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گردشــگری غــذا ،تحلیــل
نظریــات ،رســتورانهای ایرانــی،
ســایت تریــپ ادوایــزر
مقدمه

چکیده

تریــپ ادوایــزر یکــی از وبگاههــای مشــهور حــوزۀ گردشــگری اســت کــه
گردشــگران داوطلبانــه نظریــات خــود را در آن بــا دیگ ـران ب ـه اشــتراک میگذارنــد.
تحلیــل و بررســی ایــن نظریــات ،راهــکاری نویــن بــرای مدیــران کســبوکارها و
بازاریابــان بهمنظــور افزایــش کیفیــت و بهبــود خدمــات بــه گردشــگران اســت.
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،تحلیــل نظریــات گردشــگران دربــارۀ رســتورانهای
ایرانــی بــا بررســی نظریــات ثبتشــدۀ گردشــگران در ســایت تریــپ ادوایــزر اســت.
ایــن تحقیــق برحســب نتیجــۀ کاربــردی ،بــا توجــه بــه هــدف ،از نــوع اکتشــافی و
بهلحــاظ نــوع دادههــای استفادهشــده کیفــی اســت .بــرای جمــعآوری نظریــات
گردشــگران از ای��ن س��ایت ،رســتورانهایی کــه بیشــترین امتیــاز را از گردشــگران
کســب کردهانــد از شــهرهای اصفهــان ،شــیراز ،کرمــان ،تبریــز و رشــت انتخــاب
شدــند .در تحقی��ق حاض��ر ب��رای جمــعآوری و بررســی دادهه��ا از روش تحلیــل
محتــوا اســتفاده شــده اســت .نتایــج تحلیــل محتــوای  200دادۀ جمعآوریشــده
بــه شناســایی هفــت مقولــه (جاذبههــای رســتوران ،جاذبههــای غذایــی ،کیفیــت
ادراکشــده ،زمــان انتظــار ادراکشــده ،ادراکات ذهنــی ،هویتیابــی بــا مقصــد،
و آوازۀ برن��د) از هجـ�ده مفهوــم (جاذبههــای محیطــی ،جاذبههــای احساســی،
جاذبههــای قیمتــی ،خلــق تجربــهای منحصربهفــرد ،تضمیــن ســامتی ،طعــم و
کیفیــت مطلــوب ،کیفیــت روابــط نیــروی انســانی ،کیفیــت ارائــۀ خدمــات ،کیفیــت
مشــتریمداری ،زمــان انتظــار در صــف ،زمــان انتظــار حیــن و قبــل از دریافــت
غــذا ،نگــرش گردشــگران ،تصویــر غذایــی مقصــد ،نمادگرایــی فرهنگــی ،اعتبــار
اجتماع��ی کسبش�دـه ،ش��هرت رس��توران ،ش��هرت غ��ذا ،و مش��اهیر) منجــر شــد.

توســعۀ گســتردۀ شــبکههای اجتماعــی باعــث
شــده اســت مشــتریان ایــن حــوزه نفــوذ خــود را گســترش
دهنــد و بــه منبعــی از دانــش و تولیدکننــدۀ اطالعــات ب ـرای
کســبوکارها و مشــتریان بالقــوه تبدیــل شــوند (Buhalis
 .)& Sinarta, 2019در بخــش گردشــگری ،کــه ارتبــاط
و تعامــل میــان افــراد و مشــاغل قــوی اســت ،مشــتریان
از طریــق وبگاههــای تعاملــی گردشــگری اطالعــات
فشــردهای درمــورد منطقــه ،مشــاغل و خدمــات گردشــگری
ارائــه میدهنــد ( .)Tajzadeh-Namin, 2012در ایــن

وبگاههــا ،ماننــد تریــپ ادوایــزر 1،گردشــگران بــا ارســال
نظریــات خــود ،طیــف گســتردهای از اطالعات را در دســترس
دولتهــا ،کس ـبوکارهای گردشــگری و همچنیــن مشــتریان
بالقــوه قــرار میدهنــد ( .)Molinillo et al., 2016تریــپ
ادوایــزر در ســال  ،۲۰۲۱بــا بیــش از  884میلیــون نظــر
کاربــران دربــارۀ جاذبههــای گردشــگری در سراســر دنیــا
و پوشــش بیــش از  7/3میلیــون هتــل ،رســتوران ،خطــوط
هوایــی و جاذبــۀ گردشــگری ،بــه یکــی از وبگاههــای پیشــرو
و تأثیرگــذار در صنعــت گردشــگری تبدیــل شــده اســت.
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شــود .وبگاههــای پیشــرفتهای ماننــد تریــپ ادوایــزر بــا
اتــکا و تأکیــد بســیار بــر نظریــات مصرفکننــدگان ،بســتری
مناســب بــرای درک بهتــر رفتــار آنــان فراهــم کردهانــد.
بررســی نظریــات گردشــگران بــا تجربــۀ قبلــی ،درک همــۀ
جنبههــای رفتــاری آنــان را بــه همــراه خواهــد داشــت
و اطالعــات الزم بــرای پاســخگویی بــه خواســتهها و
نیازهــای آنــان بــه بهتریــن شــکل ممکــن را فراهــم خواهــد
کــرد .بههمینمنظــور ،ارزیابــی نظریــات مربــوط بــه
رســتورانها در ایــران از دیــدگاه گردشــگران حائــز اهمیــت
ن ،هــدف پژوهــش حاضــر ،تحلیــل و بررســی
اســت .بنابرایـ 
نظریــات تدوینشــدۀ گردشــگران بعــد از خــوردن غــذای
ایرانــی در رســتورانهای معــروف در وبــگاه تریپ ادوایــزر
بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا و کشــف عوامــل مؤثــر
در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه
بــا غــذا و رســتورانهای ایرانــی بــا هــدف بهبــود تجربــۀ
گردشــگران اســت؛ زیـرا بهبــود تجربــۀ گردشــگران در رابطــه
بــا غــذا و رســتورانهای ایرانــی نیتهــای رفتــاری مثبتــی
را دربــر خواهــد داشــت؛ ازجملــه توصیــۀ رســتوران بــه
دیگــران بــرای خــوردن غــذای ایرانــی و بازگشــت مجــدد
بــه آن رســتوران ب ـرای خــوردن غذاهــا .بــا توجــه بــه مــوارد
ذکرشــده ،در ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال
هســتیم کــه براســاس نظریــات تدوینشــدۀ گردشــگران در
وبــگاه تریــپ ادوایــزر ،عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری
مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه بــا غــذا و رســتورانهای
ایرانــی بــا هــدف بهبــود تجربــۀ آنــان کدامانــد؟
یافتههــای ایــن تحقیــق بــه ایــن دلیــل حائــز
اهمیــت اســت کــه براســاس نظریــات واقعــی گردشــگران
و تجربــۀ قبلــی آنــان زمینــۀ بهبــود و توســعۀ فعالیتهــای
کســبوکارهایی را فراهــم کــرده کــه در ایــران خدمــات
غذایــی ارائــه میدهنــد؛ درنتیجــه صحــت خروجــی نتایــج
و اعتبــار پیشــنهادات باالســت .در ادامــه ابتــدا پیشــینهای از
پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه ارائــه میشــود.
در بخشهــای بعــدی ،بهترتیــب پیشــینۀ نظــری و تجربــی،
روششناســی پژوهــش ،یافتههــای پژوهــش و درنهایــت
نتیجهگیــری و پیشــنهادها بــرای تحقیقــات آتــی ارائــه
میشــود.

