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چکیده
یکی از بخشهای مهم صنعت گردشگری ،صنعت رستورانداری است و تجربه رضایتبخش گردشگران از صرف غذا در رستورانهای مقصد گردشگری بر
رضایت کلی آنها از مکان گردشگری موردنظر تأثير زیادی دارد .هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت
رستورانداری و ارزیابی و رتبهبندی رستوران ها با توجه به آن عوامل است که در پنج رستوران بزرگ شهرستان تاکستان انجام شده است .به منظور
جمع آوری اطالعات مربوط به ميزان اهميت هر عامل و نيز ميزان رضایت مشتریان ،از پرسشنامه استفاده شد .وزن هر عامل به کمک آزمون فریدمن
تعيين گردید و سپس پنج رستوران موردنظر به روش تودیم فازی که یک روش تصميمگيری چندمعياره مبتنی بر نظریه چشمانداز است ،رتبهبندی شدند.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که تازگی غذا ،پاکيزگی محيط رستوران ،سالمت غذا و قيمت مناسب غذا به ترتيب بيشترین تأثير را بر رضایت مشتریان
دارند .رفتار شایسته کارکنان و سالمت غذا از جمله نقاط قوت رستورانها بوده و عدم وجود غذاهای محلی تاکستان در منوی غذایی و نداشتن وبسایت
رستورانهای تختی ،شانی ،بغدادی،

جزء نقاط ضعف آنها به شمار میروند و باید بيشتر موردتوجه مدیران رستورانها قرار بگيرند .طبق نتایج رتبهبندی،
سحر و آشپزباشی به ترتيب در رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتند.
واژههای اصلی :گردشگری ،رضایت مشتریان ،صنعت رستورانداری ،تودیم فازی ،نظریه چشمانداز.
ازاینرو رستورانها به عنوان یکی از ابعاد مهم صنعت گردشگری باید
تمامی تالش خود را برای ایجاد رضایت در مشتریان به کار گيرند .][7
دستيابی و حفظ رضایت مشتریان یکی از بزرگترین چالشهای کنونی
است که مدیران در صنعت رستورانداری با آن مواجه میگردند .][33
ازاینرو یافتن عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در این صنعت و ارزیابی
رستورانها با توجه به آن عوامل به یک موضوع مهم و راهبردی تبدیل
شده است .روشهای تصميمگيری چندمعياره به عنوان یک ابزار قوی
برای ارزیابی و رتبهبندی گزینههایی که شامل چندین معيار اغلب
متناقض هستند ،مورداستفاده قرار میگيرند .با توجه به اینکه ارائه ارزیابی
دقيق و صریح درباره یک موضوع توسط تصميمگيرنده کار دشواری است،
روشهای کالسيک تصميمگيری چندمعياره نمیتوانند در مسائل با
اطالعات غيرصریح و مبهم ،عملکرد مطلوبی داشته باشند ][35معرفی
مجموعههای فازی 1سهم بزرگی را در مدلسازی اطالعات انسانی و مقابله
با عدم قطعيت ذاتی تصميمگيرندگان ایفا نمود .نظریه مجموعههای فازی

 -1مقدمه

گردشگری مجموعهای از اقدامات  ،خدمات ،سياستها ،قوانين و
کاالهاست که برای تحقق یافتن یک سفر گردشگری ضروری است.
صنعت گردشگری شامل ابعاد مختلفی است که هتلها و مهمانسراها،
رستورانها ،مراکز تفریحی و جاذبههای گردشگری ،سيستمهای
حملونقل و سایر واحدها را در برمیگيرد [ .]4رستورانها به عنوان یکی
از ابعاد مهم صنعت گردشگری ،باید بتوانند رضایت کافی را در مشتریان
خود ایجاد کنند .رضایت مشتریان یک فلسفه کسبوکار است که اهميت
ایجاد ارزش برای مشتریان ،پيشبينی و مدیریت انتظارات آنها و اثبات
توانایی و مسئوليت برای ارضای خواستههای مشتریان را نشان میدهد
 .][11موفقيت در صنعت گردشگری و توسعه آن تا حد زیادی به رضایت
گردشگران (مشتریان) وابسته است .رضایتمندی گردشگران جزء عوامل
حياتی کسب منافع اقتصادی و توسعه گردشگری منطقه است  .][6به
طوری که رضایت گردشگران سبب معرفی مقصد گردشگری موردنظر به
سایر افراد و ترغيب آنها برای عزیمت به آن مکان گردشگری میشود.
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گردیده است .قسمت  5نيز نتيجهگيری پژوهش و پيشنهادها برای
مطالعات آتی را در بر میگيرد.

که توسط زاده ( )1965توسعه داده شده است ،برای مدل نمودن عدم
قطعيت و اطالعات ناقص به کار میرود .][37
بلمان 2و زاده ( ،)1970نظریه مجموعههای فازی را به عنوان یک رویکرد
مؤثر برای مقابله با ابهام و عدم قطعيت و اطالعات ناقص در فرآیندهای
تصميمگيری چندمعياره مطرح کردند که به عنوان تصميمگيری
چندمعياره فازی شناخته میشود  .][9کانمن و تیورسکی)1979( 3
نشان دادند که تفکرات انسانی در برخی شرایط کامالً واضح و گویا نيست.
آنها در تحقيق خود با مطرح کردن نظریه چشمانداز ،4شرح میدهند که
چگونه افراد در موقعيتهای شامل ریسک تصميمگيری میکنند  ][22در
پژوهش انجامشده توسط گومز و ليما ،)1992( 5روش تودیم به عنوان
یکی از روشهای تصميمگيری چندمعياره بر پایه نظریه چشمانداز مطرح
شده است .روش تودیم از تابع چشمانداز برای محاسبه تسلط هر گزینه
نسبت به گزینه دیگر بهره میگيرد  .][16در فرمولبندی استاندارد
پيشنهادشده توسط گومز و ليما ،تنها از اعداد قطعی استفاده شده است.
کرولينگ و دیسوزا )2012(6در پژوهش خود تودیم فازی را که نسخه
تعميمیافتهای از تودیم بوده و مواجهه با عدم قطعيتها را ممکن میسازد،

