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مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران
(نمونه موردی :گردشگران شهر اصفهان)
محسن شاطریان 1:دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
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صدیقه کیانی سلمی :استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
مینا زارعی :کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
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چکیده
واژهی هیجانانگیز گردشگری آشپزی به عنوان محصول گردشگری سودمند ،پرمنفعت و جدید ،در قرن اخیر باعث ایجاد دگرگونی و
پیشرفتهای قابل توجهی در عرصهی صنعت گردشگری جهان شده است .هدف از این پژوهش مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری
آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران در شهر اصفهان میباشد ،در این راستا گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان به عنوان جامعه
آماری در نظر گرفته شده اند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  384گردشگر محاسبه گردید که به ترتیب  246و 138
گردشگر داخلی و خارجی مورد پرسشگری قرار گرفته است .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی
است .برای پیشبرد تحقیق از مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای پیشین محققان استفاده شد .در نتیجه پرسشنامهای با مقیاس  5گزینهای
لیکرت طراحی گردید .برای سنجش روایی از تکنیک قضاوت خبرگان و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
پس از جمعآوری دادهها ،طبقهبندی و تحلیل یافته ها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSصورت گرفت .مدلسازی نیز با بهره گیری از نرمافزار
 AMOSانجام گردید .نتایج نشان داد که گردشگری آشپزی بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان اثرگذار بوده است.
همچنین تأیید شد بین تجربهی مثبت گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن رابطه وجود دارد .نتایج
حاصل از کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری بیانگر آن است :آگاهی و شناخت گردشگران از غذاهای بومی اصفهان با بارعاملی  0/26و
نیز نگرش ذهنی مثبت به غذاهای بومی اصفهان با بارعاملی  0/22اثر معناداری بر تمایل به تجربه مجدد گردشگری آشپزی و استفاده از
انواع غذاهای سنتی اصفهان دارد.
واژههای کلیدی :گردشگری آشپزی ،وفاداری گردشگران ،گردشگران خارجی ،مدلسازی ،شهر اصفهان.
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بیان مسأله:
قرن بیست و یکم ،سده بهره گیری از فرصتهای تجاری ارزشمند در بخش خدماتی به ویژه گردشگری است .فعالیت
گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است و در تمامی عرصه ها ،چه در سطح جهانی،
ملی و منطقهای مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکتهای خصوصی قرار گرفته (واحدپور و جعفری )2 :1390 ،و به عنوان
ابزاری برای ایجاد درآمد ملی است (مجیدی ده شیخ و همکاران .)62 :1396 ،هم اکنون بسیاری از کشورها در حال ایجاد
طرح های کاربردی و قانونی برنامه ریزی برای توسعه این صنعت هستند (تقوایی و گوردزی .)1 :1395 ،گردشگری مجموع
پدیده ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران ،سرمایه ،دولت ها و جوامع میزبان ،دانشگاه ها و سازمانهای غیر
دولتی ،در فرآیند جذب ،حمل و نقل ،پذیرایی ،کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است (مرادی .)2 :1389 ،هم اکنون
بسیاری از کشورهای جهان ،گردشگردی را بهترین راه برای اعتﻼی فرهنﮓ ،ایجاد تفـاهم بینالمللی و دستیابی به درآمدهای
سرشار اقتصادی می دانند و به همین علت مورد توجه خاص کشورها قرار می گیرد (تقدیسی و همکاران .)1 :1391 ،یکی از
زیرشاخههای مهم صنعت گردشگری در دنیا ،گردشگری فرهنگی میباشد .تحقیقات نشان می دهد این بخش از گردشگری به
ویژه از دهه  1990رشد چشمگیری داشته است (موسوی و سلطانی .)82 :1393 ،گردشگری فرهنگی عبارت است از مسافرت
افراد از محل سکونت خود بـه مکـان هـایی کـه جاذبه های فرهنگی دارد .این جابهجایی به قصد کـسب اطﻼعـات و بـرای
ارضـای نیازهـای فرهنگی گردشگران انجام می شود (کاظمی .)184 :1385 ،لذا پدیدهی سفر مردم به طور خاص به دلیل هر
یک از این دو مورد ،یکی بدست آوردن تجربه و دیگری جذابیت های فرهنگی یک مکان انجام می گیرد

( Arts Industry

 .)Tourism Council, 1997از جمله جذابیتهای فرهنگی این شاخه از گردشگری ،گردشگری مرتبط با غذا ،خوراکی و
آشپزی است .غذا یکی از ابعاد مهم خدمات گردشگری است و نقش اساسی را در تجربه سفر به یاد ماندنی ایفا می کند
(.)Peštek and Činjarević , 2014 :2

گردشگری خورد و خوراک یک پدیده جدید نیست ،زیرا مسافران همواره مجبور بودهاند در مکانهای خارج از محل
زندگیشان غذا بخورند .با این حال ،سفر با انگیزه یادگیریِ بیشتر در مورد سبک آشپزی یک منطقه ،امتحان کردن غذاها و
نوشیدنیهای ویژه ،خرید غذا یا لذت بردن از دورههای آموزش آشپزی ،پدیدههای نسبتاً نوینی هستند .غذا می تواند به عنوان
یک جذابیت سفر باشد که موجب افزایش تجربهی بازدید کننده میشود ( .)Duttagupta, 2013: 9گردشگران در سراسر جهان
سفر میکنند تا انواع مختلفی از غذاهای بومی را پیدا کنند و از آن ها تجربههای بیاد ماندنی بسازند