رســتورانداری یکــی از زیرمجموعههــای مهــم
صنعــت گردشــگری اســت کــه در افزایــش جذابیتهــای
مقصدهــای گوناگــون گردشــگری تأثیــر بســزایی دارد .غــذا
میتوانــد بهمنزلــۀ ســفیر فرهنگــی جوامــع موجــب ترویــج
زوایــای گوناگــون فرهنگــی شــود (صالحــی و همــکاران،
ً
 .)1399همچنیــن ،گردشــگران تقریبــا نیمــی از بودجــۀ
خــود را صــرف غــذا و نوشــیدنی در حیــن ســفر میکننــد
( .)Okumus et al., 2018درنتیجــه غــذا میتوانــد بــه
منافــع اقتصــادی فراوانــی منجــر شــود .همچنیــن غــذا را
میتــوان محصولــی تلقــی کــرد کــه پایــداری ،اصالــت
و ماهیــت ویژگیهــای فرهنگــی ،جغرافیایــی ،طبیعــی و
روســتایی هــر منطقــه را منتقــل میکنــد (Fusté-Forné,
)2019؛ ازای ـنرو میتــوان آن را اب ـزاری ب ـرای توســعۀ یــک
منطقــه قلمــداد کــرد .غــذا همچنیــن میتوانــد هویــت یــک
مقصــد را بهبــود بخشــد؛ زیـرا بــه شــیوههای زندگــی ،تولیــد
محلــی ،جشــنهای فرهنگــی و میــراث آن مقصــد مرتبــط
اســت ()Tsai & Wang, 2017؛ ازایـنرو میتــوان از غــذا
بـرای برندکــردن یــک مقصــد نیــز اســتفاده کــرد .عالوهبرایــن،
توســعۀ غذاهــا در یــک منطقــه عالوهبــر حفــظ مشــاغل
موجــود ،موجــب ایجــاد اشــتغال در آن منطقــه نیــز میشــود
()Azman, 2012؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه بــر
غــذا بهمنزلــۀ عنصــری اصلــی در سیاس ـتها و راهبردهــای
بازاریابــی مقصــد تأکیــد میشــود (Tsai & Wang,
 .)2017درنهایــت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه توســعۀ
رســتورانداری در ایــران منافــع اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی فراوانــی را بــه هم ـراه دارد و گامــی مؤثــر در جهــت
توســعۀ پایــدار گردشــگری در ایــران اســت.
امــروزه کشــورهای عربــی ماننــد لبنــان و کشــورهایی
ماننــد چیــن ،هنــد ،مکزیــک و بهویــژه ترکیــه بــه تقویــت
رســتورانداری پرداختــه و مکتــب آشــپزی و رســتورانداری
خ��ود را توس��عه داده و ب��ه گردش��گران عرض��ه کردهان��د .در
ایــران ،برخــاف دیگــر کشــورها ،ســرمایهگذاری در ایــن
زمینــه انجــام نشــده اســت و در کسـبوکار رســتورانها نــگاه
گردشــگری وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل رونــق چندانــی
در زمینــۀ جــذب گردشــگر از طریــق غــذا در ای ـران نداریــم
و خالئــی تحقیقاتــی در ایــن زمینــه وجــود دارد .همچنیــن
بهمنظــور عرضــۀ غــذا بهمنزلــۀ جاذبــۀ اصلــی گردشــگری
پیشینۀ نظری
در رســتورانهای ایــران ،درک رفتــاری کــه گردشــگران در
تحــول در ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی تأثیر گســتردهای
ارتبــاط بــا غــذا بــروز میدهنــد مهــم اســت؛ زی ـرا میتــوان
غــذا را محصولــی در نظــر گرفــت کــه هنــگام مصــرف آن ،در ارتبــاط و تعامــل میان کسـبوکارها و مشــتریان گذاشــته که بهطور
گردشــگران بــا تصمیمــات بســیاری مواجهانــد .بــرای درک گســترده در مطالعــات متعــدد بررســی شــده اســت (Prebensen
ایــن تصمیمــات نیــاز اســت کــه رفتــار گردشــگران بررســی  .)et al., 2013; Oxenswardh, 2018بــه گفتــۀ راســت

تحلیل محتواي نظریات گردشگران دربارۀ رستورانهای ایرانی
در وبگاه تریپ ادوایزر
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1. Rust & Lemon
2. Trivago
3. Yahoo Travel

پیشینۀ تجربی
در برخــی از تحقیقــات ،نظریــات گردشــگران در
وبگاههــای گردشــگری بــرای کســبوکارهایی کــه خدمــات
غذایــی ارائــه میدهنــد ارزیابــی شــده اســت .در ایــن زمینــه،
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و لمــون )2001( 1بــا پیشــرفت در ّفنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات و امکاناتــی کــه ّفنــاوری اینترنــت ارائــه میدهــد
ارتباطــات و تعامــات بیــن مشــتریان و کسـبوکارها افزایــش
یافتــه اســت و توســعۀ ســاختار جدیــد در تولیــد را بــه هم ـراه
داشــته اســت .تاجزاده ـ نمیــن ( )2012اظهــار داشــت کــه
امــکان بهاشــتراکگذاری اطالعــات از طریــق مشــتریان
در مجامــع ارتباطــات آنالیــن ،مشــتریان را بــه تولیدکننــدۀ
اطالعــات در بــازار تبدیــل کــرده اســت .مشــتریان تجربیــات
خــود را بهصــورت آنالیــن بــه اشــتراک میگذارنــد و ایــن
موضــوع بــرای ســایر مشــتریان و کســبوکارها اطالعاتــی
مفیــد و حائــز اهمیــت را بــه همــراه دارد .ایــن اطالعــات
ســریع ،واقعــی ،بــهروز و در همهجــا در دســترساند
( .)Kaplan & Haenlein, 2010اطالعاتــی کــه مشــتریان
قبلــی تولیــد کردهانــد ،گنجینــهای بــرای مشــتریان آینــده و
کســبوکارهایی بــا منافــع مشــابه اســت و درحکــم راهنمــا
عمــل میکنــد ( .)Fang et al., 2016در حــوزۀ گردشــگری
در وبگاههایــی ماننــد تریــپ ادوایــزر ،تــری وگــو 2و یاهــو
تـراول ،3گردشــگران طیــف گســتردهای از اطالعــات را درمورد
مناطــق گردشــگری و جاذبههــای آن براســاس تجربیــات
گذشــتۀ خــود بــه اشــتراک میگذارنــد .ازآنجاکــه تجربــۀ
گردشــگری ســاختار پیچیــدهای دارد ،دامنــۀ اطالعــات
تولیدشــده از طریــق گردشــگران نیــز متفــاوت اســت .بــا توجــه
بــه اســتفادۀ گســتردۀ گردشــگران از دســتگاههای هوشــمند و
شــبکههای ارتبــاط اجتماعــی ،بدیهــی اســت کــه کشــور
ایــران نیــز میتوانــد بــا مدیریــت نظریــات در شــبکههای
ارتبــاط اجتماعــی مثــل تریــپ ادوایــزر و اســتفادۀ کارآمــد و
مؤثــر از ایــن شــبکه ،عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری
مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه بــا غــذا و رســتورانهای
ایرانــی را کشــف کنــد و در راســتای تقویــت بازاریابــی
گردشــگری خــود اســتفاده کنــد.
رفتــار بــه انتخابهــا ،تصمیمگیریهــا و
عملکردهــای هــر فــرد اشــاره دارد (Lepp & Holland,
 .)2006نیــت رفتــاری متغیــری مناســب بــرای پیشبینــی
رفتــار آینــده اســت .در ایــن زمینــه ،عوامــل مطلــوب پــس از
صــرف غــذا مثــل گفتــن چیزهــای مثبــت درمــورد رســتوران
و توصیــۀ رســتوران بــه دیگــران میتوانــد در قصــد رفتــاری
مشــتریان تأثیــر گذاشــته و درواقــع ،راهنماییهــای عملــی
مناســبی بــرای انتخــاب یــک رســتوران باشــد (صالحــی و
همــکاران .)1397 ،پــس گفتنــی اســت اگــر عوامــل مؤثــر در
بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه بــا
غــذا و رســتورانهای ایرانــی کشــف شــوند ،نیــات رفتــاری