 -2پیشینه پژوهش

با توجه به اهميت رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری ،تا کنون
تحقيقات مختلفی در زمينه عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در این
صنعت انجام شده است.
یوکسل و یوکسل ،)2003( 9عوامل تأثيرگذار بر انتخاب رستوران توسط
جهانگردان و رضایت آنها از خدمات ارائهشده را مشخص نمودند و 28
عامل مؤثر بر رضایت مشتریان را در  9گروه قراردادند  .][36هانسن 10و
همکاران ( )2004بر خدمات کارکنان در رستورانها و چگونگی تأثير آن
بر تجربه رضایتبخش مشتریان تمرکز کردند و با بيان این که عمل
پرداخت هزینه غذا به عنوان یک جزء مهم از تجربه صرف غذا در
رستوران است ،یک مدل مفهومی را گسترش دادند که جنبههای مربوط
به تجربه صرف غذا در رستوران را از دیدگاه مشتریان دستهبندی میکند
 .][19هان و ریو )2009( 11رابطه ميان سه مؤلفه محيط فيزیکی (یعنی
دکوراسيون ،چيدمان و فضای رستوران) ،درک قيمت و رضایت و وفاداری
مشتری در صنعت رستورانداری را بررسی کردند  .][17مطالعه انجامشده
توسط هئونگ و گو )2012( 12به منظور بررسی تأثير محيط رستوران بر
ميزان رضایت و رفتار مشتریان در صنعت رستورانداری است که در ده
رستوران هنگکنگ انجام شده است .نتایج حاصل از تحقيق نشان داد که
ابعاد محيط رستوران بهطور قابلمالحظهای بر رضایت مشتریان رستوران
و رفتار آنها اثر میگذارد  .][20جونگ و یون )2013( 13روابط متقابل
ميان رضایت مشتریان و رضایت کارکنان در یک رستوران خانوادگی را
مطالعه کردند .نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که رضایت کارکنان
تأثير غيرمستقيمی بر رضایت مشتریان دارد .همچنين رضایت مشتریان با
وفاداری آنها ارتباط نزدیکی دارد  .][21آلونسو 14و همکاران ()2013
عوامل تأثيرگذار بر انتخاب یک رستوران از دیدگاه ساکنان جنوب شرقی
آمریکا را بررسی کردند .آنها به این نتيجه رسيدند که کيفيت و طعم غذا
نقش اساسی را در تصميم افراد برای انتخاب رستوران و ترجيح آن بر
سایر رستورانها ایفا میکند؛ هر چند تجربه خوب قبلی ،محيط تميز و
خدمات مهماننوازانه عوامل دیگری هستند که بر انتخاب یک رستوران
تأثيرگذار هستند  .][12در پژوهش چانگ ،)2013( 15روابط علّی ميان
شهرت رستوران ،رضایت مشتریان و اعتماد و ارزش درک شده توسط
آنها را مطالعه شده است  .][10شهر آبادی و غفاری فرد (16 ،)2015
عامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان را شناسایی کردند و در چهار گروه

مطرح کردند .][24
شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین به واسطه دارا بودن جاذبههای
گردشگری طبيعی و تاریخی فراوان ،وجود باغات انگور و قطب توليد انگور
کشور ،استقرار مراکز مهم صنعتی در آن و قرار گرفتن در شاهراه
مواصالتی غرب به شرق ،ساالنه گردشگران زیادی را به خود جذب کرده و
مستعد توسعه گردشگری است .با توجه به این که رستورانها یکی از ابعاد
مهم صنعت گردشگری را شامل میشوند ،در این تحقيق به بررسی و
ارزیابی رستورانهای بزرگ شهرستان تاکستان پرداخته شده است .ابتدا با
توجه به ادبيات موضوع ،عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در صنعت
رستورانداری شناسایی شدند .سپس به کمک پرسشنامه ،دادههای
مربوط به ميزان اهميت هر یک از عوامل و نيز ميزان رضایت مشتریان هر
رستوران از آن عوامل ،جمعآوری گشتند .وزن دهی به معيارها با آزمون
فریدمن 7انجامشده و سپس با بهکارگيری روش تصميمگيری چندهمعياره
تودیم 8فازی ،پنج رستوران بزرگ شهرستان تاکستان ،ارزیابی و رتبهبندی
شدند.
ادامه مقاله اینگونه سازماندهی شده است :در قسمت  ،2پيشينه پژوهش
ارائه شده است .روش انجام پژوهش در قسمت  3بيان شده ،سپس نظریه
چشمانداز و روش تودیم فازی شرح دادهشدهاند .در قسمت  ،4تجزیه و
تحليل دادههای مربوط به پژوهش انجام گرفته و نتایج محاسبات ارائه
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و همکاران ( ،)2015یک مدل تصميمگيری برای انتخاب مناسبترین
مکان برای شعبه جدید یک بانک را ارائه کردند .آنها از ترکيب نظریه
مجموعههای فازی و روش تودیم که یک روش تصميمگيری چندمعياره
بر پایه نظریه چشمانداز است ،استفاده نمودند  ][30هنين 20و همکاران
( )2016یک تحليل مقایسهای ميان روشهای تودیم فازی و تحليل
سلسله مراتبی فازی برای مسئله انتخاب محل دفن زباله ارائه کردند
 ][18چين 21و همکاران ( )2017روش تودیم را برای تصميمگيری
گروهی در محيط فازی با اعداد فازی مثلثی ارائه کردند که در آن وزن
معيارها و تصميمگيرندگان نامشخص است .آنها برای بررسی اعتبار روش
پيشنهادشده آن را برای حل یک مسئله انتخاب منابع انرژی تجدید پذیر
به کار گرفتند  . ][27شفيعی نيک آبادی و سنگبر ()1395
شایستگیهای کليدی مدیران ایمنی صنعتی در کارخانه فوالد یزد را
مطالعه کردند به منظور تعيين اولویت شایستگیها از روش تودیم فازی

مرتبط با کارکنان ،ویژگیهای محيطی رستوران ،عوامل مالی و عوامل
مرتبط با غذا و خدمات قراردادند و برای رتبهبندی عوامل از روش تحليل
سلسله مراتبی استفاده کردند  .][32رامانتان 16و همکاران ( )2016رابطه
ميان کيفيت خدمات با رضایتمندی مشتریان رستورانها را بررسی
کردند .آنها همچنين ویژگیهای مربوط به کيفيت خدمات را بر حسب
ميزان تأثيرشان بر رضایت مشتریان ،اولویتبندی کردند  .][29عمر 17و
همکاران ( )2016رابطه ميان کيفيت خدمات و رضایت مشتریان را
مطالعه نمودند و اثر جنسيت بر رضایت مشتریان را در رستورانهای عربی
بررسی کردند .تحليل آنها نشان داد که جنسيت تأثير قابلتوجهی بر
رابطه بين کيفيت خدمات و رضایت مشتریان دارد ][26الهالالت 18و
همکاران ( )2017تأثير خصوصيات رفتاری و عملکردی کارکنان
رستورانها را بر رضایت مشتریان مطالعه نمودند .آنها پی بردند که

