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نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن
(مورد مطالعه :شهروندان اصفهان)

کارشناسارشدجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشکدهعلومجغرافیاییوبرنامهریزی،دانشگاهاصفهان،

عطیه علی اکبری،
اصفهان 
9

مسعود تقوایی  ،استادجغرافیاوبرنامه ریزیشهری،دانشکدهعلومجغرافیاییوبرنامهریزی،دانشگاهاصفهان،اصفهان 
دریافت11/9/7 :

ارجاع جهت اصالحات99/1/21 :

پذیرش9/1/11 :

چکیده
 درطیچنددههگذشته،صنعتگردشگریرشدچشمگیریدرجهانپیداکردهوروزبهروزبرتنوعآنافزودهشده
است.یکیاززیرمجموعههایگردشگری،گردشگریغذاستکهباتوجهبهکارکردوفوایدآنموردتوجهبرنامهریزانو

سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است .یکی از موارد مهم و حائز توجه در زمینه گردشگری غذا ،فستفودها
میباشند.تحقیق حاضر ازنظرهدفکاربردیوازلحاظماهیتوروشتوصیفی– تحلیلیاست .بهاینترتیببراساس

بندیوتحلیلیافتههابااستفادهازنرمافزاراسپی

آوریدادهها،طبقه

فرمولکوکران 483پرسشنامهتعیینگردید .پسازجمع
اس اس  111صورت گرفت  .به همین منظور از روش تحلیل عاملی ،آزمون فریدمن ،کای دو و همبستگی پیرسون استفاده
گردید که بر اساس روش تحلیل عاملی ،عامل فرهنگی به عنوان عامل اول با  24/88درصد واریانس تأثیر گذارترین عامل
شناختهشدوبراساسآزمونفریدمن 4مهمترینبعدبراساسمیانگینرتبهایبعدکالبدیبهدستآمد.نتایج آزمونخی1
نشانگرعدمرضایتمندیاجتماعیشهروندانازفستفودهادرشهراصفهاناست.همچنینآزمونپیرسوننیزبینتجملگرایی
اصفهانهمبستگیمتوسطرانشانمیدهد .

وافزایشآسیببهسنتهایبومیدرشهر


کلیدواژهها :گردشگری،گردشگریغذا،فستفود،تحلیلعاملی،شهراصفهان 

.2نویسندهمسئولEmail: m.taghvaei@geo.ui.ac.ir ،
2. SPSS 22 software
3. Friedman test
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مقدمه
گیریازفرصتهایتجاریارزشمنددربخشخدماتی،بهویژهگردشگری


ویکم،سدهبهره
قرنبیست
رجهاناستودرتمامیعرصهها،چه

ترینفعالیتهاد

ازمهمترینوپویا

است.فعالیتگردشگرییکی 
کتهایخصوصیقرارگرفتهاست
ایموردتوجهبرنامهریزاندولتیوشر 


درسطحجهانی،ملیومنطقه
(واحدپوروجعفری)249931،همچنینابزاریبرایایجاددرآمدملیاست(مجیدیدهشیخوهمکاران،
 .)61 32496هماکنون بسیاری از کشورها در حال ایجاد طرحهای کاربردی و قانونی برنامهریزی برای
توسعهاینصنعتهستند(تقواییوگودرزی .)232491،
نیجهانگردی،ایرانازنظرجاذبههایتاریخیوطبیعی(اکوتوریسم)

براساسگزارشسازمانجها
جزءپنجکشوربرترجهانمیباشد.متأسفانهوضعیت بالفعلبابالقوههمخوانیندارد،بهصورتیکهبه

لحاظجذبگردشگریدرمیان 219کشورجهان،مقامشصتوهفتم جهانراداراستوازنظرکسب
درآمدارزیدر جایگاههفتادوپنجمجهانقرارگرفتهاست(بافقیزادهوهمکاران.)4832491،بهعبارت
دیگرتقاضایگردشگریدرایرانبنابهدالیلبسیاریروندمطلوبیرادنبال نکردهاستازجملهاین
دالیلمیتوانبهعدموجودامکاناتوخدماتبرایگردشگراناشارهنمود .

میشود
میدانندکه برای رضایتمندی عموم مردم فراهم 
ساختها را امکاناتی 

تسهیالت رفاهی و یا زیر
که از آن جمله می توان به حمل و نقل و بهداشتاشاره نمود .الو)2996( 2یکی از مهمترین عناصر
میداند  .تعداد مراکز اقامتی،کیفیت ،درجه و نزدیکی آنها به محلو
صنعت توریسم را واحدهای اقامتی 
میتواند تغییر الگوی رفتاری گردشگر را بههمراه
مقصد مورد نظر که هدف نهایی سفر گردشگر است ،
داشته باشد .عالوه بر مراکز اقامتی تسهیالت حمل و نقل نیز از عوامل مهم در رونق گردشگری محسوب
جادهای ،ریلی و هوایی و ارایه
وجودزیرساختهای مناسب 

میشود .گییرینگ )2983( 1معتقد است که

خدمات مناسب ،تاثیر مثبت بر تقاضای گردشگری دارند .یکی دیگر از عوامل مهم مؤثر بر میزان
گردشگری سطح بهداشت و خدمات درمانی کشورها است .بر این اساس توسعه سالمت وبهداشت در
جانیودنیابین )4432496،
منطقه گردشگرپذیر اهمیت باالیی برای تصمیم گردشگران خواهد داشت ( 
بنابراینهرگاهمنابعگردشگری (طبیعی،فرهنگی-اجتماعیودیگرمنابع)،باامکاناتگردشگری
همراهگردندبهجاذبهتبدیلمیگردند (ضرغام.)2132482 ،جاذبههایگردشگریازسویسازمانجهانی

1. Lav
2. Giring
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جاذبههایفرهنگیوتاریخی-4
جاذبههایطبیعی -1
انگردیبهسهدستهعمدهتقسیممیگردند -23

جه
جاذبههایویژه(اینسکیپ )4232489،2

امروزهگردشگرانباتجربهترند،منابعمالیکافیبرایاختصاصبهسفردارندووقتآزادشانبیشتر
است.آنهاازطریقگردشگریمیتواننداززندگیروزانهشاندلبکنندوبهجهانیپرازآزادیوچیزهای
جدیدواردشوند (جورگه .)2494321 ،1
واژههیجانانگیزگردشگری آشپزیبهعنوانمحصولگردشگریسودمند،پرمنفعتوجدید،در
خیرباعثایجاددگرگونیوپیشرفتهایقابلتوجهیدرعرصهصنعتگردشگریجهانشدهاست

قرنا
میدهد رابطه بین غذا و
(شاطریانوهمکاران .)1432498 ،مطالعات اخیر در زمینه گردشگری غذا نشان 
گردشگری در ابعاد مختلف از جمله فرهنگ ،اصالت ،سیاست ،مشارکت جامعه و حمایت در مقصد سفر،
موضوع بسیار مهمی است و در برخی از مقاصد گردشگری غذاهای محلی به عنوان برند جهانی و بخشی
میشوند (ایزدی.)8632493 ،به عالوهگردشکریغذا ،مباحث
از میراث فرهنگی نامرئی کشورها شناخته 
چشمانداز ،دریا ،فرهنگ محلی ،محصوالت بومی،
ارزشهای اخالقی و پایدار را بر اساس سرزمین  ،

دربرمیگیرد(سورنسن،4

صحتواعتبار وهرچیزی کهدرارتباطباروند جاریمصرففرهنگیباشد 
.)232491
گردشگری غذایی با چندین اصطالح ،شناخته شده است که نشان از رویکردهای مختلف به این
موضوع به عنوان زمینه مطالعاتی و همچنین به عنوان صنعت دارد (ماری و هارلداسدوتیر.)1 32484 ،3
بعضی اصطالحاتدراینزمینهبرایبیانرابطةنزدیکبینغذاوگردشگریبهکاربردهمیشوند،مانند
شدهاند (ایزدی،
گردشگریوابستهبهغذاوپختوپز،گردشگریآشپزییاصرفاگردشگریغذامطرح 
درچهزمینههاییاز

.)8232493اصطالحاتمطره ،تفاوتچندانیباهمدیگرندارندوبرحسبآنکه
طحخوردنوتجربةنوشیدنصحبتمیشود،بهکارمیروند(نگوک .)132491،1

