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واژه های کلیدی:
تحلیــل  غــذا،  گردشــگری 
ــی،  ــتوران های ایران ــات، رس نظری

ادوایــزر تریــپ  ســایت 

چکیده
ــه  ــت ک ــگری اس ــوزۀ گردش ــهور ح ــای مش ــی از وبگاه ه ــزر یک ــپ ادوای تری
ــد.  ــه  اشــتراک می گذارن ــا دیگــران ب ــات خــود را در آن ب ــه نظری گردشــگران داوطلبان
ــب وکارها و  ــران کس ــرای مدی ــن ب ــکاری نوی ــات، راه ــن نظری ــی ای ــل و بررس تحلی
ــت.  ــگران اس ــه گردش ــات ب ــود خدم ــت و بهب ــش کیفی ــور افزای ــان به منظ بازاریاب
ــارۀ رســتوران های  هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، تحلیــل نظریــات گردشــگران درب
ایرانــی بــا بررســی نظریــات ثبت شــدۀ گردشــگران در ســایت تریــپ ادوایــزر اســت. 
ــافی و  ــوع اکتش ــدف، از ن ــه ه ــه ب ــا توج ــردی، ب ــۀ کارب ــب نتیج ــق برحس ــن تحقی ای
ــات  ــع آوری نظری ــرای جم ــت. ب ــی اس ــده کیف ــای استفاده ش ــوع داده ه ــاظ ن به لح
ــگران  ــاز را از گردش ــترین امتی ــه بیش ــتوران هایی ک ــایت، رس ــن س ــگران از ای گردش
ــاب  ــت انتخ ــز و رش ــان، تبری ــیراز، کرم ــان، ش ــهرهای اصفه ــد از ش ــب کرده ان کس
ــل  ــا از روش تحلی ــی داده ه ــع آوری و بررس ــرای جم ــر ب ــق حاض ــدند. در تحقی ش
ــده  ــوای 200 دادۀ جمع آوری ش ــل محت ــج تحلی ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــوا اس محت
ــت  ــی، کیفی ــای غذای ــتوران، جاذبه ه ــای رس ــه )جاذبه ه ــت مقول ــایی هف ــه شناس ب
ــد،  ــا مقص ــی ب ــی، هویت یاب ــده، ادراکات ذهن ــار ادراک ش ــان انتظ ــده، زم ادراک ش
و آوازۀ برنــد( از هجــده مفهــوم )جاذبه هــای محیطــی، جاذبه هــای احساســی، 
ــم و  ــامتی، طع ــن س ــرد، تضمی ــه ای منحصربه ف ــق تجرب ــی، خل ــای قیمت جاذبه ه
کیفیــت مطلــوب، کیفیــت روابــط نیــروی انســانی، کیفیــت ارائــۀ خدمــات، کیفیــت 
ــت  ــل از دریاف ــن و قب ــار حی ــان انتظ ــف، زم ــار در ص ــان انتظ ــتری مداری، زم مش
ــار  ــی، اعتب ــی فرهنگ ــد، نمادگرای ــی مقص ــر غذای ــگران، تصوی ــرش گردش ــذا، نگ غ
ــد. ــر ش ــاهیر( منج ــذا، و مش ــهرت غ ــتوران، ش ــهرت رس ــده، ش ــی کسب ش اجتماع

مقدمه
باعــث  اجتماعــی  شــبکه های  گســتردۀ  توســعۀ 
ــترش  ــود را گس ــوذ خ ــوزه نف ــن ح ــتریان ای ــت مش ــده اس ش
ــرای  ــدۀ اطاعــات ب ــش و تولیدکنن ــه منبعــی از دان ــد و ب دهن
 Buhalis( ــوند ــل ش ــوه تبدی ــتریان بالق ــب وکارها و مش کس
Sinarta, 2019 &(. در بخــش گردشــگری، کــه ارتبــاط 
و تعامــل میــان افــراد و مشــاغل قــوی اســت، مشــتریان 
اطاعــات  گردشــگری  تعاملــی  وبگاه هــای  طریــق  از 
ــاغل و خدمــات گردشــگری  ــه، مش ــورد منطق فشــرده ای درم
ایــن  در   .)Tajzadeh-Namin, 2012( می دهنــد  ارائــه 

ــال  ــا ارس ــگران ب ــزر،1 گردش ــپ ادوای ــد تری ــا، مانن وبگاه ه
نظریــات خــود، طیــف گســترده ای از اطاعات را در دســترس 
دولت هــا، کســب وکار های گردشــگری و همچنیــن مشــتریان 
ــپ  ــد )Molinillo et al., 2016(. تری ــرار می دهن ــوه ق بالق
ادوایــزر در ســال 2۰21، بــا بیــش از 884 میلیــون نظــر 
کاربــران دربــارۀ جاذبه هــای گردشــگری در سراســر دنیــا 
ــوط  ــتوران، خط ــل، رس ــون هت ــش از 7/3 میلی ــش بی و پوش
هوایــی و جاذبــۀ گردشــگری، بــه یکــی از وبگاه هــای پیشــرو 

ــت.  ــده اس ــل ش ــگری تبدی ــت گردش ــذار در صنع و تأثیرگ
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مهــم  زیرمجموعه هــای  از  یکــی  رســتوران داری 
ــای  ــش جذابیت ه ــه در افزای ــت ک ــگری اس ــت گردش صنع
ــذا  ــزایی دارد. غ ــر بس ــگری تأثی ــون گردش ــای گوناگ مقصد ه
ــج  ــب تروی ــع موج ــی جوام ــفیر فرهنگ ــۀ س ــد به منزل می توان
ــکاران،  ــی و هم ــود )صالح ــی ش ــون فرهنگ ــای گوناگ زوای
 نیمــی از بودجــۀ 

ً
1399(. همچنیــن، گردشــگران تقریبــا

ــد  ــفر می کنن ــن س ــیدنی در حی ــذا و نوش ــرف غ ــود را ص خ
)Okumus et al., 2018(. درنتیجــه غــذا می توانــد بــه 
ــذا را  ــن غ ــود. همچنی ــر ش ــی منج ــادی فراوان ــع اقتص مناف
می تــوان محصولــی تلقــی کــرد کــه پایــداری، اصالــت 
و ماهیــت ویژگی هــای فرهنگــی، جغرافیایــی، طبیعــی و 
 Fusté-Forné,( ــد ــل می کن ــه را منتق ــر منطق ــتایی ه روس
ــک  ــعۀ ی ــرای توس ــزاری ب ــوان آن را اب ــن رو می ت 2019(؛ ازای
منطقــه قلمــداد کــرد. غــذا همچنیــن می توانــد هویــت یــک 
مقصــد را بهبــود بخشــد؛ زیــرا بــه شــیوه های زندگــی، تولیــد 
ــط  ــد مرتب ــراث آن مقص ــی و می ــن های فرهنگ ــی، جش محل
اســت )Tsai & Wang, 2017(؛ ازایــن رو می تــوان از غــذا 
بــرای برندکــردن یــک مقصــد نیــز اســتفاده کــرد. عاوه برایــن، 
توســعۀ غذا هــا در یــک منطقــه عاوه بــر حفــظ مشــاغل 
موجــود، موجــب ایجــاد اشــتغال در آن منطقــه نیــز می شــود 
)Azman, 2012(؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه بــر 
ــای  ــت ها و راهبرده ــی در سیاس ــری اصل ــۀ عنص ــذا به منزل غ
 Tsai & Wang,( می شــود  کیــد  تأ مقصــد  بازاریابــی 
2017(. درنهایــت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه توســعۀ 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  منافــع  ایــران  در  رســتوران داری 
فرهنگــی فراوانــی را بــه همــراه دارد و گامــی مؤثــر در جهــت 

ــت.  ــران اس ــگری در ای ــدار گردش ــعۀ پای توس
ــورهایی  ــان و کش ــد لبن ــی مانن ــورهای عرب ــروزه کش ام
ــت  ــه تقوی ــه ب ــژه ترکی ــک و به وی ــد، مکزی ــن، هن ــد چی مانن
ــتوران داری  ــپزی و رس ــب آش ــه و مکت ــتوران داری پرداخت رس
ــد. در  ــه کرده ان ــگران عرض ــه گردش ــعه داده و ب ــود را توس خ
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــورها، س ــر کش ــاف دیگ ــران، برخ ای
زمینــه انجــام نشــده اســت و در کســب وکار رســتوران ها نــگاه 
ــی  ــق چندان ــل رون ــن دلی ــه همی ــدارد. ب گردشــگری وجــود ن
ــم  ــران نداری ــق غــذا در ای ــۀ جــذب گردشــگر از طری در زمین
ــن  ــود دارد. همچنی ــه وج ــن زمین ــی در ای ــی تحقیقات و خائ
ــگری  ــی گردش ــۀ اصل ــۀ جاذب ــذا به منزل ــۀ غ ــور عرض به منظ
در رســتوران های ایــران، درک رفتــاری کــه گردشــگران در 
ــوان  ــرا می ت ــروز می دهنــد مهــم اســت؛ زی ــا غــذا ب ــاط ب ارتب
ــرف آن،  ــگام مص ــه هن ــت ک ــر گرف ــی در نظ ــذا را محصول غ
ــرای درک  ــد. ب ــیاری مواجه ان ــات بس ــا تصمیم ــگران ب گردش
ــار گردشــگران بررســی  ــاز اســت کــه رفت ــن تصمیمــات نی ای

