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Abstract
Multiple factors can affect customer loyalty. Sometimes these factors have different
priorities and importance depending on the type of business and under study field. Research
shows that in the restaurant industry it is expected that the environment and the atmosphere
of the sales point, price perception, and customer satisfaction will have a significant impact
on customer loyalty. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of
perceived quality from the physical environment on customers’ perceptions of price,
satisfaction and loyalty. The research is in terms of its nature and method, descriptivecorrelation and in terms of its purpose is applied. The statistical population of the research is
customers of Ahvaz restaurants. Due to the fact that an estimate of the number of customers
was not available, using the sampling formula from the infinite population, 384 people from
the statistical population were examined and tested as a statistical sample using a
nonprobability method convenience sampling. By referring to the articles that used this
questionnaire or similar questionnaires, the face validity of the measurement tool was
confirmed and the content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts,
as well as Cronbach's alpha coefficient for research variables above the desired value (0.70)
that indicated that the reliability of the tool was verified. Pearson correlation coefficient and
structural equation model were used to test the hypotheses using SPSS20 and AMOS18
software. The results of hypothesis analysis show that Décor and artifacts, spatial layout and
environmental ambient conditions have a positive and significant effect on price perception,
Décor and artifacts has a positive and significant effect on customer satisfaction. Also,
customer satisfaction and price perception have a significant effect on customer loyalty.
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چکیده
عوامل متعددی میتوانند وفاداری مشتری را تحت تأثیر قرار دهند .این عوامل بر حسب نوع کسبوکار و حوزه موردبررسی گاها
اولویت و اهمیت متفاوتی پیدا میکنند .پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که در صنعت رستوران انتظار میرود محیط و جو نقطه
فروش ،ادراک از قیمت ،و رضایت مشتری تأثیر قابل توجهی بر وفاداری مشتریان داشته باشد .لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت
ادراکشده از محیط فیزیکی بر ادراک از قیمت ،رضایت و وفاداری مشتریان میباشد .این پژوهش از نظر ماهیت و روش ،توصیفی-
همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری پژوهش ،مشتریان رستورانهای شهر اهواز هستند .با توجه به اینکه تخمینی از
تعداد مشتریان دردسترس نبود ،با استفاده از فرمول نمونهگیری از جامعه نامحدود 384 ،نفر از جامعه آماری با استفاده از روش نمونهگیری
غیرتصادفی دردسترس به عنوان نمونه آماری موردبررسی و آزمون قرار گرفت .با مراجعه به مقاالتی که از این پرسشنامه یا پرسشنامههای
مشابه استفاده کرده بودند ،اعتبار صوری ابزار اندازهگیری تأیید شد و اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی موردتأیید قرار
گرفت ،همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش ،باالی مقدار موردنظر ( )0/70بود و نشاندهنده این بود که پایایی ابزار
مورد تأیید است .از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20و  AMOSنسخه 18
برای آزمون فرضیهها استفاده شد .نتایج بررسی فرضیهها نشان میدهد که دکوراسیون ،طراحی و شرایط محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر
ادراک از قیمت دارند ،دکوراسیون تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان دارد و همچنین رضایت مشتریان و ادراک از قیمت تأثیر
معناداری بر وفاداری مشتریان دارد.
واژگان کلیدی :محیط فیزیکی رستوران ،ادراک از قیمت ،رضایت مشتریان ،وفاداری مشتریان
استناد :محمودی ،ادریس؛ ساالری ،سیده زهرا؛ خلیلیپور؛ حاتم و حسینی سرتشنیزی ،مرضیه ( .)1400تأثیر محیط فیزیکی بر ادراک از
قیمت ،رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه :رستورانهای شهر اهواز) .مطالعات رفتار مصرفکننده.84-59 ،)1( 8 ،
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 .1مقدمه
اگرچه وفاداری مشتریان در دو دهه گذشته در ادبیات خردهفروشی زیاد موردتوجه قرار گرفته است ( Chebat,
 .)Hedhli & Sirgy, 2009; Rabbanee, Ramaseshan, Wu & Vinden, 2012تحقیقات مربوط به وفاداری
مشتری بیشتر بر بازار متمرکز است و به بررسی عوامل موثر بر وفاداری مرکز خرید از قبیل فروشنده منصف
( ،)Chebat et al, 2009آسایش خرید در مراکز خرید ( ،)El Hedhli, Chebat & Sirgy, 2013اطالعات
جمعیتشناختی فروشندگان و پشتیبانی از مراکز خرید ()Haj-Salem, Chebat, Michon & Oliveira, 2016
تطبیقپذیری ( ،)Chebat et al, 2009; Haj-Salem et al., 2016ارزش ادراکشده مشتری ( Rahman, Wong
 )& Yu, 2016و رضایت مشتری ( )Kim, Lee & Suh, 2015پرداختهاند .بررسیها نشان میدهد که رفتار
منصفانه فروشندگان در بازار باعث تشویق مصرفکنندگان به تکرار خرید و وفاداری آنها خواهد شد ( & Nazari
 .)Fathi, 2019مزایای ایجاد و حفظ وفاداری در میان مشتریان موجود در بسیاری از زمینهها موردبررسی قرار
گرفته است .محققان بر این باورند که شرکتها با افزایش وفاداری مشتریان ،هزینههای بازاریابی را کاهش می-
دهند و سود آنها افزایش مییابد .مشتریان وفادار به احتمال زیاد نسبت به مشتریان غیروفادار ،تمایل بیشتری برای
رویآوردن به تبلیغات شفاهی دارند و پول بیشتری را برای خرید خدمات خاص صرف میکنند .عالوهبراین،
مشتریان وفادار هزینه کمتری برای خدمترسانی نیاز دارند ،چراکه بهخوبی محصوالت و خدمات را میشناسند و
نیاز به اطالعات کمتری دارند .بنابراین ،شواهد نشان میدهد که اخیراً ارائهدهندگان خدمات بر اهمیت وفاداری
مشتری ،ارائه ارزش برتر و شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان متمرکز شدهاند .این تالشها بر پایه
تمایل به حفظ طوالنیمدت مشتریان ،به افزایش فروش و سود منجر خواهد شد ( .)Han & Ryu, 2009در
سالهای اخیر ،تمایل به خوردن غذا در محیطی تمیز و سالم بیشتر شده است ،همچنین اهمیت محیط فیزیکی
برای شرکتهای خدماتی موردتوجه بیشتری قرار گرفته است .شرکتهای خدماتی برای ارائه خدمات باکیفیت برای
مشتریان خود باید قوی و رقابتی باشند .بنابراین ،مصرفکنندگان میتوانند به عنوان یک شاخص مشخص برای
ارزیابی جنبههای انتزاعی ارائه خدمات در صنعت خدمات ،به محیط فیزیکی اعتماد کنند (.)Çetinsöz, 2019
برخالف خریداران کاالهای ملموس ،به دلیل ماهیت ناملموس خدمات ،مشتریان با عالئم و نشانههای محدودتری
مواجه هستند و تجربه کلی خود را از این عالئم و نشانهها موردارزیابی قرار میدهند .در بسیاری از موارد قیمت و
محیط فیزیکی (به عنوان مثال ،دکوراسیون ،طراحی و شرایط محیطی (موسیقی ،دما ،عطر) از نشانههای ملموس در
انتخاب خدمات هستند ( .)Han & Ryu, 2009یکی از آمیختههای مهم بازاریابی قیمت است که از نظر مشتریان
و تأمینکنندگان ،حائز اهمیت زیادی است .اگر قیمتگذاری به شکل منطقی و بر اساس معیارهای درست اصول
بازاریابی انجام شود رضایت مشتریان و تأمینکنندگان را به دنبال خواهد داشت ،به عبارتی قیمتگذاری بهتر است
به شکلی باشد که خواستههای هر دو طرف را مورد توجه قرار دهد .آمیخته قیمت به شکل مستقیم بر تقاضای
مصرفکنندگان تأثیر دارد ،در نتیجه قیمتگذاری نسبت به سایر عناصر آمیخته بازاریابی بیشتر مورد بررسی و
تعدیل قرار میگیرد ،در کنار این نکات باید گفت که در صورتی که قصد تغییر در یکی از عناصر آمیخته بازاریابی
وجود داشته باشد قیمتگذاری سادهترین آنها است .تعداد زیادی از بازاریابان ،برای اینکه التفات به بازار محلی یا
بازنگری در ارائه خدمات را مورد توجه قرار دهند ،با توجه به انواع مشتریان قیمتهای مختلف را ارائه کرده و در
صورت نیاز به موقع و به سهلت آنها را تعدیل میکنند؛ بطور کلی قیمت ،ابزار اصلی بیان کیفیت است و در
مواردی که مشتریان از اطالعات کافی در مورد محصول برخوردار نباشند ،باال بودن قیمت محصول تداعیگر
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کیفیت بهتر آن خواهد بود ( .)Nazari & Fathi, 2019بنابراین ،از دیدگاه ارائهدهندگان خدمات ،محیط فیزیکی و
قیمت مناسب ،دو عنصر ضروری است که سطح رضایت مشتری را تعیین میکنند و درنهایت باعث افزایش
وفاداری مشتری میشوند ( .)Chen, Chen & Lee, 2013بخش بزرگی از تحقیق در بازاریابی خدمات متمرکز بر
شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سطح رضایت مشتری است .البته نتایج تحقیقات نشان میدهد که رضایت مشتری
به شدت تحت تأثیر محیطهای فیزیکی و ادراک از قیمت قرار میگیرد ( .)Çetinsöz, 2019از نظر تصمیمگیران
بازاریابی ادراک مشتریان از آمیخته قیمت پیشنهادی بیشتر از واقعیت آنها اهمیت دارد ( Isavi & Nazari,
 .)2020ازطرفی ،ازآنجاییکه داشتن مشتریان وفادار در موقع رقابت شدید برای موفقیت رستورانها بسیار حیاتی
است ،این ممکن است به فهم بیشتر عوامل تعیینکننده در وفاداری مشتری و رابطه بین این عوامل کمک کند
( .)El-Adly & Eid, 2016مدیران و توسعهدهندگان این مراکز نیاز است تا ویژگیهایی که باعث وفاداری
مشتریان شود را شناسایی کنند ( .)Jackson, Stoel & Brantley, 2011از سوی دیگر ،امروزه رقابت فشردهتر
شده است و درنتیجه بهجای توجه به روشهای سنتی و اصرار بر قواعد سابق در تعامل با بازار ،بهتر است براساس
واقعیات و روند بازار نسبت به بهبود و رشد کسبوکار اهتمام ورزید .یکی از راههای دستیابی به موفقیت در بازارهای
رقابتی توجه به مشتریان است ،به این معنا که درک درست مشتریان و شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشتریان
در بازارایابی خدمات مهم میباشد .یکی از مباحثی که رستوارنها با آن روبهرو هستند ،رضایت و وفاداری مشتریان
است .اغلب میشنویم نسبت کیفیت و رضایت به قیمت ،با توجه به غیرمنصفانهبودن قیمت ادراکی خرید رستورانها
در مقایسه با فستفودها ،در مواردی که مشتریان تمایل به غذاهای با کیفیت باال دارند قابل مقایسه نیست و
نشاندهنده اهمیت این موضوع و توجه به آن در رستورانها شده است .همچنین ،رضایت از قیمت ،منصفانهبودن
قیمت و آسیبهای خریدار ناشی از قیمتگذاری غیرمنصفانه چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است.
بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که تحقیقات وفاداری و رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری در دو دهه اخیر
در مقایسه با رضایت و وفاداری مشتریان در بخش خردهفروشی کمتر موردتوجه قرار گرفته است .همچنین یافته-
های تحقیقاتی خارج از ایران در مورد رابطه بین محیط فیزیکی و رضایت و وفاداری مشتریان به مراکز خرید ،نشان
داد که نتایج متناقضی یافته شده است .بااینحال ،علیرغم اینکه محیط فیزیکی ملموس و قیمت درکشده اجزای
ضروری در توضیح شکلگیری رضایت و وفاداری مشتری به رستوران محسوب میشوند ،با توجه به رقابتی که
میان رستورانها وجود دارد و اهمیت وفاداری مشتریان در رستوران و حوزههای مشابه ،تحقیقات قبلی در مورد
وفاداری و رضایت مشتری به رستوران در ایران اهمیت رضایت و وفاداری مشتریان را بررسی نکردهاند .بنابراین
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی رابطه بین سه جزء محیط فیزیکی (دکوراسیون ،طراحی و شرایط محیطی) ،ادراک
از قیمت ،رضایت و وفاداری مشتری در رستورانهای شهر اهواز است.
 .2چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
 .2-1محیط فیزیکی رستوران
صنعت رستورانداری به دلیل تمایل به سفارش غذا از رستورانها و نیز سرو غذا در محیط رستوران تأثیر زیادی
بر فضای این کسبوکار ایجاد کرده است .بسیاری از شهروندان امروزه دستکم یک روز در هفته یا ماه ،تجربه
رفتن به رستوران و صرف غذا در بیرون منزل را دارند .آنچه در این مکانها به عنوان غذا ،دسر و یا نوشیدنی (انواع
کباب در رستورانها ،انواع پیتزا در فستفودها و انواع دمنوش و نوشیدنی در کافیشاپها) تهیه میشود ،عموماً از
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نوآوری چندانی برخوردار نیست .هرچند برخی از این مکانها تا حدی دارای ابتکار و نوآوری هستند ،اما محیط
فیزیکی رستوران با بکارگیری چیدمان خوب میتواند در کنار انتقال فضای بصری تأثیرگذار ،تجربه خوبی در
مشتری ایجاد کند و احتمال تکرار خرید ،تبلیغات شفاهی مثبت و معرفی به مشتریان احتمالی را افزایش دهد .محیط
فیزیکی شامل همه عوامل مربوط به کیفیت خدمات و عناصر داخلی و بیرونی فضای رستوران است که رفتار
مصرفکننده را شکل میدهد ( .)Mohammadi & Mirtaghian Rudsari, 2018محیط فیزیکی در تأثیر رفتار
مشتری بهویژه در صنعت خدماتی مانند رستوران اهمیت دارد .مشتریان بهطور آگاهانه (یا ناخودآگاه) محیط اطراف
را قبل و بعد یا در هنگام غذاخوردن در یک رستوران حس میکنند .به این معنا که مشتریان هنگام ارزیابی تجربه
خود بیشتر از کیفیت غذا و خدمات به محیط فیزیکی توجه کنند ( Kotler (1973) .)Han & Ryu, 2009دریافت
که گاهی فضای فیزیکی میتواند در تصمیمگیری خرید نیز بسیار مهمتر از خود محصول (غذاها و خدمات)
باشد Lee & Jeong (2012) .محیط فیزیکی را شامل طراحی ،دکوراسیون و زیباییشناسی آن تعریف کردهاند
( .)Martín-Ruiz, Barroso-Castro & Rosa-Díaz, 2012فضای فیزیکی منجر به پاسخگویی مطلوبتر
مشتریان مانند درک راحتی و افزایش رفتار مثبت تبلیغات شفاهی میشود (.)Ryu, Lee & Gon Kim, 2012
پژوهشگران محیط فیزیکی رستوران را به سه بعد شرایط محیطی 1،طراحی 2،دکوراسیون و مصنوعات3طبقهبندی
کردند ( .)Moon, Yoon & Han, 2016در زیر در مورد هریک به اختصار توضیح داده میشود:
 .2-2دکوراسیون
دکوراسیون به جذابیت محیط فیزیکی کمک میکند ( .)Han & Ryu, 2009درحالیکه مشتریان در داخل یک
رستوران قرار میگیرند ،آگاهانه و ناخودآگاه ظاهر زیبا و طراحی داخلی رستوران و همچنین کیفیت مواد ،آثار هنری
و دکوراسیون را ارزیابی میکنند .ارزیابیهای آنها از جذابیت و تصور کلی تحت تأثیر جنبههای مختلف طرحهای
داخلی و همچنین مصنوعات قرار میگیرد ( .)Bitner, 1992در یک رستوران ،طرحهای رنگی دیوارهای منطقه
غذاخوری ،دکوراسیون سقف یا دیوار ،تصاویر یا نقاشیها ،گیاهان یا گلها ،قاشق ،کارد و چنگال ،رومیزی و سفره،
پوشش کف و میز ناهارخوری و صندلی میتواند نقش مهمی در تصور و ایجاد یک احساس زیباییشناختی کلی
داشته باشد و از دیدگاه مشتری ،این میتواند اهمیت محیط فیزیکی را برای ارزیابی تجربه کلی آنها درمورد یک
رستوران ایجاد کند (.)Han & Ryu, 2009
 .2-3طراحی رستوران
محیط فیزیکی در تعیین خدمات ،محیط هدفمند نیازها و خواستههای خاص مشتریان را برآورده میکند،
بنابراین طراحی فضای مناسب رستوران بخش مهمی از محیط فیزیکی است ( .)Bitner, 1992طراحی رستوران به
ترتیب اشیاء ،مانند مبلمان و تجهیزات ،با توجه به نیازهای فرآیند ارائه خدمات اشاره دارد ( ;Moon et al, 2016
 .)Nguyen & Leblanc, 2002طراحی مناسب رستوران ،تطبیق نیازهای عملکردی را با تعیین خدمترسانی
مناسب ،تسهیل و بر احساس مشتری تأثیر میگذارد و شامل ترتیب میز و صندلی در یک رستوران است
(.)Tuzunkan & Albayrak, 2017
1- Ambient Conditions
2- Spatial Layout
3- Décor & Artifacts
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 .2-4شرایط محیطی
شرایط محیطی ویژگیهای پسزمینه نامشهود است که بهطور کلی تأثیر ناخودآگاهی بر تصورات مشتری و
پاسخ مناسب به محیط فیزیکی دارد ( .)Nguyen & Leblanc, 2002این شرایط شامل رنگ محیط داخلی ،رنگ
محیط خارجی ،نورپردازی محیط داخلی ،نورپردازی محیط خارجی ،صدای محیط ،موسیقی ،رایحه و بو و دمای
محیط است ( .)Mohammadi, 2017محیط رستوران شیوه دستهبندی محصوالت و مرتبکردن راهرو رستوران،
اندازه و شکل محصوالت و ارتباط فضایی بین محصوالت گفته میشود ( .)Salar & Abolfazli, 2013عطر
دلخواه ،موسیقی دلپذیر ،درجه حرارت ،سروصدای کم و روشنایی مناسب ،هماهنگی با عناصر دیگر در یک
رستوران ،تأثیر مثبتی بر درک مشتریان از خدمت ارائهشده و نیز تجربه آن دارد ( Tuzunkan & Albayrak,
 .)2017با استفاده از این طبقهبندی اولیه ،محققان دیگر ابعاد اصلی محیط فیزیکی را برای سایر صنایع مورد بررسی
قرار دادهاند.
جدول ( .)1برخی از مطالعات در مورد ابعاد محیط فیزیکی در صنایع مختلف
Ryu & Jang
)(2007
Kim & Moon
)(2009

