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چکیده 
خــوردن نیــازی فیزیکــی اســت کــه فعالیتــی فرهنگــی و اجتماعــی نیــز به شــمار 
مــی رود. تقاضــای گردشــگران بــرای غذاهــای محلــی بــه نــوع نیــاز آن ها بســتگی 
ــواد  ــرف م ــه مص ــبت ب ــا نس ــل آن ه ــز در تمای ــبب تمای ــل س ــن عام دارد و همی
غذایــی می شــود. هــدف از پژوهــش پیــش رو بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای 
ــا  ــت ت ــگری اس ــد گردش ــه مقص ــی ب ــگران غذای ــذب گردش ــی در ج ــذای محل غ
ــه  ــد ب ــگران عالقه من ــای گردش ــا نیازه ــب ب ــگری را متناس ــازار گردش ــوان ب بت
غــذای محلــی، به  عنــوان جاذبــه گردشــگری، بخش بنــدی کــرد. بدیــن منظــور 
پرســش نامه محقق ســاخته بــا 26 معــرف و در مقیــاس نقطــه ای طیــف لیکــرت 
تهیــه و در بیــن گردشــگرانی کــه در تابســتان 1398 در ایــن شــهر حضــور داشــتند 
ــی در  ــری تصادف ــورت نمونه گی ــه به ص ــراد نمون ــاب اف ــیوه انتخ ــد. ش ــش ش پخ
دســترس بــود و در مــدت یــک مــاه 100 پرســش نامه تکمیــل شــد کــه 85 مــورد 
مناســب تشــخیص داده شــد. پایایــی و روایــی پرســش نامه ها بــا ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ محاســبه شــد و بــه روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد 
کمتریــن مربعــات جزیــی )PLS-SEM( تجزیــه  و تحلیــل شــد. متغیرهــای مــدل 
بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی از 
جمع بنــدی پژوهش هــای پیشــین اســتخراج شــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه 
در مــدل بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران 
غــذا عوامــل انگیزشــی، جمعیت شــناختی و روان شــناختی بــه  ترتیــب بــا مقادیر 
ضرایــب مســیر 0/130، 0/613، 0/338 و تقاضــای غــذای محلی بــا مقدار ضریب 
مســیر 0/252 در تمامــی فرضیه هــا مثبــت و نشــانگر اثــر مســتقیم در متغیرهای 

وابســته پنهــان اســت. 
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واژه های کلیدی:
گردشــگری  محلــی،  غــذای   
غذایــی، تجــارب غذایــی، تبریــز

مقدمه
بــا آغــاز قــرن بیســت ویکم، صنعــت گردشــگری، بــه علــت 
ــی  ــتی، امنیت ــادی، بهداش ــاخت های اقتص ــتن زیرس داش
ــل  ــان تبدی ــر جه ــت برت ــه صنع ــی از س ــه یک ــی ب و ارتباط
شــده اســت )ســرور و همــکاران، 1396: 74(. طبیعــت 
ــده و  ــل پیچی ــر از عوام ــه ای متأث ــر جامع ــگری در ه گردش
درهم بافتــه سیاســی و اقتصــادی و همچنیــن ویژگی هــای 
جغرافیایــی اســت کــه دیگــران را مجــذوب خــود می کنــد و 
در بیشــتر پژوهش هــا بــه ایــن مــوارد پرداختــه  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 

سیاســت گذاران و جوامــع نیــز بــه فراموشــی ســپرده شــده 
اســت و مزایــای اقتصادی آن در توســعه گردشــگری نادیده 
گرفتــه شــده اســت. بااین حــال، در حــال حاضــر غــذا 
ــد  ــال رش ــای درح ــریع ترین جنبه ه ــی از س ــوان یک به عن
 S teinmetz,( گردشــگری به رســمیت شــناخته شــده اســت
به منزلــه  می تــوان  را  محلــی  غــذای   .)2010: 72-73
وســیله ای بــرای کشــف فرهنگ هر کشــور مــورد توجــه قرار 
ــردم  ــت م ــخ و هوی ــا، تاری ــان  دهنده جغرافی ــرا نش داد، زی
ــزار  ــه غــذا، به عنــوان اب آن کشــور اســت. ازایــن رو توجــه ب
ارتقــای صنعــت گردشــگری، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

 .)Khanam, 2016: 10( اســت
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امــروزه، غــذا تقریبــًا بــه تمامــی جنبه هــای زندگــی فــردی 
مربــوط می شــود. همچنیــن می تــوان آن را ضــرورت 
زندگــی یــا کاالیــی لوکــس دانســت کــه در بیــن افــراد 
مکان هــای  در  و  گوناگــون  زبان هــای  و  فرهنگ هــا  بــا 
مختلــف متفــاوت اســت. امــروزه گردشــگری غذایــی، 
به  منزلــه شــاخه ای از گردشــگری، توجــه زیــادی را بــه 
ــی در  ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــت و یک ــرده اس ــب ک ــود جل خ
تجربــه گردشــگری و جشــنواره  های غذایــی به شــمار 
ــد  ــم می کن ــگران فراه ــرای گردش ــی ب ــه فرصت ــد ک می آی
 Findlay &( تــا وضعیــت روحــی خــود را ارتقــا دهنــد
Yeoman, 2015: 148(. زیــرا غــذا عالوه بــر تغــذیۀ جســم 
انســان و رفــع گرســنگی، پاســخ گوی نیازهــای روحــی 
ــد  ــه 1980، رون ــت )OECD, 2012: 9(. از ده ــز هس او نی
ــه  ــه تجرب گردشــگری تغییــر یافتــه و تمایــل گردشــگران ب
غذاهــای عجیــب و غریــب و متفــاوت بــا محــل زندگیشــان 
بیشــتر شــده اســت. بنابرایــن بایــد پژوهش هایــی در 
زمینــه عوامــل مؤثــر بر تقاضــای غــذای محلــی مقصدهای 
ــرای  ــا آن عوامــل، ب گردشــگری انجــام گیــرد و متناســب ب
جــذب گردشــگران بــا خصوصیــات و ویژگی هــای متفــاوت 
 Sengel et al., 2015:( برنامه ریــزی مناســب صــورت گیــرد
ــناخته  ــگری ش ــه گردش ــم در تجرب ــی مه ــذا عامل 430(. غ
ــل  ــوص تجزیه وتحلی ــا درخص ــا پژوهش ه ــت، ام ــده اس ش
تجــارب غذایــی گردشــگران محــدود اســت، زیــرا غــذا 
ــگری در  ــت گردش ــده از فعالی ــع حمایت کنن ــواره منب هم
ــرح  ــتقل مط ــه ای مس ــوان جاذب ــده و به عن ــه ش ــر گرفت نظ