مثبتــی ازجملــه توصیــۀ رســتوران بــه دیگ ـران ب ـرای خــوردن
غــذای ایرانــی و بازگشــت مجــدد بــه آن رســتوران بــرای
خــوردن غذاهــای ایرانــی را دربــر خواهــد داشــت .مفهــوم
قصــد بازدیــد مجــدد بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه فــرد
برنامــهای آگاهانــه را تدویــن کنــد تــا برخــی از رفتارهــای
مشــخص در آینــده را انجــام دهــد یــا انجــام ندهــد .قصــد
بازدیــد مجــدد بعــد از ارزیابــی مطلــوب مشــتری از محصــول
یــا خدمــت شــکل میگیــرد .قصــد توصیــه بــه دیگ ـران یکــی
از مهمتریــن ابزارهــای غیررســمی ارتباطــات در میــان
مصرفکننــدگان درمــورد محصــوالت ،خدمــات و مقاصــد
اســت .مصرفکننــدگان تمایــل دارنــد بــه اطالعــات آشــنایان
بیشــتر از تبلیغــات تجــاری اعتمــاد کننــد؛ بنابرایــن قصــد
توصیــه بــه دیگ ـران تأثیــر بس ـزایی در کاهــش خطــر انتخــاب
محصــول ،خدمــت یــا مقصــد جدیــد دارد (لــی و همــکاران،
.)۲۰۱۱
4
انجمــن جهانــی ســفر غذایــی در ســال ،2013
گردشــگری غــذا را کل صنعــت برشــمرد و آن را چنیــن تعریــف
کــرد« :دســتیابی و لذتبــردن از غــذای منحصربهفــرد و
بهیادماندنــی و چشــیدن طعــم نوشــیدنی در مکانهــای
دور و نزدیــک» .ایــن تعریــف بــر مشــارکت خدمــات غذایــی
و نوشــیدنی در صنعــت گردشــگری (مثــل رســتورانها،
فروشــندگان غذاهــای خیابانــی ،بازارهــای محلــی ،و کافههــا
کــه لــذت منحصربهفــرد و تجربههــای فراموشنشــدنی را
هنــگام ســفر ارائــه میکننــد) اشــاره دارد .در ایــن تحقیــق،
ب ـرای مشــارکت بیشــتر بیــن خدمــات غذایــی و نوشــیدنی بــا
صنعــت گردشــگری در ای ـران ،نظریــات گردشــگران درمــورد
رســتورانهای ایرانــی بررســی شــده اســت تــا ب ـرای توســعۀ
صنعــت رســتورانداری پیشــنهادات کاربــردی بــه آنهــا
داده شــود .امــروزه رســتورانها قطــب بازرگانــی ،فرهنگــی
و هنــری بهشــمار میرونــد و یکــی از خدمــات مهــم در
عرصــه گردشــگری در نظــر گرفتــه میشــوند (محمــدی و
اســفندیان .)1395 ،رســتوران مکانــی اســت بـرای اســتراحت
و پذیرایــی میهمانــان کــه بــا وســایل خــاص خــود خدمــات
ارائــه میکنــد .در ایــن مــکان تنــوع غذایــی ،ویژگــی مبلمــان،
شــیوههای ســرو غــذا ،ســرویسدهی ،نورپــردازی داخلــی و
خارجــی ،موســیقی و  ...در جــذب مشــتری و گردشــگران تأثیر
بســزایی دارد (فیــاض و میرتقیــان رودســری.)1395 ،
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مشــخص شــده اســت کــه کیفیــت مــواد غذایــی (;, 2014
)Chaves et al.Dalgıç et al., 2016; Ertürk, 2019
و نگــرش و رفتارهــای صاحبــان کســبوکار (Dalgıç et
)al., 2016; Erdem & Yay, 2017; Ertürk, 2019
موضوعــات اصلــی ارائــۀ اطالعــات گردشــگران بــوده
اســت .همچنیــن کیفیــت خدمــات (;Pantelidis, 2010
 ،)Lei & Law, 2015; Dalgıç et al., 2016تنــوع منــو
( ،)Chaves et al., 2014; Ertürk, 2019ســطح قیمــت
(،)Pantelidis, 2010; Aydin, 2016; Ertürk, 2019
َجو (Lei & Law, 2015; Dalgıç et al., 2016; Erdem
 ،)& Yay, 2017دکوراســیون (،)Pantelidis, 2010
پاسـخگویی خدمــات و ســاعت مناســب تجــارت (Chaves
 ،)et al., 2014مــکان مناســب ( )Aydin, 2016و نظافــت
( )Chaves et al., 2014; Aydin, 2016مــواردی بودنــد
کــه در آن گردشــگران بــرای کســبوکارهایی کــه خدمــات
غذایــی ارائــه میدهنــد اطالعــات مثبــت و منفــی را بــه
اشــتراک میگذارنــد .براســاس تمامــی ایــن اطالعــات،
مشــاهده میشــود کــه گردشــگران طیــف گســتردهای از
اطالعــات منفــی و مثبتــی را ارائــه میدهنــد کــه ســاختار
فیزیکــی و معمــاری ،محیــط ،صالحیــت کارکنــان،
ویژگیهــای خدماتــی ،نظافــت و پاکیزگــی کس ـبوکارهایی
را کــه خدمــات غذایــی ارائــه میدهنــد پوشــش میدهــد.
در زمینــۀ نیــات رفتــاری گردشــگران در آینــده،
ســلطانی و همــکاران ( )2020تأثیــر ارزش مصــرف و ارزش
تجربــی غذاهــای محلــی شــهر رشــت و اینفلوئنســرهای
شــبکههای اجتماعــی در رفتارهــای آینــدۀ گردشــگران بــا
نقــش واســطهگری تصویــر غذایــی مقصــد و نگــرش آنــان
بــه غــذای محلــی را بررســی میکننــد و بــه ایــن نتیجــه
میرســند کــه تصویــر غذایــی مقصــد و نگــرش آنــان
بــه غــذای محلــی بــه توصیــۀ غــذای مقصــد بــه دیگــران
و بازگشــت مجــدد بــه مقصــد بــرای خــوردن غــذا منجــر
میشــود .روســتا و جمشــیدی ( )2020تأثیــر ارزش
مصــرف غذاهــای محلــی شــهر شــیراز در رفتارهــای آینــدۀ
گردشــگران بــا تمرکــز بــر تصویــر غذایــی مقصــد و نگــرش
آنــان بــه غــذای محلــی را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه تصویــر غذایــی مقصــد تأثیــری در قصــد
بازدیــد مجــدد از مقصــد بـرای خــوردن غــذا نداشــته اســت،
امــا در قصــد توصیــۀ غــذای محلــی بــه دیگـران تأثیــر مثبــت
میگــذارد .چــو و کیــم )2018( 1در تحقیــق خــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه اگــر ارزشهــای مدنظــر گردشــگران در
زمینــۀ غــذا بــرآورده شــود ،بــه نیــات رفتــاری مثبــت ازجملــۀ
توصیــۀ غــذای مقصــد بــه دیگــران و بازگشــت مجــدد بــه
1. Choe & Kim