س
بینالمللی افرادی بود که با
عبارت گردشگری غذایی در سال  2998ابداع شد و منشأآن سفرهای  
میرفتند.اینانگیزهدرمسافرانیایجادمیشدکه
هدفتجربهنمودنآشپزیوغذاهایمتفاوتبهسفر 
هاییکمقصدخاص،بهآنجاسفرمیکردندوهمانطورکهاسمیتبیان


بهدنبالدریافتغذاهاوآشپزی
1. Inskeep
2. Gheorghe
3. Sorensen
4. Murray & haraldsdottir
5. Ngoc
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میکندکهگردشگریغذاییممکناستبهعنوان«سفردرهنگامیکهمحصوالتغذایی(ازکشاورزیتا

محرکوانگیزهماهستندتعریفمیشود (سروروهمکاران .)8632496 ،لذتبردناز

مدارسآشپزی)
ومیتوانازآنتاریخمنطقه،
اشتراکگذاریتجربةآنبادیگراناست 

غذانهتنهادرطعمومزه،بلکهدر
هویتودریککالمتاریخفرهنگیادکرد (بیوتی .)9432499،2باوجوداینکهگردشگریغذابخش
وسیعیازصنعتگردشگریرابهخوداختصاصداده،تعریفپذیرفتهشدةجامعیبرایآنوجودندارد
گردشگریرامعرفیمیکندکهموادغذایی

).اصطالحگردشگریغذاگونهایاز

(فایلتایرلند632489،1
عواملویژهبرایسفربهشمارمیآورد(بارتال.)1432499،4

رایکیاز
یکیازمهمترینعواملتشکیلدهندهالگویغذاییجامعه،مجموعهعادتهاوفرهنگتغذیهافرادآن
بدوتولددردرونخانوادهشکلمیگیردکهخودوابسته بهبستریاستکه

جامعهاستاینعادتها از
جامعه فراهم میکند؛ بنابراین عادتهای غذایی از یک طرف ،پاسخگوی نیاز غریزی و خواستههای
فیزیولوژیکوازسویدیگریکرفتارفرهنگیاست(فاضلپوروهمکاران .)1632499،
میکند که در طیف
ویژگیهای فردی اشاره  

ویژگیهای شخصیتی مربوط به غذا به آن دسته از 

نفوذفراگیریدارد.یکیازویژگیهایشخصیتیمرتبطباغذا،که

گستردهایازرفتارهایمربوطبهغذا

بهطورخاصباانتخابغذاارتباطدارد،ترسازمصرفغذاهایجدیددرحدیاستکهمصرفکننده
تمایلیبهغذاهایجدیدازجملهحصوالتغذایی،ظروفوغذاهاندارد (پلینروهابدن.)29132482،3
ند،طعموغذایآشناراترجیحمیدهند.ازطرفیافرادیکهمصرفغذاهای

افرادیکهاینویژگیرادار
دهند،مایلاندچیزهایجدیدیراجستوجوکنند.تمایلبهجستوجویچیزهای


رجیحمی
جدیدرات
جدیدوسیلهایبرایاحساسولذتاست(کیم1وهمکاران .)1832488،

کاستوبهغذاهایگرمیاطالقمیشودکهخیلی

فستفودیکیازغذاهایمحبوبقرنبیستوی
هایخاصیسرومیشوند.فستفودراغذایآمادهبرایخوردنیاغذای


سریعآمادهشدهودررستوران
اند.غذاهایفستفودیبهسبکامروزیبهحتمریشهدرفرهنگغربدارد.


سهلوراحتتعریفکرده
فستفودها در جامعه ایرانی اوج گرفت و اکنون جای پای محکمی در تغذیة
اما از دهه  89مصرف  
خانوارهادارد(علویوهمکاران .)84932496،
1. Buiatti
2. Failte Ireland
3. Bartella
4. Pliner. & Hobden
5. Kim
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درارتباطباتحوالتاینصنعتبایدگفتبازارفستفودجهاندرسال 1923تقریباً 391میلیارد
دالرارزشداشتوانتظارمیروداینمیزانتاسال 1919به 631میلیارددالربرسد .آسیا،اقیانوسیهو

آمریکایشمالیبربازارفستفودمسلطبودندوبهطورکلنزدیکبه61درصدتقاضایکلجهانرادر
،مصرففستفودبین

بهخوداختصاصدادهاند.درطولهشت سالازسال 1991تا1921

سال 1923
هایآتینیزرشدچشمگیریداشتهباشد


شوددرسال
ایرانیاننیزاز219درصدرشدداشتهوپیشبینیمی
(علویوهمکاران .)84232496،
هیهمیشوندوشاملانواعساندویچ،همبرگر،

غذاهایفوریغذاهاییهستندکهخیلیسریعوآسانت
انواع پیتزاها و سوسیس و کالباس و  ...میباشد که بسیاری از کارشناسان تغذیه و بهداشت غذاهای
چاقکنندهومضربرایسالمتیمیدانند(فاضلپوروهمکاران،

فستفودرابهدلیلداشتنکالریزیاد ،

 .)1632499
از لحاظ اقتصادی زمانی که قیمت فست فودها فقط به خاطر نام تجاری و برند آنها و نه به دلیل
بهناپایداریدربخشاقتصادیمیگردد.همچنینباتوجه

فودهاافزایشمییابدمنجر

کیفیتغذاییفست
فستفودها منجر به کنار گذاشته شدن
به سنتی بودن جامعه ایرانی به ویژه در شهر اصفهان ،رشد  
گرددکهاینخودمیتواندمنجربه


محلیمی
قهوهخانههاو)...باغذاهایسنتیو

رستورانهایسنتی (

هرکودمیشود.

ناپایداریدربعدفرهنگیجامعهگرددوازنظراقتصادیدرکسبوکارهایسنتیمنجرب
دراینپژوهشتالششدهاستتامیزاناثرگذاریابعادزیستمحیطی،کالبدی،اقتصادی،اجتماعیو
فرهنگی در شهر اصفهان بر میزان گسترش گردشگری غذا به ویژه از نوع فستفودها مورد بررسی و
مطرحمیگردد«عواملیکهبیشترینتأثیردرامر

ارزیابیقرارگیرد.بهاینترتیبدراینپژوهشاینسوال
توسعه گردشگری غذا به ویژه فستفودها دارند کدامند؟» و فرضیههای پژوهش به این صورت مطرح
قشمتفاوتیدرگردشگریغذاوفستفوددارند.همچنینفرضدیگرآنکه

میشوند کهابعادمختلفن

ایتمندیشهروندانازاینفستفودهاارتقاءپیدا

علیرغمگسترشسریعفستفودهادرشهراصفهانرض
فودها،موجبآسیبهایفرهنگیوبومیو


وفرهنگجدیداستفادهازفست
نکردهاستورشدسریع 
میزانتجملگراییدربینخانوادههاشدهاست .

افزایش
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پیشینه پژوهش
درزمینهجایگاهفستفودهایشهریدرگردشگریتاکنونمطالعاتبهنسبتاندکی صورتگرفته

هاداشتندکهبراساسدیدگاههایمختلفنتایجمتفاوتی

استکههرکداماهدافمتفاوتیرادربررسیآن
رادرپیداشتهاست .
هایفستفودوطبقهبندیعواملمؤثردرجذبگردشگران،


فروشگاه
ویژگیهای مختلف 

دررابطهبا
ففستفود،بهایننکتهاشارهمیکندکه

گروسی()2489دریکیازاولینمطالعاتدرارتباطبامصر
فودفروشیها،عالوهبرآنکهمتأثرازدالیلی

گرایشخانوادههابهمصرففستفودهاومراجعهبهفست

همچوناحساسراحتیکردن،خوشطعمبودن،عدمصرفزمانبرایتهیهمقدماتغذا،صرفهجویی
دروقت،احساسسیریورضایتسریع،تنوعبسیارزیاد،ارزانی نسبیقیمت ،پذیرشباالاز سوی
نیزقرارمیگیرد .ونیزملکی()2491

کودکاناست،تحتتأثیراتمسفروجواجتماعیمحلصرفغذا 
باتوجهبهتربهفضایفیزیکیفستفودهاهمچونپخشموزیکمالیم،عطرخوشدرمحیط

معتقداست
فست فود ،نورپردازی مناسب ،نمایش زیبای کاالها ،رنگ آمیزی فضای داخلی فست فود میتوان در
مشتریانایجادانگیزهکرد .
دیعواملمؤثربرانتخابفروشگاههایفست

علوی()2496درپژوهشیباعنوانشناساییوطبقهبن
ویژگیازویژگیهای فستفوددر 9عاملکلیقرار

فود درشیراز،بهایننتیجهرسیدهاستکهاز 42
میگیرند که عامل اول ،عامل بهداشت و سالمت نامیده شد به عنوان مهمترین مجموعه از ویژگیهای

فستفود هاشناختهشدند.اینمسئلهنشاندادآنچهبرایمشتریاندراولویتقراردارد،رعایتاصول
بهداشتیازجانبکارکناندرمحیطفستفودفروشیمیباشد .
فودفروشیها وابعادمختلف

خارجیبهصورتجامعتریبهویژگیهایفضای 
فست

درمطالعات
زیستمحیطی،کالبدی،اقتصادیو...همچونکیفیتمحلعرضهفستفودهاوبهداشتآنپرداخته
شده است .به این ترتیب که پرندرگاست و من ،)1991( 2معتقدند که کیفیت مواد غذایی ،تنوع منو،
خدمات دهی مناسب کارکنان ،نظافت ،قیمت ،دکور و طراحی داخلی ،ظاهر حرفهای کارکنان و مکان
فودتوانستهاندبررفتارمشتریانمؤثرباشند .