ــت. ــوده اس نب
و  غــذا  زمینــه  در  پژوهش هایــی  اخیــر  ســال های  در 
نقــش آن در صنعــت گردشــگری انجــام گرفتــه اســت. 
بــرای مثــال، تلفــر و وال )2000(، گــزارش می دهنــد 
می کننــد  صــرف  غــذا  بابــت  گردشــگران  کــه  پولــی 
یک ســوم هزینــه کل ســفر آن هــا را تشــکیل می دهــد کــه 
نشــان دهندۀ اهمیــت مصــرف مــواد غذایــی در گردشــگری 
اســت )Cohen & Avieli, 2004: 759(. بیشــتر مــردم 
بــرای به دســت آوردن تجــارب جدیــد ســفر می کننــد. 
ــد،  ــره باش ــای روزم ــان فعالیت ه ــرار هم ــافرت تک ــر مس اگ
ایجــاد نمی کنــد. مــردم  انســان  احســاس خاصــی در 
نه تنهــا بــرای رفــع گرســنگی و خســتگی در خــارج از خانــه 
غــذا می خورنــد، بــه لحــاظ روان شــناختی نیــز می خواهند 
ــا  ــن، ب ــد. بنابرای ــال کنن ــود را دنب ــی خ ــای درون انگیزه ه
ــرف  ــت مص ــد اهمی ــش، بای ــات پژوه ــن ادبی درنظرگرفت
ــی،  ــای فرهنگ ــد از جنبه ه ــی در مقص ــی محل ــواد غذای م
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 
ــازار درنظــر گرفتــه می شــوند  ــه در ب حتــی بخشــی جداگان

 .)Sengel et al, 2015: 430(
شــهر تبریــز مرکــز اســتان آذربایجان شــرقی اســت و از 
دیربــاز دیــار آشــنای جهانگــردان، سفرنامه نویســان و 
متعــدد  ســفرنامه های  اســت.  بــوده  علــم  جوینــدگان 
جهانگــردان مســلمان و شرق شناســان غربــی حکایــت 
از جایــگاه واالی جغرافیــای فرهنگــی و تاریخــی ایــن 
ــده  ــث ش ــی باع ــا عوامل ــل ی ــه عام ــا چ ــرزمین دارد. ام س
اســت کــه ایــن ســرزمین از مواهــب اقتصــادی و فرهنگــی 
گردشــگری کــه بــه یکــی از بخش هــای اقتصــادی پردرآمــد 
جهــان تبدیــل شــده اســت بی بهــره بمانــد )صــدر موســوی 

و همــکاران، 1386: 132(. 
اگرچــه روشــن اســت کــه گردشــگران مــواد غذایــی محلــی 
را در مقصــد مصــرف می کننــد، امــا دیدگاه هــای آن هــا بــر 
ــناختی و  ــاًل جمعیت ش ــون )مث ــای گوناگ ــاس ویژگی ه اس
 Sengel et( به طــور عمیق بررســی نشــده اســت )موقعیتــی
al., 2015: 430(. بنابرایــن، در تحقیــق حاضر تالش شــده 
اســت تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد: عوامــل انگیزشــی، 
جمعیت شــناختی و روان شــناختی کــه از عوامــل مؤثــر 
ــذب  ــدازه در ج ــه ان ــا چ ــد ت ــذای محلی ان ــای غ ــر تقاض ب
گردشــگران غذایــی بــه شــهر تبریــز به عنــوان مقصــد 

ــد؟. ــر می گذارن ــگری تأثی گردش

مبانی نظری پژوهش
ــت.  ــعه اس ــال توس ــرعت درح ــان به س ــگری در جه گردش
ــد و  ــکیل ش ــال 2003 تش ــذا در س ــگری غ ــن گردش انجم
ــت  ــذا فعالی ــگری غ ــی گردش ــن جهان ــام انجم ــا ن ــون ب اکن
می کنــد. ایــن انجمــن در پورتلنــد مســتقر اســت و هــدف 
آن توســعه و ترویــج گردشــگری غــذا در ســطح بین المللــی 
ــه دو علــت  اســت. در دهــه گذشــته، گردشــگری غذایــی ب
اصلــی در سراســر جهــان مــورد توجــه قــرار گرفــت: تمایــل 
ــان، و  ــد غذاهایش ــی تولی ــه چگونگ ــردن ب ــه پی ب ــردم ب م
تمایــل بــه کشــف غذاهــای جدیــد و چگونگــی آماده  ســازی 
آ ن هــا. ارائــه »بســته« تعطیــالت در دهه هــای 1960 و 
1970 یکــی از محرک هــای اولیــه گردشــگری غذایــی بــود. 
ــذا  ــگری غ ــگری از گردش ــی گردش ــن جهان ــف انجم تعری
ــروع  ــا ش ــود را از آنج ــفر خ ــا س ــه م ــت ک ــی اس ــان جای هم
از  لذت بــردن  و  دســت یابی  »جســت وجو،  می کنیــم: 
غذاهــای منحصربه فــرد و به یادماندنــی و تجــارب مرتبــط 
 S tanley &( »بــا نوشــیدنی ها در مناطــق دور و نزدیــک