شــود. وبگاه هــای پیشــرفته ای ماننــد تریــپ ادوایــزر بــا 
کیــد بســیار بــر نظریــات مصرف کننــدگان، بســتری  اتــکا و تأ
مناســب بــرای درک بهتــر رفتــار آنــان فراهــم کرده انــد. 
ــۀ  ــی، درک هم ــۀ قبل ــا تجرب ــگران ب ــات گردش ــی نظری بررس
بــه همــراه خواهــد داشــت  آنــان را  جنبه هــای رفتــاری 
و  خواســته ها  بــه  پاســخ گویی  بــرای  الزم  اطاعــات  و 
ــن شــکل ممکــن را فراهــم خواهــد  ــه بهتری ــان ب نیاز هــای آن
بــه  مربــوط  نظریــات  ارزیابــی  به همین منظــور،  کــرد. 
ــت  ــز اهمی ــگران حائ ــدگاه گردش ــران از دی ــتوران ها در ای رس
اســت. بنابرایــن ،  هــدف پژوهــش حاضــر، تحلیــل و بررســی 
ــذای  ــوردن غ ــد از خ ــگران بع ــدۀ گردش ــات تدوین ش نظری
ــزر  ــگاه تریپ ادوای ــروف در وب ــتوران های مع ــی در رس ایران
ــر  ــل مؤث ــف عوام ــوا و کش ــل محت ــتفاده از روش تحلی ــا اس ب
در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه 
ــۀ  ــود تجرب ــدف بهب ــا ه ــی ب ــتوران های ایران ــذا و رس ــا غ ب
گردشــگران اســت؛ زیــرا بهبــود تجربــۀ گردشــگران در رابطــه 
ــی  ــاری مثبت ــای رفت ــی نیت ه ــتوران های ایران ــذا و رس ــا غ ب
را دربــر خواهــد داشــت؛ ازجملــه توصیــۀ رســتوران بــه 
ــدد  ــت مج ــی و بازگش ــذای ایران ــوردن غ ــرای خ ــران ب دیگ
ــوارد  ــه م ــا توجــه ب ــرای خــوردن غذا هــا. ب ــه آن رســتوران ب ب
ذکرشــده، در ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــگران در  ــدۀ گردش ــات تدوین ش ــاس نظری ــه براس ــتیم ک هس
وبــگاه تریــپ ادوایــزر، عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری 
مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه بــا غــذا و رســتوران های 

ــد؟ ــان کدام ان ــۀ آن ــود تجرب ــدف بهب ــا ه ــی ب ایران
حائــز  دلیــل  ایــن  بــه  تحقیــق  ایــن  یافته هــای 
ــگران  ــی گردش ــات واقع ــاس نظری ــه براس ــت ک ــت اس اهمی
ــای  ــعۀ فعالیت ه ــود و توس ــۀ بهب ــان زمین ــی آن ــۀ قبل و تجرب
کســب وکارهایی را فراهــم کــرده کــه در ایــران خدمــات 
ــج  ــی نتای ــت خروج ــه صح ــد؛ درنتیج ــه می دهن ــی ارائ غذای
ــینه ای از  ــدا پیش ــه ابت ــت. در ادام ــنهادات باالس ــار پیش و اعتب
پژوهش هــای انجام شــده در ایــن حــوزه ارائــه می شــود. 
ــی،  ــری و تجرب ــینۀ نظ ــب پیش ــدی، به ترتی ــای بع در بخش ه
روش شناســی پژوهــش، یافته هــای پژوهــش و درنهایــت 
ارائــه  آتــی  تحقیقــات  بــرای  پیشــنهادها  و  نتیجه گیــری 

می شــود.

پیشینۀ نظری
تحــول در فّناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی تأثیر گســترده ای 
در ارتبــاط و تعامــل میان کســب وکارها و مشــتریان گذاشــته که به طور 
 Prebensen( گســترده در مطالعــات متعــدد بررســی شــده اســت
ــت  ــۀ راس ــه گفت et al., 2013; Oxenswardh, 2018(. ب



تحلیل محتواي نظریات گردشگران دربارۀ رستوران های ایرانی 
در وبگاه تریپ ادوایزر 

251پور سعید   و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ن 

ستا
 تاب

م،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

و لمــون1 )2001( بــا پیشــرفت در فّنــاوری اطاعــات و 
ــد  ــه می ده ــت ارائ ــاوری اینترن ــه فّن ــی ک ــات و امکانات ارتباط
ارتباطــات و تعامــات بیــن مشــتریان و کســب وکارها افزایــش 
یافتــه اســت و توســعۀ ســاختار جدیــد در تولیــد را بــه همــراه 
ــه  ــت ک ــار داش ــن )2012( اظه ــت. تاج زاده ـ نمی ــته اس داش
مشــتریان  طریــق  از  اطاعــات  به اشــتراک گذاری  امــکان 
ــدۀ  ــه تولیدکنن ــتریان را ب ــن، مش ــات آنای ــع ارتباط در مجام
اطاعــات در بــازار تبدیــل کــرده اســت. مشــتریان تجربیــات 
ــن  ــد و ای ــتراک می گذارن ــه اش ــن ب ــورت آنای ــود را به ص خ
ــی  ــب وکارها اطاعات ــتریان و کس ــایر مش ــرای س ــوع ب موض
ــات  ــن اطاع ــراه دارد. ای ــه هم ــت را ب ــز اهمی ــد و حائ مفی
دســترس اند  در  همه جــا  در  و  بــه روز  واقعــی،  ســریع، 
ــی کــه مشــتریان  )Kaplan & Haenlein, 2010(. اطاعات
ــده و  ــتریان آین ــرای مش ــه ای ب ــد، گنجین ــد کرده ان ــی تولی قبل
ــا  ــم راهنم ــت و درحک ــابه اس ــع مش ــا مناف ــب وکارهایی ب کس
عمــل می کنــد )Fang et al., 2016(. در حــوزۀ گردشــگری 
ــو  ــو2 و یاه ــری وگ ــزر، ت ــپ ادوای ــد تری ــی مانن در وبگاه های
تــراول3، گردشــگران طیــف گســترده ای از اطاعــات را درمورد 
مناطــق گردشــگری و جاذبه هــای آن براســاس تجربیــات 
ــۀ  ــه تجرب ــد. ازآنجاک ــتراک می گذارن ــه اش ــود ب ــتۀ خ گذش
اطاعــات  دامنــۀ  دارد،  پیچیــده ای  ســاختار  گردشــگری 
تولیدشــده از طریــق گردشــگران نیــز متفــاوت اســت. بــا توجــه 
ــه اســتفادۀ گســتردۀ گردشــگران از دســتگاه های هوشــمند و  ب
ــور  ــه کش ــت ک ــی اس ــی، بدیه ــاط اجتماع ــبکه های ارتب ش
ــبکه های  ــات در ش ــت نظری ــا مدیری ــد ب ــز می توان ــران نی ای
ــزر و اســتفادۀ کارآمــد و  ــل تریــپ ادوای ــاط اجتماعــی مث ارتب
ــاری  ــات رفت ــروز نی ــر در ب ــل مؤث ــبکه، عوام ــن ش ــر از ای مؤث
مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه بــا غــذا و رســتوران های 
بازاریابــی  تقویــت  و در راســتای  را کشــف کنــد  ایرانــی 

ــد.  ــتفاده کن ــود اس ــگری خ گردش
و  تصمیم گیری هــا  انتخاب هــا،  بــه  رفتــار 
 Lepp & Holland,( عملکرد هــای هــر فــرد اشــاره دارد
ــی  ــرای پیش بین ــب ب ــری مناس ــاری متغی ــت رفت 2006(. نی
رفتــار آینــده اســت. در ایــن زمینــه، عوامــل مطلــوب پــس از 
صــرف غــذا مثــل گفتــن چیز هــای مثبــت درمــورد رســتوران 
ــاری  ــد رفت ــد در قص ــران می توان ــه دیگ ــتوران ب ــۀ رس و توصی
ــی  ــای عمل ــع، راهنمایی ه ــته و درواق ــر گذاش ــتریان تأثی مش
ــی و  ــد )صالح ــتوران باش ــک رس ــاب ی ــرای انتخ ــبی ب مناس
همــکاران، 1397(. پــس گفتنــی اســت اگــر عوامــل مؤثــر در 
بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده در رابطــه بــا 
ــاری  ــات رفت ــوند، نی ــف ش ــی کش ــتوران های ایران ــذا و رس غ
1. Rust & Lemon
2. Trivago
3. Yahoo Travel

