بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان
رضایتمندیگردشگران
مطالعه موردی :اقامتگاههای بومگردی روستای جنت رودبار ،رامسر ،استان مازندران

125

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی

ابوالفضل قنبری، 1

شیرین فرزانکیا ، 2خاطره عبدی دایالری3

..........................................................................................................................................................................................................

غــذای محلــی ،گردشــگری
غذایــی ،تجــارب غذایــی ،تبریــز

مقدمه

خــوردن نیــازی فیزیکــی اســت کــه فعالیتــی فرهنگــی و اجتماعــی نیــز بهشــمار
مـیرود .تقاضــای گردشــگران بــرای غذاهــای محلــی بــه نــوع نیــاز آنها بســتگی
دارد و همیــن عامــل ســبب تمایــز در تمایــل آنهــا نســبت بــه مصــرف مــواد
غذایــی میشــود .هــدف از پژوهــش پیــش رو بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای
غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی بــه مقصــد گردشــگری اســت تــا
بتــوان بــازار گردشــگری را متناســب بــا نیازهــای گردشــگران عالقهمنــد بــه
غــذای محلــی ،بهعنــوان جاذبــه گردشــگری ،بخشبنــدی کــرد .بدیــن منظــور
پرس ـشنامه محققســاخته بــا  26معــرف و در مقیــاس نقط ـهای طیــف لیکــرت
تهیــه و در بیــن گردشــگرانی کــه در تابســتان  1398در ایــن شــهر حضــور داشــتند
پخــش شــد .شــیوه انتخــاب افــراد نمونــه بهصــورت نمونهگیــری تصادفــی در
دســترس بــود و در مــدت یــک مــاه  100پرسـشنامه تکمیــل شــد کــه  85مــورد
مناســب تشــخیص داده شــد .پایایــی و روایــی پرسـشنامهها بــا ضریــب آلفــای
کرونبــاخ محاســبه شــد و بــه روش مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد
کمتریــن مربعــات جزیــی ( )PLS-SEMتجزیــهو تحلیــل شــد .متغیرهــای مــدل
بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی از
جمعبنــدی پژوهشهــای پیشــین اســتخراج شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه
در مــدل بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران
غــذا عوامــل انگیزشــی ،جمعیتشــناختی و روانشــناختی بـ ه ترتیــب بــا مقادیر
ضرایــب مســیر  0/338 ،0/613 ،0/130و تقاضــای غــذای محلی بــا مقدار ضریب
مســیر  0/252در تمامــی فرضیههــا مثبــت و نشــانگر اثــر مســتقیم در متغیرهای
وابســته پنهــان اســت.

بــا آغــاز قــرن بیسـتویکم ،صنعــت گردشــگری ،بــه علــت
داشــتن زیرســاختهای اقتصــادی ،بهداشــتی ،امنیتــی
و ارتباطــی بــه یکــی از ســه صنعــت برتــر جهــان تبدیــل
شــده اســت (ســرور و همــکاران .)74 :1396 ،طبیعــت
گردشــگری در هــر جامعــهای متأثــر از عوامــل پیچیــده و
درهمبافتــه سیاســی و اقتصــادی و همچنیــن ویژگیهــای
جغرافیایــی اســت کــه دیگــران را مجــذوب خــود میکنــد و
در بیشــتر پژوهشهــا بــه ایــن مــوارد پرداختـ ه شــده اســت
(هــال و جنکینــز .)11:1392 ،ولــی متأســفانه تاکنــون در
زمینــه ارتبــاط بیــن غــذا و گردشــگری مطالعــات چندانــی
صــورت نگرفتــه اســت و بخــش گردشــگری غــذا از ســوی

سیاسـتگذاران و جوامــع نیــز بــه فراموشــی ســپرده شــده
اســت و مزایــای اقتصادی آن در توســعه گردشــگری نادیده
گرفتــه شــده اســت .بااینحــال ،در حــال حاضــر غــذا
بهعنــوان یکــی از ســریعترین جنبههــای درحــال رشــد
گردشــگری به رســمیت شــناخته شــده اســت (Steinmetz,
 .)2010: 72-73غــذای محلــی را میتــوان بهمنزلــه
وســیلهای بــرای کشــف فرهنگ هر کشــور مــورد توجــه قرار
داد ،زیــرا نشــاندهنده جغرافیــا ،تاریــخ و هویــت مــردم
آن کشــور اســت .ازای ـنرو توجــه بــه غــذا ،بهعنــوان ابــزار
ارتقــای صنعــت گردشــگری ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت (.)Khanam, 2016: 10
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امــروزه ،غــذا تقریبـ ًا بــه تمامــی جنبههــای زندگــی فــردی
مربــوط میشــود .همچنیــن میتــوان آن را ضــرورت
زندگــی یــا کاالیــی لوکــس دانســت کــه در بیــن افــراد
بــا فرهنگهــا و زبانهــای گوناگــون و در مکانهــای
مختلــف متفــاوت اســت .امــروزه گردشــگری غذایــی،
بهمنزلــه شــاخهای از گردشــگری ،توجــه زیــادی را بــه
خــود جلــب کــرده اســت و یکــی از مؤلفههــای اصلــی در
تجربــه گردشــگری و جشــنوارههای غذایــی بهشــمار
میآیــد کــه فرصتــی بــرای گردشــگران فراهــم میکنــد
تــا وضعیــت روحــی خــود را ارتقــا دهنــد (& Findlay
 .)Yeoman, 2015: 148زیــرا غــذا عالوهبــر تغــذیۀ جســم
انســان و رفــع گرســنگی ،پاســخگوی نیازهــای روحــی
او نیــز هســت ( .)OECD, 2012: 9از دهــه  ،1980رونــد
گردشــگری تغییــر یافتــه و تمایــل گردشــگران بــه تجربــه
غذاهــای عجیــب و غریــب و متفــاوت بــا محــل زندگیشــان
بیشــتر شــده اســت .بنابرایــن بایــد پژوهشهایــی در
زمینــه عوامــل مؤثــر بر تقاضــای غــذای محلــی مقصدهای
گردشــگری انجــام گیــرد و متناســب بــا آن عوامــل ،بــرای
جــذب گردشــگران بــا خصوصیــات و ویژگیهــای متفــاوت
برنامهریــزی مناســب صــورت گیــرد (Sengel et al., 2015:
 .)430غــذا عاملــی مهــم در تجربــه گردشــگری شــناخته
شــده اســت ،امــا پژوهشهــا درخصــوص تجزیهوتحلیــل
تجــارب غذایــی گردشــگران محــدود اســت ،زیــرا غــذا
همــواره منبــع حمایتکننــده از فعالیــت گردشــگری در
نظــر گرفتــه شــده و بهعنــوان جاذبــهای مســتقل مطــرح
نبــوده اســت.
در ســالهای اخیــر پژوهشهایــی در زمینــه غــذا و
نقــش آن در صنعــت گردشــگری انجــام گرفتــه اســت.
بــرای مثــال ،تلفــر و وال ( ،)2000گــزارش میدهنــد
پولــی کــه گردشــگران بابــت غــذا صــرف میکننــد
یکســوم هزینــه کل ســفر آنهــا را تشــکیل میدهــد کــه
نشــاندهندۀ اهمیــت مصــرف مــواد غذایــی در گردشــگری
اســت ( .)Cohen & Avieli, 2004: 759بیشــتر مــردم
بــرای بهدســتآوردن تجــارب جدیــد ســفر میکننــد.
اگــر مســافرت تکــرار همــان فعالیتهــای روزمــره باشــد،
احســاس خاصــی در انســان ایجــاد نمیکنــد .مــردم
نهتنهــا بــرای رفــع گرســنگی و خســتگی در خــارج از خانــه
غــذا میخورنــد ،بــه لحــاظ روانشــناختی نیــز میخواهند
انگیزههــای درونــی خــود را دنبــال کننــد .بنابرایــن ،بــا
درنظرگرفتــن ادبیــات پژوهــش ،بایــد اهمیــت مصــرف
مــواد غذایــی محلــی در مقصــد از جنبههــای فرهنگــی،
اجتماعــی و اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد ،زیــرا مــواد
غذایــی معــرف مقصــد ،هویــت فرهنگــی و اجتماعی اســت