.)S tanley , 2015: 5
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عوامل مؤثر بر تقاضای مواد غذایی محلی 
ــی  ــل گوناگون ــه، عوام ــای انجام گرفت ــاس پژوهش ه ــر اس ب
ــر  ــخصی ب ــای ش ــا رفتاره ــا ی ــا و ویژگی ه ــه انگیزه ه ازجمل
مصــرف مــواد غذایــی محلــی در مقاصــد تأثیرگــذار خواهــد 
بــود و تقاضــای مــواد غذایــی عمدتــًا مربــوط بــه درک عوامل 
ــه تمایــل،  ــا غــذا ازجمل تعیین کننــدۀ رفتارهــای مرتبــط ب
 Duarte Alonso et( اولویــت، انتخــاب و مصــرف اســت
al., 2013: 554(. در 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: 934(. همچنیــن 
ــود دارد  ــز وج ــی نی ــی محل ــواد غذای ــرف م ــدل مص ــک م ی
کــه شــامل ســه عامــل اصلــی انگیزشــی، جمعیت شــناختی 
از  بنابرایــن طیــف گســترده ای  اســت.  فیزیولوژیکــی  و 
ویژگی هــای غــذای محلــی وجــود دارد کــه می تــوان در 
ــگران  ــی گردش ــواد غذای ــرف م ــار مص ــل رفت تجزیه وتحلی
ــن  ــرار داد )Kim et al., 2009: 428(. در ای ــه ق ــورد توج م
ــک،  ــا دموگرافی ــناختی ی ــل جمعیت ش ــه عام ــش س پژوه
انگیزشــی و روان شــناختی بررســی شــده اســت. منظــور از 
ــا دموگرافیــک ســن، جنــس،  عوامــل جمعیت شــناختی ی
موقعیــت اجتماعــی افــراد، وضعیــت تأهــل، اعتقــادات 
ــات  ــر ترجیح ــه ب ــت ک ــراد اس ــد اف ــزان درآم ــی و می مذهب
غذایــی تأثیــر مهمــی دارد. گردشــگران بــا ریشــه ها یــا 
ــه  ــرای تجرب ــی ب ــای متفاوت ــف رویکرده ــای مختل مبدأه
ــرای مثــال، فرهنگ هــای شــرقی از مصــرف  ــد. ب غــذا دارن
ــا  ــد، ام ــاب دارن ــورها اجتن ــایر کش ــی س ــی محل ــواد غذای م
ــردن و  ــه تجربه ک ــد ب ــتر عالقه من ــی بیش ــای غرب فرهنگ ه
 Kivela & Crotts,( خــوردن مــواد غذایــی ناآشــنا هســتند
عوامــل  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا   .)2005: 41
انگیزشــی ازجمله تجربــه هیجان انگیــز، فــرار از روال عادی 
زندگــی، نگرانی هــای 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 می گــذارد و غــذای محلــی بــرای 
 Sengel et al., 2015:( ــت ــم اس ــفر مه ــی از س ــت کل رضای
432(. همچنیــن برخــی از عوامــل روان شــناختی بر اســاس 
ویژگی هــای فــردی، تجربــه گذشــته، و تنوع طلبــی نیــز 
ــر  ــد تأثی ــی در مقص ــی محل ــواد غذای ــرف م ــزان مص ــر می ب
ــوردن  ــه خ ــی ب ــور ذات ــت به ط ــن اس ــراد ممک ــذارد. اف می گ
غــذای ناآشــنا تمایــل نداشــته باشــند یــا در چشــیدن طعــم 
آن مــردد باشــند، امــا کنجکاونــد کــه غــذای محلــی را 
امتحــان کننــد )Fischler, 1988: 279(. همچنیــن تجارب 
ــه  ــده ب ــفرهای آین ــذا  در س ــورد غ ــگران در م ــی گردش قبل

 .)Sengel et al., 2015: 431( مقصــد تأثیرگذار خواهــد بــود

عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا 
تأثیــر  غــذا  گردشــگران  جــذب  در  متعــددي  عوامــل 

می شــوند: تشــریح  ادامــه  در  کــه  می گذارنــد 
از  بســیاری  متمایــز:  آشــپزي  ســبک هاي  وجــود   .1
مقصدهــای گردشــگری غــذا در جــذب گردشــگران بــا هــم 
رقابــت می کننــد و همگــی می کوشــند تــا مجموعــه ای کامل 
از خدمــات را بــه مشــتریان خــود عرضــه کننــد. در این بین، 
تنهــا مقصدهایــی کــه از پیشــینه ای قــوی در زمینه آشــپزی 
برخوردارنــد می تواننــد گردشــگران بیشــتری را جذب کنند 
و ایــن تصویــر را در ذهــن آن هــا ایجاد نماینــد که مقصدهای 
محبــوب گردشــگری غــذا معمواًل ســبک آشــپزی متمایزی 

دارنــد و محصــوالت باکیفیتــی عرضــه می کننــد. 
2. تنــوع و کیفیــت غذاهــا: در تضمیــن این کــه 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 
اهمیــت دادن بــه ســالمت غــذا در جــذب بیشــتر مخاطــب و 

ایجــاد انگیــزۀ بیشــتر مؤثــر اســت. 
تأثیــر  تبلیغــات  امــروزه  اطالع رســانی:  و  تبلیغــات   .3
فوق العــاده اي در جــذب بازدیدکننــدگان و گردشــگران غــذا 
دارد. مقصدهــای گردشــگری غــذا بــا تبلیغــات حرفــه ای و 
تخصصــی بــه معرفــی امکانــات، خدمــات و غذاهــای خــود 
می پردازنــد و توانمنــدی خــود را بــه اطــالع گردشــگران 
ــزایی  ــر بس ــات تأثی ــزار تبلیغ ــری از اب ــانند. بهره گی می رس
در شناســاندن مقصدهــای گردشــگری غــذا و چگونگــی 

ــگران دارد.  ــه گردش ــا ب ــرد آن ه عملک
4. پرداخت هــا )قیمــت و هزینــه(: یکــی از مهم تریــن موانــع 
شــاغالن در بخــش خدمــات گردشــگری غــذا بــرای نفــوذ در 
ــگری  ــده از گردش ــر برجای مان ــا، تصوی ــذب آن ه ــراد و ج اف
غــذا در ذهــن مــردم عامــه اســت. عمومــًا ایــن نــوع از 
ــاص از  ــده ای خ ــط ع ــد و فق ــرج می دانن ــگری را پرخ گردش
آن لــذت می برنــد. 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.
ــش  ــن بخ ــگران در ای ــذب گردش ــدگان: ج 5. خدمات دهن
تخصــص  و  رفتــار  بــه  رســتوران داري  و  گردشــگری  از 
خدمات دهنــدگان 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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جدول 1: شاخص ها و متغیرهای پژوهش

