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 قدردانی

. است باسک آشپزی مرکز آن، وابسته عضو و( UNWTO)ملل متحد گردشگری جهانی سازمان بین همکاری نتیجه گزارش این

 .است شده تهیه باسک شپزیآ مرکز از گازتلومندی یاکینا آقای و هردیا د لوپز آمایا خانم توسط گزارش این

 با ،گردشگری و رقابت بازار اطالعات اداره رئیس یو،اکارو ساندرا خانم نظارت با UNWTO در گزارش نیز نظر تجدید و ویرایش

 .شد انجام ناانگاآمار ایدیتآ خانم همکاری
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 پیشگفتار
 گردشگری جهانی سازمان

 از ناپذیرجدایی بخشی گردشگری خوراک

 فرهنگ، تاریخ، و متشکل از محلی زندگی

 زا اینبنابر .است سرزمین یک جامعه و اقتصاد

 تجربه سازیغنی برای طبیعی ظرفیت

 نطقه،م با مستقیم ارتباط برقراری بازدیدکننده،

 .باشدبرخوردار می آن میراث و فرهنگ مردم،

 ذاتی ترویج کنار در اخیر، هایسال در

 عهتوس ای،منطقه هویت در گردشگری خوراک

 صدامق ،آن رقابتی قوت نقطه شدن مشخص با. است یافته افزایش این شاخه گردشگری نیز به عالقه سنتی، میراث و اقتصادی

 .هستند خوراک گردشگری مقصد برای یموقعیت ایجاد دنبال به جهان سراسر در نیز بیشتری

 برای عملی یابزار ند واشده تهیه( BCC) باسک آشپزی مرکز و UNWTO وابسته عضو ،UNWTO توسط هادستورالعمل این

 .روندبه شمار می مقصد سطح درخوراک  گردشگری توسعه از پشتیبانی

 در گردشگری خوراک ترویج راستای در گذشته سالهای طی BCC و UNWTO که را یهایفعالیت ی تهیه شده،هادستورالعمل

زمینه گردشگری  در UNWTO ساالنه جهانی مجمع به توانمی هاعالیتف نای جمله از .کندمی تکمیل اند،داده انجام جهان سراسر

 .کرد اشاره خوراک

 گردشگری خوراک و پیشبرد در خود چشمگیر هایکمک و تعهد بخاطر ،خوراک جهانی رهبربه عنوان  ،BCC از در پایان، مایلم

 .منمای تشکر UNWTO همکاری با پایدار توسعه پیشبرد برای ابزاری

 ولیکاشویلیزوراب پول

 دبیر کل

 (UNWTOسازمان جهانی گردشگری )
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 پیشگفتار

 مرکز آشپزی باسک

 توجه مورد که است هاییحوزه از یکی خوراک

 کنیممی مسافرت وقتی. گیردمی قرار گردشگران

ه ب کنیم، کشف را مقصد محلی غذاهای داریم دوست

 غذایی محصوالت یم،خطه برو آن هایرستوران

 هایتجربه بتوانیم و بچشیم ار یسنت معمول و

 .کنیم تجربه را خاص و فرد به منحصر آور،شگفت

 جهانی سازمان آمار براساس دهد،می نشان هاداده

 هزینه سوم یک از بیش ،(UNWTO) یگردشگر

 .است شده تبدیل سفر دالیل تریناصلی از یکی به بنابراین خوراک. شودمی غذا صرف گردشگر یک های

 یدتول ارزش زنجیره کل برای و کندمی کمک اشتغال و ثروت تولید به که است ای راهبردیشاخه خوراک صد،امق از بسیاری در

 .دکنمی ایجاد افزوده ارزش کشور برند ترویج و گردشگری هایشرکت یا هتل در آن تغییر و تحوالت باکیفیت، غذایی مواد

 یقطر از خوراک هایظرفیت توسعه هدف با ایرشتهنمیا و جامع یویکردر. است باسک آشپزی مرکز کار رو حاصلکتابچه پیش

 جتروی برای مختلف ابتکارات طریق از و هاشرکت با همکاری در جریان خدمات و محصوالت نوآوری و تحقیق متخصصان، آموزش

 خوراک بدل شده آوریفن مرکز یک و جهان کشور 33 دانشجویان متشکل از یدانشگاه به هامروز باسک آشپزی مرکز. خوراک

 . دارد نامهتوافق شرکت 05 از بیش با که است

 جهانی مجمع نخستین ،(UNWTO) گردشگری جهانی سازمان همراه به پیش، سال پنج ،خوراک گردشگری اهمیت توجه به با

 بخش این. است بوده رشد به رو مراحل همه در خوراک گردشگری سال، پنج این طی. دادیم ترتیب را گردشگری خوراک

 .است روبرو بزرگ بخش یک هایچالش با و کندمی ایجاد اشتغال و ثروت که است ایگسترده

- ،(UNWTO) گردشگری جهانی سازمان همراه به را خوراک گردشگری توسعه هایدستورالعمل تا بر آن داشت را ما موارد این

قویت ت که مایلند راهبرد خوراکی خود راباشد  هاییسرزمین یاریگر ابچهانتشار این کت امیدواریم .کنیم تهیه - ما استراتژیک تحدم

  .نمایند تبدیل مفید ابزاری به و

 خوزه ماری آیزگا

 مدیر کل

 مرکز آشپزی باسک
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 مقدمه

 رو به رشد گردشگری خوراک، گردشگری

 با است که "گردشگری یتفعال نوعی" گردشگری خوراک ،(UNWTO)ملل متحد گردشگری جهانی سازمانبراساس تعریف 

  .سر وکار دارددر جریان سفر،  مربوطه هایفعالیت انجام و غذا، محصوالت خوراکی بازدیدکننده در ارتباط با تجربه

 دکنندگانتولی از بازدیدهای دیگری نظیر فعالیت است ممکن خوراک گردشگری، نوآورانه یا/ و سنتی، ،در کنار تجربه خوراکی ناب

 را نیز شامل شود.  آشپزیهای حضور در کالس و غذا هایجشنواره رد شرکت محلی،

 آن مطالعهای است که به خوریم؛ دانشی میان رشتهخوریم و آن گونه که میکه می آنچه مورد در تغذیه، دانشی است مستدل

های سودمندی ا و نوشیدنیپردازد که طی آن بشر غذمی اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی شیمیایی،-یفیزیکرآیندهای فدسته از 

 . دکنمی مصرف و توزیع فرآوری، ،تولید ،ذهنی و اجتماعی جسمی،را برای سالمت 

 درخوراک همواره بخشی از گردشگری بوده اما رابطه بین این دو در دهه های اخیر به میزان قابل توجهی تغییر کرده است. 

 هب گردشگری و خوراک بین رابطه تا شدهغذا، سبب روبه تزاید به  اشتیاقطی آن  که یماهبود شاهد را ایپدیده اخیر، هایسال

 .کند پیدا نمود، خوراک گردشگری یعنی گردشگری،از  جدیدی و شاخه یابد تکامل جدید الگوهای سمت
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 هاتفاوت این دلیل به دقیقاًسازد. گردشگری خوراک مینیز  مایزمتاز هم  را ما اما است، یکسان ما همه برای خوراک به نیاز

 در اینندهکتعیین تأثیر خوراک که کسانی و خورندغذا می سفر طول در راحتی به که گردشگرانی بین تفاوت: است آمده وجودهب

 یمسهدونی از خوردن، نیازهایبردن با لذت  خوردن، به فیزیولوژیکی نیاز بر عالوه خواهندمی که کسانی و دارد آنها مقصد انتخاب

 .سازند برآورده را خود فرهنگیذائقه  ونه( گرایا)لذت

 را مقصد یک گردشگری و غذا زنجیره هایخشب همه اکنون ورفته  میز فراتر نشچی از خوراک گردشگری اخیر، هایدهه طی

 و روکنس زیتون، لبنیات،کارخانجات) فرآوری هایشرکت ،(غیره و ماهیگیری کشاورزی،) تولیدکنندگانشود. یعنی شامل می

 فروشی،خرده ،(غیره وفعال در حوزه خوراک  هایبنگاه ،های ویژهاقامتگاه ها،رستوران) نوازیمیهمان و گردشگری بخش ،(یرهغ

 گیرد. علمی قضیه را نیز دربرمی بخش حتی و( محصوالت فروش) یتجار

 با محلی خدمات و یخوراک تمحصوالشود. به واسطه شامل می را یگردشگرمحصوالت  از بسیاری امروزهخوراک،  گردشگری

 بیشتر لذت و شناخت امکانات ،است پذیرامکان آنها پردازش و تولید هایمحیط در که هاییفعالیتنیز  و مختلف هایخطه کیفیت

 فراهم شده است.  

یک خطه  متمایز خوراک فرهنگ از بردن لذت و چشیدن خوردن، یادگیری، و شدان مفهوم بر مبتنیخوراک  گردشگری بنابراین

ن سخ خوراک ردشگریگ از تواننمی، متمایز ویژگی یک عنوان به هر خطه آشپزیفرهنگی و محیط  هویت اشاره به بدون .است

معرف  ،مقصد یک هایخوراک و های آشپزیمهارت محصوالت، فرهنگ، مناظر، زیرا است پخت وپز گفت. در واقع سرزمین اساس

 .دنباش بازدیدکنندگان به شده ارائه گردشگری هایهتجرب DNA از بخشی باید و مقصد هستند آن آشپزی اساس و هویت

هایی کشور خود هستند و طرح آشپزی هویت توسعه برای هاییراهبرد دوینت حال در جهان سراسرگردشگری  صدامقامروزه، 

 فرس برای گردشگران گیریتصمیم رد تواندمی آن کشور هایخوراک فردمنحصربه هایویژگیها واسطه آن به که دهندمی ارائه

به تجربه فرهنگ غذایی اماکن مورد بازدید تمایل دارند،  کهرا  خوراک گردشگرانو/یا آن دسته از  بگذارد زیادی تأثیر آنجا به

 جذب کند. 

 هایخشبمندی محور، حاکی از عالقهتجربه محتوایگردشگری خوراک با غلبه  متنوعارائه خدمات  در خوب بسیار پیشرفت

 أثیرت تعیین کمیت گردشگران خوراک و برآورد موانع اصلی از یکی تقاضا، دیدگاه ز. ادارند نقش آن پیشبرد در کهاست  یمختلف

 تحقیقات هم حال، این با .استای و نبود روش مقایسه استاندارد و مشخص کامالً تعریف یک فقدانخوراک در جهان،  گردشگری

 نشان همچنین و است خوراک اصطالح به گردشگران آشکار افزایش از حاکی، صدامق از برخی در موجود آمارهای هم و بازار

 لندبرای اصالت ارزش قائ ،فهمیده هستند گر ومطالبه ،کنندمی مصرف متوسط حد از بیشتر کهگردشگرانی هستند  آنها دهدمی

 پسندند. را نمی یکنواختی و
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یکی  هب خودگردشگری خوراک،  وو عامل جذابیت بیشتر مقاصد، گردشگری  صدامق تمایز عمده برای جاذبه یک به غذا بنابراین

  .است شده تبدیل بازار از عناصر

 درو  کند کمکدر مقصد (SDGs) پایدار توسعهاهداف  به تواندمیخوراک  گردشگری که دارد وجود نظر بسیاری اجماع همروزا

 بخش ینا توسعه برای عظیم یفرصتنه، مسئوالو مصرف  تولید یا زاییاشتغال دی،اقتصا رشد روستایی، توسعه مانند حوزه هایی

 .دارد وجود

 تفرص خوراک گردشگریو  شودمیپنداشته  گردشگری صدامق برای بزرگ یخوراک گنجینه آن است که فرض بر ،بنابراین

 یشب هامروز و است متغیر بسیار محیط ین حالدرع اما .آوردمی فراهم جامعه کلی طور به و یت گردشگریکل برای خوبی بسیار

 گردشگریهم مقاصد نوظهور  وگردشگری  هایشاخه خوراک با سایر گردشگری تلفیقی صدامق هم برای ،دیگری زمان هر از

 ضروری است.  راه نقشه برای تدوین هاییوتعریف راهبرد ریزی برنامهخوراک، 

 اهداف و دامنه کاربرد دستورالعمل 

-مجموعه ارائه، BCCو مرکزآشپزی باسک UNWTOظیم این دستورالعمل توسط سازمان جهانی گردشگری ملل متحدهدف از تن

 قصد کهاست ( DMO) مقصد مدیریت هایسازمانو   (NTAs)دولتی گردشگریآن دسته از ادارات  هب کاربردی اقدامات از ای

 هایسازمان و دولتی گردشگریادارات  از پشتیبانی و نماییراه برای اقدامات مجموعه این .را دارند خوراک گردشگری توسعه

ویژه در مراحل اولیه توسعه مقاصد به خوراک، گردشگری شکلی از هر مدیریت و توسعه برای آنها تالش تسهیل و مقصد مدیریت

 .است گردشگری خوراک، فراهم آورده شده

 و دولتی گردشگریادارات  دیدگاه از مقصد در خوراک گریگردش توسعه برای کلی هایتوصیه و اصول برخی راهنما این در

 .است شده داده توضیح ،مقصد مدیریت هایسازمان

 درخوراک است و  گردشگری مقاصد مدیریت و ریزیبرنامه در کلیدی مختلف هایجنبه به کمک از دستورالعمل حاضر، هدف

 . گرددمطرح می ،شود نجاما باید که کارهایی به راجع هارهنمود از ایمجموعه، مورد هر

 توسعه در فرایند که را حفاظتی یا یمدیریت هایحوزه منسجم ایشیوه بهراهنما نیست بلکه بیشتر  کتابچهاین دستورالعمل، 

 ردکاربردی  هاییمشاوره و، اقدام برای هاییتوصیه و نظرات ،حوزه هر برای .گیرددربرمی ،داشت درنظرباید  خوراک گردشگری

 شده است.  ارائه ،داشت نظر در باید که هاییجنبه مورد

 نحوه امر، این و باشد متفاوت دیگر مقصد به مقصد یک از است ممکن خوراک، گردشگریآگاهی از  میزان و گردشگری سناریوی

 .کند می تعیین را راهنما این از استفاده و تفسیر
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 شناسیروش

 :است یهثانو و اولیه اطالعات گردآوری شامل کار روند

 را گذرانده بودند، BCC در گردشگری خوراک ارشد کارشناسی دوره که خوراک گردشگری متخصص چندین سو، یک از -

 خوراک گردشگری کارآمد توسعه نکات برجسته و شیوه های مهم درخصوص تا شد خواسته آنها از .کار گرفته شدندبه

 کنند؛ و همکاری ،DMOهای مدیریت مقصدمانساز و NTA نهاد ملی متولی گردشگری دیدگاه مقصد از در

 مجالت مطالعات، و هاگزارش ها،کتاب دانشگاهی، آثار جمله از موجود ثانویه منابع ،بررسی یکطی  دیگر، سوی از -

 گردشگری درزمینه UNWTOسازمان جهانی گردشگری ملل متحد  هایگزارش ویژه به و موردی مطالعات و تخصصی

 ریگردشگ جهانی سازمانتوسط  کهبا موضوع گردشگری خوراک  گردهمایی چهارها و نتایج ، اندیشهخوراک، و نیز برونداد

 ،(اسپانیا سباستین، سن/  دونوستیا) 3510مورد بررسی قرار گرفتند:  ،ه بودندشد برگزار BCC و UNWTO متحد ملل

 (.تایلند وک،بانک) 3512 و( اسپانیا سباستین، سن/  دونوستیا) 3512 ،(پرو لیما،) 3512
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   1فصل 

  خوراک گردشگری توسعه

 گردشگری مقاصد برای کاربردی دستورالعمل -

 

 کشور در خوراک گردشگری مدیریت و ریزیبرنامه 1.1

ی مبتن و است استوار آن رقابتی و ایمقایسه هایمزیت راهبردی مدیریت و ریزیبرنامه پایهبر گردشگری مقصد یک پذیریرقابت

 .کند ایجاد افزوده ارزش وجدید  تجربیات گردشگران برای که است مایزیمت و باکیفیت محصوالت بر تولید

 پیش نفی،م موارد رساندن حداقل به گردشگری، مثبت تأثیرات رساندن حداکثر به و پذیری مقاصد گردشگری،رقابت تقویت برای

دن ش فصلی با مبارزه مقصد، در هاکاستی کاهش ،عرضه مجدددهی جهت و گردشگری تقاضای سالیق و نیازها در تغییر بینی

 .است ضروری ،سفرها و...