رستوران

رستوران مجلل

رستوران
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 .2-5ادراک از قیمت
قیمت امروزه از اهمیت فزایندهای برخوردار شده است ،زیرا گزینههای متنـوعی در بـازار دردسترس مشتریان
است و همچنـین آنهـا مطلـعتـر از گذشته به مسائل بازار هستند ( & Jahandideh, Golmohammadi,
 )Safdari Ranjbar, 2013و به عنوان یک نشانه در انتظارات خود از عملکرد محصول یا خدمت شناخته شده
است ( .)Han & Ryu, 2009عالوه بر این ،مشتریان تمایل به استفاده از قیمت را به عنوان یک نشانه در ارزیابی
تجارب خود از یک محصول یا خدمات و در شکلدهی رفتار آنها نسبت به ارائهدهنده خدمت درنظر میگیرند
( .)Varki & Colgate, 2001از دیدگاه مصرفکننده ،قیمت مقدار پولی است که برای بهدستآوردن محصول یا
خدمت صرف میکنند (Ali, Kim & (2016) .)Rojuee, Majdi Yazdi & Sheikhaleslami, 2018
Ryuقیمت را به عنوان چیزی که برای بهدستآوردن یک محصول یا خدمت صرف میشود ،تعریف کردهاند .منظور
از منصفانهبودن قیمتها عبارت است از ارزیابی اینکه آیا تفاوت (یا فقدان تفاوت) بین قیمت فروشنده و مراجع دیگر
مورد مقایسه ،منطقی ،قابل قبول یا عادالنه است ( .)Nazari & Adib hajbagheri, 2013قیمت به عنوان قیمت
عینی و قیمت درکشده از هم متمایز شده است .قیمت عینی قیمت یک محصول یا خدمات است ،قیمت درکشده
نشاندهنده قیمت کدگذاریشده توسط مشتری است .قیمت عینی محصول یا خدمات پس از تفسیر ذهنی مشتری
برای آنها مهم میشود .در رستورانها خدمات قابل ارائه از تنوع خوبی برخوردار است که این امر باعث شده است
قیمتهای متعارف اما متفاوتی در بین رستورانهای همسطح اعمال شود .به دلیل این وضعیت قیمتگذاری در این
کسبوکارها از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است و تعیین قیمت تنها براساس بهای تمامشده محصول بدون
توجه به سایر مؤلفهها مانند عوامل روانشناختی را نامناسب میسازد .درنتیجه ازآنجاکه تعیین قیمت واقعی هر
محصول و انتظار درک آن توسط مشتریان ،سخت است ،صاحبان این کسبوکارها قیمت را به شیوهای که برای
آنها معنیدار باشد ،کدگذاری میکنند .ازاینرو ،ادراک مشتری از قیمت به جای قیمت واقعی در این مطالعه
مورداستفاده قرار گرفت ( .)Han & Ryu, 2009در نتیجه بررسی منصفانه بودن قیمت ادراکی در محیط کسب و
کارهای مرتبط با رستورانها و انواع غذاخوریها اهمیت مییابد .به دلیل اینکه هر زمـانیکـه مصرفکنندگان به
ارزیابی ارزش خدمت دریافـتشـده مـیپردازند ،معموال به قیمـت مـیاندیشـند .یعنـی بعضـی از مواقع باید قیمت
قربانی شـود تـا ادراکـات شـناختی مصـرفکننده از انواع معین محصوالت یـا خـدمات بهدسـت آیـد ( Kazemi,
 .)Asadi & Khazaei Pool, 2015بطور کلی ادراک منصفانه بودن قیمت بر رضایتمندی مشتری از خدمات ارائه
شده تأثیر دارد؛ منصفانه بودن دو معنی جداگانه «قابل قبولبودن» و «معقولبودن» را در بر میگیرد .قابل قبول
بودن به این معناست که قیمت منصفانه رضایتبخش است .منصفانه (خوب) به معنای یک ترجیح است مانند
«خدمتکار خوب»« ،آبوهوای خوب» یا «قایقرانی خوب» .ازسوی دیگر« ،معقولبودن» قیمت قضاوت در مورد
«موجهبودن» قیمت است ،این قیمت فارغ از «جانبداری یا تعصب و بیطرفانه است و برای همه طرفها عادالنه،
مطابق با قوانین ،منطق یا اخالق است» (.)Nazari & Fathi, 2019
 .2-6رضایت مشتری
رضایت ،وجود یک احساس مثبت در مصرفکننده یا دریافتکننده است که بهوسیله برآوردن انتظارات مشتری
و عملکرد عرضهکننده بهوجود میآید ( .)Farzinfar, Saeida Ardakani & Naderi Bani, 2016رضایت به
عنوان ارزیابی مشتری از تجربه مصرف یک محصول حداقل به همان اندازه که انتظار بهدستآوردن آن را داشت،
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تعریف شده است ( Kotler & Keller (2012) .)Moon et al, 2016بیان کردند که رضایت ،احساسات لذت یا
ناامیدی فرد است که از مقایسه عملکرد (یا نتیجه) درکشده محصول با انتظارات حاصل میشود .با توجه
تعریف ) Jahanshani, Hajizadeh, Mirdhamadi, Nawaser, & Khaksar (2011رضایت نتیجه درک
مشتری از ارزش دریافتشده در یک معامله یا رابطه است ،که در آن ارزش برابر کیفیت خدمات درکشده نسبت به
هزینههای خرید و قیمت مشتری درنظرگرفته میشود .در تعریفی دیگر به عنوان پاسخهای عاطفی به یک کاال یا
خدمت تعریف شده است (Moon et .)Teixeira, Patrício, Nunes, Nóbrega, Fisk & Constantine, 2012
) al., (2016رضایت را احساسات خوشایند مشتمل بر مقایسه عملکرد خدمات با انتظارات خود از خدمات تعریف
کردهاند و ) Razak, Nirwanto, & Triatmanto (2016رضایت را شامل وفاداری ،تمایل کمتر برای شکایت از
شرکت ،تمایل به توصیه محصول به دیگران تعریف کرده است Kotler & Amstrong (2012) .رضایت مشتری
را مطابقت کاربرد درکشده محصول با انتظارات خریدار آن محصول یا خدمت تعریف کردند .رضایت مشتریان
هدف نهایی هر کسبوکار به دلیل تاثیر بالقوه آن بر رفتار خرید و سود مجدد است ( .)Ali & Amin, 2014در
صنعت خدمات ،رضایت مشتری به عنوان "عملکرد خدمات فراتر از انتظارات مشتری تعریف شده است"
(.)Çetinsöz, 2019
 .2-7وفاداری مشتری
وفاداری مشتری به طور کلی در سه رویکرد اساسی موردبررسی قرار میگیرد :رویکرد رفتاری ،رویکرد نگرشی
و رویکرد ترکیبی که ترکیبی از دو رویکرد است .ابراز وفاداری مشتری به عنوان فرکانس خرید ،رویکرد رفتاری
برای روشنشدن وفاداری مشتری به تنهایی ناکافی تلقی میشود و جنبه نگرش وفاداری به آن اشاره شده است،
زیرا خرید مجدد ممکن است به معنای وفاداری نباشد .به همین دلیل ،رضایت مشتری فقط خریدن کاالها یا
خدمات مشابه نیست؛ این وفاداری روانشناختی مشتریان به کاالها و خدمات تجاری ،ادغام در تجارت و متعلق به
تجارت است .این وضعیت جنبه نگرش وفاداری را بیان میکند .وفاداری مشتری به عنوان ایجاد ارتباط عاطفی بین
مشتریان و کیفیت خدمات و وفاداری عاطفی مشتریان به تجارت توصیف شده است .دانشگاهیان و دستاندرکاران
حوزه بازاریابی اهمیت وفاداری مشتری را به عنوان یک هدف استراتژیک در بخش خدمات میدانند .ایجاد وفاداری
مشتری یکی از بهترین اقدامات احتیاطی در هر کسبوکار است (.)Cakici, Akgunduz & Yildirim, 2019
درحالیکه ابعاد رفتاری ،تداوم تکرار خرید را نشان میدهد ،ابعاد نگرشی ،تعهد روانی (تصمیمگیری یا ارزیابی)
نسبت به فروشگاه یا برند را موردتوجه قرار میدهد .به این معنا ،وفاداری نتیجه تداوم تکرار خرید و همچنین نگرش
مطلوب است .برخی از تحقیقات ابعاد رفتاری فرآیندهای تصمیم گیری را نادیده میگیرند ،که در این صورت بین
وفاداری به نام تجاری و رفتار خرید تکراری ساده تفاوتی قائل نمیشوند .به عبارتی میتوان گفت که تکرار خرید
همیشه نتیجه تعهد روانشناختی (تصمیم گیری یا ارزیابی) به نام تجاری یا فروشگاه نیست .برخالف صنعت تولید
که در آن خرید و فروش کاال صورت میگیرد ،تکرار خرید مجدد نشانه کافی از وفاداری مشتری نیست ،زیرا
وفاداری در زمینه صنعت رستوران شامل تعهد نگرشی و احساسی به یک ارائهدهنده خدمات میشود ( & Han
 )Ryu, 2009و البته وفاداری نگرشی زمانی ارزشمند است که منجر به وفاداری رفتاری شود ( Mohammadi,
 .)Darzian Azizi, Fakher & Kafi Kang, 2014بر این اساس ،در این مطالعه ،رویکرد نگرشی برای ارزیابی
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وفاداری مشتریان رستوران مورد استفاده قرار گرفت .هنگامیکه یک مشتری عمیقا متعهد شود یا تمایل زیادی به
تکرار خرید داشته باشد ،احتماالً برای یک شرکت وفادار باقی میماند.
 .3تدوین فرضیههای پژوهش
محیط یا فضای داخلی رستوران ،به آن قسمت از مرکز ارائه خدمت اشاره دارد که از ماهیت احساسی (نور ،صدا،
عطر ،دکور ،و کیفیت هوا) تأثیرگذار بر رفتار مشتری و تمایل به توقف و ماندن در نقطه عرضه خدمات برخوردار
است اشاره دارد ( .)Shirazi & Ghazizadeh, 2018محیط فیزیکی یک رستوران پاسخ های احساسی ،فیزیکی و
یا شناختی مانند باورها یا ادراکات مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد .در یک دیدگاه شناختی ،محیط فیزیکی به
عنوان یک شکل از ارتباط غیرکالمی توصیف میشود که زبان شیء نامیده میشود .این عالئم محیط فیزیکی،
اعتقاد بالقوه مشتری یا درک اینکه آیا خدمات وکیل قابل اعتماد یا غیر قابل اعتماد است ،قیمت خدمات وکیل
معقول و غیرمنطقی است و وکیل موفق یا ناموفق است ،تأثیر میگذارد ( .)Han & Ryu, 2009این در صنایع
رستوران مشابه خواهد بود .مشتریان صنعت رستوران در صورت مواجههشدن با یک فضای لذتبخش در رستوران
بر انتظار آنها از محیط فیزیکی تأثیر مثبتی خواهد داشت ( ،)Ryu, 2005عالئم مختلف محیط فیزیکی در یک
رستوران میتواند بر باورهای شناختی مشتری تأثیر بگذارد .در یک بازار رقابتی ،کارکنان و افرادی که رستوران را
اداره میکنند ،تالش میکنند طرحهایی نوآورانه و هیجانانگیز را که آنها را از رقبا جدا کند ،ایجاد کنند ( & Han
 .)Ryu, 2009عالئم و نشانههای غیرکالمی در محیط فیزیکی (مانند دکور ،مبلمان ،طراحی و شرایط محیط) با
مشتری بهگونهای ارتباط برقرار میکند که محیط ارائهشده و ارزش خدمات ارائهشده ،از جمله قیمت خدمات ،در
طی بازدید اولیه معقول است و مشتریان در صورت مواجههشدن با دکوراسیون رستورانی که از نظر آنها جالب باشد
بر ادراک قیمتی آنها نیز تأثیر دارد و حاضرند برای خدمات دریافتشده مبالغ بیشتری بپردازند ( & Nguyen
 .)Leblanc, 2002یافتههای) Chen, Gupta & Rom (1994در سه بخش خدماتی (رستوران فستفود ،یک
شرکت هواپیمایی و شرکت مخابراتی) ادعا میکنند که کیفیت درکشده روی ادراک از ارزش تأثیر میگذارد و
ادراک از تناسب ارزش برای پول منجر به درک قیمت معقول خواهد شد .در این مطالعات ،محیط فیزیکی ملموس،
مهمترین بعد کیفیت درکشده بود .بنابراین میتوان گفت که محیطهای فیزیکی در یک رستوران بهطور مثبت با
ادراک قیمت ارتباط دارد.
 :H1دکوراسیون رستوران تأثیر مثبتی بر ادراک از قیمت دارد.