معرف هاشاخصبعد

عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی

عوامل انگیزشی

M1احساس تجربه هیجان انگیز

M2فرار از روال عادی زندگی

M3نگرانی های بهداشتی

M4یادگیری دانش و فرهنگ محلی

M5حس اعتماد و اطمینان

M6اعتبار غذای محلی

M7تجدید قوای روحی و جسمی

M8طعم غذا

M9بو و عطر غذا

M10تصویر بصری غذا

M11ساختمان رستوران

 عوامل
جمعیت شناختی

D1سن

D2جنس

D3وضعیت تأهل

D4اعتقادات مذهبی

D5موقعیت اجتماعی افراد

D6درآمد افراد

عوامل روان شناختی

P1کنجکاوی و تنوع طلبی

P2شکاک بودن یا تمایل نداشتن به مصرف غذای ناآشنا

P3تجربه قبلی از مصرف غذای محلی

P4توصیه دیگران به مصرف غذای محلی

 جذب گردشگرانعوامل جذب گردشگران غذایی
غذایی

A1وجود سبک های آشپزی متمایز

A2تنوع و کیفیت غذاها؛

A3تبلیغات و اطالع رسانی؛

A4پرداخت ها )قیمت و هزینه(

A5خدمات دهندگان
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مــدل مفهومــی زیــر مــدل محقق ســاخته اســت کــه در 
آن تقاضــای غــذای محلــی متغیــر وابســته مرتبــه دوم، 
جــذب گردشــگران غذایــی متغیــر وابســته و درون زا، عومــل 
جمعیت شــناختی و انگیزشــی و روان شــناختی متغیرهــای 

مســتقل تحقیــق درنظــر گرفتــه شــده اند. هرکــدام از آن هــا 
شــاخص ها یــا گویه هایــی دارنــد کــه در خروجــی اســمارت 

پــی ال اس نمایــش داده می شــوند.

ــورت  ــیاری ص ــات بس ــش مطالع ــوع پژوه ــه موض در زمین
ــه  ــه پایان نام ــی ازجمل ــای خارج ــت: پژوهش ه ــه اس گرفت
ــی در  ــی محل ــواد غذای ــش م ــوان »نق ــا عن ــا )2014( ب رض
ــکاران )2015(  ــنگل و هم ــه ِس ــگری«، مقال ــربۀ گردش تج
بــا عنــوان »رویکــرد گردشــگران بــه غذاهــای محلــی«، مقاله 
کانــام )2016( بــا عنــوان »بازاریابــی گردشــگری مــواد غذایی 
در فنالنــد« و پژوهش هــای داخلــی ازجملــه مقالــه ایــزدی 

)1393( بــا عنــوان »گردشــگری غــذا، فرصتــی بــرای توســعه 
پایــدار روســتایي در ایــران«، مقالــه طحــان و همــکاران 
)1394( بــا عنــوان »محصــوالت غذایــی و فرهنــگ آشــپزی 
به  عنــوان ابــزار مدیریــت گردشــگری در ایــران«، مقالــه 
فیــاض و میرتقیــان )1395( بــا عنــوان »بررســی عوامــل 
مؤثــر بــر جــذب گردشــگران غــذا در رســتوران های ســنتی 
شهرســتان رامســر«، مقالــه زینبــی )1395( بــا عنــوان 

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

شکل 2: موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز و مناطق ده گانۀ آن
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ــادرات  ــعه ص ــی در توس ــه بازاریاب ــش آمیخت ــی نق »بررس
ــا عنــوان  ــه مطیعــی و زیــاری )1395( ب محصــوالت«، مقال
»گردشــگری غــذا و تأثیــر آن بــر اقتصــاد گردشــگری و 
ــکاران )1396(  ــری و هم ــه جعف ــادی«، مقال ــعه اقتص توس
ــر  ـ تفســیری عوامــل مؤث ــی ساختاری  ــا عنــوان »مدل یاب ب
ــکاران  ــرور و هم ــه س ــذا«، مقال ــگری غ ــعه گردش ــر توس ب
)1396( بــا عنــوان »طراحــي مــدل توســعه گردشــگری غــذا 
ــیری«،  ـ تفس ــازي ساختاری  ــرد مدل س ــا رویک ــران ب در ای
ــی  ــوان »بررس ــا عن ــزی )1396( ب ــقایی و قجرج ــه س مقال
چگونگــی نقش آفرینــی زنــان شــهری در گردشــگری غــذا 
در اســتان گلســتان«، مقاله شــاطریان و همــکاران )1397( 
ــگری  ــکل دهندۀ گردش ــل ش ــازی عوام ــوان »مدل س ــا عن ب
آشــپزی و اثــر آن بــر وفــاداری گردشــگران )نمونــه مــوردی: 

ــان(«.  ــهر اصفه ــگران ش گردش
کــه  گفــت  می تــوان  پژوهــش  پیشــینه  بــه  توجــه  بــا 
درخصــوص بررســی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای 
محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی در شــهر تبریــز 
ــأ  ــه و صرف ــام نگرفت ــی انج ــش داخل ــچ پژوه ــون هی تاکن
ــه آن  ــی ب ــاالت خارج ــع و مق ــدودی از مناب ــداد مح در تع
پرداختــه شــده اســت. ازایــن رو در پژوهــش حاضــر یکــی 
از جنبه هــای گردشــگری غــذا کــه عبــارت اســت از عوامــل 
ــگران  ــذب گردش ــی در ج ــذای محل ــای غ ــر تقاض ــر ب مؤث
ــا  ــازار هــدف متناســب ب ــا ب ــی بررســی شــده اســت ت غذای
خواســته ها و نیازهــای گردشــگران بخش بنــدی شــود و 
گردشــگران بیشــتری بــه غذاهــای محلــی به عنــوان جاذبــه 

ــوند. ــذب ش ــگری ج گردش

روش پژوهش
روش  نظــر  از  و  کاربردی  هدف،  نظــر  از  حاضــر  تحقیق 
تحقیــق  ســواالت  آزمــون  بــرای  داده هــا  جمــع آوری 
توصیفــی اســت. پژوهــش، بــه علــت محدودیت هــای 
ــه  ــام پذیرفت ــز انج ــهر تبری ــط در ش ــی، فق ــف مکان مختل
ــر  ــر ب ــا هــدف شناســایی عوامــل  مؤث ــه ب اســت و ازآنجــا ک
تقاضــای غــذای محلــی در شــهر تبریــز انجــام  شــده است، 
ـ تحلیلی به شــمار مــی رود. جمــع آوری  پژوهشــی توصیفــی 
داده هــا و اطالعــات الزم بــا مطالعات کتابخانــه ای و میدانی 
ــاری  ــه آم ــت. جامع ــده اس ــع آوری  ش ــش نامه( جم )پرس
ــز  ــهر تبری ــر در ش ــگران حاض ــدۀ گردش ــش دربردارن پژوه
اســت. بــا درنظرگرفتــن الزامــات حداقــل نمونــه موردنظــر 
در ایــن روش روش تجزیــه  و تحلیــل داده هــا کــه مبتنــی بــر 
PLS-SEM اســت، حجــم نمونه با گردشــگرانی تکمیل شــد 