 راهبردی برنامه تهیه ،است خوراک فرهنگ هایجاذبه ارتقاء ،مقصد یک گردشگری هایسیاستاولویت کاری در  که هنگامی

 .است ضروری خوراک گردشگری برای
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 ردخوراک  گردشگری با رابطه در تیآ اقدامات راهبردهای طراحی و مبانی ریزیپی رایب ابزاری عنوان به باید هاییبرنامه چنین

 زمانی ازهب یک طی درگیر نمایندگان توسطی که قرار است اقدامات تمامی برایها این برنامه ،همچنین .دنشو گرفته نظر در ،مقصد

 .ندآورمی فراهمچارچوبی  انجام شود، گردشگری نوع این تقویت برای خاص

 :سند این مقصد،های ظرفیت و های موجودواقعیت اساس بر بنابراین،

 کند؛ می گردشگری خوراک را مشخص بازار و توسعه مسیر -

 شود؛ و  سازگار و پذیرزمان انعطاف گذشت اگر سناریو ایجاب کند، باید با -

 باشد. اجماع براساس و شود گذاشته اشتراک اکوسیستم گردشگری خوراک در مقصد به کارگزاران با باید -

 خوراک باید:  راهبردی گردشگری یک برنامه بنابراین، -

 نیازهای و مشاهدات کند،میمشکالت را شناسایی  و اولیه در ابتدا وضعیت که شود، گرفته نظر در ریزیبرنامه برای ابزاری -

 رایب مقصدی بهی تبدیل مقصد را برا اصلی راهبردیاقدام خطوط  و سازدتبدیل می واقعیت موجود به را درگیر بخش

 و ؛کندمیتعریف و تبیین خوراک، به نحو مطلوب  گردشگری

 سایر اقدامات با هماهنگ و ریزی،برنامه ابزارهایسایر  و مقصد گردشگری کلی راهبرد با راستاهمو  یکپارچه راهبردی -

 فته شود. ، درنظر گرDMO و NTA عملکرد جغرافیایی دامنه به بسته نهادها، و هاارگان

 چندانی اوتتفنیز فرایند کار،  و عملکرداز نظر ریزی سایر محصوالت یا عناصر گردشگری، با برنامه خوراک گردشگری ریزیبرنامه

 متفاوت است.  کنند، رکتاشم آن در باید که یکارگزاران متنوع و وسیع طیف از نظر اما .ندارد

 مشارکت به مربوط سازوکارهای باید که شودمی دنبال کالسیک یروش ،کخورا گردشگری راهبردی برنامه تهیه و طراحی در

 :شودمی شامل را زیر اصلی مراحل اساساً و گیرد بر در را فعالیت با مرتبط نمایندگان

 زمانی بازه و اصلی اهداف پروژه، کار روش و دامنه همراه به کاری تیم مرحله، این در. پروژه اندازیراه: مقدماتی مرحله

 .شوندمی شخصم

 و آن یفعل وضعیت مقصد، گردشگری زمینه به مربوط اطالعات بر مرحله این .وضعیت شناسایی و تحلیل و تجزیه: اول فاز

 .است متمرکز اصلی هایظرفیت و ضعف نقاط شناسایی منطقه، در خوراکگردشگری  با مرتبط هایفعالیت ظرفیت انجام

 رسیبر مورد ریزیبرنامه مراحل طی باید که را خوراک گردشگری هایفعالیت بر مؤثر نامطلوب و مطلوب شرایط ،شناسایی این

 :شوند تحلیلباید  زیر موارد ،هاجنبهمیان سایر  از منظور، بدین. کندمی مشخص د،نگیر قرار

 . از منظر داخلی1

 گردشگری؛ و بومی دیدگاه از خوراک گردشگری محصول وضعیت -
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 غذایی؛ بعمنا تمامی ارزیابی و فهرست -

 آن؛ غذایی هایمولفه و گردشگری عرضه تحلیل -

 خوراک؛ گردشگری بازاریابی و ترویج تحلیل -

 و  خوراک؛ گردشگری الگوی از بخشی دهندهتشکیل عوامل شناسایی -

 .هستند ویژه یا متمایز ارزش دارای که ناطقیم و اماکن خوراک، گردشگری محصوالت هرگونه شناسایی -

 :خارجی منظر از . 3

 ؛(خوراک گردشگری پذیرایی، مدیریت غذا، گردشگری،) روندها و گرایش تحلیل و تجزیه -

 خوراک گردشگری برای بالقوه و واقعی تقاضای تحلیل و تجزیه -

 و مقصد؛ در خوراک وضعیت تحلیل و تجزیه -

 رقبا تحلیل -

ریف تع برای که است کلیدی اما پیچیده ایمرحله دوم مرحله ،شناسایی اول مرحله اساس بر. برنامه راهبردی تدوین: دوم فاز

 .است ضروری محلی، جامعه جمله از ،درگیر عوامل همه اجماع و مشارکتای دارد. کنندهنقش تعیین ،اهداف تحقق مسیر

 - نظر مورد سناریوی بایدها توصیه ن. ایشد خواهد ارائه ،مقصد برای خوراک گردشگری آینده زمینه در راهبردی هایتوصیه

 فاهدا مخاطبان بین و اصلی بازارهای در مقصد برجسته کردن چگونگی مقصد،پذیری تقویت رقابت برای های اقدامنه حوزهزمیدر

 شگریگرد بخش همچنین ومنطقه  بهخوراک  گردشگری رشد و پایدار توسعهبخشی از منفعت اطمینانبه منظور حصول  مختلف

  سازد، در نظر بگیرد.محقق می -رای محل جوامعو  است دخیل آن در مستقیم طور بهکه 

 دمقص ایجاد پیشبرد جهت الزم اقدامات برای هاییاولویت و دوینت هابرنامه ،مرحله این در .عملیاتی ریزیبرنامه: سوم فاز

مامی ه تک شود تدوین ایگونه به باید عملیاتی بازاریابی طرح نیز و عملیاتی توسعه طرح بنابراین،. دنشومیغذایی، مشخص 

 ، ارتقا دهد. درگیر هایطرف همهبا درنظر داشتن منافع  را سرزمین غذایی و گردشگریهای ظرفیت

 که ارتباطی مجاری و شهروندان خیل،دخارجی  افراد ه تمامیب طرح مرحله، این در .برنامه انتشار و اتارتباط: چهارم فاز

 .شد خواهد یمعرف کنند، برقرار ارتباط بالقوه گردشگران با توانندمی

 شناسیفرایند و روش که دهدمی ارائهخوراک را  گردشگری راهبردی طرح یک کالسیک شناسی روش و کامل فهومم زیر نمودار

 .است گردشگری راهبردی هایطرح سایر ماننده ،خاص هایجنبه لحاظ برخی ازآن 
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 وراکگردشگری خ برای راهبردی برنامه یک تدوین شناختیروش فرآیند  1.1 

 

 

        

   
 تشخیص راهبردی

 الگوی گردشگری خوراک  دیدگاه ماموریت           

 مورد عالقه

 ارزشها 

 ها و چالش       

 اهداف راهبردی            

 راهبردهای             

 رقابتی               

 

 

 برنامه کاربردی 

 برای توسعه

 برنامه کاربردی

 ای بازاریابیبر

 الگوی مدیریت

 برنامه     

 سازوکارهای کنترل

 و نظارت       

         

  .باسک آشپزی مرکز: منبع   

 

 : نتایج

 شکل به که خاص زمانی بازه یک در مقصد در خوراک گردشگری عوامل با اجماع بر مبتنی راهبردی ریزیبرنامه برای ابزاری

 .باشدمی عملیاتی هایبرنامه و ساالنه هایطرح

 پیشنهاد ارزیابی

  هایمؤلفه و گردشگری

آن خوراکی   

  بازاریابی و ارزیابی ترویج

خوراک گردشگری ارزیابی جایگاه خوراکی   

  مقصد

 

 ارزیابی رقبا

-شکل عوامل شناسایی   

  الگوی از بخشی دهنده

خوراک گردشگری  

 

  محصوالت شناسایی

  ،خوراک گردشگری

  دارای اماکن و هاموقعیت

ویژه ارزش  

زمینه و بافت گردشگری 

برای محصول گردشگری 

  خوراک

موجودی و ارزیابی همه 

 منابع خوراکی

 

 رزیابی روند 

 گردشگری خوراک

 

ارزیابی تقاضای واقعی و 

 بالقوه گردشگری خوراک

اولیه وضعیت تشخیص و ارزیابی: اول فاز  

استراتژی تدوین: دوم فاز             

 

 Lh 

 

 

 

 

یبرنامه راهبرد  

عملیاتی ریزیبرنامه: سوم فاز  

 برنامه اقدامات

 تشخیص راهبردی



17 
 

 مهم

 .باشد آن اهداف و مقصد گردشگری طرح  با مطابق کامالً باید خوراک گردشگری طرح -

 ا وراهبرده ارائه با که است مختلف سناریوهای از استفاده و تعریف ریزی،برنامه: زندنمی حدس را آینده ریزیبرنامه -

 یسرخوردگ کاهش نماید و منجر بهرا تقویت می قوت نقاط ورساند آن را به حداقل می ضعف مقصد، نقاط تدابیری برای

  .شودمی

 هایمهارت ای بارشتهگروه کاری مجرب، میان یک مندنیازخوراک،  گردشگری تدوین راهبرد :ایرشتهمیان کارگروه -

 رد ،مکمل اما مختلف زوایای از را گردشگری و خوراک پوشش تحت پروژه مختلف مراحل تا است فنی توانایی وکافی 

 نیز شود برقرار مشاوران خارجی تیم و DMO یا NTA در داخلی تیم بین باید که ییسازوکارها و هانقش .بگیرد نظر

 .هستند اصلی عناصرجزو 

ت( )اصال واقعیت شناخت گردشگری، توسعه مدل ساخت هنگام اصلی اهداف از یکی :مشارکت سازوکارهای و رایندهاف -

 گردشگری سناریوی حققت و اهداف به دستیابی برای .است مربوطه اندرکاراندست مشارکت و شناخت اساس بر سرزمین

 برنامهتدوین . کنند شرکت گردشگری راهبرد مورد در فکرت و بحث فرایند در باید ها، آندور چندان نه ایآینده در

 نجیرهز عوامل نمایندگان ، بیشترینآن در که ستبازتابی ا از مشارکتی وخوراک فرایندی باز  گردشگری برای راهبردی

 گردشگری، متخصصان ، گردشگری و خوراک بخش های انجمن سیاسی، رهبران) مقصد در خوراک گردشگری ارزش

 که ندک تضمین باید مشارکتفرایند  همچنین .داشته باشند رکتاشدر آن م باید (غیره و ایده پردازان حوزه گردشگری

 ؛ و شود می توزیعخوراک  گردشگری ارزش زنجیره در آنها دادن قرار با حوزه گردشگری خوراک نافعم

 دستورکار پایدار توسعه اهداف اصول باید مقصد، گردشگری طرح ماننده ،خوراک گردشگری در طرح :پایدار توسعه -

 ، مدنظر قرار گرفته باشد. UNWTO گردشگری ملل متحد جهانی اخالق گردشگری سازمان کد جهانی و 3535

 گردشگری خوراک ارزش نجیرهز 1.2

 گریگردش بخش عملکرد برایاز نظر راهبردی  که است اصلی و پشتیبانی هایفعالیت از ایرشته ،گردشگری ارزش زنجیره

 .است ضروری

 و فروش و توزیع بازاریابی، و رویجت بندی،بسته و محصول توسعه یکپارچه، ریزیبرنامه و اریذگسیاست مانند مرتبط فرآیندهای

 .هستند گردشگری ارزش زنجیره اصلی هایفعالیتعمده  ،مقصد خدمات و عملیات

 اتخدم و کاالهاسایر  هایسیستم و فناوری انسانی، منابع توسعه ها،زیرساخت و نقل و حمل شامل پشتیبانی هایفعالیت

 گردشگری ارزشزنجیره  در زیادی تأثیر اما دننباش گردشگری اصلی مشاغل به مربوط است ممکن که است دیگری مکمل

   UNWTO) .(1دندار
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ا میز غذ از خوراک که است سالی چند زیرا، است جالب بسیار یاحوزه ارزش، زنجیره تحلیل و تجزیه هنگام خوراک گردشگری

 .زیادی مرتبط است کنندگانرکتاشم وبه ابعاد  امروزه محصول، یک عنوان به و رفته فراتر رستوران نشو چی

 تولید از واست  فعالیت مختلف هایشاخه شاملکه  ارزشی زنجیره عنوان به خوراک درنظرگرفتندرخصوص  رسدیم نظر به

 شود، اتفاق نظر وجود دارد. ، شروع می(غذایی صنایع و ماهیگیری کشاورزی، شامل) موادغذایی

 تا هگرفت فروشیخرده بزرگ هایفروشگاه و هاتمارکسوپر سنتی، بازارهای از) کانال نوع هر طریق از توزیع شاملها فعالیت این

 هایخانهتجارت جمله از) پذیراییخانگی و  مشاغلاشکال مختلف  و (آنالین تجارت و هاخواربارفروشی ،یمحل هایفروشگاه

 .شود می نیز خوراک گردشگری شامل است بدیهی ه،دش هاچاشنی و فرآوری( کاال تحویل المللیبین

 ترضای و ترغنی تر،گسترده جهان یک که است معنی این بهخوراک  گردشگری ارزش زنجیره ،بنابراین و اکخور ارزش زنجیره

 .کندبدیل میت گردشگری فعالیت اصلی انگیزهنکته، گردشگری خوراک را به  این و باشد گردشگری پوشش تحت تواندمی تربخش

 ولیدت با مرتبط عناصر شامل که است شده ساخته ارزش زنجیره یک ،خوراک به رسیدن برای. نیستاغذیه  فقطمنظور از خوراک 

، دورنمای خوراک هایی نظیرارزش افزوده فرایندها این. باشدمی مصرف نهایت، در و تبدیل توزیع، همچنین و غذایی مواد فرآوری و

 و ظروف سنتی، هایخوراک العمل دستور آشپزی، دستی صنایع) لموسنام و ملموس میراث مقصد،و خوراک  فرهنگی هویت

ها، های عمومی، مقررات اداری، زیرساختسیاست مانند مواردیکم وبیش موثر از جمله  عناصر سایر هب و هدشرا شامل ( غیره

 .گرددمی مرتبط آموزش و پژوهش،

 عالیتف تحلیل و تجزیه برای نوآورانه یچارچوب ایجاد امکان :است مهم مبحثی خوراک، گردشگری ارزش زنجیره

 آورد. را فراهم می یکپارچه و گرادیدگاه کل از گردشگری

 مدیریت برای راهبردی یمتغیر عنوان به پایداری که شود حاصل اطمینان تا است نیاز مورد هاییسیاست چه اینکه شناساییبرای 

 ریگردشگ هایفعالیت و محصوالت موفقیت برای بنابراین، ولحاظ شده است،  بازارها در خوراک مقاصد گردشگری انداختن جا و

 .است ضروری فرآیند این عملکرد چگونگی درک ناشی از آن،

 لیلتح و برداریفهرست شناسایی،سرزمین،  یک در خوراک گردشگری مدیریت و توسعه برای کلیدی گام یک زمینه، این در

ثانویه  و)مواد اولیه(  ولیها بخش نندگانتولیدک :است خوراکگردشگری ارزش زنجیره مختلف عناصرمیزان ارتقای  و ظرفیت

 رائها غذایی خدمات و هافعالیت که هاییبنگاه تخصصی، تجارت اقامت، پذیرایی، ،)ارائه خدمات( سوم بخش هایبنگاه ،)تولید(

 عمده زارها،با نوازی،مهمان و آشپزی مدارس ماننداماکن آموزشی  ،( غیره و  tasting schools آشپزی، هایکارگاه) دهندمی

 و طبیعی منابع همچنین و رویدادها و هاجشنواره تجاری، هاینمایشگاهنشر فرهنگ خوراک،  اماکن و هاحراجیها، فروشی

 .فرهنگی

 



19 
 

 :است زیر موارد شامل عناصر، کیفی و کمی تحلیل و شناسایی این

 مسیرها، مناظر، ،خوراکگردشگری  در سفر های برنامه و مسیرها: غذایی و میراثی طبیعی، منابع :خوراک میراث .1

 .غیره و مربوط به آشپزی، دستی صنایع های خاص،خوراک ،غذاییدستورهای

با کیفیت حفاظت شده از  غذایی: محصوالت غذاییو تولیدکنندگان مواد غذایی، صنایع غذاییمحصوالت  .3

محل تولید و فعالیت های  ،(غیره و دامداری زمین، دریا، از  PGIشده جغرافیایی ) حفاظت و نشانگر  (PDO)مبدا

 مرتبط؛ فراغت اوقات و گردشگری

سرآشپزهای  غذای مد روز و هایخوراک) انواع تأسیسات، تعداد: وکیفی کمینوازی)پذیرایی و اقامت(: بخش مهمان .3

 غرافیایی،ج توزیع ،(وغیره تروبارها،گاس ،حاضری(ها )خوراکهایتاپاس محبوب، هایخوراک سنتی، هایخوراک معروف،

 .خوراک با مرتبط کیفیت هایبرچسب ،هاگونه

 و آماده غذاییمحصوالت فروشگاه  محلی، محصوالتفروشگاه  خیابانی، بازارهای سنتی، بازارهای :تخصصی تجارت .4

 غیره؛

 محصوالت کشاورزی، که بازارهایی و تجاری های: نمایشگاهخوراکترویج فرهنگ  برای هافعالیت رویدادها و .0

 فعال در زمینه خوراک؛ ، شرکتهایغذایی، رویدادهای کنندعرضه می دامداری و یریماهیگ

 و ؛هاتشریح اغذیه و نوشیدنی و مراکز هاموزه: خوراکآموزشی درزمینه  اماکن .2

 غیره و آموزشی و مراکز نوازیمیهمان مدارس تغذیه، هایدانشگاه :تغذیه آموزشی پژوهشی و مراکز .2

 ارزش گزاره که را متمایز یا ویژه واجد ارزش خوراک گردشگری هایمحله و اماکن محصوالت،یی انواع امکان شناسا تحلیل این

را  نهاآ بازاریابی و تبلیغات بالقوه، و موجود محصوالت تحلیلو نیز  کنندمی مشخص ( رااز ارزش دریافتی )باور مشتری مقصد

واسطه گردشگری خوراک، ، بهمقصد در موجود گردشگری محصوالت سایربررسی شود چگونه  است الزم همچنینآورد. فراهم می

 شوند. تکمیل می

 : نتایج

 غیرمستقیم و مستقیم عناصر خدمات، ها، جاذبه شناسایی مقصد، در خوراک گردشگری موجود ارزش زنجیره عملکرد از آگاهی

 .آنها بین پیوندهای و

 مهم

 نقشه در آنها قرارگیری محل و ارزش زنجیره مختلف مراحل در درگیر عناصر شناسایی و شناخت: خوراک ارزش نقشه -

 ردشگریگ محصوالت تولید مبنای شناخت این. کندکمک می عالئق، هایشبکه و افزاییهم تعیین به مقصد، غذایی ارزش
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رد راهب اصلی خطوط مقصد، پیشنهاد در خوراک فرهنگ هایفرصت و هاظرفیت شناسایی امکان زیرا نیز هست خوراک

 کند؛می فراهم را پایدار و کیفیت با گردشگری محصول یک عنوان به آنها کردنجذاب و ترویج

 :خوراک از فراتر بسیار ،خوراک گردشگری -

 د. شومی غذایی مواد تولید زنجیره عوامل سایر ادغام و کشف به منجر و است رستوران از فراتر خوراک گردشگری

 حصوالت و خوراک مقصدعناصر ارزیابی منابع، م 1.1شکل 

  

  .باسک آشپزی مرکز: منبع

 ورها،کش و جوامع در گردشگری حداکثری منافع توزیع به کمک در تواندمی ودارد  بخشیخوراک ویژگی میانردشگری گ -

 جوامع ویژه به دهند،شکل می را خوراک ارزش زنجیره از بخشی کهرا افرادی  تمامی خوراک گردشگری. باشد نظیربی

ن بدی سازد تا در جایگاهی که هستند به عنوان سفیران سرزمین خود عمل کنند،را توانمند می صاحبان حرف و لیمح

 .کندمی پاسداری مکان هر اصالت از و تقویت را تعلق احساس و هویت ترتیب

 تشریک مساعیهمکاری و  برای که معنا بدین: است قطعه قطعه و ناهمگن بسیار اغلب خوراک گردشگری ارزش نجیرهز -

 ویژههب اندرکاراندست برای الزم مهارت و آموزش ارائه و سازیآگاه هایبرنامهتدوین . است الزم زیادی های تالش عناصر،

  .ستا ضروری ،(غیره و هافرشگاه صنایع، تولیدکنندگان،) هستند مرتبط گردشگری هایفعالیت با کمتر که افرادی