ــوردن  ــرای خ ــران ب ــه دیگ ــتوران ب ــۀ رس ــه توصی ــی ازجمل مثبت
غــذای ایرانــی و بازگشــت مجــدد بــه آن رســتوران بــرای 
ــوم  ــت. مفه ــد داش ــر خواه ــی را درب ــای ایران ــوردن غذا ه خ
ــرد  ــه ف ــاره دارد ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــدد ب ــد مج ــد بازدی قص
ــای  ــی از رفتار ه ــا برخ ــد ت ــن کن ــه را تدوی گاهان ــه ای آ برنام
ــد  ــد. قص ــام نده ــا انج ــد ی ــام ده ــده را انج ــخص در آین مش
بازدیــد مجــدد بعــد از ارزیابــی مطلــوب مشــتری از محصــول 
یــا خدمــت شــکل می گیــرد. قصــد توصیــه بــه دیگــران یکــی 
میــان  در  ارتباطــات  غیررســمی  ابزار هــای  مهم تریــن  از 
ــد  ــات و مقاص ــوالت، خدم ــورد محص ــدگان درم مصرف کنن
اســت. مصرف کننــدگان تمایــل دارنــد بــه اطاعــات آشــنایان 
ــد  ــن قص ــد؛ بنابرای ــاد کنن ــاری اعتم ــات تج ــتر از تبلیغ بیش
توصیــه بــه دیگــران تأثیــر بســزایی در کاهــش خطــر انتخــاب 
محصــول، خدمــت یــا مقصــد جدیــد دارد )لــی و همــکاران، 

 .)2۰11
 ،2۰13 ســال  در  غذایــی4  ســفر  جهانــی  انجمــن 
گردشــگری غــذا را کل صنعــت برشــمرد و آن را چنیــن تعریــف 
کــرد: »دســتیابی و لذت بــردن از غــذای منحصربه فــرد و 
مکان هــای  در  نوشــیدنی  طعــم  چشــیدن  و  به یادماندنــی 
دور و نزدیــک«. ایــن تعریــف بــر مشــارکت خدمــات غذایــی 
رســتوران ها،  )مثــل  گردشــگری  صنعــت  در  نوشــیدنی  و 
فروشــندگان غذاهــای خیابانــی، بازارهــای محلــی، و کافه هــا 
کــه لــذت منحصربه فــرد و تجربه هــای فراموش نشــدنی را 
ــق،  ــن تحقی ــاره دارد. در ای ــد( اش ــه می کنن ــفر ارائ ــگام س هن
بــرای مشــارکت بیشــتر بیــن خدمــات غذایــی و نوشــیدنی بــا 
صنعــت گردشــگری در ایــران، نظریــات گردشــگران درمــورد 
ــعۀ  ــرای توس ــا ب ــت ت ــده اس ــی ش ــی بررس ــتوران های ایران رس
بــه آن هــا  صنعــت رســتوران داری پیشــنهادات کاربــردی 
ــی  ــی، فرهنگ ــب بازرگان ــتوران ها قط ــروزه رس ــود. ام داده ش
و هنــری به شــمار می رونــد و یکــی از خدمــات مهــم در 
ــدی و  ــوند )محم ــه می ش ــر گرفت ــگری در نظ ــه گردش عرص
اســفندیان، 1395(. رســتوران مکانــی اســت بــرای اســتراحت 
ــا وســایل خــاص خــود خدمــات  ــه ب ــان ک ــی میهمان و پذیرای
ارائــه می کنــد. در ایــن مــکان تنــوع غذایــی، ویژگــی مبلمــان، 
ــی و  ــردازی داخل ــرویس دهی، نورپ ــذا، س ــرو غ ــیوه های س ش
خارجــی، موســیقی و ... در جــذب مشــتری و گردشــگران تأثیر 

ــری، 1395(. ــان رودس ــاض و میرتقی ــزایی دارد )فی بس

پیشینۀ تجربی
در  گردشــگران  نظریــات  تحقیقــات،  از  برخــی  در 
ــات  ــه خدم ــب وکارهایی ک ــرای کس ــگری ب ــای گردش وبگاه ه
غذایــی ارائــه می دهنــد ارزیابــی شــده اســت. در ایــن زمینــه، 

4. World food travel association
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مشــخص شــده اســت کــه کیفیــت مــواد غذایــی );2014 , 
 )Chaves et al.Dalgıç et al., 2016; Ertürk, 2019
 Dalgıç et( و نگــرش و رفتار هــای صاحبــان کســب وکار
 )al., 2016; Erdem & Yay, 2017; Ertürk, 2019
بــوده  گردشــگران  اطاعــات  ارائــۀ  اصلــی  موضوعــات 
 Pantelidis, 2010;( ــات ــت خدم ــن کیفی ــت. همچنی اس
ــو  ــوع من Lei & Law, 2015; Dalgıç et al., 2016(، تن
)Chaves et al., 2014; Ertürk, 2019(، ســطح قیمــت 
 ،)Pantelidis, 2010; Aydin, 2016; Ertürk, 2019(
 Lei & Law, 2015; Dalgıç et al., 2016; Erdem( َجو
 ،)Pantelidis, 2010( دکوراســیون   ،)& Yay, 2017
 Chaves( پاســخ گویی خدمــات و ســاعت مناســب تجــارت
et al., 2014(، مــکان مناســب )Aydin, 2016( و نظافــت 
ــد  ــواردی بودن )Chaves et al., 2014; Aydin, 2016( م
ــات  ــه خدم ــب وکارهایی ک ــرای کس ــگران ب ــه در آن گردش ک
غذایــی ارائــه می دهنــد اطاعــات مثبــت و منفــی را بــه 
اشــتراک می گذارنــد. براســاس تمامــی ایــن اطاعــات، 
مشــاهده می شــود کــه گردشــگران طیــف گســترده ای از 
ــاختار  ــه س ــد ک ــه می دهن ــی را ارائ ــی و مثبت ــات منف اطاع
کارکنــان،  صاحیــت  محیــط،  معمــاری،  و  فیزیکــی 
ــب وکارهایی  ــی کس ــت و پاکیزگ ــی، نظاف ــای خدمات ویژگی ه
ــد.  ــش می ده ــد پوش ــه می دهن ــی ارائ ــات غذای ــه خدم را ک
آینــده،  در  گردشــگران  رفتــاری  نیــات  زمینــۀ  در 
ســلطانی و همــکاران )2020( تأثیــر ارزش مصــرف و ارزش 
ــر های  ــت و اینفلوئنس ــهر رش ــی ش ــای محل ــی غذا ه تجرب
ــا  ــگران ب ــدۀ گردش ــای آین ــی در رفتار ه ــبکه های اجتماع ش
ــان  ــرش آن ــد و نگ ــی مقص ــر غذای ــطه گری تصوی ــش واس نق
ــه  ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــی می کنن ــی را بررس ــذای محل ــه غ ب
می رســند کــه تصویــر غذایــی مقصــد و نگــرش آنــان 
ــران  ــه دیگ ــد ب ــذای مقص ــۀ غ ــه توصی ــی ب ــذای محل ــه غ ب
ــر  ــذا منج ــوردن غ ــرای خ ــد ب ــه مقص ــدد ب ــت مج و بازگش
ارزش  تأثیــر   )2020( جمشــیدی  و  روســتا  می شــود. 
ــدۀ  مصــرف غذا هــای محلــی شــهر شــیراز در رفتار هــای آین
گردشــگران بــا تمرکــز بــر تصویــر غذایــی مقصــد و نگــرش 
ــه ایــن نتیجــه  ــد و ب ــه غــذای محلــی را بررســی کردن ــان ب آن
 رســیدند کــه تصویــر غذایــی مقصــد تأثیــری در قصــد 
بازدیــد مجــدد از مقصــد بــرای خــوردن غــذا نداشــته اســت، 
امــا در قصــد توصیــۀ غــذای محلــی بــه دیگــران تأثیــر مثبــت 
ــن  ــه ای ــق خــود ب ــم1 )2018( در تحقی می گــذارد. چــو و کی
نتیجــه رســیدند کــه اگــر ارزش هــای مدنظــر گردشــگران در 
زمینــۀ غــذا بــرآورده شــود، بــه نیــات رفتــاری مثبــت ازجملــۀ 
ــه  ــدد ب ــت مج ــران و بازگش ــه دیگ ــد ب ــذای مقص ــۀ غ توصی

1. Choe & Kim

مقصــد بــرای خــوردن غــذا منجــر می شــود. تســای و وانــگ 
)2017( نیــز در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
زمینــۀ  در  گردشــگران  مدنظــر  ارزش هــای  برآورده شــدن 
ــری مثبــت از غــذای مقصــد در  غــذا، در شــکل گیری تصوی
ذهــن آنــان تأثیــر می گــذارد و بــه توصیــۀ غــذای مقصــد بــه 
ــذا  ــوردن غ ــرای خ ــد ب ــه مقص ــدد ب ــت مج ــران و بازگش دیگ