کــه در تابســتان 1398 بــه شــهر تبریــز ســفر کــرده بودنــد. با 
ــه این کــه حداکثــر تعــداد متغیرهــای مســتقل در  توجــه ب

ــه 85 مشــاهده  مــدل اندازه گیــری و ســاختاری 3 اســت، ب
بــرای رســیدن بــه تــوان آمــاری 80  درصــد و کســب حداقــل 
ــاز  ــا( نی ــال خط ــد احتم ــا 1 درص ــادل 0/25 )ب ــدار  مع مق
ــری از  ــرای نمونه گی ــالم زاده، 1395: 38(. ب ــت )آذر و غ اس
ــتفاده  ــترس اس ــاده در دس ــی س ــری تصادف روش نمونه  گی
شــده اســت و در تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نرم افــزار 
اس پــی اس اس و پــی ال اس و بــرای تعییــن روایــی و پایایــی 
ــه ترتیــب از روایــی محتــوا )نظــر اســتادان  پرســش نامه، ب
ــب  ــگری( و ضری ــائل گردش ــا مس ــط ب ــان مرتب و کارشناس
ــتفاده  ــده اس ــرآورد ش ــتر از 0/7 ب ــه بیش ــاخ ک ــای کرونب آلف
شــده اســت. در ادامــه شــاخص های تحقیــق آورده شــده 

ــت. اس

بحث و یافته ها
یافته های توصیفی

بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش، از مجمــوع 85 نفــر 
گردشــگری  انگیــزۀ  صرفــًا  نفــر   34 پاســخ دهندگان  از 
داشــتند، 9 نفــر تجربه کــردن غــذای محلــی، 14 نفــر 
ــود  ــفر خ ــری از س ــای دیگ ــر انگیزه ه ــردن و 28 نف خریدک
داشــتند. همچنیــن، از نظــر 63 نفــر از پاســخ دهندگان 
ــر 22  ــته و از نظ ــت داش ــفر اهمی ــت از کل س ــذا در رضای غ
نفــر بی اهمیــت بــوده اســت40 نفــر از پاســخ دهندگان 
ــز  ــارۀ غذاهــای محلــی شــهر تبری پیــش از ســفر خــود درب
بــه جمــع آوری اطالعــات پرداختــه بودنــد و 45 نفــر از آن ها 
پیــش از ســفر در پــی کســب اطالعــات نبودنــد. 78 نفــر از 
ــای  ــرف غذاه ــه مص ــته اند ک ــار داش ــخ دهندگان اظه پاس
محلــی شــهر تبریــز را بــه دیگــران توصیــه می کننــد و فقــط 
7 نفــر از آن هــا اظهــار کردنــد کــه ایــن توصیــه را بــه دیگــران 
نمی کننــد. 71 نفــر از پاســخ دهندگان تمایــل داشــتند کــه 
بــرای خــوردن دوبــارۀ غذاهــای محلــی بــه تبریــز بازگردند و 

14 نفــر چنیــن تمایلــی نداشــتند.
ــمارت  ــزار اس ــی نرم اف ــه خروج ــوط ب ــه مرب ــکل 3 ک در ش
ــر تقاضــای  ــرای مــدل بررســی عوامــل مؤثــر ب پــی ال اس ب
ــر  ــت، ه ــی اس ــگران غذای ــذب گردش ــر ج ــی ب ــذای محل غ
دایــره نشــانگر متغیرهای پنهــان مــدل و اعــداد درون آن ها 
نشــان دهندۀ مقــدار  اســت. هرکــدام از مســتطیل های 
ســنجش  بــرای  به کاررفتــه  معــرف  نماینــدۀ  کوچــک 
ــی  ــار بیرون متغیرهــا اســت کــه اعــداد روی آن هــا مقــدار ب
هریــک از آن هــا را نشــان می دهــد )جهــت پیکان هــا از 
ــودن  ــا تکوینی ب ــی ی ــه انعکاس ــته ب ــر بس ــه متغی ــرف ب مع
مــدل در نرم افــزار اســمارت پــی ال اس متفــاوت اســت 
کــه افتــراق ایــن دو مــدل از هــم، بیشــتر مربــوط بــه نحــوۀ 
ــدل  ــه در م ــت ک ــش نامه اس ــؤاالت در پرس ــردن س مطرح ک
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به  کاررفتــه در ایــن تحقیــق ســؤاالت همگــی انعکاســی 
بودنــد. پــس جهــت فلــش از ســمت متغیــر پنهان به  ســوی 
معرف هــای ســنجش شــده اســت(. اعــدادی کــه بین مســیر 
متغیرهــای اصلــی مــدل دیــده می شــود ضریــب مســیر بین 

ــد. ــان می ده ــر را نش دو متغی
هم بســتگی متغیرهــای عوامــل جمعیت شــناختی و عوامل 
انگیزشــی در مــدل عوامــل مؤثــر بر تقاضــای غــذای محلی: 
بــا توجــه بــه جــدول 2، ضریب هم بســتگی دو متغیــر عوامل 
جمعیت شــناختی و عوامــل انگیزشــی نزدیــک بــه یــک 
ــد.  ــان می ده ــر را نش ــاد دو متغی ــتگی زی ــه هم بس ــت ک اس
همچنیــن ایــن هم بســتگی در ســطح معنــی داری 0/01 
تأییــد می شــود. بــه  عبــارت  دیگــر، بــا 99 درصــد اطمینــان 
می تــوان گفــت در جامعــه مدنظر عوامل جمعیت شــناختی 
همــراه بــا عوامل انگیزشــی اســت. ایــن هم بســتگی مثبت، 

بــا توجــه بــه مقادیــر آن، در حــد بــاال ارزیابــی می شــود. 