(،)Minihan, 2014: 11

زیرا نیاز به تغذیه و مواد غذایی ،نیاز روزمره حیاتی انسان هاست و بخش مهمی از نیاز و تقاضای گردشگری را در مقاصد
گردشگری تشکیل میدهد (ایزدی .)68 :1393 ،در واقع ترکیبی از جنبههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،بیولوژیکی و
گردشگری مقاصد را نمایان میسازد ) (Aslimoski and Gerasimoski, 2102, 537تفکر رقابتی در مورد اهمیت نقش تجربه
در گردشگری آشپزی ،توجه بیشتری را از سوی صاحبان رستوران ها به این مفهوم جلب میکند .غذا به طور کلی یک مفهوم
کلیدی در تجارب سفر است که درک اثرگذاری آن بر روی تصویر ذهنی گردشگر توسط عرضه کنندگان صنعت گردشگری
آشپزی حائز اهمیت است ( .)Minihan, 2014: 12شهر اصفهان با برخورداری از تنوع غذایی باال در زمینه انواع آش ،حلیم،
بریانی  ،خورش و  ...می تواند در زمینه جذب گردشگران آشپزی و رونق این فعالیت موثر باشد .به این ترتیب بررسی نقش
گردشگری آشپزی و اثر آن بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی ،بررسی معناداری رابطه بین تجربهی گردشگران داخلی و
خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن ،بررسی اثر عوامل فرهنگی بر مصرف غذای بومی شهر اصفهان به عنوان
مقصد گردشگری و بررسی اثر تصویر ذهنی ،رضایت و آگاهی گردشگران از غذاهای بومی اصفهان بر تمایل به تبلیغات و
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تجربه مجدد غذاهای بومی اصفهان میتواند زمینه ساز توسعه گردشگری در شهر با بهره گیری از فرصت فرهنگی ویژه در
حوزه غذاهای بومی و آشپزی باشد .در این راستا فرضیات ذیل مورد سنجش قرار گرفته اند:
گردشگری آشپزی بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان تأثیر دارد. بین تجربهی مثبت گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن رابطه معناداری وجود دارد. عوامل فرهنگی بر مصرف غذای بومی شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری ،تأثیر میگذارد. تصویر ذهنی ،رضایت و آگاهی گردشگران از غذاهای بومی اصفهان اثر معناداری بر تمایل به تبلیغات و تجربه مجددغذاهای بومی اصفهان دارد.
پیشینه نظری پژوهش:
در دهه گذشته در میان جنبش عظیم محیط زیست گردشگری جهانی ،تعدادی از مقاصد ،به منظور جذب بیشتر
گردشگران در محصول گردشگری ،غذای بومی یکپارچه ای ایجاد کرده بودند .تحقیقات موجود نشان می دهد که همکاری
بین غذا و گردشگری می تواند به چند روش ایجاد شود ( .)Peštek and Činjarević , 2014 :2برای توصیف رابطه بین غذا و
گردشگری ،طیف گسترده ای از واژه ها مورد استفاده قرار گرفته است :گردشگری غذای بومی 1،گردشگری غذا 2،گردشگری
خوراک شناسی 3،گردشگری هنر آشپزی و پخت و پز 4،گردشگری خورد و خوراک 5وگردشگری

آشپزیLopez-Guzman ( 6

 .)And Sánchez-Cañizares, 2012:3در ادامه به شرح مختصری از انواع گردشگری مرتبط با غذا پرداخته می شود.
گردشگری آشپزی :گردشگری آشپزی یا پخت و پز به بازدید یا سفری اشاره می کند که انگیزه آن عﻼقه به غذا و نوشیدنی
است .بنابراین انگیزه های اصلی افراد برای سفر کردن ،تجربه و چشیدن غذاها و نوشیدنیهایی است که میتوانند خاطرهای
پایدار در طی دوره زندگی شان برای آن ها به وجود بیاورد .طبق نظر ولف ،به طور کلی مسافران وقتی دور از خانه هستند
پول بیشتری خرج خواهند کرد .البته مسافران آشپزی ،به دنبال تجربه ی متفاوت و منحصر به فردی در طی سفرشان هستند.
همچنین با رشد گردشگری آشپزی ،محصوالت غذایی بیشتری مثل خوراکی و نوشیدنی رایج می شود و وقتی تبدیل به تجربه
ای ضروری برای مسافران می شود ،تحقیق در زمینه غذا و مسافرت و پکیج های مسافرتی مرتبط با غذا نیز گسترش پیدا می
کند .همچنین گردشگری آشپزی ،نه تنها مرتبط با خوردن و نوشیدن است ،بلکه رویدادهایی چون فستیوال غذا تا بازدید از
مزرعه را نیز شامل می شود

(.)Ab Karim, 2006: 27

گردشگری غذای بومی :غذای بومی یک جزء بنیادین از ویژگیهای مقصد است که بر جذابیتها و تجربهی کلی گردشگر
(نسبت به مقصد گردشگری) میافزاید .این باعث میشود که غذا به عنوان عنصری حیاتی از تولید و همچنین مصرف
گردشگری محسوب شود ( .)Shenoy, 2005: 10غذای بومی میتواند به عنوان وسیلهای جهت کشف فرهنﮓ یک کشور دیده
شود ،زیرا بیانگر جغرافیا ،تاریخ و مردم یک کشور است .این نشان میدهد که هویت یک مقصد ،همانند نمادی از یک مکان
است .بنابراین اهمیت پیوند غذا همانند ترویج ابزارآالت در گردشگری است

(.)Raza, 2014: 9
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گردشگری خوراک شناسی :واژهی خوراک شناسی میتواند برگردد به کسی که با حس چشایی دقیق و بصیر در مهارت و
هنر غذا و آماده سازی آن کاردان و خبره میباشد ( .)McGrath, 2007گردشگری خوراک شناسی ،صنعت خاصی را برای
مردمی که به منظور اوقات فراغت به مناطق تهیه غذا و نوشیدنی ،رستوران ها و چشیدن غذا و نوشیدنی ها سفر میکنند،
فراهم میآورد (.)Noveli, 2004; Harrison, 2007

تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر گردشگری آشپزی:
عوامل جمعیت شناختی به عنوان عوامل مهم مؤثر بر مصرف غذای گردشگران مورد بحث قرار گرفتهاند و عموماً شامل
شاخص هایی چون سن ،جنسیت ،سطح تحصیﻼت ،وضعیت تأهل ،اعتقادات مذهبی و ...میشوند .ثابت شده است که عوامل
جمعیت شناختی در مصرف غذای محلی بسیار مهم میباشند .شواهد نشان میدهد که سن ،جنس و جایگاه اجتماعی در
انتخاب اولویت های غذایی نقش چشمگیری دارند .مثﻼ روزین )2006( 1معتقد است که در میان مردم آمریکایی وقتی پای
پرهیز از مصرف گوشت ،توجه به وزن و ترجیح دادن غذای دارای کالری کمتر در میان باشد ،جایگاه اجتماعی یک عامل مؤثر
بر مصرف غذای محلی خواهد بود .کیوال و کراتس )2005( 2بر این باورند که مردها در مقایسه با زنان عﻼقه و مشارکت
بیشتری در مصرف غذاهای محلی دارند .مطالعات زیادی نشان داده اند که زنان به ایمنی غذا بیشتر اهمیت میدهند ،در حالی-
که مردان بیشتر به طعم غذا توجه میکنند تا ایمنی آن .به این ترتیب زنان مسن به غذاهای طبیعی و سالم تمایل بیشتری
داشتند و گرایش به مصرف غذای دریایی نیز با افزایش سن بیشتر میشد