منجــر می شــود. 
متأســفانه بایــد اذعــان کــرد به رغــم تنــوع بــاالی 
ــتوران داری  ــت رس ــی، صنع ــی ایران ــنتی و محل ــای س غذا ه
ــه  ــه ب ــا توج ــدارد. ب ــرار ن ــته ای ق ــگاه شایس ــران در جای در ای
بررســی تحقیقــات انجام شــده در ایــن زمینــه، یکــی از 
اصلی تریــن دالیــل ایــن موضــوع فقــدان الگوهــای مناســب و 
بــه روز بــرای توســعۀ صنعــت رســتوران داری در ایــران اســت. 
ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه وبــگاه تریــپ ادوایــزر و اطاعــات 
درج شــدۀ گردشــگران در ایــن محیــط، عوامــل مؤثــر در 
ــی  ــذای ایران ــوردن غ ــرای خ ــران ب ــه دیگ ــتوران ب ــۀ رس توصی
ــرای خــوردن غذا هــای  ــه آن رســتوران ب و بازگشــت مجــدد ب
ایرانــی را کشــف خواهــد کــرد و در قالــب الگویــی در اختیــار 
مدیــران اجرایــی و بازاریابــان رســتوران ها قــرار می دهــد. 
ــه توســعۀ صنعــت رســتوران داری و  ــن الگــو، ب اســتفاده از ای

ــد.  ــد ش ــر خواه ــران منج ــگری در ای  گردش
ً
ــا متعاقب

روش شناسی پژوهش
ایــن تحقیــق بــه لحــاظ تقســیم بندی برمبنــای هــدف، 
جــزو تحقیقـــات توصـــیفی ـ اکتشـــافی اســـت. بـــه لحــاظ 
تقســیم بندی برمبنــای نتیجــه و کاربــرد، در دســتۀ تحقیقــات 
کاربــردی و بــه لحــاظ نـــوع داده هـــا، جــزو تحقیقــات کیفــی 
پرســش  بــه  پاســخ گویی  به منظــور  مــی رود.  به شــمار 
ــور  ــه و به منظ ــر رفت ــرف فرات ــات ِص ــرور ادبی ــق، از م تحقی
ــتفاده  ــوا اس ــل محت ــق، از روش تحلی ــؤال تحقی ــی س بررس
شــده اســت. برهمین اســاس، بــا تحلیــل و بررســی نظریــات 
ــتن  ــد از داش ــی بع ــتوران های ایران ــورد رس ــگران درم گردش
تجربــۀ غذاخــوری در وبــگاه تریــپ ادوایــزر، به منزلــۀ 
جامعــۀ مدنظــر تحقیــق، عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات 

ــد. ــی ش ــده بررس ــگران در آین ــت گردش ــاری مثب رفت

جامعۀ تحقیق نمونه و روش نمونه گیری
ــی  ــگران خارج ــۀ گردش ــامل کلی ــق ش ــۀ تحقی جامع
ــود در  ــوری خ ــۀ غذاخ ــورد تجرب ــی درم ــه نظریات ــت ک اس
رســتوران های ایرانــی را در ســایت تریــپ ادوایــزر ثبــت 
ــد  ــری هدفمن ــرد نمونه گی ــری از راهب ــرای نمونه گی ــد. ب کرده ان
ــه  ــت ک ــن نیس ــری ای ــن نمونه گی ــدف از ای ــد. ه ــتفاده ش اس
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بتــوان اســتنباط آمــاری بــه عمــل آورد، بلکــه هــدف آن اســت 
ــن  ــای ممک ــه نمونه ه ــات از مجموع ــب ترین نظری ــه مناس ک
ــده را  ــدۀ بررسی ش ــب پدی ــد جوان ــا بتوان ــود ت ــخص ش مش
ــد.  ــۀ داده هــای الزم را غنــی کن ــد و خزان ــی تشــریح کن به خوب
بدین ترتیــب در ایــن تحقیــق نظریاتــی بررسی شــده قــرار گرفت 
ــی  ــد. از طرف ــر می کردن ــق نزدیک ت ــه هــدف تحقی ــا را ب کــه م
ــر  ــا متوات ــی ی ــری متوال ــا روش نمونه گی ــری ب ــت نمونه گی کفای
محقــق شــده اســت. در ایــن روش، به جــای انتخــاب حجــم 
ــد  ــی فراین ــه ط ــم نمون ــل، حج ــه از قب ــرای نمون ــخص ب مش
ــا  ــه ت ــم نمون ــود. حج ــخص می ش ــا مش ــع آوری داده ه جم
زمانــی افزایــش می یابــد کــه دیگــر کافــی باشــد )محمدپــور و 
همــکاران، 1389(. در واقــع هــرگاه پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه 
ــباهت  ــم ش ــه ه ــدازه ای ب ــه ان ــود ب ــات موج ــه نظری ــد ک برس
دارنــد کــه بــه تکراری شــدن نظریــات منجــر شــده و داده هــای 
جدیــدی در آن هــا وجــود نــدارد، تعــداد جمــع آوری نظریــات 
ــد.  ــات می کش ــع آوری نظری ــت از جم ــته و دس ــی دانس را کاف
ــه  ــتوران هایی ک ــزر، رس ــپ ادوای ــایت تری ــب در س بدین ترتی
بیشــترین امتیــاز را از طــرف گردشــگران گرفتــه بودنــد از پنــج 
ــهر و  ــج ش ــن پن ــدند. ای ــاب ش ــران انتخ ــگری ای ــهر گردش ش
ــهرزاد،  ــتوران ها: ش ــان )رس ــد از: اصفه ــتوران ها عبارت ان رس
ــت   ــتوران ها: هف ــیراز )رس ــی(، ش ــر منش ــی، قص ــم بریان اعظ
خــوان، صوفــی، ژولــپ، درب شــازده(، رشــت )رســتوران ها: 
ــه،  ــتوران ها: برک ــز )رس ــی(، تبری ــوره کول ــرم، ش ــی، مح رازق
چلوکبابــی حــاج علــی، شــازده( و کرمــان )رســتوران ها: 
کیخســرو، وکیــل، مکــث(. در کل بعــد از بررســی 200 نظــر 
ــدف  ــه ه ــت ازآنجاک ــی اس ــیدیم. گفتن ــری رس ــباع نظ ــه اش ب
تحقیــق کشــف عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت 
در گردشــگران بــود، نظریاتــی جمــع آوری شــد کــه دو مفهــوم 
ــی و  ــرای خــوردن غــذای ایران ــه دیگــران ب ــۀ رســتوران ب توصی
ــای  ــوردن غذا ه ــرای خ ــتوران ب ــه آن رس ــدد ب ــت مج بازگش

ایرانــی را می رســاندند. 

روش های گردآوری داده ها
ــق عبارت انــد از: منابــع  منابــع استفاده شــده در تحقی
ــاالت  ــی و مق ــی و پژوهش ــاالت علم ــا، مق ــه )کتاب ه ثانوی
ــب  ــریات، مطال ــاالت نش ــی، مق ــی و خارج ــی داخل ترویج
ارائه شــده در ســایت های اینترنتــی و غیــره( کــه به منظــور 
ــق اســتفاده  ــا موضــوع تحقی ــط ب جمــع آوری تئوری هــای مرتب
جمع آوری شــدۀ  )نظریــات  اولیــه  منابــع  و  اســت  شــده 
ــط  ــای مرتب ــه داده ه ــزر( ک ــپ ادوای ــایت تری ــگران از س گردش
ــه  ــوص، ب ــازد. دراین خص ــم می س ــق را فراه ــود تحقی ــا خ ب
ســایت  در  ثبت شــده  کامنت هــای  تمامــی  این کــه  دلیــل 

تریــپ ادوایــزر انگلیســی هســتند، محقــق بــه ترجمــۀ تمامــی 
ــرای درک  ــزوم و ب ــورت ل ــق درص ــرد. محق ــدام ک ــات اق نظری
بهتــر نظریــات از مترجــم و متخصصــان در ایــن حــوزه 
ــا  ــد ت ــعی ش ــات، س ــۀ نظری ــد ترجم ــت. در رون ــک گرف کم
ــود و  ــه نش ــخصی وارد ترجم ــوءگیری ش ــر و س ــه نظ هیچ گون
ــذاری  ــق جای گ ــد تحقی ــگران در رون ــات گردش  نظری

ً
ــا دقیق

شــود. پــس از ترجمــۀ کامــل 2۰۰ نظــر، فایــل ورد نظریــات 
ــم  ــار مترج ــاره در اختی ــی دوب ــن اصل ــا مت ــراه ب ــه و هم ترجم
قــرار گرفــت تــا از صحــت ترجمــۀ نظریــات اطمینــان حاصــل 