محیط فیزیکی بر واکنش مشتریان مبنی بر رضایتمندی از خدمات ارائه شده مؤثراست .بررسی تغییر
رضایتمندی مشتریان همکام با تغییرات محیطی اهمیت زیادی دارد و اینکه کنترل ادراک مشتری در مورد خدمات
ارائه شده و اطمینان از انتقال احساس مثبت خدمات ارائه شده ،میتواند باعث رضایمتمندی مشتری شود و
احساسات منفی را کاهش دهد ( .)Shirazi, Malek, Basiri nejad & Radpour, 2013امروزه مشتریان در هر
گروه کاالیی با محصوالت و خدمات متنوع و متفاوتی مواجه میشوند و به تبع آن انتظارات مشتریان نیز تغییرات
مرتب و مداومی نموده است ،که باعث میشود مشتری به دلیل داشتن قدرت انتخاب باالتر محصولی را که بیشتر با
انتظارات او همخوانی دارد برگزیند لذا توجه به رضایتمندی مشتری و عوامل مؤثر بر آن اهمیت زیادی دارد .در ای
راستا واحد بازاریابی و بخش تحقیقات بازار باید در این خصوص به بررسی و رصد مرتب بازار بپردازند .تکرار خرید،
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خرید کاالی جدید توسط مشتریان فعلی و خرید کاال توسط مشتریان جدیدی که از طریق مشتریان راضی به کاال
تمایل پیدا کردهاند ،به افزایش درآمد و سود منجر میشود (.)Nazari & Adib hajbagheri, 2013
مصرفکنندگان همیشه مایل هستند که خدمات بهتری را با قیمت مناسبتر انجام دهند .اگرچه به نظر نمیرسد
جدا از یک فروشگاه معمولی که همیشه در آنجا خرید انجام میدهد ،در جستجوی فروشگاه دیگری هستند ،اما
بعضی اوقات میخواهند مطابق اصل حداکثر بهره ،از فرصتهای جدید استفاده کنند .اگرچه به نظر میرسد
ابزارهایی غیر از قیمت ،رفتار مشتریان را تحت تأثیر قرار میدهند ،قیمت به عنوان ابزار اصلی بازاریابی در خدمات
رستوانها بهحساب میآید و مشتریان درصورتیکه طراحی رستوران را مناسب ارزیابی کنند ،از اینکه مبالغ بیشتری
برای خدمات بپردازند ،احساس خوبی خواهند داشت (.)Cakici et al., 2019
 :H2طراحی رستوران تأثیر مثبتی بر ادراک از قیمت دارد.

مشتریانی که به رستورانها و غذاخوریها مراجعه میکنند انتظار غذای خوب ،خدمات عالی و محیط دلپذیر را
دارند .در این رابطه باید توجه داشت که طراحی محیط و فضای رستوران موجد باال رفتن احساسات مثبت ،و بهبود
ویژگیهای محصوالتی مانند غذا باعث از بین رفتن احساسات منفی میشود .بنابراین از آنجا که مشتریان به قصد
تجربه جدید و متفاوت تمایل به استفاده از خدمات رستورانها را دارند باید گفت که طراحی فضا و چیدمان آن
(دکوراسیون داخلی ،پاکیزگی ،موسیقی ،رنگ و مانند آن) از اهمیت قابل توجهی دارد و میتواند تجربه جدیدی و
منحصر به فردی را براب مشتری ایجاد نماید و در نتیجه رضایتمندی او را به دنبال داشته باشد ( Shirazi et al,
 .)2013محیط ،کیفیت فضای اطراف است که توسط مشتریان درک میشود .این طراحی آگاهانه از فضا است تا
اثرات عاطفی خاصی را در خریداران ایجاد کند که احتمال خرید آنها را باال ببرد .محیط از مجموعه عناصر مانند
نورپردازی ،موسیقی ،رایحه و رنگ تشکیل شده است .تحقیقات در روانشناسی محیط زیست نشان میدهد که
محیط پیرامون تأثیر معناداری بر نگرش ،احساسات و رفتار مشتری دارد .محرابیان و راسل ،یک مدل نظری را برای
توضیح تأثیر محرکهای محیطی بر رفتارهای فردی ارائه دادند و دریافتند که محیط (به عنوان مثال موسیقی ،دما
و عطر) و ظاهر کارکنان مهمترین تأثیر را بر مشتریان دارند و پاسخهای عاطفی مشتریان را تحت تأثیر قرار میدهد
و مشتریان در صورتی که از شرایط محیطی رستوران رضایت داشته باشند ،قیمت بیشتری را در ازای خدمات
خواهند پرداخت ( .)Omar, Ariffin & Ahmad, 2015ارائه خدمات در رستورانها همواره با تعامل باالی
مشتریان ،کارکنان و تجهیزات صورت میپذیرد .در چنین شرایطی محیط فیزیکی به عنوان نشان و عالمتی از
کیفیت خدمات تامینکننده عمل کرده و بهواسطۀ ارتبـاط بـا مشـتری نقـش مهمی را در ارزیـابی کلـی وی از
تجربـۀ خـدمت بـرعهـده دارد ( .)Karobi & Fayazi, 2013کیفیت خدمات و محیط فیزیکی (مانند ظاهر
نورپردازی ،دکوراسیون ،محیط داخلی رستوران و کارکنان) در موسسات غذایی باید قابل قبول باشد ( Çetinsöz,
 .)2019شرایط محیطی ویژگیهای پسزمینه نامشهود است که بهطور کلی تأثیر ناخودآگاهی بر تصورات مشتری و
پاسخ مناسب به محیط فیزیکی دارد ( .)Nguyen & Leblanc, 2002این شرایط شامل رنگ محیط داخلی ،رنگ
محیط خارجی ،نورپردازی محیط داخلی ،نورپردازی محیط خارجی ،صدای محیط ،موسیقی ،رایحه و بو و دمای
محیط است (.)Mohammadi, 2017
 :H3شرایط محیطی رستوران تأثیر مثبتی بر ادراک از قیمت دارد.
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) Michael, Johnson & Renaghan (1999دریافتند که کیفیت خدمات شامل محیط فیزیکی مانند طراحی
اتاق و تمیزبودن اتاق مهمان با رضایت در صنعت هتل ارتباط دارد .یافتههای )Wakefield & Blodgett (1994
نشان داده است که خدمات خردهفروشی برای افزایش میزان هیجان یا تحریک تجربه خدمات مشتری طراحی شده
است ،برای مثال رستوران مجلل خانوادگی ،باید فضای مناسبی فراهم کند تا زمینه تحریک و ترغیب مشتریان
فراهم گردد .این طرح موثر باعث ارزیابی مطلوب مشتریان نسبت به محیط رستوران خواهد شد .ایجاد محیط
مطلوب و مناسب برای مشتریان مانند پخش موسیقی در محیط مانند افزودن یک ویژگی مطلوب به یک محصول
یا خدمت بر ارزیابی مطلوب نسبت به محیط رستوران تأثیر مثبتی دارد ( .)Han & Ryu, 2009اهمیت ایجاد فضای
جذاب و قابل توجه برای مشتریان موردبررسی قرار گرفته بهطوریکه نتایج نشاندهنده این بود که محیط جذاب
یک عامل کلیدی برای جذب و رضایت مشتریان بوده است (Mattila & Wirtz (2001) .)Ali & Amin, 2014
اثر تطبیق محرکهای محیط را بر رفتار مصرفکننده در تعیین خردهفروشی بررسی کردند .یافتههای آنها نشان
داد محرکهای محیطی ،بهویژه هنگامیکه عطر و طعم محیط در کیفیت مناسب هستند ،به ارزیابیهای باال از
محیط فروشگاه ،سطح رضایت باال و پاسخ های رفتاری مطلوب منجر خواهد شد .خدمات اغلب مزایایی را ارائه
میدهند که غیرقابل پیش بینی و ارزیابی آنها قبل از استفاده واقعی دشوار است .برخی از خدمات رستوران (به
عنوان مثال ،کیفیت غذا) را نمیتوان پیشبینی و قضاوت کرد تا اینکه این خدمات تجربه شوند .طراحی فیزیکی
نوآورانه و هیجانانگیز ممکن است نشانههای مهمی برای پیشبینی و ارزیابی تجربههای مثبت در استفاده از غذا
در یک رستوران ارائه دهند ( .)Han & Ryu, 2009محیط فیزیکی رستوران از طریق تأثیرگذاری بر احساسات و
ارزش درکشده بر رفتارهای مشتری تأثیر میگذارد ( .)Liu & Jang, 2009طراحی زیبا در رستوران و محیط
فیزیکی مناسب مشتریان را جذب و بهطور مستقیم بر سطوح رضایت آنها تاثیر میگذارد همچنین محیط فیزیکی
بر رفتار مشتریان ،میزان حمایت و میزان هزینه آنها تأثیر بگذارد ( .)Ali & Amin, 2014یک محیط فیزیکی
مناسب منجر به قصد رفتار مطلوب میشود ،یعنی وفاداری و نگرش مثبت نسبت به تلیغات شفاهی خواهد شد ( Ali
.)et al., 2016
 :H4دکوراسیون رستوران تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.

