالوه، گردشگري غذا، مباحثبه. اي و محلي آگاهي دارندمنطقه
انداز، دريا، فرهنگ محلي، محصوالت بومي، صحت و اعتبار و هر چيزي كه در ارتباط با روندهاي جاري چشم

  ). Sørensen, 2013, 1(گيرد مصرف فرهنگي باشد را نيز دربر مي
ناپذير از فرهنگ جوامع بخش جدايي شود زيرا آشپزيگردشگري آشپزي شكلي از گردشگري فرهنگي محسوب مي

عنوان اولين نياز بشر صرفاً در مواد غذايي به. دهنده فرهنگ محلي استمواد غذايي محلي هر منطقه نشان. است
شود اين ماده مغذي فرهنگي است، كه جاي خود را در بين فرهنگ، آداب و رسوم مصرف مواد غذايي خالصه نمي

  ).Shyan Horng & Tsang, 2010: 76(ده است مردم بومي هر منطقه پيدا كر
سفر و غذا  .چون بسياري از علوم در طول زمان دچار تحول شگرفي شده استهايي است كه همگردشگري از پديده

كنيد، در هر صورت شما كند كه به كجا سفر ميفرقي نمي. اي جدانشدني، مانند رابطه فرودگاه و هواپيما دارندرابطه

                                                 
1. World Travel & Tourism Council  
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رقابت روزافزون  گذشته، دهة طول در .براي آشنايي و ارتباط برقراركردن با فرهنگ مردم منطقه نياز داريد به جايي دنج
 ).68: 1394ايزدي، (است  گردشگران شده توجه جلب براي بيشتر هايجاذبه توسعة به منجر گردشگري مقاصد بين

اند كرده استفاده خود گردشگري تقويت بازاريابي يبرا پرجاذبه منبعي عنوانبه غذا از گردشگري، مقصدهاي از بسياري
)Lin et al., 2011: 30 .(يك خوراك فرهنگي است كه در خود،  ،غذا در واقع فقط يك ماده مصرفي نيست، بلكه

عنوان يكي از بخش گردشگري غذا امروزه به .رسوم مردم بومي يك منطقه را جاي داده است و  فرهنگ و آداب
مد قرار آهاي پر دربندي شغلرود كه به خاطر جذابيت باال در ردهشمار ميردشگر در جهان بههاي جذب گراهكار
 عمومي گذارانسياست براي گردشگري و غذايي تركيب مواد اخير، هايسال در). 1392كشاورز و اكبري، ( استگرفته

رافيايي خاص خود و در ارتباط با گردشگري غذا در فضاي جغ). Henrik, 2012: 1(است  كرده پيدا جذابيت زيادي
. شوديافته در امر گردشگري محسوب ميها از اهداف پرطرفدار و پر درآمد در كشورهاي توسعهساير بخش
 قلمداد روستايي توسعة ابزاري براي را آن بسياري و شود، منجر فراواني اقتصادي منافع تواند بهغذايي مي گردشگري

شود  اشتغال ايجاد باعث همچنين و كند حفاظت مشاغل موجود از و رساند ياري ريك اقتصادبه تح تواندمي كه اندكرده
)Azman, 2012, 53-54 .(ايتاليا، التين، امريكاي كشورهاي امريكا، كانادا، نظير كشورها از گذشته برخي ساليان طي 

 موفقي در هايتجربه به و دادند انجام يهعمد گذاريسرمايه غذا گردشگري زمينة در تايلند سنگاپور، و تركيه، فرانسه،

  .يافتند دست زمينه اين
گذاري در اين زمينه انجام نشده امروزه گردشگري غذا در حال رشد است و در ايران برخالف ديگر كشورها سرمايه

شگري غذا ها وجود ندارد و به همين دليل رونق زيادي در زمينه گردنگاه گردشگري در كسب و كار رستوران و .است
هاي گردشگري غني تاريخي كشور ايران با داراي قابليتبا اين توصيف كه  ).1392كشاورز و اكبري، ( در ايران نداريم

گردشگري براي ). 3: 1383كرماني و اميريان،(باشد و جغرافيايي، كشوري مستعد براي جذب گردشگران خارجي مي
عنوان راهي براي رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي تواند بهد، ميايران كه وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دار

 گردشگري نوعي غذا، گردشگري از آنجاكه). 83: 1386طيبي و همكاران، (محصولي باشد و خروج از اقتصاد تك

ي محلي برخورداري از مواد غذايولي متاسفانه در كشورمان با وجود رونق بخش گردشگري و  آيدمي شماربه فرهنگي
  عدم آگاهي از غذاهاي سنتي و محلي و عدم  و سنتي، هنوز به گردشگري غذايي توجه نشده است، نتيجه و

را در پي خواهد هاي گذشتگان ها و فرهنگفراموش كردن سنت بخش از صنعت گردشگري، زمينهگذاري در سرمايه
توسعه اين  است، موردنظر بيشتر فرهنگي گريگردش گسترش و توسعه به توجه ما در كشور اينكه به توجه با. داشت

بر همين اساس هدف . كندجانبه و پايدار كشور نقش موثري ايفا ميتواند در تحرك و پويايي و توسعه همهبخش مي
. باشدتفسيريِ مي ساختاري سازياصلي از اين نوشتار طراحي مدلي بر توسعه گردشگري غذا در ايران با رويكرد مدل

روابط بين عوامل موثر ) ISM(سازي ساختاري تفسيري عنوان مدلمتدولوژي تحليلي نوين تحت يك از ادهاستف كه با
 تحقيق اين خروجي. صورت يكپارچه مورد تحليل قرار خواهد دادبر توسعه گردشگري غذا در ايران را تعيين و به

 گردشگري غذا در ايران داشته بخش از كمي روشن و تصويري گذاران گردشگريسياست و شود محققينمي موجب

نگاه آرماني،  و هاآلبراساس ايده و نه موجود توان براساس واقعيتها، ميبندي آنشناسايي عوامل و اولويت باشند و با
المللي ارائه نمود، و اي براي كشورمان در عرصه بينوضعيت و كسب جايگاه درخور و شايسته بهبود هايي برايروش
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   :باشد كه عبارتند ازاين پژوهش به دنبال دو سوال زير ميدر نهايت، 
  عوامل موثر در توسعه گردشگري غذا در ايران كدامند؟. 1
  بندي عوامل موثر در توسعه گردشگري غذا در ايران چگونه است؟بندي و سطحاولويت. 2
  

