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  چکیده

 جامعه. شد انجام روستایی مناطق در محلی غذای از استفاده به روستایی گردشگران رفتاری تمایالت و ترجیحات کلی هدف با پژوهش این
 طور به آنان از نفر 400 مورگان و کرجسی جدول از استفاده با. بود شوشتر شهرستان روستایی مناطق گردشگران کلیه پژوهش آماری

 ضریب توسط آن پایایی و متخصصان پانل توسط آن روایی که بود ایپرسشنامه پژوهش اصلی ابزار. شدند انتخاب مطالعه برای تصادفی
 هاییافته. شد انجام Smart Pls و SPSS افزارهاینرم توسط اطالعات تحلیل و تجزیه. شد تایید ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای

 ،(رفتاری فرهنگ) کارکنان خدمات ،(اتمسفر) جو و منو محلی، و فرهنگی تجربه) محلی غذای هایویژگی تمامی که داد ننشا پژوهش
 بر درصد 99 سطح در( اصالت و سنت و قسمت و بندیبسته آشپزی، در پرسنل مهارت محصول، جذابیت پول، ارزش غذا، اصلی کیفیت
 دلبستگی و مثبت نگرش ایجاد در غذا گردشگران رضایت که داد نشان نتایج این بر عالوه. رددا داریمعنی و مثبت اثر گردشگران رضایت

 درصد 60 از بیش است قادر نیز محلی غذای به دلبستگی و نگرش است آن از حاکی نتایج همچنین. دارد داریمعنی نقش محلی غذای به
 . نمایند تبیین را گردشگران رفتاری تمایالت از

 "شوشتر شهرستان"، "غذا گردشگران "، "محلی غذای "، "روستایی گردشگران "، "گردشگری ": کلمات کلیدی
 

  مقدمه -1

 یزندگ تیفیک ی بهجامع بهبود بخش کردیروپایدار روستایی  توسعه
 است یفرهنگ و یاجتماع ی،رفاه اقتصاد مختلف از جوانبها انسان

(Neumeier et al., 2017.) طور عمده به زین ییتوسعه روستا
 ییمناطق روستا یو اقتصاد یتوسعه اجتماع معطوف به اهداف

(Straka and Tuzora, 2018) وستهیپ جانبه،همه یندیرآو ف، 
بر مشارکت و  یمتک دهنده،، رشدنیآفرتحول ،ریفراگ زا،درون موزون،
و  (Gugushvili et al., 2017) است انییروستا یخودباور

 ,.Bogdan et al)کاهش فقر است  یجانبه براهمه یتالش

و  یاساس یهاازین نیمأت یمهم برا یمفهوم راهبرد نیا (.2018
 Straka)شود یمحسوب م یاز توسعه مل یمنافع ناش نهیبه عیتوز

and Tuzora, 2018 .)های مهم توسعه روستایی در اما از چالش
 Siu) چند دهه گذشته ضعف منابع اقتصادی در جوامع روستایی است

and Leumy, 2013.)  به عنوان  داریپا شتیمعبنابراین، رویکرد
به دنبال جستجوی منابع  ییدر مباحث توسعه روستا دیجد کردیرو کی

و همکاران،  ی)شرفهای گذشته مطرح شد در دهه شتیمع دیجد
تا بتواند ضعف منابع اقتصادی خانوارهای روستایی را کاهش  (1396
 اقتصاداین در حالی است که  .(1395 و همکاران، مهرانی)کدهد 

 شیب هیتک زیرابرد یرنج م ییباال یاز شکنندگ ایران ییروستامناطق 
 یهایها و استراتژدر برنامه یکشاورز یهاتیاز حد بر فعال

 یدیکه تهد است داشته یدر پ یادیز یمنف جی، نتاییروستاتوسعه

یی روستا یواحن یطیمح ستیو منابع ز یاقتصاد یداریپا یبراجدی 
خانوارهای  ییتوانا کاهش. (1393 و همکاران، ادنژیاست )حاج شده

 یدرآمدها یثباتیسو و ب کیاز  یدرآمد کاف دیتول یبرا روستایی
 یاریباعث شده است که بس گرید یاز سو از بخش کشاورزی حاصل

از کشاورزان مجبور به فروش مزارع خود شوند و با اقدام به مهاجرت 
 Bowler et)باشند  مناسب به دنبال شغل و درآمد گرید یدر جاها

al., 1996; Savari and Zhoolideh, 2021.) از  یکی
است که  ییروستا یبخش گردشگر منابع مهم اشتغال پایدار توسعه

توسعه اقتصاد  ،یاشتغال محل شیشود به افزا تیریمد یدرستاگر به
و  یعل د )روشنمانجایم ستیز طیو حفظ مح یاو منطقه یبوم

در  یاتواند نقش عمدهیم ییروستا یگردشگر .(1396 ی،احیر
کاهش  ،درآمدو  اشتغال جادیا ،یقتصادا یسازمتنوع ،یتوانمندساز

 ،و همکاران یها داشته باشد )عنابستانساختریمهاجرت و بهبود ز
و  یعی، طبیرهنگف غنی منابعزیرا مناطق روستایی با داشتن  (1396

قابل  گردشگری – یفرهنگ یعنوان کاالبه هاتوانند از آنمی یخیتار
 یگردشگر. (Daniela and Matei, 2014)استفاده کنند  عرضه
عرضه  هب انییروستا قیو تشو بخشیتحرک قیتواند از طریم ییروستا

مکان  مانند معرفیبه گردشگران  یمحصوالت و خدمات گردشگر
ها در جوار قطعات اقامتگاه یساز، آمادهیامزرعه ی، تورهاتاریخی

 Choe) گذراندن اوقات فراغت سبب رونق روستاها شود ایبر یزراع

Baum and Weingarten, 2004; and Kim, 2019; 

Gannon, 1994.) نشان داده است  یمتعدد یهاپژوهش
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بر تنوع  یآثار مثبت ییدر مناطق روستا یگردشگر یهاتیفعال
از  یریجلوگ( Bogdan et al., 2018) یاقتصاد یهاتیفعال

 شیافزا( Muller and Jonson, 2007) انییمهاجرت روستا
 (Roberts, 2017ی )دیتول ییمحصوالت غذا یارزش اقتصاد

 ,.Muresan et al) انییروستا یو اجتماع یاقتصاد تیبهبود وضع

2017; Patterson, 2014; Harcombe, 1999)  رشد
 تیفیک شیافزا (Kim and Woo, 2014)ی محل نانیکارآفر
و  داریتوسعه پا دستیابی به( Lin and Chen, 2017) یزندگ
داشته باشد  دیمشاغل جد جادیجوانان در ا ژهیبه و انییروستا زندهیبرانگ

(Jucan, 2013.) قابل  یاقتصاد دیفوا نیقادر به تام یگردشگر
کمک  زبانیم یا بوده و به ارتقاء مقصد یساکنان محل یبرا یتوجه

توسعه  یبا ارزش برا یانهیمحور به گزصنعت اجتماع نیا زیرا دینمایم
 داریتوسعه پازیرا ( Lee, 2013)مبدل شده است  ییروستا

فراهم قادر به  گردشگران،نیازهای  نیتامعالوه بر  ییروستا یگردشگر
 یهاحفاظت از مکان ،یرشد اقتصاد شیافزا یبرا ییهافرصتساختن 

 ,Lin and Chen) است یزندگ تیفید کروستا و بهبو یکیزیف

ها فرصت شیقادر به افزا زیزمان نصنعت به صورت هم نیا (.2017
و  داریتوسعه پا یستیهمز یهانهیزم جادیا قیاز طر ندگانیآ یبرا
 نیا. (Jeaheng and Han, 2020) است یطیمح ستیز تیفیک
 یاتردهبه صورت گس داریتوسعه پا هومها باعث شده است تا مفیژگیو

 داریپا یمورد بحث قرار گرفته و توسعه گردشگر یجوامع علم انیدر م
 ییجوامع روستا داریپا تیریمهم جهت مد یبه ابزارور اجتماع مح
با توجه به گزارش سازمان  (.Siri srisak, 2009) مبدل شود