اگر منظور از محیط فیزیکی رستوران محیط خارجی باشد ،چیدمان و ترتیب تجهیزات ،تمیزی ،کیفیت تجهیزات
الکترونیکی عوامل کلیدی ارزیابی مثبت مشتریان از کیفیت خدمات درکشده خواهند بود ،که در اصل عاملی
تعیینکننده بـرای اکثـر رستورانها است .با این وصف مالکان رستورانها نیاز به سرمایهگذاری کالن برای ایجاد
محـیط فیزیکـی مـؤثر خواهند داشت ( .)Karobi & Fayazi, 2013بطور کلی شاخت انتظارات مشتری و نیز
درک مولفههای مهم کیفیت خدمات که بر رضایت شتریان تأثیر میگذارد ،نیازمند بررسی و مطالعه است در نتیجه
میتوان گفت که محیط فیزیکی شاخصی مهم و نخستین در پیشبینی ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات است
( .)Karobi & Fayazi, 2013شرایط محیطی ویژگیهای پسزمینه نامشهود است که بهطور کلی تأثیر
ناخودآگاهی بر تصورات مشتری و پاسخ مناسب به محیط فیزیکی دارد ( .)Nguyen & Leblanc, 2002این
شرایط شامل رنگ محیط داخلی ،رنگ محیط خارجی ،نورپردازی محیط داخلی ،نورپردازی محیط خارجی ،صدای
محیط ،موسیقی ،رایحه و بو و دمای محیط است ) .(Mohammadi, 2017محیط رستوران شیوه دستهبندی
محصوالت و مرتبکردن راهرو رستوران ،اندازه و شکل محصوالت و ارتباط فضایی بین محصوالت گفته میشود
( .)Salar & Abolfazli, 2013عطر دلخواه ،موسیقی دلپذیر ،درجه حرارت ،سروصدای کم و روشنایی مناسب،
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هماهنگی با عناصر دیگر در یک رستوران ،مشتریان را در درک بهتر از یک عمل و ارزیابی تجربیات آنها تأثیر
مثبت دارد (.)Tuzunkan & Albayrak, 2017
 :H5طراحی رستوران تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری دارد.

رضایت مشتری برای ادامه رابطه ضروری است .همانطورکه کارکنان بازاریابی اعتراف میکنند ،تأثیرپذیری بر
مشتری جدید نسبت به تأثیرگذاری بر مشتری موجود ،هزینه بیشتری دارد .به همین دلیل ،ازدستدادن مشتری
موجود مهمتر از جذب مشتری جدید نیست .کلید ازدستندادن مشتری ،کسب رضایت مشتری است .مشتری
رضایتبخش اظهارات مثبت در مورد تجارت را ارائه میدهد ،آن را به دیگران توصیه میکند ،قصد تجدیدنظر
کمتری دارد و توجه چندانی به محصوالت و تبلیغات مخالفان ندارد ( .)Cakici et al, 2019مشتریان موقع ارزیابی
یک محصول یا خدمت از نشانههای خاصی استفاده میکنند .خدمت در محل تولید و مصرف میشود ،پس محل
ارائه خدمت بر قضاوت در مورد کیفیت خدمت مورد نظر تأثیر دارد .در نتیجه ادراکات مشتری تحت تأثیر این
برداشت قرار خواهد گرفت .محیط فیزیکی مرتبط با تصویر ذهنی از تجهیزات ،شـامل نشـانههـای خارجی است که
بر روی درک و رضایت مشتری از خدمت تأثیر میگذارد .اگرچه محیط فیزیکی بر رفتار و نگرش مشتری تأثیر دارد
(.)Karobi & Fayazi, 2013
 :H6شرایط محیطی رستوران تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری دارد.

در ازای خدمتی که در رستورانها ارائهدهنده خدمات دریافت میکنند ،مشتری مبلغی را پرداخت میکند .قیمت
همواره یکی از مهمترین عوامل در دوره تصمیمگیری مشتریان است .قیمت از دو بخش واقعی و قیمت درکشده
تشکیل شده است .گرچه قیمت واقعی میزان پرداختشده برای محصول را بیان میکند ،اما قیمت درکشده به
عنوان استفاده از مزایایی که مشتریان از محصول دریافت میکنند درنظرگرفته میشود .ادراک از قیمت به عنوان
دیدگاه مشتریان نسبت به قیمتی که در ازای کاالهایی که خریداری میکنند یا خدمتی که دریافت میکنند ،تعریف
شده است .مصرفکنندگان اساساً تصمیم میگیرند که بسته به قیمت ،چه کاالیی را خریداری کنند و چه مقدار
برای هر محصول پرداخت کنند و بسته به قیمت آن از کیفیت و تصویر یک محصول آگاه میشوند ( Cakici et al,
 .)2019یکی از مهمترین آمیختههای بازاریابی ،قیمتگذاری میباشد که بیشترین سهم را در باالبردن میزان
فروش کاال و خدمات دارد ،لذا تالش برای افزایش فروش از طریق شیوههای ارائه قیمت محصول ،از اهمیت
خاصی برخوردار میباشد ( Varki & Colgate (2001).)Nazari, Ahmadi & Afifi, 2019نقش ادراک از
قیمت را در توضیح رفتارهای پس از خرید مشتریان مورد آزمایش قرار دادند .یافتههای آنها نشان داد که
درحالیکه ادراک از قیمت در مقیاس مطلوب ،پیشبینیکننده رضایت و تمایل رفتاری برای نمونه ایاالت متحده
نبوده است ،اما ادراک از قیمت ارزیابیشده در نیوزیلند بهطور قابل توجهی بر رضایت مشتری و توصیه مشتریان
برای استفاده از خدمات تأثیرگذار بود .ادراک منفی از منصفانه بودن قیمت یکی از انگیزههای مهم مشتریان برای
اقدام به شکایت و اعتراض است .ادراک منصفانه بودن قیمت عاملی مهم و چندوجهی است که بر مصرفکننده
تأثیر میگذارد .ادراک منصفانهبودن قیمت به ارزیابی قیمت براساس مقایسه بین قیمت واقعی با قیمت مرجع ،قیمت
رقبا ،هزینهها و قیمت مصرفکنندگان دیگر است ( .)Kazemi et al, 2015مطالعات رابطۀ معنادار قیمت و رفتار
خرید مشتریان را نشان میدهد ( .)Mohammadi et al., 2018احساس مشتری در مورد معقولبودن قیمت می-
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تواند ادراک از ارزیابی قیمت را تحت تأثیر قرار دهد .عالوهبراین ،ادراک از قیمت ممکن است راهی برای افزایش
سطح سود شرکت و همچنین افزایش سطح رضایت مشتری باشد و افزایش درک در مورد اینکه قیمت معقول
است ،نیز با حفظ مشتری و موفقیت شرکت ارتباط قوی دارد ( .)Han & Ryu, 2009ازاینرو ،براساس این
حمایتهای نظری و تجربی ،میتوان نتیجه گرفت که ادراک قیمت تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان در صنعت
رستوران دارد.
 :H7ادراک از قیمت تأثیر مثبتی بر وفاداری مشتری دارد.
شواهد تجربی نشان میدهد که رابطه مثبتی بین رضایت مشتری و وفاداری آنها وجود دارد ( & Gumussoy
;Koseoglu, 2016; El-Adly & Eid, 2016; Leong, Hew, Lee, & Ooi, 2015; Ali & Amin, 2014
 .)Chen et al., 2013; Ryu & Han, 2011زمانیکه مشتریان از عملکرد خدمترسانی ناراضی باشند ،به

ارائهدهنده خدمت شکایت میکنند ،سپس سعی میکنند برای دریافت خدمت به ارائهدهنده دیگری مراجعه کنند و
در گام بعدی به گسترش تبلیغات شفاهی منفی برای سازمان بپردازند ( ،)Han & Ryu, 2009مشتریان راضی
احتماالً وفادار باقی خواهند ماند و به رفتار تبلیغاتی شفاهی مثبت میپردازند ،به تکرار خرید محصول یا خدمت روی
میآروند و با انتشار تبلیغات شفاهی مثبت و صرف هزینه بیشتر ،حمایت و وفاداری خود را از سازمان اعالم میکنند
( .)Bassey, 2014با وجودی که استفاده از رضایت تنها راهبرد رستورانها برای کسب سود نیست ،یکی از راههای
اصلی برای بهبود وفاداری مشتری ،افزایش سطح رضایت مشتری است .بنابراین ،یک مولفه مهم در هر برنامه
وفاداری مشتری در صنعت رستوران ،رضایتمندی است.
 :H8رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر وفاداری مشتری دارد.