  ادبيات و پيشينه نظري پژوهش
 هافرهنگ ساير جذب و مباهات موجب تاريخي، يپيشينه		ي باغذا در هر كشوري بايد با عنوان يك نماد فرهنگ

 بخش و شودمي قلمداد جامعه مهم اجزاي از و باشد هويت محلي نشانگر تواندو مي ،)1392كشاورز و اكبري، (باشد

 مانند و هاجشن سفر، ازدواج، مراسم جلسات، اجتماعي، غذاخوردن نظير هاي انسانيفعاليت بيشتر ناپذيرجدايي

 بسيار بقاي انسان و زندگي حفظ در زيرا است، انسان زندگي از مهمي بخش غذا ).Surenkok et al., 2010: 568(اينهاست 

 .)Ngoc, 2013: 2(كشورهاست  و هافرهنگ نمايانگر آيد،مي شماربه ايروزانه اجتماعي موضوع كه حال و درعين است مهم
 زمينة عنوانبه موضوع اين به رويكردهاي مختلف از نشان كه است دهش شناخته اصطالح چندين با غذايي گردشگري

 براي اين زمينه در اصطالحات بعضي). Murray & Haraldsdóttir, 2004: 2(دارد  صنعت عنوانبه همچنين و مطالعاتي

وپز، گردشگري پخت و غذا به وابسته گردشگري مانند شوند،مي برده كاربه و گردشگري غذا بين نزديك رابطة بيان
اصطالحات مطروحه تفاوت چنداني با همديگر ندارند ). 71: 1394ايزدي، (اند آشپزي يا صرفاً گردشگري غذا مطرح شده

). Ngoc, 2013: 2(گرفته شوند  كاربه شود،مي صحبت نوشيدن تجربة و خوردن سطح از هاييكه در چه زمينهو برحسب آن

المللي افرادي بود كه با هدف تجربه نمودن آن سفرهاي بين أابداع شد و منش 1998در سال  1عبارت گردشگري غذايي
  دنبال دريافت غذاها و شد كه بهاين انگيزه در مسافراني ايجاد مي. رفتندآشپزي و غذاهاي متفاوت، به سفر مي

، گردشگري غذايي اشاره كرده است 2اسميت كه طوركردند و همانهاي يك مقصد خاص، به آنجا سفر ميآشپزي
ي ما محرك و انگيزه) از كشاورزي تا مدارس آشپزي(سفر در هنگامي كه محصوالت غذايي ” :عنوانممكن است به

 كل را غذايي گردشگري ،2013 سال در 3غذايي سفر جهاني انجمن .)1392كشاورز و اكبري، ( شودتعريف مي “.هستند

چشيدن  و يادماندني به و فرد منحصربه غذاي از بردن لذت و يابيدست«: تعريف كرد چنين را و آن برشمرد غذا صنعت
 صنعت گردشگري و نوشيدني و غذا خدمات مشاركت بر داللت وي تعريف. »نزديك و دور هايمكان در نوشيدني طعم

 هاييو تجربه فردمنحصر به لذت هاكافه و محلي، خياباني، بازارهاي غذاهاي فروشندگان ها،رستوران مثال براي دارد؛

 مباحث گردشگري به اصطالحات اين به هر حال، ورود). Ngoc, 2013:4(كنند ارائه مي سفر هنگام را نشدني فراموش

  زمين كرة سراسر در مسافران كه است سال هزاران اگرچه شوند؛مي محسوب جديد تقريباً و ندارد چنداني قدمت
 ايگونه» گردشگري غذا«اصطالح  ).Murray & Haraldsdóttir, 2004:2(د انغذايي درحال مسافرت مواد منظور تجارتبه 

در ). Bartela, 2011(آورد مي شماربه سفر براي انگيزه ايجاد از عوامل يكي را غذايي مواد كه كندمي معرفي را گردشگري از

                                                 
1. Gastronomic tourism 
2  . Smith 
3. World Food Travel Association 
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  شود توليد مي آن در غذا كه از جاهايي غذا بيان كردند كه گردشگران 2003در سال  1اين زمينه هال و شارپلس
 مشاركت آشپزي هاينمايش و هاجشنواره غذايي، مواد كنند، يا در رويدادهايبازديد مي) ثانويه يا اوليه توليد هايمحل(

). Ngoc, 2103: 2(يابند مي حضور است، سفر انگيزة نخستين آن در غذا چشيدن كه از فعاليت شكلي هر در يا ورزند،مي
  غذايي، مواد هاينمايشگاه از بازديد شكلبه را غذا گردشگري ميالدي 2000سال  در 2ميچل و همچنين هال

تعريف كردند  هستند، سفر اصلي داليل آن تجربة و غذا كردنمزه كه خاصي هايمكان و هاغذا، رستوران هايجشنواره
)Azman, 2012: 5 .(در نوشيدن و خوردن ازطريق تجربة نبرد لذت براي سفركردن معنيبه غذا گردشگري طوركليبه 

عنوان به 1996 سال در عامه فرهنگ متخصص 3اصطالح گردشگري آشپزي را لوسي النگ .است گردشگري مقصد
و  اكتشافي به مشاركت سپس وي .كرد مطرح كنجكاوي روي از غذاخوردن مفاهيم و معاني در انساني اندازيچشم
 آشپزي، غذا، از مشخصي نوع و عرضة سازيآماده مصرف، در مشاركت ملهازج ها؛روش ديگر و غذا راه در ارادي

 برآنكه افزون آشپزي گردشگري .پرداخت و پز پخت روش مشخص يك به متعلق غذاخوردن سبك يا غذا، سيستم

 با همراه را سن و خلقيات، مذهب، جنسيت، طبقه، منطقه، مانند ابعادي شود،گروهي مي و شخصي تجربيات شامل

 مواد مصرف مرتبط با هايشيوه و هافعاليت تمام آشپزي گردشگري طوركليبه .گيرددربر مي غذايي مواد يا مليت يتقوم

. است» سليقه در غذا«كلمة  در وپزپخت و غذا به وابسته گردشگري ريشة). Long, 2013:1-2(شود مي شامل را غذايي
 در 4زلينسكي ويلبر نام به داني فرهنگيجغرافي را» وپزپخت و غذا هب وابسته گردشگري«واژة  بار نخستين براي احتماالً

 بود، گرفته صورت متحد اياالت هايرستوران در اقوام و هاغذاهاي مليت رواج روي كه تحليلي و تجزيه در 1985 سال

 در بيشتري حضور گردشگر گردشگري، نوع اين در آشپزي، يا غذا گردشگري انواع ساير با در مقايسه .كرد مطرح