جدول 2: هم بستگی متغیرهای عوامل جمعیت شناختی
 و عوامل انگیزشی

عوامل انگیزشی

0/251  ضریب هم بستگی

0/021عوامل جمعیت شناختی  )Sig(سطح معنی داری 

85 تعداد مشاهدات

هم بســتگی متغیرهــای عوامــل جمعیت شــناختی و عوامل 
ــذای  ــای غ ــر تقاض ــر ب ــل مؤث ــدل عوام ــناختی در م روان ش
ــتگی دو  ــب هم بس ــدول 3، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ــی: ب محل
متغیــر عوامــل جمعیت شــناختی و عوامــل روان شــناختی 
نزدیــک بــه یــک اســت کــه هم بســتگی زیــاد ایــن دو متغیــر 
ــطح  ــتگی در س ــن هم بس ــن ای ــد. همچنی ــان می ده را نش
ــا  ــر، ب ــارت  دیگ ــه  عب ــود. ب ــد می ش ــی داری 0/01 تأیی معن
99 درصــد اطمینــان می تــوان گفــت در جامعــه مدنظــر 
عوامــل جمعیت شــناختی همــراه بــا عوامــل روان شــناختی 
اســت. ایــن هم بســتگی مثبــت، با توجــه بــه مقادیــر آن، در 

ــود.  ــی می ش ــاال ارزیاب ــد ب ح

جدول 3: هم بستگی متغیرهای عوامل جمعیت شناختی 
و عوامل روان شناختی

عوامل روان شناختی

0/782  ضریب هم بستگی

0/000عوامل جمعیت شناختی  )Sig(سطح معنی داری 

85 تعداد مشاهدات

عوامــل  و  انگیزشــی  عوامــل  متغیرهــای  هم بســتگی 
ــذای  ــای غ ــر تقاض ــر ب ــل مؤث ــدل عوام ــناختی در م روان ش
ــتگی دو  ــب هم بس ــدول 4، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ــی: ب محل
متغیــر عوامــل انگیزشــی و عوامــل روان شــناختی نزدیــک 
بــه یــک اســت کــه هم بســتگی زیــاد ایــن دو متغیــر را 
نشــان می دهــد. همچنیــن ایــن هم بســتگی در ســطح 
ــا  ــر، ب ــارت  دیگ ــه  عب ــود. ب ــد می ش ــی داری 0/01 تأیی معن
99 درصــد اطمینــان می تــوان گفــت در جامعــه مدنظــر 
عوامــل انگیزشــی همــراه بــا عوامــل روان شــناختی اســت. 
ایــن هم بســتگی مثبــت، بــا توجــه بــه مقادیــر آن، در حــد 

بــاال ارزیابــی می شــود. 

جدول 4: هم بستگی متغیرهای عوامل انگیزشی و عوامل روان شناختی

عوامل روان شناختی

0/287  ضریب هم بستگی

0/008عوامل انگیزشی  )Sig(سطح معنی داری 

85 تعداد مشاهدات

هم بســتگی متغیرهــای عوامــل جــذب گردشــگران و عوامل 
جمعیت شــناختی در مــدل عوامــل مؤثــر بر تقاضــای غذای 
محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی: بــا توجــه بــه جــدول 
5، ضریــب هم بســتگی دو متغیــر عوامــل جذب گردشــگران 
ــه  ــت ک ــک اس ــه ی ــک ب ــناختی نزدی ــل جمعیت ش و عوام
می دهــد.  نشــان  را  متغیــر  دو  ایــن  زیــاد  هم بســتگی 
معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی  ایــن  همچنیــن 
0/01 تأییــد می شــود. بــه  عبــارت  دیگــر بــا 99 درصــد 
اطمینــان می تــوان گفــت در جامعــه مدنظــر عوامــل جــذب 
ــت.  ــناختی اس ــل جمعیت ش ــا عوام ــراه ب ــگران هم گردش
ایــن هم بســتگی مثبــت، بــا توجــه بــه مقادیــر آن، در حــد 

بــاال ارزیابــی می شــود.

جدول 5: هم بستگی متغیرهای عوامل جذب گردشگران
 و عوامل جمعیت شناختی

عوامل جمعیت شناختی

0/077  ضریب هم بستگی

0/485عوامل جذب گردشگران  )Sig(سطح معنی داری 

85 تعداد مشاهدات

هم بســتگی متغیرهــای عوامــل جــذب گردشــگران و عوامل 
انگیزشــی در مــدل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی 
در جــذب گردشــگران غذایــی: بــا توجــه بــه جــدول 6، 
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ضریــب هم بســتگی دو متغیــر عوامــل جــذب گردشــگران 
و عوامــل انگیزشــی نزدیــک بــه یــک اســت کــه هم بســتگی 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــان می ده ــر را نش ــن دو متغی ــاد ای زی
هم بســتگی در ســطح معنــی داری 0/01 تأییــد می شــود. 
بــه  عبــارت  دیگــر، بــا 99 درصــد اطمینــان می تــوان گفــت 
ــا  ــراه ب ــگران هم ــذب گردش ــل ج ــر عوام ــه مدنظ در جامع
عوامــل انگیزشــی اســت. ایــن هم بســتگی مثبت، بــا توجه 

ــی می شــود. ــاال ارزیاب ــر آن، در حــد ب ــه مقادی ب

جدول 6: هم بستگی متغیرهای عوامل جذب گردشگران
 و عوامل انگیزشی

عوامل انگیزشی

0/008  ضریب هم بستگی

0/040عوامل جذب گردشگران  )Sig(سطح معنی داری 

85 تعداد مشاهدات

و  گردشــگران  جــذب  عوامــل  متغیرهــای  هم بســتگی 
عوامــل روان شــناختی در مــدل عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای 
غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی: بــا توجــه بــه 
ــذب  ــل ج ــر عوام ــتگی دو متغی ــب هم بس ــدول 7، ضری ج
گردشــگران و عوامــل روان شــناختی نزدیــک بــه یک اســت 
ــد.  ــان می ده ــر را نش ــن دو متغی ــاد ای ــتگی زی ــه هم بس ک
معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی  ایــن  همچنیــن 
ــد  ــا 99 درص ــر، ب ــارت  دیگ ــه  عب ــود. ب ــد می ش 0/01 تأیی
اطمینــان می تــوان گفــت در جامعــه مدنظــر عوامــل جذب 
ــا عوامــل روان شــناختی اســت. ایــن  گردشــگران همــراه ب
هم بســتگی مثبــت، بــا توجــه بــه مقادیــر آن، در حــد بــاال 

ارزیابــی می شــود.