مقصــد بـرای خــوردن غــذا منجــر میشــود .تســای و وانــگ
( )2017نیــز در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
برآوردهشــدن ارزشهــای مدنظــر گردشــگران در زمینــۀ
غــذا ،در شــکلگیری تصویــری مثبــت از غــذای مقصــد در
ذهــن آنــان تأثیــر میگــذارد و بــه توصیــۀ غــذای مقصــد بــه
دیگ ـران و بازگشــت مجــدد بــه مقصــد ب ـرای خــوردن غــذا
منجــر میشــود.
متأســفانه بایــد اذعــان کــرد بهرغــم تنــوع بــاالی
غذاهــای ســنتی و محلــی ایرانــی ،صنعــت رســتورانداری
در ایــران در جایــگاه شایســتهای قــرار نــدارد .بــا توجــه بــه
بررســی تحقیقــات انجامشــده در ایــن زمینــه ،یکــی از
اصلیتریــن دالیــل ایــن موضــوع فقــدان الگوهــای مناســب و
بـهروز بـرای توســعۀ صنعــت رســتورانداری در ایـران اســت.
ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه وبــگاه تریــپ ادوایــزر و اطالعــات
درجشــدۀ گردشــگران در ایــن محیــط ،عوامــل مؤثــر در
توصیــۀ رســتوران بــه دیگ ـران ب ـرای خــوردن غــذای ایرانــی
و بازگشــت مجــدد بــه آن رســتوران ب ـرای خــوردن غذاهــای
ایرانــی را کشــف خواهــد کــرد و در قالــب الگویــی در اختیــار
مدیــران اجرایــی و بازاریابــان رســتورانها قــرار میدهــد.
اســتفاده از ایــن الگــو ،بــه توســعۀ صنعــت رســتورانداری و
ً
متعاقبــا گردشــگری در ایــران منجــر خواهــد شــد.
روششناسی پژوهش
ایــن تحقیــق بــه لحــاظ تقســیمبندی برمبنــای هــدف،
جــزو تحقیقـــات توصـــیفی ـ اکتشـــافی اســـت .بـــه لحــاظ
تقســیمبندی برمبنــای نتیجــه و کاربــرد ،در دســتۀ تحقیقــات
کاربــردی و بــه لحــاظ نـــوع دادههـــا ،جــزو تحقیقــات کیفــی
بهشــمار مــیرود .بهمنظــور پاســخگویی بــه پرســش
تحقیــق ،از مــرور ادبیــات ِصــرف فراتــر رفتــه و بهمنظــور
بررســی ســؤال تحقیــق ،از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده
شــده اســت .برهمیناســاس ،بــا تحلیــل و بررســی نظریــات
گردشــگران درمــورد رســتورانهای ایرانــی بعــد از داشــتن
تجربــۀ غذاخــوری در وبــگاه تریــپ ادوایــزر ،بهمنزلــۀ
جامعــۀ مدنظــر تحقیــق ،عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات
رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده بررســی شــد.
جامعۀ تحقیق نمونه و روش نمونهگیری
جامعــۀ تحقیــق شــامل کلیــۀ گردشــگران خارجــی
اســت کــه نظریاتــی درمــورد تجربــۀ غذاخــوری خــود در
رســتورانهای ایرانــی را در ســایت تریــپ ادوایــزر ثبــت
کردهانــد .ب ـرای نمونهگیــری از راهبــرد نمونهگیــری هدفمنــد
اســتفاده شــد .هــدف از ایــن نمونهگیــری ایــن نیســت کــه
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بتــوان اســتنباط آمــاری بــه عمــل آورد ،بلکــه هــدف آن اســت
کــه مناســبترین نظریــات از مجموعــه نمونههــای ممکــن
مشــخص شــود تــا بتوانــد جوانــب پدیــدۀ بررسیشــده را
بهخوبــی تشــریح کنــد و خزانــۀ دادههــای الزم را غنــی کنــد.
بدینترتیــب در ایــن تحقیــق نظریاتــی بررسیشــده قـرار گرفت
کــه مــا را بــه هــدف تحقیــق نزدیکتــر میکردنــد .از طرفــی
کفایــت نمونهگیــری بــا روش نمونهگیــری متوالــی یــا متواتــر
محق��ق شدــه استــ .در ایــن روش ،بهجــای انتخــاب حجــم
مشــخص بــرای نمونــه از قبــل ،حجــم نمونــه طــی فراینــد
جمــعآوری دادههــا مشــخص میشــود .حجــم نمونــه تــا
زمانــی افزایــش مییابــد کــه دیگــر کافــی باشــد (محمدپــور و
همــکاران .)13۸۹ ،در واقــع هــرگاه پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه
روش تحلیل دادهها
برســد کــه نظریــات موجــود بــه انــدازهای بــه هــم شــباهت
تحلیــل محتــوا روشــی تحقیقــی بــرای تفســیر ذهنــی
دارنــد کــه بــه تکراریشــدن نظریــات منجــر شــده و دادههــای
جدیــدی در آنهــا وجــود نــدارد ،تعــداد جمـعآوری نظریــات محتــوای دادههــای متنــی از طریــق فرایندهــای طبقهبنــدی
را کافــی دانســته و دســت از جمــعآوری نظریــات میکشــد .نظاممنــد ،کدبنــدی و تمســازی یــا طراحــی الگوهــای
بدینترتیــب در س��ایت تری��پ ادوایــزر ،رس��تورانهایی کــه شناختهشــده اســت ( .)Hsieh & Shannon, 2005تحلیــل
بیشــترین امتیــاز را از طــرف گردشــگران گرفتــه بودنــد از پنــج محتــوا روشــی بـرای دســتیابی بــه ویژگیهــای مختلــف پیــام،
شــهر گردشــگری ایــران انتخــاب شــدند .ایــن پنــج شــهر و دیدگاههــا و اندیش ـههای فرســتندۀ پیــام ،علــل صــدور و آثــار
رســتورانها عبارتانــد از :اصفهــان (رســتورانها :شــهرزاد ،پیــام اســت .درواقــع ایــن روش بــرای تجزی هوتحلیــل عینــی
اعظــم بریانــی ،قصــر منشــی) ،شــیراز (رســتورانها :هفــت و منتظــم پیامهــای مختلفــی کــه از طریــق گوناگــون مبادلــه
خــوان ،صوفــی ،ژولــپ ،درب شــازده) ،رشــت (رســتورانها :میشــوند بــهکار مــیرود ( .)Kim & Kuljis, 2010هــر
رازقــی ،محــرم ،شــوره کولــی) ،تبریــز (رســتورانها :برکــه ،محقــق بــا توجــه بــه نــوع مطالعــه و عالقــۀ خــود ،نوع ویــژهای
از تحلیــل یعنــی تحلیــل محتــوای ّ
کمــی و تحلیــل محتــوای
چلوکبابــی حــاج علــی ،شــازده) و کرمــان (رســتورانها:
کیخســرو ،وکیــل ،مکــث) .در کل بعــد از بررســی  200نظــر کیفــی را برمیگزیندــ .روش استفادهشــده در ایــن پژوهــش
بهــ اشبــاع نظ��ری رس�یـدیم .گفتنــی اسـ�ت ازآنجاکــه هــدف بــا توجــه بــه ماهیــت منابــع استفادهشــده در آن (دادههــای
تحقیــق کشــف عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت متن��ی حاص��ل از نظری��ات کارب��ران در س��ایت تری��پ ادوای��زر)
در گردشــگران بــود ،نظریاتــی جمـعآوری شــد کــه دو مفهــوم روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســت؛ زی ـرا تحلیــل محتــوای
توصیــۀ رســتوران بــه دیگ ـران ب ـرای خــوردن غــذای ایرانــی و کیفــی نظریــات کارب ـران در شــبکههای ســایت و شــبکههای
بازگشــت مجــدد بــه آن رســتوران بــرای خــوردن غذاهــای مجــازی ،الیههــای پنهــان و زیریــن نظریــات و متونــی کــه
کاربــران و اعضــای ایــن شــبکهها نوشــتهاند مییابــد و بــه
ایران��ی را میرس��اندند.
محققــان علــوم اجتماعــی کمــک میکنــد بــه اهدافــی کــه
پژوهــش در راســتای آن انجــام میگیــرد نزدیــک شــوند.
روشهای گردآوری دادهها
منابــع استفادهشــده در تحقیــق عبارتانــد از :منابــع
روایی و پایایی ابزار سنجش
ثانویــه (کتابهــا ،مقــاالت علمــی و پژوهشــی و مقــاالت
درمــورد مقولــۀ روایــی ایــن پژوهــش گفتنــی اســت در
ترویجــی داخلــی و خارجــی ،مقــاالت نشــریات ،مطالــب
ارائهشــده در ســایتهای اینترنتــی و غیــره) کــه بهمنظــور مقاطــع مختلــف از فراینــد تحلیــل محتــوا ســعی شــده اســت
جم ـعآوری تئوریهــای مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق اســتفاده کــه روایــی بــه پژوهــش تزریــق شــود؛ بنابرایــن در مرحلــۀ
شــده اســت و منابــع اولیــه (نظریــات جمعآوریشــدۀ تحلیــل محتــوا بــا بهرهگیــری از نظریــات خبــرگان ســعی شــد
گردشــگران از ســایت تریــپ ادوایــزر) کــه دادههــای مرتبــط کــه کیفیــت تحلیــل محتــوای صورتگرفتــه تضمیــن و اعتبــار
بــا خــود تحقیــق را فراهــم میســازد .دراینخصــوص ،بــه آن از نظــر خبــرگان تأییــد شــود .درنهایــت ب ـرای اطمینــان از
دلیــل اینکــه تمامــی کامنتهــای ثبتشــده در ســایت اعتبــار روششناســی ارائهشــده بــار دیگــر کل فراینــد پژوهــش
و روششناســی حاصــل از آن بــه تأییــد خبــرگان رســید.
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تریــپ ادوایــزر انگلیســی هســتند ،محقــق بــه ترجمــۀ تمامــی
نظریــات اقــدام کــرد .محقــق درصــورت لــزوم و بــرای درک
بهتــر نظریــات از مترجــم و متخصصــان در ایــن حــوزه
کمــک گرفــت .در رونــد ترجمــۀ نظریــات ،ســعی شــد تــا
هیچگونــه نظــر و ســوءگیری شــخصی وارد ترجمــه نشــود و
ً
دقیقــا نظریــات گردشــگران در رونــد تحقیــق جایگــذاری
شــود .پــس از ترجمــۀ کامــل  200نظــر ،فایــل ورد نظریــات
ترجمــه و هم ـراه بــا متــن اصلــی دوبــاره در اختیــار مترجــم
قـرار گرفــت تــا از صحــت ترجمــۀ نظریــات اطمینــان حاصــل
شــود.
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بهمنظــور ســنجش پایایــی و جلوگیــری از تأثیرگــذاری
برداشــتهای ذهنــی پژوهشــگران ،یــک متخصــص
کدگــذاری در ایــن زمینــه را انجــام داد .بههمینمنظــور،
محقــق بهطــور کامــل کدگذاریهــا را انجــام داد؛ ســپس
همیــن فراینــد را پژوهشــگر دیگــری تکـرار کــرد کــه مطابقــت
بســیار باالیــی بــا تجزیهوتحلیــل اولیــۀ محقــق داشــت.
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در ایــن تحقیــق از روش تحلیــل محتــوا برای اســتخراج
نتایــج اســتفاده شــد .در ادامــه فراینــد تحلیــل محتــوای
نظریــات جمعآوریشــدۀ گردشــگران ارائــه میشــود.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نتایج تحلیل محتوا
پــس از آشــنایی بــا متــن و دادههــای نظریــات کاربـران،
محقــق شــروع بــه کدبنــدی اولیــۀ نظریــات کــرد و ســپس
بــا ترکیــب و تجزیهوتحلیــل کدهــای اولیــه ،شــاخصها
اســتخراج شــد .بــا توجــه بــه نزدیکــی معنایــی و محتوایــی
چنــد شــاخص بــا هــم ،شــاخصها در مجموع ـهای بــه نــام
تــم گروهبنــدی شــدند .در ادامــه ،گامهــای تحلیــل دادههــا
تشــریح میشــود.