و نقــش مهمــی در انتخــاب مقصــد دارد .گردشــگران غــذا
حتــی بخشــی جداگانــه در بــازار درنظــر گرفتــه میشــوند
(.)Sengel et al, 2015: 430

شــهر تبریــز مرکــز اســتان آذربایجانشــرقی اســت و از
دیربــاز دیــار آشــنای جهانگــردان ،سفرنامهنویســان و
جوینــدگان علــم بــوده اســت .ســفرنامههای متعــدد
جهانگــردان مســلمان و شرقشناســان غربــی حکایــت
از جایــگاه واالی جغرافیــای فرهنگــی و تاریخــی ایــن
ســرزمین دارد .امــا چــه عامــل یــا عواملــی باعــث شــده
اســت کــه ایــن ســرزمین از مواهــب اقتصــادی و فرهنگــی
گردشــگری کــه بــه یکــی از بخشهــای اقتصــادی پردرآمــد
جهــان تبدیــل شــده اســت بیبهــره بمانــد (صــدر موســوی
و همــکاران.)132 :1386 ،
اگرچــه روشــن اســت کــه گردشــگران مــواد غذایــی محلــی
را در مقصــد مصــرف میکننــد ،امــا دیدگاههــای آنهــا بــر
اســاس ویژگیهــای گوناگــون (مثــ ً
ا جمعیتشــناختی و
موقعیتــی) بهطــور عمیق بررســی نشــده اســت (Sengel et
 .)al., 2015: 430بنابرایــن ،در تحقیــق حاضر تالش شــده
اســت تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد :عوامــل انگیزشــی،
جمعیتشــناختی و روانشــناختی کــه از عوامــل مؤثــر
بــر تقاضــای غــذای محلیانــد تــا چــه انــدازه در جــذب
گردشــگران غذایــی بــه شــهر تبریــز بهعنــوان مقصــد
گردشــگری تأثیــر میگذارنــد؟.
مبانی نظری پژوهش
گردشــگری در جهــان بهســرعت درحــال توســعه اســت.
انجمــن گردشــگری غــذا در ســال  2003تشــکیل شــد و
اکنــون بــا نــام انجمــن جهانــی گردشــگری غــذا فعالیــت
میکنــد .ایــن انجمــن در پورتلنــد مســتقر اســت و هــدف
آن توســعه و ترویــج گردشــگری غــذا در ســطح بینالمللــی
اســت .در دهــه گذشــته ،گردشــگری غذایــی بــه دو علــت
اصلــی در سراســر جهــان مــورد توجــه قــرار گرفــت :تمایــل
مــردم بــه پیبــردن بــه چگونگــی تولیــد غذاهایشــان ،و
تمایــل بــه کشــف غذاهــای جدیــد و چگونگــی آمادهســازی
آنهــا .ارائــه «بســته» تعطیــات در دهههــای  1960و
 1970یکــی از محرکهــای اولیــه گردشــگری غذایــی بــود.
تعریــف انجمــن جهانــی گردشــگری از گردشــگری غــذا
همــان جایــی اســت کــه مــا ســفر خــود را از آنجــا شــروع
میکنیــم« :جســتوجو ،دســتیابی و لذتبــردن از
غذاهــای منحصربهفــرد و بهیادماندنــی و تجــارب مرتبــط
بــا نوشــیدنیها در مناطــق دور و نزدیــک» (& Stanley
.)Stanley , 2015: 5

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب
گردشگران غذایی
مورد مطالعه :شهر تبریز