ــود. ش

روش تحلیل داده ها
ــی  ــیر ذهن ــرای تفس ــی ب ــی تحقیق ــوا روش ــل محت تحلی
ــدی  ــای طبقه بن ــق فرایند ه ــی از طری ــای متن ــوای داده ه محت
الگو هــای  طراحــی  یــا  تم ســازی  و  کدبنــدی  نظام منــد، 
شناخته شــده اســت )Hsieh & Shannon, 2005(. تحلیــل 
محتــوا روشــی بــرای دســتیابی بــه ویژگی هــای مختلــف پیــام، 
ــار  ــام، علــل صــدور و آث دیدگاه هــا و اندیشــه های فرســتندۀ پی
ــی  ــل عین ــرای تجزیه و تحلی ــن روش ب ــع ای ــت. درواق ــام اس پی
ــه  ــون مبادل ــق گوناگ ــه از طری ــی ک ــای مختلف ــم پیام ه و منتظ
می شــوند بــه کار مــی رود )Kim & Kuljis, 2010(. هــر 
محقــق بــا توجــه بــه نــوع مطالعــه و عاقــۀ خــود، نوع ویــژه ای 
ــوای  ــل محت ــی و تحلی ــوای کّم ــل محت ــی تحلی ــل یعن از تحلی
ــش  ــن پژوه ــده در ای ــد. روش استفاده ش ــی را بر می گزین کیف
ــای  ــده در آن )داده ه ــع استفاده ش ــت مناب ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
متنــی حاصــل از نظریــات کاربــران در ســایت تریــپ ادوایــزر( 
ــرا تحلیــل محتــوای  روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســت؛ زی
ــبکه های  ــایت و ش ــبکه های س ــران در ش ــات کارب ــی نظری کیف
ــه  ــی ک ــات و متون ــن نظری ــان و زیری ــای پنه ــازی، الیه ه مج
ــه  ــد و ب ــته اند می یاب ــبکه ها نوش ــن ش ــای ای ــران و اعض کارب
ــه  ــی ک ــه اهداف ــد ب ــک می کن ــی کم ــوم اجتماع ــان عل محقق

ــوند. ــک ش ــرد نزدی ــام می گی ــتای آن انج ــش در راس پژوه

روایی و پایایی ابزار سنجش
ــن پژوهــش گفتنــی اســت در  ــۀ روایــی ای درمــورد مقول
مقاطــع مختلــف از فراینــد تحلیــل محتــوا ســعی شــده اســت 
ــۀ  ــن در مرحل ــود؛ بنابرای ــق ش ــش تزری ــه پژوه ــی ب ــه روای ک
تحلیــل محتــوا بــا بهره گیــری از نظریــات خبــرگان ســعی شــد 
کــه کیفیــت تحلیــل محتــوای صورت گرفتــه تضمیــن و اعتبــار 
ــان از  ــرای اطمین ــت ب ــد شــود. درنهای ــرگان تأیی آن از نظــر خب
اعتبــار روش شناســی ارائه شــده بــار دیگــر کل فراینــد پژوهــش 

و روش شناســی حاصــل از آن بــه تأییــد خبــرگان رســید.
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ــری از تأثیرگــذاری  ــی و جلوگی به منظــور ســنجش پایای
متخصــص  یــک  پژوهشــگران،  ذهنــی  برداشــت های 
کدگــذاری در ایــن زمینــه را انجــام داد. به همین منظــور، 
ــپس  ــام داد؛ س ــا را انج ــل کدگذاری ه ــور کام ــق به ط محق
همیــن فراینــد را پژوهشــگر دیگــری تکــرار کــرد کــه مطابقــت 

ــت. ــق داش ــۀ محق ــل اولی ــا تجزیه وتحلی ــی ب ــیار باالی بس

تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
در ایــن تحقیــق از روش تحلیــل محتــوا برای اســتخراج 
نتایــج اســتفاده شــد. در ادامــه فراینــد تحلیــل محتــوای 

نظریــات جمع آوری شــدۀ گردشــگران ارائــه می شــود. 

نتایج تحلیل محتوا
پــس از آشــنایی بــا متــن و داده هــای نظریــات کاربــران، 
ــپس  ــرد و س ــات ک ــۀ نظری ــدی اولی ــه کدبن ــروع ب ــق ش محق
بــا ترکیــب و تجزیه وتحلیــل کد هــای اولیــه، شــاخص ها 
ــی  ــی و محتوای ــی معنای ــه نزدیک ــه ب ــا توج ــد. ب ــتخراج ش اس
چنــد شــاخص بــا هــم، شــاخص ها در مجموعــه ای بــه نــام 
ــا  ــل داده ه ــای تحلی ــه، گام ه ــدند. در ادام ــدی ش ــم گروه بن ت

تشــریح می شــود.

گام اول: استخراج کدها )کدگذاری باز(
در تحلیــل داده هایــی کــه در روش تحلیــل محتــوا 
جمــع آوری شــده اند از فراینــد کدگــذاری اســتفاده می شــود. 
ــار  ــگران چندین ب ــا، پژوهش ــا داده ه ــنایی ب ــرای آش ــدا ب ابت
بــرای  ســپس  کردنــد.  مطالعــه  را  گردشــگران  نظریــات 
کدگــذاری بــاز، بــرای ســهولت کار عبــارات معنادار براســاس 
ــد.  ــتخراج ش ــر اس ــر نظ ــن ه ــگر از مت ــت های پژوهش برداش
ســپس محقــق بــه تفســیر و کدگــذاری ایــن عبــارات معنــادار 
ــه  ــادار ب ــارات معن ــته بندی عب ــا دس ــت، ب ــت. درنهای پرداخ
ــارات  ــودن عب ــل زیادب ــه دلی ــید. ب ــی رس ــۀ نهای ــای اولی کد ه
ــتخراج  ــده )اس ــات جمع آوری ش ــتخرج از نظری ــادار مس معن
ــودن  ــر( و ممکن نب ــن 2۰۰ نظ ــادار از مت ــارت معن 384 عب
ارائــۀ همــۀ آن هــا در مقالــه، بــرای نمونــه در جــدول 1، 
ــر  ــا ه ــط ب ــادار مرتب ــارات معن ــته بندی عب ــه ای از دس نمون
کدگــذاری اولیــه ارائــه شــده اســت. در جــدول 2 در هر ســطر 
یــک عبــارت معنــادار مســتخرج از متــن هــر نظــر ذکــر شــده 
و تعــداد فراوانــی هــر کــد نیــز بیــان شــده اســت. در ســتون 
ــده  ــاز درج ش ــد ب ــک ک ــف ی ــر ردی ــدول 2، در ه ــوم ج س
ــادار  ــارت معن ــد عب ــب چن ــاز از ترکی ــد ب ــر ک ــه ه ــت ک اس

ــت. ــده اس ــکیل ش تش

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

عنوان کد باز عبارات معنادار دسته بندی شده فراوانی

درک و تأمین نیاز های مشتری

ارائۀ خدمات متناسب با نیاز مشتری 1

توجه به نیاز های مشتری 2

توجه ویژه به مشتریان 1

امکان رزرو رستوران درصورت شلوغی 10

مدیریت رفتار شاکیانۀ مشتری
پاسخ گویی سریع و محترمانه به اعتراضات مشتری 4

اقدام برای کسب رضایت مشتری 1

گام دوم: تشکیل مفاهیم
 )کدگذاری محوری(

ــا  ــۀ داده ه ــه هم ــود ک ــروع می ش ــی ش ــۀ دوم وقت مرحل
کدگــذاری اولیــه شــده باشــند و فهرســتی طوالنــی از کد هــای 
مختلــف در مجموعــۀ داده هــا شــناخته شــده باشــد. در ایــن 
گام، کــه بــر تحلیــل در ســطحی کان تــر از کدها تمرکــز دارد، 

کد هــای مختلــف در قالــب مفاهیــم مرتــب می شــوند و همــۀ 
داده هــای کدگذاشــتۀ مرتبــط بــا هریــک از مفاهیم، گــردآوری 
ــل  ــا تجزیه وتحلی ــه، کده ــن مرحل  در ای

ً
ــا ــوند. اساس می ش

ــف  ــای مختل ــق کد ه ــب و تلفی ــوۀ ترکی ــه نح ــوند و ب می ش
ــه توجــه می شــود. به عبارت دیگــر،  ــرای تشــکیل مفهــوم پای ب
ــب  ــات تناسـ ــا مراعـ ــده بـ ــای استخراج ش ــۀ کده مجموع
ــان  ــا شباهت هایش ــاوت و ی ــاس تف ــه و براس ــدهای اولی کـ
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طبقه بنــدی شــدند و بعـــد از تبیـــین برچســـب، کـــدها بـــه 
شــکل زیرطبقــات دسته بنـــدی شـــدند. گروه بنــدی اطاعــات 
ــدول 2  ــت. ج ــورت گرف ــات ص ــداد طبق ــش تع ــدف کاه ــا ه ب
ــوم  ــتون س ــد. در س ــان می ده ــه را نش ــن مرحل ــی ای خروج
جــدول 2، در هــر ردیــف یــک مفهــوم درج شــده اســت کــه 
از ترکیــب چنــد کــد بــه وجــود آمــده اســت. در ســتون چهــارم 

ــه فراوانــی کدهــا اشــاره شــده اســت. ب

گام سوم: طبقه بندی
 )انتزاعی سازی/ کدگذاری انتخابی(

رونــد انتخــاب مقولــۀ اصلــی به طــور منظــم )نظام منــد( 

و ارتبــاط دادن بــا ســایر مقوله هــا، اعتباربخشــیدن بــه روابــط، 
پرکــردن جاهــای خالــی بــا مقوالتــی کــه بــه اصــاح و 
ــام دارد.  ــی ن ــذاری انتخاب ــد کدگ ــاز دارن ــتر نی ــترش بیش گس
ادغــام عناصــر بــا کدگــذاری محــوری چنــدان تفاوتــی نــدارد، 
فقــط در ســطح باالتــر و انتزاعی تــری صــورت می گیــرد. 
درنهایــت، جــدول 2 شــامل متغیرهــا و شــاخص های مرتبــط 
ــا( و  ــات )مقوله ه ــدول 2 طبق ــتون دوم ج ــت. س ــا آن هاس ب
ــو  ــزای الگ ــک از اج ــرای هری ــا را ب ــا آن ه ــر ب ــم متناظ مفاهی