گام اول :استخراج کدها (کدگذاری باز)
در تحلیــل دادههایــی کــه در روش تحلیــل محتــوا
جم ـعآوری شــدهاند از فراینــد کدگــذاری اســتفاده میشــود.
ابتــدا بــرای آشــنایی بــا دادههــا ،پژوهشــگران چندینبــار
نظریــات گردشــگران را مطالعــه کردنــد .ســپس بــرای
کدگــذاری بــاز ،بـرای ســهولت کار عبــارات معنادار براســاس
برداش ـتهای پژوهشــگر از متــن هــر نظــر اســتخراج شــد.
ســپس محقــق بــه تفســیر و کدگــذاری ایــن عبــارات معنــادار
پرداخــت .درنهایــت ،بــا دســتهبندی عبــارات معنــادار بــه
کدهــای اولیــۀ نهایــی رســید .بــه دلیــل زیادبــودن عبــارات
معنــادار مســتخرج از نظریــات جمعآوریشــده (اســتخراج
 384عبــارت معنــادار از متــن  200نظــر) و ممکننبــودن
ارائــۀ همــۀ آنهــا در مقالــه ،بــرای نمونــه در جــدول ،1
نمونــهای از دســتهبندی عبــارات معنــادار مرتبــط بــا هــر
کدگــذاری اولیــه ارائــه شــده اســت .در جــدول  2در هر ســطر
یــک عبــارت معنــادار مســتخرج از متــن هــر نظــر ذکــر شــده
و تعــداد فراوانــی هــر کــد نیــز بیــان شــده اســت .در ســتون
ســوم جــدول  ،2در هــر ردیــف یــک کــد بــاز درج شــده
اســت کــه هــر کــد بــاز از ترکیــب چنــد عبــارت معنــادار
تشــکیل شــده اســت.

جدول  :1نمونه عبارات معنادار مستخرج از متن نظریات و کدگذاری باز

فراوانی

عبارات معنادار دستهبندیشده

1

ارائۀ خدمات متناسب با نیاز مشتری

2

توجه به نیازهای مشتری

1

توجه ویژه به مشتریان

10

امکان رزرو رستوران درصورت شلوغی

4

پاسخگویی سریع و محترمانه به اعتراضات مشتری

1

اقدام برای کسب رضایت مشتری

گام دوم :تشکیل مفاهیم

(کدگذاری محوری)
مرحلــۀ دوم وقتــی شــروع میشــود کــه همــۀ دادههــا
کدگــذاری اولیــه شــده باشــند و فهرســتی طوالنــی از کدهــای
مختل��ف در مجموعۀــ دادهه��ا شــناخته شـ�ده باشدــ .در ایــن
گام ،کــه بــر تحلیــل در ســطحی کالنتــر از کدها تمرکــز دارد،

عنوان کد باز

درک و تأمین نیازهای مشتری

مدیریت رفتار شاکیانۀ مشتری

کدهــای مختلــف در قالــب مفاهیــم مرتــب میشــوند و همــۀ
دادههــای كدگذاشــتۀ مرتبــط بــا هریــک از مفاهیم ،گــردآوری
ً
میشــوند .اساســا در ایــن مرحلــه ،کدهــا تجزیهوتحلیــل
میشــوند و بــه نحــوۀ ترکیــب و تلفیــق کدهــای مختلــف
ب ـرای تشــکیل مفهــوم پایــه توجــه میشــود .بهعبارتدیگــر،
مجموعــۀ کدهــای استخراجشــده بـــا مراعـــات تناســـب
کـــدهای اولیــه و براســاس تفــاوت و یــا شباهتهایشــان
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گام سوم :طبقهبندی

(انتزاعیسازی /کدگذاری انتخابی)
رونــد انتخــاب مقولــۀ اصلــی بهطــور منظــم (نظاممنــد)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

طبقهبنــدی شــدند و بعـــد از تبیـــین برچســـب ،کــ�دها بــ�ه
شــکل زیرطبقــات دستهبنـــدی شـــدند .گروهبنــدی اطالعــات
بــا هــدف کاهــش تعــداد طبقــات صــورت گرفــت .جــدول 2
خروجــی ایــن مرحلــه را نشــان میدهــد .در ســتون ســوم
جــدول  ،۲در هــر ردیــف یــک مفهــوم درج شــده اســت کــه
از ترکیــب چنــد کــد بــه وجــود آمــده اســت .در ســتون چهــارم
بــه فراوانــی کدهــا اشــاره شــده اســت.

و ارتبــاطدادن بــا ســایر مقولههــا ،اعتباربخشــیدن بــه روابــط،
پرکــردن جاهــای خالــی بــا مقوالتــی كــه بــه اصــاح و
گســترش بیشــتر نیــاز دارنــد كدگــذاری انتخابــی نــام دارد.
ادغــام عناصــر بــا کدگــذاری محــوری چنــدان تفاوتــی نــدارد،
فق��ط در س��طح باالت��ر و انتزاعیت��ری ص��ورت میگی��رد.
درنهایــت ،جــدول  ۲شــامل متغیرهــا و شــاخصهای مرتبــط
بــا آنهاســت .ســتون دوم جــدول  2طبقــات (مقولههــا) و
مفاهیــم متناظــر بــا آنهــا را بــرای هریــک از اجــزای الگــو
نشــان داده اســت.