 و یگردشگر بخش بین ارتباطات بشقاب خوراک، با منطقه یک کاالیانبارباط بین برقراری ارت: تا بشقاب مبدا از -

 چشیدن طعم و جلسات طریق ازباید  کهایبه گونه است ضروری)مواد اولیه و تولید(  و ثانویه اقتصاد اولیه هایبخش

 میراث خوراک

 محصوالت و تولیدکنندگان خوراک و صنایع غذایی

(غیره و اقامتی مراکز ها،کافه ،هارستوران) نوازینامهم بخش  

   ...و آشپزی مدارس ،(DMC) مقصد مدیریت هایشرکت: خوراکی هایفعالیت دهندهارائه هایشرکت

هاهفروشگا بازارها،: تخصصی رتتجا  

غیره و مراکز ها،موزه: خوراک آموزش مکانهای  

خوراک رویدادهای و هاجشنواره تجاری، هاینمایشگاه  

غیره و آموزشی مراکز ،پذیرایی هایآموزشگاه ،خوراک هایدانشگاه: آموزشی و پژوهشی مراکز  
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های مدیریت سازمان و  NTAsادارات ملی گردشگری، برای محصوالت داخلی ارزش بیشتری قائل شد. غیره و خرید ،مزه

 .افزایش دهند را پیوندها این محلی،غذایی  محصوالت ترویج برای هاییبرنامه از گیریبهره با د، بایDMOs مقصد

 اکخور گردشگری ارزش زنجیره با که هاییبخش بر عالوه :هاسایر حوزه و غذایی ارزش زنجیره بین متقابل روابط -

 و فناوری و علم رفاه، و سالمت ،منظر و زیستی تنوع فرهنگ، و خوراک بین روابط تمناسبا دارند، تنگاتنگی ارتباط

 .، از اهمیت برخوردار استآموزش

 خوراک گردشگری روندهای تحلیل 1،3

 .ددهبه دست می شود،می انجام آن در فعالیت این که محیطی درمورد اطالعاتی ،خوراک گردشگری هایگرایش تحلیل و تجزیه

 امروزی جوامع در خوراک که را نقشی تا کندمی کمک ما به ،شودمی گردشگری بخش اصلی هایگرایش وجب آگاهی ازامر م این

داف اه محرک عنوان به یا ،ایمنطقه رقابت و نوآوری برای ابزاری عنوان به فرهنگی، میراث در کلیدی عنصر عنوان به ویژه به -

 هانآ احتمالی تأثیر و خوراک گردشگری خاص هایپویاییهمچنین بازتابی است از  و بشناسیم کرده ایفا – SDGs پایدارتوسعه

 ؛ مقصد گردشگریراهبردی  طرح بر

امکان پایش  که ریزی کندبرنامه بازار هوش برای زمینه گردشگری خوراک در سیستمی باید مقصد مدیریتمتولی  نهاد 

 ثبت رایب امتیازی کارت منظور، را فراهم آورد. بدین یمدیریت فرآیندهای و زیریبرنامهارتقا و بهبود  وهای اصلی و تفسیر گرایش

 اجتماعی، هایرسانه ،هاابرداده نظیر اطالعاتی جدید منابع و محلی و ایمنطقه ملی، المللی،بین نهادهای یکپارچه اطالعات

وراک؛ خ گردشگری ویژه به و گردشگری بخش لیک تکامل بررسی ،امر این که شودمی پیشنهاد غیره و اعتباری کارت هایشرکت

 اقتصاد چالش رقیب؛ یا پیشرو مقاصد سایر راهبرد گردشگری؛ تقاضای و بازارها تغییرات ؛جغرافیای سیاسی و اقتصادی وضعیت

 بر شگریگرد تأثیر و اقلیم تغییر پایداری، درمورد نگرانی ،اجتماعی هایرسانه و فناوری تأثیر ؛"ارکتیمش اقتصاد" و دیجیتال

 سازد.را، امکان پذیر می غیره و های غذایی؛ گرایشصدامق

 :دنشومی توصیه زیر یاطالعات منابعدر همین زمینه، 

ملل متحد  سازمان جهانی گردشگری مانند در زمینه گردشگری المللیبین هایسازمان رسمی آمارهای و اسناد -

(UNWTO)، و سفر  گریی گردشجهان شورای(WTTC)، اقتصادجهانی  معمج(WEF)، ملی، سازمانهای و جهانی بانک 

 ؛محلی و ای منطقه

 و ؛Google ، TripAdvisor ، Booking مانند شرکتهایی از دیجیتال اقتصاد روند درموردعمل آمده به مطالعات -

 .Phocuswright یا GfK مانند کنندفعالیت می بازار روند و بازار تحقیقاتزمینه  در که های تخصصیشرکت گزارش

 ،خوراک گردشگری مورد در UNWTOجهانی هایگزارش جمله از ،خوراک گردشگری به مربوط مطالعات و مستندات -

 آموزشی، سازمان مانند هاییسازمان اسناد ،خوراک گردشگری زمینه در UNWTO / BCC جهانی هاینشست نتایج
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 توسعه و همکاری سازمان ،(FAO) متحد ملل رزیکشاو و خوراکسازمان  ،(UNESCO)متحد  ملل فرهنگی و علمی

 و ؛BCC مانند تخصصی نهادهای از هایی گزارش و ،( OECD) اقتصادی

 خوراک.در  نوآوری و کنندهمصرف الگوهای ،هادر زمینه گرایش مطالعات و مستندات -

 ،مورد نیاز نیز ضروری است هایظرسنجیناستفاده از  با مقصد اولیه اطالعات منابع توسعه ،خوراک گردشگری راهبرد چارچوب در

 ایهپژوهش ترویج یا کانونی هایگروه ،(غیره و مندیرضایت ارزیابی، ها،فعالیت ها،انگیزه) خوراک گردشگری تحلیل جمله از

 در گرانگردش و کاربران نظرات و اعتباری هایکارت از استفاده مورد در هاداده تحلیل خوراک. گردشگری زمینه در یدانشگاه

 .خوراک نیز الزم است و گردشگری دیجیتال مختلف هایعامل سیستم

 .است ضروری نتایج ثبت و اطالعات از استفاده و پردازش ،امتیاز کارت ایدوره بررسی

 نتایج

 و ریزیبرنامه بهبود هدف باخوراک را  گردشگری زمینه در جهانی اصلیهای شناخت و درک گرایش ،بازار اطالعات سیستم

 آورد.  فراهم می مدیریت، فرآیندهای

 مهم

 .بگیرند عهده به را خوراک گردشگریاندازی مرکز پایش راه وظیفه باید DMO یا NTA: نهادی راهبری -

 .شود بررسیخوراک باید  و گردشگری هایگرایش مورد در اطالعات اصلی منابع: اطالعات منابع -

 گردشگری به مربوط اطالعات جمله از ،گردشگری اطالعات موجود هایسیستم توسعه: مقصد اطالعات سیستم -

 .غیره و اجتماعی هایرسانه ها،دادهابر  مانند هایییهرو مورد در اطالعات جدید منابع از استفاده ،خوراک

 .ودش ایجاد تکرارشونده پروتکل یک باید ،مقصد خوراک گردشگری اطالعات متمرکز آوریجمع برای :اطالعات تلفیق -

 طریق از دانش انتشار و شده ذخیره اطالعات از ای دوره استفاده و پردازش برای روشی باید همچنین: اطالعات شارانت -

 ترویج، اتخاذ گردد.  برای DMO یا NTA هایرسانه

 مقصد در رقبا تجزیه و تحلیل ای ومقایسه تحلیل 1.4

 .استراک خو گردشگری مقصد یک یابیوضعیت و جایگاه تشناخ برای ، نخستین گامرقبا تحلیل و تجزیه و ایمقایسه تحلیل

 رسیبر و حوزه این درها آن کار نحوه آگاهی از  منظوربه اصد گردشگری خوراکمق سایر با مقصدای مقایسه تحلیل و تجزیه انجام

 شوند ه نحوی گزینشب باید صدیامق چنینخوراک، دارای اهمیت است.  گردشگری راهبرد از بخشی عنوان بهها، آن قوت نقاط

 اک آنها، خور گردشگری طرح کهاین یا باشد نظر مورد مقصد به شبیه دهندمی ارائه که کاالیی نوع و آنها جغرافیایی موقعیت که

  .است مرتبط به هم
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 را مشخص کند. آینده برای جایگاه مطلوب و مقصدغذایی کنونی  یابیجایگاه شناخت باید تحلیل و تجزیه این

 :شودمی توصیه تحلیل این برای انتخاب گوناگون ایمعیاره

 ؛غذایی فعالیت محل فرهنگی هایجاذبه و منظر :فرهنگی و طبیعی محیط .1

 غذایی؛ تجربیات ایجاد در استفاده مورد اولیه مواد/ تولید کیفیت: محصول .3

 ؛طبیعی طور بهآن  طعم و تقویت کیفیت حفظ برایفرآوری محصول  شیوه :تهیه .3

 .شودمی ارائه گردشگران به که اطالعاتی شفافیت و وضوح و کیفیت خدمات :تخدما کیفیت .4

 گردشگران؛ برای محصول هزینه :قیمت .0

 ؛خوراک  با رابطه در شده ارائه گردشگری تجربیات کیفیت و تعداد :تجربیات .2

 .خوراک گردشگری مقصد به المللی متصلبین و ملی صدامق تعداد و تکرار: مقصد به اتصال .2

 .غذایی مقصد منظور تبلیغارائه به کیفیت :عرضه ارائه .2

 ؛مقصد محصوالت بندیدسته تعداد :نوع .9

 در مقصد؛ بندیدسته هر در محصوالت تعداد: تنوع .15

 ؛خوراک بخش ایحرفه توسعه برای عزم و بخشیتوسعه: سازیایحرفه .11

 های غذایی؛فعالیت فایده-هزینه :سودآوری .13

 .مقصد آن بازتاب چگونگی و غذایی مقصد توسط شده الاشغ مفهومی قلمرو  :ییابجایگاه .13

 غذایی در بازار مقاصد غذایی؛ ومقصد حضور :دیده شدن .14

 .گردشگران با برای ارتباط خوراک گردشگری خدمات در فرآیندها و ارائه نوآوری میزان :نوآوری .10

 .شود انجام راهبردی شناسایی یک تلفمخ های دیدگاه از است الزم ،خوراک گردشگری مقصد ابییجایگاه یینتع منظوربه

 

 :لتحلی و تجزیه برای ، گارتنر ماتریس: 1 انداز چشم/ بعد

 و ؛شودمی ارائه آنچه بازاریابی و توسعه ظرفیت - 

 بازار تقاضاهای و هااز گرایش مقصد بینی پیش -

 .آنها با انطباق و خوراک گردشگری

 

 ماتریس گارتنر      1.3شکل 
 

 
بینی و سازگاریپیش  

_____________________________________________________________________________ 

Source: Gartner inc. (2019), Gartner Magic Quadrant (online), 

available at: www.gartner.com. 
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 بوستون، مشاوره گروه ماتریس: 3 انداز چشم/  بعد

 تحلیل و تجزیه برای

 خوراک؛ و گردشگری بخش رشد میزان  -

 گردشگری بخش در مقصد نسبی مشارکت -

gastronomy. 
 ماتریس مکنزی: 3 انداز چشم/  بعد

McKinsey ، تحلیل و تجزیه برای: 

 و بازار؛ در معده مقصد جذابیت -

 خوراک گردشگری بازار در رقابتی گاهجای -

1.1شکل  بوستون مشاوره گروه ماتریس   

 

 

بخش در نسبی مشارکت   

_____________________________________________________________________________ 

Source: Reeves, M.; Moose, S. and Venema, T. (2014), ‘BCG Classics Revisited:   

 The Growth Share Matrix’, Boston Consulting Group (online), available at:  

www.bcg.com/publications/2014/growth- share-matrix-bcg-classics-

revisited.aspx (23-04-2019). 
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و کم مشارکت  

بودجه کم تولید  

 
 
 

1.1شکل  کینزیماتریس مک   

 

 

                          موقعیت رقابتی
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 نتایج

 جایگاه به دستیابی برای راهبردی نقشه و مقاصد سایر خوب اقدامات رقبا، با مقایسه در راخوراک  گردشگری جایگاه که اینقشه

 .دهد، نشان میکند اشغال خود هدف مخاطبان و انذینفع برای قرار است مقصد که جایگاهی یعنی مقصد، مطلوب

 مهم

 مختلف مناطق در خوب قداماتا به مربوط تجارب و خوراک، گردشگری زمینه در را رقبا دقیق طور به :خوب اقدامات -

 .کند مشخص را خود راهبرد تدوین ضوابط بتواند مقصد تا کنید شناسایی را

 راستاهم و مقصد هایارزش و اهداف با متناسب ایمقایسه تحلیل و تجزیه برای مناسبی معیارهای: مقصد هایارزش -

 کنید؛ انتخاب خوراک گردشگری تقاضای پویایی با

 تحلیل و تجزیه المللی،بین خوب اقدامات و رقیب مقاصد اقدامات ارزیابی منظور به را ثانویه و اولیه بعمنا :معتبر منابع -

 و  کنید؛

 پیشنهادی موارد مانند ابزارهایی از آن، احتمالی راهبردی نقشه تدوین و مقصد جایگاه تعیین برای: ایحرفه ابزارهای -

 (کینزیمک و بوستون رانمشاو گارتنر، هایماتریس) کنید استفاده فوق

 خوراک گردشگران کیفی و کمی تحلیل 1.5

. تاس بالقوه و واقعیتقاضای  مورد دو هر مطالعه گردشگری، محصول یک خارجی تحلیل و تجزیه برای اساسی عناصر از یکی

 تحول یرس نشانگر که این دکنمی تغییر سرعت به آنها نیازهای و ذائقه ،هاانگیزه وهستند  نوآوری اصلی محرک ،کنندگانمصرف

 گریگردش از آنها دیدگاه و خوراک گردشگرانشناخت  مقصد، یک در پایدار گردشگری توسعه ترویج برای .است بازارها طبیعی

 و هاپروفایل انواع مطالعه ،اقدام زمان و نحوه بهترفهم  برای .است ضروری ،مقصد در آن تأثیر آگاهی از همچنین و خوراک و

 نینهمچ و پدیده درک و توسعه بهبود، برای گردشگری تجربه سنجش .است مفیدگردشگری خوراک،  به مربوط هایدیمنعالقه

 .است ضروری خوراک نیز، گردشگری از طریق شده ارائه هایفرصت آوردن دست به

 :شود انجام مقصد نظرنقطه از خوراک گردشگری تقاضای خصوصدر باید که اصلی اقدامات

 دمور در اطالعات ارائه با مقصد، برایخوراک  گردشگری عناصر هایجذابیت ارزیابی و توصیف ،بندیبخش :زاربا تحقیقات

 اقامت، یانگین زمانم نقل، و حمل اقامت، نوع) غذایی الگوهای و گردشگری مصرف شناختی،جمعیت-اجتماعی هایویژگی

 ؛(غیره و شده انجام غذایی/ مکمل فعالیتهای ی،نوشیدن و خوراک هزینه، گردشگری کردهزینه سفر، دهیسازمان

 .مقصد به فرستگردشگر اصلی بازارهای درغذایی  رفتار و گردشگری مصرف عادات تعیین و تحلیل
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 یکل هایداده: سفر تجربه ورای پویایی شناخت منظور به مقصد در آنهاغذایی  رفتارهای و گردشگری ترافیک تحلیل

 وسایل سفر،در  همراهان تعداد قیمت، به حساسیت مکرر، یا اول بازدید وفاداری، خدمات، از تفادهاس یا تکرار سفر، زمان مدت)

از  رزروانجام  سفر، سازماندهی شیوه شده، استفاده فروش کانال سفر، طول در شده انجام هایفعالیت شده، استفاده نقل و حمل

 مورد در خاص هایداده و( غیره و اطالعاتی منابع ،کردهزینه گینمیان استفاده، مورد اقامت محل نوع سفر، دوره زمانی ،قبل

 ؛(غیره و فعالیت هر در کردهزینه متوسط ،غذایی هایفعالیت نوع و تعداد)غذایی  رفتارهای

 و  ؛مقصد در خوراک گردشگران مندیرضایت میزان تحلیل

 ؛مقصد در خوراک گردشگران محیطی زیست و اجتماعی ،اقتصادی تأثیر تحلیل

  .رودبه شمار می مقصد برای یچالش آنها عمیق شناخت و خوراک گردشگران بندیتقسیم

 ،(غیره و جنس سن، تولد، محل) شناختیجمعیت متغیرهای با توانمی را خوراک گردشگری کنندگانمصرف هایپروفایل

 ندگی،ز سبک) روانشناختی متغیرهای ،(غیره و اجتماعی -اقتصادی سطح تحصیالت، شغل، درآمد،) اجتماعی-اقتصادی متغیرهای

گر شناخت گردش برای ،. ولیکرد بندیتقسیم، رفتاری متغیرهای و...(  و نظرات سالیق، عالیق، ها،ارزش شخصیتی، متغیرهای

 است کنمم ،مقصد یک به تغذیه در قصد گردشگر برای انجام سفر جایگاه زیرا باشد انگیزه ،متغیر مهمترین شاید ،خوراک

  :باشد متفاوتشرح زیر به

 .است گردشگری فعالیت در تجربه یا انگیزه تریناصلیخوراک،  -

 سفر به توجهی قابل افزوده ارزش که است وابسته مکمل یک یعنی است، سفر برای ثانویهیا انگیزه  تجربهخوراک،  -

 و. دهدمی

 درکه  کند،می برآورده را خوراک به فیزیولوژیکی نیاز و دهدمی شکل را گردشگر روزمره کارهای از بخشیخوراک،  -

 .کنیمنمی صحبت خوراک گردشگر از ما ،صورت این

 (غیره و یتخصص هایپنل تمرکز، هایگروه ها،نظرسنجی) تحقیق و مشاهده کمک باید بارا  خوراک گردشگری هایپروفایل

 یگردشگر مختلف هایپروفایل و عناصر گذاریارزش و یفتوص برای. قرار داد گردشگری محصول طراحی مبنای و استخراج کرد

 :گیرد قرار توجه مورد باید زیر موارد مانند هاییجنبه هدف، هایگروه مورد در گیریتصمیم برای و ،خوراک

 .ذیردصورت پ بینیپیش قابل رشد و منتخب هایفعالیت در است ممکن که هاییفروش یعنی ،رشد پتانسیل و اندازه -
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 )قیمت، نزدیکی، بگیرد نظر در باید غذاییمقصد  انتخاب مورد در گیریتصمیم هنگام مشتری که یعوامل  -