رتصویرفروشگاهفست
فستفودبهعنوانعناص


1. Perender gaset & Man
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سیواقتصادیبهفروشگاههایفستفود،ریدل 2وهمکاران()1998درپژوهشیبهاین

دربعددستر
نتیجهرسیدندکهزودآمادهشدن،طعمخوب،دردسترسبودنوهزینهمناسبدلیلگسترشاستفاده
فستفودهااست .همچنیناوکسل)1921( 1درپژوهشیبهایننتیجهرسیدهاستکهدردسترسبودن
سریعغذاممکناستبهطورمستقیمبررویمصرفغذاهایفستفودتأثیرنداشتهباشدومداخالت
فضای مجازی میتواند در کاهش مصرف غذاهای فست فود مؤثر باشد .همچنین در بعد دسترسی و
کالبدیپژوهشهایکانیان،انگاناووون 4درسال()1926درارتباطبااثروجودپارکینگوسیعنزدیک
ردگیداخلیفضایفروشگاهنشانمیدهدکهبررفتارمشتریتأثیرگذاربوده

فروشگاه فستفود وگست
وسببجذبمشتریانبهمحلفستفودفروشیهاشدهاست 

است
تامسن 3و همکاران ( )1929در پژوهشی به این نتیجه رسیدهاند که اثر فستفود فروشیها و
رستورانها دراطراف مدارسوفاصلهدسترسیبهآنهابامیزانچاقی درکودکانتأثیر زیادی داردو

فودفروشیهاازنظرشهرونداندرافزایشمیزانجذبافرادبه


دهدکهدردسترسبودنفست

شانمی
ن
اینفروشگاههاومتعاقبآندرمیزانسالمتیافرادتأثیرگذاربودهاست .
شاخصهایی در ارتباط با فست فودهای شهری در پنج بعد مطرح شده است که

در پژوهش حاضر ،
کهدرآنشاخصهای

فرهنگیمیباشد .

عبارتاندازبعدزیستمحیطی،کالبدی،اقتصادی،اجتماعیو 

هایدیگرسنجیدهشدهومهمترینشاخصدرهربعدشناساییشده


شاخص
مربوطبههربعدنسبتبه 
تعیینمهم ترینشاخصدرهربعد،مهمترینبعدتأثیرگذارازمیانابعاددیگرباتوجه

استکهعالوهبر
بگردشگرانبهفستفودفروشیهاشناساییگردیدهاست.در

بهمیانگینشاخصها،ازنظرمیزانجذ

اینپژوهشهمچینطبقنظرسنجیازشهروندان،میزانرضایتمندیاجتماعیازفستفودهادر شهر
اصفهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین وضعیت همبستگی بین میزان آسیب رسانی به
یزانتجملگراییموردبررسیوارزیابیقرارگرفتهاستو

سنتهایفرهنگیوبومیشهراصفهانبا م

میتوانگفتایندوموضوعیعنیارزیابیمیزانرضایتمندیاجتماعیوهمبستگیمیزانآسیببه
اینکه 
فرهنگبومیوسنتیبامیزانتجملگرایی ،کهمورد بررسی جداگانه قرارگرفته است ،نشاندهندة
تفاوتاینپژوهشباپژوهشهایسابقمیباشد .

1. Ridel
2. Oksel
3. Kanian, Angana and Won
4. Taomson
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مبانی نظری
زفضایفیزیکیوجامعهانسانیمیباشدکهاشکالجدیدآن

صنعتگردشگریفرایندتلفیقیافتهایا

هاونگرشهایزندگیانسان،تکنولوژیپیشرفتهونیروهایسیاسیاست (فریدل2


نتیجهتغییردرارزش
وهمکاران .)1232488،
است،اینعواملشاملسیاستگذاریهایدولتی،رشدجهانی

توسعهگردشگریمتأثرازعواملمختلف
وفناوریاطالعاتاستکهباعثمیشوداحساسآرامشگردشگر

اقتصادی،رشدارتباطاتچندسطحی
درمقصدودرنتیجهرضایتویازسفرباشد(ساندری .)4132493،1
ناتسونمعتقداستبهترینراهبرایتأمینرضایتگردشگران،فراتر رفتنتجربیاتازحدانتظارات
آنهاست .در این زمینه ،کلیمونس و وورداف در سال  2999به این نتیجه رسیدند که سطح رضایت
گیهای آن مقصد و بر آورده شدن آن
گردشگران در یک مقصد گردشگری  ،به انتظارات آنها از ویژ 
انتظاراتوابستهاست(دیلریو4وهمکاران .)29332496،
منظورگذرانتعطیالتخودگردشگاههای

گردشگرانشهریازانواعگردشگرانمعمولیهستندکهبه
اطراف شهر یا دهکدههای گردشگری یا شهرهای گردشگری را انتخاب میکنند(فرهادی خواه و
همکاران .)21632498،
گردشگریشهرییکیازعاملهایاصلیرشداقتصادیشهرهایاروپاییاستوتقاضاهایدرونیو

یابدوامتیازهایمهمیچونایجادفرصتهایجدیدبرایاشتغال،


بیرونیبرایآنهرروزافزایشمی
امکانسرمایهگذاریهایجدید،افزایشدرآمدوبهبودقطعیاستانداردهایزندگیبرایجوامعمحلیو

...دارد(پاپیسکو3وهمکاران .)8232489،
یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر وجود تجهیزات و تسهیالت گردشگری میباشد (تقوایی و
).تأسیساتوتجهیزاتگردشگریرادرمجموعمیتوانبهسهگروهعمدةتأسیسات

اکبری12132488،
(رستورانها ،قوه خانهها ،چایخانهها ،

اقامتی (هتل ها ،مهمانسراها ،کمپها و  )...و تأسیسات پذیرایی 
فستفودهاو)...وتأسیساتحملونقلوارتباطاتطبقهبندیکرد(حلبیانوهمکاران .)9432488،


1. Friedel
2. Sundary
3. Del Rio
4. Popescu,
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یکیازاینتأسیساتوتجهیزاتدرامرگردشگریدربخشپذیرایی،فستفودهامیباشندکهدراین
پژوهشموردارزیابیقرارگرفتهاست.گردشگریدراینموردهمازلحاظمکانوتجهیزاتوهماز
غذاوموادغذاییدارایاهمیتمیباشد.برایناساسادبیاتگردشگریغذاتحتپنج

لحاظگردشگری
موضوع قرار گرفته است 3انگیزه ،فرهنگ ،اصالت ،مدیریت و بازاریابی و جهتگیری مقصد (الیس 2و
همکاران .)11932498،
گردشگریآشپزیوغذاازمحبوبتریناصطالحاتشناختهشدهبرایتوصیفنوعیازگردشگری
استکهبهطورقابلتوجهیبرارتباطبینخودیوبیرونیازطریقغذابهعنوانفرهنگتأثیرمیگذارد
(هورنگ و تسی .)89 32489 ،1در نتیجه این نوع گردشگری از تجربه فعالیت های غذایی و فرهنگ
مصرفیومیلبهدخالتفردتعریفشدهاست (سیلکیزوهمکاران .)44832491،دردیدگاهچشمانداز
ازتعریفراارائهمیدهدبهاینصورتکهبر

مختلطادغامدویاچنددیدگاهپایدار،طبقهبندیجدیدی
اساس انگیزه  ،فعالیت و بازتاب زود هنگام گردشگری مواد غذایی  ،این نوع گردشگری را به عنوان
ایمیداندکهعمدتاًبهخاطرعالقهبهغذاسببانگیزهشدهاست (ادینکا 4وهمکاران،


بازدیدکننده
فعالیت
 .)413 32491دردیدگاهدیگر،غذااغلببهعنوان یکعنصرمنحصربهفردبهصنعتگردشگری دریک

مقصدادامهمیدهد(آلنسوواونیل .)12832492،3

درزمینهتحقیقاتگردشگریسهرویکردانظباطیمتنوعومتفاوتدر نوعتحقیقوموضوعمشهود
است که شامل 3مدیریت و بازاریابی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی و جغرافیا میباشد (بیرکیندورف و
زهریر.)21132491،1رویکردمدیریتوبازاریابیدرگردشگریموادغذاییرایجترینروشاستکهاز
طریق بازاریابی ،مدیریت و اصول کلی تجارت به بحث در مورد گردشگری مواد غذایی میپردازد
(الرسن6وهمکاران .)14932499،رویکردمطالعاتاجتماعیوفرهنگیارتباطقویباعلومانسانیدارد
یکیازواضحترینتئوریها

درنظرمیگیرد.