ــت. ــان داده اس نش

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

فراوانی عنوان کد باز مفاهیم متناظر طبقه )مقوله(

30 زیبایی رستوران 

جاذبه های محیطی

جاذبه های 

رستوران

49 جذابیت های فیزیکی رستوران 

25 جذابیت های سمعی رستوران
44 جذابیت های فضای رستوران

14 جذابیت های جو رستوران

6 جذابیت های منحصربه فرد رستوران 

42 موقعیت مکانی مناسب رستوران 

8 رعایت بهداشت در رستوران

30 رستورانی مناسب برای باز ایستادن از فعالیت های جسمی 
یا فکری برای کسب آرامش 

جاذبه های احساسی
30 جاذبه های لذت بخش رستوران

6 رستورانی مناسب برای وقت گذرانی و تفریح

8 قیمت اقتصادی غذا

جاذبه های قیمتی

جاذبه های غذایی

29 قیمت متناسب با کیفیت غذا

5 قیمت منصفانۀ غذا

5 تجربۀ غذایی اصیل 
4خلق تجربه ای منحصر به فرد تجربۀ غذایی جدید

13 تجربۀ غذایی دلپذیر

20 غذای سالم و تازه تضمین سالمتی

75 غذا های خوشمزه

25طعم و کیفیت مطلوب غذا های خوش طعم

32 مناسب بودن کیفیت غذا
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فراوانی عنوان کد باز مفاهیم متناظر طبقه )مقوله(

3 سرویس دهی مقبول پیشخدمت ها

کیفیت روابط نیروی انسانی

کیفیت ادراک شده

21 رفتار مطلوب کارکنان

44 ادب و شایستگی کارکنان و پرسنل

6 توانایی و مدیریت عالی صاحبان رستوران

35 ارائۀ خدمات شایسته

کیفیت ارائۀ خدمات

1 ارائۀ خدمات از طریق فّناوری اطالعات

3 رعایت اصول طراحی منوی رستوران

5 سرآشپزان حرفه ای

10 سرو حرفه ای غذا

7 ارائۀ جای پارک مناسب

33 دادن حق انتخاب به مشتری

کیفیت مشتری مداری

14 درک و تأمین نیاز های مشتری

5 توجه به رژیم غذایی مشتریان

5 مدیریت رفتار شاکیانۀ مشتری

5 رستورانی که ارزش ایستادن در صف را دارد
زمان انتظار در صف

زمان انتظار 

ادراک شده

3 طعم غذا ارزش ایستادن در صف را دارد

4 سرو غذا در حداقل زمان
زمان انتظار حین و قبل دریافت غذا

15 ارائۀ خدمات در حداقل زمان

62 رضایت از تجربۀ غذاخوری

نگرش گردشگران

ادراکات ذهنی

13 ذهنیت مثبت گردشگران دربارۀ غذا

10 ذهنیت مثبت گردشگران دربارۀ رستوران

4 تطابق تجربه خوردن غذا با انتظار و برداشت قبلی
تصویر غذایی مقصد

2 تطابق تجربۀ خوردن غذا با آنچه شنیده بودم

16 کسب دانش از عادات و فرهنگ غذایی ایرانیان
نمادگرایی فرهنگی

هویت یابی با 

مقصد

15 کسب دانش از طرز تهیۀ غذا های ایرانی

فضای مناسب رستوران برای ایجاد تعامالت بین فردی

اعتبار اجتماعی کسب شده
11 ایجاد تعامل بین گردشگران و عرضه کنندگان غذا

4 اعتبار فردی به دست آمده از تجربۀ خوردن غذا
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فراوانی عنوان کد باز مفاهیم متناظر طبقه )مقوله(

5 صف از نشانه های محبوبیت یک رستوران

شهرت رستوران

آوازۀ برند

39 غذای خوب وجه تمایز یک رستوران

33 معروفیت رستوران

7 رستورانی با ویژگی متفاوت

8 وجه تمایز یک رستوران در مقایسه با رستوران های دیگر

2 غذا به منزلۀ وجه تمایز شهر های ایران 
شهرت غذا

8 غذا های معروف شهر های ایران

9 پیروی از الگوی رفتاری مردم محلی
مشاهیر

2 پیروی از نظریات افراد در سایت تریپ ادوایزر

گام چهارم: الگوی پیشنهادی برای تحقیق
ــا  ــق و ب ــی تحقی ــای اصل ــه مقوله ه ــیدن ب ــس از رس پ
توجــه بــه ادبیــات تحقیــق، نیــات رفتــاری گردشــگران غــذا ـ 

کــه در قســمت پیشــینۀ تحقیــق بیــان شــد ـ در شــکل 1، عوامل 
مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در آینــده بــا 

هــدف توســعۀ گردشــگری غــذا نشــان داده شــده اســت.

شکل 1. الگوی پیشنهادی تحقیق
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نتیجه گیری و پیشنهادها
ــریع  ــعۀ ســ ــا توســ ــته ب ــال گذشــ ــد ســ ــی چن ط
رســــانه های اجتماعــی، افــراد بیشــــتر ادراکات، عقایــد 
ــه  ــد ک ــان می کننـ ــط وب بیـ ــود را در محی ــای خ و نگرش ه
ــم در  ــی حجی ــای متن ــق داده ه ــث خل ــوع باع ــن موضـــ ای
شــــبکه های اجتماعــی در ارتبــاط بــا موضــــوعات مختلــف 
شــــده اســــت )عباســی و همــکاران، 1399(. ایــن داده های 
متنــی بــه مدیــران اجرایــی کســب وکارها و بازاریابــان کمــک 
ــز و  ــه تمای ــق وج ــرای خل ــای الزم را ب ــا راهبرده ــد ت می کن
ــز از  ــگری نی ــوزۀ گردش ــد. ح ــعه دهن ــتریان توس ــذب مش ج
ــود را  ــات خ ــگران نظری ــت و گردش ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ای
ــد  ــی مانن ــود در وبگاه های ــوری خ ــات غذاخ ــورد تجربی درم
تریــپ ادوایــزر بــه اشــتراک می گذارنــد کــه راهنمایــی بــرای 
ــود در  ــات خ ــۀ خدم ــود ارائ ــرای بهب ــتوران ها ب ــران رس مدی
ــه  ــگران ازجمل ــت گردش ــاری مثب ــات رفت ــروز نی ــتای ب راس
ــی  ــذای ایران ــوردن غ ــرای خ ــران ب ــه دیگ ــتوران ب ــۀ رس توصی
ــرای خــوردن غذا هــای  ــه آن رســتوران ب و بازگشــت مجــدد ب

ــت. ــد داش ــر خواه ــی را درب ایران
غذایــی«،  »جاذبه هــای  رســتوران«،  »جاذبه هــای 
ادراک شــده«،  انتظــار  »زمــان  ادارک شــده«،  »کیفیــت 
»ادراکات ذهنــی«، »هویت یابــی بــا مقصــد« و »آوازۀ برنــد« 
عوامــل مؤثــر در بــروز نیــات رفتــاری مثبــت گردشــگران در 
ــج  ــد . نتای ــت آمده ان ــق به دس ــن تحقی ــه در ای ــت ک ــده اس آین
ــم  ــو و کی ــورک )2019(، چ ــات ارت ــا تحقیق ــت آمده ب به دس
ــای )2017(،  ــگ )2017(، اردم و ی ــای و وان )2018(، تس
داگلــس و همــکاران )2016(، آیدیــن )2016(، هــان1 و 
همــکاران )2015(، لــی و ال )2015(، چــاوس و همــکاران 
 )2005( شــنوی2  و   )2010( پانتلیدیــس   ،)2۰14(
مطابقــت دارد. مفهــوم مشــاهیر از مقولــۀ آوازۀ برنــد ازجملــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــمار می آی ــه ش ــق ب ــن تحقی ــای ای نوآوری ه

ــت: ــده اس ــه ش ــر ارائ ــنهادات زی ــق، پیش ــج تحقی نتای
یــک  می توانــد  رســتوران  محیطــی  جاذبه هــای   )1
 
ً
ــا ــد؛ مث ــق کن ــرای گردشــگران خل ــی ب ــای ذهن ــر زیب تصوی

بــاغ رســتوران می توانــد فضــای  آبنمــا در  وجــود یــک 
ــش آب  ــدای آرامش بخ ــد. ص ــم کن ــنتی را فراه ــت س بی نهای
ــد و  ــاده می کن ــط آم ــرش محی ــرای پذی ذهــن گردشــگران را ب
می توانــد در دل آن هــا نفــوذ کنــد. همچنیــن طبیعتــی سرســبز 
ــد محیــط رســتوران را در ذهــن گردشــگر  ــز می توان ــا نی و زیب
ــا صــدای  ــا ی ــدگان زیب ــدن پرن ــد. دی ــت کن ــرای همیشــه ثب ب
ــگ در  ــای رنگارن ــود ماهی ه ــن وج ــان، همچنی ــین آن دل نش
ــد محیــط رســتوران ها  ــز از عواملــی اســت کــه می توان آب نی