جنبههای رفتاری کارکنان رستورانها اهميت بيشتری در ایجاد رضایت
در مشتریان دارد [ .]4حقيقی و همکاران ( )1393پژوهشی را به منظور
بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در مجموعه رستورانهای
بوف انجام دادند .آنها طی این تحقيق نتيجه گرفتند که کيفيت غذا،
کيفيت خدمات ،محيط رستوران و عادالنه بودن قيمتها بر رضایت
مشتریان رستوران تأثير مثبت دارد اما فرض تأثير موقعيت رستوران بر
رضایت مشتریان موردقبول قرار نمیگيرد .همچنين طبق نتایج
حاصلشده ،مهمترین عامل مؤثر بر رضایت مشتریان کيفيت غذا است
[.]1در پژوهش حاضر با توجه به عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در
صنعت رستورانداری که در ادبيات موضوع مطرح شده است ،تعداد 37
عامل شناسایی گردیدند .این عوامل در جدول ( )1آورده شدهاند:
رستورانها

با توجه به عوامل شناساییشده ،به منظور ارزیابی و رتبهبندی
چندمعياره استفاده نمود .بسياری از
میتوان از روشهای تصميمگيری 

روشهای تصميمگيری چندمعياره برای مواجهه با عدم قطعيتها ،از
اعداد فازی کمک گرفتهاند اما آنها قادر نيستند از عهده وجود ریسک در
مسائل تصميمگيری نيز برآیند .در سالهای اخير ،برخی از روشهای
تصميمگيری چندمعياره بر اساس نظریه چشمانداز برای مواجهشدن با
ریسک در این مسائل ،توسعه دادهشدهاند .کرولينگ و دیسوزا ()2012
یک روش ترکيبی شامل نظریه چشمانداز و اعداد فازی برای مواجهه با
ریسک و عدم قطعيت در مسائل تصميمگيری چندمعياره ارائه نمودند
 .][24تعميم دیگری از روش تودیم توسط فان 19و همکاران ( )2013ارائه
شده است .در این فرمولبندی ،تودیم میتواند در مسائل تصميمگيری
چندمعياره ترکيبی که سه نوع از اطالعات یعنی اعداد قطعی ،اعداد
بازهای و اعداد فازی در آنها وجود دارد ،مورداستفاده قرار گيرد .][13
توسان و آکيوز ( ،)2015از روش تودیم فازی برای مسئله انتخاب
تأمينکننده در یک شرکت توليد مبلمان استفاده کردند  .][35راموشيان

استفاده کردند [.]2
با دقت در ادبيات پژوهش میتوان دریافت اکثر مطالعات انجامشده در
زمينه رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری ،به شناسایی و بررسی
عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در این صنعت پرداختهاند و ارزیابی و
رتبهبندی رستورانها با توجه به این معيارها موردتوجه قرار نگرفته است.
در این تحقيق نسبت به مطالعات گذشته ،تعداد بيشتری از معيارهای
تأثيرگذار بر رضایت مشتریان در نظر گرفته شده است .همچنين ،در
تحقيقات قبلی آزمون فریدمن و تودیم فازی در کنار یکدیگر به منظور
وزن دهی معيارها و رتبهبندی گزینهها مورداستفاده قرار نگرفتهاند.

16

Ramanathan
Omar
18
Alhelalat
19
Fan
17

Hanine
Qin

63

20
21

 ارزیابی و رتبهبندی رستورانهای شهرستان تاکستان به روش تودیم فازی/کاویان رحمانی و همکار

 عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری:)1( جدول
گروه

 شاخصها


شاخصها


شاخصها


Namkung & Jang, (2007); Liu & Jang, (2009); Ramanathan et al.,
(2016)
Ribeiro Soriano, (2002); Yüksel & Yüksel, (2003); Liu & Jang,
(2009); Wu, (2013); Ramanathan et al., (2016)
Yüksel & Yüksel, (2003); Sulek & Hensley (2004); Liu & Jang,
(2009); Duarte Alonso et al., (2013); Ramanathan et al., (2016)
Schifferstein & Ophuis, (1998); Roininen et al., (2001); Ramanathan
et al., (2016)

غذامناسبدمای

C1

غذاتازگی

C2

غذاسالمت

C3

وزنکنترلبهکمکوغذابودنکالریکم

C4

Wu, (2013)

غذااشتهاآوروزیباظاهر

C5

Auty, (1992); Ribeiro Soriano, (2002); Bowie & Chang, (2005); Lin
& Mattila, (2006); Ramanathan et al., (2016)

غذاهادرنوآوری

C6

غذاهامنحصربهفردومطلوبطعم


C7

منودرگیاهیغذاهایوجود

C8

Yüksel & Yüksel, (2003); Namkung & Jang, (2007); Liu & Jang,
(2009)
Schifferstein & Ophuis, (1998); Ramanathan et al., (2016)
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شماره

منابع

Ribeiro Soriano, (2002); Yüksel & Yüksel, (2003); Liu & Jang,
(2009); Duarte Alonso et al., (2013); Ramanathan et al., (2016);
Alhelalat et al., (2017)
Yüksel & Yüksel, (2003); Ebster, (2005); Duarte Alonso et al.,
(2013); Ramanathan et al., (2016);

منودرغذاییتنوع

C9

منودرمنطقهبهمربوطمحلیغذاهایوجود

C10

Wu, (2013)

نیزوآنها
 شدهبهروزقیمت،غذاهاکاملودقیقناموجود


Abe, (2012)

نوشیدنیوساالدانواع،سوپ،برنجبودنسرویسسلف

C12

Lee & Hing, (1995); Wu, (2013); Ramanathan et al., (2016); Kurian
& Muzumdar, (2017)
Ramanathan et al., (2016)

خطابدونصورتحسابصدور

C13

رستورانمختلفقسمتهایبودنمشخص


C14

Bai et al., (2008); Ramanathan et al., (2016)

لیستورستورانکاملاطالعاتوجودووبسایتداشتن


Bai et al., (2008); Ramanathan et al., (2016)

وبسایتطریقدرغذامیزرزروامکان


Ribeiro Soriano, (2002); Wu, (2013); Ramanathan et al., (2016);
Kurian & Muzumdar, (2017)

