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مقدمه
بخشبندی بازار عبارت است از فرايند تقسیم بازارها به زيرمجموعههای مشخص که در آنها،
مشتريان رفتارها و نیازهای يكسانی دارند .هريک از اين زيرمجموعهها را میتوان يک بازار
هدف 1قلمداد کرد و با راهبردهای مشخص به آنها دسترسی يافت (کاتلر و آرمسترانگ:1999 ،
 .)190درحقیقت ،تقسیمبندی يا بخشبندی بازار ،فرايندی برای تشخیص و مجزاکردن
ويژگیهای خريداران ،بهمنظور انتخاب بازارهايی است که سازمان میخواهد يا میتواند بهگونه
ای بهتر و مؤثرتر ،پاسخگوی نیازهايشان باشد (روستا و همكاران.)133 :1380 ،
همراستا با توسعه و افزايش تنوع در نیازهای مشتريان ،شناسايی بازار هدف در بخش
خدمات ،امری پیچیدهتر میشود؛ بنابراين ،درک عمیق نگرشها و محرکهای بخشهای بازار،
احتمال تولید و عرضة محصولها و خدمات سفارشی و بهبود مزايای رقابتی شرکتها را افزايش
میدهد (ويچرلی و همكاران.)2008 ،
در بخش غذا ،متغیرهای بخشبندی زيادی بهکار میروند؛ مانند متغیرهای جمعیتشناختی،
متغیرهای اجتماعی -جمعیتشناختی (وربک و لوپز )2005 ،و محرکها /نگرشها (مککارتی و
هنسون .)2005 ،يكی از مهمترين ابزارهای بخشبندی بازار در صنايع غذايی ،بخشبندی مشتريان
براساس سبک تغذيه است که چگونگی فرايند کسب ارزش افراد در زندگی از طريق غذاخوردن را
بررسی میکند .مشتريان محصولهای غذايی ،به دنبال مواد غذايی ،با ارزش باالی تغذيه هستند.
خواهان کسب لذت از غذاخوردن ،سالمت ،راحتی ،سرگرمی و تنوعاند .همچنین مايلاند که غذا با
استانداردهای اخالقی باال تولید شود .اهمیت نسبی هريک از اين فاکتورها به ويژگیهای فردی،
ويژگیهای محیط و ويژگیهای خاص غذا بستگی دارد (ويچرلی و همكاران .)2008 ،بررسی انواع
مشتری براساس سبک تغذيه ،درک نیازهای گوناگون مشتريان متعدد را در صنايع غذايی میسر
میسازد .در صنعت رستورانداری ،درک سبکهای متفاوت تغذيه در بین مشتريان و اينكه کدام
بخش برای بازار هدف مناسبتر است ،مسئلهای چشمگیر است (جنگ و همكاران.)2011 ،
امروزه شاهد انتقال پديدۀ آشپزی و صرف غذا به بیرون از خانه هستیم .افزايش نرخ اشتغال