مقصــد تأثیرگذار خواهــد بــود (.)Sengel et al., 2015: 431
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عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا
عوامــل متعــددي در جــذب گردشــگران غــذا تأثیــر
میگذارنــد کــه در ادامــه تشــریح میشــوند:
 .1وجــود ســبکهاي آشــپزي متمایــز :بســیاری از
مقصدهــای گردشــگری غــذا در جــذب گردشــگران بــا هــم
رقابــت میکننــد و همگــی میکوشــند تــا مجموعـهای کامل
از خدمــات را بــه مشــتریان خــود عرضــه کننــد .در این بین،
تنهــا مقصدهایــی کــه از پیشــینهای قــوی در زمینه آشــپزی
برخوردارنــد میتواننــد گردشــگران بیشــتری را جذب کنند
و ایــن تصویــر را در ذهــن آنهــا ایجاد نماینــد که مقصدهای
محبــوب گردشــگری غــذا معمو ً
ال ســبک آشــپزی متمایزی
دارنــد و محصــوالت باکیفیتــی عرضــه میکننــد.
 .2تنــوع و کیفیــت غذاهــا :در تضمیــن اینکــه گردشــگران
غــذا رفتــار گردشــگري خــود را دوبــاره تکــرار کننــد ،عامــل
کیفیــت و تنــوع غذاهــا بســیار مهــم اســت .عــرضۀ چندین
نــوع غــذا بــا حفــظ ماهیــت اصلــی در یــک وعــدۀ غذایــی و
اهمیـتدادن بــه ســامت غــذا در جــذب بیشــتر مخاطــب و
ایجــاد انگیــزۀ بیشــتر مؤثــر اســت.
 .3تبلیغــات و اطالعرســانی :امــروزه تبلیغــات تأثیــر
فوقالعــادهاي در جــذب بازدیدکننــدگان و گردشــگران غــذا
دارد .مقصدهــای گردشــگری غــذا بــا تبلیغــات حرف ـهای و
تخصصــی بــه معرفــی امکانــات ،خدمــات و غذاهــای خــود
میپردازنــد و توانمنــدی خــود را بــه اطــاع گردشــگران
میرســانند .بهرهگیــری از ابــزار تبلیغــات تأثیــر بســزایی
در شناســاندن مقصدهــای گردشــگری غــذا و چگونگــی
عملکــرد آنهــا بــه گردشــگران دارد.
 .4پرداختهــا (قیمــت و هزینــه) :یکــی از مهمتریــن موانــع
شــاغالن در بخــش خدمــات گردشــگری غــذا بــرای نفــوذ در
افــراد و جــذب آنهــا ،تصویــر برجایمانــده از گردشــگری
غــذا در ذهــن مــردم عامــه اســت .عمومــ ًا ایــن نــوع از
گردشــگری را پرخــرج میداننــد و فقــط عــدهای خــاص از
آن لــذت میبرنــد .عرضــه خدمــات و ســرو غذاهــای متنــوع
و متعــدد بــرای انــواع طبقــات اجتماعــی و اقشــار مختلــف با
درآمدهــای متفــاوت گردشــگران مختلــف را بــه مقصدهای
گردشــگری غــذا جــذب خواهــد کــرد.
 .5خدماتدهنــدگان :جــذب گردشــگران در ایــن بخــش
از گردشــگری و رســتورانداري بــه رفتــار و تخصــص
خدماتدهنــدگان وابســتگی زیــادی اســت .بــه علــت تأثیــر
رفتــار کارکنــان در ادراك مشــتری از برنــد ،صنعــت خدماتی
گردشــگری بایــد بــه عرضــه مناســب خدمــات بر اســاس نیاز
و عالیــق مشــتریان توجــه زیــادی داشــته باشــد.
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عوامل مؤثر بر تقاضای مواد غذایی محلی
بــر اســاس پژوهشهــای انجامگرفتــه ،عوامــل گوناگونــی
ازجملــه انگیزههــا و ویژگیهــا یــا رفتارهــای شــخصی بــر
مصــرف مــواد غذایــی محلــی در مقاصــد تأثیرگــذار خواهــد
بــود و تقاضــای مــواد غذایــی عمدتـ ًا مربــوط بــه درک عوامل
تعیینکننــدۀ رفتارهــای مرتبــط بــا غــذا ازجملــه تمایــل،
اولویــت ،انتخــاب و مصــرف اســت (Duarte Alonso et
 .)al., 2013: 554در تعییــن عوامــل مؤثــر بــر مصــرف
مــواد غذایــی محلــی ،عوامــل فرهنگــی و مذهبــی ،عوامــل
اجتماعــی ،عوامــل انگیزشــی ،شــخصیت و تجربــه گذشــته
نیــز تأثیــر دارنــد ( .)Mak et al., 2012: 934همچنیــن
یــک مــدل مصــرف مــواد غذایــی محلــی نیــز وجــود دارد
کــه شــامل ســه عامــل اصلــی انگیزشــی ،جمعیتشــناختی
و فیزیولوژیکــی اســت .بنابرایــن طیــف گســتردهای از
ویژگیهــای غــذای محلــی وجــود دارد کــه میتــوان در
تجزیهوتحلیــل رفتــار مصــرف مــواد غذایــی گردشــگران
مــورد توجــه قــرار داد ( .)Kim et al., 2009: 428در ایــن
پژوهــش ســه عامــل جمعیتشــناختی یــا دموگرافیــک،
انگیزشــی و روانشــناختی بررســی شــده اســت .منظــور از
عوامــل جمعیتشــناختی یــا دموگرافیــک ســن ،جنــس،
موقعیــت اجتماعــی افــراد ،وضعیــت تأهــل ،اعتقــادات
مذهبــی و میــزان درآمــد افــراد اســت کــه بــر ترجیحــات
غذایــی تأثیــر مهمــی دارد .گردشــگران بــا ریشــهها یــا
مبدأهــای مختلــف رویکردهــای متفاوتــی بــرای تجربــه
غــذا دارنــد .بــرای مثــال ،فرهنگهــای شــرقی از مصــرف
مــواد غذایــی محلــی ســایر کشــورها اجتنــاب دارنــد ،امــا
فرهنگهــای غربــی بیشــتر عالقهمنــد بــه تجربهکــردن و
خــوردن مــواد غذایــی ناآشــنا هســتند (Kivela & Crotts,
 .)2005: 41پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه عوامــل
انگیزشــی ازجمله تجربــه هیجانانگیــز ،فــرار از روال عادی
زندگــی ،نگرانیهــای بهداشــتی ،یادگیری دانــش و فرهنگ
محلــی ،حــس اعتمــاد و اطمینــان ،اعتبــار غــذای محلــی،
تجدیــد قــوای روحــی و جســمی طعــم غــذا ،بــو و عطــر غذا،
تصویــر بصری غــذا ،و ســاختمان رســتوران در مصــرف مواد
غذایــی گردشــگری تأثیــر میگــذارد و غــذای محلــی بــرای
رضایــت کلــی از ســفر مهــم اســت (Sengel et al., 2015:
 .)432همچنیــن برخــی از عوامــل روانشــناختی بر اســاس
ویژگیهــای فــردی ،تجربــه گذشــته ،و تنوعطلبــی نیــز
بــر میــزان مصــرف مــواد غذایــی محلــی در مقصــد تأثیــر
میگــذارد .افــراد ممکــن اســت بهطــور ذاتــی بــه خــوردن
غــذای ناآشــنا تمایــل نداشــته باشــند یــا در چشــیدن طعــم
آن مــردد باشــند ،امــا کنجکاونــد کــه غــذای محلــی را
امتحــان کننــد ( .)Fischler, 1988: 279همچنیــن تجارب
قبلــی گردشــگران در مــورد غــذا در ســفرهای آینــده بــه
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بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب
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مورد مطالعه :شهر تبریز