(.)Sengel et al., 2015: 3

مؤسسه اروپایی آموزش گردشگری و اوقات فراغت با رویکردی ساختار یافته به مطالعهای تحت عنوان پروژه گردشگری
فرهنگی اروپایی پرداخت .در این مطالعه نمونهای شامل  14000نفر از مﻼقات کنندگان فرهنگی بیش از  70مقصد فرهنگی در
سال های  1992و  1997انتخاب و بررسی شدند .این تحقیق در سال های  1999و  2000تکرار شد .دادههای بدست آمده از
این مطالعات ،تصویری جامع از ویژگیها و انگیزههای گردشگران فرهنگی در اروپا را ارائه کرد .از جمله ویژگیهای
گردشگران فرهنگی که در این تحقیق ذکر شده است ،میتوان به باال بودن سطح تحصیﻼت اکثر گردشگران فرهنگی ،شاغل
بودن یا خود اشتغالی بیشتر آنها و همچنین باال بودن میانگین سنی بسیاری از این گردشگران اشاره کرد (کاظمی:1389 ،
 .)155کیوال و کروتز 3در سال  2006با طرح سواالتی از قبیل :آیا هنرآشپزی مقصد به کیفیت تجربهی گردشگرانِ در حال
بازدید از مقصد کمک میکند؟ بخش بازاریابی ای برای گردشگری هنرآشپزی وجود دارد؟ آیا گردشگران تنها به خاطر تجربه
کردن هنر آشپزی مقصد به آن برمیگردند؟ پژوهش خود را آغاز کردند .طی پژوهشی آنها در هنﮓ کنﮓ به عنوان یک مقصد
شهری که هنر آشپزی متنوع و منحصر بفردی را ارائه میدهد ،ثابت شد که انگیزهی سفر برای دالیل هنر آشپزی ،یک ساختار
معتبر است .همچنین نتایج حاصل از تحلیل دادههایشان مشخص کرد که هنر آشپزی نقش اصلی را در کسب تجربهی
گردشگران مقصد دارد و نشان داد که تعدادی از مسافران برای تجربه دوباره هنر آشپزی منحصر بفرد مقصد ،به آن باز می-
گردند .تاجیک و نماور جهرمی4در سال  2011پژوهشی تحت عنوان گردشگری و مصرف نوشیدنیها و غذاهای بومی در 6
رستوران انجام دادند .دادههای این تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی نقش مهمی در جذب گردشگران به مصرف غذای بومی
دارند و پیشنهاد شد که تﻼش زیادی برای حفاظت و احیا کردن این عامل به عنوان یک عنصر فرهنگی انجام گیرد .چِن5در
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سال  2012پژوهشی تحت عنوان نقش غذا در تجربههای گردشگران :مطالعه موردی تایوان در فرودگاه بینالمللی تائویان
تایوان انجام داد ،او ویژگیهای کلیدی از این که گردشگران آسیایی و غربی در حال سفر به تایوان چه درکی از غذا دارند و
روبرو شدن با روشهای مفهومی ،قانونی و اصولی با در نظر گرفتن ماهیت مرحلهای تجربههای گردشگری ،به درک نقش غذا
در تجربههای گردشگری پرداخته است .همچنین یافتههای دیگر این تحقیق نشان داد گردشگران آسیایی بیشتر تمایل به دیدن
غذا به عنوان انگیزهی اصلی و فعالیت داشتن در تجربههای غذایی نسبت به گردشگران غربی دارند .ستاری اردبیلی و
همکاران در سال  2011طی پژوهشی که با عنوان نقش غذا و وضعیت آشپزی در صنعت گردشگری انجام دادند ،این موضوع
درک شد که غذا ،از دید عموم نقشی کمرنﮓ و ثانویهای را در صنعت گردشگری بر عهده گرفته است که از راه ارتباط کﻼمی
توسط گردشگران ارزیابی میشود و گاهی در این ارزیابیها نظرات گوناگون گردشگران و ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و
حتی مذهبی آنها در نظر گرفته نمیشود .آنان در پژوهش خود به ارائه روشهای گوناگون مؤثری برای جلب توجه
گردشگران نسبت به غذاهای ایرانی پرداختند و به کشورهای مختلفی اشاره کردند که برای رسیدن به شرایط مطلوب غذایی و
رفع مشکﻼت تحویل غذا و جزئیات آن تﻼش میکنند .ایزدی (  )1394در پژوهشی ،گردشگری غذا فرصتی برای توسعه
پایدار روستایی ایران را مورد بررسی قرار داده است و نتیجه میگیرد کشور ایران قابلیت های زیادی در زمینه گردشگری غذا
دارد که با رفع چالشها و مشکﻼت موجود در این خصوص میتوان از کارکردهای این نوع گردشگری در جهت توسعه
پایدار روستایی کشور بهره برد .تبریزی ( )1395در ارزیابی عملکرد گردشگری آشپزی در روستای سروالت از دیدگاه ذینفعان
(جامعه محلی ،کارشناسان و گردشگران) بیان میکند گردشگری آشپزی بیشترین اثر را بر توسعه اجتماعی– فرهنگی و
اقتصادی روستا داشته و تأثیر آن بر ابعاد "زیرساختی"" ،محیط زیستی" و " دولتی – نهادی" ناچیز بوده است.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است .هدف از انجام تحقیق تجزیه و
تحلیل نقش گردشگری آشپزی بر توسعه اقتصادی-فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان و اثر آن روی رضایت کلی از سفر انجام
شد .گردشگران داخلی و خارجی شهر اصفهان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران به تعداد  384گردشگر محاسبه گردید .به این ترتیب  246گردشگر داخلی و  138گردشگر خارجی برای پاسخگویی
انتخاب شد .پرسشنامه در شهر اصفهان بین گردشگران توزیع گردید .با توجه به نسبت آماری گردشگران داخلی و خارجی ،به
ترتیب  %64پاسخگویان گردشگر داخلی و  % 36گردشگران خارجی بوده اند که پرسشنامه به صورت تصادفی در بین آنان
توزیع گردید .روایی پرسشنامه با نظر خواهی از کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ بررسی شد .پس از جمعآوری دادهها و طبقه بندی آنها با استفاده از نرم افزار  ،SPSSدادهها توسط آزمونهای
کلموگروف-اسمیرنوف ( ،)K_Sکای دو(خی دو) ،من-ویتنی( ،)Uفریدمن و دو جملهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مدلسازی نیز با استفاده از نرم افزار  AMOSصورت پذیرفت.
محدوده مورد مطالعه:
اصفهان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است .این شهر در  435کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار
داشته و سومین شهر پهناور و پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد است .شهر اصفهان با وسعت  300کیلومتر مربع،
جمعیتی معادل  1756126نفر در سال( 1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1390 ،و دارای طول جغرافیایی  51درجه و
 39دقیقه و  40ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و  38دقیقه و  30ثانیه شمالی میباشد .محدوده شهری آن به 14
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منطقه شهری تقسیم میشود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر و نجف آباد ،از جنوب کوه صفه
و سپاهان شهر ،از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی میشود.
یافته های توصیفی تحقیق:
بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد  % 41/6گردشگران داخلی زن و  % 58/4آنها مرد هستند .همچنین  % 60گردشگران
خارجی زن و  % 40آن ها مرد هستند .گروه سنی اکثر گردشگران داخلی ( )% 36/8بین  20تا  29سال و کمترین آنها ()% 5/6
بین  50تا  59سال است .همچنین گروه سنی اکثر گردشگران خارجی ( 60 )% 38/4سال و بیشتر و کمترین آنها ()% 3/08
کمتر از  20سال است .اکثر گردشگران داخلی ( )% 63/60مجرد هستند .همچنین اکثر گردشگران خارجی ( )% 47/6مجرد
هستند .سطح تحصیﻼت اکثر گردشگران داخلی ( )% 41/2کارشناسی و کمترین آنها ( )4%دکتری و باالتر است .همچنین
سطح تحصیﻼت اکثر گردشگران خارجی ( )% 46/1کارشناسی و کمترین آنها ( )% 3/1سیکل یا زیر دیپلم است.
تجزیه و تحلیل یافته های:
پس از بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی پاسخ دهی به فرضیه های پژوهش صورت گرفته
است .در فرضیه اول چنین بیان شده است گردشگری آشپزی بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان تأثیر
دارد .برای پاسخگویی به این فرضیه از آزمون های آماری من ویتنی و خی دو استفاده شده است .شاخص رضایت توسط 19
نماگر در پرسشنامه اندازهگیری شده است .بیشترین میزان رضایت کلی گردشگران داخلی مربوط به عامل «خوشمزه بودن
غذای آماده» با مقدار میانگین  3/88و کمترین میزان مربوط به «خدمات دوستانه و مفید» با مقدار میانگین  2/20بوده است.
همچنین بیشترین میزان رضایت کلی گردشگران خارجی مربوط به عامل «رضایت تجارب غذایی در اصفهان» با مقدار میانگین
 4/16و کمترین میزان مربوط به عامل «توضیح پرسنل در مورد منو» با مقدار میانگین  1/80بوده است .برای مقایسه میزان
رضایت گردشگران داخلی و خارجی ،با توجه به نرمال نبودن متغیرها از آزمون من ویتنی استفاده شده است .نتایج مربوط به
این آزمون در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  -1نتایج آزمون من ویتنی برای مقایسه رضایت کلی بین گردشگران داخلی و خارجی
میانگین

مجموع

مقدار آماره-

سطح

نتیجه

رتبه

رتبه

ی آزمون

معناداری

آزمون

40980
31410

9605

0.001

متغیر

گردشگران

تعداد

رضایت

داخلی

250

163.92

کلی

خارجی

130

241.62

یکسان
نیست

منبع ،یافته های پژوهش.1395 ،

با توجه به نتایج جدول شماره ( )1و سطح معناداری کوچکتر از  ،0/05چنین استنباط می گـردد کـه بـین رضـایت کلـی
گردشگران داخلی و خارجی ،تفاوت معناداری در سطح  0/95وجود دارد .با توجه به مقادیر میـانگین رتبـههـا ،رضـایت کلـی
گردشگران داخلی کمتر از گردشگران خارجی میباشد .در ادامه برای بررسی تاثیر گردشگری آشپزی بـر رضـایت گردشـگران
داخلی و خارجی در شهر اصفهان ،از آزمون کایدو استفاده شده است .نتایج مربوط به این آزمـون در جـدول شـماره  2بیـان
شده است.
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جدول -2نتایج آزمون کایدو برای بررسی تاثیر گردشگری آشپزی بر رضایت گردشگران داخلی و خارجی
متغیر