وروابطبینمفاهیمجامعهشناختیفرهنگ،هویتوغذارا
درموردفرهنگوغذاتئوریجامعهشناختیبوردیواستکهدرتالشبرایشناساییاینکهآیاانتخاب
طعم غذا تحت تأثیر وضعیت اجتماعی و ملیت است میباشد (استینگ فلو 8و همکاران.)89 32491 ،

1. Ellis
2. Horng & Tsai
3. Adeyinka
4. Alonso & O'Neill
5. Benckendorff & Zehrer
6. Larsen
7. Stringfellow
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رویکردجغرافیاییگردشگریغذاازطریقکمکگستردهگردشگریموادغذاییبهتوسعهمنطقهایتا
تحول جغرافیایی در سطح جامعه گسترش یافته است .در رویکرد جغرافیایی مفهوم غذاهای محلی
ایموردتوجهمیباشد(کیموایواشیتا .)9132491،2


تراستوحفظهویتمنطقه

برجسته

شکل.2ابعادگردشگریغذا 



منبع3الیسوهمکاران 11832498،


محدوده مورد مطالعه
اصفهانیکیازشهرهایاستاناصفهاندرمرکزایراناست.اینشهردر 341کیلومتریتهرانودر
جنوبآنقرارگرفتهوسومینشهرپهناوروپرجمعیتایرانپسازتهرانومشهداست.شهراصفهانبا
وسعت 499کیلومترمربعجمعیتیمعادل 1199388نفردرسال 2491رابهخوداختصاصدادهاست
نازشهرهایمهمگردشگری،سرمایهایارزشمندو

(سرشماریعمومینفوسومسکن .)2491 ،اصفها
منحصربهفرد ازنظرقدمتتاریخی،وجودآثارفرهنگیوتفریحیوتاریخیدرقلمروملیوجهانی
است (امراللهی و نظری .)293 32493 ،در پژوهش حاضر فست فودهای شهر اصفهان به عنوان محلی
جهتتهیهموادغذاییوگردشگریغذاموردارزیابیقرارگرفتهاست .

1. Kim & Iwashita

نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن
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مواد و روش پژوهش
روشتحقیقمورداستفادهدراینپژوهشازنوعکاربردیوتوسعهایوشیوهگردآوریاطالعات،
میدانیوکتابخانه ایاست.بدینمنظورازروشتوصیفیوتحلیلیبرایپاسخبهسواالتوارائهراهحل

موعهاطالعاتبهدستآمده،گزینههاوسواالت

برایمسألهموردنظراستفادهشدهاست.باتوجهبهمج
موردنیازبهصورتمدونودرقالبپرسشنامه،تهیهوتدوینشدهاست .
جامعهآماریجمعیتشهراصفهانمیباشدکهبرایناساسحجمنمونه 483پرسشنامهمطابقبافرمول

کوکرانمحاس بهشدهاست.وبهمنظورتحلیلاعتبارپرسشنامهازآلفایکرونباخاستفادهشدهاست.مقدار
تروبنابراین،اعتبارکلیپرسشنامهتأییدمیشود.به

آلفایبهدستآمده 9/89استکهاز  9/89
بزرگ
نرمافزار اس پی اس اس 2 11استفاده شدهاست .در روش آمار استنباطی از
منظور تحلیل یافتهها از  
آزمونهایتحلیلعاملیوآزمونهایفریدمن،کایدووپیرسوناستفادهشدهاست.پرسشنامهطراحی

شدهدارایپنج بعدشاملبعدزیستمحیطی (،)Zکالبدی (،)Kاقتصادی (،)Eاجتماعی ()Sوفرهنگی
باشد.شاخصهایموردبررسیدرپژوهشدرجداولمربوطبه


شاخصمی
( )Fودرمجموعدارای 41
فستفود
بخش آمار توصیفی پژوهش آورده شده است .این پرسشنامه صرفاً توسط شهروندانی که به  
مهمترین
فروشیها مراجعه نمودهاند تکمیل شده است .به همین منظور تعداد  49فست فود از  


1. SPSS 22 Software
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هایشهراصفهانجهتتکمیلپرسشنامههادرنظرگرفتهشدهاستکهبهنسبتدرهرمنطقهاز

فست 
فود

شهراصفهانبهدوفستفودفروشیجهتتکمیلمراجعهشدهاست .
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

درپژوهشحاضرازمجموع483پرسشنامهدربخشسواالعمومی،ازلحاظجنسیت63/6درصد
تشکیلدادهاند.بیشترینبازهسنیپاسخدهندگان43/9

ازپاسخدهندگانمردانو43/3درصدآنهارازنان
سالمیباشد.وضعیتسؤاالتعمومیپژوهشدرجدول2آوردهشده

درصدمربوطبهبازه29-18
است .
جدول.2سؤاالتعمومیپژوهشبرحسبدرصد 


جنسیت 

سن 

تحصیالت 

شغل 



مرد %68/6

 2128-29

سیکل 29/1

آزاد 36/3

سواالت 

زن41/3

 43/918-29

دیپلم 11/8

دولتی 29/8

%

 14/349-19

فوقدیپلم 9/1

بیکار 12/1

عمومی
پژوهش 

 29/219-39

لیسانس 48/9

 669-12

فوقلیسانس 21/4

69سالبهباال 2/6

دکتری 2/3

خانهدار 21/4

منبع3یافتههایپژوهش 


بوطبهوضعیتوجایگاهفستفروشیها دربعدزیستمحیطیو

براساسجدول 1سؤاالتمر
درگویه مربوطبهکیفیتومحلعرضه

نقشآنهادرمیزانتوسعهگردشگریغذاآوردهشدهاست.

فستفودهادرشمالشهروجنوبشهر،شهروندانمعتقدنددرشمالشهرکیفیتفستفودهاومحل
عرضهآنهابا13/8درصددرسطحخیلیزیادقراردارد .
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جدول.1وضعیتفستفودفروشیهادربعدزیستمحیطیدرشهراصفهان 
خیلی



کم 

متوسط 

زیاد 

گویه 
-2zوضعیتبهداشتیونظافت 

 43/4



 18

 28/8

 26/1

-1zکیفیتومحلعرضهفستفودها

 24/8



 26/9

 14/8

 13/8  19/8

کم 

ضریب

خیلی

میانگین  انحراف

زیاد 

معیار 

تغییرات 

 4/3

 1/29

 2/24

 12/19

 4/31

 2/29

 43/39

درشمالشهر 
-4zکیفیتومحلعرضهفستفودها

 28/9



 11/6

 33/8

 23/8

9

 1/11

 9/91

 48/69

-3zوضعیتسیستمجمعآوریزباله 

 26/4



 18/6

 43/4

 19/8

9

 1/14

 9/99

 49/24

-1zداشتنسیستمتهویهمناسب 

 24/6



 38/2

 14/8

 29

 1/6

 1/38

 9/99

 49/92

-6zداشتننورکافیوشلوغنبودن 

 29/3



 18

 49/1

 22/9

 1/1

 1/18

 9/91

 41/89

درجنوبشهر 

منبع3یافتههایپژوهش 


یتکالبدیومحیطیفستفودفروشیهادرشهراصفهان جدول ،4میزاندسترسی

درارزیابیوضع
بهپارکینگوحملنقلعمومیجهتدسترسیبهمحلدرسطحزیادبا16/1درصدبیشترینفراوانیدر
دارامیباشد .