شکل  :2موقعیت جغرافیایی استان آذربایجانشرقی ،شهر تبریز و مناطق دهگانۀ آن

در زمینــه موضــوع پژوهــش مطالعــات بســیاری صــورت
گرفتــه اســت :پژوهشهــای خارجــی ازجملــه پایاننامــه
رضــا ( )2014بــا عنــوان «نقــش مــواد غذایــی محلــی در
تجــربۀ گردشــگری» ،مقالــه ِســنگل و همــکاران ()2015
بــا عنــوان «رویکــرد گردشــگران بــه غذاهــای محلــی» ،مقاله
کانــام ( )2016بــا عنــوان «بازاریابــی گردشــگری مــواد غذایی
در فنالنــد» و پژوهشهــای داخلــی ازجملــه مقالــه ايــزدی

( )1393بــا عنــوان «گردشــگری غــذا ،فرصتــی بــرای توســعه
پايــدار روســتايي در ايــران» ،مقالــه طحــان و همــکاران
( )1394بــا عنــوان «محصــوالت غذایــی و فرهنــگ آشــپزی
بهعنــوان ابــزار مدیریــت گردشــگری در ایــران» ،مقالــه
فیــاض و میرتقیــان ( )1395بــا عنــوان «بررســی عوامــل
مؤثــر بــر جــذب گردشــگران غــذا در رســتورانهای ســنتی
شهرســتان رامســر» ،مقالــه زينبــی ( )1395بــا عنــوان

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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مــدل مفهومــی زیــر مــدل محققســاخته اســت کــه در
آن تقاضــای غــذای محلــی متغیــر وابســته مرتبــه دوم،
جــذب گردشــگران غذایــی متغیــر وابســته و درونزا ،عومــل
جمعیتشــناختی و انگیزشــی و روانشــناختی متغیرهــای

مســتقل تحقیــق درنظــر گرفتــه شــدهاند .هرکــدام از آنهــا
شــاخصها یــا گویههایــی دارنــد کــه در خروجــی اســمارت
پــیالاس نمایــش داده میشــوند.
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«بررســی نقــش آمیختــه بازاریابــی در توســعه صــادرات
محصــوالت» ،مقالــه مطیعــی و زیــاری ( )1395بــا عنــوان
«گردشــگری غــذا و تأثیــر آن بــر اقتصــاد گردشــگری و
توســعه اقتصــادی» ،مقالــه جعفــری و همــکاران ()1396
بــا عنــوان «مدليابــی ساختاری ـ تفســيری عوامــل مؤثــر
بــر توســعه گردشــگری غــذا» ،مقالــه ســرور و همــکاران
( )1396بــا عنــوان «طراحــي مــدل توســعه گردشــگری غــذا
در ايــران بــا رويكــرد مدلســازي ساختاری ـ تفســيری»،
مقالــه ســقایی و قجرجــزی ( )1396بــا عنــوان «بررســی
چگونگــی نقشآفرینــی زنــان شــهری در گردشــگری غــذا
در اســتان گلســتان» ،مقاله شــاطریان و همــکاران ()1397
بــا عنــوان «مدلســازی عوامــل شــکلدهندۀ گردشــگری
آشــپزی و اثــر آن بــر وفــاداری گردشــگران (نمونــه مــوردی:
گردشــگران شــهر اصفهــان)».
بــا توجــه بــه پیشــینه پژوهــش میتــوان گفــت کــه
درخصــوص بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای
محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی در شــهر تبریــز
تاکنــون هیــچ پژوهــش داخلــی انجــام نگرفتــه و صرفــأ
در تعــداد محــدودی از منابــع و مقــاالت خارجــی بــه آن
پرداختــه شــده اســت .ازای ـنرو در پژوهــش حاضــر یکــی
از جنبههــای گردشــگری غــذا کــه عبــارت اســت از عوامــل
مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران
غذایــی بررســی شــده اســت تــا بــازار هــدف متناســب بــا
خواســتهها و نیازهــای گردشــگران بخشبنــدی شــود و
گردشــگران بیشــتری بــه غذاهــای محلــی بهعنــوان جاذبــه
گردشــگری جــذب شــوند.
روش پژوهش
ﺗﺤﻘﯿﻖ حاضــر از نظــر ﻫﺪف ،ﮐﺎرﺑﺮدی و از نظــر روش
جمــعآوری دادههــا بــرای آزمــون ســواالت تحقیــق
توصیفــی اســت .پژوهــش ،بــه علــت محدودیتهــای
مختلــف مکانــی ،فقــط در شــهر تبریــز انجــام پذیرفتــه
اســت و ازآنجــا کــه بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای غــذای محلــی در شــهر تبریــز انجــامشــده اﺳﺖ،
پژوهشــی توصیفــی ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ بهشــمار مـیرود .جمـعآوری
دادههــا و اطالعــات الزم بــا مطالعات کتابخانـهای و میدانی
(پرســشنامه) جمــعآوریشــده اســت .جامعــه آمــاری
پژوهــش دربردارنــدۀ گردشــگران حاضــر در شــهر تبریــز
اســت .بــا درنظرگرفتــن الزامــات حداقــل نمونــه موردنظــر
در ایــن روش روش تجزیــهو تحلیــل دادههــا کــه مبتنــی بــر
 PLS-SEMاســت ،حجــم نمونه با گردشــگرانی تکمیل شــد
کــه در تابســتان  1398بــه شــهر تبریــز ســفر کــرده بودنــد .با
توجــه بــه اینکــه حداکثــر تعــداد متغیرهــای مســتقل در