 وپزپخت و غذا به وابسته طوركلي، گردشگريبه). Velissariou & Mpara, 2014: 256(دارد  غذا با مرتبط هايفعاليت

  :هاستويژگي اين شامل
 است؛ سفر اولية هايمحرك از يكي غذا 

 كند؛مي ايجاد را سفر يادماندني به هايتجربه نوشيدن، و خوردن  

 كنند هزينه مي فرهنگي محصوالت براي نوعي به مقصد در نوشيدن و دنغذاخور ازطريق گردشگران)May & 

Mazza, 2013.( 

 داراي وپزپخت و غذا به گردشگري وابسته و آشپزي گردشگري غذا، گردشگري هايواژه شد، بيان ترپيش طوركههمان

  .شوندمي برده كاربه يكديگر جاي به و گاه هستند غذايي مواد به مربوط همگي و اندمشابه تقريباً مفاهيم
 موارد آشپزي گردشگري. شودمي مربوط سفر انگيزة عنوانغذا به اهميت به يكديگر با تعاريف اين جزئي هايتفاوت

  سفر «قالب  در سادگي به گردشگري نوع سه اين). 1شكل(گيرد دربر مي نيز را غذايي مواد مرتبط با گردشگري ديگر
 تجربيات همة تعريف شامل اين و شودمي توصيف» شده آماده نوشيدني و غذا از بردن تلذ وجو،جست منظور به

                                                 
1. Hall & Sharples 
2. Hall & Mitchell 
3. Lucy Long 
4. Wilbur Zelinsky 
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  .):Reza, 2014 6(گردد مي ماندني ياد به آشپزي

  اشكال گرشگري آشپزي: 1شكل
  .76: 1394و ايزدي،   Matlovičová & Pompura, 2013: 132: منبع

 بازاريـابي  در مهـم  ايمؤلفه و گردشگري هايتجربه ناپذيرجدايي بخش به غذايي مواد امروزه امروزه شد بيان كه گونههمان

ــديل گردشــگري ــده تب ــين در مهــم عنصــري و اســت ش ــه گردشــگر رضــايت ســطح تعي ــمارب ــي ش ــدم   آي
)Grbac & Milohanovic, 2008,83 .(شود، و در كل گردشگري منجر فراواني اقتصادي منافع به تواندمي غذايي گردشگري 

 گردشگري صنعت از اين بخش و حاصله درآمد امروزه، كه چرا .كندبازي مي جوامع، ايتوسعه هاير برنامهد محوري نقش

 در رو،ايـن  از .است داده اختصاص خود به درآمدزا هايبرنامه و اشتغال يتوسعه از طريق را سرانه درآمد از ايعمده بخش

در  با بررسـي پيشـينه ادبيـات مطالعـاتي    . شودمي گردشگري رونق رايب ريزيبرنامه به ايويژه توجه پايدار، يبحث توسعه
 غذا گردشگري مقولة ها در كشورمان بهكتاب و منابع در و فقيرند بسيار موضوع اين به حوزه گردشگري غذايي، منابع راجع

  .است شده اشاره هابدان ذيل كه در است شده مطرح گذرا صورت يا به نشده پرداخته
سايت گردشگري دولت به بررسي شبكه مجازي آشپزي وب«اي تحت عنوان ؛ در مقاله)2010( 1نگهونگ و تيسا

كند به شكل دادن فرهنگ آشپزي در يك سايت كمك ميپرداخته است كه اين وب» شرقي آسياگردشگري در جنوب
  .توان يك تجربه مجازي براي گردشگران ايجاد كردوسيله آن ميكشور يا منطقه كه به

 به بررسي عوامل موثر» توريسم نگهداري و جذب در غذا نقش«عنوان اي تحت؛ در مقاله)2004( 2هن و نيراويليكو
سمت غذاها و اند در اين مقاله از عواملي كه باعث جذب گردشگر بهدر جاذبه و دافعه غذاي گردشگري پرداخته

عي مانند بهداشت استانداردها كه صرف در گردشگري اند و همچنين عوامل و موانشود نام بردههاي محلي ميرستوران
وپز در مقصدهاي آشنا و به اصطالح در تجربه اساسي و پيچيده توسط گردشگران در جو مربوط به آشپزي و پخت

                                                 
1. Hong and TeSong 
2. Cohen and Nyravyly 

دشگري وابسته گر 
 به پخت و پز

گردشگري
 روش آشپزي

گردشگري 
 شناسخوراك

 گردشگري آشپزي
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  .باشد اشاره كردندغريبه مي
به بررسي » نگردشگري غذا، فرصتي براي توسعه پايدار روستايي ايرا«عنوان اي تحت؛ در مقاله)1394(ايزدي 

ايشان در اين مقاله با رويكرد توصيفي تحليلي . عنوان زيرمجموعه گردشگري روستايي پرداخته استگردشگري غذا به
به بررسي برخي متون از متون و مطالعات مطرح در اين زمينه و واكاوي ابعاد گوناگون گردشگري غذا و كاركردهاي 

  .آن پرداخته است
به » گردشگري غذا با رويكرد غذاهاي محلي و بومي فالت ايران«عنوان اي تحتدر مقاله ؛)2015(بيگي و همكاران  

اند و به اين نتيجه رسيدند كه آب و گيري مكان و مقصد گردشگري پرداختهبررسي نقش محصوالت غذايي در شكل
عنوان زير ري غذايي بهگيري روش آشپزي محلي تاثير گذار است كه گردشگهوا ،فرهنگ و تاريخ يك منطقه در شكل
  .شودمجموعه گردشگري روستايي شناخته مي

   
  روش تحقيق

صورت شناسي بهگذاري كاربردي و از لحاظ روشبررسي پژوهش حاضر از لحاظ هدف مورد هايمؤلفه به توجه با
اي و منابع مرجع در هاي موردنياز پژوهش از روش كتابخانهدر اين فرآيند متناسب با داده .باشدمي تحليلي - توصيفي

هاي صورت بررسيرابطه با موضوع مورد مطالعه براي گردآوري اطالعات بخش توصيفي و از روش پيمايشي به
جامعه آماري براي انجام . هاي بخش تحليلي پژوهش استفاده شده استعنوان ابزار گردآوري دادهميداني و مصاحبه به

براي تجزيه و تحليل اطالعات از . باشدها و مراكز پژوهشي ميان در دانشگاهنفر از استادان و كارشناس 45اين پژوهش 
يك  تاثير تحليل براي مناسب تكنيكي تفسيري ساختاري سازيمدل. بهره گرفته شده است ISMمدل تفسيري ساختاري 