 ؛ و(غیره و موقعیت مقصد، تصویر ،عرضه میزان خدمات، کیفیت راحتی،

 ی،نزدیک قیمت،) گیرد می نظر در غذایی مقصد انتخاب مورد در گیریتصمیم هنگام بخش این در مشتری که عواملی -

 (.غیره و موقعیت مقصد، تصویر عرضه، میزان خدمات، کیفیت راحتی،

 .دارد وجود نظر مورد مقصد با مقایسه در بخش این جذب برای رقیب مناطق در که پذیریرقابت میزان -

 سازد. پذیر میامکان را بخش و بازار بندیاولویت ماتریس ترسیم فوق موارد

 :مانندکمک کنند.  خوراک گردشگران رفتار صیفتو به توانندمی هاتکنیک و ابزارها از برخی

 و ،سفر ایده ابتدای شروع از ،گذاردپشت سر می مسافرت و خریدطی  خوراک گردشگر یک که حلیامر: مشتری سفر -

ا مقصد ر ،گذاردمی اشتراک بهی که گردشگر تجربه خود را هنگام سفر از پس مرحله وانجام سفر  ریزی،برنامهازجمله 

 گیرد. کند، دربرمیمی توصیه شرایط واجد راآن  باشد، مثبت تجربه که صورتی رند؛ و دکتوصیف می

 مختلف هایمدل خود زندگی طول در است ممکن افراد. کندمی توصیف خاص موقعیت یک در را رفتار مسافر پروفایل -

 Buyer personas and) همدلی هاینقشه و خریدار . وجههدهند نشان خود از هاییپروفایل یا رفتاری

empathy maps)، اجتماعی هایداده گرفتن نظر در با توانند می که هستند)تصویری(  و روشنگری گویا هایروش-

 .گیرند قرار استفاده مورد خوراک گردشگری هایتوریست برای رفتارهایشان، به مربوط اطالعات و شناختی جمعیت

بازاریابی  هایفناوری و بزرگ هایداده. است اطالعات دائمی منبع ،کنندگانمصرف ارتباط با و شدن دیجیتالی -

 تناسبم پیشنهادهای طراحی ها،آن نیازهای بینیپیش ،خوراک گردشگران رفتار و عادات رمزگشایی به توانندمی عصبی

 و. کنند کمک صحیح، هایحل راه یا خرید تسهیل برای خدمات ارائه و بخش هر با

 ،رفتاری اقتصاد از باید شواهد، بر مبتنی خدمات یا محصوالت طراحی و خوراک گردشگران رفتار چگونگی درک برای -

 .دکر استفاده شناسیعصب و روانشناسی

 

 :نتایج

 خدمات تعداد ها،اقامت شب ها،ورودی تعداد) اصلی آمار: مقصد در خوراک گردشگران به مربوط کیفی و کمی هایداده -

 گردشگری به مربوط هایاولویت و سفر الگوهای ، نیازها انتظارات، مختلف، هایفایلپرو رفتار از آگاهی و( پذیرایی

 زمینه در را بیشتری گردشگران جذب امکان ، آنها در بازاریابی و جذاب تجربیات توسعه با تواندمی امر این. خوراک

 .سازد فراهم خوراک

 (.غیره و فراغت، اوقات عانوا جمعیت، جمله از) زندگی سبک اساس بر بندیتقسیم عوامل -

 و. هابخش و بازارها بندیاولویت ماتریس -

 (.مقصد و ملی سطح در) بخش/ محصول هایماتریس: بازار-محصول رویکرد -
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 مهم

 کندمی تأکید( 3512)تغذیهً  و پایداریً باعنوان :خوراکگردشگری مورددر UNWTOجهانی گزارش دومین :خوراک گردشگران

 از بردن لذت موزه، از بازدید اندازه بهخوراک  کردنتجربهاز سفر را مالک قرار دهیم، امروزه  گردشگر زهانگیچنانچه بخواهیم 

 یک در دوره حاضر، ،عمل آمدهبه مختلفهای بررسی به توجه با و زمینه این در، اهمیت دارد. مقصد معماری تحسین یا موسیقی

 ایهمکان آشپزی هویت از بردن لذت و کشف از سفر او اصلی انگیزه که دیفر: دارد وجود گردشگر رشد به رو و جدید پروفایل

 ذتل تجربیات از مایلند باشند، هاو تعمق در آن مقصد اماکن از بازدید به مایل گردشگران اینکه جای به حال .است بازدیدمورد 

 و یزندگ سبک تجلی فضای پیرامون، و دهد کتمشار و ارتباط امکان آنها به که دهند انجام یادماندنی به هایفعالیت و ببرند

 هویت و اصالت جستجویدر  آنها. دریابند را مکان یهجوهر خواهندمی غذای امروزی گردشگران .باشد محلیغذایی  فرهنگ

 یآشپز هایمهارت و محصول منشاء به آنها .خود پیرامون اجتماعی بافت در بلکه غذایی محصوالت مورد در تنها نه هستند،

 ند،کنمی مصرف متوسط حد از بیش این گردشگران. گیرنددر نظر می معاشرت برایخوراک را دستاویزی  و هستند، مندعالقه

 زنند؛پس می را یکنواختی و دهندمی تشخیص طالب اصالتند و آن را

 کسب ،آیندهل و خوراک در حا گردشگری ارزش ارتقاء منظور به :خوراک گردشگران برای محور دانش ارزش طراحی -

 .است ضروری ،آنها با مرتبط هایارزش و هستند آن در جستجوی گردشگران که اصلی های ویژگی از دقیق دانش

 ،وراکخ گردشگر مختلف هایپروفایل ذبج برای تالش جای به بنابراین،: باشد بیشتر است ممکن کمتر موارد، برخی در -

 بیشتری اتتحقیق هرچهرا بیابید.  آل ایده مشتریبررسی کنید تا  را آنها کنید، مرکزت آنها از تعدادی روی فقط باشد بهتر شاید

 ای برآوردن برای خوراک گردشگری پیشنهادات سازیشخصی و شوندمیشناسایی  بهتر ،هدفخوراک  گردشگران شود، انجام

 .شودمی ترپذیرامکان ،مشتری انتظارات و نیازها از رفتن فراتر حتی

 خوراک: گردشگران مرکز برمت صدامق -

 و مصرف زمان خرید، دالیل کننده،مصرف رفتار در تغییر و روندها آگاهی از. است هاشرکت مداوم پیشرفت زمینه مداریمشتری

 شرکتها لیهک در کلیدی نقش باید گردشگران برای مشتری به خدمات و بازاریابی فرایندهای. باشد اولویت راهبردی باید هااولویت

ادارات ملی  ند.دار قرار سفر چرخه قلب در خوراک گردشگرانه امروز .دهد قرار هاراهبرد مرکز در را کنندگانمصرف و باشد شتهدا

ایفا  را خوراک گردشگری هایشرکت پیشران یا کنندهتسهیل نقش باید DMO های مدیریت مقصدسازمان ای NTA گردشگری

 ؛کنند قلمنت بخش به را شده تولید دانش و نمایند

 بخش اب ارتباط بستر عنوان به اجتماعی هایرسانه: دیجیتال عصر در سفر از بعد مرحله در گردشگری تجربه گیری اندازه

 ارائه گردشگری هایتجربه سنجش برای را اطالعاتی و ،کنندمی عمل تجربه گذاریاشتراک به و الهام مراحل طی در خوراک
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 فراهم هاشرکت و صدامق برای را ارزشمندی بسیار اطالعات تواندمی آنالین شهرت تحلیل برای هادادهابر از استفاده .دهندمی

 واندتمی پذیرایی بخش آنالین شهرت بررسی. استنهفته  پذیرایی بخش در گردشگری مقصدهای آنالین شهرت امروزه .آورد

 (خوراک کیفیت محیط، قیمت، خدمات،) مختلف ابعاد در تجربه از مندیرضایت میزان ابعادی نظیر مورد در ایارزنده اطالعات

 . کرد بندیتقسیم غیره وخاستگاه نظرات  مختلف، معیارهای به توجه با توانمی را امر این و دهد ارائه

 کارهایراه و بازار تحقیقات بهبود منجر به گیریتصمیم در احساسات اهمیت زمینه در هایافته: آینده تحقیق هایروش

 وجه،ت گیریاندازه) بازاریابی-عصب و پزشکی هایزمینه در آوریفن کنار در سنتی هایشیوه از آن در که شده رقابتی دانههوشمن

 زبانی حلیلت) کمی/ کیفی تحقیقات مانند جدید هایشناسیروشبه روزترین  کنار در و .کارگرفته شده استبه( غیره و گالوانومتر

 ینیبپیش استنتاج و( غیره و تماس مراکزی اپراتورها و مشتریان بین مکالمات در شود،می تهگف اینترنت در آنچه معنایی و

 و ؛(اثرگذار هستند رفتارها برخی روی که ادراکی هایجنبه تعریف برای آماری هایمدل از استفاده)

 مالز. است ضروری اصلی هایشاخصل شام امتیازی کارت ایجاد روندها، بر نظارت برای: بخش به هاداده انتقال امتیاز، کارت

 منتقل بخش هب تحقیقات نتایج اینکه برای همچنین و باشد مقایسه قابل دیگرمقصد  با ،مقصد یک از آمده دست به نتایج که است

 .شود استفاده مشابه هایروش از باید مناطق همه در ،شود

 غذایی یابیجایگاه و مقصد تصویر تحلیل و تجزیه 1.6

 شتریانم دریابیم تا دهیم قرار تحلیل و تجزیه مورد را مقصد تصویر است مناسب ،خوراک گردشگری راهبرد بیشتر عهتوس برای

 طول ردخوراک  که نقشیبه  همچنین و کنندمی رفتار چگونه مسافرت هنگام و چیست آنها نگرش کنند،می فکر چگونه بالقوه

 کند، پی ببریم.می ایفا سفر

 :است کار گونه سه شامل خوراک گردشگری مقصد یک تصویر تحلیل و تجزیه روش

 :گردشگرفرست بازارهای تحلیل و تحقیق .1

 عیارهام از ایمجموعه است ممکن منظور بدین. شوند شناسایی خوراک گردشگرانمولد  المللیبین و ملی اصلی بازارهای باید اول،

 :شود وضع انتخاب، تسهیل برای

 ارتباطات؛ -

 مولد؛ بازار رد گردشگران تعداد -

 مولد؛ بازار هر در بالقوه گردشگران تعداد -

 گردشگری؛ برای هزینه سرانه -
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 خوراک؛ گردشگری در هزینه سرانه -

 .مقصد با آشنایی و شناخت درجه -

 و سفر؛ فرهنگ -

 .غذایی فرهنگ -

 گری،گردشکرد هزینه سطح هب توجه با مقصد برای بازارهایی چنین بالقوه ویژه وزنتحلیل  و داراولویت بازارهای انتخاب از سپ

-یدلبستگ و سفر ریزیبرنامه هنگام آنها هایانگیزه و انتظارات همچنین و غذایی روندهای و عادات مورد در آنها، شناخت و قرابت

 نجاما باید تریکیفی تحلیل و تجزیه کنند،فقدان آن را حس می ،جدید مقصد در سفر هنگام محل سکونت که کشور از هایی

 .شود

 که را هاییمحرک بتوانیم داشته باشیم تا اختیار در یبینش و الگوها زیر، یاطالعات منابع اساس بر دهدمی امکان ما به امر این

 :کنیم شناسایی بازارها این از گردشگر جذب برای کنیم استفاده آنها از توانیممی

 اییهمحرک دهدمی امکان ما به که ی دست یابیمبینش و الگوهابه  زیر، یاطالعات منابع اساس بر تا دهدمی امکان ما به امر این

 .کنیم شناسایی ،کارگیریمبه بازارها این از گردشگر جذب به کمک برای توانیممی که را

 گردشگر؛ مولد بازار جمعی هایرسانه در انتشار -

 خوراک؛ و گردشگری صاحبنظران عقاید -

 گردشگری؛ و خوراک مورد در هاییوبالگ -

 گردشگر؛ مولد بازار جستجوگر موتورهای تولید در مقصد تصویر -

 المللی؛بین نشریات در بندیرتبه -

 .غیره و Tripadvisor ، La Fourchette ، Fork مانند هاییرتالوپ -

 و بازار؛ تحقیقات موسسات هایگزارش -

 یبازارها از کنندگانکتشر حضور با تمرکز های گروه و بازارهایی چنین خروجی گردشگری گیرانتصمیم با مصاحبه -

 .گردشگرفرست

 در گنجاندن برای هامحرک ترینمناسب این امر که را ترسیم نمود مقصد تصویر ازارزیابی  توانمی کار، این از حاصل نتایج با

 .خواهدکرد را شناسایی خوراک گردشگریراهبرد 
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 خوراکگردشگر  تجربه مختلف لمراح در خوراک با مرتبط مقصد تصویر: خوراک گردشگر مشتری سفر تحلیل .3

 القوه،ب تأثیرگذاران بر بازارهای مورد در کیفی مطالعات و( هاابرداده) دیجیتال های محیط تحلیل در و تجزیه بر بتنیم

 .شهرت و تجربه بازاریابی،

 به وطمرب اقدامات و بازاریابی هایرسانه ارزیابی برای :خوراک گردشگری مقصد در بازاریابی تحلیل و تجزیه .3

 سایر و یمدیریت نهاد توسط شده انجام تبلیغاتی اقدامات محتوای و هارسانه در تحلیل و تجزیه باید ،خوراک گردشگری

 :شود گرفته نظر در باید زیر مواردویژه، به. شود انجام مرتبط خصوصی و دولتی مؤسسات

 یاجتماع هایرسانه در حضور ،ترنتیاین سایت ویژه به مقصد، در خوراک گردشگری برای تبلیغاتی هایرسانه -

 و لیکرف پینترست، اینستاگرام،) عکس هایشبکه و( یوتیوب) ویدیویی هایشبکه ،(غیره و توییتر بوک،فیس)

 گردشگری؛ هایجزوه و بصری-سمعی محصوالت انتشارات، ،(غیره

 و. .. و گردشگری حصوالتم ،سازیآشنا سفرهای تجاری، هاینمایشگاه رویدادها، در شرکت: گردشگری خوراک -

 .خوراک گردشگری تورگردانان مهم هایکاتالوگ در مقصد حضور -

  نتایج

 فیتکی و زندگی سبک مصرف، الگوهایتعریف  و مقصد برایدار اولویتگردشگرفرست  بازارهایسازی و جایگاه تعریف

 .بازارها آن از گرگردش جذب ارتقاء و خوراک گردشگریهای راهبرد محرک شناسایی منظور به زندگی

 مهم

دشگری دار گریتاولو بازارهای بتواند تا باشد گردشگری زمینه در هوشمندی سیستم دارای باید مقصد: گردشگریهوش  -

 .کند شناسایی بازار، تحقیق مؤسسات و خوراک جهان را از طریق منابع خود

برد گردشگرفرست. راه اصلی بازارهای از اکخور گردشگری مشتریان هایگرایش درزمینه دانش تولید :تقاضا به گرایش -

 هااولویت نیازها، از آگاهی بنابراین، .دهدمی قرار هدف را گرمطالبه و سازی شدهشخصی مخاطب خوراک، گردشگری

 از ات،طارتبا و تبلیغ هایکانال و مقصد خوراکی پیشنهادهای تهیه برای ،بالقوه و فعلی کنندگانمصرف رفتاری اتعاد و

 .است برخوردار تاهمی

. (ذاریگاشتراک به و تجربه رزرو، ریزی،برنامه) سفر تجربه مختلف مراحل در مقصد تصویر تحلیل :سفر تجربه چرخه -

 و. یابد حضورخوراک  گردشگری تجربه راحلم از یک هر در تواندمی چگونه بداند که است این مقصد چالش

 .گردشگری مقصد بازاریابی و ارتقاء برای مختلف هایکانال و هاسانهر در نمایش خوراک ارزیابی: بازاریابی ارزیابی -
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 مقصد رقابت راهبرد تعریف 1.7

 :شودبنا  زیر برپایه محورهای باید مقصد خوراک گردشگری راهبرد

 مقصد؛ راهبردی اهداف و اصلی بخشالهام اصول انداز،چشم و مأموریت: گردشگری توسعه الگوی .1

 قلمرو؛ راهبرد .3

 و خوراک؛ مقصد رقابتی راهبرد .3

 سازیجایگاه و بازارها دار،اولویت هدف مخاطبان محصول، راهبرد: اساسی راهبردهای .4

 گردشگری توسعه راهبرد

 طارتبا اجتماعی و اقتصادی های بخش سایر با باید چگونه ؟چیست مقصد گردشگری توسعه درنقش خوراک و اهمیت آن 

راهبرد  اندازچشم ووظایف شرح. باشد هافعالیت و هابخش سایر کنار در باید خوراک گردشگری توسعه ؟داشته باشد

 :شود تعریف باید گردشگری خوراک

 .دنباش بخشالهام و بلندپروازانه همچنین ،بیانات قابل درک/ قواعد باید اندازچشم وشرح وظایف  -

 همم تصمیمات کلیه. شوند کارگرفته به مقصد راهبردی اهداف برای مرجعی عنوان به باید اندازچشم و وظایف شرح -

 .باشد داشته همخوانی قواعد این با باید خوراک گردشگری راهبرد توسعه بر مؤثر

 هایفعالیت عنوانبه خوراک، و گردشگری :شوند پیگیری و گرفته درنظر مدت بلند در باید اندازچشم و وظایف شرح -

 به نیاز اندازچشم و وظایف شرح .دارند قلمرو بر مدتی یطوالن تاثیر و انتظار زمان مدت ندبخشی،چ و متقاطع

 یجادا متقابل وابستگی جامعه و فرهنگ مقصد، اقتصاد مختلف هایبخش بین آنها دارند، مدت طوالنی هایگذاریسرمایه

 و. است راهبرد زمانبندی از خارج خوراک، فرهنگ یعنی پروژه، اصلی محصول عملکرد است بدیهی و کنندمی

 تا وندش تأیید قلمرو مختلف متولیان توسط باید و باشند اجماع بر مبتنی باید اندازچشم و وظایف شرح بنابراین -

  .شود تضمین مدت، طوالنی در آنها تداوم و درک پذیرش،

 با را  DMO یا NTA توسط شده دنبال اصلی اهداف باید ،مقصد گردشگری یپیشنهادطرح  در خوراک مندرج وظایفشرح

 .کند تعریف ،فعالیت از بخش این روی مرکزت

 باید ،است مطلوب سناریو یک ایناز آنجا که . دهد ارائه ،بود خواهد آینده در پروژه آنچه از بلندمدت تصویری باید انداز چشم

 .کند تعریفرا  برنامه آرمان و باشد بخشالهام
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 قلمرو راهبرد