در  یاقتصاد توسعهاز سه عامل موثر بر  یکیبه  یگردشگر ،یجهان
 10شده و  لیجهان تبد یکشورها نیرتریز فقدرصد ا 50از  شیب

درصد از  40و  یغرب یرا در کشورها یناخالص داخل دیدرصد از تول
 به خود اختصاص داده است ریفق یرا در کشورها یناخالص داخل دیتول

(Wang and Xn, 2015 .)بیشتر است که  یتیفعال یگردشگر
 Equips et) در نظر گرفته شده است یشهر یو فضاها ینواح یبرا

al., 2008) بخش مستلزم توجه به  نیا ییایپو حفظ رشد و اما
 ,Lin and Chen) است ییآن در مناطق روستا یهاتیظرف

 یعالقه به گردشگر ریاخ یهادر سال لیدل نیبه هم .(2017
و  یو اقتصاد یکه به توسعه اجتماع یاست عامل افتهی شیافزا ییروستا

در  ژهیوبه (Lee, 2013) کندمیکمک  ییمناطق روستا یازسازب
نقش موتور گردشگری  دارند، یفیو صنعت ضع یکه کشاورز یمناطق

از موارد  یکی(. Jucan, 2013) کندیم فایرا ا داریرشد و توسعه پا
 که یاست از زمان یمحل یو غذا یبحث گردشگر ییروستا یگردشگر
رد را مطرح ک یبحث غذا و گردشگر (Belisles, 1983) بلیزلس

 یبخش یغذا و گردشگر نیارتباط ب یغذا و به نوع یموضوع گردشگر
 ,Ellis) را به خود اختصاص داده است یگردشگر یهااز پژوهش

از آن است  یانجام شده حاک یهااز پژوهش حاصلشواهد  (.2018
در انتخاب  یاکننده نییغذا نقش تع بهگردشگران  حیعالقه و ترج

 Bessier, 1998; Cohan and) دارد یمقصد گردشگر

Avieli, 2004; Hall and Sharples, 2004  .)یطوربه 

 Song et) سفر است یبرا هیو ثانو یاصل زهیکه غذا به عنوان انگ

al., 2021 .)نیترو محبوب نیترغذا از جذاب یگردشگر امروزه 
 Promsivapallop) باشددر دنیا میشناخته شده  یانواع گردشگر

and Kannaovakun, 2019 .)در  یمهم ریثأت یمحل یغذاها
شوند یگذارد و باعث جذب گردشگر میم یمقاصد گردشگر یمعرف

جاذبه مهم  کیعنوان به یمحل یغذا .(1397 همکاران، و رفتارکین)
داشته  زبانیجامعه م بر یریگچشم یاقتصاد ریتواند تاثیم یگردشگر

 ;Choe and Kim, 2018; Kim et al., 2016) باشد

Mkono et al., 2013 .)تی( در خصوص اهم 2000و وال ) تلفر 
اند داشته انیگونه ب نیها در طول سفر ایخوردن ریغذا و سا یاقتصاد

گردشگر  یهانهیاز کل هز شتریکسر ب یحت ایسوم  کیکه مصرف غذا 
 نهیدرصد هز 40تا  30حدود  در واقعدهد یرا به خود اختصاص م

 از (.Boyne et al., 2003) دهدیمگردشگر به غذا اختصاص 
 ،یگردشگر یمسئله به عنوان بخش درآمدزا نیتوان به ایرو منیا

به  یمحل یغذا .(Choe and Kim, 2019)داشت  ژهیو یتوجه
منطقه خاص  کیدر  یسنت یهاشده با استفاده از روش هیته یغذا

 نباشد یدهنده آن محل لیاشاره دارد هر چند ممکن است مواد تشک
(Chang et al., 2010.) چند  تیاز ماه یبازتاب یمحل یغذا

 داتی، مطالعه تولیو هنر آشپز یشناساست که شامل خوراک یاهرشت
 یهاحثب ها،، روشیسازآماده ندی، فرآیدرمان تی، خاصییغذا

 یزیگردشگران چ یغذا برا قتیشود در حقیو سنت م یشناسروان
 رفتار و همکاران، کیاست )ن ییو صرف یک وعده غذا از خوردن شیب

توان یرا م یمقصد گردشگر کیدر  یمحل یغذا دنیچش .(1397
که  منحصر به فرد دانست یطیمتفاوت در مح یسنت فرهنگ ایتجربه 

 Hall and)گردشگر برای همیشه در ذهن خود حفظ خواهد کرد 

Mitchell, 2003; Kim and Eves, 2012). والیگفته ک به 
لذت  یتواند تجربه حسیمصرف غذا در مقصد م( 2005) و کروتس،

عامل  کیگردشگران به همراه داشته باشد و به عنوان  یرا برا یبخش
از  یمهم بخشنه تنها  یمحل یشود. غذاهایدر نظر گرفته م یکشش

 باشدنیز می ینشان دهنده فرهنگ محل ،گردشگران است یسرگرم
 کیمقصد نزد یزندگ وهیگردشگران را به فرهنگ مردم و ش نیبنابرا

 Lee and Arcodia, 2011; Kivwla and) کندیم

Crotts, 2005  .)موضوع کمتر مورد  نیا یداخل یهااما در پژوهش
)باسامی و همکارن،  وجود دارد نهیزم نیدر ا یتوجه بوده و دانش اندک

 یرشد و توسعه گردشگر یبرا یزیرکه توجه و برنامه ی. در حال(1399
و  یمحل ییکشور از تنوع مواد غذا یبا توجه به برخوردار یمحل یغذا
جوامع  داریو توسعه همه جانبه و پا ییایتواند در تحرک و پویم یسنت

 امتحان. (1394، یزدیداشته باشد )ا یاکنندهنیینقش تع ییروستا
 هردانستن فرهنگ  یضرور یهااز جنبه یکی یمحل یکردن غذاها

از فرهنگ و سبک  یاختهیکه غذا آمنیت ابه عل باشدمی ایمنطقه
گردشگر در  (.Kim et al., 2021) منطقه است کیمردم  یزندگ

منطقه به دست  یمحل یدرباره سبک غذا یدیطول سفر دانش جد
در  ادیز لشود که به احتمایمواجهه م یدیجد یهااآورد و با غذیم

تواند یم یمحل یرو تجربه غذاهانیاز ا وجود ندارداش یمحل زندگ
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 منطقه باشد کیشناخت فرهنگ  یهاراه نیاز بهتر یکی
(DelaBarre and Brouder, 2013.) غذا باعث  یگردشگر

شود و فرصت یم یو فرهنگ مقصد گردشگر تیاز هو یآگاه شیافزا
 جادیا یمحل یغذا هایو فرآورده داتیشناساندن تول یبرا یبزرگ

 یهااز پژوهش یاریبس درکه  (1397 رفتار و همکاران، کیکند )نیم
قرار  یمصرف غذا مورد بررس ینهیتجربه گردشگران در زم یخارج

 و به اهمیت این موضوع در توسعه مناطق اشاره داشتند گرفته است
(Cohan and Avieli, 2004; Getz and Anderson, 

2014; Mkono et al., 2013; Kim et al., 2021) .
 یهستند که برا یاصطالحات اکخور یغذا، گردشگر یگردشگر

به دنبال  یگردشگر نهیکه در زم یگردشگران یهادهیپد فیتوص
 ,Getz and Anderson) شوندیهستند استفاده م ییغذا اربتج

 یرا برا یدیها و منابع جدفرصت یمحل یغذا ،از نظر عرضه (.2014
 کندیفراهم م یاقتصاد یایمزا جادیو ا یجاذبه گردشگر شیفزاا
(Anderson et al., 2017)  یغذاها اتیاز نظر تقاضا تجربو 

گردشگران  یاز سفر را برا زیانگخاطره یاتواند تجربهیم دیجد یمحل
 ,.Anderson et al., 2017; Kim et al) فراهم کند

 ییممکن است گردشگران غذا دکنندگانیاز بازد یبرخ(. 2021
 یو قدردان یآشپز دیجد اتیلذت بردن از تجرب یمحسوب شوند که برا