كند، مي ا بررسير سيستم يك عناصر ميان پيچيده روابط وجهت ترتيب بر متدولوژي اين. بر ديگر عناصر است عنصر
اين  ).8: 1387آذر و بيات، (كنند  غلبه عناصر پيچيدگي بين بر تواندمي گروه آن، وسيلهبه كه است ابزاري ديگر، بيانبه

اين ). Faisal et al, 2006(نمايد دادن به روابط پيچيده ميان عناصر يك سيستم كمك ميشناسي به ايجاد و جهتروش
. نمايد كه آيا روابطي ميان اين عناصر وجود دارد يا خيرضاوت گروهي از افراد تعيين مياست، چون ق 1روش تفسيري

اي از متغيرها است چون اساس روابط يك ساختار سرتاسري است كه از مجموعه پيچيده 2اين روش ساختاري
. ارائه داد 1997در سال سيج مدلسازي ساختاري تفسيري را ). 138: 1392فيروزجائيان و همكاران، (استخراج شده است 

ايده اصلي مدلسازي ساختاري تفسيري تجزيه يك سيستم پيچيده به چند زيرسيستم با استفاده از تجربه عملي و دانش 
سازي ساختاري تفسيري در هاي اخير مدلدر سال. باشدمنظور ساخت يك مدل ساختاري چندسطحي ميخبرگان به

  .ارائه شده است) 1(ها در جدول شماره اي از آنكه در اينجا خالصه كار گرفته شده استادبيات محتلفي به
سازي ساختاري ي گردشگري غذا شناسايي و مدلدر اين تحقيق، با بررسي ادبيات موضوع، عوامل موثر بر توسعه

مطلوب  زيرا مدل يك روش استقرار. كار رفته استهاي آن بهبراي تفسير روابط بين ابعاد و شاخص) ISM(تفسيري 

                                                 
1. Interpretive 
2. Structural 
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  . ها استبراي شناسايي و تحليل روابط بين ابعاد و شاخص
  در تحقيقات پيشين ISMكاربردهاي مدل : 1جدول

  زمينه بكارگيري رويكرد نويسنده، سال  رديف
  فروشانتحليل معيارهاي انتخاب عمده ISM  1994ماندل،   1
  اي لجستيك معكوستجزيه و تحليل روابط ميان موانع اجر ISM 2،2005و شانكر 1راوي 2
  “كارت امتيازي متوازن”توسعه  ISM  2007ساكر،   3

  ISM  2012گويندان و همكاران،   4
هاي انتخاب مهياكننده شخص شناسايي و تحليل روابط دخلي شاخص

  ثالث لجستيك معكوس
  تجزيه و تحليل موانع اجراي مديريت زنجيره تامين سبز ISM  2013و همكاران،  3مايگان  5

  .1395مطالعات نگارندگان، : منبع       
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
  ي گردشگري غذاشناسايي عوامل موثر بر توسعه

گردشگري غذا و با استفاده از تحليل محتوايي مطالعات انجام شده در سطح  در زمينه بررسي ادبيات در اين بخش، با
هاي حاصله سپس ابعاد و عامل. شناسايي و استخراج شدند تري و عوامل موثر بر توسعه اين صنعت كامل جهان، ابعاد

نفر از خبرگان و متخصصين حوزه گردشگري، با استفاده از روش دلفي، مورد ارزيابي قرار گرفته و نهايي  20توسط
  . آمده است) 2(عوامل موثر حاصله از ادبيات پس از اعمال نقطه نظرات متخصصين در جدول شماره . شده است

  
  ي گردشگري غذاعوامل موثر بر توسعه: 2جدول

  عوامل رديف
c1 برندسازي غذاهاي محلي و سنتي 
c2هارستوران و هاهتل منوي در محلي غذاهاي گنجاندن  
c3 لفزايش كيفيت غذاهاي محلي و ايجاد تنوع در طعم و مزه  
c4 المللييابي گردشگري بين بازار و گيري از تبليغاتبهره  
c5 هاي توليد و عرضه غذاهاي محلي و سنتيات و راستهايجاد امكان  
c6 هاي غذاييها و فستيوالبرگزاري جشنواره  
c7 آن سرو و تهيه مختلف مراحل در بهداشتي اصول و نكات و رعايت سالم غذاي تهية  
c8 طبخ غذاآموزش براي غذا تورهاي برگزاري 
c9 محلي غذاهاي مصرف و ترويج و توسعه تشويق  
c10 غذا در گردشگري خصوصي بخش گذاريسرمايه  
c11 غذا گردشگري راهنماي تربيت  
c12 مناطق ديگر با غذا تمايز(غذايي  داشتن اصالت(  
c13 انجام پژوهش روي مواد غذايي محلي و داير كردن رشته دانشگاهي  

                                                 
1. Ravi  
2 .Shankar 
3. Mathiyazhagan 
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  )SSIM(  1ساختاري تعاملي خود ماتريس
وارد ) SSIM(ساختاري  خودتعاملي ماتريس در عوامل اين در ايران، عوامل موثر بر گردشگري غذا شناسايي از پس
است، به اين صورت كه ) 3(اي طراحي شد كه كليت آن همانند جدول شماره به اين منظور ابتداء پرسشنامه. شد

ات دهندگان خواسته شد كه نوع ارتباطاعسيزده فاكتور انتخاب شده در سطر و ستون اول جدول ذكر شد و از پاسخ
نمايد كه از نظرات خبرگان بر اساس سازي ساختاري تفسيري پيشنهاد ميمدل. دويي عوامل را مشخص كننددوبه

و غيره در توسعه روابط محتوايي ميان متغيرها  3، گروه اسمي2هاي مختلف مديريتي از جمله توفان فكريتكنيك
نفر از كارشناسان و  45 شد و توسط تشكيل روابط مفهومي حالت چهار از بنابراين اين ماتريس با استفاده. استفاده شود

  تفسيري سازي ساختاريمدل متد براساس حاصله اطالعات .است گرديده تكميل گردشگري متخصصين حوزه

هاي مورد استفاده در اين عالئم و حالت. تشكيل گرديده است نهايي ساختاري خودتعاملي و ماتريس شده بنديجمع
  : بارتند ازرابطه مفهومي ع

  . شودمي iمنجر به   jيعني : Aنماد .                           شودمي  jمنجر به  iيعني : Vنماد 
  .وجود ندارد  jو  iهيچ ارتباطي بين :  Oو برعكس               نماد  jبه  iارتباط دوطرفه از  : Xنماد 