جدول 7: هم بستگی متغیرهای عوامل جذب گردشگران
 و عوامل روان شناختی

عوامل روان شناختی

0/066  ضریب هم بستگی

0/549عوامل جذب گردشگران  )Sig(سطح معنی داری 

85 تعداد مشاهدات

یافته های استنباطی
بر اســاس نتایج حاصل از هم بســتگی متغیرهــای تحقیق، 
ــی داری  ــت و معن ــتگی مثب ــا هم بس ــی متغیره ــن تمام بی
برقــرار اســت. همچنیــن، بنابــه یافته هــای تحقیــق، 

ــای  ــن، تقاض ــوند. بنابرای ــد می ش ــا تأیی ــی فرضیه ه تمام
ــه  ــه منطق ــی ب ــگران غذای ــذب گردش ــی در ج ــذای محل غ
حائز اهمیت اســت. همچنیــن عوامل جمعیت شــناختی، 
عوامــل انگیزشــی و عوامــل روان شــناختی در تقاضــای 
ــل  ــان عوام ــن می ــه در ای ــد ک ــت دارن ــی اهمی ــذای محل غ
جمعیت شــناختی بیشــترین تأثیــر در تقاضــای غــذای 

ــد. ــر را دارن ــن تأثی ــی کمتری ــل انگیزش ــی و عوام محل
ــی  ــذای محل ــای غ ــی دار تقاض ــت و معن ــر مثب ــد اث      تأیی
بــر جــذب گردشــگران غــذا: بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان 
به  دســت  آمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر 
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی 
ــر 0/039 اســت، بیــن متغیــر عوامــل  در جــدول 8 کــه براب
جــذب گردشــگران غذایــی و تقاضــای غــذای محلــی رابطه 
معنــی داری وجــود دارد. همچنیــن، بــه علــت مثبت بــودن 
در  انگیزشــی  عوامــل  به  دســت  آمده،  متغیــر  ضریــب 
ــدار  ــذارد. مق ــت می گ ــر مثب ــی تأثی ــذای محل ــای غ تقاض
ضریــب مســیر برابــر 0/252 اســت، بنابرایــن بــا افزایش یک 
واحــد از تقاضــای غــذای محلــی، عوامــل جذب گردشــگران 

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــدازۀ 0/252 واح ــه ان ــی ب غذای
     تأییــد اثــر مثبــت و معنــی دار عوامــل انگیزشــی بــر 
ــان  ــه اطمین ــه فاصل ــه ب ــا توج ــی: ب ــذای محل ــای غ تقاض
به دســت  آمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر 
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی 
ــر 0/000 اســت، بیــن متغیــر عوامــل  در جــدول 8 کــه براب
ــی داری  ــه معن ــی رابط ــذای محل ــای غ ــی و تقاض انگیزش
وجــود دارد. همچنیــن، بــه علــت مثبت بــودن ضریــب 
تقاضــای  در  انگیزشــی  عوامــل  به دســت  آمده،  متغیــر 
ــب  ــدار ضری ــذارد. مق ــت می گ ــر مثب ــی تأثی ــذای محل غ
مســیر برابــر 0/130 اســت، بنابرایــن بــا افزایــش یــک واحد 
ــدازۀ  ــه ان ــی ب ــذای محل ــای غ ــی، تقاض ــل انگیزش از عوام

0/130 واحــد افزایــش می یابــد.
     تأییــد اثــر مثبــت و معنــی دار عوامــل جمعیت شــناختی 
بــر تقاضــای غــذای محلــی: بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان 
به  دســت  آمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر 
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی 
ــر 0/000 اســت، بیــن متغیــر عوامــل  در جــدول 8 کــه براب
رابطــه  محلــی  غــذای  تقاضــای  و  جمعیت شــناختی 
معنــی داری وجــود دارد. همچنیــن، بــه علــت مثبت بــودن 
ــل جمعیت شــناختی  ــت  آمده، عوام ــر به  دس ــب متغی ضری
در تقاضــای غــذای محلــی تأثیــر مثبــت می گــذارد. مقــدار 
ــش  ــا افزای ــن ب ــت، بنابرای ــر 0/613 اس ــیر براب ــب مس ضری
یــک واحــد از عوامــل جمعیت شــناختی، تقاضــای غــذای 

ــد.  ــش می یاب ــد افزای ــدازۀ 0/613 واح ــه ان ــی ب محل
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ــر  ــناختی ب ــل روان ش ــی دار عوام ــت و معن ــر مثب ــد اث تأیی
ــان  ــه اطمین ــه فاصل ــه ب ــا توج ــی: ب ــذای محل ــای غ تقاض
به  دســت  آمده از نتایــج ارزیابــی مــدل عوامــل مؤثــر بــر 
تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی 
ــل  ــر عوام ــن متغی ــت، بی ــر 0/000 اس ــه براب ــدول 8 ک در ج
روان شــناختی و تقاضــای غــذای محلــی رابطــه معنــی داری 

وجــود دارد. همچنیــن، بــه علــت مثبت بــودن ضریــب 
ــای  ــناختی در تقاض ــل روان ش ــت  آمده، عوام ــر به  دس متغی
غــذای محلــی تأثیــر مثبــت می گــذارد. مقــدار ضریــب 
مســیر برابــر 0/338 اســت، بنابرایــن بــا افزایــش یــک واحــد 
از عوامــل روان شــناختی، تقاضــای غــذای محلــی بــه انــدازۀ 

0/338 واحــد افزایــش می یابــد.

جدول 8: نتایج آزمون فرضیه های مدل عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی

نتیجهT ValueP Valueانحراف معیارضریب مسیرفرضیه

تأیید0/2520/1222/0670/039تقاضای غذای محلی- جذب گردشگران غذا

تأیید0/1300/0304/4130/000عوامل انگیزشی- تقاضای غذای محلی

تأیید0/6130/03816/1520/000عوامل جمعیت شناختی- تقاضای غذای محلی

تأیید0/3380/03110/8980/000عوامل روان شناختی-تقاضای غذای محلی

بــا توجــه بــه شــکل 3، از مقادیــر بارهــای بیرونی شــاخص ها 
بــر روی ســازۀ خــود می تــوان بــه ایــن نتایــج دســت یافــت: 
در عوامــل انگیزشــی، بــه  ترتیــب معرف هــای یادگیــری 
ــار  ــی 0/717(، اعتب ــار عامل ــا ب ــی )ب ــگ محل ــش و فرهن دان
نگرانی هــای   ،)0/681 عاملــی  بــار  )بــا  محلــی  غــذای 
بهداشــتی )بــا بــار عاملــی 0/651(، حس اعتمــاد و اطمینان 
ــمی  ــی و جس ــوای روح ــد ق ــی 0/614(، تجدی ــار عامل ــا ب )ب
ــود  ــازۀ خ ــر را در س ــترین تأثی ــی 0/479( بیش ــار عامل ــا ب )ب
بــه  انگیزشــی،  عوامــل  معرف هــای  بقیــه  می گذارنــد. 
ــق  ــدل تحقی ــر از 0/4، از م ــی کمت ــار عامل ــتن ب ــت داش عل
ــب  ــه  ترتی ــناختی، ب ــل جمعیت ش ــدند. در عوام ــذف ش ح
معرف هــای موقعیــت اجتماعــی افــراد )بــا بــار عاملــی 
0/824(، ســطح درآمــد افــراد )بــا بــار عاملــی 0/797(، 
میــزان اعتقــادات مذهبــی )بــا بــار عاملــی 0/780(، وضعیت 
تأهــل )بــا بــار عاملــی 0/712(، ســن )با بــار عاملــی 0/586( و 