بینانتظارزمانوغذادادنسفارشتاانتظارزمانبودنکوتاه

Ribeiro Soriano, (2002); Yüksel & Yüksel, (2003); Andaleeb &
Caskey, (2007); Liu & Jang, (2009); Duarte Alonso et al., (2013);
Wu, (2013); Alhelalat et al., (2017); Kurian & Muzumdar, (2017)
Ribeiro Soriano, (2002);Yüksel & Yüksel, (2003); Liu & Jang,
(2009); Heung & Gu, (2012); Wu, (2013); Alhelalat et al., (2017);
Kurian & Muzumdar, (2017)

بهتوجهورسیدگیورستورانکارکنانشایستهرفتار

کارکنانمناسبوآراستهظاهر

C19

Cobanoglu et al., (2012)

رایگان22وایفایداشتن


C20

Andaleeb & Caskey, (2007)

ًبیشتر(مثالزمانهایدرخدماتارائهبرایرستورانآمادگی


منودرآنها
 ازعکسی

آندرقیمتها
 وغذا

غذاتحویلودادنسفارش
مشتریانخواستههای


)شبها
 آخر

C15
C16
C17

فاکتورهای
خدماتبامرتبط

C18

C21

رستورانمحیطپاکیزگی

C22

Han & Ryu (2009); Liu & Jang, (2009)

آرامشبخشوزیبادکوراسیون


C23

Liu & Jang, (2009); Wu, (2013)

مالیمصدایباموزیکپخش

C24

Liu & Jang, (2009); Ryu & Han, (2011)

رستورانفضایمناسبرایحه

C25

Heung & Gu, (2012); Wu, (2013)

رستورانساختمانظاهربودنجذاب

C26

Pizam & Ellis, (1999)

رستورانوسعتواندازه

C27
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غذابامرتبط

C11

Ribeiro Soriano, (2002); Andaleeb & Caskey, (2007); Liu & Jang,
(2009); Duarte Alonso et al., (2013); Wu, (2013); Ramanathan et al.,
(2016); Kurian & Muzumdar, (2017)

Wi-Fi

فاکتورهای

فاکتورهای
محیطبامرتبط
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رستوران

فاکتورهای
مرتبطباموقعیت
رستوران
فاکتورهای
مرتبطباقیمت

C28

میزمناسبوصندلیهایراحتبرایغذاخوری


)Wu, (2013); Kurian & Muzumdar (2017

C29

محیطبدوندخانیات

)Yüksel & Yüksel, (2003

C30

داشتنسرویسبهداشتیتمیز

)Ribeiro Soriano, (2002

C31

قابلرویتبودنمحلآمادهکردنغذا

)Yüksel & Yüksel, (2003

C32

چیدمانمناسبمیزهاوصندلیها


)Ryu & Han, (2011

واقعبودنرستوراندرمکانمناسبوسهولتدسترسیبه

Duarte Alonso et al., (2013); Ramanathan et al., (2016); Alhelalat
)et al., (2017

C34

وجودفضایکافیبرایپارکماشیندراطرافرستوران

)Ribeiro Soriano, (2002); Wu, (2013

C35

تخفیفبرایدانشآموزانودانشجویان


)Ramanathan et al., (2016

C36

تخفیفهایمربوطبهایامخاصیازسال


)Ramanathan et al., (2016

C33

C37

آن

;)Yüksel & Yüksel, (2003); Liu & Jang, (2009); Wu, (2013
& Ramanathan et al., (2016); Alhelalat et al., (2017); Kurian
)Muzumdar, (2017

قیمتمناسبومنصفانهنسبتبهرقبا

پس از تهيه پرسشنامه ،روایی آن مورد تأیيد خبرگان این صنعت و
مدیران رستورانها واقع شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه نيز از روش
آلفای کرونباخ 23استفاده شد .ابتدا  15پرسشنامه بين مشتریان پنج
رستوران مذکور به صورت تصادفی توزیع شد و با تحليل نتایج مربوط به
این پرسشنامهها ،پایایی قسمت اول پرسشنامه برابر  0.817و پایایی
قسمت دوم آن  0.843به دست آمد .چون که مقادیر بهدستآمده برای
پایایی از  0.7بيش تر است ،پس میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی
مناسبی برخوردار است .با توجه به این که ممکن است برخی از
پرسشنامهها قابلاستفاده نباشند ،تعداد  180پرسشنامه برای جمعآوری
دادهها در نظر گرفته شد .در هر رستوران تعداد  36پرسشنامه ميان
مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد و در نهایت ،برای هر رستوران30 ،
عدد از پرسشنامههایی که اطالعات آنها کامل بود ،انتخاب گردید .الزم
به ذکر است پرسشنامهها در هر رستوران توسط مشتریان غيربومی که به
دالیل مختلفی همچون تجاری ،درمانی و تفریحی به این شهرستان
مراجعه کرده بودند ،تکميل گردیدند.
پس از تکميل پرسشنامهها ،با توجه به دادههای استخراجشده از قسمت
اول پرسشنامه و با استفاده از آزمون فریدمن ،ميانگين رتبهها برای هر
کدام از  37عامل مؤثر بر رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری
بهدستآمده و به عنوان وزن هر یک از عوامل در نظر گرفته شد .سپس به
کمک روش تصميمگيری چندمعياره تودیم فازی و دادههای استخراجشده
از قسمت دوم پرسشنامه ،پنج رستوران موردبررسی ،ارزیابی و رتبهبندی
شدند.

 -3روش پژوهش

تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حيث شيوه جمعآوری دادهها
جزء تحقيقات پيمایشی است که به دنبال ارزیابی و رتبهبندی پنج
رستوران بزرگ شهرستان تاکستان با توجه به ميزان رضایتمندی
مشتریان از خدمات ارائهشده توسط آنها است .این پنج رستوران
عبارتاند از -1 :رستوران سحر -2،رستوران بغدادی  -3رستوران
آشپزباشی  -4رستوران شانی  -5رستوران تختی.
جامعه آماری این پژوهش شامل کليه گردشگرانی (مشتریانی) است که به
این پنج رستوران مراجعه میکنند .به دليل نامحدود بودن جامعه و وجود
متغيرهای چند ارزشی ،برای تعيين حجم نمونه از رابطه زیر استفاده
میشود:

) 2  p (1 p
Z

)(1

d2

2

n

که در آن  nحجم نمونه Z ،مقدار احتمال نرمال استاندارد  ،سطح
خطا P ،نسبت موفقيت و  dدقت موردنظر محقق است [ .]5با توجه به
این که در مورد  Pتخمينی وجود نداشت P  0.5 ،در نظر گرفته شد
تا حداکثر مقدار  nبه دست آید .اگر    0.05و  d  0.08قرار داده
شود ،آن گاه مطابق رابطه ( n ،)1برابر است با:
2
(1.96)  0.5  0.5
 150
2
)(0.08

n

برای جمعآوری دادههای موردنظر جهت تجزیه و تحليل ،از پرسشنامه
استفاده شد .پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش است که بخش اول
آن سعی در سنجش ميزان اهميت  37عامل ذکرشده مؤثر بر رضایت
مشتریان از دیدگاه مشتریان رستورانها دارد و بخش دوم آن نيز در پی
ارزیابی ميزان رضایت مشتریان از عوامل  37گانه به توجه به خدمات
ارائهشده توسط رستوران موردنظر است.