جدول  :2مفاهیم و طبقات (مقولههای) مرتبط با هریک از اجزای الگو

طبقه (مقوله)

مفاهیم متناظر

زیبایی رستوران

30

جذابیتهای فیزیکی رستوران

49

جذابیتهای سمعی رستوران

25

جذابیتهای فضای رستوران

44

جذابیتهای جو رستوران

14

جاذبههای

جذابیتهای منحصربهفرد رستوران

6

رستوران

موقعیت مکانی مناسب رستوران

42

رعایت بهداشت در رستوران

8

رستورانی مناسب برای باز ایستادن از فعالیتهای جسمی
یا فکری برای کسب آرامش

30

جاذبههای لذتبخش رستوران

30

رستورانی مناسب برای وقتگذرانی و تفریح

6

قیمت اقتصادی غذا

8

قیمت متناسب با کیفیت غذا

29

قیمت منصفانۀ غذا

5

تجربۀ غذایی اصیل

5

تجربۀ غذایی جدید

4

تجربۀ غذایی دلپذیر

13

غذای سالم و تازه

20

غذاهای خوشمزه

75

غذاهای خوشطعم

25

مناسببودن کیفیت غذا

32

جاذبههای محیطی

جاذبههای احساسی

جاذبههای قیمتی

خلق تجربه ای منحصر به فرد

تضمین سالمتی
جاذبههای غذایی
طعم و کیفیت مطلوب

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

عنوان کد باز

فراوانی
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طبقه (مقوله)

مفاهیم متناظر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کیفیت روابط نیروی انسانی

کیفیت ارائۀ خدمات
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

کیفیت ادراکشده

کیفیت مشتریمداری

زمان انتظار در صف
زمان انتظار
ادراکشده

زمان انتظار حین و قبل دریافت غذا

نگرش گردشگران

ادراکات ذهنی

تصویر غذایی مقصد

نمادگرایی فرهنگی

سرویسدهی مقبول پیشخدمتها

3

رفتار مطلوب کارکنان

21

ادب و شایستگی کارکنان و پرسنل

44

توانایی و مدیریت عالی صاحبان رستوران

6

ارائۀ خدمات شایسته

35

ارائۀ خدمات از طریق ف ّناوری اطالعات

1

رعایت اصول طراحی منوی رستوران

3

سرآشپزان حرفهای

5

سرو حرفه ای غذا

10

ارائۀ جای پارک مناسب

7

دادن حق انتخاب به مشتری

33

درک و تأمین نیازهای مشتری

14

توجه به رژیم غذایی مشتریان

5

مدیریت رفتار شاکیانۀ مشتری

5

رستورانی که ارزش ایستادن در صف را دارد

5

طعم غذا ارزش ایستادن در صف را دارد

3

سرو غذا در حداقل زمان

4

ارائۀ خدمات در حداقل زمان

15

رضایت از تجربۀ غذاخوری

62

ذهنیت مثبت گردشگران دربارۀ غذا

13

ذهنیت مثبت گردشگران دربارۀ رستوران

10

تطابق تجربهخوردن غذا با انتظار و برداشت قبلی

4

تطابق تجربۀ خوردن غذا با آنچه شنیده بودم

2

کسب دانش از عادات و فرهنگ غذایی ایرانیان

16

کسب دانش از طرز تهیۀ غذاهای ایرانی

15

فضای مناسب رستوران برای ایجاد تعامالت بین فردی

هویتیابی با
مقصد

عنوان کد باز

فراوانی

اعتبار اجتماعی کسبشده

ایجاد تعامل بین گردشگران و عرضهکنندگان غذا

11

اعتبار فردی بهدستآمده از تجربۀ خوردن غذا

4
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طبقه (مقوله)

مفاهیم متناظر

آوازۀ برند
شهرت غذا

مشاهیر

غذای خوب وجه تمایز یک رستوران

39

معروفیت رستوران

33

رستورانی با ویژگی متفاوت

7

وجه تمایز یک رستوران در مقایسه با رستورانهای دیگر

8

غذا بهمنزلۀ وجه تمایز شهرهای ایران

2

غذاهای معروف شهرهای ایران

8

پیروی از الگوی رفتاری مردم محلی

9

پیروی از نظریات افراد در سایت تریپ ادوایزر

2

کــه در قســمت پیشــینۀ تحقیــق بیــان شــد ـ در شــکل  ،1عوامل
مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده بــا
هــدف توســعۀ گردشــگری غــذا نشــان داده شــده اســت.

شکل  .1الگوی پیشنهادی تحقیق

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

گام چهارم :الگوی پیشنهادی برای تحقیق
پــس از رســیدن بــه مقولههــای اصلــی تحقیــق و بــا
توجــه بــه ادبیــات تحقیــق ،نیــات رفتــاری گردشــگران غــذا ـ