مــدل اندازهگیــری و ســاختاری  3اســت ،بــه  85مشــاهده
بــرای رســیدن بــه تــوان آمــاری  80درصــد و کســب حداقــل
مقــدار معــادل ( 0/25بــا  1درصــد احتمــال خطــا) نیــاز
اســت (آذر و غــامزاده .)38 :1395 ،بــرای نمونهگیــری از
روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده در دســترس اســتفاده
شــده اســت و در تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نرمافــزار
اسپـیاساس و پـیالاس و بــرای تعییــن روایــی و پایایــی
پرس ـشنامه ،بــه ترتیــب از روایــی محتــوا (نظــر اســتادان
و کارشناســان مرتبــط بــا مســائل گردشــگری) و ضریــب
آلفــای کرونبــاخ کــه بیشــتر از  0/7بــرآورد شــده اســتفاده
شــده اســت .در ادامــه شــاخصهای تحقیــق آورده شــده
اســت.
بحث و یافتهها
یافتههایتوصیفی
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،از مجمــوع  85نفــر
از پاســخدهندگان  34نفــر صرفــ ًا انگیــزۀ گردشــگری
داشــتند 9 ،نفــر تجربهکــردن غــذای محلــی 14 ،نفــر
خریدکــردن و  28نفــر انگیزههــای دیگــری از ســفر خــود
داشــتند .همچنیــن ،از نظــر  63نفــر از پاســخدهندگان
غــذا در رضایــت از کل ســفر اهمیــت داشــته و از نظــر 22
نفــر بیاهمیــت بــوده اســت 40نفــر از پاســخدهندگان
پیــش از ســفر خــود دربــارۀ غذاهــای محلــی شــهر تبریــز
بــه جمـعآوری اطالعــات پرداختــه بودنــد و  45نفــر از آنها
پیــش از ســفر در پــی کســب اطالعــات نبودنــد 78 .نفــر از
پاســخدهندگان اظهــار داشــتهاند کــه مصــرف غذاهــای
محلــی شــهر تبریــز را بــه دیگــران توصیــه میکننــد و فقــط
 7نفــر از آنهــا اظهــار کردنــد کــه ایــن توصیــه را بــه دیگــران
نمیکننــد 71 .نفــر از پاسـخدهندگان تمایــل داشــتند کــه
بــرای خــوردن دوبــارۀ غذاهــای محلــی بــه تبریــز بازگردند و
 14نفــر چنیــن تمایلــی نداشــتند.
در شــکل  3کــه مربــوط بــه خروجــی نرمافــزار اســمارت
پ ـیالاس بــرای مــدل بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای
غــذای محلــی بــر جــذب گردشــگران غذایــی اســت ،هــر
دایــره نشــانگر متغیرهای پنهــان مــدل و اعــداد درون آنها
نشــاندهندۀ مقــدار اســت .هرکــدام از مســتطیلهای
کوچــک نماینــدۀ معــرف بهکاررفتــه بــرای ســنجش
متغیرهــا اســت کــه اعــداد روی آنهــا مقــدار بــار بیرونــی
هریــک از آنهــا را نشــان میدهــد (جهــت پیکانهــا از
معــرف بــه متغیــر بســته بــه انعکاســی یــا تکوینیبــودن
مــدل در نرمافــزار اســمارت پــیالاس متفــاوت اســت
کــه افتــراق ایــن دو مــدل از هــم ،بیشــتر مربــوط بــه نحــوۀ
مطرحکــردن ســؤاالت در پرس ـشنامه اســت کــه در مــدل
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بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب
گردشگران غذایی
مورد مطالعه :شهر تبریز

و عوامل انگیزشی
عوامل انگیزشی

عوامل جمعیتشناختی

ضریب همبستگی

0/251

سطح معنیداری)(Sig

0/021

تعداد مشاهدات

85

همبســتگی متغیرهــای عوامــل جمعیتشــناختی و عوامل
روانشــناختی در مــدل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای
محلــی :بــا توجــه بــه جــدول  ،3ضریــب همبســتگی دو
متغیــر عوامــل جمعیتشــناختی و عوامــل روانشــناختی
نزدیــک بــه یــک اســت کــه همبســتگی زیــاد ایــن دو متغیــر
را نشــان میدهــد .همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح
معنــیداری  0/01تأییــد میشــود .بــهعبــارتدیگــر ،بــا
 99درصــد اطمینــان میتــوان گفــت در جامعــه مدنظــر
عوامــل جمعیتشــناختی همــراه بــا عوامــل روانشــناختی
اســت .ایــن همبســتگی مثبــت ،با توجــه بــه مقادیــر آن ،در
حــد بــاال ارزیابــی میشــود.
جدول :3همبستگی متغیرهای عوامل جمعیتشناختی
و عوامل روانشناختی