 ,Horng  and Tsai) کنندیسفر م لیو اص یمحل یاز غذاها

 یرا هدف اصل ییغذا اتیکه تجرب یکسان یحال حت نیبا ا .(2010
 یانند ممکن است از غذا خوردن و امتحان کردن غذاهادیخود نم

 یاگرچه تجربه غذاها(. Henderson, 2009) لذت ببرند یمحل
سفر مردم نباشد بدون شک بخش  یاصل ممکن است عامل یمحل
را ارائه  یاوج تجربه گردشگر کیاوقات  یاز سفر است و گاه یمهم

 ,Quan and Wang, 2004; Smith and Xiao) دهدیم

نشان داد که  هیلتون وردواید توسط ریاخ ینظرسنج کی(. 2008
 دنید هیانوسیو اق ایدرصد از گردشگران که از منطقه آس 36 بایتقر

دانند که به یم یمقاصد یریگدر شکل یکنند غذا را عامل مهمیم
به شدت بر  زیغذا ن ینظرسنج نیها سفر خواهند کرد براساس اآن

 Kumus) گذاردیم ریثأمسافران هنگام سفر در مقصد ت یرفتارها

and Cetin, 2018 .) در ادامه تعدادی از مطالعات که زوایای
اند مورد بررسی قرار قرار دادهمختلف این پژوهش را مورد بررسی 

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غذا در  در پژوهشی در زمینهگیرد. می
غذای سالم و  هیدو عامل تهبه این نتیجه رسیدند که شهر رشت 

داشتن اصالت  زیآن و ن هیته لفدر مراحل مخت یاصول بهداشت تیرعا
مواد  ر زمینهو پژوهش د تیاهمعنوان مهمترین عامل و به ،ییغذا
را در  تیاهم نیکمتر یکردن رشته دانشگاه ریو دا یمحل ییغذا

در  .(1396، جعفری مهرآبادی و همکاران) توسعه گردشگری غذا دارد
مطالعه  ،یمحل یغذا یبا عنوان عوامل موثر بر گردشگر ایمطالعه

پژوهش نشان این  جینتا قرار دادند، یمورد بررس النی: استان گیمورد
 تیشخص ،یخاص محل ییرایچهار عامل شامل فرهنگ پذ داد،

عوامل مؤثر بر گردشگری غذای  و سالمت، یزشیعوامل انگ گردشگر،
و  یخاص محل ییرایپذچهار عامل فرهنگ نیا نی. از بتندهس یمحل

توسط  یغذای محل دیرا در خر ریتأث نیشتریب یزشیعوامل انگ
در (. 1397، و همکارانرفتار  کین) داشت النیگردشگران  در استان گ

بر قصد رفتاری  یارزش مصرف غذای محل ریتأث ای با عنوانمطالعه
اورامانات  ییگردشگران: مورد مطالعه مناطق نمونه گردشگری روستا

توسط  ی، تجربه غذای محلبه این نتیجه رسیدنددر استان کردستان 
بر داری یمثبت و معن ریارزش مصرف تأث هیگردشگران بر مبنای نظر

ارزش مصرف  هیدارد و همه ابعاد نظر یها به غذای محلنگرش آن
( یو شناخت یاجتماع ،یعاطف مت،یو طعم، ق تیفیک ،ی)ارزش سالمت

 ینگرش مثبت به غذای محل جادیدر ا نان،یدرصد اطم 99در سطح 
با  ای باهای مطالعهیافته .(1399، و همکاران یباسام) بودند رگذاریتأث

مقصد  کیدر  یمحل یاز مصرف غذا یمدل مفهوم کی ارائهعنوان 
 ،ی)تجربه فرهنگ یزشیعوامل انگ به این نتیجه رسید که یگردشگر
 ،یدر مورد سالمت ینگران ،زیانگ جانیه تجربه ،یفرد نیروابط ب

( و التیسن، تحص ،تی)جنس یشناختتیعوامل جمع ،(یحس تیجذاب
 (یمحل یبه غذا لتمای - یمحل ی)اجتناب از غذاروانشناختی عوامل 

در . (Kim et al., 2013) مهمترین عوامل موثر در این زمینه بودند
را انتخاب  یمحل یغذا یبا عنوان چرا گردشگران داخل یگریپژوهش د

که بر مصرف  یعوامل مختلف یمطالعه با هدف بررس نیکنند؟ ا یم
در این پژوهش از  ،انجام شد گذاردیم ریگردشگران تأث یمحل یغذا

ریزی شده استفاده کرد و به این نتیجه رسید که وری رفتار برنامهتئ
 یذهن یهنجارها فرد(، یهایابیرفتار )ارز کینگرش نسبت به 

 یهاقضاوت ریرفتار خاص که تحت تأث کی)تصورات فرد در مورد 
 یرفتارقابل توجه است( و سطوح درک شده از کنترل  گرانید

 راتیرفتار خاص(، تأث کین در شد ریمشکل درگ ای)سهولت درک شده 
 یمحل یمصرف غذاها یبرا یگردشگران داخل یبر قصد رفتار یمثبت
در این زمینه به این  یدر پژوهش .(Zhang et al., 2018) دارد

 و فضا، منو ،یو محل یفرهنگ اتیتجربنتیجه رسیدند که متغیرهای 
 محصول، تیجذاب پول، ارزش ،یاصل یغذا تیفیک خدمات کارکنان،

 ارتباط گردشگران تیو اصالت با رضا سنتی، بندبسته مهارت پرسنل،
های یافته (.Jeahang  and Han, 2020) داشتدار یمثبت معن
مقصد و نقش  ریتصو به مکان، یدلبستگ عنوان تجربه غذا، با پژوهشی

که تجربه به این نتیجه رسیدند  مرتبط با غذا یتیشخص یهایژگیو
 اتیمقصد دارد، تجرب ریمحل و تصو یلبستگبر د یمهم ریغذا تأث

احساسات و  کرده، لیختواند گردشگر را در مقصد سفر دیم ییغذا
 تیگردشگران و مکان را تقو نیب یوندهایپ کند، جادیارزش مثبت ا

کننده لیتعد اثر ن،یبگذارد. عالوه بر ا ریتأث دکنندگانیکرده و بر بازد
تجربه  نی( رابطه بدیجد یغذاهانسبت به  یلیمی)ب ییغذا یاینووفوب

به  یدلبستگ" راافراد و مکان  نیبه مکان ) ارتباط ب یو دلبستگ ییغذا
نسبت  یلیمیب یکه دارا یکند. افرادیم فینامند( را تضعیم "مکان

نسبت به  یلیمیب خورند،ینم یدیجد یهستند، غذا دیجد یبه غذاها
است  دیاست بع یقوم یمصرف غذاها یبرا یدیتهد دیجد یغذاها

 دارند یباالتر دیجد ینسبت به غذاها یلیمیب یکه دارا یگردشگران
را امتحان کنند، گردشگران با  زبانیکشور م کی یسنت یغذاها

ناآشنا که  یاز خوردن غذاها ادیز دیجد ینسبت به غذاها یلیمیب
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با  یکمتر یشود و از رابطه عاطفیم یکم ییغذا اتیمنجر به تجرب
 ChiehHsu and) کنندینند، اجتناب مکیم یریجلوگ مقصد سفر

Scott, 2020). یتوان وفاداریبا عنوان چگونه م یادر مقاله 
مطالعه  نیا داد، شیافزا یمحل یرا به غذاها یگردشگران داخل یتجرب

توسط گردشگران  یمحل یمصرف غذا نهیرا در زم یتجرب یوفادار
در این پژوهش نشان دادند  دهدیقرار م یمورد بررس یداخل یحیتفر

 دیخر میدهد که تصمینشان م تیمرکزی )محل یغذا تیمرکزکه 
اگرچه  است، یدها و تصورات فرارزش چقدر در ارتباط با اهداف،

 ت،یرضا زه،یانگ ،(کننده استینیب شیپ زین یفرهنگ تیو رضا زهیانگ
 یبه غذا لتمای – یمحل ی)اجتناب از غذا یتیشخص یهایژگیو