صف از نشانههای محبوبیت یک رستوران

5

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شهرت رستوران

عنوان کد باز

فراوانی
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نتیجهگیری و پیشنهادها
طــی چنــد ســــال گذشــــته بــا توســــعۀ ســــریع
رســــانههای اجتماعــی ،افــراد بیشــــتر ادراکات ،عقایــد
و نگرشهــای خــود را در محیــط وب بیـــان میکننـــد کــه
ایــن موضـــــوع باعــث خلــق دادههــای متنــی حجیــم در
شــــبکههای اجتماعــی در ارتبــاط بــا موضــــوعات مختلــف
شــــده اســــت (عباســی و همــکاران .)1399 ،ایــن دادههای
متنــی بــه مدی ـران اجرایــی کس ـبوکارها و بازاریابــان کمــک
میکنــد تــا راهبردهــای الزم را بــرای خلــق وجــه تمایــز و
جــذب مشــتریان توســعه دهنــد .حــوزۀ گردشــگری نیــز از
ایــن امــر مســتثنی نیســت و گردشــگران نظریــات خــود را
درمــورد تجربیــات غذاخــوری خــود در وبگاههایــی ماننــد
تریــپ ادوایــزر بــه اشــتراک میگذارنــد کــه راهنمایــی ب ـرای
مدیــران رســتورانها بــرای بهبــود ارائــۀ خدمــات خــود در
راســتای بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران ازجملــه
توصیــۀ رســتوران بــه دیگ ـران ب ـرای خــوردن غــذای ایرانــی
و بازگشــت مجــدد بــه آن رســتوران ب ـرای خــوردن غذاهــای
ایرانــی را دربــر خواهــد داشــت.
«جاذبههــای رســتوران»« ،جاذبههــای غذایــی»،
«کیفیــت ادارکشــده»« ،زمــان انتظــار ادراکشــده»،
«ادراکات ذهنــی»« ،هویتیابــی بــا مقصــد» و «آوازۀ برنــد»
عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در
آینــده اســت کــه در ایــن تحقیــق بهدســت آمدهان ـد .نتایــج
بهدســتآمده بــا تحقیقــات ارتــورک ( ،)2019چــو و کیــم
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داگلــس و همــکاران ( ،)2016آیدیــن ( ،)2016هــان 1و
همــکاران ( ،)2015لــی و ال ( ،)2015چــاوس و همــکاران
( ،)2014پانتلیدیــس ( )2010و شــنوی)2005( 2
مطابقــت دارد .مفهــوم مشــاهیر از مقولــۀ آوازۀ برنــد ازجملــه
نوآوریهــای ایــن تحقیــق بــه شــمار میآیــد .بــا توجــه بــه
نتایــج تحقیــق ،پیشــنهادات زیــر ارائــه شــده اســت:
 )1جاذبههــای محیطــی رســتوران میتوانــد یــک
ً
تصویــر زیبــای ذهنــی ب ـرای گردشــگران خلــق کنــد؛ مثــا
وجــود یــک آبنمــا در بــاغ رســتوران میتوانــد فضــای
بینهایــت ســنتی را فراهــم کنــد .صــدای آرامشبخــش آب
ذهــن گردشــگران را ب ـرای پذیــرش محیــط آمــاده میکنــد و
میتوانــد در دل آنهــا نفــوذ کنــد .همچنیــن طبیعتــی سرســبز
و زیبــا نیــز میتوانــد محیــط رســتوران را در ذهــن گردشــگر
ب ـرای همیشــه ثبــت کنــد .دیــدن پرنــدگان زیبــا یــا صــدای
دلنشــین آنــان ،همچنیــن وجــود ماهیهــای رنگارنــگ در
آب نیــز از عواملــی اســت کــه میتوانــد محیــط رســتورانها
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را ب ـرای گردشــگران جــذاب و دیدنــی کنــد.
همچنیــن بـرای طراحــی داخلــی رســتوران بهتــر اســت
ســلیقۀ اکثریــت گردشــگران در نظــر گرفتــه شــود .بـرای مثــال
گردشــگران خارجــی ،طراحــی داخلــی رســتوران بــا معمــاری
قدیمــی ایرانــی ،دکوراســیون قدیمــی و ســنتی و طراحــی
کالســیک هم ـراه بــا جلوههــای مــدرن نظــر آنــان را بســیار
جلــب خواهــد کــرد.
همچنیــن اســتفاده از رنگهــا میتوانــد احساســات
متفاوتــی در اف ـراد ایجــاد کنــد و آنهــا را تحــت تأثیــر ق ـرار
دهــد؛ بــرای مثــال وجــود پنجــره ،کاشــیها و دکوراســیون
رنگارنــگ در محیــط رســتوران میتوانــد آرامــش را در درون
گردشــگران تزریــق کنــد.
یکــی دیگــر از عوامــل بســیار مهــم در رابطــه بــا
اهمیــت طراحــی داخلــی رســتوران و تأثیــر آن در مشــتریان
صــدا و موســیقی اســت .موســیقی مناســب قــادر بــه پرکــردن
خــأ در رســتوران اســت .فقــط دشــوارترین کاری کــه
رســتورانها بایــد در اینبــاره انجــام دهنــد ،کنتــرل میــزان
صــدای موســیقی پخششــده اســت .بــرای ایــن منظــور،
میتواننــد از روشهــای کنتــرل صــوت همچــون ســقف
کاذب ،فــرش یــا پــرده اســتفاده کننــد.
انتخــاب مــکان مناســب اساســیترین رکــن در
ـتریان هــدف
راهانــدازی یــک رســتوران اســت .شناســایی مشـ ِ
از مهمتریــن بخشهــای انتخــاب مــکان مناســب بــرای
ً
رســتوران اســت؛ مثــا اگــر مشــتریان هــدف گردشــگران
باشــند ،بهتــر اســت رســتورانها را نزدیــک بــه اماکــن
گردشــگری یــا در بازارهــای معــروف شــهر راهانــدازی کــرد.
رســتورانی تمیــز و بهداشــتی تجربــهای لذتبخــش و
شــیرین را بــرای گردشــگران رقــم میزنــد .تمیزنگهداشــتن
رســتوران بــا آمــوزش صحیــح کارکنــان آغــاز میشــود.
بهاینمنظــور ،رســتورانها بایــد فهرســتی بــرای هــر بخــش
رســتوران تهیــه کننــد و در دســترس کارکنــان خــود قـرار دهند.
همچنیــن صاحبــان رســتورانها ب ـرای رونــق در کس ـبوکار
خــود بایــد همیشــه و در هــر ش ـرایطی از تمیــز و ســالمبودن
همــۀ بخشهــای رســتوران ،کارکنــان و غذاهــا اطمینــان
حاصــل کننــد تــا ســامت مشــتریان حفــظ شــود .یکــی
دیگــر از مســائل مهــم در ایــن زمینــه ،تعییــن اســتانداردهای
پاکیزگــی در ســطح رستورانهاســت .در ایــن زمینــه بایــد
اســتانداردهایی بــرای بهداشــت میــز خدماترســانی،
ظــروف مناســب ب ـرای ســرو غــذا ،لبــاس کارکنــان و کــف و
دیوارهــای رســتوران وضــع شــود.
 .2بحــث قیمــت در موفقیــت یــا شکســت یــا بهطــور
کلــی در آینــدۀ رســتوران تأثیــر بسـزایی دارد .یکــی از مســائل
مهــم ایــن اســت کــه گردشــگر قیمــت را بــا ارزشــی کــه

تحلیل محتواي نظریات گردشگران دربارۀ رستورانهای ایرانی
در وبگاه تریپ ادوایزر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

غــذا در ذهنــش ایجــاد کــرده اســت میســنجد .در ایــن
راســتا ،رســتوراندارها بایــد بــرای قیمتگــذاری از راهبــرد
قیمتگــذاری برحســب ارزش کاال در ذهــن گردشــگر
اســتفاده کننــد .در ایــن روش ،براســاس پیشبینــی مبلغــی
کــه گردشــگر حاضــر اســت بـرای خریــد غــذا بپــردازد قیمــت
تعییــن میشــود .حــال بــرای ایجــاد ایــن ارزش در ذهــن
گردشــگر ،بایــد بــه کمیــت و کیفیــت غــذا توجــه ویــژه شــود.
همچنیــن تنظیــم اســتانداردهای بــاال درمــورد کیفیــت غــذا
حیاتــی اســت و مهــم اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه
گردشــگران هــر بــار بــا کیفیــت مشــابهی خدمــات دریافــت
کننــد .بهاینمنظــور ،سرآشــپزان بایــد بــا درهمآمیختــن
مــواد غذایــی باکیفیــت و مغــذی غذایــی را تهیــه کننــد تــا
گردشــگرانی کــه بــه غذاهــای ســالم و خوشــمزه اهمیــت
میدهنــد مشــتری همیشــگی رســتوران شــوند کــه در ایــن
راســتا نیــاز بــه سرآشــپزی خــاق ،باتجربــه و آگاه اســت.
 .3یــک رســتوران عالــی رســتورانی اســت کــه
در کنــار غــذای خوشــمزه ،ســالم و باکیفیــت ،پرســنل
خدماتــی آموزشدیــده ،خوشبرخــورد و مهربــان داشــته
باشــد .همچنیــن بســیار مهــم اســت کــه بــه گردشــگران
بهموقــع رســیدگی شــود و غــذا و نوشــیدنی بهموقــع
ســرو شــود .همچنیــن مناســببودن پوشــش کارکنــان و
پاســخگوبودن آنهــا در برابــر گردشــگر از ویژگیهــای
رســتورانهای خــوب اســت .کارکنــان بایــد بــا کمــال ادب
و احتــرام بــه درخواســتهای گردشــگر پاســخ دهنــد و
بــه شــکایتهای احتمالــی آنــان رســیدگی کننــد .رعایــت
ایــن نکتــه ،ابتداییتریــن مــوارد در امــر مشــتریمداری در
رستورانهاســت .عالوهبرایــن ،ارتبــاط خــوب صاحبــان
رســتوران یــا کارکنــان بــا گردشــگران باعــث جلــب توجــه آنها
شــده اســت .مهــارت انگلیســی صحبتکــردن صاحبــان
رســتوران و کارمنــدان بــا گردشــگران خارجــی میتوانــد نقطــه
تمایــزی بــرای رســتوران باشــد.
ارائــۀ خدمــات بــه گردشــگران بهصــورت دوســتانه،
ســریع ،دقیــق و کارآمــد یکــی از دالیــل اصلــی موفقیــت
رســتورانها و بــروز نیــات رفتــاری مثبــت از جانــب
گردشــگران اســت .یکــی دیگــر از اساســیترین موضوعــات
در حــوزۀ ارائــۀ خدمــات چگونگــی رســیدگی بــه مــوارد منفــی
و شــکایات گردشــگران اســت .یــک رســتوران بــا برتــری
خدمــات ،رســتورانی اســت کــه بهســرعت و همــراه بــا درک
و همدلــی بــه ایــن شــکایات رســیدگی کنــد.
طراحــی وبــگاه رســتوران ایــن امــکان را بــه گردشــگر
میدهــد کــه بهراحتــی بــا دیــدن فضــا و جزئیــات غــذای
رســتوران ،ســفارش خــود را انجــام دهــد و مبلــغ را اینترنتــی
پرداخــت کنــد .ایــن ویژگــی بــرای گردشــگرانی کــه زمــان