چشمانداز 
-1-3نظریه 
تابع ارزش مورداستفاده در نظریه چشمانداز به صورت زیر بيان میگردد
:][22

Cronbach's Alpha
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if x  0
x ,
)(2



 (  x) , if x  0
که در آن   , به ترتيب پارامترهای مربوط به سود و زیان هستند.
پارامتر  نشاندهنده یک مشخصه از عامل ریسک است که در مدل در
نظر گرفتهشده و برای ریسک گریزی میبایستی    1باشد .شکل ()1
تابع ارزش نظریه چشمانداز را نشان میدهد که برای سود و زیان به
ترتيب به صورت مقعر و محدب است  ][18کانمن و تیورسکی ()1979
مقادیر      0.88و    2.25را به صورت آزمایشی تعيين کردند
که با دادههای تجربی سازگار است .عالوه بر آن ،آنها مقدار  را بين 2
و  2.5پيشنهاد کردند ][22

)a (  )b  ( a1 , a2 , a3 )(  )(b1 , b2 , b3 )  ( a1  b1 , a2  b2 , a3  b3 ) (4

V ( x) 

)a ( )b  ( a1 , a2 , a3 )( )(b1 , b2 , b3 )  ( a1  b1 , a2  b2 , a3  b3 ) (5
)( 6

) a ()b  ( a1 , a2 , a3 )()(b1 , b2 , b3 )  ( a1.b1 , a2 .b2 , a3 .b3

)( 7

) a (/)b  ( a1 , a2 , a3 )(/)(b1 , b2 , b3 )  ( a1 / b3 , a2 / b2 , a3 / b1

)( 8

) ka  k ( a1 , a2 , a3 )  ( ka1 , ka2 , ka3

تعریف  -3اگر )  a  (a1 , a2 , a3و )  b  ( b1 , b2 , b3دو عدد فازی
مثلثی باشند ،فاصله ميان آنها مطابق رابطه زیر محاسبه میشود :][23
)(9

2

2

2

] ) d (a, b )  1 / 3[(a1  b1 )  (a2  b2 )  (a3  b3

تعریف  -4مقدار قطعی عدد فازی )  a  (a1 , a2 , a3با )  m(aنشان
داده میشود و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است
][28
a1  a2  a3

)(10

m( a ) 

3

ماتریس تصميم که شامل گزینهها و معيارهاست به صورت زیر تعریف
میگردد:




xmn 

x1n

)(11


شکل ( :)1تابع ارزش نظریه چشمانداز ][18

که در آن  xijها ،اعداد فازی هستند که امتياز گزینه  iرا با توجه به
معيار

گیریچندمعیارهبهروشتودیمفازی


تصمیم
-2-3

j

نشان میدهند.

C1 , C2 , ..., Cn

در این بخش ،ابتدا تعاریف اوليه مجموعهها و اعداد فازی بيان میگردد و
سپس گامهای روش تودیم فازی ارائه میشود.

به عنوان گزینهها و

A1 , A2 , ..., Am

به عنوان معيارها در نظر گرفته میشوند.

) W  ( w1 , w2 , ..., wn

بردار وزن بوده که  w jوزن معيار  jام را نشان

میدهد .در این تحقيق برای وزن دهی معيارها از آزمون فریدمن استفاده
شده است .آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتریک است که از آن برای
مقایسه ميانگين رتبهها در بين  kمتغير (گروه) استفاده میشود .به
کمک این آزمون میتوان متغيرهای موجود در تحقيق را با توجه به
ميانگين رتبه آنها ،رتبهبندی نمود [ .]3آماره این آزمون به صورت زیر
تعریف میشود ][14

تعریف -1مجموعه فازی  Aدر  Xبا یک تابع عضویت )  A ( xمشخص
میگردد که به هر عضو  xدر  ، Xیک عدد حقيقی در بازه ][0, 1

تخصيص میدهد .مقدار عددی )  A ( xدرجه عضویت  xدر  Aرا نشان
میدهد .اگر عدد فازی  aبه صورت )  a  (a1 , a2 , a3بيان گردد ،تابع
عضویت آن به صورت زیر تعریف میگردد :][23

)(3

 x11
D

 xm1

0,
x  a1
 xa
1

, a1  x  a2
 a2  a1
a ( x)  
 x  a2 , a  x  a
2
3
 a3  a2

x  a3
0,

)(12

2

K

) R j  3 N ( K  1
j 1

12
)NK ( K  1

 
2

که در آن:
 Nتعداد پاسخدهندگان K ،تعداد متغيرهایی که رتبهبندی میگردند،
 R jمجموع رتبهها برای ستون

j

و  : K  1درجه آزادی است.

گامهای روش تودیم فازی به شرح زیر است ][25

تعریف  -2اگر )  a  (a1 , a2 , a3و)  b  ( b1 , b2 , b3دو عدد

گام  -1نرمالسازی ماتریس تصميم

فازی مثلثی باشند ،آن گاه عمليات جبری روی این دو عدد فازی به

ماتریس تصميم بی مقياس شده فازی  R  [rij ]mnبرای معيارهای

صورت عبارات زیر تعریف میشود ][23

هزینه و سود به ترتيب به کمک روابط ( )13و ( )14به دست میآید:
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k

3

max( aij )  aij
i

)(13

k  1, 2, 3

1

)(14

k  1, 2, 3

1

گزینه بهتر  i ،بيشتری خواهد داشت .لذا با توجه به مقادیر بهدستآمده

3

) max( aij )  min( aij
i



k
rij

برای  ،  iگزینهها رتبهبندی میشوند.

i

1

)  min( aij
i

k
aij

3

) max( aij )  min( aij
i



 -4تجزیه و تحلیل دادهها

k
rij

در قسمت اول پرسشنامه ،متغيرهای زبانی مربوط به ميزان اهميت عوامل
مؤثر بر رضایت مشتریان در رستورانها با استفاده از طيف  5رتبهای
ليکرت طبق جدول ( )2به اعداد قطعی تبدیل میشوند:

i

k
که  aijعنصر  kام از عدد فازی )  aij  (a1 , a2 , a3است.