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش
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 .4روششناسی پژوهش
از آنجاکه در پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه شود،
میتوان آن را از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار آورد .این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری دادهها از نوع
تحقیقات توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،مشتریان رستورانهای شهر اهواز هستند .نمونه آماری
با استفاده از فرمول نمونهگیری از جامعه نامحدود ،تعداد  384نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد .برای نمونه-
گیری از روش نمونهگیری غیرتصادفی دردسترس استفاده شد .به این صورت که در ساعتهای مختلف شبانهروز به
کلیه رستورانهای شهر اهواز مراجعه شد و پرسشنامه در اختیار مشتریان قرار داده شد و به آنها نیز در مورد هدف
از انجام پژوهش نیز توضیحاتی ارائه شد و ابهاماتی که در مورد سؤاالت پرسشنامه داشتند نیز پاسخ داده میشد.
برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه ،از روش روایی محتوایی و صوری استفاده شد .بدین صورت که با مطالعه
ادبیات موضوع با استفاده از منابع معتبر و براساس متغیرهایهای ارائهشده در مدل مفهومی پژوهش ،پرسشنامه
مقدماتی در اختیار اساتید صاحبنظر در حیطه بازاریابی و رفتار مصرفکننده قرار گرفت .پس از بررسی پرسشنامه
مذکور از سوی افراد صاحب نظر و اعمال نظرهای اصالحی ،پرسشنامه نهایی تهیه و در اختیار تعدادی از مشتریان
قرار گرفت .جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش طی پیشآزمون از نمونه آماری 40 ،پرسشنامه بین جامعه آماری
تقسیم و آلفای کرونباخ برای این تعداد از نمونه آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه شد (جدول  ،)2با توجه
به اینکه این مقدار برای متغیرهای پژوهش باالی  70درصد است ،در نتیجه پایایی ابزار مورد استفاده در پژوهش
قابل قبول است .به منظور بررسی و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  20و  AMOSنسخه 18
استفاده شده است ،به منظور مشخصشدن استفاده از آزمونهای پارامتریک یا ناپارامتریک در آزمون فرضیهها،
نرمالبودن دادهها با استفاده از دو شاخص خطای استاندارد ضریب چولگی1و کشیدگی2بررسی شد .طبق جدول 2
ضریب چولگی و کشیدگی متغیرها دربازه  -2تا  +2قرار دارد ( ،)Momeni & ghayoumi, 2008لذا فرض
نرمالبودن دادههای پژوهش تأیید میشود و برای آزمونهای آماری از آزمونهای پارامتریک استفاده شد.
جدول ( .)2ضریب آلفای کرونباخ ،طیف و منابع پرسشنامه برای متغیرهای پژوهش
خطای استاندارد
منبع و سال
آلفای کرونباخ
متغیر
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
-0/371
-0/249
0/933
طراحی
)Han & Ryu (2009
-0/721
-0/055
0/826
شرایط محیطی
)Chen et al., (2013
-0/244
-0/685
0/841
دکوراسیون
)Chen et al., (2013
0/759
-0/150
0/745
ادراک از قیمت
)Han & Ryu (2009
0
/
406
0
/
532
0
/
915
مشتری
رضایت
)Hanaysha (2016
-0/292
-0/408
0/881
وفاداری مشتری
)Gumussoy & Koseoglu (2016

1- Skewness
2- Kurtios
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 .5یافتههای پژوهش
تحلیل توصیفی اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول زیر آمده است.
جدول ( .)3یافتههای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش
متغیر جمعیت شناختی
جنسیت

سن

فراوانی
201
183
101
165
86
32

مرد
زن
 25-15سال
 35-26سال
 45-36سال
 45سال و باالتر

فراوانی

متغیر جمعیت شناختی
مجرد
متأهل
اولین بار
دومین بار
سومین بار
چهار بار و باالتر

وضعیت تأهل
تعداد دفعات
مراجعه به
رستوران

199
185
86
40
32
226

 .5-1ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ( .)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای پژوهش
متغیرهای
پژوهش
طراحی
شرایط محیطی
دکوراسیون
ادراک قیمت
رضایت مشتری
وفاداری مشتری

شرایط

طراحی

محیطی

1
-0/007
**0/249
**0/315
**0/206
**0/179

1
0/006
**0/167
0/119
**0/144

دکوراسیون

1
**0/259
**0/472
**0/325

ادراک قیمت

1
**0/326
**0/346

رضایت

وفاداری

مشتری

مشتری

1
**0/362

1

** .در سطح خطای  0/01معنادار است.
* .در سطح خطای  0/05معنادار است.

 .5-2برازندگی مدل پژوهش

این پژوهش براساس شاخصهای متداول برازش موردارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاصل در جدول 5
نشاندهنده برازش مطلوب مدل است.
جدول ( .)5شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخصهای برازندگی
برازش قابل قبول
برازش مدل

RMSEA
> 0/05
0/022

CMIN/DF
>5
1/127

GFI
<0/90
0/931

AGFI
<0/90
0/911

IFI
<0/90
0/963

CFI
<0/90
0/961

TLI
<0/55
0/955
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 .5-3مدل معادالت ساختاری
به منظور آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .شکل 2
مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت استاندارد را نمایش میدهد.

شکل ( .)2روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش به همراه ضریب استاندارد مسیرها

 .5-4آزمون فرضیههای پژوهش
به منظور بررسی فرضیههای پژوهش ،از مقدار بحرانی و سطح معناداری استفاده شد .هرگاه مقدار بحرانی
بیشتر از  1/96باشد ،نشاندهنده اثر مثبت و معنیدار است ،اگر بین  +1/96تا  -1/96باشد ،بیانگر این است که اثر
معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/96باشد ،نشاندهنده اثر منفی ولی معنیدار است .همچنین مقادیر
کوچکتر از  0/05برای سطح معنیداری حاکی از تفاوت معنیدار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی در
سطح اطمینان  95درصد است.
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جدول ( .)6نتایج بررسی فرضیههای پژوهش
جهت رابطه

S.E.

Estimate

C.R.

P

طراحی رستوران  >---ادراک از قیمت
طراحی رستوران  >---رضایت مشتری
شرایط محیطی رستوران  >---ادراک قیمت
شرایط محیطی رستوران  >---رضایت مشتری
دکوراسیون رستوران  >---ادراک از قیمت
دکوراسیون رستوران  >---رضایت مشتری
ادراک از قیمت  >---وفاداری مشتری
رضایت مشتری  >---وفاداری مشتری