جنســیت )با بــار عاملــی 0/570( بیشــترین تأثیر را در ســازۀ 
ــب  ــه  ترتی ــناختی، ب ــل  روان ش ــد. در عوام ــود می گذارن خ
معرف هــای تجــربۀ گذشــته )بــا بــار عاملــی 0/812(، 
شــکاک بودن یــا تمایل نداشــتن بــه مصــرف غــذای ناآشــنا 
ــی  ــار عامل ــا ب ــران )ب ــیۀ دیگ ــی 0/810(، توص ــار عامل ــا ب )ب
ــی 0/661(  ــار عامل ــا ب ــی )ب ــکاوی و تنوع طلب 0/672(، کنج
ــل  ــد. در عوام ــود می گذارن ــازۀ خ ــر را در س ــترین تأثی بیش
معرف هــای  ترتیــب  بــه   غذایــی،  گردشــگران  جــذب 
ــات  ــی 0/789(، تبلیغ ــار عامل ــا ب ــا )ب ــت غذاه ــوع و کیفی تن
و اطالع رســانی )بــا بــار عاملــی 0/744(، عرضه کننــدگان 
خدمــات )بــا بــار عاملــی 0/673( و پرداخت هــا )بــا بــار 
عاملــی 0/665( بیشــترین تأثیر را در ســازۀ خــود می گذارند. 
ــت  ــه عل ــز، ب ــپزی متمای ــبک های آش ــود س ــرف وج و مع

ــد. ــذف ش ــدل ح ــر از 0/4، از م ــی کمت ــار عامل ــتن ب داش

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



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

هار
ل، ب

  او
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب
 گردشگران غذایی

مورد مطالعه: شهر تبریز

134 قنبری  و همکاران

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای غــذای محلــی 
ــج  ــت. نتای ــده اس ــی ش ــز بررس ــهر تبری ــگری ش در گردش
ــت  ــی از آن اس ــده حاک ــای جمع آوری ش ــل از داده ه حاص
کــه تقاضــای غــذای محلــی در جــذب گردشــگران غذایــی 
ــل  ــی، عوام ــل انگیزش ــن، عوام ــت. همچنی ــذار اس تأثیرگ
ــای  ــر تقاض ــناختی ب ــل روان ش ــناختی و عوام جمعیت ش
ــر اســت کــه در  ــه مؤث ــه  عنــوان یــک جاذب غــذای محلــی ب
ــر و  ــترین تأثی ــناختی بیش ــل جمعیت ش ــان عوام ــن می ای
عوامــل انگیزشــی کمتریــن تأثیــر را دارنــد. نتایــج حاصــل 
ــی  ــدار P و T و بزرگ ــدل، مق ــن م ــای ای ــون فرضیه ه از آزم
ــدول 8  ــیر در ج ــب مس ــان و ضرای ــای پنه ــه متغیره رابط
آورده شــده اســت. بــا توجــه بــه کوچک تر بــودن ارزش 
در تمامــی آزمون هــای فرضیــات از 0/50، احتمــال   P
قرارگرفتــن ارزش T در محــدودۀ معنــی داری کوچک تــر 
ــتقل  ــای مس ــیون متغیره ــر رگرس ــت و مقادی از 0/05 اس
ــی داری در  ــور معن ــان به  ط ــای پنه ــی متغیره در پیش بین
ســطح احتمــال 0/95 متفــاوت از صفــر اســت؛ در نتیجــه 
تمامــی فرضیــات پذیرفتــه می شــوند. مقــدار ضرایــب 
مســیر کــه میــزان اثرگــذاری متغیرهــای پنهــان مســتقل 
بــر متغیرهــای وابســته پنهــان اســت در تمامــی فرضیه هــا 
مثبــت بــوده و اثــر مســتقیم بــر متغیرهــای وابســته پنهــان 
را نشــان می دهــد. بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش رضــا )2014(، 
محلــی«  غــذای  بــه  گردشــگران  »رویکــرد  عنــوان  بــا 
مطابقــت دارد و عوامــل انگیزشــی، جمعیت شــناختی و 
روان شــناختی در تقاضــای غــذای محلــی اهمیــت دارنــد. 
همچنیــن بــا پژوهــش فیــاض و میرتقیــان بــا عنــوان 
»بررســی عوامــل مؤثــر بــر جــذب گردشــگران غــذا در 
رســتوران های ســنتی شهرســتان رامســر« کــه تبلیغــات و 
اطالع رســانی، عرضه کننــدگان خدمــات، تنــوع و کیفیــت 
ــت  ــز و در نهای ــپزی متمای ــبک های آش ــود س ــا، وج غذاه
پرداخت هــا )قیمــت و هزینــه( را در جــذب گردشــگران 
غذایــی مؤثــر می داننــد مطابقــت دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه 
در پژوهــش حاضــر معــرف وجــود ســبک های آشــپزی 
متمایــز در جــذب گردشــگران غذایی مهم شــناخته نشــده 

ــت.  اس

پیشنهادهای کاربردی
■توسعه و ترویج غذاهای محلی شهر تبریز؛

■تبلیغــات غــذای محلــی شــهر تبریز متناســب بــا نیازهای 
گردشگران؛

■بخش بندی بازار و مشخص کردن بازارهای هدف؛

بــرای  متنــوع  و  باکیفیــت  محلــی  غذاهــای  عرضــه   ■
ســاختن تجربــه جدیــد و به یادماندنــی بــرای گردشــگران و 

پاســخ گوبودن بــه کنجــکاوی و تنوع طلبــی آن هــا؛
■ عرضــه غذاهایــی بــا قیمت هــای مناســب و متناســب بــا 

هــر نــوع ســطح درآمــدی از گردشــگران؛
ــا گردشــگران و حفــظ  ــه ب ــه و محترمان ■ برخــورد صمیمان

موقعیــت اجتماعــی آن هــا؛
ــه ای از  ــه تاریخچ ــی و ارائ ــنواره های غذای ــزاری جش ■ برگ
غــذای محلــی و نشــان دادن اعتبــار و فرهنــگ محلی شــهر 

تبریز.
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