مقدار آماره کایدو

درجه آزادی

سطح معناداری

رضایت کلی گردشگران داخلی

390.608

3

0.001

رضایت کلی گردشگران خارجی

60.800

2

0.001

منبع :مطالعات نویسندگان.1395 ،

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره  2چنین استنباط می گردد که سطح معناداری آزمون کایدو برای هر دو
گروه گردشگران داخلی و خارجی کوچکتر از مقدار  0/05است .بنابراین در سطح اطمینان  %95نتیجه میشود که ،بین فراوانی
رضایت گردشگران در هر دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به مقادیر درصد فراوانی متغیر رضایت کلی در
جدول شماره  2رضایت کلی اکثر گردشگران داخلی و خارجی زیاد میباشد .به عبارتی دیگر ،گردشگری آشپزی بر رضایت
گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان تأثیر دارد.
در دومین فرضیه بین تجربهی مثبت گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن رابطه
وجود دارد .شاخص تجربیات غذایی از سفر توسط  10سوال در پرسشنامه اندازه گیری شده است .توزیع فراوانی پاسخهای
داده شده به این  10سوال در جدول شماره  3آورده شده است .باالترین میانگین تجربیات غذایی گردشگران داخلی از سفر
مربوط به عامل «اشتراک از طریق شبکههای اجتماعی» با مقدار میانگین  4/54و کمترین میزان مربوط به خوراکی «اضافه کردن
تکنیکها و ادویهها» با مقدار میانگین  2/85بوده است .همچنین بیشترین میزان رضایت کلی گردشگران خارجی مربوط به
عامل «اشتراک از طریق مکالمه و صحبت» با مقدار میانگین  4/24و کمترین میزان مربوط به عامل «دانستن در مورد اهمیت
غذاهای بومی» با مقدار میانگین  3/24بوده است .برای مقایسه تجربیات غذایی گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی ،با
توجه به نرمال نبودن متغیرها از آزمون من ویتنی استفاده شده است .نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره  3آورده شده
است.
جدول -3نتایج آزمون من ویتنی برای مقایسه تجربیات گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی
میانگین

مجموع

مقدار آماره-

سطح

نتیجه

رتبه

رتبه

ی آزمون

معناداری

آزمون

48011
24379

15864

0.639

متغیر

گردشگران

تعداد

تجربیات غذایی از

داخلی

250

192.04

سفر

خارجی

130

187.53

یکسان
است

منبع :مطالعات نویسندگان.1395 ،

با توجه به نتایج جدول شماره  3مشخص میگردد بین تجربیات غذایی گردشگران داخلی و خارجی از غذای بـومی در
سفر به اصفهان ،تفاوت معناداری در سطح  0/95وجود ندارد .به عبارتی دیگر ،تجربیات غذایی گردشگران داخلـی و خـارجی
از غذای بومی در سفر به اصفهان یکسان میباشد .برای بررسی میزان تجربیات غذایی گردشگران داخلی و خـارجی از غـذای
بومی در شهر اصفهان ،از آزمون کایدو استفاده شده است .نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره  4ارائه شده است.
جدول -4نتایج آزمون کایدو برای بررسی میزان تجربیات غذایی گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی
متغیر

مقدار آماره کایدو

درجه آزادی

سطح معناداری

تجربیات غذایی گردشگران داخلی

205.976

2

0.001

تجربیات غذایی گردشگران خارجی

33.708

2

0.001

منبع :مطالعات نویسندگان.1395 ،
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با توجه به نتایج جدول شماره  4چنین نتیجه میشود بین تجربهی مثبت گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و
درآمد اقتصادی ناشی از آن رابطه وجود دارد.
در فرضیه سوم اثر عوامل فرهنگی بر مصرف غذای بومی شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری مورد بررسی قرار
گرفته است .مطابق جدول شماره ( )5متغیر تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی توسط  5سوال در پرسشنامه اندازه گیری شده
است .انگیزهی مصرف غذای بومی اکثر گردشگران خارجی( )% 56/92خوش طعمی غذای بومی و کمترین آن ها ()% 9/23
سالم بودن غذا است .بیشترین میزان تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلی مربوط به «غذای بومی به عنوان
میراث فرهنگی» با مقدار میانگین  3/96و کمترین میزان مربوط به عامل «غذای بومی اصفهان بیانگر فرهنﮓ» با مقدار میانگین
 3/44بوده است .همچنین بیشترین میزان تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر گردشگران خارجی مربوط به عامل «تفاوت
غذای بومی با غذای معمول» با مقدار میانگین  4/45و کمترین میزان مربوط به عامل «غذای بومی اصفهان بیانگر فرهنﮓ» با
مقدار میانگین  3/91بوده است.
جدول  -5فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به  4سوال متغیر تاثیر فرهنگ روی غذای بومی
گویهها
تفاوت غذای بومی با غذای معمول
مصرف غذای بومی شهر اصفهان
غذای بومی اصفهان بیانگر فرهنﮓ
غذای بومی به عنوان میراث فرهنگی
تاثیر فرهنﮓ روی غذای بومی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

میانگین

انحراف
معیار

داخلی

0

6

139

45

60

3.64

0.873

خارجی

0

0

24

24

82

4.45

0.778

داخلی

0

2

76

131

41

3.84

0.691

خارجی

0

0

28

74

28

4

0.659

داخلی

34

3

89

68

56

3.44

1.241

خارجی

0

0

24

94

12

3.91

0.520

داخلی

4

11

53

105

77

3.96

0.917

خارجی

0

0

28

76

26

3.98

0.647

داخلی

0

2

51

151

46

3.96

0.648

خارجی

0

0

3

67

60

4.43

0.542
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برای مقایسه تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلی و خارجی ،با توجه به نرمال نبودن دادهها از آزمـون
من ویتنی استفاده شده است .نتایج مربوط به این آزمون در جدول  6آورده شده است .سطح معنـاداری آزمـون کوچـکتـر از
 0/05میباشد .یعنی بین تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلی و خارجی ،تفاوت معناداری وجـود دارد .بـا
توجه به مقادیر میانگین رتبهها ،تاثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلی کمتر از گردشگران خارجی میباشد.
جدول -6مقایسه تأثیر فرهنگ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلی و خارجی
میانگین