سطحخیلیزیاد
جدول.4وضعیتفستفودفروشیهادربعدکالبدیدرشهراصفهانبرحسبدرصد 
گویه 

خیلی

کم 

متوسط 

زیاد 

کم 

خیلی

میانگین  انحراف

زیاد 

معیار 

تغییرات 

 1/99

 2/48

 38/13

9

 1/99

 9/99

 42/94

 1/89

 9/91

 41/28

 1/84

 9/86

 49/48

 9/96

 46/46

 2/98

 48/12

 2/29

 12/96

-2kدسترسیبهپارکینگوحملونقلعمومی 

 28/9  12/9

 28/9

-1kدفترپذیرشمنظمدرفضایکافیوآرام 

 11/2

 39/8

 18/2

- 4 Kامنیتمکانی-شهریمناسب 

 29

 43/6

 18/6

 11

 3/8

-3kنزدیکیبهمراکزتاریخیوگردشگری 

 4/6

 42/1

 31/2

 28/4

 1/8

-1kمعماریودکوراسیونزیباومنحصربهفرد 

 24

 44/3

 18/9

 11/8

9

 1/63

-6kنزدیکیبهمحلکاروفعالیت 

 11/6

 24

 49/1

 28/8

 8/3

 1/89

-8kداشتنامکاناتجذاببرایکودکان 

 11/4  46/8

 12/8

 23/6

 3/6

 1/19

9

 26/2  16/1

ضریب

منبع3یافتههایپژوهش 


،فستفودفروشیهابهطورکلیدرارائهتسهیالتدرجهتجذببا 36/4درصد

مطابقجدول3
فراوانیدرسطحمتوسطعملکردهاند .تأثیرنامتجاریوبرندفستفودهادرمیزانخریدبا 18درصد
پاسخگویان،بیشترینفراوانیرابهخوداختصاصدادهاستدرسطحبسیارزیادتأثیرگذاریقراردارد .
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جدول.3وضعیتفستفودفروشیهادربعداقتصادیدرشهراصفهانبرحسبدرصد 
گویه 

خیلی

میانگین  انحراف

خیلی

کم 

متوسط 

زیاد 

زیاد 

معیار 

تغییرات 

 1/13

 9/94

 46/62

 28

 14/1

 36/4

 9/3

 4/8

 2/91

 48/99

 2/98

 39/69

 23/3

 13/9

 49/1

 11/8

 3/8

 1/88

 26

 13/6

 48/8

 26/9

 3/8

 1/66

 31/91
 49/86

-3eسیاستقیمتگذاریمنصفانهواستاندارد 

 1/11

 49/1

 19/4

 9/9

 1/9

 1/44

 2/98

-1eتأثیرنامتجاریوبرندفستفودهادرمیزانخرید 

 6/6

 22/4

 19/1

 44/6

 18

 4/63

 2/21

 21/3

 18/6

 28

 43/3

 8/6

 1/91

 2/28

 39/96

 23

 42/2

 46

 24/3

 1/1

 1/38

 9/96

 48/89

کم 
-2eتسهیالتویژهجهتجذبمشتری 
-1eبهروزبودنسیستمرزرووسفارش 
-4eتوزیعمناسببروشوروبیلبوردهایتبلیغاتی 

-6eصرفهاقتصادیفستفودنسبتبهغذاهایخانگی 
-8eسیاستهایکنترلگسترشفستفودهایغیربهداشتی 

ضریب

نبع3یافتههایپژوهش 


گویههایاین بعد درسطحمتوسطبه ترتیببا
براساسجدول ،1درشاخصهایاجتماهیتمام 
فراوانیپاسخگویی48/3،49/3،31/9،34/1و48/8درصدبیشترینفراوانیرابهخوداختصاصدادهو
تنهامیزانآراستگیظاهریوبهداشتیکارکنانازنظرشهرونداندرسطحکم رعایتشدهاستکه18/9
درصدازفراوانیپاسخگوییرابهخوداختصاصدادهاست .
جدول.1وضعیتفستفودفروشیهادربعداجتماعیدرشهراصفهانبرحسبدرصد 
گویه 

خیلی

خیلی

انحراف

ضریب

معیار 

تغییرات 

 4/41

 2/92

 49/31

 4/94

 218/19

 9/81

 44/36
 42/18
 41
 44/89

کم 

متوسط 

زیاد 

 29/8

 34/1

 19/1

 28/6

 29

 18/9

 14/8

 12/6

 6/8

 4/98

-4sسرعتدرارائهخدماتوپاسخگوییبهمشتریان 

 28/3

 16/3

 31/9

 29/4

9

 1/31

-3sرعایتقوانینفستفودفروشیهاتوسطمشتریان 

 22/2

 18/6

 49/3

 26

 3/9

 1/19

 9/82

-1sرضایتمندیاجتماعیازفستفودها 

 26/2

 19/6

 48/3

 23/8

 1/2

 1/69

 9/92

8

 16/1

 48/8

 28/1

 9/9

 1/98

 2/92

-2sبرخوردمؤدبانهمدیرانوکارکنانبامشتریها 
-1sآراستگیظاهریوبهداشتیکارکنان 

-6sمیزانآسایشروانیوفکریباحضوردرمحل 

کم 
 6/9

زیاد 

میانگین 

منبع3یافتههایپژوهش 


مطابقباجدول ،6تمامگویهها دربعدفرهنگی،ازنظرشهرونداندرسطحمتوسطقرارداردکهبه
اوانیهای44/4،18/8،42/1،43/6،49و42/6درصدرابهخوداختصاصدادهاست .
ترتیبفر 
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نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن

جدول.1وضعیتفستفودفروشیهادربعدفرهنگیدرشهراصفهانبرحسبدرصد 
خیلی

گویه 

خیلی

انحراف

ضریب

معیار 

تغییرات 

 1/81

 2/19

 34/64

 2/18

 31/38
 48/14
 34/38

کم 

متوسط 

زیاد 

 29/2

 19/8

 49

 28/1

 21/6

 28/8

 24

 43/6

 28/1

 26/3

 1/99

-4fتناسبآنباپایگاهاجتماعیوفرهنگی 

 21/3

 26/8

 42/1

 13/8

 23/9

 4/96

 2/28

-3fآسیببهسنتهایفرهنگیوبومی 

 28/1

 11/9

 18/8

 19/3

 22/3

 1/86

 2/19

-1fحفظاحترامومنزلتاجتماعی 

 24/6

 19/9

 44/4

 11/3

 9/8

 1/86

 2/23

 49/86

-6fافزایشتجملگرایی 

 22/3

 24/2

 42/6

 49/3

 24/1

 4/29

 2/28

 46/68

کم 

-2fوضعیتفرهنگیواخالقیمشتریان 
-1fسازگاریفستفودفروشیباباورهایفرهنگی
مذهبی 

میانگین 

زیاد 

منبع3یافتههایپژوهش 


یافتههای استنباطی
درتحلیلوبررسیاینسوالکهکدام عوامل بیشترینتأثیردرامرتوسعهگردشگریغذادارند؟از
تکنیکتحلیلعاملیبهرهگرفتهشدهاست .درگاماول بایدنشاندادکهپرسشنامهبرایتحلیلعاملی
مناسباست.برایسنجشروایییااعتبارمتغیرهابرایانجامتحلیلعاملی،اعتبارمتغیرهابااستفادهاز
هابهعاملهایپنهان)و


انتقلیلداده
آزمونهای کفایتنمونهگیری «کایزر میراولکین» (نشاندهندهامک
آزمون بارتلت (نشان دهنده همبستگی بین متغیرها و عاملها) مورد سنجش قرار گرفت .همانطور که
نشانمیدهدمقدارکفایتنمونهگیریبرابربا9/819استومقدارآمارهآزمونبارتلتبرای

جدول،8
متغیرهادرسطحباالییقرارداردوسطحمعناداریهمکوچکتراز 9/91است،کهتناسبمتغیرهابرای
انجامتحلیلعاملیتأییدمیشوند .