 Williamson) دهد شیرا افزا یقبل یوفادار تواند برمی (، یمحل

and Hassanli, 2020.) توان گفت که فقر و طور کلی میبه
تنگدستی یکی از مشکالت اساسی جوامع روستایی در چند سال اخیر 

پذیری های مکرر سطح آسیببوده است زیرا از یک طرف خشکسالی
دیگر منابع درآمدی در مناطق  خانوارها را افزایش داده و از طرف

روستایی جوابگوی نیازهای آنان نیست. اما در بسیاری از روستاها از 
عنوان توانند بهمیقابلیت گردشگری برخوردار هستند و از این صنعت 

موتور رشد و توسعه مناطق استفاده کنند تا بتوانند بر میزان میزان 
ر ابتدا برای توسعه گردشگری افزایند. اما دتوانمندی اقتصادی خود بی

روستایی باید رفتارهای گردشگران مورد مطالعه قرار بگیرد زیرا درک 
تواند به افزایش عملکرد گردشگری در مناطق رفتارهای گردشگران می

روستایی کمک کند. اما فقر مطالعات در مناطق روستایی در زمینه 
در استان نقش غذا در جذب گردشگر در مطالعه گذشته مخصوصاٌ 

خوزستان چندان مورد بررسی قرار نگرفته است این در حالی است که 
توانند در مناطق روستایی با برخورداری از تنوع باالی غذای محلی می

در زمینه توسعه گردشگری مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین، در راستای 
 یرفتار تحلیل بررسی تمایالت حاضر پژوهش یهدف کلاین مهم 

در شهرستان  یمحل یبراساس ارزش مصرف غذا ییشگران روستاگرد
 .باشدیشوشتر م

 

   روش انجام تحقیق -2

با توجه به هدف  ،یکم قاتیاز نوع تحق تیحاضر از نظر ماه قیتحق
از نوع  یفیتوص قاتیها جزء تحقداده یاز لحاظ گردآور ،یکاربرد

دشگران گر یشامل تمام قیتحق یجامعه آمار .باشدیم یهمبستگ
که حجم نمونه براساس  باشدیشهرستان شوشتر م ییمناطق روستا
 یتصادف یریگبه روش نمونه نفر 400 و مورگان، یجدول کرجس

. در این پژوهش به منظور بررسی تمایل گردشگران برآورد خواهد شد
به استفاده از غذای محلی از چارچوب ترجیحات و رفتارگردشگران غذا 

(Jeaheng and Han, 2020 در ادامه 1( استفاده شد )شکل .)
 اولیور :الیه اول شود.نحوه شکلگیری فرضیات این مدل ارایه می

دارد که رضایت، ارزیابی کلی از وضعیت خرید است ( بیان می1977)
که شامل انتظارات مشتری در مورد یک محصول یا خدمات است. 

 Hanیابد )میسطح رضایت با برآورد کردن انتظارات مشتری افزایش 

& Kim, 2017 رضایت مشتری یک موضوع اساسی در تحقیقات .)
بینی احساسات بازاریابی است زیرا منجر به نتایج رفتاری مثبت در پیش

 ,Han & Hyunگیری و قصد آینده است )مشتری، تصمیم

2015; Kim, 2018 رضایت مشتری عبارت است از احساس .)
ملکرد ذهنی وی در مقایسه با خوشایند شخص است که از مقایسه ع

( بیان کردند 1999(. الیو برک )1389شود )کاتلر، انتظارات او ناشی می
که وفاداری به رضایت مشتری بستگی دارد که متاثر از انتظارات است. 

منو وجو، فرهنگ  ،یفرهنگ یهاتجربه که شاملغذا  یهایژگیو
صول، مهارت مح تیارزش پول، جذاب ،ییمواد غذا تیفیک ،یرفتار

 یمحل یاز غذا تیبر رضا است اصالت و سنت ،یبندکارکنان، بسته
که در مطالعات  (Jeaheng and Han, 2020دارد ) ینقش اساس

(Kim, 2018; Kuo et al., 2009; Trang et al., 

2019; Zhao et al, 2012 .این ارتباط به اثبات رسیده است )
فرضیه الیه گیرد. ر شکل میبنابراین، فرضیه الیه اول به صورت زی

منو وجو، فرهنگ  ،یفرهنگ یهاتجربهمواد غذایی ) اول: ویژگی
محصول، مهارت  تیارزش پول، جذاب ،ییمواد غذا تیفیک ،یرفتار

داری بر ( تاثیر مثبت و معنیاصالت و سنت ،یبندکارکنان، بسته
در سطح دوم از الیه دوم:  رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.

به تاثیر رضایت بر نگرش و دلبستگی به غذای  مدل مورد استفاده
پردازد. رضایت از غذای محلی بر محلی در میان گردشگران می

 ,.Han et alنگرش، احساس و قصد آینده فرد اثرگذار است )

2019; Kwun, 2011; Oliver, 1997 مطالعات مختلف نیز .)
بر نگرش و دلبستگی  بر این نکته تاکید داشتند که رضایت مشتری

 ,.Han et alمشتری و تمایالت رفتاری فرد در آینده اثرگذار است )

2020; Kwun, 2011; Ryu et al., 2012; Moon & 

Han, 2019; Orth et al., 2010 اعتقاد بر این است که .)
ها به رضایت گردشگران نه تنها باعث بازگشت و تداوم مسافرت آن

ترغیب دوستان و آشنایان به دیدار شهر شود، بلکه سبب مقصد می
(. به عبارتی وقتی یک 1397مقصد خواهد شد )فرهانی و همکاران، 

گردشگر از تجربه سفر خود رضایت داشته باشد تمایل بیشتری برای 
 ,.Lončarić et alبازگشت مجدد به همان مقصد خواهد شد )

داری (. تامین رضایت گردشگر به نوبه خود دلبستگی و وفا2017
(. به 1390دهد )ابراهیم پور و همکاران، ایشان را به مقصد افزایش می
دارد که ( در پژوهش خود بیان می2012عنوان مثال ریو و همکاران )

تواند نگرش مثبت و احساسات فرد را تحت رضایت باالی مشتری می
تواند رضایت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، بررسی عواملی که می

 ,Jeaheng and Hanیر قرار از اهمیت باالیی برخوردار است )تاث

(. نگرش به غذای محلی بیانگر ارزیابی مثبت و منفی فرد از 2020
( بنابراین، ارزیابی مثبت Orth et al., 2010غذای محلی است )

 ,.Han et alتواند سطح دلبستگی فرد را تحت تاثیر قرار دارد )می

2020; Jeaheng and Han, 2020 فرضیات (. در این راستا
فرضیه اول الیه دوم: رضایت  شود.الیه دوم به صورت زیر ارایه می

داری بر نگرش و گردشگران از غذای محلی تاثیر مثبت و معنی
 دلبستگی آنان به غذای محلی دارد.