مجموع

مقدار آماره-

سطح

نتیجه

رتبه

رتبه

ی آزمون

معناداری

آزمون

41563
30827

10188

0.001

متغیر

گردشگران

تعداد

تأثیر فرهنﮓ روی غذای

داخلی

250

166.25

بومی

خارجی

130

237.13
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یکسان
نیست

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /32بهار 1397

61

برای بررسی میزان تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلـی و خـارجی ،از آزمـون کـایدو اسـتفاده شـده
است .نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره  7بیان شده است .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول نتیجه میشـود کـه،
بین فراوانی نظر گردشگران داخلی و خارجی در مورد تاثیر فرهنﮓ روی غذای بومی تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه بـه
مقادیر بیان شده ،تأثیر فرهنﮓ روی غذای بومی از نظر اکثر گردشگران داخلی و خارجی زیاد میباشد.
جدول  -7نتایج آزمون خیدو بررسی میزان تأثیر فرهنگ روی غذای بومی از نظر گردشگران داخلی و خارجی
متغیر

مقدار آماره کایدو

درجه آزادی

سطح معناداری

تأثیر فرهنﮓ از نظر گردشگران داخلی

190.352

3

0.001

تأثیر فرهنﮓ از نظر گردشگران خارجی

56.877

2

0.001
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در ادامه به منظور بررسی فرضیه چهارم نقش آگاهی و شناخت ،تصویر ذهنی و رضایت از غذاهای بومی بر تمایل به
تبلیغات و تجربه مجدد غذاهای بومی در اصفهان از قابلیت های مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .نتایج حاصل از
مدلسازی معادالت ساختاری نشان می دهد که فرضیه نگرش ذهنی گردشگران ،رضایت و همینطور آگاهی و شناخت آنان
نسبت به غذاهای بومی شهر اصفهان مورد تأیید قرار می گیرد .در شکل شماره  1بارهای عاملی موید این فرضیه می باشد.
چنانچه مشاهده می گردد رضایت خاطر گردشگران با بار عاملی  0/66در رتبه اول قرار می گیرد و باالترین اثر را بر تمایل به
تجربه مجدد گردشگران داشته است .پس از آن شناخت و آگاهی گردشگران با بار عاملی 0/26در رتبه دوم اثر گذاری قرار
دارد .نگرش و تصویر ذهنی گردشگران نسبت به غذاهای بومی اصفهان سومین عامل اثر گذار بر تمایل به تبلیغات و تجربه
مجدد غذاهای بومی اصفهان است.

شکل  -1اثر تصویر ذهنی ،رضایت ،شناخت و آگاهی گردشگران بر تبلیغات و تمایل به تجربه مجدد

در جدول شماره ( )8متغیرهای تببین کننده مدل به همراه کدهای مربوطه آورده شده است .نگرش و تصویر ذهنی
گردشگران به غذاهای بومی اصفهان با  4متغیر مشاهده شده سنجیده شده است .متغیر ) (A1با عنوان سﻼمت غذایی ترکیبی از
متغیرهای تر و تازه بودن ،طبیعی و ارگانیک بودن ،سالم بودن و قابلیت هضم راحت است .طعم غذا ) (A2با سه گویه خوش
مزه و خوش طعم ،خوشبو و معطر و متنوع بودن (طعم ،نوع ،آماده سازی ،عناصر ترکیبی و  )...سنجیده شده است .اصالت و
میراث فرهنگی غذای بومی اصفهان ) (A3با اصل و منحصر به فرد بودن و جزئی از میراث فرهنگی بودن مورد سنجش قرار
گرفته است .قیمت) (A4غذاهای ارائه شده نیز با سه نماگر دارای کمیت یا میزان ارائه شده قابل قبول ،ارزان بودن و ارزشمند
از نظر هزینه تبیین شده است .بارهای عاملی ارائه شده نشان می دهد در تبیین متغیر نگرش و تصویر ذهنی گردشگران عامل
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سﻼمت غذایی باالترین اثر را داشته است .پس از عامل سﻼمت غذا ،عامل قیمت با بار عاملی  0/66نقش باالتری به خود
اختصاص داده است .متغیر پنهان رضایت از غذاهای بومی اصفهان با  4متغیر ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است .خدمات
پرسنل ) (B1با سه نماگر مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است که عبارتند از پرسنل به نظر پاکیزه و حرفه ای هستند،
خدمات دوستانه و مفید بود و پرسنل قادر به توضیح بخش های مختلف منو هستند .دومین شاخص در این دسته ،شاخص
طعم و کیفیت غذاست) (B2که با سؤ االتی از قبیل خوشمزه بودن غذای آماده ،تازه بودن غذای آماده ،خوشبو و معطر بودن
غذای آماده ،جذاب بودن ظاهر غذای آماده و مغذی بودن غذای آماده مورد سنجش قرار گرفته است .ویژگی های مکان

)(B3

نیز به عنوان عوامل موثر بر رضایت از غذای بومی در نظر گرفته شده است و برای سنجش آن جذابیت نمای بیرونی اماکن
غذایی ،جذابیت دکور و محیط داخلی ،تمیزی نمای بیرونی اماکن غذایی ،تمیزی نمای داخلی اماکن غذایی ،صحیح بودن
اماکن خدمات غذایی از لحاظ بصری ( مثﻼ دکور با طراحی سنتی) در نظر گرفته شده است .در مجموع موارد ذکر شده متغیر
رضایت کلی طراحی گردیده است و با عنوان متغیر ) (B4وارد مدل گردیده است .چنانچه از بارهای عاملی استنباط می گردد
رضایت کلی گردشگران از غذاهای بومی اصفهان اثر بیشتری در شکل دهی به عامل رضایت داشته است .خدمات پرسنل نیز
با بارعاملی  0/47در رتبه دوم اثرگذاری بر میزان رضایت گردشگران قرار گرفته است .تبلیغ برای گردشگری غذا در اصفهان و
تمایل به تجربه مجدد در این پژوهش با  3دسته عامل مورد بررسی قرار گرفته است .در گروه اول اشتراک با دیگران