0/170
0/148
0/172
0/150
0/088
0/131
0/107
0/099

0/292
0/045
0/454
-0/074
0/292
0/950
0/490
0/958

2/349
0/502
3/041
-0/649
2/657
6/634
2/067
3/823

0/019
0/615
0/002
0/516
0/008
0/000
0/039
0/000

همانگونه که در جدول  6نشان داده شده است ،از میان فرضیههای پژوهش 6 ،فرضیه تأیید و  2فرضیه تایید
نمیشود.
 .6بحث و نتیجهگیری
امروزه اغلب آدمها به تجربه غذا خوردن در رستوران به عنوان تفریح نگاه میکنند ،تنوع محصوالت و خدمات
قابل ارائه در رستورانها و جذابیت محیط فیزیکی آن ،یکی از علل مهم در تمایل به استفاده از خدمات رستورانها
است .لذا از نظر مشتری فضایی ارزش انتخاب شدن دارد که مزایایی مانند صرفهجویی در وقت ،خوردن غذای سالم
و باکیفیت را ممکن کند و محیط فیزیکی مناسبی داشته باشد ،در این حالت محیط فیزیکی رستوران نقش مهمی در
ایجاد یک تجربه خوب برای مشتریان دارد .عوامل زیادی مانند دکوراسیون و مصنوعات ،دمای مناسب ،طراحی
مناسب رستوران ،تمیزی ،موسیقی ،عطر ،و رنگ باعث تقویت محیط فیزیکی رستوران در ذهن مشتری می شود.
ساختن محیط فیزیکی جذابیت بیشتر و نوآورانهتری برای موفقیت رستورانها ضروری میداند .با درنظرگرفتن تأثیر
شرایط محیطی از یک سو و فرهنگ ایرانی و عالقه مردم به محیط فیزیکی مناسب ازسوی دیگر ،این نکته قابل
پیشبینی است که شرایط محیطی تأثیر مثبتی بر رفتار مصرفکننده در بین رستورانها دارد .شرایط محیطی
همانگونه که قبالً اشاره شد ،میتواند محیط آرام جهت استراحت و فاصله گرفتن از محیط پر تنش زندگی روزمره
را اجتناب ناپذیر نماید و در نتیجه تمایل به خوردن غذا در رستورانها را به دنبال داشته باشد .به همین دلیل در
مقایسه با امتحانکردن رستورانهای جدید ،مردم ترجیح میدهند که مجدداً به رستورانهایی مراجعه کنند که
بهواسطه شرایط محیطی مناسب در آن تجربه خوشایندی داشته باشند و رستوران محیط آرامی را برایشان فراهم
کند .این نکته نیز قابل تأمل است که کیفیت غذا ،قیمت آن و شیوه برخورد کارکنان نیز جز فاکتورهای مهم در
تصمیمگیریهای مشتریان جهت مراجعه مجدد و استفاده از خدمات رستوران میباشد .رضایت مشتریان نقش
مهمی بر اقدام به خرید و تکرار خرید دارد .هر چقدر رضایتمندی مشتریان بیشتر باشد می توان انتظار داشت که
مشتری عالوه بر خرید مجدد نسبت به معرفی محصول و خدمت به دیگران تأثیرگذار باشد .در در کسب و کارهای
مرتبط با حوزه رستوران داری یکی از مولفه های تعیین کننده بازار تبلیغات دهان به دهان است که معموالً وقتی
کیفیت ارائه خدمات رضایتبخش باشد مشتریان نسبت به معرفی آن به دیگران دریغ نمی کنند و این امر با رویه
متعارف در تبلیغات دهان به دهان همخوانی ندارد چراکه در شکل کلی وقتی نگرش مثبت باشد معموالً تبلیغات
دهان به دهان مثبت اندازه تبلیغات دهان به دهان منفی اشاعه پیدا نمی کند اما در این حوزه می توان گفت که
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تبلیغات دهان به دهان مثبت تحت تاثیر رضایتمندی قابل توجه است .در نتیجه بهبود طراحی فضای ارائه خدمت و
کیفیت محصولی که ارائه می شود نقش تعیین کننده ای در سودآوری و پایداری کسب و کار میتواند داشته باشد.
دلیل افزایش نارضایتی در مشتریان نخواهد داشت .هدف پژوهش ،بررسی تأثیر محیط فیزیکی رستوران بر رضایت
و وفاداری مشتریان است .نتایج جمعآوری دادهها نشاندهنده مناسببودن دادههای جمعآوریشده برای بررسی
مدل مفهومی پژوهش بوده است .نتایج فرضیههای پژوهش نشاندهنده این است که از  8فرضیه پژوهش6 ،
فرضیه تأیید و  2فرضیه تایید نشده است .به عبارتی طراحی ،شرایط محیطی و دکوراسیون رستوران بر ادراک از
قیمت تأثیر دارد .همچنین دکوراسیون بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است ،همچنین ادراک از قیمت و رضایت
مشتریان بر وفاداری مشتریان به رستوران تأثیر دارد .تأثیر طراحی و شرایط محیطی بر رضایت مشتریان نیزتایید
نشد.
 .7پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیههای پژوهش
نتایج فرضیههای پژوهش نشاندهنده این است که دکوراسیون رستوران تأثیر معناداری بر رضایت مشتریان
دارد که نتایج با یافتههای ) Chen et al. (2013) ،Hanaysha (2016) ، Özdemir-güzel & Baş (2020و
) Ali & Amin (2014مطابقت دارد .پیشنهاد میگردد که طرحهایی با رنگهای مناسب در فضای داخلی
رستوران ،راهرو و منطقه غذاخوری ارائه شود که مشتریان رضایت بیشتری داشته باشند .استفاده از رومیزیهای
تمیز و مرتبکردن میزها قبل از اینکه مشتری روی صندلیها بنشیند و مشتریان با فضایی مواجه شوند که مرتب
شده است ،احساس رضایت بهتری خواهند داشت .با توجه به اینکه براساس نتایج ما کیفیت محیط فیزیکی و
دکوراسیون رستوران به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان شناخته شد ،بنابراین توصیه می-
شود که مدیریت مجموعه رستوران ،موارد مربوط به دکوراسیون را از نظر زیباییشناسی ،رنگآمیزی و چیدمان
صندلی و میزهای غذاخوری و نیز افزایش تنوع غذایی و چیدمان غذاها در میز غذاخوری که جوابگوی سلیقههای
مختلف باشد را موردتوجه قرار دهد .همچنین در این زمینه پیشنهاد میگردد که مدیریت مجموعه رستورانی با
استفاده از دکوراسیون و رنگهای جذاب و نیز با چیدمان مناسب و درست میزها و صندلیها ،محیطی راحت و
مشتریپسند ،برای مشتریانشان فراهم آورند .توصیه میگردد مسئوالن رستوران به آرامش محیط رستوران توجه
خاصی داشته باشند؛ چراکه در کنار غذای باکیفیت ،مشتریان خواهان محیطی آرام و دلپذیر نیز برای صرف غذا
هستند.
همچنین نتایج دیگر نشاندهنده این بود که طراحی رستوران و شرایط محیطی بر رضایت مشتری تأثیرگذار
نبود .به نظر میرسد یکی از دالیل عدم تایید این فرضیات نسبت به پژوهشهای انجامشده ،در این بوده است که
جامعه آماری آنها نیز متفاوت بوده است و همچنین ممکن است ویژگیهای جمعیت شناختی نیز بر سطح رضایت
مشتریان تأثیرگذار باشد و این عوامل به خوبی نتوانسته سطح رضایت مشتریان را برآورده نماید .در پژوهش )(2020
 Özdemir-güzel, & Başو ) Han & Ryu (2009این فرضیات نیز تایید نشده بودند و با یافتههای پژوهش نیز
همسویی دارد ،ازطرفی ) Ali et al., (2016به این نتیجه رسیدند که محیط فیزیکی بر رضایت مشتری تأثیرگذار
نیست که نشاندهنده همسویی این پژوهش با فرضیه تاییدنشده پژوهش حاضر بوده است .در پژوهش )(2019
 Çetinsözتأثیر مثبت طراحی رستوران و شرایط محیطی بر رضایت مشتریان مشاهده شده است که با یافته فرضیه
پژوهش نیز همسو نمیباشد .طراحی مناسب رستوران ،تطبیق نیازهای عملکردی را با تعیین خدمترسانی مناسب
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تسهیل و بر احساس مشتری تأثیر میگذارد .پیشنهاد میشود ترتیب درست و مناسبی از اشیاء مانند مبلمان،
تجهیزات و میزها صورت گیرد تا مشتریان احساس بهتری در مورد رستوران داشته باشند .استفاده از رنگهای
مناسب در بخشهای مختلف رستوران و ترکیببندی مناسب رنگها نیز میتواند باعث رضایت مشتریان شود و
توجه به نورپردازی محیط داخلی رستوران و استفاده از موسیقی با صدای مالیم و رایحه و بوی مطبوع نیز میتواند
رضایت مشتریان را افزایش دهد.
یافتههای دیگر پژوهش ،نشاندهنده این است که محیط فیزیکی (دکوراسیون ،طراحی ،شرایط محیطی)
رستوران بر ادراک از قیمت مشتریان تأثیرگذار است .این نتایج با یافتههای پژوهش ) Ali et al., (2016و & Han
) Ryu (2009مطابقت دارد .ازآنجاکه ادراک از منصفانهبودن قیمتها از دیدگاه مصرفکنندگان تحت تاثیر
هنجارهای اجتماعی میباشد ،بنابراین آنها هنگام خرید به باورهای خود در مورد هنجار اجتماعی تکیه مینمایند.