فرضیه دوم الیه دوم: نگرش گردشگران به غذای محلی اثر مثبت و 
در این الیه سوم:  ن به غذای محلی دارد.داری بر دلبستگی آنامعنی
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الیه شواهدی مبنی بر تاثیر نگرش و دلبستگی به غذای محلی و تاثیر 
پردازد. نگرش عاملی مهمی در آن بر قصد رفتاری گردشگران می

( که Kwun, 2011ارزیابی از برند، خدمات و محصوالت است )
از  ت و پسبراساس تفاوت بین اطالعات پیش از یک محصول و خدما

 ;Ajzen & Fishbein, 2005خرید ایجاد شده است )

Oliver, 1999 افراد نگرش خود را براساس باورها و احساساتشان .)
(. اجزای Farris et al., 2003دهند )ها شکل مینسبت به آن

نگرش عبارت از سه قسمت عاطفی، رفتاری و شناختی است. بخش 
است که مصرف کننده   عاطفی نگرش شامل احساسات یا عواطفی

(. بخش رفتاری Malhotra, 2005نسبت به یک موضوع دارد )
نگرش شامل قصد مصرف کننده نسبت به یک موضوع  براساس 
تجارب و رفتارهای گذشته است و بخش شناختی به باورها و افکار و 

 ,.Solomon et alهای ما نسبت به هر موضوع است )ویژگی

بازاریابی تجاری نقش بسیار سودمندی (. دلبستگی مشتری در 2006
(. دلبستگی در مطالعات قبلی به Yuksel et al., 2010دارد )

سطح احساساتی که مصرف کننده نسبت به یک محصول، خدمات، 
کند، مرتبط با تجربه پس از تجربه و ارتباط با برند یا مکان احساس می

(. Filho & Ayres, 2016رفتار تعامل فردی مشتری اشاره دارد )
تمایالت رفتاری هدفی مهمی برای ارایه خدمات کسب و کار است، 
زیرا هر چه هر چه تمایالت رفتار مشتریان بیشتر باشد مزیت رقابتی 

توان به عنوان ارزیابی بیشتر است. تمایالت رفتاری مشتری را می
( مطلوب Oliver, 1999مثبت مشتری پس از مصرف تعریف کرد )

ی ادامه خرید یا بازدید مجدد و قصد او برای توصیه به قصد مشتری برا
 ,Chen & Chenمحصول یا خدمت به دیگران مرتبط است )

(. بر این اساس قصد رفتاری در این مطالعه به عنوان مبنای 2010
ارزیابی مثبت مشتری براساس تجربیات و اطالعات گذشته، تمایل به 

ایل به توصیه و بازگشت، خرید مجدد همان محصول یا خدمت و تم
گذاری اطالعات در محصول وخدمت به دیگران تعریف شده اشتراک
 است. 

نگرش توضیحی برای ارزیابی، احساس، دلبستگی عاطفی و قصد 
 ,.Li & Liu, 2019; Choi et alرفتاری گردشگران است )

2013; Choe & Kim, 2018( مطالعات چو و کیم )2018 )
غذای محلی گردشگران تاثیر مثبتی بر های ارزشی نشان داد که ویژگی

نگرش، تصویر مقصد غذا و تمایالت رفتار گردشگران دارد. عالوه بر 
ها در تحقیقات قبلی به عنوان الزاماتی برای ها  و دلبستگیاین، نگرش

 Jeaheng etبهبود قصد رفتار آینده گردشگران برجسته شده است )

al., 2019; Liu et al., 2018; Yuksel et al., 2010 .)
( نشان داد که نگرش 2010همکاران )به عنوان مثال یوکسل و 

تواند گردشگران را در توصیه به عاطفی و دلبستگی عاطفی به غذا می
ها تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، فرضیه مکان و قصد بازدید مجدد آن

م: فرضیه اول الیه سوشود. الیه سوم این مدل به صورت زیر ارایه می
داری تمایالت گردشگران تواند اثر معنینگرش به غذای محلی می

)تمایل به استفاده مجدد و تمایل به پیشنهاد غذای محلی به دیگران( 
تواند فرضیه دوم الیه سوم: دلبستگی به غذای محلی می داشته باشد.

داری تمایالت گردشگران )تمایل به استفاده مجدد و تمایل به اثر معنی
آوری اطالعات ابزار جمع ( داشته باشد.اد غذای محلی به دیگرانپیشنه

پرسشنامه بود که مشتمل بر دو قسمت کلی بود. بخش اول: مربوط به 
هایی برای سنجش ای بود. بخش دوم: آیتمهای فردی و حرفهویژگی

( بود که مبنای طراحی این بخش از پرسشنامه 1چارچوب شماره )
 ,Jeaheng and Han, 2020; Choe and Kimمطالعات )

ارایه شده است. روایی  1بود که در جدول شماره  (2018 ;2019
صوری پرسشنامه آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورد تأیید قرار 
گرفت. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و 

یایی ترکیبی برای هر یک از استفاده شد. مقدار ضریب روایی سازه، پا
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای هر یک از متغیرهای تحقیق در 

در (.  1گیری شده بود، محاسبه گردید )جدول قالب طیف لیکرت اندازه
با  ریمس لیاز تحل رهایمتغ نیب یرابطه لیو تحل هیتجز یبرا ت،ینها

 استفاده شد. Spssو  Smart Pls هایافزاراز نرم استفاده
 

 
 (Jeaheng and Han, 2020ترجیحات و رفتارگردشگران غذا ) -1چارچوب 
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  نتایج -3
بینی شده درمدل منظور بررسی روابط پیشدراین بخش به

 Partial Least Squaresمفهومی پژوهش از رهیافت 

(PLS)  وبخش مدل استفاده شد. نتایج این بخش درد
 شود.ساختاری پژوهش ارائه میگیری و مدلاندازه

 گیری پژوهش ارزیابی مدل اندازه 

گیری در سه مرحله تک بعدی بودن، روایی و ارزیابی مدل اندازه
 ;Wong, 2013شود )پایایی و روایی تشخیصی انجام می

Khoshmaram et al., 2020 در ادامه نتایج مراحل .)
 شود. های پژوهش ارائه میری سازهگیارزیابی اندازه

 t مرحله براساس مقادیر بارعاملی و  تک بعدی بودن: این
 ;Wong, 2013گیرد )موردارزیابی قرار می

Khoshmaram et al., 2020 باتوجه به مقادیر ارائه .)
توان گفت که مقادیر بارعاملی ارائه شده ( می1شده )جدول  

( واز لحاظ آماری در 5/0ر از برای نشانگرهای انتخابی )باالت
( معنادار بودند. این نتیجه P<0.01سطح خطای یک درصد )

باشد. بیانگر تأیید تک بعدی بودن بودن نشانگرهای انتخابی می
توان اظهار کردکه نشانگرهای انتخابی برای بنابراین، می
طور اند وبهدرستی انتخاب شدههای پژوهش بهسنجش سازه

 سنجد. ه رامیدقیق همان مولف

(، CRدراین مرحله مقادیر پایایی ترکیبی ) روایی و پایایی:

( بررسی AVEآلفای کرونباخ و واریانس استخراج شده )
نتایج (. باتوجه بهKhoshmaram et al., 2020شود )می

( CRتوان گفت که پایایی ترکیبی )می 1ارائه شده درجدول 
ی پژوهش بیشتر از های موجود در مدل پیشنهاددرتمام سازه

و میانگین واریانس  70/0، ضریب آلفای کرونباخ باالتر از 60/0
بود؛ بنابراین، تمام  50/0( بیشتر از AVEاستخراج شده )

متغیرهای نهفته مدل پیشنهادی پژوهش از پایایی و روایی 
معنی این است که مناسبی برخوردار بودند. این نتیجه به

های پژوهش با گیری سازهاندازههای انتخاب شده برای آیتم
 کند.دقت انتخاب شده وامکان تکرار آزمایش رافراهم می

 
 گیری پژوهشارزیابی مدل اندازه -1جدول 

 روایی و پایایی t بار عاملی نماد در مدل متغیرها سازه

و  یتجربه فرهنگ
 یمحل

 CLE1 798/0 744/21 دهدتجربه غذای محلی حس فرهنگی شوشتر را ارائه می

 روایی سازه:
598/0 

 842/0پایایی ترکیبی: 
 778/0آلفای کرونباخ:  

های منحصر به فرد مناطق روستایی شوشتر را ارائه ها و آیینتجربه غذای محلی سنت
 دهد.می

CLE2 709/0 630/14 

 CLE3 724/0 037/14 دهد.تجربه غذاهای محلی شوشتر تصویری سنتی و فرهنگی از منطقه را ارائه می

 CLE4 648/0 775/10 تجربه غذاهای محلی فرصتی برای افزایش دانش جدید از فرهنگ مردم شوشتر است.

کند تا سبک زندگی مردم محلی را درک تجربه غذاهای محلی شوشتر به من کمک می
 کنم.