  
  سعه گردشگري غذاييماتريس خود تعاملي ساختاري عوامل موثر بر تو: 3جدول

J
I

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9c10c11 c12 c13 

c1  -  X A A v A X A A V X A A 

c2    -  X V A V A X V X O X O 

c3      -  A O X X A A A O V O 

c4        -  A X A V V V X V O 

c5          -  V X V A A O X O 

c6            -  A X V V A X V 

c7              -  X X A O V A 

c8                -  V X X A O 

c9                  -  V O A A 

c10                    - X A X 

c11                      -  O  X 

c12                        -  O 

c13                          - 
  

                                                 
1. Structural Self – Interaction Matrix 
2. Brain storming 
3. Nominal Group 
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  1دسترسي اوليه ماتريس
 گرديده حاصل )صفر ـ يك(ارزشي  دو ماتريس يك به ساختاري خودتعاملي ماتريس تبديل از ماتريس دسترسي اوليه

و عدد صفر را جايگزين  V ;Xهاي عدد يك را جايگزين عالمت سطر هر در دسترسي، بايد ماتريس استخراج ايبر. است
 اوليه ماتريس دسترسي حاصله نتيجه سطرها، تمام تبديل از پس شود، دسترسي اوليه و در ماتريس O و A;هاي عالمت

منجر به  Jاي است كه اگر بعد گونهرابطه ثانويه به .است شده كنترل هاشاخص /بعد بين ثانويه روابط سپس .شودمي ناميده
 اعداد به SSIMماتريس  روابط نمادهاي تبديل با. خواهد شد Kمنجر به بعد  Jمنجر به شود، پس بعد  Kشود و بعد  Iبعد 

  :اين قوائد به صورت زير است. به ماتريس دست پيدا كرد توانزير مي قوائد برحسب يك و صفر
گيرد و خانه قرينه آن، يعني مي 1گرفته است، خانه مربوطه در ماتريس دسترسي عدد  Vنماد  SSIMدر ماتريس ) i،j(انه اگر خ .1

  .گيردعدد صفر مي) j،i(خانه 
گيرد و خانه قرينه آن، گرفته است، خانه مربوطه در ماتريس دسترسي عدد صفر مي Aنماد  SSIMدر ماتريس ) i،j(اگر خانه  .2

  .گيردمي 1عدد ) j،i(يعني خانه 
گيرد و خانه قرينه آن، يعني مي 1گرفته است، خانه مربوطه در ماتريس دسترسي عدد  Xنماد  SSIMدر ماتريس ) i،j(اگر خانه  .3

  .گيردمي 1عدد ) j،i(خانه 
انه قرينه آن، گيرد و خگرفته است، خانه مربوطه در ماتريس دسترسي عدد صفر مي SSIMنماد  Oدر ماتريس ) i،j(اگر خانه  .4

  .گيردعدد صفر مي) j،i(يعني خانه 
  .شودتبديل مي) 4(ماتريس دسترسي اوليه مطابق جدول شماره  ISMبا توجه به قوانين تكنيك 

  ماتريس دسترسي اوليه: 4جدول
J
I 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9c10c11 c12 c13 

c11 1 0 0 10 1 0 0 11 0 0 
c21 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
c31 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
c4 1 0 11 0 10 11 1 1 1 0 
c5 0 1 0 11 11 1 00 0 1 0 
c6 1 0 1 1 0 1 011 10 1 1 
c7 1 1 1 11 1 1 1 1 0 0 1 0 
c8 1 1 1 001 11 1 1 1 0 0 
c9 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 0 0 
c10 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
c11 1 0 0 1 11 0 1 0 1 1 0 1 
c12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
c13 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

  .1395هاي پژوهش، يافته: منبع    
  2نهايي دسترسيماتريس 

پذيري در روابط متغيرها، ماتريس پس از تشكيل ماتريس دسترسي اوليه توسعه گردشگري غذا با دخيل نمودن انتقال
با هم در ارتباط ) i,j(بدين صورت كه اگر . شود تا ماتريس دسترسي اوليه سازگار شوددسترسي نهايي تشكيل مي

                                                 
1. Initial reachability matrix. 
2. Final Reachability Matrix 
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). 2004؛ راوي و شانكار، 1387آذر و بيات، (با هم در ارتباط هستند ) i,k(باهم رابطه داسته باشند؛ آنگاه ) j,k(باشند و نيز 
سازي ساختاري تفسيري يك فرض مبنايي بوده و بيانگر اين است كه پذيري روابط مفهومي بين متغيرها در مدلانتقال

در اين . گذاردتاثير مي Cبر  Aتاثير بگذارد،  Cبر متغير  Bر داشته باشد و متغير تاثي Bبر متغير  Aدر صورتي كه متغير 
. دست آمده استبه) 5(شود و ماتريس دسترسي نهايي مطابق جدول مرحله، كليه روابط ثانويه بين متغيرها، بررسي مي

 از است عبارت متغير هر نفوذ قدرت. در اين ماتريس قدرت نفوذ و ميزان وابستگي هر متغير نشان داده شده است

 تعداد از عبارت است وابستگي ميزان .باشد داشته نقش آنها ايجاد در تواندكه مي) شامل خودش(تعداد نهايي متغيرهايي 

  .شوندمي مذكور متغير ايجاد موجب كه متغيرهايي نهايي
  ماتريس دسترسي نهايي: 5جدول

J
I 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9c10c11 c12c13 قدرت نفوذ 
c11 1 0 0 10 1 0 0 11 0 0 5 
c21 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 8 
c3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 
c4 1 0 1 1 0 10 11 1 1 1 0 8 
c5 0 1 0 11 11 1 00 0 1 0 6 
c6 1 0 1 1 0 1 011 10 1 1 8 
c7 1 1 1 11 1 1 1 1 0 0 1 0 9 
c8 1 1 1 001 11 1 1 1 0 0 8 
c9 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 0 0 4 

c10 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 
c11 1 0 0 1 11 0 1 0 1 1 0 1 7 
c12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
c13 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 1 5 

 4 6 5 9 7 8 7 8 6 5 6 7 10 ميزان وابستگي

  .1395هاي پژوهش، يافته: منبع    
شاخص شناسايي شده  13) ميزان تاثيري كه هريك از عوامل بر ساير عوامل دارند(، قدرت نفوذ )5(ر جدول شماره د

 و رعايت سالم غذاي باشد كه عامل تهيةنتايج بيانگر اين مي. در بخش توسعه گردشگري غذا در ايران آمده است