ازاینرو از دیدگاه مشتریان ،اگر از افرادی که دارای سطح طبقاتی پایینتر بوده مبالغ کمتری دریافت شود ،نسبت به
زمانی که مبالغ کمتری از افرادی که تنها ساکن و بومی آن منطقه یا شهر میباشد ،دریافت شود ،منصفانهتر تلقی
میگردد .همچنین پیشنهاد میگردد از مشتریان در مورد نحوه چیدمان و طراحی داخلی رستوان به صورت سیستم
پیشنهادی نیز از آنها نظرخواهی شود و در صورتی که بتواند فضای رستوران را مناسبتر کند نیز این نظرات
مدنظر قرار گیرد ،در این صورت مشتریانی که بیش از یک بار به رستوران مراجعه کنند ،احساس خوبی در مورد
رستوران پیدا میکنند و حاضر هستند در ازای خدمات دریافتشده ،مبالغ بیشتری را بپردازند .استفاده از استراتژی-
های قیمتگذاری به عنوان یکی از موثرترین عوامل کسبوکارها در کسب درآمد و حداکثرسازی حاشیه سود
میباشد .مالکان رستورانها در هنگام قیمتگذاری بایستی عوامل متعددی را از جمله پیشنهادهای رقبا ،مشتریان و
بازار هدف را درنظر بگیرند .ازاینرو به مدیران و تصمیمگیرندگان حوزه بازاریابی و مدیران قیمتگذاری این
رستوارنها میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
به ارائه خدماتی با استفاده از استراتژی قیمتگذاری تبعیضی (قیمت باال و پایین) بپردازند ،چراکه از دیدگاه
مصرفکنندگان غیرمنصفانه تلقی نمیشود .بنابراین توصیه میشود به ارائه قیمتگذاری تبعیضی مبتنی بر مشتری
(بر مبنای بخشبندیهای بازار) که قابلیت ارائه قیمتهای متفاوتی را برای مشتریان کاال و خدمات مشابه را دارا
میباشند ،بپردازند .همچنین استفاده از قیمتهای مختلف در روزهای هفته میتواند مفید باشد .هنگام ارائه خدمات
به مصرفکنندگان با استفاده از استراتژیهای قیمتگذاری پویا به افرادی که دارای سطح طبقاتی اجتماعی پایینتر
از لحاظ پوشش ظاهری و نوع کیف پول و ماشین تحت تملک و غیره میباشند ،مبالغ کمتری نسبت به افراد سطح
اجتماعی باالتر دریافت شود ،چراکه از دیدگاه دیگر مشتریان منصفانهتر تلقی میگردد .همچنین میتوان صندلی-
هایی را در رستوان در جاهای خاصی از رستوران قرار داد که در نزدیکی پنجره باشند یا به لحاظ رنگ و نورپردازی
مکان بهتری در رستوران قلمداد میشود و از این طریق قیمت باالتر در ارائه خدمات را دلپذیرتر کند و مشتریانی
که در آن محل مینشینند به دلیل پرستیژیبودن آن جایگاه حاضر باشند مبالغ بیشتری را برای ارائه خدمات
بپزدازند.
یافته دیگر پژوهش این است که ادراک از قیمت بر وفاداری مشتریان به رستوران تأثیرگذار است که این نتایج
در پژوهش ) Bassey (2014و ) Han & Ryu (2009تأیید شده است .تصمیمگیری مشتریان بر اساس ادراک از
آمیخته بازاریابی مانند قیمت ،ویژگیهای محصول و سایر عناصر آن است ( .)Isavi & Nazari, 2020در زمینه
قیمت درکشده توصیه میشود که مدیریت مجموعه رستوران با انجام بررسیها و پژوهشهای الزم و استفاده از
فنونی مثل مهندسی معکوس و با حذف هزینههای اضافی سعی در کاهش یا حداقل جلوگیری از افزایش قیمت
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خدمات خود کند .همچنین پیشنهاد میشود که کسبوکارهای فعال در این حوزه نسبت به رصد بازار و اطالع از
سیاستهای قیمتگذاری رقبا فروگذاری ننموده ،اطالعات بهدستآمده را در استراتژی قیمتگذاری خود موردتوجه
قرار دهند .وقتی قرار بر افزایش قیمت باشد بهتر است که برای تلطیف احساس ناخوشایند مشتری نسبت به
محصول و قیمت آن با ایجاد تغییرات در آمیخته محصول و خدمت و همچنین بهبود فضای ارائه خدمت ،پذیرش
قیمت باالتر توسط مشتری را منطقی و عقالنی نمود .فضای فیزیکی مناسب و پذیرش قیمت باالتر ،بهبود دهند،
همچنین رستورانها باید سعی کنند از روش قیمتگذاری پرستیژی استفاده کنند تا مشتریانی که از خدمات
رستوران استفاده میکنند این حس را داشته باشند که یک وعده غذایی را در محیط مناسبی تجربه کردهاند و
کیفیت÷ ادراکشده از محیط فیزیکی رستوران و خدمات را نسبت به قیمت پرداختشده منصفانه تلقی نمایند.
یافتههای پژوهش نشان داد که رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است که این نتیجه در پژوهش-
های )Farzinfar et ،Leong et al., (2015) ،El-Adly & Eid (2016) ،Gumussoy & Koseoglu (2016
)Chen et al., (2013) ،Bassey (2014) ،Torkestani, Mafakheri, & Haghighat (2016) ،al., (2016
و) Ryu & Han (2011مشاهده شده است .با توجه به فرهنگ ایرانی فاکتور عوامل محیطی میتواند از درجه
بسیار باالیی برای مشتریان درنظرگرفته شود و حتی میتوان گفت این عامل اهمیتی به مراتب بیشتر از کیفیت و
قیمت غذا جهت انتخاب رستوران برای مشتریان دارد .این نکته قابل ذکر است که نوع مشتریان میتواند بسیار
تأثیرگذار باشد؛ بهطوریکه اطالعات جمعیتشناختی مشتریان نشاندهنده این بود که بیشتر مشتریان جوان به
رستوران مراجعه میکردند و این مشتریان به طراحی و دکوراسیون و شرایط محیط فیزیکی بیشتر از مشتریان با رده
سنی باالتر واکنش نشان میدهند .از طرفی دیگر رستورانهای سنتی که بیشتر مورد استقبال افراد میانسال می-
باشند ،میتوانند با استفاده از طرحها و دکوراسیونهای سادهتر و اصیل ایرانی شرایط محیطی مناسبی را برای
مشتریان خود مهیا کرده که در آن مشتریان احساس مناسبی داشته باشند و مشتریان میانسال به دلیل فرهنگ
کشورمان مبنی بر تجربه دیگران و به دلیل پایگاه اجتماعی که بین سایر مشتریان جوانتر دارند ،میتوانند مشتریان
دیگر را تحت تأثیر قرار داده و باعث جذب سایر مشتریان به اینگونه رستورانها شوند .بنابراین پیشنهاد میشود که
دستاندرکاران رستوران پیشنهادات زیر را جهت ارائه خدمات مناسبتر و بهبود رضایت و وفاداری مشتریان در
دستور کار خود قرار دهند.
 به دلیل اینکه استفاده از موسیقیهای مختلف از جایگاهی خاص میان مردم ایران برخوردار میباشد ،بنابراینبسیار مهم است که رستورانها نیز با توجه به این نکته با پخش موسیقیهای مختلف و متناسب با رده سنی
مختلف بر رضایت مشتریان تأثیر بیشتری داشته باشند.
 هرچقدر فضای فیزیکی از نظر المانها و ظواهر ،بار احساسی را تقویت کند و منجر به ایجاد نگرش مثبت وواکنش مورد انتظار مشتریان شود نقش مهمی در جذب و حفظ مشتریان خواهد داشت .میز و صندلیهای
تمیز ،استفاده از لباسهای محلی برای کارکنان رستوران جهت تحویل غذا در ایجاد احساس مناسبتر و
هیجانی که مشتریان هنگام ورود به رستوران با آن مواجه میشوند ،مهم است.
 یکی از مولفههای مهم در جذب مشتریان ظواهر آن است و نقش طراحی مناسب و زیبا ،دکوراسیون چشمگیرو همچنین نحوه برخورد کارکنان میتواند عامل مهمی در ایجاد تمایز در نقطه ارائه خدمت با رقبای خود باشد
و درنتیجه با ایجاد تصویر ذهنی خوب و تقویت جایگاه آن نزد بازار ضمن حفظ مشتریان موجود به جذب
مشتریان سودآور نیز منجر شود.
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بر کسی پوشیده نیست که محیط فیزیکی با بهرهمندی از عالئم و نشانههای نمادینی که مورداستفاده قرار
میدهد ،میتواند پیام و سیگنالهای تعیینکننده را در راستای ایجاد ارتباط مثبت و موثر با مشتریان بهدنبال
داشته باشد ،لذا پیشنهاد میشود که مشتریان را در طراحی مناسب و چیدمان موردنظر مشارکت دهند؛
بدینصورت که صندوق پیشنهادات و انتقادات در مورد محیط رستوران در رستوران تعبیه شود تا مشتریان با
پیشنهادات و انتقادات خود مسئوالن رستوران را در طراحی مناسب رستوران جهت جلب مشتریان مشارکت
دهند.
به مسئوالن رستوران پیشنهاد میشود که با بهکارگیری رنگ ،ترکیب ،صدا ،رایحه و طراحی فضا و
دکوراسیون مطلوب باعث ایجاد و افزایش ترغیب برای مراجعه مجدد زمینه رضایت و وفاداری مشتریان را
فراهم آورد.
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استان تهران) .مطالعات رفتار مصرفکننده.61-79 ،)1( 5 ،