CLE5 589/0 979/9 

 CLE6 576/0 985/8 زشمند است.چشیدن غذاهای محلی شوشتر در مکان اصلی یک تجربه اصیل و ار

منو و جو 
 )اتمسفر(

 MA1 834/0 899/29 دهد.منوی غذاهای محلی شوشتر تصاویر و توضیحاتی کاملی از غذاهای محلی را ارائه می
 روایی سازه:

657/0 
 912/0پایایی ترکیبی: 
 812/0آلفای کرونباخ:  

ثال تند یا غیرتند( را نشان منوی غذاهای محلی شوشتر طعم و درجه غذا )به عنوان م
 دهد.می

MA2 824/0 646/26 

 MA3 726/0 357/14 غذاهای محلی شوشتر فضایی دلپذیر و راحت دارند.

 MA4 821/0 231/27 غذاهای محلی شوشتر مرتب و تمیز هستند.

  خدمات کارکنان
 )فرهنگ رفتاری(

 SS1 709/0 306/17 ند.ارائه دهندگان غذاهای محلی شوشتر رفتاری دوستانه دار
 روایی سازه:

607/0 
 887/0پایایی ترکیبی: 
 805/0آلفای کرونباخ:  

ارائه دهندگان غذاهای محلی شوشتر رفتاری حمایت کننده و کمک کننده نسبت به 
 گردشگران دارند.

SS2 781/0 931/21 

 SS3 785/0 914/20 فروشندگان غذای محلی شوشتر افرادی مهربان هستند

 SS4 754/0 724/23 فروشندگان غذای محلی شوشتر افرادی مودب و با نزاکت هستند

 کیفیت اصلی غذا

 CFQ1 788/0 147/15 دارند یمناسب هیشوشتر مواد اول یمحل یغذاها
 روایی سازه:

618/0 
 892/0پایایی ترکیبی: 
 796/0آلفای کرونباخ:  

 CFQ2 686/0 666/11 تندغذای محلی شوشتر غذاهایی غنی از مواد مغذی هس

 CFQ3 548/0 602/6 غذاهای محلی شوشتر غذاهایی تمیز و با طراوتی هستند

 CFQ4 622/0 216/8 غذاهای محلی شوشتر برای سالمتی مفید هستند

 CFQ5 598/0 402/8 غذاهای محلی شوشتر برای خوردن و مصرف کردن بی خطر هستند

 ارزش پول

 روایی سازه: VM1 760/0 592/18 قیمت مناسبی دارندغذاهای محلی شوشتر 
505/0 

 804/0پایایی ترکیبی: 
 723/0آلفای کرونباخ:  

 VM2 629/0 496/9 غذاهای محلی شوشتر ارزش پول پرداخت شده را دارند

 VM3 739/0 164/16 غذاهای محلی شوشتر ارزان قیمت هستند

 VM4 832/0 478/26 هزینه غذاهای محلی مناسب است
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 محصول تیجذاب

 روایی سازه: PA1 778/0 331/34 غذاهای محلی شوشتر بوی مطبوعی دارند
701/0 

 958/0پایایی ترکیبی: 
 904/0آلفای کرونباخ:  

 PA2 782/0 394/26 غذاهای محلی شوشتر خوشمزه است

 PA3 577/0 623/10 غذاهای محلی شوشتر شالوده و بافت دلپذیری دارند

 PA4 548/0 415/8 طور کلی تهیه غذاهای محلی شوشتر طعم و کیفیت خوبی دارندبه

مهارت پرسنل در 
 یآشپز

 SPC1 859/0 983/38 دهندکنندگان غذاهای محلی شوشتر غذاهای متنوعی را ارائه میتهیه
 روایی سازه:

504/0 
 817/0پایایی ترکیبی: 
 715/0آلفای کرونباخ:  

های مخصوص، ظاهر آشپز کارآمدی محلی شوشتر با پوشیدن لباسکنندگان غذاهای تهیه
 دارند.

SPC2 612/0 728/11 

کنند )تا غذا جا خوبی دستورالعمل تهیه غذاها را رعایت میکنندگان غذاهای محلی بهتهیه
 بیفتد(.

SPC3 741/0 923/16 

ی و بندبسته
 قسمت

 روایی سازه: PP1 639/0 488/10 رسند.ظروف غذاهای محلی شوشتر زیبا بنظر می

602/0 
 914/0پایایی ترکیبی: 
 841/0آلفای کرونباخ:  

 PP2 775/0 104/12 بندی مناسب و خوب هستند.غذاهای محلی شوشتر دارای بسته

 PP3 755/0 905/10 ظروف غذاهای محلی شوشتر از نظر بصری جذاب هستند.

 PP4 563/0 507/5 سترس هستند و ارسال هستندغذاهای محلی متنوع شوشتر به آسانی قابل د

 سنت و اصالت

 روایی سازه: TA1 775/0 726/33 چشیدن غذاهای محلی به روش سنتی تجربه مخصوص و منحصر به فردی است.

577/0 
 892/0پایایی ترکیبی: 
 776/0آلفای کرونباخ:  

 TA2 736/0 557/21 هد.دهای اصلی منطقه را ارائه میتجربه غذاهای محلی شوشتر ویژگی

 TA3 589/0 379/7 غذاهای محلی شوشتر بسیار محبوب و معروف هستند.

 TA4 568/0 622/7 کامال شناخته شده هستند. یشوشتر افراد یمحل یغذاها کنندگانهیته

 یاز غذا تیرضا
 یمحل

 روایی سازه: SLF1 680/0 893/15 امهمانطور که انتظار داشتم از خوردن غذای محلی شوشتر راضی

701/0 
 956/0پایایی ترکیبی: 

 آلفای کرونباخ:
911/0 

 SLF2 785/0 001/31 ای استخوردن غذاهای محلی شوشتر یک انتخاب عاقالنه

 SLF3 727/0 000/19 من از تصمیم خود برای تجربه کردن غذای محلی خوشحالم

 SLF4 692/0 385/17 بودبازدید و تجربه غذاهای محلی فراتز از حد انتظار 

به  یدلبستگ
 یمحل یغذا

هایی که دارند دلبستگی من را به اینجا بیشتر کرده غذاهای محلی شوشتر به دلیل جذابیت
 است.

ALF1 656/0 205/13 
 روایی سازه:

589/0 
 849/0پایایی ترکیبی: 
 793/0آلفای کرونباخ:  

ی در من نسبت به اینجا به وجود خوردن غذای محلی شوشتر یک پیوند عاطفی و احساس
 آورد.

ALF2 735/0 688/19 

 ALF3 840/0 743/41 وجود آورد.غذاهای محلی شوشتر یک خاطره شیرین و به یاد ماندنی را برای من به

 ALF4 799/0 350/41 من به خاطر غذاهای محلی شوشتر هم که باشد دوستدارم دوباره به اینجا برگردم.

ذای نگرش به غ
 محلی

 روایی سازه: ALF1 804/0 130/46 غذای محلی ایمن و سالم هستند

608/0 
 812/0پایایی ترکیبی: 
 742/0آلفای کرونباخ:  

 ALF2 765/0 416/21 انتخاب غذای محلی عاقالنه است

 ALF3 721/0 416/17 استفاده از غذای محلی یک انتخاب خوب است

تمایل به استفاده 
 مجدد از غذای

 محلی

 ICLEF1 810/0 786/35 خواهم در آینده به شوشتر برگردم تا غذاهای محلی متنوع دیگری را کشف کنم.من می

 روایی سازه:

639/0 
 921/0پایایی ترکیبی: 
 885/0آلفای کرونباخ:  

 ICLEF2 854/0 536/62 من برنامه دارم در آینده دوباره برای گردشگری غذا به مناطق روستایی شوشتر برگردم.

خواهم برای لذت بردن از غذاهای محلی طی سه سال آینده به مناطق روستایی من می
 شوشتر برگردم.

ICLEF3 758/0 731/26 

من اگر بتوانم دوباره این مقصد را انتخاب کنم به خاطر غذای محلی آن دوباره این کار را 
 خواهم کرد.

ICLEF4 820/0 480/42 

تمایل به پیشنهاد 
 ذای محلیغ

در مورد مزایای و نقاط مثبت غذاهای محلی مناطق روستایی شوشتر برای دیگر افراد 
 صحبت خواهم نمود.