 شود؟ تارمندساخ داخلی قلمرو در خوراک گردشگری باید چگونه -

 است؟ شده داده اختصاص ایوظیفه چه منبع، هر به یا/ و گردشگری حوزه هر به -

 شود؟ ساختارمند مقصد، سرزمینی واقعیت با رابطه در باید چگونه خوراک پیشنهادی طرح -

 و طیمحی زیست و اجتماعی فرهنگی، پایداری نظر از که است اینخوراک  گردشگری خط مشی محلی برای اتخاذاز  هدف

 .را دنبال کند محلی مردم زندگی کیفیت بهبود اهداف و ،باشد بهینه پذیری رقابت

 رقابتی راهبرد

 را قابتیر مزیت که بیشترین بلندمدت، یاندازچشم ،گیریمدرنظر می مختلف هایگزینه انتخابی از میان را رقابتی راهبرد ما

 هستند: به قرار زیر هاینهگز. آوردمی فراهم ،مقصد خوراک گردشگری راهبرد برای

 با بازار در رقابت امکان و رساندمی حداقل به را هاهزینه که است کارآیی بر مبتنی راهبرد یک: هزینه رهبری -

 .آوردمی فراهم را مشابه مقاصد سایر از ترپایین هایقیمت

 بهترین عنوان به مقصد آن در که است تخصصی فردمنحصربه تقریباً حوزه یک بر مبتنی راهبرد: تخصص یا رویکرد -

 .است شده شناخته گزینه

 .ندارد وجود رقیبی مقصد هیچ آن در که است تخصصی حوزه بر مبتنی راهبردی: "آبی اقیانوس" -

 تاس مقصد در شده ارائه هایارزش از دسته آن بر تمرکز و گزینش بر مبتنی که است راهبردی گزینه یک: تمایز -

 .کندمی متمایز خود ایرقب از و شاخص را مقصد که

 .است تمایزم شود،می پیشنهاد خوراک گردشگری مقصد یک برای معمول طور به که رقابتی راهبرد

 ردشگریگ مقصد برای راهبردی پیشنهاد و کنندمی تفکیک را مقصد محصوالت خوراکی که هاییویژگی و مسیرها بنابراین،

 .ندشو مشخص باید ،شودارائه می آن اساس برخوراک 

 راهبردهای اصلی

 :از عبارتند شوند تعریف باید که اصلی هایراهبرد

 :محصول راهبرد -

 بود؟ خواهد چه هااولویت و یابد ارتقاء باید خوراک گردشگری هایفعالیت یا محصوالت چه
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 راهمف راتعریف سبد محصوالت گردشگری خوراک  امکان که است جذابیت/  پتانسیل ماتریس از شده ارائه متدولوژی

 . آوردمی

 :هدف مخاطبان و بازار راهبرد -

 بود؟ خواهند کسانی چه هامشتری

 باید منظور بدین. پیشنهادی فعالیتهای یا گردشگری محصوالت از یک هر برای هدف مخاطبان بندی اولویت و تعیین

 .شوند مشخص داراولویت بازارهای و هدف مخاطبان اصلی، ذینفعان

  :یابیراهبرد جایگاه -

 هدف مخاطبان و اندرکاراندست ذهن در خواهدمیمقصد  که "جایگاهی" گردشگری خوراک یعنی مقصدیابی یگاهجا

 به هم هدف مخاطبان و اندرکاراندست از یک هرتوسط  خواهیممی که مقصد از تصویریبه عبارتی . کند اشغال خود،

 فروش گزاره یک واحد، ارزش گزاره یکبه  خوراک، گردشگری مقصد یابی. جایگاهشودمشاهده  گروهی هم و زامج صورت

یابی گردشگری جایگاه مربوط به هایارزش مجموعهتقریباً  باید که ایساده جمله. انجامدمی( USP) فرد به منحصر

 .کند خوراک مقصد را به طور کامل خالصه

 نتایج

 دراهبر که هاییمشخصه ،خوراک دورنمای ییشناسا پیشنهادی، گردشگری الگوی فرمول که خوراکگردشگری راهبرد تعریف

 .ودشرا شامل می مقصد جایگاه یابی و داراولویت بازارهای و هدف مخاطبان محصوالت، سبد تعیین و شده بنا آن اساس بر رقابتی

 مهم

. ددهمی لشک را مقصد کلی راهبرد از بخشی بلکه نیست انتزاعی ابتکاری خوراک گردشگری: مقصد گردشگری راهبرد -

آن مربوط به  هایفعالیت و هابخش سایر با خوراک پیوند و ادغام با همراه باید مقصد کلی راهبرد چارچوب بنابراین،

 ؛گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد ،خطه

 ایهکنوانسیون در کنار مقصد، تمایز اصلی عنصر عنوان به باید ایخطه خوراکی هر و فرهنگی هویت: خوراکی فرهنگ -

 ؛شود گرفته نظر در لموسنام فرهنگی میراث زمینه در لیالملبین

 وسعهت زمینه در المللیبین اصلی هایکنوانسیون و هابیانیه مبتنی بر رهنمودهای اساس بر باید راهبرد یک: پایداری -

 ؛3باشد گردشگری برای UNWTO اخالق جهانی قوانین و اهداف توسعه پایدار همچون پایدار
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 یمدن جامعهنیز  و خصوصی یا دولتی از اعم عوامل، همه مشارکت به ترغیب باید مقصد راهبرد تهیه یندفرا: مشارکت -

 بیانجامد؛ ،دارند نقش خوراک گردشگری ارزش زنجیره در که

 ،اسیونورزر ریزی،برنامه سفر، یپردازرویا: شودمی ریتصو سفر تجربه دیدگاه از خوراکی مقصد راهبرد: سفر تجربه چرخه -

 و وجود دارند؛ گردشگری تجربه مراحل این از یک هر در خوراکی مقصد هایچالش. گذاری اشتراک به و تجربهب کس

 در نهایت

 محلی نگفره بر مبتنی تجربیات و تقاضا در جهت باید مقصد یک گردشگری راهبرد پیشنهاد: تقاضا سمت به گرایش -

 .باشد خوراکی و

 نوآوری و محصول توسعه ترویج 1.8

یافت شود و  مقصد در که ایخوراک است، به گونه گردشگری محصوالت انواع بندیطبقه و شناسایی ،محصول از راهبردهدف 

 .را داشته باشد گردشگری بازار در امکان ارایه

 کنندگانمصرف به تجربیات و خدمات محصوالت، ارائه برای که است آن مستلزم مقصد یک در خوراکی محصول یک تعریف

توان به می جملهآن  از ،فراهم نماید را مقصد خوراکی فرهنگ هایویژگی و ماهیت با ارتباط امکان که شود تدوین اییهراهبرد

 های آن مقصد اشاره نمود.واقعیت راستای در خوراکی لذت درک برای جذاب و بالقوه در جذب مشتریان جدید پیشنهادهاییارایه 

 .مطابقت داشته باشد تقاضا نیازهای و آن خطه مختلف مناطق هایبا ویژگی یی بوده،غذا منابع در راستای باید محصول طراحی

 احساسات اب ارتباط تنگاتنگی توانندمی محصوالت آنگاه باشد، احساسات و تجربه از یبزرگ بخش دربرگیرنده محصوالت ارائه اگر

 .داشته باشند تنوعم بازارهای از بالقوه بازدیدکنندگان

 بانمخاط و بازارها تقاضا،میزان  با وجهی بهترین به که متمرکز شود محصوالتی بر توسعه چیز هر از بیش باید محصول راهبرد

 تا شود تبیین بهره/  ظرفیت ماتریس یک در باید راهبرد این. مطابقت داشته باشد مخاطبان انتظارات ساختن برآوردهنیز  و هدف

 .باشند تحلیل و تجزیه قابل محصوالت وزن هم و هااولویت هم

 خوراک گردشگری محصوالت ارایه و تعریف جریان در های مدیریت مقصدسازمان یا نهادهای ملی گردشگری اصلی وظایف

 :از عبارتند

 را گردشگری بازار به ورود ظرفیت بیشترین که( شده فرآوری یا اولیه) محلی خوراک به مربوط نمادهای شناسایی -

. هستند روبرو آن با خوراک گردشگری صدامق که است هاییچالش از یکی خطه یک وراکیخ منابع به دادن ارزش. دارند

 تمایز آن و شناسایی باعث که گردشگری محصوالت به شدن تبدیل جهت خوراک طبیعی منابع و میراث تعیین بنابراین

 .است مهم بسیار ،شوندمی خطه
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 :است زیر راکزم در ارتباط با گردشگری محصول یک کلی، طور به :محصول مرتبط با عوامل شناسایی -

 متی،اقا مراکز غذایی، صنایع و غذایی مواد تولیدکنندگان) گردشگران برای خوراکی خدمات دهندهارائه هایبنگاه -

 تجربیات، آشپزی، مرتبط با فعالیتهای خرید،مراکز  ،های خاصخوراکی فروشگاههای بازارها، رستورانها،انواع 

 ؛(... و هاموزه خوراکی، مراکز مقصد، خوراکی محصوالت به مربوط ادهایروید و هاجشنواره

 و آشپزان انجمن گردشگری، هایانجمن مقصد، در ایمنطقه و محلی مدیریت نهادهای: کنندگانتسهیل -

 و ؛غیره و آموزشی مراکز ،هادانشگاه تولیدکنندگان،

 .... و محلیهای اکخور مرتبط با هایرسانه ،گردشگری دفاتر: پردازاننظریه -

 ،دهدیم لشک را محصول ساختار که محصول مصرف برای تنوعیم تپیشنهادا: یمصرف پیشنهادات ساختار و تعریف -

 :شود تعریف باید

 ؛هم یتی حاصل از همکاری عوامل مختلف در کنارکل عنوان هب مقصد برای ارایه محصولی -

 ؛ها یا محصوالتخوراکی ینترجذاب اساس بر سفر هایبرنامه یا ی موضوعیمسیرها -

شناخته  ی خاصفرهنگ و خوراکی محصول یک با که ییشهرها و نواحی مناطق،: دارای خوراکی شهرهای و نواحی -

 اند؛شده

 و باشد؛ ماندنی یاد به و توجه قابل گردشگران برای که مصرف برای لیاص اتیپیشنهاد: غذایی تجربیات -

 .خوراکی فرهنگ به مربوط رویدادهای و هانشست تجاری، هایاهنمایشگ ها،جشنواره: خوراکی رویدادهای -

 در نابعم تقویت و استانداردسازی بندی،طبقه پس از شته،دا وجود قبالً گیرند کهشکل می هاییداشته بر اساس پیشنهادات این

 .اندشده برجسته ارزیابی مرحله

 به شکلی (product clubs) محصول ارایه هایاهباشگ یا شبکه که مواردی در: محصول راهنمای کتابچه نتشارا -

 و محصوالت، شناسایی راهنمای هایکتابچه در محصول معرفی خودکار برای قوانینی باید شوند،می اندازیراه داوطلبانه

 بهرا  اصلی معیارهایها باید متنوع این باشگاه کنندگانشرکتشوند. ضمن آنکه  گرفته نظر در مرتبط عوامل همچنین

 معموالً یزن جمعی تجاری نام. رعایت نمایند گردشگر خوراک، تقاضای با یسازگار و تخصص کیفیت، سطح تضمین منظور

 .دگردمی تعریف خوراک گردشگری مقصد عنوان به

 .توان استفاده نمودمی (Design Thinking) نظیر تفکر طراحی تجربیات و محصوالت گیریشکل برای تسهیل یهایابزاراز 

 طبیعت که هاییگونه جمله از شود، شامل را آنها همه و باشد زیادی بسیار هایگونه تنوع بر مبتنی باید شگری خوراکگرد

بستر " در که افرادی و بازدیدکنندگان بین تعامل ارتقای ازهمچنین . نددار تریروزمره و ترمتعارف ،تراجتماعیتر، محبوب

  .شد غافل نباید نیز تعامالت و گشت و گذارهای غذایی و دارند، حضور مقصد در "گردشگری خوراک

 کیفیت پایداری، فرهنگی، هویت هایارزش باید ،باشد تجربه و اصالت مبتنی بر اگر ،خوراکی صدامق از سوی شده ارائه اتپیشنهاد

 .را در بطن خود داشته باشد کنندهمصرف از حمایت و گردشگری خدمات و محصوالت
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1.1شکل  گردشگر غذا یی بههاتوصیه   

 
Source: Basque Culinary Center 

 

 

 

1.1شکل   الگوهای تفکر طراحی 
 

Source: Hasso-Plattner Institute of Design, University of Stanford. 

 از تولید و صنایع غذایی بازدید کنید

فعال باشید و کنید بازدید هاموزه از بخرید، بخوابید، بخورید،  

جغرافیایی سفر کنید مسیر یک یا( غذا یا محصول یک اساس بر) موضوعی مسیر یک در  

 از میراث خوراکی بازدید کنید

 تجربیات استثنایی داشته باشید

های غذایی شرکت کنیددر جشنواره ها و رویداد  

 از شهرها و نواحی غذایی بازدید کنید

 انتخاب 

کننده تجربه مصرف  

 آزمایش

 اجرا  بیینت درک

مشاهده  تصور 

 طراحی و اجرا 

 

    

سازی     الگو  
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 نتایج

 .شودمی مقصد خوراک گردشگری محصوالت سبد به منجر فرایند این

ارزش  یبینپیش هدف، مخاطب ،خوراکی محصول صیفتو و نام: جمله از شود، بتث باید محصول تولید چگونگی مورد در جزئیاتی

 ،مصرفی مواد ،منابع ،ذیربط افراد فروشی،خرده قیمت ،تولید زمان مدت) محصول فنی مشخصات خدمات، ارائه فرایند ،محصول

 (.غیره و موسلنام عناصر د،نکنمی متمایز را محصول که عناصری داخلی، هزینه گذاری،سرمایهمیزان 

 مهم

 و خاص خوراکی منابعاشاره به  ،خوراکی گردشگری محصول یک ایجاد برای: ایخطه درون خوراکی منابع ترویج -

 ابدهد اجازه می بازدیدکنندگاناین روندی است که به  .ای دارداهمیت ویژه گردشگری محصول به تبدیل آنها و متمایز

 دمقص سایر مسایل مربوط به و آشپزی هایمهارت تاریخی، و فرهنگی میراث کردن، با خرید و کردن تجربه کردن، مزه

 آن با خوراک گردشگری صدامق که است هاییچالش تریناصلی از یکی به واقع ،منابع این افزایشچگونگی . شوند آشنا

  .هستند روبرو

 ظتحفا آشپزی، میراثتوجه به ضمن  د،نشومی متمایز غذایی نظر نقطه از که صدیامق: مقصد آشپزی هویت ترویج -

این مقاصد . کنندمی اشتیاق اجرا و آگاهی ایجاد خود و خوراکی میراث غنای برای را هاییپروژه سایر نکات ضروری، و

 .نندکتاکید می محلی غذای و محصوالت توسعه و شناسایی حمایت،بر ترویج  منابعی را در اختیار دارندکه متمایز بوده،

 ،دیریتم قبیل از مباحثی شامل که کندمی تهیه ارزیابی و پژوهش اساس بر را یجامع راه نقشه ،حصولم توسعه برنامه -

 و باطاتارت برند، شناسایی و تعیین ی،امنطقه گردشگری آگاهی نسبت به ها،مهارت محصوالت، ،یارزش زنجیره با پیوند

 .است بازاریابی

 که هاییبنگاه تاسیس برای (accelerators) هادهندهشتاب و( incubators) مراکز رشد ،(hubs) هاقطب ارتقاء -

 .دهندمی ارائهدر زمینه گردشگری خوراک  نوآورانه محصوالت

. دارد درگیر هایطرف همه تعهد به نیاز موفق گردشگری محصوالت توسعه: همکاری هایشبکه محصول، هایباشگاه -

 آورانهنو تجربیات و محصوالت تولید زمینه در که خصوصی و دولتی هاینهاد از ایداوطلبانه هایگروه تشکیل ه منظورب

 یهمکار باید ،دهندمند ارایه میقاعده یمحصول پوشش در و مشترک برند یک تحت بازارها در را آنها و کنندمی فعالیت

 .دشو برقرار یارزش زنجیره مختلف عوامل بین  ایبالقوه اترتباطا و

 خوراک گردشگری محصوالت از توانیدب گذشته بر خالف شودمی باعث فناوری: حصولم تولید خدمت در فناوری -

خرید و  هب بازدیدکنندگان ترغیب برای خوراکی مضامین بر مبنای یمسیرهایتعریف : نمونه به عنوان. کنید پشتیبانی

 والتمحص آوریگرد یا/و تولید نمایش ،(موبایل هایاپلیکیشن و بروشور اندازیراه با) روستایی مناطق در گذار و گشت

 و غذایی وادم بازار یا محلی یرستوران تا دنکنمی کمک بازدیدکنندگان به موبایل هایاپلیکیشن و دیگر اینکه ،خوراکی

 ... را بیابند.
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 کلیه یپیشنهاد گردشگری محصوالت: غذا گردشگران مختلف نیازهای تأمین برای خوراک گردشگری محصوالت -

 .سازند برآورده را گردشگران متفاوت انتظارات و نیازها باید ینهای و ثانویه ،اولیه طعامق در اندرکاراندست

 منوهای. سراغ آن بروند بار چندین روزانه باید گردشگران که خوردن، غذا ساده واقعیت: بیولوژیکی نیازهای -

 ؛دنساز برآورده را اساسی ینیازها این باید پذیرایی مراکز سایر و اقامتی اماکن رستورانها، یپیشنهاد

. غیره و آنها هایویژگی آنها، تولید نحوه محصوالت، منشاء کشف و یادگیری آشنایی،: فرهنگی نیازهای -

 تدس این از هاییفعالیت و راهنما حضور با هاییموزه کرد، بازدید آنها از توانمی که صنایعی و تولیدکنندگان

 و شوند؛ آشنا آنها تولید نحوه و محلی محصوالت با تا دکنن کمک بازدیدکنندگان به توانندمی

 یک در خوابیدن باشگاه، یک به پیوستن غیرمعمول، فعالیتهای انجام: (Hedonistic) هگرایانلذت نیازهای -

 .یرهغ و محصوالت خرید ،انبساط و سرخوشی تجربه و لذیذ محصوالت کردن مزه زیتون، زیر درختان یا تاکستان

- UNWTO زا ،آن سازمان محصول توسعه برنامه طریق از محصوالت ایجاد برای الگوها عملی کاربرد و علمی ظبه لحا 

 .کند می حمایت مختلف کشورهای در خوراک گردشگری ترویج

 زاییاشتغال و شدن ایحرفه آموزش، 1.9

ات لحظ" هک یگردشگر در ویژه به شود،می شناختهی صنعت هر هایرقابت در کنندهتعیین یعامل انسانی سرمایه که گردداذعان می