 و توسعه بيشترين تاثير و تشويق 9ن قدرت نفوذ آن با ميزا سرو و تهيه مختلف مراحل در بهداشتي اصول و نكات
  .كمترين تاثير را دارد 4محلي با ميزان قدرت نفوذ  غذاهاي مصرف و ترويج

  
  بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري غذا در ايرانسطح

طح س تعيين براي. شودبندي ميدر اين مرحله از پژوهش بعد از ماتريس دسترسي نهايي به سطوح مختلف دسته
 اولين در. شودتشكيل مي مشترك و ورودي خروجي، مجموعة سه ها،آن از كدام هر ازاي به نهايي، در مدل متغيرها

عنوان است، در فرآيند سلسله مراتب به يكي آن ورودي و خروجي مجموعة اشتراك كه يا متغيرهاي شاخص جدول
 شناسايي از پس .نيستند مؤثر ديگري ايجاد هيچ متغيرها در طوري كه اين متغيرشوند، بهمجموعه مشترك محسوب مي

  همة سطح شدن مشخص تا تكرارها اين .شودمي كنار گذاشته هامتغير ساير آن متغيرها از فهرست سطح، باالترين
در دست آمده كه نتيجه نهايي آنها ها بهگانه متغيردر اين پژوهش در سيزده جدول سطوح شش. يابدمي ادامه ها،متغير 

ها كامال يكسان باشند، در عوامل گردشگري غذايي كه مجموعه خروجي و مشترك آن. آمده است) 6(جدول شماره 
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  . گيرندباالترين سطح از سلسله مراتب مدل ساختاري تفسيري قرار مي
  

  بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري غذايي در ايرانسطح: 6جدول
 سطحجموعه مشتركم مجموعه ورودي مجموعه خروجيعوامل

c1211و10و7و5و 13و12و11و9و8و7و6و4و3و2   دوم11و7و2 
c2112و10و9و8و6و4و3و 12و10و8و7و5و3و1  12و10و8و3و1   پنجم 
c3 112و7و6و2و 7و6و102و9و8و7و6و4و2   دوم 
c4112و11و10و9و8و6و3و 11و7و6و5و2  13و11و6   پنجم 
c5 212و8و7و6و4و 12و11و10و9و7و1  11و7   سوم 

c6 113و12و10و9و8و4و3و 12و11و8و7و5و4و3و2  8و4و3   پنجم 
c7 112و9و8و6و5و4و3و2و 13و10و9و8و5و3و1  9و8و5و3و1   ششم 

c8 111و10و9و7و6و3و2و 12و11و10و7و6و5و4و2  11و10و7و6و2   پنجم 
c9 110و7و5و3و 13و12و8و7و6و5و4و2  7و5   اول 
c10 213و11و8و7و5و3و 13و12و11و9و8و6و4و2و1  13و11و8و2   چهارم 

c11 113و10و8و6و5و4و 13و10و8و4و1  13و10و8و4و1   چهارم 

c12 113و10و9و8و6و5و2و 7و6و5و4و3و2  5و2   پنجم 
c13 612و11و10و 11و10و9و7و1  11و10   دوم 

  .1395هاي پژوهش، يافته: منبع     
  

سطح  شش به ن،عوامل موثر توسعه گردشگري غذا در ايرا بر مؤثر عوامل شودمي مالحظه )6( جدول در طوركههمان
 خوبي نمايانبه مختلف سطوح معيارهاي ارتباط و بين معيارها تاثيرگذاري و متقابل روابط ISM گراف در. اندشده بنديطبقه

 اصول و نكات و رعايت سالم غذاي تهية بخش عامل اين كه در .شودگيري ميتصميم فضاي بهتر درك موجب كه است

و  كنندمي عمل مدل زيربنايي سنگ همانند اند كهگرفته قرار ترين سطحآن در پايين روس و تهيه مختلف مراحل در بهداشتي
 ناگفته نماند تمامي اين .كند سرايت هامتغير ساير به و متغير شروع اين از بايستبراي توسعه گردشگري غذا در ايران مي

 سطح باالي در كه هاييعامل ولي اند،ر ايرانتوسعه گردشگري غذا د كليدي در  عوامل تريناز مهم هاي ياد شدهشاخص

  ).2شكل. (برخوردارند بيشتري تأثيرپذيري از اند،گرفته قرار سازي ساختاري تفسيريمدل
  

  MICMAC تحليل 
نوع متغيرها با توجه به اثرگذاري و اثرپذيري بر ساير متغيرها مشخص خواهد  MICMACدر اين مرحله با استفاده از 

توان تمامي عوامل موثر بر عوامل موثر تعيين قدرت نفوذ يا اثرگذاري و قدرت وابستگي عوامل، ميشد، و پس از 
بندي هاي چهارگانه روش ماتريس اثر  متغيرها در چهار گروه طبقهتوسعه گردشگري غذا در ايران را در يكي از خوشه

اين . درت نفوذ و وابستگي ضعيفي دارندشود كه قمي) خودمختار(اولين گروه شامل متغيرهاي مستقل . شوندمي



   85            تفسيري ساختاري سازيطراحي مدل توسعه گردشگري غذا در ايران با رويكرد مدل

 

هستند كه از  1گروه دوم متغيرهاي وابسته. متغيرها تا حدودي از ساير متغيرها مجزا هستند و ارتباطات كمي دارند
باشند كه از قدرت نفوذ و مي 2گروه سوم، متغيرهاي پيوندي. قدرت نفوذ ضعيف اما وابستگي بااليي برخوردارند

  ها متغيرها باعث تغيير ساير شاخصدر واقع هر گونه عملي بر روي اين شاخص. رخوردارندوابستگي بااليي ب
اين متغيرها داراي قدرت نفوذ باال و وابستگي پاييني . گيردرا دربرمي 3)كليدي(گروه چهارم متغيرهاي مستقل . شودمي

محلي  غذاهاي مصرف و ترويج و وسعهت نيز مشخص است، متغيرهاي تشويق) 3(طور كه از شكل شماره دارند، همان
تاثير ساير عوامل بوده و از منظر سيستمي بيشتر تحت) 10(غذا  در گردشگري خصوصي بخش گذاريو سرمايه) 9(

ها عبارتي ديگر، براي ايجاد اين متغير عوامل زيادي دخالت دارند و خود آنبه. باشدجزوء عناصر اثرپذير و وابسته مي
  و هاهتل منوي در محلي غذاهاي چون گنجاندنمتغيرهاي هم. ساز متغيرهاي ديگر شوندمينهتوانند زكمتر مي