IRELF1 543/0 022/9 

 روایی سازه:

582/0 
 872/0پایایی ترکیبی: 
 796/0آلفای کرونباخ:  

صیه من غذاهای محلی غذاهای محلی مناطق روستایی شوشتر را به دوستان و آشنایانم تو
 خواهم نمود.

IRELF2 847/0 422/31 

 IRELF3 802/0 754/24 .گذارمیرا با دوستانم به اشتراک م یمحل یمن تجارب استفاده از غذا

به  گرانیخورد را با د ییتا تجارب غذا دهدیشوشتر به من فرصت م یمحل یخوردن غذاها
 اشتراک بگذارم.

IRELF4 791/0 536/27 

 

برقرار است که  یزمان: اعتبار تشخیصی تحلیل تشخیصی
 یریگؤاالت اندازهساز ریمتغ کیکننده  یریگسؤاالت اندازه

 Hair et) باشد زیابل تمقایافتراق داشته  گرید متغیرهایکننده 

al., 2017.) که از لحاظ آمار درصورتیAVE  بین متغیرهای

ها باشد متغیرهای پژوهش پژوهش بزرگتر از همبستگی بین آن
 Fornell andازدارای اعتبار تشخیصی مناسب است )

Larcker, 1981 ؛ 2(. براساس نتایج ارائه شده در جدول
های پژوهش برای سازه AVEطور کلیمشاهده شد که به
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(0.758<AVE<0.952بزرگتر ازهمبستگی بین آن ) ها
(0.343<r<0.638 بود. این نتیجه نشان داد که روایی )

های موجود درمدل پیشنهادی پژوهش تأیید تشخیصی سازه
 شدند.  

های پژوهش بررسی اعتبار تشخیصی سازه -2جدول   

هاسازه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

             758/0  
و  یتجربه فرهنگ

یمحل  

            854/0  345/0 نو و جو )اتمسفر(م   

           952/0  415/0  328/0  
خدمات کارکنان 

(یفرهنگ رفتار)  

          855/0  418/0  352/0  415/0 ذاغ یاصل تیفیک   

         806/0  635/0  378/0  357/0  441/0  ارزش پول 

        795/0  423/0  452/0  343/0  344/0  452/0 محصول تیجذاب   

       822/0  429/0  525/0  538/0  350/0  419/0  368/0  
مهارت پرسنل در 

یآشپز  

      788/0  635/0  411/0  482/0  463/0  379/0  365/0  324/0 متو قس یبندبسته   

     866/0  362/0  482/0  382/0  605/0  384/0  405/0  524/0  415/0  سنت و اصالت 

    788/0  427/0  418/0  405/0  389/0  537/0  392/0  418/0  499/0  504/0  
 یاز غذا تیرضا

یمحل  

   910/0  502/0  367/0  382/0  421/0  418/0  522/0  405/0  433/0  457/0  522/0  
 یابه غذ یدلبستگ

یمحل  

  758/0  328/0  493/0  408/0  345/0  355/0  463/0  463/0  467/0  500/0  469/0  452/0  
 ینگرش به غذا

یمحل  

 805/0  411/0  482/0  522/0  411/0  444/0  401/0  485/0  259/0  543/0  566/0  504/0  521/0  
ه به استفاد لیتما

 یمجدد از غذا
یمحل  

866/0  417/0  409/0  441/0  511/0  389/0  398/0  452/0  493/0  573/0  638/0  528/0  536/0  543/0  
 ادشنهیبه پ لیتما

یمحل یغذا  

 

 ارزیابی مدل ساختاری پژوهش 

های مختلفی ساختاری پژوهش از شاخصدربررسی برازش مدل 
(. براساس مقادیر پیشنهادی 3شود )جدول استفاده می

توان گفت های ارائه شده ومیزان مقادیر گزارش شده میشاخص
توان براساس آن که مدل از برازش مناسبی برخوردار است ومی

 فرضیات تحقیق راآزمایش نمود.

  

 

های مدل ساختاری پژوهشارزیابی شاخص -3جدول   

های برازششاخص  SRMR D-G1 D-G1 NFI RMS-Theta 

1/0 > مقدار پیشنهادی  > 05/0  > 05/0  > 9/0  ≤ 12/0  

08/0 مقدار تخمین  428/0  483/0  99/0  09/0  
 

گیری و ساختاری پژوهش با استفاده های اندازهپس از تأیید مدل
ها درقالب مدل منظور آزمون فرضیهاز تحلیل عاملی تأییدی، به

تحلیل مسیر )ارزیابی  مفهومی پیشنهادی پژوهش ازروش

ساختاری( استفاده شد.مدل مسیر پژوهش بانمایش بارهای مدل
( ادامه 3و  2های داری در)شکلعاملی استاندارد شده ومعنی

 است.   ارائه شده
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 مدل در حالت استاندارد با نمایش بار عاملی -2شکل 

 

 
 ( tداری )مدل در حالت معنی -3شکل 
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در این مرحله فرضیات تحقیق  :آزمون فرضیات تحقیق

داری ضریب مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور بررسی معنی
مسیر یا همان بتا ازروش از سرگیری بوت استرپ استفاده شد 

نمونه  300و  150که برای این منظور از سرگیری در دو حالت 
دار بودن استفاده شد. نتایج نشان داد دردو حالت تغییری درمعنی

ترها ایجاد نشد و نتایج ازاعتبار محکمی برخوردار بود، زیرا پارام
دار بودن روابط بین متغیرها ازحجم نمونه تاثیر نپذیرفت معنی

توان بود لذا می tوتنها تغییری که ایجاد کرد در مقدار آماره 
درقالب مدل رگرسیونی فرضیات را آزمون کرد. نتایج بیانگراین 

شده بینیبراساس روابط پیشبودکه تمامی فرضیات تحقیق 
تاییدشده است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق 

درصد واریانس متغیر تمایل )استفاده  60قادرند که بیش از 
 (.4تبیین کنند )جدول  مجدد و پیشنهاد به دیگران( را

 

 نتایج بررسی فرضیات تحقیق -4جدول 

 2R نتیجه فرضیه t بار عاملی فرضیات
داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی های فرهنگی و محلی غذای محلی اثر معنیویژگی تجربه

 دارد.
 تایید 087/3 113/0

756/0 

 تایید 810/2 101/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.غذای محلی اثر معنی منو و جو )اتمسفر(ویژگی 

داری بر رضایت گردشگران از غذای غذای محلی اثر معنی (یخدمات کارکنان  )فرهنگ رفتارویژگی 
 محلی دارد.

 تایید 919/2 103/0

 تایید 557/2 130/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.اثر معنی غذا یاصل تیفیکویژگی 

 تایید 790/3 110/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.غذای محلی اثر معنی ارزش پولویژگی 

 تایید 563/8 433/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.غذای محلی اثر معنی محصول تیجذابویژگی 

 تایید 910/8 301/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.ی غذای محلی اثر معنیمهارت پرسنل در آشپزویژگی 

 تایید 429/3 208/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.اثر معنی غذای محلی و قسمت یبندبستهویژگی 

 تایید 008/5 316/0 داری بر رضایت گردشگران از غذای محلی دارد.غذای محلی اثر معنی سنت و اصالتویژگی 

 609/0 تایید 305/9 516/0 داری بر نگرش آنان نسبت به غذای محلی داردرضایت گردشگران از غذای محلی تاثیر معنی

 تایید 545/3 154/0 داری بر دلبستگی آنان نسبت به غذای محلی داردرضایت گردشگران از غذای محلی تاثیر معنی
632/0 

 تایید 386/25 710/0 داری بر دلبستگی گردشگران به غذای محلی دارد.نگرش به غذای محلی تاثیر معنی

205/0 بر تمایل به استفاده مجدد از غذا داردداری نگرش به غذای محلی تاثیر معنی  201/2  تایید 
638/0  

393/0 داری بر تمایل به استفاده مجدد از غذا دارددلبستگی به غذای محلی تاثیر معنی  162/4  تایید 

154/0 داری بر تمایل به پیشنهادی غذای محلی به دیگران دارد.نگرش به غذای محلی تاثیر معنی  171/2  تایید 
236/0  