در زنان ايرانی سبب شده است که صنعت رستورانداری در ايران ،با سرعت بیشتری رشد کند و
غذاخوردن در رستورانها ،طرفداران زيادی را به خود جلب سازد.
رستورانهای زنجیرهای بوف ،يكی از معروفترين و قديمیترين رستورانهای فستفود ايران
است .از اهداف بسیار مهم اين رستوران میتوان ارائة محصولها و خدمات با کیفیت باال به
1. Target Market
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مشتريان را نام برد؛ بهطوریکه کیفیت غذا و کیفیت خدمات را میتوان از اصول تغییرناپذير
مجموعة بوف تلقی کرد.
اين تحقیق با قلمرو موضوعی بخشبندی مشتريان در رستورانهای زنجیرهای ،براساس
سبک تغذيه و با هدف شناسايی سبکهای تغذيه در بین مشتريان رستورانهای زنجیرهای بوف،
بهمنظور خدمترسانی بهتر و بیشتر به مشتريان و در راستای شعار مشتریمداری اين مجموعه از
رستورانهای زنجیرهای طراحی شده است.
بخشبندی مشتريان در رستورانهای بوف ،مزايای زير را دارد:
 .1با استفاده از اطالعاتی که از هر خردهبازار بهدست میآيد ،میتوان بودجههای بازاريابی
مناسبی را تخصیص داد و با انتخاب بازار هدف مناسب ،ريسک تجاری را کاهش داد.
 .2رستورانهای بوف میتوانند با بررسی بخشهای مختلف بازار ،بخشی را انتخاب کنند که شرايط
رقابتی آن با موقعیت موجود انطباق بیشتری داشته باشد و از تهاجم رقبا در امان باشند.
 .3رستورانهای بوف میتوانند احتیاجهای هر بخش از بازار را در قبال عرضة محصولهای
رقبای نزديک بررسی کنند و میزان رضايت مشتريان آنها را بسنجند .درصورتیکه رضايت
مشتريان اندک باشد ،میتوانند از اين موقعیت ،برای ارائة محصولهای خود بهره ببرند.
بیتوجهی به بخشبندی مشتريان در بخش خدمات و رستورانهای زنجیرهای به
درنظرنگرفتن تفاوتهای مصرفکنندگان و شكست در جلب رضايت مشتريان گوناگون منجر
میشود .همچنین کاربرد راهبردهای يكسان در تمام بازار و درنظرنگرفتن تفاوتهای موجود در
سبکهای تغذية مشتريان ،به نبود درک صحیح نیازهای مشتريان منجر میشود و موجب
ناکارايی رستوران در تأمین نیازهای مشتريان خواهد شد.
پیشینة نظری پژوهش
1