)(C1

مطرح گردیده است .این متغیر توسط گویه های اشتراک از طریق شبکههای اجتماعی ،اشتراک از طریق عکسها ،اشتراک از
طریق مکالمه و صحبت ترکیب شده است .عامل تمایل به استفاده ) (C2از طریق سواالت اضافه کردن تکنیکها و ادویهها،
بازدید رستوران ایرانی با طبخ اصفهان ،خرید مواد اولیه بومی یا غذای بومی برآورد گردیده است .متغیر تمایل به تجربه و
بازدید مجدد ) (C3با طراحی نماگرهای خرید مواد اولیه بومی یا غذای بومی ،تجربیات غذایی از سفر ،استفاده از تجربیات قبل
برای راهنمایی و هزینه اضافه برای تجربه دوباره مورد سنجش قرار گرفته و وارد مدل گردیده است .متغیر آگاهی و شناخت
نیز با بررسی میزان اطﻼعات گردشگران از  14غذای بریانی ،آش شله قلمکار ،آش شوربا ،آش ماش و قمری ،گوشت و
نخود ،گوشت و لوبیا ،قیمه ریزه نخودچی ،حلیم بادمجان ،یخمه ترش ،کاله جوش ،خورشت ماست ،فرنی اصفهان ،بستنی
سنتی اصفهان و گز ترکیب و ساخته شده است.
جدول  -8نماگرهای تصویر ذهنی ساکنان محلی
الیه اول

نگرش
رضایت
مجدد
ی

آگاه

شناخ

تبلیغات و تجربه ت و

شاخص

کد

 -1سﻼمت غذایی

A1

 -2طعم غذا

A2

 -3اصالت و میراث فرهنگی غذا

A3

 -4قیمت غذاهای ارائه شده

A4

 -1خدمات پرسنل

B1

 -2طعم و کیفیت غذا

B2

 -3ویژگی های مکان

B3

 -4رضایت کلی

B4

 -1اشتراک با دیگران

C1

 -2تمایل به استفاده

C2

 -3تجربه و بازدید مجدد

C3

 -1ترکیبی از آگاهی و شناخت  14نوع غذای سنتی اصفهان
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جدول شماره ( )9شامل مقادیر غیراستاندارد ،خطای معیار ،نسبت بحرانی و سطح تحت پوشش (مقدار )Pمیباشد .نتایج
جدول بیانگر این است که تمامی پارامترهای المدا دارای تفاوت معنیداری با مقدار صفر است .در نتیجه مدل نظری پژوهش
با داده های تجربی همخوانی مناسبی داشته اند.
جدول  -9برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
سطح معناداری

نسبت بحرانی

خطای معیار

تخمین غیراستاندارد

روابط متغیرها ی پژوهش

0/01

2/466

0/110

0/270

نگرش و تصویر ذهنی

<---

تبلیغ و تجربه مجدد

***

5/912

0/431

2/548

رضایت

<---

تبلیغ و تجربه مجدد

***

14/166

0/027

0/379

شناخت و آگاهی

<---

تبلیغ و تجربه مجدد

1/000

نگرش و تصویر ذهنی

<---

سﻼمت غذایی

***

22/506

0/040

0/890

نگرش و تصویر ذهنی

<---

طعم غذا

***

20/444

0/028

0/578

نگرش و تصویر ذهنی

<---

اصالت و میراث فرهنگی

***

24/847

0/028

0/708

نگرش و تصویر ذهنی

<---

قیمت غذاهای ارائه شده

***

5/325

0/112

0/597

رضایت

<---

خدمات پرسنل

***

6/553

0/144

0/943

رضایت

<---

طعم و کیفیت غذا

***

14/328

0/150

2/147

رضایت

<---

ویژگی های مکان

1/000

تبلیغات

<---

اشتراک با دیگران

***

24/266

0/022

0/523

تبلیغات

<---

تمایل به استفاده

***

32/777

0/026

0/840

تبلیغات

<---

تجربه و بازدید مجدد
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پس از تحلیل جدول برآوردهای غیراستاندارد و بررسی معنیداری پارامترها با مقدار صفر ارزیابی مدل نهایی پژوهش
ضرورت مییابد .شاخصهای برازش نشانگر این واقعیت است که دادههای تحقیق به خوبی توانسته اند مدل مفهومی پژوهش
را نمایندگی نمایند .در جدول شماره ( )10نتایج نهایی برازش مدل ساختاری اثر تصویر ذهنی ،رضایت ،شناخت و آگاهی
گردشگران بر تبلیغات و تمایل به تجربه مجدد نمایان شده است.
جدول  -10نتایج برازش نهایی مدل ساختاری بررسی تصویر ذهنی ساکنان بر تمایل بر توسعه گردشگری
شاخص