 .است مهم مشتری رضایت جلب برای( moments of truth) "ناب

 ؤسساتم این راستا در کهغیرقابل انکار است. ضمن آن یرقابت هایراهبرد در گردشگری آموزش تحصیالت و اساسی نقش همچنین

 و المس توسعه به دستیابی عواملی حیاتی در ایحرفه آموزش مراکز و هادانشگاه دولتی، بخش کارگران، کارآفرینان، خصوصی،

 3شوند.محسوب میپایدار 

رگذار نیز تاثی هابخش سایر درخوراک  که واقعیت این و خوراک گردشگری برای تقاضا افزایش سفر، در زمان خوراک مسلم تأثیر

 بنابراین. تکرده اس تبدیل گردشگری دارد، آینده ا درر پتانسیل بیشترین ی کههایبخش از یکی به را گردشگری شاخه این ،است

خوراک  گردشگری کلیت در بلکه خوراک بطور مجزا، و گردشگری در فقط نه را مشخصی و خاص بسیار متخصصان باید بخش این

 .باشد داشته

با  ار کارآفرینی و خالقیت باید همچنین. باشد گراتحول و پذیرانعطاف ی،وجهچند باید خوراک گردشگری نیاز مورد هایآموزش

 ای که بسرعت در این بخش کاربرد پیدا کند.دهد، به گونه ارتقاءلحاظ قرار دادن جدیدترین گرایشات غذایی 

-سیاست و پذیریرقابت محوریت با چارچوبی نکهآ بر مشروط باشد، زاییاشتغال برای بستر مناسبی تواندیم خوراک گردشگری

ت تسهیال چارچوب فراهم شدن جمله از هاییجنبه باید موارد این. ندباش شده طراحی شغلی هایرصتف سازیبهینه برای ییها

را در  گردشگری بخش در شاغل افراد صحیح آموزش و یگردشگر در( MSMEs) متوسط و کوچک خرد، هایبنگاه برای الزم

 .برگیرد
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-ردهماییگ و هانشست تجاری، هاینمایشگاه ها،همایش برگزاری با تواندمی که است یادگیری برای اساسی ابزاری نیز سازیشبکه

 .ای دارنداهمیت ویژه آینده در جدید استعدادهای آموزش برای برگزاری چنین رویدادهایی کهضمن آن یابد، توسعهخوراک  های

ه ب مردم فرهنگی میراث زا بخشی عنوان به و شود گنجانده مدارس درسی هایبرنامه در پایین سنین از باید همچنین خوراک

 .قرار گیرد ظتاحفتحت  ه،شد شناختهرسمیت 

 ایحرفه هایپروفایل تعریف با دهدمی نشان ،است رخ داده خوراک گردشگری اندرکاراندست توسط که ایگسترده تحوالت

 راکخو گردشگری متنوع بسیار محتوای و هاارزش درک راستای در و دیجیتالی هایمحیط و جدیدهای تکنیک بر مبتنی جدید

 .شوداحساس می یآموزش جدید نیازهای، جهان سراسر در

 از حمایت با باید تسهیلگر، عنوان به خود جایگاه در (DMOs) های مدیریت مقصدسازمان و (NTAsنهادهای ملی گردشگری )

 شدن تررقابتی به آموزشی هایامهبرن و هاطرح به واسطه گردشگری خوراک انکارشناس و مراکز آموزشی دانشگاهی، نهادهای

 لمحصو با که است مختلفی عوامل برای الزم هایآموزش ارائه ها،برنامه یا هاطرح این از هدف. نمایند کمک بخش این در شرکتها

 اکورخ گردشگری پیشنهادات بهبود برایرا  یهایابزار و کار برای را خاصی هایدستورالعمل و مرتبط هستند خوراک گردشگری

 دیگر دهایفراین و محیط با توجه به و تقاضا میزان با متناسب تجربه بر مبتنی محصولی تا شودمی موجب امر این. کنندمی فراهم

 ایهبرنامه است الزم اندازیراه مراحل در کهضمن آن ،گیردرا در بر می ارزش زنجیره در مختلف نفعانذی هابرنامه این. شود تولید

 .شود تدوین گردشگری هایفعالیت در غذایی مواد تولیدکنندگان دربرگیری هدف با آموزشی

 این رد تسرعب تحقیقاتی روندهای آخرین با مطابق یوجهچند هایآموزش است الزم ،خوراک رقابتی مقاصد ایجاد برای بنابراین،

 اقدامات باید (DMOs) یت مقصدهای مدیرسازمان و (NTAsنهادهای ملی گردشگری ) منظور، این برای. دگرد ییاجرا بخش

 :دهند انجام را زیر

 گردشگری خدمات که انسانی نیروی بین در آموزشی نیازهای شناسایی: مهارتی و/یا آموزشی نیازهای شناسایی -

 ؛ارائه خواهند داد یا دندهارائه می مقصد در را خوراک

-رفهح مشخصات ترسیم و الزامات یینتع: خوراک گردشگری در شغلی موقعیت هر به مربوط هایصالحیت تعیین -

 خوراک؛ گردشگری با مرتبط مشاغل کلیه برای ای

 هایبخشزیر برای عملیاتی و راهبردی اهداف با ساالنه آموزشی هایبرنامه تطبیق و طراحی: انسانی منابع آموزش -

 با سازوکار مناسب راریبرق طریق از پیشرفت ارزیابی و شده، شناسایی نیازهای با متناسب خوراک گردشگری مختلف

 ؛خصوصی یا/و دولتی های سازمان و دانشگاهی مؤسسات
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 یا/و درسی کالسهای آموزشی، هایدوره: ذیربط هایبخش مشخصات و خصوصیات با آموزشی هایقالب سازگاری -

 و ؛عملی راهنماهای یا/و خوب هایروش مورد در راهنما هایکتابچه توزیع و انتشار آنالین، هایآموزش

 .هااستارتاپ از پشتیبانی و تبلیغ برای هاییسیستم اندازیراه -

 نتایج

. شود تعداداس حفظ و تولید فرآیند به منجر باید بخشاین  در پذیریرقابت و کارآفرینی ،زاییاشتغال مرتبط با یهابرنامه اتخاذ

 ندنوابت که دنباش داشته وجود خصوصی بخش رد هم و دولتی بخش در هم دیدهآموزش و ماهر بسیار انسانی سرمایه باید یعنی

  .دنده ارائه و مدیریت توسعه، را خوراک گردشگری خدمات

 مهم

 soft) "نرم هایمهارت" در بلکه بازاریابی، و ارتباطات مدیریت، ،خوراک در تنها نه ایحرفه و شخصی هایمهارت -

skills) افزایش هب تواندمی مناطق یا کشورها بین در هاایحرفه یا/و اسرآشپزه مبادله قبیل از هاییتجربه. بدیا بهبود نیز 

 ؛کند کمک غیره و ارتباط برقراری مشکالت، حل دیگران، با کار ظرفیت مانند خاص هایمهارت

 و کشاورزی هایوزارتخانه توسط باید خوب هایدستورالعمل. خوراک گردشگری در خوب یهاراهنما دفترچه -

 ؛دنشو ترویج و تهیه (DMOsمقصد ) های مدیریتسازمان و (NTAsگردشگری )نهادهای ملی  ،گردشگری

 خوراک؛ گردشگری بخش به تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه از آوریفن و دانش انتقال -

 ؛آموزش ارائه و طراحی برای دانشگاهی موسسات و هادانشگاه با DMOs و NTAs همکاری -

 گردشگری، دیدگاه از کشاورزی محصوالت یتجار مدیریت: ری خوراکزمینه گردشگ در آموزش برای منظم نیازهای -

 و ؛دیجیتال فضای در فروش هایتکنیک و بازاریابی محلی، محصوالت دانش

 ا،هبنگاه نوپا، هایشرکت: شامل اصلی عامل شش است ضروری کارآفرینی، سامانه توسعه برای .کارآفرینی ارتقاء -

 .شوند جمع گرد هم هادولت و موسسات ها،انشگاهد ،آمیزهای مخاطرهگذاریسرمایه

 باکیفیت خدمات تضمین: ماندگار هایتجربه ارائه 1.10

 د،شومی آغاز سفر سازیآماده با آن از قبل هامدت بلکه نیست سفر واقعی روزهای به محدود دیگر و کرده تغییر سفر تجربه

 ماعیاجت هایرسانه در را خود تجربیات و کندمی ارزیابی گردشگر که یهنگام و( رزرو مقایسه، اطالعات، جستجوی ،تصویرسازی)

 .رسدگذارد، به پایان میبه اشتراک می
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 سازند بدین ترتیب که شروع به معاشرت کرده، مسیر فعالیت خود را واجد صفات انسانی می گردشگری بخش کلیدی عوامل

 باطارت فرصت بر خود را هایپیام ساخته،جایگزین  نشدنیفراموش تجربیات گذاری[]اشتراک وعده با ی خود راهادیدگاه و میراث

 .سازندمتمرکز می دیگران با

 اصالت، ت،خالقیبر اساس  یتپیشنهادا به دیگری زمان هر از بیش اکنون اما است، بوده تجربه بر مبتنی همیشه گردشگری خوراک

 ایجاد ،مشتری شامل جلب رضایت پیشنهادات این. هیجانات نیاز دارد و احساساتگرایی با هدف برانگیختگی ذهنیت و حساسیت

انه گای که این لذات حواس پنجبه گونه ،شودو مرتبط با احساسات درونی مشتری می نشدنیفراموش و یادماندنیبه لحظات

 سازد. مشتری را درگیر خود 

 بر مبتنی وضوح به که ایخوراک روبرو هستند به گونه یگردشگر محصوالت توسعه چالش با صدامق ،یامروز جهانی شرایط در

 و نظیربی ،توجه قابل معتبر، تجربیات به دنبال بوده، ترخاص که را گردشگران رو به فزون انتظارات نیازهای ندنتواب ،بوده تجربه

 .سازند برآورده هستند، یادماندنیبه

 که فعالیتی ست،ا شده تبدیل ترطلبانهجاه فعالیت یک به بلکه نیست فصر فیزیولوژیکی نیاز یک دیگر غذا پیشرفته، جوامع در

 تأثیرگذاری آنها هدف که دارد اشاره غذایی محصوالت به گرایش این. ستنی روزمره هایفعالیت برابر در آوری صرفتاب آن هدف

 احساسات جستجوی در کنندگانرفمص. کندمی ایجاد را یکامل و یروند حسی تجربه بوده، کنندهمصرف حس پنج هر روی بر

 همراه با زیبا و جذاب ،مناسب صدیامق و مکانها است الزم رو این از. دارند نزدیکی ارتباط لذت با که هستند واقعی و مختلف

 4.باشد با سرخوشی همراه آنها از بازدید که لذت بصری ایجاد شوند

 :کنند رعایت را زیر شرایط که هستند مواردی ریگردشگ ماندگار تجربیات معتقدند پردازاننظریه از برخی

 انتزاعی؛ چارچوب یا محیط یک توسعه -

 ؛فرد به منحصر چارچوب یا ایجاد محیط -

 محدود؛ دسترسیفراهم آوردن امکان  -

 ؛محیط با تعامل یا اجتماعی فراهم آوردن امکان -

 ؛یادگیری باالی ترویج ظرفیت -

 ضمون محوری؛م -

 گریز؛ یا آرامش لذت، فراهم آوردن امکان -

 احساسات؛ فوران برانگیختن -

 و ؛خطه منابع ادغام -

 .ببرد خانه به تواندمی مشتری که هاییسوغاتی یا ملموس عناصر فراهم آوردن -
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1.1شکل   گردشگری خدمات محصول نوع و نیازها هرم   

 
 

خودادراکی هنیاز ب   
 تجربه تحول گرا   

 

عزت نفس نیاز به  

موفقیت ،اماحتر ،اعتماد ،شناخت  

    
 تجربه نوآورانه

 

 نیازهای اجتماعی

مشارکت ،پذیرش ،رشد عاطفی  

       

محصول کالسیک                                                   
 

 نیاز به امنیت و سالمتی

 ،حفاظت ،غذای سالم  

مسکن ،اشتغال  

    
ضمانت         ،امنیت و سالمت           

ای اولیه فیزیولوژیکینیازه  

استراحت و غیره ،سالمتی ،آب ،غذا  

   
تهیه غذا و غیره ،اقامت ،حمل و نقل  

Source: based on: Tejo Alonso, D. (2016), La nueva pirámide de Maslow: el cambio en las necesidades básicas en el siglo XXI y su influencia en el lifestyle actual (online), availabe 

at: www.davidtejo.com (24-04-2019). 

 دماتخنیاز به  و تمحصوال کلیهبرآورده ساختن میزان رضایت از  بر که است فرایندی نتیجه گردشگری مقصد یک کیفیت

 واملع نیز و طرف دومیان  شده پذیرفته شرایط رب طبقنم قبول و بلقا قیمت با کنندهمصرف انتظارات و الزامات گردشگری،

  0.دارد داللت عمومی خدمات و امکانات ،هازیرساخت ارتباطات، ی،پذیردسترس بهداشت، امنیت، ،ایمنی از قبیل اساسی

 یترضابا  خدمات یهکل آن جریان در که داللت دارد صدامق و یگردشگر مشاغل در مستمر بهبود فرآیند بر کیفیت مدیریت

 .همراه باشد گردشگران نیازهای و انتظارات حداکثری از

 یفیتک در مداوم بهبود مفهوم دربرگیرنده باید صدامق. است گردشگری بخش در رقابت ضروریات از باکیفیت تجربیات ارائه

 منجر باالتر رآمدد به بهتر کیفیت ان دارنداذع که دلیل این به بلکه توریستی نیازهای دلیل به تنها نه د،نباش خوراکی پیشنهادات

 .دگردمی

 :کنند فعالیت سطح چندین در کیفیت در زمینه باید هستند گردشگری خوراک ترویج به مایل که صدیامق

 محلی؛ محصوالتنسبت به  شناخت و حمایت -

 محور؛تجربه و رقابتی اتپیشنهاد ترویج -

 ؛مداوم و اولیه هایآموزش بر مبتنی ،خوراک ردشگریگ ارزش زنجیره سراسر در ایحرفه انسانی منابع -

 و ؛بازدیدکنندگان رضایت افزایش ه منظورب کنندگان،مصرف از حمایت و میزبانی -

 .گردشگران رضایت میزان تفسیر و شناسایی برای روشی اتخاذ و ایجاد -

http://www.davidtejo.com/
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 :است زیر موارد شامل رابطه این در احتمالی اقدامات

 یفیت؛ک هایبرچسب ترویج و تصویب -

 و ها؛ رستوران و غذایی مواد تولیدکنندگان محصوالت و تبلیغ و گواهینامه صدور -

 .غذایی و فرهنگی هایسنت کردن روز به و تجدید -

 نتایج

 تجربه؛ برمبتنی  خوراکی محصوالت نمونه -

 و خوراک؛ گردشگری برای کیفیت تضمین سیستم -

 .شودمی درک اکخور گردشگران توسط که بر اساس آنچه کیفیت سنجش سیستم -

 مهم

 بر مبتنی) عقالنی رفتار به نسبت( احساسات و هیجانات ارزشها، برمبتنی ) فرد عاطفی رفتارهای وزن: رویایی جامعه -

 ؛است برخوردار بیشتری اهمیت از( دانش فراگیری

ای اشاره گردشگری، چارچوب در اصالت، مفهوم: است خوراک گردشگر رضایت در اصلی عناصر از یکی اصالت -

 ظرن صرف بلکه هستند واقعی و اصیل تنها نه که افرادی و اشیاء طبیعی، هایجاذبه ها،مکان ها،موقعیت معرفی به دارد

 جزو الینفک آن که هستند عناصری محلی اتتولید و غذا خوردن عادات. کنندو تغییری نمی دارند حضور گردشگران از

 مناظر و فضاهاشوند تا ای مشخص برای آن منطقه، موجب میههضمن تاثیرگذاری و ایجاد وج ،خطه محسوب شده

 فرهنگدر حقیقت . دهند تشکیل راآن خطه  خوراک گردشگری DNA به شمار رفته، در واقع محلی فرهنگ از بخشی

 ؛یابدمی پیوند روزمره زندگی ضرباهنگ و منطقه آن مردم روح منطقه، تاریخ با مستقیم طور به محلی خوراک

 بنابراین .است نوازیمهمان و خدمات شناسی،زیبایی تجمیع ،گردشگری خوراک در تجربه: تجربه رایی درگذهنیت -

 در مشتری دانش و انتظارات با مطابق ها در یک چارچوب مشخص مشکل است، زیرا این تنوعمحدود ساختن ارزیابی

 لذت اندازه یک به غذایی تجربه یک یا ییغذا وعده یک از مشتریان همهبنابراین . خواهد بود متفاوت خوراک مورد

 ؛برندنمی

 یجادا مستلزم ،ایرشتهچند و باز هاینوآوری بر مبتنی فعالیتهای توسعه معنای به هیبریداسیون،: هیبریداسیون -

 ،دآیننامربوط می نظر به که افرادی یا/و هارشته ،هاشاخه ها،بخش بین ابتدا در است ممکن که است جدیدی هایانجمن

 بدیهی جلوه نکند؛

 چهآن تاثیر درک: است چندحسی فعالیت یک کردن مزه: گانهپنج حواس با آشامیدن و خوردن - چندحسی تجربه -

. ستنده دخیل نیز احساسات . ضمن آنکهکنیممی مزه و بو که را آنچه و بشنویم، و کنیم احساس ببینیم، توانیممیکه 

 .مزه شوندتلخ نوشیدنی و اغذ شودمی باعث استرس مثال، عنوان به
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 ،گوییقصه فعالیت بر اساس. کندمی متمایز و جذاب را صدامق و تجربیات شانداستانهای و مردم: گوییقصه اهمیت -

 یغذاهای. است ضروری صدامق آشپزی هویت بر گذاریتأثیر با جدید زوایای جستجوی و انسانی منظر از خوراکی روایت

 ند؛هست حیاتی بسیار بخشالهام هایپیام از سوی دیگر تنظیم. .... و خطه انمفسر نوانع به ییسرآشپزها پیام، حاوی

 و تنظیم یمتدولوژ یک باید گردشگران، رضایت میزان تفسیر و شناسایی برای: گردشگر رضایت - یافتیدر کیفیت -

 ؛شود استفاده

خوراک. نهادهای  گردشگری و گردشگری/خوراک با مرتبط کیفیت هایبرچسب و گواهینامه صدور هایسیستم -