عوامل روانشناختی

عوامل انگیزشی

ضریب همبستگی

0/287

سطح معنیداری)(Sig

0/008

تعداد مشاهدات

85

همبســتگی متغیرهــای عوامــل جــذب گردشــگران و عوامل
جمعیتشــناختی در مــدل عوامــل مؤثــر بر تقاضــای غذای
محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی :بــا توجــه بــه جــدول
 ،5ضریــب همبســتگی دو متغیــر عوامــل جذب گردشــگران
و عوامــل جمعیتشــناختی نزدیــک بــه یــک اســت کــه
همبســتگی زیــاد ایــن دو متغیــر را نشــان میدهــد.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری
 0/01تأییــد میشــود .بــهعبــارتدیگــر بــا  99درصــد
اطمینــان میتــوان گفــت در جامعــه مدنظــر عوامــل جــذب
گردشــگران همــراه بــا عوامــل جمعیتشــناختی اســت.
ایــن همبســتگی مثبــت ،بــا توجــه بــه مقادیــر آن ،در حــد
بــاال ارزیابــی میشــود.
جدول  :5همبستگی متغیرهای عوامل جذب گردشگران
و عوامل جمعیتشناختی
عوامل جمعیتشناختی
ضریب همبستگی
عوامل جذب گردشگران سطح معنیداری)(Sig

عوامل روانشناختی

عوامل جمعیتشناختی

جدول  :4همبستگی متغیرهای عوامل انگیزشی و عوامل روانشناختی

ضریب همبستگی

0/782

سطح معنیداری)(Sig

0/000

تعداد مشاهدات

85

تعداد مشاهدات

0/077
0/485
85

همبســتگی متغیرهــای عوامــل جــذب گردشــگران و عوامل
انگیزشــی در مــدل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی
در جــذب گردشــگران غذایــی :بــا توجــه بــه جــدول ،6

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

جدول :2همبستگی متغیرهای عوامل جمعیتشناختی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بهکاررفتــه در ایــن تحقیــق ســؤاالت همگــی انعکاســی
بودنــد .پــس جهــت فلــش از ســمت متغیــر پنهان بهســوی
معرفهــای ســنجش شــده اســت) .اعــدادی کــه بین مســیر
متغیرهــای اصلــی مــدل دیــده میشــود ضریــب مســیر بین
دو متغیــر را نشــان میدهــد.
همبســتگی متغیرهــای عوامــل جمعیتشــناختی و عوامل
انگیزشــی در مــدل عوامــل مؤثــر بر تقاضــای غــذای محلی:
بــا توجــه بــه جــدول  ،2ضریب همبســتگی دو متغیــر عوامل
جمعیتشــناختی و عوامــل انگیزشــی نزدیــک بــه یــک
اســت کــه همبســتگی زیــاد دو متغیــر را نشــان میدهــد.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری 0/01
ت دیگــر ،بــا  99درصــد اطمینــان
تأییــد میشــود .بـ ه عبــار 
میتــوان گفــت در جامعــه مدنظر عوامل جمعیتشــناختی
همــراه بــا عوامل انگیزشــی اســت .ایــن همبســتگی مثبت،
بــا توجــه بــه مقادیــر آن ،در حــد بــاال ارزیابــی میشــود.

همبســتگی متغیرهــای عوامــل انگیزشــی و عوامــل
روانشــناختی در مــدل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای
محلــی :بــا توجــه بــه جــدول  ،4ضریــب همبســتگی دو
متغیــر عوامــل انگیزشــی و عوامــل روانشــناختی نزدیــک
بــه یــک اســت کــه همبســتگی زیــاد ایــن دو متغیــر را
نشــان میدهــد .همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح
معنــیداری  0/01تأییــد میشــود .بــهعبــارتدیگــر ،بــا
 99درصــد اطمینــان میتــوان گفــت در جامعــه مدنظــر
عوامــل انگیزشــی همــراه بــا عوامــل روانشــناختی اســت.
ایــن همبســتگی مثبــت ،بــا توجــه بــه مقادیــر آن ،در حــد
بــاال ارزیابــی میشــود.
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ضریــب همبســتگی دو متغیــر عوامــل جــذب گردشــگران
و عوامــل انگیزشــی نزدیــک بــه یــک اســت کــه همبســتگی
زیــاد ایــن دو متغیــر را نشــان میدهــد .همچنیــن ایــن
همبســتگی در ســطح معن ـیداری  0/01تأییــد میشــود.
ت دیگــر ،بــا  99درصــد اطمینــان میتــوان گفــت
ب ـ ه عبــار 
در جامعــه مدنظــر عوامــل جــذب گردشــگران همــراه بــا
عوامــل انگیزشــی اســت .ایــن همبســتگی مثبت ،بــا توجه
بــه مقادیــر آن ،در حــد بــاال ارزیابــی میشــود.
جدول  :6همبستگی متغیرهای عوامل جذب گردشگران
و عوامل انگیزشی
عوامل انگیزشی
ضریب همبستگی
عوامل جذب گردشگران سطح معنیداری)(Sig

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

تعداد مشاهدات

0/008
0/040
85

همبســتگی متغیرهــای عوامــل جــذب گردشــگران و
عوامــل روانشــناختی در مــدل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای
غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی :بــا توجــه بــه
جــدول  ،7ضریــب همبســتگی دو متغیــر عوامــل جــذب
گردشــگران و عوامــل روانشــناختی نزدیــک بــه یک اســت
کــه همبســتگی زیــاد ایــن دو متغیــر را نشــان میدهــد.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری
ت دیگــر ،بــا  99درصــد
 0/01تأییــد میشــود .بــ ه عبــار 
اطمینــان میتــوان گفــت در جامعــه مدنظــر عوامــل جذب
گردشــگران همــراه بــا عوامــل روانشــناختی اســت .ایــن
همبســتگی مثبــت ،بــا توجــه بــه مقادیــر آن ،در حــد بــاال
ارزیابــی میشــود.
جدول  :7همبستگی متغیرهای عوامل جذب گردشگران
و عوامل روانشناختی
عوامل روانشناختی
ضریب همبستگی
عوامل جذب گردشگران سطح معنیداری)(Sig
تعداد مشاهدات