بهکارگیری سبک تغذیه در بخشبندی مشتریان

امروزه سبک تغذية افراد نسبت به  10يا  20سال پیش بسیار متفاوت شده است .پیشرفتهای
تكنولوژيكی ،تغییر ساختار خانهداری ،اجتماعهای چندملیتی و نیز تغییر هنجارهای اجتماعی و
ارزشها ،به تغییر تقاضا برای انواع کاالی مصرفی منجر شده است .امروزه مجموعة ويژگیهای
مورد مطالعه در زمینة محصولهای غذايی ،بسیار بسط يافته است؛ بهطوریکه درک تقاضا و
متقاضی ،به راحتی بررسی ويژگیهای جمعیتشناختی نیست (بوکلی و همكاران.)2007 ،
1. Life style food
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در میان متغیرهای روانشناختی و رفتاری که در طبقهبندی مشتريان بهکار میرود ،مقیاس
سبک زندگی ،بهخاطر ادراکهايی که در بازار هدف فراهم میکند ،کاربرد زيادی دارد .در
پژوهشهای مربوط به بخشبندی مشتريان ،مقیاس سبک زندگی ،برای تعیین گرايشهای
اصلی يا تحلیل اختالفها و شباهتها بین بازارهای گوناگون استفاده میشود .پژوهشهای
مربوط به سبک زندگی ،يک الگوی متداول را دنبال میکنند .بدينترتیب که اين مقیاسها
براساس مجموعهای بزرگ از آيتمهای مربوط به موضوع تشكیل میشوند و بهصورت تحلیلی
کاهش میيابند .نتايج اين فرايند ،گاهی نقشة نگرشی يا نقشة ارزش نامیده میشود که برای
طبقهبندی مشتريان روی ابعاد باقیمانده بهکار میرود (برانز و همكاران .)1996 ،در میان
متغیرهای گوناگونی که در صنايع غذايی ،برای بخشبندی مشتريان بهکار گرفته شده است،
مقیاس سبک تغذيه ،شايان توجه است .اين مقیاس ،نگرش افراد را در زمینة غذا ،از فرايند خريد
تا مصرف ،اندازهگیری میکند (ويچرلی و همكاران.)2008 ،
مقیاس سبک تغذيه در سال  1995از سوی برانز و گرانرت توسعه يافت (جنگ و همكاران.)2011 ،
اين مقیاس ،نگرشها يا رفتار مشتريان را پیشبینی میکند؛ بنابراين ،در پیشبینی رفتار مربوط به غذا
کاربرد دارد .خريد غذای رستوران به سبک تغذية مشتريان مربوط است (بوار و همكاران.)2004 ،
در فرايند تقسیم بازار ،سه مرحلة بخشبندی ،انتخاب بازار هدف و موضعيابی وجود دارد.
طبقهبندی مشتريان برحسب ويژگیهای سبک تغذيه ،مربوط به مرحلة اول اين فرايند میشود.
در مرحلة اول ،متغیرهای بخشبندی بازار شناسايی میشوند .پروفايل بخشهای شناسايیشده
ساخته میشود و بخشهای ظهوريافته ،تأيید اعتبار میشود .متغیرهای زيادی برای بخشبندی
مشتريان در مقیاس سبک تغذيه وجود دارد که فراتر از متغیرهای جمعیتشناختی يا روانشناختی
است (ويچرلی و همكاران.)2008 ،
مقیاس سبک تغذيه در بخشبندی مشتريان ،به چگونگی ارتباط افراد با فرايند کسب ارزش
در زندگی توجه میکند .سبک تغذيه ،اين پیشفرض را دارد که افراد از محصولهای غذايی،
برای کسب ارزش در زندگی خود استفاده میکنند (برانز و همكاران .)1996 ،برانز و گرانرت در
سال  ،1995جزء اولین کسانی بودند که مجموعهای از فاکتورها را -که به سبک تغذيه مربوط
میشد -مطالعه کردند .آنها عقیده داشتند که سبک تغذيه ،از مجموعهای از ويژگیهای اعالن
شده 1و رويهای 2تشكیل شده است که ارزشهای شخصی را منعكس میکند .بهعالوه ،بر نوع
ويژگیهايی داللت میکند که آنها هنگام انتخاب منو غذايی دنبال میکنند (بوکلی و همكاران،
1. Declarative
2. Procedural
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 .)2007مقیاس سبک تغذيه -که از سوی برانز و گرانرت ارائه شد 69 -آيتم دارد که معرف 23
عامل تشكیلدهندۀ اين مقیاس است .جدول  ،1رابطة میان  23عامل و  5متغیر کلیدی را در
مقیاس برانز و گرانرت نشان میدهد:
جدول  .1متغیرها و عوامل تشکیلدهندۀ آنها در مقیاس سبک تغذیة برانز و گرانرت
متغیرها

عوامل

روشهای خرید

اهمیت اطالعات
محصول
نگرش به تبلیغات
لذتبردن از خريد
خريد تخصصی
معیار قیمت
لیست خريد

جنبههای کیفی

چگونگی انجام آشپزی موقعیت مصرف انگیزههای خرید

میانوعده /وعدۀ ايجاد خودشكوفايی
عالقه به آشپزی
سالمت
امنیت
رابطة قیمت و کیفیت جستوجوی راههای جديد غذايی کامل
رويداد اجتماعی روابط اجتماعی
راحتطلبی
نوآوری
همكاری تمام اعضای
محصولهای
خانواده
ارگانیک
برنامهريزی
طعم
تخصیص وظیفة آشپزی به
تازگی
زنان