1. Han 
2. Shenoy

ــد.  ــی کن ــذاب و دیدن ــگران ج ــرای گردش را ب
همچنیــن بــرای طراحــی داخلــی رســتوران بهتــر اســت 
ســلیقۀ اکثریــت گردشــگران در نظــر گرفتــه شــود. بــرای مثــال 
گردشــگران خارجــی، طراحــی داخلــی رســتوران بــا معمــاری 
قدیمــی ایرانــی، دکوراســیون قدیمــی و ســنتی و طراحــی 
ــیار  ــان را بس ــر آن ــدرن نظ ــای م ــا جلوه ه ــراه ب ــیک هم کاس

جلــب خواهــد کــرد.
ــات  ــد احساس ــا می توان ــتفاده از رنگ ه ــن اس همچنی
ــرار  ــر ق ــد و آن هــا را تحــت تأثی ــراد ایجــاد کن ــی در اف متفاوت
ــیون  ــی ها و دکوراس ــره، کاش ــود پنج ــال وج ــرای مث ــد؛ ب ده
ــش را در درون  ــد آرام ــتوران می توان ــط رس ــگ در محی رنگارن

ــد. ــق کن گردشــگران تزری
یکــی دیگــر از عوامــل بســیار مهــم در رابطــه بــا 
ــتریان  ــر آن در مش ــتوران و تأثی ــی رس ــی داخل ــت طراح اهمی
صــدا و موســیقی اســت. موســیقی مناســب قــادر بــه پرکــردن 
فقــط دشــوارترین کاری کــه  خــأ در رســتوران اســت. 
ــزان  ــرل می ــد، کنت ــام دهن ــاره انج ــد در این ب ــتوران ها بای رس
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــده اس ــیقی پخش ش ــدای موس ص
می تواننــد از روش هــای کنتــرل صــوت همچــون ســقف 

ــد. ــتفاده کنن ــرده اس ــا پ ــرش ی کاذب، ف
در  رکــن  اساســی ترین  مناســب  مــکان  انتخــاب 
راه انــدازی یــک رســتوران اســت. شناســایی مشــتریاِن هــدف 
از مهم تریــن بخش هــای انتخــاب مــکان مناســب بــرای 
ــگران  ــدف گردش ــتریان ه ــر مش  اگ

ً
ــا ــت؛ مث ــتوران اس رس

باشــند، بهتــر اســت رســتوران ها را نزدیــک بــه اماکــن 
گردشــگری یــا در بازارهــای معــروف شــهر راه انــدازی کــرد.
ــش و  ــه ای لذت بخ ــتی تجرب ــز و بهداش ــتورانی تمی رس
ــتن  ــد. تمیزنگه داش ــم می زن ــگران رق ــرای گردش ــیرین را ب ش
رســتوران بــا آمــوزش صحیــح کارکنــان آغــاز می شــود. 
ــش  ــر بخ ــرای ه ــتی ب ــد فهرس ــتوران ها بای ــور، رس به این منظ
رســتوران تهیــه کننــد و در دســترس کارکنــان خــود قــرار دهند. 
ــب وکار  ــق در کس ــرای رون ــتوران ها ب ــان رس ــن صاحب همچنی
خــود بایــد همیشــه و در هــر شــرایطی از تمیــز و ســالم بودن 
همــۀ بخش هــای رســتوران، کارکنــان و غذاهــا اطمینــان 
ــی  ــود. یک ــظ ش ــتریان حف ــامت مش ــا س ــد ت ــل کنن حاص
دیگــر از مســائل مهــم در ایــن زمینــه، تعییــن اســتاندارد های 
ــد  ــه بای ــن زمین ــت. در ای ــطح رستوران هاس ــی در س پاکیزگ
خدمات رســانی،  میــز  بهداشــت  بــرای  اســتانداردهایی 
ظــروف مناســب بــرای ســرو غــذا، لبــاس کارکنــان و کــف و 

ــود. ــع ش ــتوران وض ــای رس دیواره
ــا به طــور  2. بحــث قیمــت در موفقیــت یــا شکســت ی
کلــی در آینــدۀ رســتوران تأثیــر بســزایی دارد. یکــی از مســائل 
ــه  ــی ک ــا ارزش ــت را ب ــگر قیم ــه گردش ــت ک ــن اس ــم ای مه
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غــذا در ذهنــش ایجــاد کــرده اســت می ســنجد. در ایــن 
ــرد  ــذاری از راهب ــرای قیمت گ ــد ب ــتوران دارها بای ــتا، رس راس
گردشــگر  ذهــن  در  کاال  ارزش  برحســب  قیمت گــذاری 
ــی  ــی مبلغ ــاس پیش بین ــن روش، براس ــد. در ای ــتفاده کنن اس
کــه گردشــگر حاضــر اســت بــرای خریــد غــذا بپــردازد قیمــت 
تعییــن می شــود. حــال بــرای ایجــاد ایــن ارزش در ذهــن 
گردشــگر، بایــد بــه کمیــت و کیفیــت غــذا توجــه ویــژه شــود. 
ــذا  ــت غ ــورد کیفی ــاال درم ــتانداردهای ب ــم اس ــن تنظی همچنی
حیاتــی اســت و مهــم اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه 
ــا کیفیــت مشــابهی خدمــات دریافــت  ــار ب گردشــگران هــر ب
درهم آمیختــن  بــا  بایــد  سرآشــپزان  به این منظــور،  کننــد. 
ــا  ــد ت ــه کنن ــی را تهی ــذی غذای ــت و مغ ــی باکیفی ــواد غذای م
ــت  ــمزه اهمی ــالم و خوش ــای س ــه غذاه ــه ب ــگرانی ک گردش
ــن  ــه در ای ــوند ک ــتوران ش ــگی رس ــتری همیش ــد مش می دهن
ــت.  گاه اس ــه و آ ــاق، باتجرب ــپزی خ ــه سرآش ــاز ب ــتا نی راس

کــه  اســت  رســتورانی  عالــی  رســتوران  یــک   .3
پرســنل  باکیفیــت،  و  ســالم  خوشــمزه،  غــذای  کنــار  در 
داشــته  مهربــان  و  آموزش دیــده، خوش برخــورد  خدماتــی 
ــگران  ــه گردش ــه ب ــت ک ــم اس ــیار مه ــن بس ــد. همچنی باش
به موقــع  نوشــیدنی  و  غــذا  و  شــود  رســیدگی  به موقــع 
ســرو شــود. همچنیــن مناســب بودن پوشــش کارکنــان و 
ویژگی هــای  از  گردشــگر  برابــر  در  آن هــا  پاســخ گوبودن 
ــال ادب  ــا کم ــد ب ــان بای ــت. کارکن ــوب اس ــتوران های خ رس
پاســخ دهنــد و  بــه درخواســت های گردشــگر  و احتــرام 
ــت  ــد. رعای ــیدگی کنن ــان رس ــی آن ــکایت های احتمال ــه ش ب
ــتری مداری در  ــر مش ــوارد در ام ــن م ــه، ابتدایی تری ــن نکت ای
صاحبــان  خــوب  ارتبــاط  عاوه برایــن،  رستوران هاســت. 
رســتوران یــا کارکنــان بــا گردشــگران باعــث جلــب توجــه آن ها 
شــده اســت. مهــارت انگلیســی صحبت کــردن صاحبــان 
رســتوران و کارمنــدان بــا گردشــگران خارجــی می توانــد نقطــه 

ــد.  ــتوران باش ــرای رس ــزی ب تمای
ــتانه،  ــورت دوس ــگران به ص ــه گردش ــات ب ــۀ خدم ارائ
ــت  ــی موفقی ــل اصل ــی از دالی ــد یک ــق و کارآم ــریع، دقی س
جانــب  از  مثبــت  رفتــاری  نیــات  بــروز  و  رســتوران ها 
ــات  ــی ترین موضوع ــر از اساس ــی دیگ ــت. یک ــگران اس گردش
در حــوزۀ ارائــۀ خدمــات چگونگــی رســیدگی بــه مــوارد منفــی 
ــری  ــا برت ــتوران ب ــک رس ــت. ی ــگران اس ــکایات گردش و ش
ــا درک  ــراه ب ــرعت و هم ــه به س ــت ک ــتورانی اس ــات، رس خدم

ــد.  ــیدگی کن ــکایات رس ــن ش ــه ای ــی ب و هم دل
ــگر  ــه گردش ــکان را ب ــن ام ــتوران ای ــگاه رس ــی وب طراح
ــذای  ــات غ ــا و جزئی ــدن فض ــا دی ــی ب ــه به راحت ــد ک می ده
ــی  ــغ را اینترنت ــد و مبل ــام ده ــود را انج ــفارش خ ــتوران، س رس
ــان  ــه زم ــگرانی ک ــرای گردش ــی ب ــن ویژگ ــد. ای ــت کن پرداخ