جدول ( :)2تبدیل عبارات کالمی به اعداد قطعی

گام  -2محاسبه ميزان تسلط هر گزینه  Aiنسبت به هر گزینه  A jبا
استفاده از روابط زیر:
)(15

n

)  ( Ai , A j )   c ( Ai , A j

(i , j ), i  j

c 1

c ( Ai , A j ) 

 w
)  n rc .d ( ric , r jc
if ( m( ric )  m( r jc ))  0
  wrc
c 1


0
)if ( m( ric )  m( r jc ))  0 (16


n
 1  wrc
c 1

. d ( ric , r jc ) if ( m( ric )  m( r jc ))  0

wrc



عباراتکالمی

اعدادقطعی 

بیاهمیت 


1


اهمیت

کم

3

تاحدیمهم

5

مهم 

7

خیلیمهم 

9

سپس به کمک آزمون فریدمن ،ميانگين رتبهها برای هر یک از عوامل به
دست میآید .نتيجه انجام آزمون فریدمن در نرمافزار  ،SPSS 24مطابق
جدول ( )3است:
جدول ( :)3نتیجه آزمون فریدمن
میانگین

عبارت )  c ( Ai , A jبيانگر تسلط جزئی گزینه  Aiبر گزینهی  A jبوده

معیار

و در واقع سهم معيار  cاز تابع )  ،  ( Ai , A jزمانی که گزینه  iبا گزینه

رتبهها


میانگین
اولویت 

معیار

(وزن)

 jمقایسه میشود را نشان میدهد  .فاکتور تضعيف زیانها ناميده
میشود که مقادیر مختلف آن منجر به شکلهای متفاوت تابع چشمانداز

رتبهها


اولویت

(وزن)

C2

28.08

1

C14

19.07

20

C22

27.92

2

C23

19.00

21

C3

27.39

3

C31

17.92

22

C37

25.80

4

C6

17.79

23

C29

25.03

5

C25

17.34

24

ترتيب مقادیر غير فازی شده  ricو  r jcهستند که با استفاده از رابطه

C7

24.98

6

C10

17.28

25

( )10محاسبه میشوند wrc .به صورت  wc / wrتعریف میشود که r

C18

24.35

7

C5

16.82

26

معيار مرجع است .با توجه به معادله ( )16ممکن است سه حالت رخ دهد:

C34

23.51

8

C26

16.01

27

C32

23.36

9

C4

15.36

28

C1

22.80

10

C27

14.70

29

C13

22.68

11

C35

14.67

30

C30

22.57

12

C36

12.89

31

C17

22.20

13

C21

12.02

32

C33

21.87

14

C15

10.92

33

C19

21.16

15

C24

10.39

34

C11

20.99

16

C8

9.81

35

C9

20.06

17

C20

9.10

36

C28

19.86

18

C16

7.53

37

C12

19.77

19

در ربع منفی نمودار میشود d ( ric , r jc ) .فاصله ميان دو عدد فازی ric

و  r jcبوده که طبق رابطه ( )9محاسبه میشود m( ric ) .و )  m( r jcبه

 -1مقدار )  m(ric )  m(rjcمثبت باشد که نشاندهنده سود است-2.
مقدار )  m( ric )  m( rjcصفر باشد -3 .مقدار ) m( ric )  m( rjc

منفی باشد که نشاندهنده زیان است.
گام  -3رتبهبندی گزینهها
برای هر گزینه  ، iطبق رابطه زیر مقدار   iمحاسبه میشود.
)(17

)   (i, j )  min   (i, j
) max   (i, j )  min   (i, j

i 
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ميانگين رتبهها برای هر یک از عوامل به عنوان وزن آن عامل در نظر
گرفته میشود و به این ترتيب بردار وزن برای روش تودیم فازی به دست
میآید .در قسمت دوم پرسشنامه ،متغيرهای زبانی مربوط به ميزان
رضایت مشتریان با استفاده از جدول ( )4به اعداد فازی تبدیل
میشوند[:]4

(وزن) معيارها در جهت بهبود آنها و افزایش رضایت مشتریان اقدام
کنند .طبيعتاً رسيدگی به معيارهای با وزن بيشتر در اولویت خواهد بود .
پس از تشکيل ماتریس تصميم ،نرمالسازی آن انجام میشود .چون
تمامی معيارها جنبه مثبت دارند ،برای نرمالسازی ماتریس تصميم از
رابطه ( )14استفاده میگردد.

جدول ( :)4تبدیل عبارات کالمی به اعداد فازی مثلثی

همچنين ،گزینهها شامل : A1 :رستوران سحر : A2 ،رستوران بغدادی،

عباراتکالمی

اعدادفازیمثلثی 

بسیارناراضیکننده

( )0،1،3

ناراضیکننده

( )1،3،5

یکننده
تاحدیراض 

(7و5و)3

یکننده
راض 

(9و7و)5

یکننده
بسیارراض 

(10و9و)7

 : A3رستوران آشپزباشی : A4 ،رستوران شانی : A5 ،رستوران تختی
است .ماتریس تصميم فازی در جدول ( )5آورده شده است.

همانطور که گفته شد ،دادههای مرتبط با رضایت مشتریان برای هر
رستوران ،از  30پرسشنامه که توسط مشتریان آن رستوران
تکميلشدهاند ،استخراج میگردد .اگر امتياز  kامين مشتری برای یک
2
3
 xijk  ( x1ijk , xijkباشد ،آن
معيار مشخص در یک رستوران, xijk ) ،

گاه امتياز کلی مشتریان برای آن معيار در رستوران موردنظر ،با استفاده
از روابط زیر محاسبه میشود :][31
)(18