مدل سبک تغذيه با روش زنجیرهای وسیله -هدف در بررسی رفتار مصرفکننده در ارتباط
است؛ زيرا مقیاس سبک تغذيه ،شامل زنجیرهای سلسلهمراتبی از ويژگیهای محصول تا ارزش
هاست .سبک تغذيه ،بهعنوان يک ساختار روانشناختی درنظر گرفته میشود که با رفتار واقعی
يكسان نیست و سبک زندگی را بهعنوان مجموعهای از ويژگیهای شناختی و روابط میان آنها
تعريف میکند که محصولها را به مجموعهای از ارزشها مرتبط میسازد .تعريف پیشنهادشده
شامل نكتههای زير است:
 .1سبک زندگی ،محصولها را به پیامدهای مستقل خود يعنی ارزشها مرتبط میکند؛
 .2سبک زندگی ،فراتر از مارکهای تجاری يا محصولهای شخصی است ،اما ممكن است به
ردۀ خاصی از محصولها اختصاص داشته باشد؛
 .3سبک زندگی در سلسلهمراتبی از سطوح مختلف انتزاع جای میگیرد .درواقع ،جايگاهی واسط
بین ارزشها و ادراک يا نگرش از محصول يا برند دارد؛
 .4سبک زندگی دانش واقعی را در قالب دانش ادراکشده قرار میدهد .بهاينصورت که ادراکهای
ذهنی براساس اطالعات و تجارب کسبشده در زمینة محصولها ،به کسب ارزشهای زندگی و
فراگرفتن رويههای مربوط به چگونگی بهدستآوردن ،استفاده و ازبینبردن محصول مربوط است؛
 .5اين تعريف ،به حالتهای پايدار رفتاری اشاره دارد .درواقع ،سبکهای زندگی تعريف میشود؛
تغییر میيابد و رفتار را شكل میدهد ،اما هر عملی را میتوان از طريق ايجاد زنجیرههای
تککاربردی و پیوند آن با کسب ارزشها در آينده اصالح کرد (برانز و همكاران.)1996 ،
 .6شكل  ،1مدل ساختار روانشناختی مربوط به سبک تغذية مشتريان را نشان میدهد.
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شیوههای پخت
انگیزههای خريد
ويژگیهای واقعی/
ردههای محصول

ارزشها

جنبههای کیفی
موقعیت مصرف
راههای خريد

شکل  .1مدل ساختار روانشناختی مربوط به سبک تغذیه
منبع :برانز و همكاران1996 ،

متغیرهای اصلی مقیاس سبک تغذیه برای طبقهبندی مشتریان

در اين بخش به معرفی و شرح مختصری از پنج متغیر اصلی سبک تغذيهای ،از نظر برانز و
گرانرت ( )1995خواهیم پرداخت:
شیوههای خريد :اين متغیر به دنبال شناسايی اين مسئله است که مردم چگونه برای
محصولهای غذايی مورد نیاز خود خريد میکنند؟ آيا تصمیمگیری آنها برای خريد ،برنامهريزی
شده است؟ آيا زمان زيادی را صرف خريد میکنند؟ آيا از برچسبها و ساير اطالعات محصول
استفاده میکنند؟ يا اينكه فقط به مشورت متخصصان و دوستان تكیه دارند؟
روشهای پخت غذا :چگونه مواد غذايی خريداریشده به غذا تبديل میشود؟ چقدر زمان برای
آمادهسازی غذا صرف میشود؟ آيا تهیة غذا با کارايی انجام میشود؟ آيا پخت غذا ،فعالیتی اجتماعی،
داوطلبانه و سرگرمکننده قلمداد میشود يا وظیفهای اجباری و ناشی از تقسیم کار در خانواده است؟
تهیة غذا تا چه حد بهصورت برنامهريزیشده و تا چه میزان ،بدون برنامهريزی صورت میپذيرد؟
جنبههای کیفی :اين بعد ،به ويژگیهای واقعی محصول اشاره ندارد؛ بلكه به ويژگیهايی
اشاره میکند که ممكن است برای محصولهای غذايی قابل اجرا باشد؛ مانند :سالمت ،طبیعی
بودن ،تازگی و طعم غذا.
موقعیت مصرف :چگونه وعدههای غذايی در طول روز تقسیم میشود؟ چقدر غذاخوردن در
بیرون از خانه اهمیت دارد؟
انگیزههای خريد :چه انتظارهايی از خريد داريد؟ هريک از اين موارد ،مثل جنبههای اجتماعی،
رفاهطلبی ،رسوم و امنیت ،چه اهمیتی برای شما دارد؟
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ویژگیهای گروههای مختلف سبک تغذیهای