 ديگر با غذا تمايز(غذايي  و داشتن اصالت) 4(المللي بازاريابي گردشگري بين و گيري از تبليغات، بهره)2(ها رستوران
روند كه تاثير بسيار زيادي بر توسعه گردشگري شمار ميهاي كليدي براي توسعه گردشگري غذا به، متغير)12( )مناطق

متغيرهاي برندسازي غذاهاي محلي . غذا در ايران دارند كه اين متغيرها داراي قدرت نفوذ باال و وابستگي كمتري دارند
هاي توليد و راسته ، ايجاد امكانات و)3(، لفزايش كيفيت غذاهاي محلي و ايجاد تنوع در طعم و مزه )1(و سنتي 

و انجام پژوهش رو مواد غذايي محلي و داير ) 11(غذا  گردشگري راهنماي ، تربيت)5(ضه غذاهاي محلي و سنتي عر
قرار گرفتند كه داراي قدرت نفوذ و وابستگي ) خودمختار(در گروه متغيرهاي مستقل ) 13(كردن رشته دانشگاهي 

. هستند اي ارتباطات كم و ضعيف با سيستماين متغيرها نسبتاً غيرمتصل به سيستم هستند و دار. ضعيف هستند
 سرو و تهيه مختلف مراحل در بهداشتي اصول و نكات و رعايت سالم غذاي همچنين در گروه سوم متغيرهاي تهية

كه از قدرت ) 8(طبخ غذا  آموزش براي غذا تورهاي برگزاريو ) 6(هاي غذايي ها و فستيوال، برگزاري جشنواره)7(آن
  ها متغيرها باعث تغيير ساير متغيردر واقع هر گونه عملي بر روي اين . بستگي بااليي برخوردارندنفوذ، توان و وا

 شده داده نشان )2(شكل شماره  در توسعه اين صنعت بر عوامل مؤثر يك از هر وابستگي ميزان و نفوذ قدرت. شودمي

   .است

                                                 
1. Dependent variables 
2. Linkage variables 
3. Autonomous variables 
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  عوامل موثر توسعه گردشگري غذا در ايران ISMطراحي مدل : 2شكل
  .1395هاي پژوهش، يافته: منبع

  
  MICMACبندي عوامل موثر بر عوامل موثر توسعه گردشگري غذا در ايران با استفاده از روش سطح: 3شكل

  .1395هاي پژوهش، يافته: منبع
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 گيرينتيجه

  ها آن بين برقراري ارتباط و رابطه اين در تأثيرگذار و اصلي هايشاخص يافتن نيازمند ايرانارتقاي جايگاه كشور 
 متغيرها رابطه و ماهيت كه متغيرها زياد با تعداد هاييپژوهش براي تواندمي پژوهشي مدل اين رسد كهمي نظربه. باشدمي

هاي پيچيدگي توانيممي فن خبرگان نظرات از با استفاده زيرا باشد، مفيد نيست شده شناخته خوبيبه آنها حتي و نوع و
 منجر بهتري اخذ تصميمات به نهايتاً كه برسيم بررسي مورد از موضوع قبولي قابل درك به و دهيم كاهش را موضوع

 رو، دراين از. اين تحقيق بينشي جديد در خصوص ماهيت گردشگري غذا در كشور را ارائه نموده است .شد خواهد

 موضوع ادبيات در كه عوامل موثر بر عوامل موثر توسعه گردشگري غذا در ايران است شده سعي ابتدا مقاله ناي

و  خبرگان مدنظر تربيش و داشتند آماري با جامعه تريبيش تناسب كه شاخص 13نتيجه  در كه استخراج شد گردشگري
ها بندي آنروابط و سطح) ISM(تكنيك تفسيري ساختاري  با استفاده و تكيه بر گاهآن .شدند انتخاب بودند، كارشناسان

 خوبي نمايانبه مختلف سطوح معيارهاي ارتباد و بين معيارها و تاثيرگذاري متقابل روابط ISM گراف. دست آورديمرا به

ري كه ميزان تاثي(با توجه به مدل مفهومي از لحاظ قدرت نفوذ . شودگيري ميتصميم فضاي بهتر درك موجب كه است
 تهيه مراحل مختلف در بهداشتي اصول و نكات و رعايت سالم غذاي عامل تهية) هريك از عوامل بر ساير عوامل دارند

ترين برانگيزاننده توسعه گردشكري غذا در ايران عمل عنوان قويبيشترين تاثير و به 9آن ميزان با قدرت نفوذ  سرو و
كند و براي شروع و ارتقاي جايگاه مانند سنگ زيربناي مدل عمل مينفوذ را دارد و ه قدرت كند كه بيشترينمي

 مصرف و ترويج و توسعه همچنين عامل تشويق. تاكيد كرد اول روي آن كشورمان از لحاظ اين صنعت بايد در وهله

  . كمترين تاثير را دارد 4محلي با ميزان قدرت نفوذ  غذاهاي
و ) 9(محلي  غذاهاي مصرف و ترويج و توسعه طور كه متغيرهاي تشويقمانهاي ديگر اين پژوهش نشان داد كه هيافته

تاثير ساير عوامل بوده و از منظر سيستمي جزوء بيشتر تحت) 10(غذا  در گردشگري خصوصي بخش گذاريسرمايه
ها كمتر خود آن عبارتي ديگر، براي ايجاد اين متغير عوامل زيادي دخالت دارند وبه. باشدعناصر اثرپذير و وابسته مي

، )2(ها رستوران و هاهتل منوي در محلي غذاهاي چون گنجاندنمتغيرهاي هم. ساز متغيرهاي ديگر شوندتوانند زمينهمي
، )12( )مناطق ديگر با غذا تمايز(غذايي  و داشتن اصالت) 4(المللي بازاريابي گردشگري بين و گيري از تبليغاتبهره
روند كه تاثير بسيار زيادي بر توسعه گردشگري غذا در ايران شمار ميسعه گردشگري غذا بههاي كليدي براي تومتغير

، )1(متغيرهاي برندسازي غذاهاي محلي و سنتي . دارند كه اين متغيرها داراي قدرت نفوذ باال و وابستگي كمتري دارند
هاي توليد و عرضه غذاهاي نات و راسته، ايجاد امكا)3(لفزايش كيفيت غذاهاي محلي و ايجاد تنوع در طعم و مزه 