بــرای رســتوران  برتــری خدمــات  دارد  اهمیــت  برایشــان 
به شــمار می آیــد؛ زیــرا زمــان انتظــار در صــف و زمــان 
ــه نخواهنــد کــرد. انتظــار حیــن و قبــل دریافــت غــذا را تجرب
ــۀ  ــد تجرب ــتوران می توان ــت رس ــوب و باکیفی ــوی خ من
ــه گردشــگران کمــک  غذاخــوردن خــوب را افزایــش دهــد و ب
کنــد تــا انتخاب هــای بهتــری داشــته باشــند. منــو اگــر 
ابــزار  یــک  به منزلــۀ  می توانــد  شــود  طراحــی  به خوبــی 
تبلیغاتــی اســتفاده شــود. به   ایــن  منظــور، بایــد از اصــول 
طراحــی حرفــه ای منــو اســتفاده شــود. همچنیــن بایــد بــه ایــن 
موضــوع توجــه شــود کــه هرچقــدر منــوی رســتوران متنوع تــر 
 
ً
باشــد، بــرای گردشــگران جذاب تــر خواهــد بــود؛ مثــا
ــای  ــقان غذاه ــواران و عاش ــوص گیاه خ ــای مخص ــۀ غذاه ارائ
دریایــی می توانــد مؤثــر باشــد. همچنیــن ارائــۀ غذاهــای 
جدیــد در منــو نیــز نظــر گردشــگران را بــه خــود جلــب 
ــر در  ــراری دیگ ــای تک ــان نام ه ــد در می ــی جدی ــد. نام می کن
منــوی رســتوران باعــث جــذب نظــر مشــتری می شــود؛ بــرای 
ــر  ــیراز نظ ــی ش ــتوران صوف ــزرگ در رس ــذای مادرب ــال غ مث
ــت و در  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــگران را ب ــیاری از گردش بس
 آن را 

ً
نظریــات خــود بــه دیگــران پیشــنهاد کرده انــد کــه حتمــا

ــد. ــان کنن امتح
می توانــد  گردشــگران  دیــد  از  انتظــار  زمــان   .4
ــد.  ــر باش ــت و هزینه ب ــاف وق ــده، ات ــده، آزاردهن مأیوس کنن
ــل  ــم معض ــه چش ــار ب ــان انتظ ــه زم ــد ب ــتوران ها می توانن رس
ــان  ــن زم ــون از ای ــای گوناگ ــه روش ه ــه ب ــد، بلک ــگاه نکنن ن
درحکــم فرصتــی بــرای افزایــش رضایت منــدی مشــتریان 
خــود اســتفاده کنــد؛ بــرای مثــال تعبیــۀ اتــاق انتظــار در کنــار 
ــۀ نوشــیدنی  ــه ارائ ــی ازجمل ــۀ خدمــات جانب ــا ارئ رســتوران ی
کــودکان،  بــرای  بــازی  محــل  فراهم کــردن  پیش غــذا،  و 
پرت شــدن  باعــث  می توانــد  کتــاب  و  مجلــه  گذاشــتن 
ــی  ــود. یک ــان ش ــذر زم ــردن گ ــگر و فراموش ک ــواس گردش ح
ــت  ــل از دریاف ــار قب ــان انتظ ــش زم ــای کاه ــر از روش ه دیگ
ــدن  ــش از خالی ش ــتری پی ــه مش ــذا ب ــوی غ ــۀ من ــذا، ارائ غ
میــز و یــا وجــود کافــی شــاپ در کنــار رســتوران اســت. ایــن 
امکانــات بــه گردشــگران ایــن احســاس را می دهــد کــه فراینــد 
ارائــۀ خدمــات آغــاز شــده اســت. در ایــن راســتا، رســتوران ها 
ــه  ــد ک ــوزش دهن ــود آم ــای خ ــه پیش خدمت ه ــد ب می توانن
ــان  ــزد آن ــز، ن ــر می ــر س ــگران ب ــتن گردش ــض نشس ــه مح ب
ــه  ــن ب ــان ممک ــن زم ــد در کوتاه تری ــان بگوین ــه آن ــد و ب برون
ــه گردشــگران  سفارششــان رســیدگی خواهــد شــد. ایــن کار ب
ــان  ایــن ســیگنال را می دهــد کــه رســتوران متوجــه حضــور آن
ــد.  ــد می کاه ــروع فراین ــش از ش ــی پی ــس نگران ــت و از ح اس
ــل  ــی تمای ــگ محل ــری فرهن ــه یادگی ــگران ب 5. گردش
نشــان داده انــد؛ بنابرایــن رســتوران ها بایــد فرصت هایــی 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

تحلیل محتواي نظریات گردشگران دربارۀ رستوران های ایرانی 
در وبگاه تریپ ادوایزر 

پور سعید   و  همکاران 260

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

ــرز  ــا و ط ــا تکنیک ه ــد ت ــم کنن ــگران فراه ــرای گردش را ب
تهیــۀ غذا هــای ســنتی و محلــی را بیاموزنــد. وقتــی تجربــۀ 
ــرات  ــد، خاط ــش باش ــب دان ــا کس ــراه ب ــوری هم غذاخ
تجــارب  ارائــۀ  بنابرایــن،  می کنــد.  خلــق  را  پایــداری 
می توانــد  گردشــگران  بــه  تعاملــی  و  خــاق  آشــپزی 
ــن  ــد. همچنی ــت کن ــا ثب ــن آن ه ــدگار در ذه ــی مان خاطرات
در  هیجان انگیــز  و  دوســتانه  فضایــی  فراهم کــردن 
گردشــگران  بــرای  را  شــرایطی  می توانــد  رســتوران ها 
و  صاحبــان  خانــواده،  دوســتان،  بــا  تــا  کنــد  فراهــم 
کارمنــدان رســتوران تعاملــی مطلــوب داشــته باشــند. 
ــگران  ــوم گردش ــه عم ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــۀ حائ نکت
تجربــۀ ســفر خــود را از طریــق انتشــار عکــس بــا دیگــران 
بــه  اشــتراک می گذارنــد و اگــر ایــن تجربــه تجربــه ای 
ــار  ــن اعتب ــث باالرفت ــد، باع ــتنی باش ــر و دوست داش معتب
ــا  ــروف زیب ــذا در ظ ــر غ ــال اگ ــرای مث ــود؛ ب ــردی می ش ف
و شــکیل )مــدرن یــا مــدرن متناســب بــا ســلیقۀ مشــتری( 
ــگران  ــرای گردش ــی ب ــرد و باورنکردن ــن منحصربه ف ــا تزیی ب
ــذا را  ــس غ ــا عک ــد ت ــب می کن ــا را ترغی ــود، آن ه ــرو ش س

ــد. ــتراک بگذارن ــه اش ــران ب ــا دیگ ب
ویژگــی  چنــد  بایــد  عالــی  رســتوران  یــک   .6
باشــد کــه در ذهــن گردشــگران  منحصربه فــرد داشــته 
 
ً
مثــا کنــد؛  خلــق  رقابتــی  مزیــت  و  شــود  متمایــز 

رســتوران ها می تواننــد فضایــی را بــرای برپایــی جشــن 
تولــد فراهــم کننــد تــا بــا گرفتــن جشــن تولــد بــرای 
گردشــگران خاطــره ای مانــدگار بســازند. همچنیــن، فضــای 
ــر و  ــی بی نظی ــا طعم ــت ب ــذای باکیفی ــرد و غ منحصربه ف
رســتوران ها  ســایر  از  را  رســتوران  می توانــد  خوشــمزه 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــتوران ها بای ــازد. رس ــز س متمای
ــا  ــی ی ــردم محل ــو از م ــا پرس وج ــگران ب ــه گردش ــد ک کنن
ــا  ــزر ی ــپ ادوای ــایت تری ــراد در س ــات اف ــدن نظری خوان
ــنتی آن  ــی و س ــای محل ــال غذا ه ــه دنب ــازی ب ــای مج فض
ــا  ــت و ب ــن کیفی ــا بهتری ــذا را ب ــد آن غ ــس بای ــهرند. پ ش
ــه  ــه ای ک ــد؛ به گون ــرو کنن ــمزه س ــر و خوش ــی بی نظی طعم
ــران را  ــهر ای ــر ش ــا ه ــود ت ــت ش ــگران ثب ــن گردش در ذه
بــا غــذای مخصــوص خــود بشناســند و برنــدی بــرای هــر 

ــد. ــهر باش ش
ــواع  ــی ان ــات آت ــود تحقیق ــنهاد می ش ــان پیش در پای
کافی شــاپ ها،  ماننــد  دیگــر  غذایــی  کســب وکار های 
بررســی  نیــز  را  هتل هــا  رســتوران های  و  فســت فودها 
ــی  ــا بررس ــد ب ــی می توانن ــات آت ــن تحقیق ــد. همچنی کنن
درمــورد  ادوایــزر  تریــپ  ســایت  در  افــراد  نظریــات 
خدمــات  ارائــۀ  بهبــود  بــرای  هتلــداران  بــه  هتل هــا، 

بدهنــد. پیشــنهاداتی 
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