جدول.8آزمونKMOوبارتلتجهتهمبستگیمتغیرهاوعوامل 
 9/819

شاخصاندازهگیری 2KMO

 8688/281

کای1

 396

درجهآزادی( )df

 9/999


1

آزمونبارتلتکروی

سطحمعناداری( )sig

منبع3یافتههایپژوهش 


1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
2. Bartletts Test of Sphericity
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در گام دوم ،پس از اطمینان مناسب بودن روش تحلیل عاملی برای بررسی و تحلیل دادههای گرد
آوریشده،دادههابرای 41شاخصپژوهشدرمحیطنرمافزار اسپیاساس 11واردتحلیلعاملی

شدند.نتیجهحاصلازتحلیلدادههایگردآوریشدهبهروشتحلیلعاملی،گردهمآمدن 41شاخص

شناساییشدةاولیه،زیر 9عاملکلیوبرتراستکهدرجدول 9نشاندادهشدهاست.همانطورکهدر
تشکیلمیگردد.قسمتاول

عواملاستخراجشدهنیزمشاهدهمیگردد،اینجدولازسهبخش 

جدول
مانند.یعنیعاملهاییکه


هاییاستدرتحلیلباقیمی

لیهوتعیینکنندهعامل
مربوطبهمقادیرویژهاو
مقدارویژهآنهابیشتراز 2هستند.قسمتدومجدولعواملاستخراجشدهمربوط بهمقدارویژهعوامل
استخراجشدهقبلازچرخشدادنعواملاست  .قسمتسومومهمترینبخشاینجدولنشاندهندة
مقدار ویژه عوامل پس از چرخش دادن دادهها است .مجموع  9عامل یاد شده جمعا  89/93درصد از
واریانس مجموع متغیرهای اولیه تحقیق را تبیین مینماید .همانگونه که در جدول  ،8مشاهده میشود،
نسبتکلتغییراتیکهتوسطعواملاستخراجشدهتبیینمیگردددرهردوشکلچرخشیافتهوبدون
درروشچرخشیافته،عاملهاهریکنسبتمتعادل

چرخشمقدارثابتیبرابربا 89/93درصداست.
پژوهشراتوضیحمیدهندواینویژگیچرخشواریماکساستکهتغییرات

تریازتغییراتمتغیرهای 
رادربینعاملهابهشکلیکنواختتریتوزیعمیکند.



625

نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن
جدول.8عواملاستخراجشدهمؤثردرتوسعهگردشگریغذاوفستفودهادرشهراصفهان 
مقادیرویژهاولیه 
درصد
تجمعی
واریانس
تبیینشده 

درصد
واریانس
تبیینشده 

مقادیرویژهعواملاستخراجیبدونچرخش 
درصد
مقدار

تجمعی

ویژه 

واریانس

درصد
واریانس
تبیینشده 

تبیینشده 

مقادیرویژهعواملاستخراجیچرخشیافته 
درصد

مقدار

تجمعی

ویژه 

واریانس

درصد
واریانستبیین

تبیینشده 

مقدارویژه  عاملها 

شده 
 11/411

8/234

2

24/886

24/886

3/322

 11/411

11/411

8/234

11/411

3/298

1

4/129

4

13/124

29/318

4/448

41/339

24/228

3/298

41/339

24/228

44/869

9/138

4/911

31/382

29/942

4/129

 31/382

29/942

3
1

34/112

9/362

4/918

12/934

1/181

2/884

12/934

1/181

2/884

12/293

8/844

 1/114

16/299

1/918

2/628

16/299

1/918

2/628

16/612

1/128

2/866

69/411

3/111

2/411

 69/411

3/111

2/411

6

62/692

1/969

2/611

63/134

4/928

2/113

63/134

4/928

 2/113

8

66/198

3/828

2/132

68/868

 4/111

2/218

 68/868

4/111

2/218

8

89/934

3/346

2/329

89/934

 4/281

2/926

89/934

 4/281

2/926

9

منبع3یافتههایپژوهش 


جدول 9نشان دهندهماتریساجزای حاصلازتحلیلعاملی استوشاملبارهایعاملی(نمرات
دورانیافتهاند .

هادرعاملهایباقیماندهکهبهروشچرخشواریماکس2


یکازشاخص
عاملی)هر
هادرعاملهایمستخرجازتحلیل 


عاملیهریکازشاخص
جدول.9ماتریساجزایچرخشیافتهونمره
متغیرها 

عاملها
2

1

4

3

1

6

8

8

9

4f

 9/818

















 1f

 9/829

















 4f

 9/819

















 6f

 9/836

















 1f

 9/686

















 2f

 9/668

















 6s

 9/691

















 4s



 9/898















 2s



 9/899















1s



 9/693















1. Varimax rotation method
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ادامهجدول 9
متغیرها 

عاملها
2

1

4

3

1

6

8

8

9

 3s



 9/618















 8e



 9/613















 1k





 9/823













 4k





 9/828













 6k





 9/899













 1k





 9/681













 3k





 9/644













 2k





 9/119













 2z







 9/889











 4z







 9/883











 1z







 9/861











 3z







 9/898











 1z







 9/618











 1e









 9/899









 4e









 9/828









 2e









 9/698









 3e









 9/199









 1e











 9/844







 6e











 9/119







 6z













 9/992





 8k















 9/898



1s

















 9/884

منبع3یافتههایپژوهش 


درصدازواریانسدادههای

مقدارویژهعاملاستخراجشدهاولبرابربا 3/32استکهبهتنهایی 24/88
هفتموردازشاخصهایموردبررسیبارگذاریشدهاستکهدر

تحقیقراتبیینمیکند.دراینعامل
جدول29آمدهاست .
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نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن

باتوجهبهمتغیرهایگردآمدهزیرعنوانعاملاولونمرهعاملیمربوطبهاینمتغیرها،بعدفرهنگیبه
عنوانمهمترینواولینعاملتأثیرگذاردرتوسعهگردشگریغذابهویژهفستفودهادرشهراصفهان
مامشاخصهایبعدفرهنگیویکشاخص ازبعداجتماعی ،درعاملاولقرارگرفتهاندکه

میباشدوت

از میان این شاخصها  آسیب به سنت های فرهنگی و بومی به عنوان مهم ترین شاخص با بار عاملی
9/818تعیینگردید .
جدول.29شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملاول(عاملفرهنگی) 
شاخص 

بارعاملی 

2

 3f

آسیببهسنتهایفرهنگیوبومی 

 9/818

ردیف  کدشاخص 
1

1f

حفظاحترامومنزلتاجتماعی 

 9/829

4

4f

تناسبآنباپایگاهاجتماعیوفرهنگی 

 9/819

3

 6f

افزایشتجملگرایی 

 9/836

1

 1f

سازگاریفستفودفروشیباباورهایفرهنگی

 9/686

مذهبی 
6

 2f

وضعیتفرهنگیواخالقیمشتریان 

 9/668

8

 6s

میزانآسایشروانیوفکریباحضوردرمحل 

 9/691

 منبع3یافتههایپژوهش 


مقدارویژهعاملاستخراجشدهدوم(اجتماعی) ازمدلتحلیلاینمطالعهبرابربا4/44بهدستآمده
وبهتنهاییقادربهتبیینوتوضیح 29/31درصدازواریانسمتغیرهایتحقیقمیباشد.درمجموعپنج
نمرهعاملیهریکازشاخصهادر

شاخصزیردراینعاملبارگذاریشدهاست .جدولشماره 22
دومرانشانمیدهد .مهمترینشاخصدرعاملدوم،سرعتدرارائةخدماتوپاسخگوییبه

عامل
میباشد.
مشتریانبابارعاملی 9/898
جدول.22شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملدوم(عاملاجتماعی) 
ردیف 

کد

شاخص 

بارعاملی 

2

4s

سرعتدرارائهخدماتوپاسخگوییبهمشتریان 

 9/898

1

2s

برخوردمؤدبانهمدیرانوکارکنانبامشتریها 

 9/899

شاخص 

4

1s

رضایتمندیاجتماعیازفستفودها 

 9/693

3

3s

رعایتقوانینفستفودفروشیهاتوسطمشتریان 

 9/618

1

8e

برنامهریزیوسیاستهایکنترلگسترشفستفودهایغیربهداشتیومضر 


 9/613

منبع3یافتههایپژوهش 
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هاراتبیینمیکند.دراین


ازواریانسداده
مقدارویژهعاملسوم4/91استکهبهتنهایی9/13درصد
عامل شش مورد از شاخصهای بررسی شده بارگذاری شدهاند.جدول 21نمره عاملی هریک از این
شاخصها را نشان میدهد .از بین شاخصهای بارگذاری شده در این عامل شاخص معماری و

دکوراسیونزیباومنحصربهفردبیشترینبارعاملی9/823رابهخوداختصاصدادهاست .
جدول.21شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملسوم(کالبدی) 
شاخص 

بارعاملی 

ردیف  کدشاخص 
2

1k

معماریودکوراسیونزیباومنحصربهفرد 

 9/823

1

4k

امنیتمکانی-شهریمناسب 

 9/828

4

6k

نزدیکیبهمحلکاروفعالیت 

 9/899

3

1k

دفترپذیرشمنظمدرفضایکافیوآرام 

 9/681

1

3k

نزدیکیبهمراکزتاریخیوگردشگری 

 9/644

6

2k

دسترسیبهپارکینگوحملونقلعمومی 

 9/119

منبع3یافتههایپژوهش 


مقدارویژهعامل چهارمبا 4/91بودهوقادراست 9/36درصدازتغییرواریانساطالعاتموضوع
.تمامشاخصهامربوطبهبعدزیستمحیطیوتعداد 1شاخص

موردبررسیرامحاسبهوتبیینکند
مهمترینشاخصدردرعاملچهارمو
میباشد.شاخصوضعیتبهداشتی ونظافتبابارعاملی  9/888

حیطیمیباشد .