و انجام پژوهش رو مواد غذايي محلي و داير كردن رشته ) 11(غذا  گردشگري راهنماي ، تربيت)5(محلي و سنتي 
. قرار گرفتند كه داراي قدرت نفوذ و وابستگي ضعيف هستند) خودمختار(در گروه متغيرهاي مستقل ) 13(دانشگاهي 

همچنين در گروه . باشندمي رمتصل به سيستم هستند و داراي ارتباطات كم و ضعيف با سيستماين متغيرها نسبتاً غي
، برگزاري )7(آن  سرو و تهيه مختلف مراحل در بهداشتي اصول و نكات و رعايت سالم غذاي سوم متغيرهاي تهية

كه از قدرت نفوذ، توان و ) 8(طبخ غذا  آموزش براي غذا تورهاي برگزاريو ) 6(هاي غذايي ها و فستيوالجشنواره
  .شودها ميمتغيرها باعث تغيير ساير متغيردر واقع هر گونه عملي بر روي اين . وابستگي بااليي برخوردارند

. هاي پيشرفت در هر زمينه استترين مولفهها همواره از مهمهاي رفع ناكاميها و داليل آن و بررسي راهكشف كاستي
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رسان تواند كمكهاي مثبت ديگران ميها و استفاده از تجربهگيري از فرصتها، بهرهي تفاوتدر اين ارتباط مقايسه
دست آمده در اين با توجه به نتايج به. شدبابراي كشورمان مي ديپلماسي غذا؛ فرصتي مغتنم براي جذب گردشگر .باشد

  :گردد كه عبارتند ازه ارائه ميپژوهش در جهت توسعه گردشگري غذا در ايران پيشنهاداتي در اين زمين
 كيفيت آن و افزايش سرو و تهيه مختلف مراحل در بهداشتي اصول و نكات رعايت و غذا توجه جدي به تهية 

  معطر محلي؛ مواد از استفاده با آن مزة و طعم در تنوع ايجاد و محلي غذاهاي
 و هاهتل منوي در محلي غذاهاي گنجاندن و هانبهبود كيفيت رستورابراي ها دار كردن اين مراكز مانند هتلستاره 

  ؛كشورهاي رستوران
 معطر محلي؛ مواد از استفاده با آن مزة و طعم در تنوع ايجاد و محلي غذاهاي كيفيت افزايش  
 آشنايي منظوربه كشور مناطق مختلف در محلي غذاهاي وپزپخت هايمسابقه و هانمايش ها،جشنواره برگزاري 

 و و همچنين ايجاد غذا الملليبين هايجشنواره ميزباني و فرهنگي كشور ميراث با گردشگران و ردمم بيشتر هرچه
  كشور؛ سطح در غذا گردشگري تورهاي برگزاري

 غذا؛ گردشگري راهنماي اي و تربيتحرفه نوازيمهمان و ماهر خدمة و آشپزها آموزش و تربيت  
 سطح در كشور سنتي و محلي غذاهاي نشريات و برندسازي و هاروزنامه تلويزيوني، تبليغات از گيريبهره  

  يونسكو؛ فهرست در كشور سنتي فهرست غذاهاي گنجاندن و الملليبين
 بخش گذاريگردشگري غذا و سرمايه در درگير مختلف نفعانذي ميان همكاري و مشاركت براي راهبردي اتخاذ 

  غذا؛ گردشگري در خصوصي
 و هم   غذا  گردشگري در زمينة دانشگاهي هايرشته دايركردن و محلي غذايي مواد وير الزم هم هايپژوهش انجام

  .سنتي و غذاهاي محلي از گردشگران رضايتمندي ميزان و غذايي نيازهاي درخصوص
 معرفي منظوربه هاي اجتماعيشبكه از گيريبهره و) وبالگ و سايتوب(ارتباطات  و اطالعات فناوري از استفاده 

  گردشگري؛ مقاصد و كشور ورودي مبادي در رساني آگاهي و ايراني و تبليغ سنتي و محلي غذاهاي
 محلي؛ غذاهاي مصرف و ترويج و توسعه المللي و تشويقبين سطح در غذايي هايجشنواره و دها رويدا در كشور مؤثر مشاركت  
هاي برنامه كشور در در پايين وريهبهر و مهاجرت فقر، بيكاري، چون مشكالتي اهميت حل به توجه طوركلي بابه

 راهگشاي تواندمي مختلف كشور مناطق در غذا گردشگري ويژهبه و گردشگري صنعت رونق كه رسدمي نظربه توسعه،

 اين در جهاني مفيد تجربيات همچنين و غذا گردشگري و كاركردهاي فوايد .باشد كشور مشكالت و مسائل از برخي

را  مقوله اين به پرداختن كشور، مختلف مناطق در سنتي و محلي غذايي مواد تنوع و ي چشمگيرهاقابليت وجود و زمينه
 مناسب دهيسازمان به معطوف را خود همت بايد وابسته صنايع و گردشگري ريزانبرنامه لذا .سازدمي ارزشمندتر

 مواد منابع ادارة براي دقيق و ستدر ايجاد چارچوبي و محلي اقتصاد تقويت مشتريان، نيازهاي رفع گردشگري، صنعت

 تجهيز و رو،پيش موانع رفع و غذا گردشگري سودمند كاركردهاي و باور اهميت و درك .كنند ايمنطقه و محلي غذايي

 ايجاد تصويري و صنعت اين گسترش و توسعه براي را زمينه تواندمي بخش اين با مرتبط و خدمات تسهيالت منابع،

  .سازد فراهم غذا گردشگري درخصوص جهاني صةعر در كشور از مطلوب
  هاي اين تحقيق يافته .گيردمي صورت شرايطي تغيير يا و امور بهبود براي آن نتايج از استفاده هدف با تحقيقي هر
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هاي مرتبط با چون سازمان ميراث و فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و ساير سازمانهاي همتواند در سازمانمي
مرتبط با اين  هايها و ارگانسازمان مديران اساس همين بر. كار گرفته شودبه) gastronomy(گري غذايي بحث گردش
و  كنند اقدام سنجش و توسعه گردشگري غذايي در ايران به نسبت حاضر از مدل گيريبهره با توانندمي اين بخش

 مدل ارائه گرفتن نظر در با شودمي پيشنهاد اي آيندههپژوهش براي .بحث گردشگري غذايي در ايران بپردازند به آگاهانه

  شهرهاي كه از لحاظ گردشگري غذايي، بومي و محلي جايگاه  در آن كاربست به اقدام تحقيق اين در شده
  .اي دارند بكنندويژه
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