0/066
0/549
85

یافتههایاستنباطی
بر اســاس نتایج حاصل از همبســتگی متغیرهــای تحقیق،
بیــن تمامــی متغیرهــا همبســتگی مثبــت و معنــیداری
برقــرار اســت .همچنیــن ،بنابــه یافتههــای تحقیــق،

تمامــی فرضیههــا تأییــد میشــوند .بنابرایــن ،تقاضــای
غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی بــه منطقــه
حائز اهمیت اســت .همچنیــن عوامل جمعیتشــناختی،
عوامــل انگیزشــی و عوامــل روانشــناختی در تقاضــای
غــذای محلــی اهمیــت دارنــد کــه در ایــن میــان عوامــل
جمعیتشــناختی بیشــترین تأثیــر در تقاضــای غــذای
محلــی و عوامــل انگیزشــی کمتریــن تأثیــر را دارنــد.
تأییــد اثــر مثبــت و معنــیدار تقاضــای غــذای محلــی
بــر جــذب گردشــگران غــذا :بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان
بهدســتآمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی
در جــدول  8کــه برابــر  0/039اســت ،بیــن متغیــر عوامــل
جــذب گردشــگران غذایــی و تقاضــای غــذای محلــی رابطه
معنـیداری وجــود دارد .همچنیــن ،بــه علــت مثبتبــودن
ضریــب متغیــر بهدســتآمده ،عوامــل انگیزشــی در
تقاضــای غــذای محلــی تأثیــر مثبــت میگــذارد .مقــدار
ضریــب مســیر برابــر  0/252اســت ،بنابرایــن بــا افزایش یک
واحــد از تقاضــای غــذای محلــی ،عوامــل جذب گردشــگران
غذایــی بــه انــدازۀ  0/252واحــد افزایــش مییابــد.
تأییــد اثــر مثبــت و معنــیدار عوامــل انگیزشــی بــر
تقاضــای غــذای محلــی :بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان
بهدســتآمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی
در جــدول  8کــه برابــر  0/000اســت ،بیــن متغیــر عوامــل
انگیزشــی و تقاضــای غــذای محلــی رابطــه معنــیداری
وجــود دارد .همچنیــن ،بــه علــت مثبتبــودن ضریــب
متغیــر بهدســتآمده ،عوامــل انگیزشــی در تقاضــای
غــذای محلــی تأثیــر مثبــت میگــذارد .مقــدار ضریــب
مســیر برابــر  0/130اســت ،بنابرایــن بــا افزایــش یــک واحد
از عوامــل انگیزشــی ،تقاضــای غــذای محلــی بــه انــدازۀ
 0/130واحــد افزایــش مییابــد.
تأییــد اثــر مثبــت و معنـیدار عوامــل جمعیتشــناختی
بــر تقاضــای غــذای محلــی :بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان
بهدســتآمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی
در جــدول  8کــه برابــر  0/000اســت ،بیــن متغیــر عوامــل
جمعیتشــناختی و تقاضــای غــذای محلــی رابطــه
معنـیداری وجــود دارد .همچنیــن ،بــه علــت مثبتبــودن
ضریــب متغیــر بهدســتآمده ،عوامــل جمعیتشــناختی
در تقاضــای غــذای محلــی تأثیــر مثبــت میگــذارد .مقــدار
ضریــب مســیر برابــر  0/613اســت ،بنابرایــن بــا افزایــش
یــک واحــد از عوامــل جمعیتشــناختی ،تقاضــای غــذای
محلــی بــه انــدازۀ  0/613واحــد افزایــش مییابــد.
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تقاضای غذای محلی -جذب گردشگران غذا

0/252

0/122

2/067

0/039

تأیید

عوامل انگیزشی -تقاضای غذای محلی

0/130

0/030

4/413

0/000

تأیید

عوامل جمعیتشناختی -تقاضای غذای محلی

0/613

0/038

16/152

0/000

تأیید

عوامل روانشناختی-تقاضای غذای محلی

0/338

0/031

10/898

0/000

تأیید

بــا توجــه بــه شــکل  ،3از مقادیــر بارهــای بیرونی شــاخصها
بــر روی ســازۀ خــود میتــوان بــه ایــن نتایــج دســت یافــت:
در عوامــل انگیزشــی ،بــهترتیــب معرفهــای یادگیــری
دانــش و فرهنــگ محلــی (بــا بــار عاملــی  ،)0/717اعتبــار
غــذای محلــی (بــا بــار عاملــی  ،)0/681نگرانیهــای
بهداشــتی (بــا بــار عاملــی  ،)0/651حس اعتمــاد و اطمینان
(بــا بــار عاملــی  ،)0/614تجدیــد قــوای روحــی و جســمی
(بــا بــار عاملــی  )0/479بیشــترین تأثیــر را در ســازۀ خــود
میگذارنــد .بقیــه معرفهــای عوامــل انگیزشــی ،بــه
علــت داشــتن بــار عاملــی کمتــر از  ،0/4از مــدل تحقیــق
حــذف شــدند .در عوامــل جمعیتشــناختی ،بــ ه ترتیــب
معرفهــای موقعیــت اجتماعــی افــراد (بــا بــار عاملــی
 ،)0/824ســطح درآمــد افــراد (بــا بــار عاملــی ،)0/797
میــزان اعتقــادات مذهبــی (بــا بــار عاملــی  ،)0/780وضعیت
تأهــل (بــا بــار عاملــی  ،)0/712ســن (با بــار عاملــی  )0/586و