بعدزیستم
جدول.24شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملچهارم 
ردیف  کدشاخص 

شاخص 

بارعاملی 

2

 2z

وضعیتبهداشتیونظافت 

 9/889

1

4z

کیفیتومحلعرضهفستفودهادرجنوبشهر 

 9/883

4

1z

داشتنسیستمتهویهمناسب 

 9/861

3

3z

وضعیتسیستمجمعآوریزباله 

 9/898

1

 1z

کیفیتومحلعرضهفستفودهادرشمالشهر 

 9/618

منبع3یافتههایپژوهش 


مقدارویژهعاملپنجمبرابر 1/11بهدستآمدهاستوبهتنهایی 8/88درصدواریانسمتغیرهای
تحقیقراتبیینوتوضیحمیدهد.چهارمتعیربارگذاریشدهدرجدول 23آمدهاست.دومتغیرتأثیرنام

تجاریوبرندفستفودهادرمیزانخریدازآنهاوصرفهاقتصادیفستفودهانسبتبهغذاهایخانگی
رصدواریانسمتغیرهاراتبیینمیکند .

تحتعنوانعاملششمبامقدارویژه2/86میباشدو1/12د
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درعاملهایهفتم،هشتمونهمازبین 41شاخص ،هرکدامداراییکشاخصمیباشندکهبه


عنوان عوامل و شاخصهایی با کمترین تأثیر در توسعه گردشگری فست فودها شناخته شدهاند که به
ترتیبشاخصداشتننورکافیوشلوغنبودنبابارعاملی،9/992شاخصداشتنامکاناتجذاببرای
کودکانبابارعاملی 9/898وآراستگیظاهریوبهداشتیکارکنانبابارعاملی 9/884قرارگرفتهاندکه
ازواریانسمتغیرهاراتبیینمیکنند .

بهترتیبهرکدام3/82،1/96و3/34درصد
شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملپنجم(عاملاقتصادی) 

جدول.23
ردیف 

کدشاخص 

شاخص 

بارعاملی 

2

 1e

بهروزبودنسیستمرزرووسفارش 

 9/899

1

4e

توزیعمناسببروشوروبیلبوردهایتبلیغاتیدرشهر 

 9/828

4

 2e

تسهیالتویژهجهتجذبمشتری 

 9/698

3

3e

سیاستقیمتگذاریمنصفانهواستاندارد 

 9/199

منبع3یافتههایپژوهش 


هفتم،هشتمونهمبهعنوانعاملهایباکمترینتأثیر 

شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملهایششم،

جدول.21
ردیف 

کدشاخص 

شاخص 

2

1 e

1

6e

صرفهاقتصادیفستفودنسبتبهغذاهایخانگی 

تأثیرنامتجاریوبرندفستفودهادرمیزانخرید 

بارعاملی 
 9/844
 9/119

عامل 
ششم 

4

 6z

داشتننورکافیوشلوغنبودن 

 9/992

هفتم 

3

 8k

داشتنامکاناتجذاببرایکودکان 

 9/898

هشتم 

1

 1s

آراستگیظاهریوبهداشتیکارکنان 

 9/884

نهم 

منبع3یافتههایپژوهش 


به منظور بررسی نقش ابعاد مختلف در توسعه گردشگری غذا و فست فوداز آزمون فریدمن ()F
استفادهشدهاست .
درجدول 26و 28نتایجحاصلازآزمونفریدمنآوردهشدهاست .براساسجدول28میانگینرتبهای
هربعدنشاندادهشدهاست.بهاینترتیبتأثیرهریکازابعادبرمیزانتوسعهگردشگریغذادرشهر
اصفهان بر اساس اهمیت عبارت اند از )2 3بعد کالبدی با میانگین رتبهای  )1 ،221/11بعد فرهنگی با
)بعداجتماعیبامیانگینرتبهای)3،293/98بعدزیستمحیطیبامیانگین

میانگینرتبهای4 ،222/42

)بعداقتصادیبامیانگینرتبهای91/48بهترتیبتعیینشدهاند 

رتبهای1،94/11
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در جدول  ،28به ترتیب تعداد دادههای هر متغیر ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و  sigرا ارائه
میدهد.باتوجهبهاینکهمقدار sigکمتراز9/91است()9/99ادعاییکسانبودنتأثیرابعادمختلفدر

ومی توانگفتابعادمختلفتأثیرمتفاوتیدرتوسعه
توسعهگردشگریغذادرشهراصفهانردمیشود 
گردشگریغذاوفستفوددارند .
جدول.26میانگینرتبهایابعادموردبررسیدرپژوهش 
ابعاد 

میانگینرتبهای 

زیستمحیطی 

 94/11

کالبدی 

 ***221/11

اقتصادی 

 91/48

اجتماعی 

 293/98

فرهنگی 

 222/42

منبع3یافتههایپژوهش 


جدول.28نتایجنهاییآزمونفریدمن 
تعداد 

 483

کای 1

 2248/914

درجهآزادی 

 41

sig

 9/99

منبع3یافتههایپژوهش 


بهمنظورارزیابی «میزان رضایتمندیاجتماعیازفستفودهادرشهراصفهان»ازآزمونکایاسکوئر
استفادهشدهاست .نتایجحاصلازاینآزموندرجدول  28آمدهاست .باتوجهبهنتایجآزمون،ازآن
بهنظرمیرسدرضایتمندیاجتماعیازفستفودهادر

جاییکهمقدار sigکمتراز 9/91است فرضیه«
پذیرفتهمیشود .

شهراصفهانارتقاءپیدانکردهاست»
جدول.28آزمونکایدوبهمنظورمیزانرضایتمندیاجتماعیازفستفودهادرشهراصفهان 
کایدو

درجهآزادی 

sig

 194/969

3

 9/99

منبع3یافتههایپژوهش 
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تجملگراییازآزمون

بینمیزانآسیببهسنتهایفرهنگیوبومیبامیزان 

دربررسیمیزانهمبستگی 
همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان میدهد که با توجه به
ضریبهمبستگی()9/391مشخصشدهاستکهبینایندومتغیریکارتباطبسیارقویوجوددارد .
جدول.29آزمونهمبستگیپیرسون 
میزانآسیببهسنتهایفرهنگیو پیرسون   Sig
تعدادمشاهدات( )N
بومیوافزایشتجملگرایی 
 483
 9/99  9/391
منبع3یافتههایپژوهش 


نتیجهگیری و پیشنهادات
هایمهم آن ،فستفودهای

ازجملهمواردبسیارمهمدرامرگردشگری،غذاستکه یکیاز زیرساخت
شهریاست .دراینمقالهسعیشدهتاعواملمؤثربرتوسعهصنعتگردشگریغذاباتأکیدبرفست-
فودهای شهری  شهر اصفهان شناسایی شوند .به همین منظور از آزمون تحلیل عاملی ،آزمون فریدمن،
آزمونکای  1وهمبستگیپیرسوناستفادهشدهاست.نتایجحاصلازروشتحلیلعاملینشاندادکه
عاملفرهنگیبامقدارویژهعاملاستخراجشدهاولبرابربا 3/32استکهبهتنهایی 24/88درصداز
واریانسدادههایپزوهشراتبیینکردهاستوبهعنوانعاملبرترو تأثیرگذارشناختهشدهاستودر