3

3

2

}  kk 1 xijk , xij  max{xijk
k

1
k

2

1

1

xij  min{xijk } , xij 
k

ابتدا ماتریس تصميم فازی که شامل  5گزینه و  37معيار است ،ایجاد
میشود .اگر در ماتریس تصميم برای هر معيار ،ميانگين اعداد فازی
مربوط به پنج رستوران را محاسبه نموده و سپس مقدار قطعی شده آنها
را طبق رابطه ( )10به دست آوریم ،میتوان با مقایسه مقادیر قطعی شده
معيارها با یکدیگر ،نقاط ضعف و قوت رستورانهای شهرستان تاکستان را
شناسایی کرد.
در واقع مقدار قطعی بهدستآمده برای هر عامل میتواند به عنوان
شاخص مناسبی برای سنجش سطح رضایت مشتریان از آن عامل در پنج
رستوران بزرگ تاکستان در نظر گرفته شود.
شاخصهایی همچون رفتار شایسته کارکنان و ظاهر مناسب آنها ،تازگی
غذا و سالمت آن ،طعم مطلوب و منحصربهفرد غذاها و پاکيزگی محيط
رستوران جزء نقاط قوت رستورانها هستند و معيارهایی چون وجود
غذاهای محلی مربوط به منطقه در منو ،وجود غذاهای گياهی در منو،
داشتن وبسایت و وجود اطالعات کامل رستوران و ليست غذاها و
قيمتها در آن ،امکان رزرو ميز غذا از طریق وبسایت ،تخفيفهای
مربوط به ایام خاصی از سال و داشتن وایفای رایگان از جمله نقاط ضعف
رستورانها بوده و مدیران رستورانها میبایستی با در نظر گرفتن اولویت
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61-73)1398( مجله مدیریت توسعه و تحول ویژهنامه