جنســیت (با بــار عاملــی  )0/570بیشــترین تأثیر را در ســازۀ
خــود میگذارنــد .در عوامــلروانشــناختی ،بــهترتیــب
معرفهــای تجــربۀ گذشــته (بــا بــار عاملــی ،)0/812
شــکاکبودن یــا تمایلنداشــتن بــه مصــرف غــذای ناآشــنا
(بــا بــار عاملــی  ،)0/810توصــیۀ دیگــران (بــا بــار عاملــی
 ،)0/672کنجــکاوی و تنوعطلبــی (بــا بــار عاملــی )0/661
بیشــترین تأثیــر را در ســازۀ خــود میگذارنــد .در عوامــل
جــذب گردشــگران غذایــی ،بــ ه ترتیــب معرفهــای
تنــوع و کیفیــت غذاهــا (بــا بــار عاملــی  ،)0/789تبلیغــات
و اطالعرســانی (بــا بــار عاملــی  ،)0/744عرضهکننــدگان
خدمــات (بــا بــار عاملــی  )0/673و پرداختهــا (بــا بــار
عاملــی  )0/665بیشــترین تأثیر را در ســازۀ خــود میگذارند.
و معــرف وجــود ســبکهای آشــپزی متمایــز ،بــه علــت
داشــتن بــار عاملــی کمتــر از  ،0/4از مــدل حــذف شــد.

شکل  :3ضرایب مسیر و بارهای بیرونی شاخصهای مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

فرضیه

ضریب مسیر

انحراف معیار

T Value

P Value

نتیجه
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تأییــد اثــر مثبــت و معنــیدار عوامــل روانشــناختی بــر
تقاضــای غــذای محلــی :بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان
بهدســتآمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی
در جــدول  8کــه برابــر  0/000اســت ،بیــن متغیــر عوامــل
روانشــناختی و تقاضــای غــذای محلــی رابطــه معنـیداری

وجــود دارد .همچنیــن ،بــه علــت مثبتبــودن ضریــب
متغیــر بهدســتآمده ،عوامــل روانشــناختی در تقاضــای
غــذای محلــی تأثیــر مثبــت میگــذارد .مقــدار ضریــب
مســیر برابــر  0/338اســت ،بنابرایــن بــا افزایــش یــک واحــد
از عوامــل روانشــناختی ،تقاضــای غــذای محلــی بــه انــدازۀ
 0/338واحــد افزایــش مییابــد.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی
در گردشــگری شــهر تبریــز بررســی شــده اســت .نتایــج
حاصــل از دادههــای جمعآوریشــده حاکــی از آن اســت
کــه تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی
تأثیرگــذار اســت .همچنیــن ،عوامــل انگیزشــی ،عوامــل
جمعیتشــناختی و عوامــل روانشــناختی بــر تقاضــای
غــذای محلــی بــهعنــوان یــک جاذبــه مؤثــر اســت کــه در
ایــن میــان عوامــل جمعیتشــناختی بیشــترین تأثیــر و
عوامــل انگیزشــی کمتریــن تأثیــر را دارنــد .نتایــج حاصــل
از آزمــون فرضیههــای ایــن مــدل ،مقــدار  Pو  Tو بزرگــی
رابطــه متغیرهــای پنهــان و ضرایــب مســیر در جــدول 8
آورده شــده اســت .بــا توجــه بــه کوچکتربــودن ارزش
 Pدر تمامــی آزمونهــای فرضیــات از  ،0/50احتمــال
قرارگرفتــن ارزش  Tدر محــدودۀ معنــیداری کوچکتــر
از  0/05اســت و مقادیــر رگرســیون متغیرهــای مســتقل
در پیشبینــی متغیرهــای پنهــان بهطــور معنــیداری در
ســطح احتمــال  0/95متفــاوت از صفــر اســت؛ در نتیجــه
تمامــی فرضیــات پذیرفتــه میشــوند .مقــدار ضرایــب
مســیر کــه میــزان اثرگــذاری متغیرهــای پنهــان مســتقل
بــر متغیرهــای وابســته پنهــان اســت در تمامــی فرضیههــا
مثبــت بــوده و اثــر مســتقیم بــر متغیرهــای وابســته پنهــان
را نشــان میدهــد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش رضــا (،)2014
بــا عنــوان «رویکــرد گردشــگران بــه غــذای محلــی»
مطابقــت دارد و عوامــل انگیزشــی ،جمعیتشــناختی و
روانشــناختی در تقاضــای غــذای محلــی اهمیــت دارنــد.
همچنیــن بــا پژوهــش فیــاض و میرتقیــان بــا عنــوان
«بررســی عوامــل مؤثــر بــر جــذب گردشــگران غــذا در
رســتورانهای ســنتی شهرســتان رامســر» کــه تبلیغــات و
اطالعرســانی ،عرضهکننــدگان خدمــات ،تنــوع و کیفیــت
غذاهــا ،وجــود ســبکهای آشــپزی متمایــز و در نهایــت
پرداختهــا (قیمــت و هزینــه) را در جــذب گردشــگران
غذایــی مؤثــر میداننــد مطابقــت دارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه
در پژوهــش حاضــر معــرف وجــود ســبکهای آشــپزی
متمایــز در جــذب گردشــگران غذایی مهم شــناخته نشــده
اســت.
پیشنهادهایکاربردی
■توسعه و ترویج غذاهای محلی شهر تبریز؛
■تبلیغــات غــذای محلــی شــهر تبریز متناســب بــا نیازهای
گردشگران؛
■بخشبندی بازار و مشخصکردن بازارهای هدف؛

■ عرضــه غذاهــای محلــی باکیفیــت و متنــوع بــرای
ســاختن تجربــه جدیــد و بهیادماندنــی بــرای گردشــگران و
پاســخگوبودن بــه کنجــکاوی و تنوعطلبــی آنهــا؛
■ عرضــه غذاهایــی بــا قیمتهــای مناســب و متناســب بــا
هــر نــوع ســطح درآمــدی از گردشــگران؛
■ برخــورد صمیمانــه و محترمانــه بــا گردشــگران و حفــظ
موقعیــت اجتماعــی آنهــا؛
■ برگــزاری جشــنوارههای غذایــی و ارائــه تاریخچــهای از
غــذای محلــی و نشــاندادن اعتبــار و فرهنــگ محلی شــهر
تبریز.
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