عیسوی ،هیرو و نظری ،محسن ( .)1399ارائۀ چارچوب ادراک قیمتی در مصرفکنندگان مختلف اقوام ایرانی .مطالعات رفتار
مصرفکننده.105-133 ،)2( 7 ،
فرزینفر ،زهره؛ سعیدااردکانی ،سعید و نادریبنی ،محمود ( .)1395تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با
توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت .مطالعات مدیریت گردشگری.63-83 ،)33( 11 ،
کاظمی ،علی؛ اسدی ،علی و خزائیپول ،جواد ( .)1394تحلیل تأثیر قیمت منصفانه ادراکشده توسط بیماران بر پذیرش
قیمت خدمات درمانی ارائهشده از طریق رضایت و وفاداری .مدیریت اطالعات سالمت.355-347 ،)3( 12 ،
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 تاثیر محیط فیزیکی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتلداری.)1392(  مرتضی، مهدی و فیاضی،کروبی

.1-18 ،)1( 1 ، گردشگری.» انقالب و کوثر تهران، هتلهای استقالل:«مطالعه موردی
. نقش شواهد فیزیکی در ابعاد تسلسل وفاداری میهمانان در هتلهای مقصد گردشگری رامسر.)1396(  مصطفی،محمدی
.22-38 ،)2( 6 ،گردشگری و توسعه
 تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی خدمات هتل در دلبستگی و رضایت.)1397(  سیدمحمد، میرتقیانرودسری، مصطفی،محمدی
.37-58 ،)2( 7 ، گردشگری و توسعه.) هتلهای پارسیان آزادی رامسر:میهمانان (مطالعه موردی
. انتشارات کتاب. تهران.SPSS  تحلیل آماری با استفاده از.)1387(  علی، منصور و قیومی،مومنی
 بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرآیند خرید خودرو (مورد.)1392(  ثریا، محسن؛ ادیبحاجباقری،نظری
.140-121 ،)4( 5 ، مدیریت بازرگانی.)206  خودروی پراید و پژو:مطالعه
 هنجار اجتماعی سلسلهمراتبی و بومی بر ادراک قیمتگذاری، بررسی اثر تفاوت قیمت.)1398(  هانیه، محسن و فتحی،نظری
.1-19 ،)1( 6 ، مطالعات رفتار مصرفکننده.منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی
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نویسندگان این مقاله

ادریس محمودی؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز میباشد .ایشان
دکترای تخصصی خود را در رشته بازاریابی از دانشگاه اصفهان اخذ نمودهاند و تاکنون
راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالههای متعددی را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
برعهده داشته است .حوزه مطالعاتی موردعالقه وی در زمینه رفتار مصرف کننده ،مدیریت
ارتباط با مشتری و مدیریت فروش میباشد.
سیده زهرا ساالری؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید
چمران اهواز میباشد .حوزه مطالعاتی ایشان در زمینه رفتار مصرفکننده و خرده فروشی است
که در این زمینه چندین کار پژوهشی انجام دادهاند.

حاتم خلیلیپور؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز
و دارای بیش از  20مقاله (علمی-پژوهشی و همایشی) میباشد .ایشان عضو دفتر استعدادهای
درخشان دانشگاه سمنان و دانشگاه شهید چمران اهواز میباشد و برنده تسهیالت شناسایی
دانشآموختگان برتر دانشگاهی از سوی بنیاد ملی نخبگان کشور شده است .حوزه مطالعاتی
موردعالقه وی در زمینه تحقیقات بازار الکترونیک ،مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار
مصرفکننده میباشد.

مرضیه حسینی سرتشنیزی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
میباشد .ایشان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ایالم و دانشگاه یزد میباشد .حوزه
مطالعاتی موردعالقه وی در زمینه بازاریابی شبکههای اجتماعی ،مدیریت ارتباط با مشتری،
رفتار مصرفکننده ،بازاریابی خدمات و تجربه مشتری میباشد.