برایشــان اهمیــت دارد برتــری خدمــات بــرای رســتوران
بهشــمار میآیــد؛ زیــرا زمــان انتظــار در صــف و زمــان
انتظــار حیــن و قبــل دریافــت غــذا را تجربــه نخواهنــد کــرد.
منــوی خــوب و باکیفیــت رســتوران میتوانــد تجربــۀ
غذاخــوردن خــوب را افزایــش دهــد و بــه گردشــگران کمــک
کنــد تــا انتخابهــای بهتــری داشــته باشــند .منــو اگــر
بهخوبــی طراحــی شــود میتوانــد بهمنزلــۀ یــک ابــزار
تبلیغاتــی اســتفاده شــود .بهایــن منظــور ،بایــد از اصــول
طراحــی حرفـهای منــو اســتفاده شــود .همچنیــن بایــد بــه ایــن
موضــوع توجــه شــود کــه هرچقــدر منــوی رســتوران متنوعتــر
ً
باشــد ،بــرای گردشــگران جذابتــر خواهــد بــود؛ مثــا
ارائــۀ غذاهــای مخصــوص گیاهخــواران و عاشــقان غذاهــای
دریایــی میتوانــد مؤثــر باشــد .همچنیــن ارائــۀ غذاهــای
جدیــد در منــو نیــز نظــر گردشــگران را بــه خــود جلــب
میکنــد .نامــی جدیــد در میــان نامهــای تکــراری دیگــر در
منــوی رســتوران باعــث جــذب نظــر مشــتری میشــود؛ بـرای
مثــال غــذای مادربــزرگ در رســتوران صوفــی شــیراز نظــر
بســیاری از گردشــگران را بــه خــود جلــب کــرده اســت و در
ً
نظریــات خــود بــه دیگ ـران پیشــنهاد کردهانــد کــه حتمــا آن را
امتحــان کننــد.
 .4زمــان انتظــار از دیــد گردشــگران میتوانــد
مأیوسکننــده ،آزاردهنــده ،اتــاف وقــت و هزینهبــر باشــد.
رســتورانها میتواننــد بــه زمــان انتظــار بــه چشــم معضــل
نــگاه نکننــد ،بلکــه بــه روشهــای گوناگــون از ایــن زمــان
درحکــم فرصتــی بــرای افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان
خــود اســتفاده کنــد؛ ب ـرای مثــال تعبیــۀ اتــاق انتظــار در کنــار
رســتوران یــا ارئــۀ خدمــات جانبــی ازجملــه ارائــۀ نوشــیدنی
و پیشغــذا ،فراهمکــردن محــل بــازی بــرای کــودکان،
گذاشــتن مجلــه و کتــاب میتوانــد باعــث پرتشــدن
حــواس گردشــگر و فراموشکــردن گــذر زمــان شــود .یکــی
دیگــر از روشهــای کاهــش زمــان انتظــار قبــل از دریافــت
غــذا ،ارائــۀ منــوی غــذا بــه مشــتری پیــش از خالیشــدن
میــز و یــا وجــود کافــی شــاپ در کنــار رســتوران اســت .ایــن
امکانــات بــه گردشــگران ایــن احســاس را میدهــد کــه فراینــد
ارائــۀ خدمــات آغــاز شــده اســت .در ایــن راســتا ،رســتورانها
میتواننــد بــه پیشخدمتهــای خــود آمــوزش دهنــد کــه
بــه محــض نشســتن گردشــگران بــر ســر میــز ،نــزد آنــان
برونــد و بــه آنــان بگوینــد در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه
سفارششــان رســیدگی خواهــد شــد .ایــن کار بــه گردشــگران
ایــن ســیگنال را میدهــد کــه رســتوران متوجــه حضــور آنــان
اســت و از حــس نگرانــی پیــش از شــروع فراینــد میکاهــد.
 .5گردشــگران بــه یادگیــری فرهنــگ محلــی تمایــل
نشــان دادهانــد؛ بنابرایــن رســتورانها بایــد فرصتهایــی
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را بــرای گردشــگران فراهــم کننــد تــا تکنیکهــا و طــرز
تهیــۀ غذاهــای ســنتی و محلــی را بیاموزنــد .وقتــی تجربــۀ
غذاخــوری همــراه بــا کســب دانــش باشــد ،خاطــرات
پایــداری را خلــق میکنــد .بنابرایــن ،ارائــۀ تجــارب
آشــپزی خــاق و تعاملــی بــه گردشــگران میتوانــد
خاطراتــی مانــدگار در ذهــن آنهــا ثبــت کنــد .همچنیــن
فراهمکــردن فضایــی دوســتانه و هیجانانگیــز در
رســتورانها میتوانــد شــرایطی را بــرای گردشــگران
فراهــم کنــد تــا بــا دوســتان ،خانــواده ،صاحبــان و
کارمنــدان رســتوران تعاملــی مطلــوب داشــته باشــند.
نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه عمــوم گردشــگران
تجربــۀ ســفر خــود را از طریــق انتشــار عکــس بــا دیگــران
بــه اشــتراک میگذارنــد و اگــر ایــن تجربــه تجربــهای
معتبــر و دوستداشــتنی باشــد ،باعــث باالرفتــن اعتبــار
فــردی میشــود؛ بــرای مثــال اگــر غــذا در ظــروف زیبــا
و شــکیل (مــدرن یــا مــدرن متناســب بــا ســلیقۀ مشــتری)
بــا تزییــن منحصربهفــرد و باورنکردنــی بــرای گردشــگران
ســرو شــود ،آنهــا را ترغیــب میکنــد تــا عکــس غــذا را
بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد.
 .6یــک رســتوران عالــی بایــد چنــد ویژگــی
منحصربهفــرد داشــته باشــد کــه در ذهــن گردشــگران
ً
متمایــز شــود و مزیــت رقابتــی خلــق کنــد؛ مثــا
رســتورانها میتواننــد فضایــی را بــرای برپایــی جشــن
تولــد فراهــم کننــد تــا بــا گرفتــن جشــن تولــد بــرای
گردشــگران خاطــرهای مانــدگار بســازند .همچنیــن ،فضــای
منحصربهفــرد و غــذای باکیفیــت بــا طعمــی بینظیــر و
خوشــمزه میتوانــد رســتوران را از ســایر رســتورانها
متمایــز ســازد .رســتورانها بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
کننــد کــه گردشــگران بــا پرسوجــو از مــردم محلــی یــا
خوانــدن نظریــات افــراد در ســایت تریــپ ادوایــزر یــا
فضــای مجــازی بــه دنبــال غذاهــای محلــی و ســنتی آن
شــهرند .پــس بایــد آن غــذا را بــا بهتریــن کیفیــت و بــا
طعمــی بینظیــر و خوشــمزه ســرو کننــد؛ بهگونــهای کــه
در ذهــن گردشــگران ثبــت شــود تــا هــر شــهر ایــران را
بــا غــذای مخصــوص خــود بشناســند و برنــدی بــرای هــر
شــهر باشــد.
در پایـ�ان پیش�نـهاد میشوــد تحقیق��ات آت��ی انــواع
کســبوکارهای غذایــی دیگــر ماننــد کافیشــاپها،
فســتفودها و رســتورانهای هتلهــا را نیــز بررســی
کننــد .همچنیــن تحقیقــات آتــی میتواننــد بــا بررســی
نظریــات افــراد در ســایت تریــپ ادوایــزر درمــورد
هتلهــا ،بــه هتلــداران بــرای بهبــود ارائــۀ خدمــات
پیشــنهاداتی بدهنــد.
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