نام اختصاری

میزان

وضعیت برازش

شاخص نیکویی برازش

GFI

0/951

مناسب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

AGFI

0/924

قابل قبول

شاخص نیکویی برازش مقتصد

PGFI

0/610

مناسب

شاخص بهنجار بنتلر و بونت

NFI

0/906

مناسب

شاخص برازش نسبی

RFI

0/876

مناسب

شاخص برازش افزایشی

IFI

0/913

مناسب

شاخص برازش توکر -لوئیس

TLI

0/885

مناسب

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/913

مناسب

شاخص نسبت اقتصاد

PRATIO

0/758

مناسب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/686

مناسب

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

0/692

مناسب

ریشه دوم مربعات خطای برآورد

RMESEA

0/076

قابل قبول
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نتیجهگیری:
در این تحقیق مشخص شد که اکثریت گردشگران داخلی تمایل به این دارند که تجربیات غذایی خود را از طریق شبکه
های اجتماعی و گردشگران خارجی از طریق مکالمه و صحبت به اشتراک بگذارند .این موضوع مشابه با تحقیق نقش غذا و
وضعیت آشپزی در صنعت گردشگری از ستاری اردبیلی و همکاران در سال  2011بوده است .آنان نیز نشان دادند که غذا از
راه ارتباط کﻼمی توسط گردشگران ارزیابی میشود .برخﻼف پژوهش سانچز کانیزارس و کاستیلو کاناجلو در این پژوهش
اکثر گردشگران داخلی و خارجی به دلیل تجربهی مثبت حاصل از غذا ،حاضر بوده اند هزینهای اضافه بابت تجربهی خوردن
دوباره آن بپردازند .این امر منجر به تبلیغ و ترویج برای گردشگری غذایی در بین سایر گردشگران و مسافران داخلی و
خارجی میشود که نهایتاً باعث ازدیاد جمع گردشگران ورودی به شهر ،به دنبال آن باال رفتن ارزش اقتصادی خوراکیها،
توسعهی اقتصادی شهر و نیز اشتغالزایی برای جوانان میشود .همچنین مشخص شد که اولین اولویت برای مصرف غذای
بومی در بین هر دو گروه گردشگر داخلی و خارجی خوش طعمی غذای بومی و دومین انگیزه نزدیکی به فرهنﮓ بومی می -
باشد .اکثریت گردشگران داخلی به طور متوسط میل دارند که غذایی متفاوت از شهر خود مصرف کنند .همچنین گردشگران
خارجی تمایل دارند غذایی که در کشور دیگری مصرف میکنند تفاوت خیلی زیادی با غذای بومی وطن خود داشته باشد.
این نشان دهندهی عﻼقه ی گردشگران خارجی به فرهنﮓ بومی سایر مناطق من جمله شهر فرهنگی تاریخی اصفهان میباشد.
از دید گردشگران داخلی ،غذای بومی شهر اصفهان در حد متوسط بیانگر فرهنﮓ این شهر است و از دید گردشگران خارجی
غذای بومی شهر اصفهان در حد زیاد بیانگر فرهنﮓ این شهر است .اکثریت گردشگران داخلی و خارجی غذای بومی شهر
اصفهان را در حد زیاد به عنوان میراث فرهنگی در نظر گرفتهاند .فرضیههای تحقیق همچنین تأیید کرد که تجربههای توریستی
چند بعدی است تا جایی که صحت علمی این وجه از تجربهی گردشگری برای ارزیابی کمی نقش مواد غذایی و غذای بومی
(قبل از تجربه ،در طول تجربه و پس از تجربه) مورد تایید قرار گرفت .در پژوهش حاضر ارتباط بین تجربهی مثبت
گردشگران داخلی و خارجی از غذای بومی و درآمد اقتصادی ناشی از آن مورد نظرخواهی گردشگران داخلی و خارجی شهر
اصفهان قرار گرفت که در آن مشخص شد تجربهی بدست آمده از غذای بومی نه به عنوان انگیزهی اصلی بلکه به عنوان
چاشنی و کاتالیزور سایر اهداف اصلی موجب تشویق و تمایل بیشتر به سفر و مشاهده غذاهای بومی میشود .همچنین
مشخص شد گردشگران داخلی تمایل بیشتری نسبت به اشتراک گذاشتن تجربههای غذایی خود داشتند و این بدان معناست
که میبایست برای گردشگران خارجی زیرساختها و بسترهای قویتر و جدیدتر و متفاوتتر از خدمات غذایی کنونی در
شهر فراهم شود .نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری به منظور بررسی معناداری نقش آگاهی و شناخت ،تصویر ذهنی
و رضایت ا ز غذاهای بومی بر تمایل به تبلیغات و تجربه مجدد غذاهای بومی در اصفهان حاکی از آن است که رضایت خاطر
گردشگران با بار عاملی  0/66در رتبه اول اثرگذاری قرار می گیرد و باالترین تأثیر را بر تمایل به تجربه مجدد گردشگران
داشته است .پس از آن شناخت و آگاهی گردشگران با بار عاملی 0/26در رتبه دوم اثر گذاری قرار دارد .نگرش و تصویر
ذهنی گردشگران نسبت به غذاهای بومی اصفهان سومین عامل اثرگذار بر تمایل به تبلیغات و تجربه مجدد غذاهای بومی
اصفهان است .بدین ترتیب پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
 به دلیل اینکه اکثریت گردشگران خارجی مسن میباشند ،بهتر است به نیاز این قشر گسترش در تهیه غذاهای بومی سالم وگیاهی در حیطهی گردشگری آشپزی پاسخ درست داده شود.
 منوهای غذایی در شهر اصفهان تغییر اساسی پیدا کند و از طبخ غذای بومی مخصوص شهر اصفهان مانند یخمه ترش ،کالهجوش که در حال فراموشی است ،بیشتر استفاده گردد.
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 شرایط بهداشتی جدای از کنترل کردن غذاها و محل تهیه غذا ،بهداشت بیرون و داخلی محیط مراکز غذایی و رستوران ها رانیز در بر بگیرد .خصوصأ سرویسهای بهداشتی در رستورانهای شهری و بین شهری.
 به فضای معماری داخلی و خارجی مراکز غذایی و رستورانها بیشتر توجه گردد و متناسب با سبک و شیوه سنتی منطقهخاص خود و یا ترکیبی از شیوه سنتی و مدرن ساخته شود.
 به ظاهر غذاها و خوردنیها و ظروف استفاده شده برای ارائهی آن به گردشگران توجه گردد و حسن سلیقه و زیباییخوراکیها و نوشیدنیها و ظروف در نهایت خود بکار رود.
 طرز تهیه کلیه غذاهای بومی به زبان انگلیسی در غالب کتاب یا مجله تهیه و به صورت کاال در اختیار گردشگران قرار گیرد.منابع و مأخذ:
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