 ماتریس تصمیم فازی:)5( جدول
مقدار قطعی

میانگین اعداد

میانگین

فازی

 6.64

گزینهها
 A1

معیار

A5

 A4

 A3

 A2

 )10،7.32،2.6(

)1،7.13،10(

 )3،7.47،10(

 )3،7.6،10(

 )3،7.2،10(

)3،7.2،10(

 C1

 6.39

 )10،7.17،2(

)1،7.53،10(

)3،7.2،10(

)3،7.27،10(

)0،6.6،10(

)3،7.27،10(

 C2

 5.95

 )9.8،6.64،1.4(

)1،7،10(

)3،6.8،10(

)1،5.93،9(

)1،6.4،10(

)1،7.07،10(

 C3

 5.28

 )9.6،5.45،0.8(

)1،5.87،9(

)1،5.73،10(

)1،5.6،10(

 )1،5.27،9(

)0،10،4.8(

 C4

 5.69

 )1.2،6.27،9.6(

)0،6.27،9(

)3،7.27،10(

)1،5.4،10(

)1،5.53،9(

)1،6.87،10(

 C5

 5.68

 )1.4،5.83،9.8(

)1،6.07،9(

)3،6.33،10(

)1،4.67،10(

)1،5.6،10(

)1،6.47،10(

 C6

 5.97

 )1.4،6.52،10(

)1،6.8،10(

)1،6.93،10(

)3،7.07،10(

)1،5.33،10(

)1،6.47،10(

C7

 4.69

 )0.4،4.67،9(

)0،4.6،9(

)1،4.53،9(

)1،4.53،9(

 )0،4.6،9(

)0،4.07،9(

C8

 5.53

 )1.2،5.78،9.6(

)0،5.47،9(

)1،6.33،9(

)1،4.53،10(

)1،5.8،10(

)3،6.73،10(

C9

 4.69

 )0.4،4.47،9.2(

)0،4.67،10(

)1،4.47،9(

)1،4.73،9(

)0،4.47،9(

)0،4،9(

C10

 5.33

 )0.6،5.79،9.6(

)0،6.07،10(

)1،5.47،10(

)1،5،9(

)0،5.93،9(

)1،6.47،10(

C11

 5.03

 )0.2،5.08،9.4(

)1،5.93،10(

)0،4.47،9(

)0،4.33،9(

)0،6.8،10(

)0،3.87،9(

C12

 6.2

 )1.8،6.81،10(

)1،7.07،10(

)1،6.6،10(

)1،6.2،10(

)3،7.33،10(

)3،6.87،10(

C13

 5.54

 )0.8،6.01،9.8(

)1،6.13،10(

)1،6،10(

)1،5.8،10(

)1،6.47،10(

)0،5.93،9(

C14

 4.73

 )0،5،9.2(

)0،4.33،9(

)0،3.67،9(

)0،4.27،9(

)0،5.63،10(

)0،4،9(

C15

 4.29

 )0،3.88،9(

)0،4.87،9(

)0،3.67،9(

)0،3.33،9(

)0،4.07،9(

)0،3.47،9(

 C16

 5.74

 )1.4،6.03،9.8(

)3،7.13،10(

)1،6،9(

)1،5.13،10(

)1،6،10(

)1،5.87،10(

 C17

 6.41

 )2.6،6.84،9.8(

)3،7.4،10(

)3،7.07،10(

)3،6.47،10(

)3،6.67،9(

)1،6.6،10(

C18

 6.07

 )1.8،6.41،10(

)1،6.4،10(

)1،6.2،10(

)1،6.13،10(

)5،7.4،10(

)1،5.93،10(

C19

 4.31

 )0،3.92،9(

)0،4.07،9(

)0،3.67،9(

)0،4.33،9(

)0،4.47،9(

)0،3.07،9(

C20

 5.21

 )0.2،5.63،9.8(

)0،4.73،10(

)0،5.13،10(

)1،6.13،10(

)0،5.47،9(

)0،6.67،10(

 C21

 5.82

 )0.8،6.67،10(

)0،7.2،10(

)1،6.6،10(

)0،5.87،10(

)0،6.6،10(

)3،7.07،10(

C22

 5.56

 )0.6،6.29،9.8(

)0،6.13،10(

)1،6.27،10(

)1،5.6،9(

)0،7.4،10(

)1،6.07،10(

C23

 4.68

 )0،4.44،9.6(

)0،3.33،9(

)0،4.33،10(

)0،4،9(

)0،5.4،10(

)0،5.13،10(

 C24
C25

 5.33

 )0.8،5.4،9.8(

)1،6،10(

)1،5.53،10(

)1،5.07،10(

)0،5.53،10(

)1،4.87،9(

 5.65

 )0.8،6.36،9.8(

)1،6.47،10(

)1،6.6،10(

)0،5.67،9(

)1،7،10(

)1،6.07،10(

C26

 5.8

 )1.4،6.39،9.6(

)1،6.47،10(

)3،7.07،10(

)1،5.13،9(

)1،7.53،10(

)1،5.73،9(

 C27

 5.82

 )1،6.65،9.8(

)1،7.33،10(

)1،6.87،10(

)1،6.07،10(

)1،6.87،10(

)1،6.13،9(

C28

 6.52

 )2.6،6.97،10(

)3،7.27،10(

)1،6.47،10(

)1،6.53،10(

)3،7.53،10(

)5،7.07،10(

C29

 5.72

 )1.4،6.16،9.6(

)3،7.27،10(

)3،6.47،9(

)0،5.07،9(

)0،6.47،10(

)1،5.53،10(

C30

 5.3

 )0.8،5.51،9.6(

)1،4.73،9(

)1،4.33،9(

)1،6.87،10(

)0،4.93،10(

)1،6.67،10(

 C31

 5.82

 )1.4،6.46،9.6(

)1،6.87،10(

)1،6.67،10(

)1،6.47،10(

)1،5.87،9(

)3،6.4،9(

C32

 5.94

 )2.2،5.83،9.8(

)5،7.8،10(

)0،3.33،9(

)1،6.47،10(

)0،4.4،10(

)5،7.13،10(

C33

 5.42

 )0.2،6.25،9.8(

)1،6.33،10(

)0،7.07،10(

 )0،4.73،9(

)0،6.8،10(

)0،6.33،10(

C34

 4.25

 )0.2،3.96،8.6(

)0،4.27،9(

)0،3.87،7(

)1،4،9(

)0،3.93،9(

)0،3.73،9(

C35

 3.91

 )0.2،3.73،7.8(

)0،4،9(

)0،3.6،7(

)1،3.6،7(

)0،4.4،9(

 )0،3.07،7(

C36

 5.61

 )1.2،5.83،9.8(

)0،5.73،10(

)0،4،9(

)5،8،10(

)1،5.8،10(

)0،5.6،10(

 C37
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حاصل میشود که به صورت  A5  A4  A2  A1  A3است.
رستوران تختی در رتبه نخست واقعشده که نشان میدهد موفقيت
بيشتری در جلب رضایت مشتریان داشته است .بعدازآن به ترتيب
رستورانهای شانی ،بغدادی ،سحر و آشپزباشی در جایگاههای دوم تا
پنجم قرار میگيرند.
پس از انجام محاسبات ،رتبهبندی بهدستآمده برای گزینهها در اختيار
خبرگان عرصه رستورانداری در شهرستان تاکستان قرار گرفت و مورد
تأیيد آنها واقع شد.

پس از نرمالسازی ماتریس تصميم ،با استفاده از روابط ( )15و (،)16
ميزان تسلط هر گزینه نسبت به گزینه دیگر محاسبه میشود .مقدار
فاکتور  برابر یک در نظر گرفته شده است  ،][15مقدار    2.5نيز
موردبررسی قرار گرفته است  .][24در نهایت مقدار شاخص   iبرای هر
یک از گزینهها با استفاده از رابطه ( )17محاسبه شده و گزینهها به ترتيب
نزولی مقدار   iرتبهبندی میشوند .نتایج محاسبات در شکل ( )2آورده
شده است .با دقت در مقادیر بهدستآمده برای شاخص   iدرمییابيم که
به ازای هر دو مقدار برای پارامتر  ، رتبهبندی یکسانی برای گزینهها

1.2
1

1

1

0.901 0.905
0.81 0.818

0.8
0.638 0.661

0.6

θ=1
θ=2.5

0.4
0.2
0

0

0

رستورانتختی

رستورانشانی رستورانآشپزباشی رستورانبغدادی

رستورانسحر

شکل ( :)2رتبهبندی گزینهها در دو حالت    1و   2.5

مناسب و منصفانهی غذا ،مهمترین معيارهای تأثيرگذار بر رضایت
مشتریان هستند و وجود غذاهای گياهی در منو ،داشتن وایفای رایگان،
امکان رزرو ميز غذا در طریق وبسایت و پخش موزیک با صدای مالیم
کمترین اهميت را در ایجاد رضایت در مشتریان دارند .پس از
اولویتبندی معيارها ،پنج رستوران به کمک روش تودیم فازی رتبهبندی
گردیدند و رستوران تختی ،شانی ،بغدادی ،سحر و آشپزباشی به ترتيب در
رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتند.
رتبهبندی رستورانهای بزرگ شهرستان سبب میشود مدیران رستورانها
به جایگاه رستوران خود و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و در جهت
ارتقاء آن و افزایش رضایت مشتریان اقدام کنند .همچنين این رتبهبندی
و اطالعرسانی آن به گردشگران میتواند در انتخاب رستوران مناسب برای
صرف غذا به آنها کمک کند .از جمله مهمترین نقاط قوت رستورانها
رفتار شایسته کارکنان ،سالمت غذا و طعم مطلوب و منحصربهفرد آنها
بوده و عدم وجود غذاهای محلی تاکستان در منوی غذایی رستورانها،
نداشتن وبسایت شامل اطالعات رستوران و ليست غذاها و قيمت آنها از
جمله مهمترین نقاط ضعف رستورانها به شمار میروند .به منظور بهبود
جایگاه رستوران و افزایش ميزان رضایتمندی مشتریان میبایستی توجه
به عواملی که از دیدگاه مشتریان وزن بيشتری به آنها اختصاص یافته

 -5نتیجهگیری

بیشک توسعه گردشگری در یک منطقه با رونق اقتصادی و ایجاد
فرصتهای شغلی در آن منطقه همراه خواهد بود و برای توسعه این
صنعت توجه به عواملی که سبب جذب گردشگران و ایجاد رضایت در
آنها میشود ،ضروری است .نظر به اینکه رضایت گردشگران از
رستورانهای یک منطقه بر ميزان رضایت آنها از مقصد گردشگری
موردنظر تأثير قابلتوجهی دارد ،پس بررسی رستورانهای یک منطقه و
تالش برای بهبود وضعيت آنها میتواند به بهبود صنعت گردشگری آن
منطقه کمک کند.
در این پژوهش ابتدا با توجه به تحقيقات انجامشده در زمينه رضایت
مشتریان در صنعت رستورانداری 37 ،عامل مؤثر بر آن شناسایی گردید.
این عوامل در پنج گروه مرتبط با غذا ،خدمات ،محيط رستوران ،موقعيت
رستوران و قيمت قرار گرفتند .سپس از طریق پرسشنامه از مشتریان پنج
رستوران بزرگ شهرستان تاکستان نظرخواهی شده و دادههای مربوط به
ميزان اهميت هر یک از عوامل  37گانه و نيز ميزان رضایت گردشگران
(مشتریان) از آن عوامل با توجه به ارائه خدمات توسط رستورانی که به
آن مراجعه کردهاند ،جمعآوری گردید .با انجام آزمون فریدمن مشخص
گردید که تازگی غذا ،پاکيزگی محيط رستوران ،سالمت غذا و قيمت
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