شهراصفهانگسترشفستفودهامنجربهآسیببهسنتهایبومیوفرهنگیشدهاستوبهعنوان
شاخصبرتربابارعاملی 9/818شناختهشدهاستودلیلآنهمفرهنگوسنتتاریخیشهراصفهان
استکههمچناندرشهرحفظشدهاست.وافرادهمچنانتمایلبیشتریبهمصرفغذاهایمحلیدر
شهراصفهاندارند .
مونفریدمنبراساسمیانگینرتبهای  ،بعدکالبدیباالترینمیانگینرابا مقدار  221/11به

طبقآز
دستآوردوبهعنوانمهمترینبعدشناختهشد.درحالیکهدریافتههایگروسی()2489صرفاًبربعد
طورویژهناشیازجواجتماعیمیداند

فودفروشیهارابه 

اجتماعیتأکیدشدهاستومراجعهبهفست
که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد .یافتههای پژوهش ملکی ( )2491بیشتر به شاخصهایی
فودفروشیهادرمیزان

همچونپخشموسیقیمالیم،نورپردازیمناسبورنگآمیزیفضایداخلیفست
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ترینبعدمیداندکهباتوجهبه

جذبمشتریانوگردشگرانتأکیدداردوعاملفیزیکیوکالبدیرامهم
این که در پژوهش حاضر بعد کالبدی به عنوان مهمترین بعد شناخته شده با هم همخوانی دارد .در
یافتههای علوی ( )2496در شهر شیراز ،بعد بهداشتی و زیستمحیطی را مهمترین بعد دانسته که با

پژوهشحاضرهمخوانیندارد .
درمطالعاتخارجی،پندگارستومن()1991شاخصهایمربوطبهبعدفیزیکیوکالبدیرادر
جذبگردشگرانتأثیرگذاردانستهاندباباپژوهشحاضرکهبعدکالبدیمهمترینبعدشناختهشدهاست
همخوانیدارد .
ازنظرریدلوهمکارانش ()1998ترکیبیازشاخصهایاقتصادیو کالبدیدرگسترشاستفادهاز
میباشندکهباپژوهشحاضرتاحدودیهمخوانیدارد .
فستفودهاتأثیرگذار 
فودفروشیهابهطورمستقیم


فودهاوفست
یافتههایاوکسل()1921دردسترسبودنفست
براساس 
أثیرگذارنمیباشد .اومعتقداستباوجودفضایمجازیوسفارشاتاینترنتیمیزان

درجذبگردشگرانت
هاکاهشمییابدکهدراینصورتبا نتایجپژوهشحاضرهمخوانیندارد؛


فودفروشی
مراجعهبهفست
زیرادرپژوهشحاضرشاخصدسترسیدربعدکالبدیقرارگرفتهوبهعنوانعاملتأثیرگذارشناخته
شدهاست .
در پژوهش های کانیان ،انگانا و وون ( )1926در ارتباط با اثر وجود پارکینگ و فضای گسترده و
مناسب داخل فست فود فروشیها در جذب گردشگران و مشتریان تأکید دارند که این شاخص ها با
شاخصهایدسترسیبهپارکینگوفضایداخلیمناسبفستفودفروشیهادربعدکالبدیبهعنوان
مهمترینبعددراینپژوهشهمخوانیدارد .

فودفروشیها بهمدارسدسترسی


دهدکهنزدیکیفست

)نشانمی
یافتههایتامسنوهمکاران(1929

ها،سبباستقبالبیشترازفستفودفروشیهاشدهاستکهاینشاخصباشاخصنزدیکیبه


آسانبهآن
محلکاروفعالیتدربعدکالبدیدرپژوهشحاضربهعنوانبرترینبعدازنظرشهروندانهمخوانیدارد .
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نتایج ارزیابی میزان رضایتمندی اجتماعی از فست فودها در شهر اصفهان با مقدار  9/99 sigعدم
رضایتمندیرانشانداده استبنابراینالزماستکهدرجهتبهبودکیفیتورعایتاصولبراساس

ابعاد مختلف زیست محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی توجه بیشتری صورت بگیرد .بر
خانوادهها در شهر

اساس نتایج ضریب همبستگی ،نتایج نشان داد که با افزایش میزان تجمل گرایی در 
یبهابهبخشسنتیوبومیغذاهابیشتربودهاستکهباضریب9/391میباشد .
اصفهانمیزانآس 
بهاینترتیببهمنظورتوسعهصنعتگردشگریغذادر شهراصفهانباتأکیدبرفستفودهایشهری
پیشنهاداتزیرارائهمیگردد 3



هاازلحاظحرفهای،رعایتمواردبهداشتیومهمان-

تربیتوآموزشکارکنانفستفودفروشی
نوازیورعایتآداباخالقیبامشتریانوگردشگران 



فودفروشیهابهمنظورحفظ

گنجاندنغذاهایسریعوفستفودیمحلیوسنتیبهمنویفست
سنتهایبومیوفرهنگیشهراصفهان 



رسانها
سایتهاوپیام 

استفادهازتبلیغاتتلویزیونی،فناوریهایاطالعاتوارتباطاتمانندوب
وبرندسازیفستفودهایمحلیوسنتیدرسطحبینالمللی 


منابع
امراللهیبیوکی،ناهیدونظریدهقی،اعظم «.)2493(.اثراتتصویرذهنیگردشگرانشهراصفهانبرتوسعهگردشگریپایدار
آن».فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری.سالدهم،شماره،42صص .294-219
ایزدی ،حسن« .)2493( .گردشگری غذا فرصتی برای توسعة پایدار روستایی در ایران» .مجله پژوهشهای روستایی .دوره
ششم،شماره،2صص .61-96
بافقی زاده  ،محمد؛ سلیمانی مقدم ،پرویز و طاهریفر ،راضیه« .)2491( .سطحبندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر
اهواز».فصلنامهجغرافیاییفضایگردشگری.دورهپنجم،شماره،19صص .48-18
تقوایی،مسعودوگودرزی،مجید«.)2491(.تدوینواولویتبندیراهبردهایتوسعهگردشگریپزشکی(مطالعهموردی3کالن
شهرشیراز)».نشریهپژوهشوبرنامهریزیشهری.سالهفتم،شماره،13صص .2-11
تقوایی،مسعودواکبری،محمود.)2488(.مقدمهایبربرنامهریزیومدیریتگردشگریشهری.اصفهان3انتشاراتعلوی .
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جانی،سیاوشودنیابین،فهیمه«.)2496(.بررسیعواملمؤثربرتعدادوطولاقامتگردشگرانملی3مطالعهبیناستانی».مجله
برنامهریزیوتوسعهگردشگری.سالششم،شماره،11صص .49-14
حلبیان،امیرحسین؛پورعیدیوند،الله؛ عبداهللزاده،مهدیو عمرانی،زینب« .)2488( .ارزیابیمیزانرضایت گردشگراناز
امکاناتوخدماتگردشگری (مطالعهموردی3بخشتاریخیوفرهنگیشهراصفهان)» .مجلهاندیشهجغرافیایی .سالدوم،
شماره،3صص .86-294
سرشماریعمومینفوسومسکن .)2491(.
سرور ،رحیم؛ اکبری ،مجید و درویش؛ بهروز« .)2496( .طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدلسازی
ساختاریتفسیری» .فصلنامهعلمی– پژوهشیوبینالمللیانجمن جغرافیایایران .دورهجدید،سالپانزدهم،شماره،14
صص .84-99
شاطریان،محسن؛موسوی،سیدحجت؛کیانیسلمی،صدیقهوزارعی،مینا«.)2498(.مدلسازیعواملشکلدهندهگردشگری
آشپزیواثرآنبروفاداریگردشگران(نمونهموردیگردشگرانشهراصفهان)».نشریهپژوهشوبرنامهریزیشهری.سال،9
شماره،41صص .14-66
ضرغام،حمید«.)2482(.مدلبرنامهریزیاستراتژیکجهانگردیایران».مرکزآموزشبنیادمستضعفانوجانبازان .
علوی،سیدمسلم؛ ابراهیمی،ابوالقاسم؛ پورموردینی،الهه و مسعودی،نازنین« .)2496(.شناساییوطبقهبندیعواملمؤثربر
انتخابفروشگاهفستفودبااستفادهازروشتحلیلعاملی».مجلهمدیریتبازرگانی.دورهنهم،شمارة،3صص .818-813
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