324/0 داری بر تمایل به پیشنهادی غذای محلی به دیگران دارد.دلبستگی به غذای محلی تاثیر معنی  533/4  تایید 

 

 گیری نتیجهبحث و  -4
 نکهیعالوه برا ،یبا تمرکز بر مسائل فرهنگ ییغذا یگردشگر

به  تواندیم زند،یمسافران رقم م یبرا یماندن ادیب یاخاطره
 ییکوچک جامعه به خصوص جامعه روستا یهااقتصاد بخش

است که  یغذا نشان دهنده فرصت سمیتور کمک کند. رانیا
 ن،ی. عالوه بر اکندیکرده و آن را متنوع م ایرا اح یگردشگر

 زین ییزاشده و به اشتغال یو بوم یمحل یموجب توسعه اقتصاد
در  تواندیم ییغذا سمیتور ل،یدل نی. به همشوندیمنجر م

نقش داشته  یمقاصد گردشگر یتقاضا برا شیو افزا یدسازبرن
حفظ  زیو تنوع جوامع را ن یمحل یهاو در کنار آن، سنت شدبا

 یهامناطق مختلف اعتبار و پاداش یبرا ن،یکند. افزون بر ا
دانست که  دیبا نی. عالوه بر اآوردیبه همراه م زین یگرید

گذشته  یهانتکه تنها به س ستین یادهیپد ییغذا سمیتور
بنابراین، نیاز  است. ریرپذیتأث زین ندهیتعلق داشته باشد، بلکه از آ

است عوامل موثر بر تمایل گردشگران شناسایی شود و با 
شناختن عوامل مهم یک برنامه اصولی برای بسط و گسترش 

غذای محلی تدارک دید. در این راستا این پژوهش با هدف 
ن به استفاده از غذای محلی در عوامل موثر بر تمایل گردشگرا

پردازد. در این پژوهش شهرستان شوشتر در استان خوزستان می
از مدل ترجیحات غذایی و وفاداری گردشگران به غذا 

(Jeaheng and Han, 2020 استفاده شد. نتایج نشان )
داد این مدل در این زمینه بسیار کارآمد بود زیرا تمامی فرضیات 

 60رار گرفت و عالوه بر آن توانست بیش از تحقیق مورد تایید ق
درصد از تمایالت گردشگران )به استفاده مجدد، پیشنهاد به 

اولین فرضیه الیه )اول( تاثیر دیگران( را تبیین نماید.  
های مختلف غذا بر رضایت گردشگران بود، نتایج این ویژگی

های مختلف غذا بر رضایت فرضیه نشان داد که ویژگی
داری دارد. این یافته با مطالعات ن تاثیر مثبت و معنیگردشگرا

(Kim, 2018; Kuo et al., 2009; Trang et al., 

2019; Zhao et al, 2012 همسو بود. در تحلیل این )
های سنتی توان گفت که هر چه غذاهای محلی ویژگییافته می

و فرهنگی محلی بیشتری را در خود داشته باشند و عالوه بر آن، 
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ز قیمت و کیفیت مناسبی برخوردار باشند رضایت گردشگران را ا
توانند نماد غذاهای هر محله میآورد. بنابراین، بیشتر فراهم می

ها و باورهای مردم آن و گویای فرهنگ، اقتصاد و حتی ارزش
منطقه باشند. براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، 

ختلف جهان به ترین دالیل سفر گردشگران به نقاط ماصلی
و گردشگری غذا  طبیعت گردی های فرهنگی،جاذبه ترتیب

اولین فرضیه الیه دوم  .است که بیشترین محبوبیت را دارند
تاثیر رضایت گردشگران بر نگرش و دلبستگی گردشگران به 

 ;Han et al., 2020ا بود که مطابق با مطالعات )غذ

Kwun, 2011; Ryu et al., 2012; Moon & 

Han, 2019; Orth .این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت )
توان گفت که رضایت از یک محصول و در تحلیل این یافته می

تواند پیوند عاطفی بین شخص و محصول ایجاد کند خدمات می
(. رضایت از غذای محلی در واقع 1390همکاران،  ابراهیم پور و)

با بیان برآورده نمودن انتظارات شخصی از غذای محلی در 
ارتباط است اگر غذای یک منطقه بتواند انتظارات یک شخص 
را برآورده سازد و احساس خوشایندی را در شخص ایجاد کند 

تواند سطح دلبستگی و نگرش مساعدی در گردشگر ایجاد می
دومین فرضیه الیه  (. Prayag and Ryan, 2012)کند 

دوم تاثیر نگرش بر دلبستگی به غذای محلی بود این یافته با 
( Li & Liu, 2019; Choi et al., 2013مطالعات )

همسو بود. نگرش توضیحی برای ارزیابی، احساس، دلبستگی 
 ,Li & Liu) عاطفی و قصد رفتاری گردشگران است

2019; Choi et al., 2013; Choe & Kim, 

تواند ( بنابراین، ارزیابی مثبت گردشگران از غذا می2018
نگرش مساعدی در شخص ایجاد کند و به تبع آن سطح 
دلبستگی را افزایش دهد. به عنوان مثال ژانگ و همکاران 

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که غذاهایی که 2018)
توانند نگرش میعاری از مواد مضر برای سالمتی هستند 

در  مساعد و دلبستگی عاطفی باالیی در گردشگران ایجاد کند.
نهایت فرضیه کلی آخر این پژوهش اثر نگرش و دلبستگی به 
غذا بر تمایل گردشگران )پیشنهاد غذای محلی و استفاده مجدد 

های پژوهش از غذا( بود این فرضیه نیز مطابق با سایر فرضیه
 ,Filho & Ayresمطالعات )مورد تایید قرار گرفت. 

2016; Chen & Chen, 2010 از این یافته حمایت )
ریزی شده نگرش همواره کند. براساس مدل رفتار برنامهمی
تواند تمایل افراد تحت تاثیر قرار دهد و از نگرش به عنوان می

 & Ajzenشود )مهمترین تبیین کننده تمایل نام برده می

Fishbein, 2005 هر چه نگرش به غذای محلی (. در واقع
مساعدتر باشد سطح تمایل غذا و پیشنهاد آن به دیگران اهمیت 

 باالتری دارد.
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Abstract  

Introduction 

Over the past decades, food tourism has become as a dominant trend in global traveler’s interest. 

More than one-third of tourism expenditures are spent on food. Previous research has confirmed 

that food and dining are major elements considered by tourists when traveling and choosing 

destinations. Food is a major component of a travel experience, and it is a part of travel activities. 

Tourists eat the local cuisine in a tourism destination to fulfil their travel experiences. Travelers 

acquire new knowledge and understanding of the traditional local and regional culture of a 

destination, which are valuable in relation to destination image and future tourist intention. 

Accordingly, several tourism destinations have emphasized food activities and created 

gastronomic/culinary experiences to attract international visitors. Therfor this study was 

conducted with the general aim of preferences and behavioral intention of rural tourists to use 

local food in Iranian rural areas. 

 

Methodology 

 The statistical population of the study was all wolves in rural areas of Shushtar County. Using 

Krejcie and Morgan table, 400 of them were randomly selected for the study. The main research 

tool was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability 

was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. Data analysis was 

performed by SPSS and Smart Pls software.   

 

Results and Discussion 

Findings showed that all the characteristics of local food (cultural and local experience, menu 

and atmosphere (atmosphere), staff service (behavioral culture), main food quality, money value, 

product attractiveness, staff skills in cooking, package Classification, part, tradition and 

originality) have a positive and significant effect on tourists' satisfaction at the level of 99%. In 

addition, the results showed that the satisfaction of food tourists has a significant role in creating 

a positive attitude and attachment to local food. The results also show that attitudes and 

attachments to local food can explain more than 60% of tourists' behavioral tendencies. 

 

Conclusion 

The results of this study showed that the theory used in this study was very effective because it 

explains more than 60% of the desires of tourists. In addition, all the hypotheses of the research 

were confirmed. In general, the results of this study can help policy makers and rural 

development program to develop local food tourism to reduce migration and increase economic 

prosperity in the region. 
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