 خدمات و مراکز در را کیفیت مدیریت اتخاذ به مربوط ابتکارات باید های مدیریت مقصدملی گردشگری یا سازمان

 رضایت افزایش ه منظورب و کنند پشتیبانی آنها از و دهند ارتقا و معرفی مقصد در خصوصی و دولتی گردشگری

 و فعالیت نمایند؛ کنندهمصرف از حمایت و میزبانی ،انیمشتر خدمات نسبت به هابازدیدکننده

 نکهای :شود گرفته نظر در باید غذایی مواد ایمنی به توجه با اساسی فرضیه یک: غذایی مخاطره رساندن حداقل به -

 داماتاق و بحران کنترل نقاط و مخاطره ارزیابی مانند کنترل هایسیستم حال، این با. ندارد وجود صفر خطر نام به چیزی

 هب اتیاقدام انجام .روندبه شمار می کنندهمصرف سالمت تضمین و مخاطره کاهش اساس ، اصل وکنترل یا پیشگیری

 ،خیابانی غذاهای نظیر خاص هایفعالیت به توجه با ویژه به گردشگران، برای غذایی مخاطرات رساندن حداقل به منظور

 .تاس مهم نیز مقصد تصویر از اظتفح برای بلکه کنندهمصرف سالمت رایب تنها نه غیره، و غذایی مواد سیار هایدکه

 خصوصی - دولتی هایهمکاری ارتقاء: مدیریت 1.11

 سطوح در گردشگری بخش مؤثر مدیریت آن از هدف که است یدولت سنجش قابل یرویهیک گردشگری  بخش در یتمدیر

 یمنافع گروه اهداف به دستیابی به منظور پاسخگو و شفاف رآمد،کا مشارکت یا/و همکاری هماهنگی، ی در قبالدولت مختلف

 ساسا بر و هافرصت و هاحلراه توسعه هدف با گردشگری رد تأثیرگذار اندرکاراندست ای ازشبکه توسطاست. این منافع گروهی 

  2.شوندگذاشته می ، به اشتراکشناسندمی رسمیت به را مشترک هایمسئولیت و متقابل هایوابستگی که اتیتوافق

 دارد یازن گردشگری حاکمیت الگوی یک به - اجتماعی و مقطعی ارضی، - آن گانهسه ابعاد با خوراکی پایدار مقصد یک مدیریت

 مشترک هدف یک در راستای ،خوراک گردشگری ارزش زنجیره در عوامل دخیل همه مشارکت با مشترک هبریار بر مبتنی که

 .باشد

 رهزنجی در درگیر عوامل همه بین مشترک همکاری امکان که است هاییکانال ایجاد مستلزم مدیریت تر،اتیعملی نظرنقطه از

م رق و خوراک گردشگری باکیفیت محصوالت از وسیعی طیف تولید و ساخت برای عوامل این همه. آوردمی فراهم را مقصد ارزش

 زمینه رد فراگیری به مایلت که را مسافرانی توانندردار هستند که میاز اهمیت بسزایی برخو جذاب و فرد به منحصر تجربیات زدن

 .دلبسته خود سازند ند،دار شده بازدید خطه خوراکی فرهنگ

 تیدول مختلف عوامل میان مشترک یکارهم ی را دربزرگ چالش مقصد هر در خوراک زمینه در پایدار گردشگری توسعه بنابراین

 .کندایجاد می هابخش سایر با و هم کنار در خصوصی و

 نماید:به همین منظور موارد زیر ضروری می
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 در فعالیت و راه نقشه و روشن راهبرد یک تعریف ،مقصد ارزش زنجیره بخشهای همه بین همکاری ارتقاء و ادغام -

 اجماع؛ مبتنی بر و مشترک گاهیدید با راستا، یک

ی مندسود متقابل روابط ،حضور دارند خوراک گردشگری زشار زنجیره در که مختلفی عوامل بین تعامل و پیوند کار، -

 و محیطی زیست اقتصادی،) یکارکردها توسعه و خطه یک هایارزش حفظ بین تعادل به دنبال و سازندرا برقرار می

 خطه هستند؛ آن (اجتماعی

 همکاری این. رکمشت پروژه یک از مندیبهره برای هاتالش هماهنگی و ذیربط عوامل همه بین منافع هماهنگی -

 انیکس از برخی به که منافع حاصل از آن ،مختلفی راه یافته یهابخش در خوراک گردشگری اینکه به توجه با ویژه به

 وچکک تولیدکنندگان وسع به توجه بااز سویی  و نیستند، ارتباط در گردشگری فعالیت با سنتی طور به که رسدمی

 .است حیاتی بسیار دارند، یتحما به نیاز که یضعیف ساختار با محلی

 اصول گذاشتن اشتراک به ،مشارکت به منظور خطه این در مختلف کارگزاران به دادن اجازه برای ابزارهایی -

 ناقشهم هرگونه فصل و حل و هافرصت آوردن دست به برای اجماع به دستیابی و تصمیمات تقویت ریزی،برنامه مشترک،

 ؛آن از ناشی

 و خوراک؛ گردشگری به مربوط هایبرنامه و یدولت هایسیاست از حاصل وریبهره ضمینت برای نهادی ظرفیت -

 و مشورت گفتگو، و بحث رسانی،اطالع برای خاص هایمکان و فرایندها تعریف. روند این در محلی جامعه مشارکت -

 در زمینه عالقه مورد ابتکارات در - محلی هایانجمن طریق از چه و جداگانه بصورت چه - محلی جامعه مشارکت

 .ارتباطات و اطالعات جدید هایفناوری توسط شده ارائه هایظرفیت از گیریبهره با گردشگری،

 نتایج

 فرایندهای در خصوصی و دولتی مشارکت برای الگویی و مقصد در خوراک گردشگری توسعه برای بهتر نهادی چارچوب یک

 .شودمی خوراک گردشگری ترویج و مدیریت توسعه، به منجر که گذاریسیاست و گیریتصمیم

 مهم

 گردشگری توسعه در جوامع و خصوصی هایبخش دولتی، بخش بین همکاری فرصت و مزایا نسبت به افزاییآگاهی -

 نهاد ملی گردشگری و سازمان مدیریت مقصد ایمنطقه بستر در توانمی که مناسب هایشیوه از الگوهایی ارائه و خوراک

 ؛کرد اتخاذ

 نهادهای توسط که هایینقش و کارکردها سازیشفاف و شناسایی: مختلف عوامل کارکردهای و هانقش ناساییش -

 ؛گردد ایفا خوراک گردشگری توسعه در باید خصوصی و دولتی هایسازمان و مختلف

 با مکاریه و مشارکت روابط، خلق پیوندها، تقویت عوامل، میان همدلی همیشگی ایجاد: داخلی برندسازی اهمیت -

 با غیره و خوراک گردشگری بخش و هاانجمن تولیدی، خصوصی بخش آن، داخلی میان ساختارهای در دولتی و بخش

 ؛بخشند بهبود را مقصد یابیموقعیت و رقابت توانندمی که هاییافزاییهم ایجاد هدف
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 بین نزدیک همکاری بر تاس مبتنی باشد، خوراک گردشگری از که برخوردار مقصدی هر موفقیت: مشترک تالش -

 کشاورزی،محصوالت  تولیدکنندگان: گردشگری همچون محصوالت توسعه یزنجیره در عوامل دخیل کلیه و موسسات

 ...؛ و هاانجمن ،هاهتل سرآشپزها، ها،رستوران بازارها، فروشان،خرده ،صیادان دامداران،

 هایمقیاس در و خوراک گردشگری در خصوصی-یدولت همکاری هایالگو از متفاوتی تجربیات: همکاری ی(ها)الگو -

 برای. خوراکی هایشبکه ها وخوراک و گروه گردشگری محصوالت هایباشگاه همچون: دارد وجود ایمنطقه مختلف

 حصولم نوع همکاری، توسعه برای فرهنگ و سنت: از قبیل شود گرفته نظر در مختلفی املوع باید همکاری الگوی ارتقاء

 هایشاخه با ابعاد در تمام تجارت را هاشبکهضمن آنکه . غیره و آنها مشخصات صنعت، نمایندگان ،خوراک گردشگری

 وابطر از و آید بوجود یارزش زنجیره مراحل تمام در توانداین ارتباطات می. سازندمرتبط می المللیبین یا محلی مختلف

 .باشد متغیر حقوقی ابعاد قالب در ساختاری روابط تا گرفته غیررسمی بسیار

 محلی جوامع ویژه به خوراک ارزش زنجیره از بخشی که را کسانی کلیه خوراک گردشگری: محلی معواج مشارکت -

 تقویت این امر به نتیجه در ،سازدتوانمند می آن خطه را سفیران عنوان به متخصصان همچنین و ،شوندمحسوب می

 و ؛شودای منجر مینقطه هردر  اصالت از حراست و تعلق احساس و هویت

 به محلی مردم که است این باشد، متمایز آشپزی منظر از که یافت شود مناطق این در واحدی مشترک مخرج اگر -

با  و دانندمی خود فرهنگ از جدانشدنی جزئی را خوراک که هستند صدیامق اینها. دهندمی اهمیت خود خوراک

 ببخشند، بهبود ،نمایند حفظ کنند، منتقل دیگر نسل به نسلی از خود را زیآشپ میراث کنندمی تالش سازی،جهانی وجود

 .به دیگران بشناسانند نوآوری باهمراه  و دهند توسعه

 سازوکارهای کنترل و نظارت 1.12

 لوژیکی،کنوت عوامل ،گردشگری انواع سایر مانند. است رقابتی بسیار حال عین در و متغیر ،پویا پیچیده، خوراک گردشگری واقعیت

نقش  صدامق پذیریرقابت در و کنندگانمصرف عادت و سلیقه در هایی هستند کهتغیرم جمله از سیاسی، و اقتصادی اجتماعی،

 .دهند تغییر متحول ساخته، را خود هایراهبرد تا دسازنمی وادار را مشاغلشان و آنها و ندنکمی بازی

 با توانندیم که شوند در نظر گرفته متنوع و نیرومند پویا، یهایبرنامه عنوان به ریزیبرنامه ابزارهای که ای ضروری استنکته این

 تمرکز یدبا خوراک گردشگری صحیح مدیریت دلیل، همین به. شوند سازگار چندگانه و مداوم تغییرات با و گردشگری سناریوهای

 رقبا و روندها ها،برنامه چارچوب در گرفته صورت اقدامات تأثیر بر نظارت و کنترل برقراری سازوکارهای و پژوهش بر قاطعی

 باشد. داشته

 یستندن دولتی هاینهاد فقط این. گرددمحسوب می اساسی یفعالیت خوراک گردشگری ایمقایسه ارزیابی و نظارت زمینه، این در

 در موجود عوامل سایر بلکه ،درندا نیاز معتبری آمارهای به خوراک گردشگری در اقدام هایبرنامه و هاسیاست تدوین برای که

 تحلیل و تجزیه برای نیز...(  و آموزشی نهادهای ،پژوهشگران ها،انجمن گذاران،سرمایه ان،کارشناس کارآفرینان،) ارزش زنجیره

 حصوالتم شناسایی بازار، هایراهبرد طراحی گذاری،سرمایه بازاریابی، هایبرنامه: قبیل از هاییجنبه مورد در گیریتصمیم از پیش

 دارند. اطالعات نیازبه  غیره و انسانی سرمایه توسعه گردشگری، جدید
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 اشین پیچیدگی این. باشد گردشگری مرجع اداره برای پیچیده یکار است ممکن گردشگری نوع هر ایمقایسه ارزیابی و نظارت

 ایهفرهنگ و کشورها توسط که است تلفیمخ هایروش همچنین و هاداده پذیریدسترس و اطالعاتمحدودیت در دستیابی به  از

 .کندمی دشوار را مقایسه و گیردمی قرار استفاده مورد مختلف

 رفتار اب آنها بین تمایز و است دشوار خوراک گردشگران تعریف و حدود زیرا است، بیشتر حتی دشواری این ،گردشگری خوراک در

 .است مشکل بسیار یگردشگر سایر انواع یا عمومی گردشگر یک غذایی

 تایجن ارزیابی تسهیل جهتبه شرح زیر  هاشاخص از ایمجموعه نظارت و ارزیابی برای الگویی است الزم نقشه، یک اتخاذ هنگام

 :شود حاصل

 هایشاخص) ارزیابی نظارت، هایتکنیک مندنظام بطور که ،خوراک گردشگری زمینه در ایویژه رصدخانه ایجاد -

 راهبردها، ها،سیاست اتخاذ و ترسیم برای اساسی ابزاری عنوان به را اطالعات مدیریت و( خوراک گردشگری پایدار

 شود؛می توصیه کیفی و کمی روش دو هردر این زمینه . دهدقرار  استفاده مورد مدیریت فرآیندهای و هابرنامه

سمت  و خوراک کنونی شگریگرد راهبردی برنامه تصویب بر نظارت و ارزیابی امکان که مدیریتی هایشاخص تعیین -

 خواهند به شرح زیر نوع دو شامل هاشاخص ینا. دنآورمی فراهم شده تعیین اهداف با رابطه در را گیریتصمیم و سوی

 :بود

 تحت مختلف مناطق در شده گذاریسرمایه بودجه و اقدامات اجرای میزان هاشاخص این: ورودی هایشاخص .1

 و ؛دنکنمی گیریاندازه را شده ریزیبرنامه اقدامات اجرای انمیز و دندهمی نشان را طرح پوشش

 نتایج ارزیابی و مختلف اقدامات اثربخشی میزان مورد در را اندازهاییچشم هاشاخص این: خروجی هایشاخص .3

 .دهندمی ارائه آمدهدستبه

 :ندساز برآورده زیر شرح به را خاصی موارد باید همچنین آنها

 ریزیامهبرن روند در که است هاییکاستی تریناصلی از یکی این. باشد دسترس در راحتی به یدبا اطالعات منبع -

 وجود دارد؛ گردشگری ارزیابی و

 روندها را بیابند؛ دانش، صحیح انتقال از پس ذیربط عوامل تا شوند تفسیر آسانی به باید هاشاخص -

 و ؛دگرد منعکس( مدت میان و دتم کوتاه) تحلیل و تجزیه دوره در شده دیده تحوالت باید -

 اینهگو به د،باش داشته وجود ریزیبرنامه فرایند در شده تعیین عملیاتی و راهبردی اهداف با ارتباط الزم باید -

 وراکخ گردشگری ایجاد فرایند در کنندهشرکت نمایندگان برای جدیدی وظایف ،پیگیری ابزار کمک این به که

 .گردد مشخص مقصد در

 روی بر نهایی تأثیر و نتیجه هایشاخص) مقصد در خوراک گردشگری خاص نتایج اصلی هایخصشا تعیین -

 ارزیابی و خوراک گردشگری صنعت توصیف منظور به ،هااین شاخص تحول چگونگی تحلیل و تجزیه بررسی و( سیستم

 :الزم هستند زیر موارد برای نشانگرها ینا. کلی طور به خطه گردشگری فعالیت بر آن تأثیر و سهم
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 کالشا ترینعمده و شودمی شروع عرضه از که اقتصادی پدیده یک عنوان به خوراک گردشگری تحلیل و تجزیه -

 و مزارع) خوراک گردشگری نوع براساس هاتشکل در را غیره و شغل ظرفیت، تعداد، شامل بخش این کالن

 ؛ گیرددر بر می .(غیره و ها،رستوران بازارها، بازدیدکنندگان، برای باز غذایی صنایع

 ؛خود سفر تجربه درک برای خوراک بالقوه و واقعی گردشگران آمد و شد تحلیل و تجزیه -

 و ؛رهغی و محلی محصوالت و بومی نژادهای بازیابی تولیدی، مناظر: محیطی زیست تأثیرات بر نظارت و ارزیابی -

 .... و فراگیری اشتغال، زندگی، کیفیت گیریاندازه گردشگری، اقتصادی-اجتماعی تأثیر بر نظارت و ارزیابی -

 ملهج از ،مقصد در گردشگران انواع دیگر غذایی رفتارهای تحلیل و تجزیه منظور به اصلی هایشاخص تعیین -

 .مقصد گردشگری عمومی آمار در خوراک به مربوط خاص موارد

 نتایج

 وغذا؛  گردشگران رفتار یا/و مقصد در خوراک گردشگری مطالعات و آمار اعتماد قابل و منظم گیریاندازه الگوی -

 تیابیدس جهت گذاری،سیاست و گیریتصمیم از حمایت ه منظورب اطالعات مدیریت و پیگیری برای یافته بهبود دانش -

 .خوراک گردشگری صدامق در بیشتر پایداری به

 مهم

 تهبرجس و رقیب مقاصد تقاضا، مشخصات ر،بازا بندیتقسیم بازار، روند مورد در روز به اطالعات داشتن: رقابتی هوش -

 متمایز هویت هایارزش و اندازیراه را جذاب و رقابتی خوراکی پیشنهاد یک توانکه می ایگونه به است، مهم بسیار

 کرد؛ در آن وارد را مقصد آشپزی

 (blockchain) ره بلوکیزنجی افزوده، واقعیت اینترنت، بزرگ، هایداده) فناوری از استفاده: دانش خدمت در فناوری -

. یابد ودبهب ساکنان برای زندگی کیفیت و بازدیدکنندگان به شده ارائه تجربیات تصمیمات، تا شودمی باعث( غیره و

 دانش به داده تبدیل در که انسانی عامل جایگزینی برای اما کنیم مدیریت مؤثر شکلی به تا کندمی کمک ما به فناوری

 و نخواهد بود؛ ،است ضروری

 نظوره مب هاییراهبرد ایجاد هدف با محیط، در یتحول و تغییر هرگونه برای هوشمند باید سیستم یک: دانش مدیریت -

  .دهد ارائه را هاییداده رقابت، بهبود و راتیاثت تصحیح
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 2فصل 

 هاتوصیه

ای از پیشنهادات مجموعه همچنین است، شده ارائه زیر به شرح صدامق در خوراک گردشگری توسعه مورد در یمالحظات و هاتوصیه

 .گرددمی ارائه مذکور هایتوصیه اجرای به منظور احتمالیهای و فعالیت

 یک الگوی حاکمیتی شفاف، مشارکتی و حاوی پیشنهادات راهبری ارایه دهید 2.1

 مشترک دیدگاهی با - بلندمدت و مدتمیان برای یراه نقشه - خوراک گردشگری توسعه برای راهبردی طرحیتدوین  -

 ؛(SDGs) پایدار توسعه اهداف و مقصد جهانی اندازچشم با مطابق عوامل بین اجماع بر مبتنی و

 یا مستقیم شکلی به که مختلف هایبخش عوامل ملاش خوراک گردشگری برای متقابل ارزش زنجیره یکجاد ای -

 با خوراک باشد؛ در ارتباط غیرمستقیم

 نفعانذی شامل - بخشی بین و خصوصی-دولتی دولتی،-دولتی - مشارکت و ارتباط همکاری، برای سازوکارهاییبرقراری  -

 ؛مقصد در گردشگری خوراک
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 و گیریتصمیم ریزی،برنامه مشترک، اصول تبادل مشارکت، حوزه امکان این مختلف عوامل رایب که ابزارهایی ایجاد -

 کند؛را فراهم  خوراک گردشگری در مطلوب سناریوی به دستیابی ه منظورب نیاز مورد سیاستهای مورد در توافق

غلبه  و افزاییهم ه منظورب غیره و هاخوشه محصول، هایباشگاه کاری، هایشبکه مشارکت، فراهم شدن امکان از حمایت -

 ها؛بر انبوه بحران

 نیاز مورد یکاربرد هایبرنامه اجرای برای( انسانی و اقتصادی از اعم) کافی منابع و نهنهادی گریتصدی آوردن فراهم -

 و ؛مقصد در خوراک گردشگری توسعه راهبرد

 .مختلف میان عوامل مشترک کاری فضاهای ارتقاء -

  وراکخ و محلی محصوالت آشپزی، هویت تقویت: فرهنگی میراث عنوان به محلی فعالیت تبلیغاتی برای شناسایی خوراک 2.2

 مقصد

به  (غیره و محصوالت ها،دستورالعمل رسوم، و آداب ظروف،) غذا به مربوط وسلمنام و ملموس میراث از تهیه فهرستی -

 ؛کیخورا خدمات ارائه روزرسانیبه یا ایجاد برای بستری منظور فراهم آوردن

 ومی،ب گاو هایگونه و نژادها بازیابی به عنوان مثال: ،خوراکی میراث تقویت و حفظ بازیابی، هایپروژه برایایجاد انگیزه  -

 ...؛ و کشاورزی ترسیم دورنمای یا مسیر سنتی، هایدستورالعمل

 یدایابت: تحصیلی مختلف مقاطع در محلی محصوالت و خوراکی فرهنگ سازی نسبت بهآگاهی برای هاییبرنامه توسعه -

 ؛هادانشگاه و ایحرفه - فنی آموزش کارشناسی، متوسطه، و

 ؛هاارزش و اصالت فقدان از پیشگیری برای تیآ هاینسل به خوراکی فرهنگ انتقالترویج  -

-فروشگاه ها،سرآشپز ولیدکنندگان،ت بین پیوند تقویت با محلی محصوالت ترویج و اظتفح برای ایتوسعه برنامه و طراحی -

 ...؛ و کنندگانمصرف ها،

 منطقه؛ مفسران عنوان به جهت خدمت سرآشپزها تشویق برایهایی تهیه برنامه -

 در آگاهی ایجاد و خوراک محلی فرهنگ مزایایمتعارف ساختن  و ه منظور پروردنب اجتماعی عوامل دیگر باهمکاری  -

 تازه؛ محصوالت با پایدار و سالم غذایی مرژی یک مزایای نسبت به مردم میان

 و ؛کنند احساس آن از بخشی خود را و کنند افتخار خوراکشان به تا کنید تشویق را محلی مردم -

 سازیونهمگ از ریپیشگی ه منظورب تولید داخل غذایی محصوالت برای تجاری نشان سیاست و کیفیت برچسب مدیریت -

 .ناسبم ارتباط و تصویر ،نشان تجاری خلق برای یاقدامات تقویت ن حالدر عی ،یمیراث ارزش رفتن بین از و
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   خوراک گردشگران از میزبانی نحوه و محل محیط، سناریو، ارتقای بهبود و منظور بهاقداماتی  2.3

 ؛غیره و خوراک تفسیر مراکز اماکن، ها،موزه: خوراکی میراث تقویت برای الزم تسهیالت فراهم ساختن -

همراه  یشناختزیبایی هایجنبه تقویت ه منظورب خوراکی هایبرنامه و میراث تفسیر برای مشخص عناصر و هبرنام توسعه -

 خوراکی؛ نیمامض با

 حفظ و جامعه در غرور تقویت ،خوراکی هایسنت گرامیداشت ه منظورب مختلف جوامع تشویق برای هاییفعالیتانجام  -

 و ؛فرهنگی هویت

 .اماکن داخلی و گردشگری رسانیاطالع دفاتر در کیخورا محتوایتبلیغ مضمون و  -

 و متمایز نوآورانه، باید موارد این. مقصد داخلی ظرفیت با مرتبط خوراک گردشگری تجربیات و محصوالت توسعه و خلق 2.4

  ککم اکیخور مقصد یک عنوان به خطه نآ جایگاه به و دنکن جلب خود سمت به را خوراک گردشگران دنبتوان تا دنباش متنوع

 .ندنمای

 تنظیم فهرستی از پیشنهادات خوراکی؛ -

  ؛هستند گردشگری بازار به معرفی برای ظرفیت ترینبیش دارای که خوراکی محلی محصوالت شناسایی -

 پیشنهادهایی ارائه با آن خطه اقتصادی و اجتماعی زندگی در آن انعکاس چگونگی و خوراک وجه ترینفرهنگی ترویج -

 رسوم و آداب درگردشگر  شرکت امکان فراهم ساختن همچنین محلی، خوراک فرهنگ در گرگردش رق شدنغ برای

 محلی؛ خوراک فرهنگ از بردن لذت و رویدادها ،هاجشنواره بازارها، محلی،

 شوارد بطور معمول آنها به دسترسی که محصوالت موقت یا دائمی منابع به خوراکی شده هدایت تورهای توسعه تاکید بر -

 ؛است

( غیره و کشاورزی مناظر مردم، محصوالت، ظروف،) غذایی نامیمض مسیرهایی با یاغذایی  جغرافیایی مسیرهای جادای -

 قویتت گردشگری، جریان توزیع به و باشد داشته نقش کلی طور به منطقه اقتصادی-جتماعیا توسعه در تواندمی که

 ؛کند کمک ایمنطقه توازن بهبود و محلی اقتصاد

 ؛خاص استانداردهای با مطابق پیشنهادات بهترین انتخاب بااعتباری  هایباشگاه و محصول هایشبکهایجاد  -

 ؛دهندمی تشکیل مرتبط با خوراک خطه را عوامل از ایمجموعه که محصوالتی باشگاه ایجاد  -

 و جوایز یاعطا ،های خوراکینشست آشپزی، مسابقات: از قبیل بخش این تحرک در برای هاییفعالیتترتیب دادن  -

 ...؛ و های رسمینامهگواهی
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 فراهم ،اخلید منابع افزایش ،خطه آن انگردشگر جذب به کمک برای فرد به منحصر فعالیتهای و رویدادها سازماندهی -

 گرایی؛فصلی کاهش و اندازساختن چشم

 هک رویدادهایی در عانذینف مشارکت و توسعه برای مشخص معیارهای تعیین ،خوراک به مربوط فعالیتهای تقویمتهیه  -

 و ؛دهدمی ارتقا را مقصد متخصصان و محصوالت

 (.غیره و اینترنت مجازی، واقعیت) خوراکی فرهنگ هاینشانه انتشار و تفسیر برای فناوری از استفاده -

  همکاری و نوآوری استعداد، مدیریت دانش، ،اصالت اساس بر ارزش زنجیره در ناندرکارادست همه پذیریرقابت ارتقاء 2.5

 عوامل همه

 اصالت خوراکی؛ هایپروژه ترویج و ادغام ه منظورب هاییبرنامهتدوین  -

 خوراک؛ کیفیت ضمانت و گردشگری هایبرنامه در ه منظور حضورب هاشرکت تشویق -

 ؛خوراک کیفیت کسب مهر برای هارستوران تشویق -

 عنوان به. آنها آموزشی نیازهای از قبلی اختشن براساسهای مختلف های آموزشی خوراک برای بخشطراحی برنامه -

 سازماندهی ؛غیره و دیجیتال اقتصاد با سازگاری فروش، و بازاریابی هایتکنیک محلی، محصول مورد در آموزش مثال،

 ....؛ و سازیشبکه گفتگو، و بحث هاینشست و هاکنگره ها،انجمنبرپایی  همچنین و دیگر صدامق به سفرهایی

 در ای راهبردیها و نیز به منظور درج مشخصات افراد حرفهاستعداد ابقای و جذب توسعه، برای هاییهبرنامتدوین  -

 ؛مقصد مدیریت هایسازمان و هاشرکت

 مشاغل گردشگری خوراک؛ و مردم رایب گذاریارزش با محوریت یفرهنگ ترویج -

 ؛دنبگذار بخشاین  بر چشمگیری تأثیر توانندمی هک از طریق مشاغلی فناوری راهبردی مرتبط با هایگذاریسرمایهترویج  -

 ؛مشاغل از پشتیبانی برای ایبودجه ابزارهای ارتقای -

ندرکاران ادست همکاری با خوراک گردشگری زمینه در های نوپاشرکت فعالیت به بخشیدن سرعت برای هاییبرنامه تدوین -

 ی؛ارزش زنجیره در ستهبرج و تأثیرگذار هایشرکت و نیز محیط غذا و خوراک در حاضر

 رآفرینانکا و دانشجویان مشارکت تشویق برای انهنوآور ابتکارات طریق از کارآفرینان برای تحصیلی هایبورسیه اعطای -

 هستند؛ رو پیش هایچالش حل یپ در ی کهجوان

 ؛فرایندها ای مشاغل بر گذارتأثیر خوراکی متوسط و خرد هایشرکت انهنوآور موفق هایپروژه انتشار ترویج -

 گذاری؛سرمایه و جذاب برای پذیرتحول هایپروژه ایجاد تسهیالتی برای توسعه -

 و ؛خوراک گردشگری در اعتبارات و جوایز ارتقاء -
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 .بازدیدکنندگان رضایت افزایش هدف با ظت،فاح و میزبانی مشتری، به رسانیخدمات زمینه در فعالیت -

  کخورا گردشگران توصیف و شناخت کمیت، تعیین منظور به خوراک گردشگری هوشمندسازی برای هاییسازوکار ایجاد 2.6

 مقصد پویایی تحلیل و تجزیه و

 خوراک؛ گردشگری بازارهای بر نظارت و پژوهش برای هاییبرنامه توسعه -

 خوراک؛ گردشگران مختلف انواع تحلیل و تجزیه و بندیطبقه -

 باشند؛ توسعه اهداف و مقصد هایژگیوی با متناسب وجه بهترین به که هاییشناسایی بخش -

 ؛تقاضا خاص هایویژگی سوی به نیل جهت در هاییبرنامهتوسعه  -

 و آن حوزه؛ در فعالیت این ریاثت و خوراک گردشگری ارزش زنجیره پویایی بر نظارت و مطالعه -

 وردم در بیشتر دانشکسب  یبرا...(  و اجتماعی های رسانه ،مخابراتی بانکی،) مختلف هایبخش نمایندگان با همکاری -

 .خوراک گردشگران رفتار و هاویژگی

 برند خوراکی یا تجاری استدالل یک عنوان به مقصد خوراک مورد در باورپذیر و معتبر هایروایت بسط 2.7

 آن؛ جهانی برند و مقصد های خوراکارزش با مرتبط تجاری برند راهبرد تعریف -

 دفه مخاطبان و یجغرافیای موقعیت ،اتتمایز مرتبط با خصوصیات و هاگیریسو با متناسب یهویت با مقصدمعرفی  -

 و ؛... و تبلیغاتی گفتمان ،مطالبات خالقیت،: خوراک گردشگری راهبرد در مندرج

 تجاری. برند راهبرد دردخالت دادن عوامل مختلف حاضر در زنجیره ارزش خوراکی  -

  خشب اندرکاراندست کلیه مشارکت با خوراک گردشگری بازاریابی از پشتیبانی و ترویج برای طرحی اتخاذ و تعریف 2.8

 خوراکی بازاریابی

 بانمخاط به کند تارا فراهم می امکان این مقصد برای که خوراک گردشگری برای بازاریابی ویژه ابزارهای و راهبرد ترویج -

 مخاطبان سفر تجربه از مرحله هر در صد راآن مق و ارسال کند شاننیازهای و سلیقه با متناسب هاییپیام خود مختلف

 تثبیت نماید؛

 برای یهایکمپین و اجتماعی هایرسانه پروفایل وبالگ، سایت،وب: از قبیل آنالین موقعیت بهبود برای ابزارهایی توسعه -

 ی؛تبلیغات و جستجو موتورهای میان در جایگاه بهبود

)تجاری با  B2B مختلف کانالهای برای خوراک گردشگری نهادپیش مورد در مناسب و تعاملی جذاب، یمحتوا تولید -

 کننده(؛)تجاری با مصرف B2C وتجاری( 

-زمینه فعالیت در( ROI) گذاریسرمایه بازده و تأثیر سنجش برای (KPIs)1 عملکرد کلیدی هایشاخص و ابزارها تعریف -

 و ؛بازاریابی های

 گردشگری خوراک. "سفیران"های شبکه ایجاد -
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 کنید استفاده خوراک گردشگری توسعه محرک عنوان به فناوری توان حداکثر از 2.9

 هایداده مدیریت کردن، دیجیتالیتسهیل رویکرد مشتری محوری برای مشاغل در سراسر زنجیره ارزشی به واسطه  -

 کننده؛مصرف نیازهای و رفتار بینیپیش برای مصنوعی هوش و بزرگ

 بازدیدکنندگان برای خوراک گردشگری تجربیات ارتقاء ه منظورب "محیطی وشه" توسعه برای هاییبرنامه ایجاد -

 ؛(یگرد موارد و منابع تفسیر برای افزوده واقعیت اجتماعی، هایشبکه موبایل، کاربردی هایبرنامه از استفاده ،رتباطاتا)

 از استفاده یت،باکیف تصویری و یصوت محتوای تولید گردشگری، بازاریابی در تکنولوژیکی تحوالت از استفاده به تشویق -

 ...؛ و تعاملی ابزارهای

 رضایت یزانم شناخت بیشتر نسبت به باعث که اجتماعی، هایشبکه ویژهبه تعاملی، ارتباطی هایبرنامه از استفاده ترویج -

 و گردد؛می وفاداری جدید هایسیستماز جمله توسعه  هاسیستم مستمر بهبود ازآگاهی  و گردشگران

 از اطمینان یا منابع مصرف کاهش انرژی، کارآیی بهبود طریق از که پایدار توسعه و انرژی مربوط به هایآوریفن عهتوس -

 .دهدمی کاهش را گردشگری با مرتبط هایهزینه و محیطیزیست تأثیرات ،پسماند پایدار مدیریت

  اهداف توسعه پایدار در گردشگری سهم و مقصد در پایداری سمت به نیل برای ابزاری عنوان به را گردشگری خوراک 2.10

 .کنید ترویج

 حضور یابند؛ ححیص کردعمل کدهای و پایداری گواهینامه صدور هایسیستم در تا کنید ترغیب را صدامق و هاشرکت -

 خوراک؛ طریق از فرهنگی اشتراک تقویت و فرهنگینمیا بیشتر درک برای خوراک-دیپلماسی مفهوم ترویج -

 راماحت میزبان جوامع اجتماعی-فرهنگی اصالت به که کنید تنظیم طوری را بازدیدکنندگان افزاییآگاهی هایبرنامه -

 شود؛ حفظ جان،زنده و چه میراث بی میراث چه آنها، سنتی ارزشهای و فرهنگی میراث و گذاشته شود

 ؛جامعه محروم اقشار و جوانان زنان، برای ارزش زنجیره در ادغام و آموزشارتقاء  -

 زایایممندی از بهره و زاییاشتغال با هدف پایدار محلی خدمات و محصوالت از استفاده به ترغیب برای هاییبرنامه توسعه -

 کننده؛دست مصرف به محصوالتبه منظور ارسال مستقیم  هاکمپین از حمایت و محلی

 ؛نوازیمهمان در ویژه به گردشگری، ارزش زنجیره در محلی هایتکنیک و محصوالتگسترش  تشویق -

 هک معنی این به دهندمی نشان سبز چراغ هارستوران ژاپن، در مثال، عنوان به. )محلی محصوالت با پایدار آشپزیترویج  -

x؛(هستند محلی شده استفاده محصوالت از درصد 

 ایعاتض کاهش ژی،انر و پالستیک از منطقی استفاده مانند آبی و سبز ،چرخشی اقتصاد به مربوط خوب هایشیوه ترویج -

 و غیره؛ و غذایی مواد

 .خوراک گردشگری راهبردی برنامه از یکامل بخش به جهانی دستیابیتشویق  -

 :پانویس

 :برای اطالعات بیشتر لطفا مراجعه نمایید به .1
World Tourism Organization (2017b), Handbook on Key Performance Indicators for Tourism Marketing Evaluation, UNWTO, 

Madrid.  
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 روش شناسی و فهرست کارشناسان حاضر در نگارش این کتاب
 

 این افراد اساتید رشته گردشگری .است شده میسر خوراک گردشگری زمینه در انیکارشناس مشارکت با نگارش این کتاب روند

 گردند.خوراک در مرکز آشپزی ایالت باسک محسوب می

 :باشد، به شرح زیر میاندداشته همکاری این کتاب انتشار در هک و کارشناسانی اساتید فهرست

 دامیا سرانو -

 داوید مورا -

 مانوئل رومرو -

 ادواردو سرانو -

 آنتونی نیکولو -
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 عنوان به ،UNWTO وابسته عضو ،(BCC) باسک آشپزی مرکز و UNWTO توسط ،خوراک گردشگری توسعه هایدستورالعمل

 .است شده تهیه هاآن مدت طوالنی هایهمکاری از بخشی

 گردشگری ملی ادارات توسط مدیریت و ریزیبرنامه مانند کلیدی هایجنبه مورد در هاییتوصیه ارائه با هادستورالعمل این

(NTAs)، گردشگری ملی هایسازمان (NTOs )مقصد مدیریت هایسازمان و (DMOs)، پشتیبانی برای عملی یابزار عنوان به 

 .اندتدوین شده مقصد در راکخو گردشگری توسعه از

 

 

 ایفاگر ،المللیبین برجسته سازمان یک متحد، ملل سازمان تخصصی آژانس به عنوان ،(UNWTO) گردشگری جهانی سازمان

 یانجمن انعنو بهسازمان  این. است جهانی دسترس در و پایدار ،نهمسئوال گردشگری توسعه ارتقاء در محوری و کنندهتعیین ینقش

 2 کشور، 102 شامل آن یاعضا. رودبه شمار می گردشگری دانش برای عملی منبع یک و گردشگری گذاریسیاست ایبر جهانی

 .باشدمی وابسته عضو 055 از بیش و دائم ناظر 3 قلمرو،
 