ويچرلی و همكاران ،در سال  ،2008ويژگیهای بعضی از گروههای سبک تغذيه را شناسايی
کردهاند:
1
افراد ماجراجو  :مشتريان اين گروه ،بیشترين عالقه را به غذا دارند و عناصر اجتماعی برای
آنان بسیار مهم است .اين افراد از غذاخوردن بیرون از خانه به همراه دوستان بسیار لذت میبرند
و اعتقاد دارند که غذاپختن موضوعی است که بايد با مشارکت همة اعضای خانواده صورت
پذيرد .به پولی که خرج میکنند ،توجه نشان میدهند؛ برای آن ارزش زيادی قائلاند و سالمت،
طعم غذا ،تازگی و ارگانیکبودن (نداشتن مواد شیمیايی و هورمون) مواد غذايی برای اين گروه،
در مقايسه با ساير گروهها مهمتر است.
افراد بیتوجه :2عالقة کمتری به خريد دارند .در مقايسه با ساير گروهها ،به غذاپختن
عالقهای نشان نمیدهند .مسئلة اصلی اين گروه ،کمبود وقت است؛ بنابراين ،کمترين عالقه را
به برنامهريزی برای خريد نشان میدهند.
افراد محافظهکار :3در نگرش به خريد و پختوپز ،نسبت به ساير گروهها سنتیترند .اين
مشتريان عالقة کمی به غذاهای ارگانیک يا هر چیز جديد دارند .از قیمتها آگاهاند و پول
برايشان بسیار مهم است.
افراد منطقی :4خودشكوفايی از طريق غذا برای آنها مهم است .خريد و وعدههای غذايی
برنامهريزیشدهای دارند .از قیمتها آگاهاند .از تدارک غذا بیشتر از ساير گروهها لذت میبرند و
اصالً راحتطلب نیستند .کیفیت ،سالمتی ،طعم و تازگی و ارزش پول برايشان مهم است.
افراد میانوعدهخور :5اين گروه ،عالقة زيادی به خوردن میانوعده دارند و روش راحت و
سريع پخت غذا را ترجیح میدهند .به خريد غذاهای ارگانیک و خريد از مغازههای خاص تمايل
نشان میدهند .درمورد غذا اهمیت کمی به تعاملهای اجتماعی و خودشكوفايی نشان میدهند.
طعم و تازگی غذا برای اين گروه ،اولويت بهشمار نمیآيد .آنها بسیار راحتطلباند.
افراد بیعالقه :6اين افراد ،عالقهای به غذا و مسائل مربوط به آن ندارند .در هنگام خريد،
توجه کمی به کیفیت ،طعم و تازگی غذا نشان میدهند .در خانوادههای کوچک زندگی میکنند و
عالقهای به داشتن شريک ندارند.
1. Adventurous food consumers
2. Careless food consumers
3. Conservative food consumers
4. Rational food consumers
5. Snaking food
6. Uninvolved food consumers
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پیشینة تجربی پژوهش

برانز و گرانرت در سال  1995جزء اولین کسانی بودند که مجموعهای از فاکتورها را -که به
سبک تغذيهای مربوط میشد -مطالعه کردند و مقیاس سبک تغذيهای را توسعه دادند .محققان
بیان داشتند که سبک تغذيه ،بر مجموعة ويژگیهايی داللت دارد که افراد ،در هنگام انتخاب منو
غذايی دنبال میکنند .اين ويژگیها ،ادراکی از محرکهای خاص ايجاد میکند؛ محرکهايی که
شرکتهای محصولهای غذايی را به توسعة راهبردهای بازاريابی خود مانند توسعة محصول و
راهبرد ارتباطات قادر میسازد .پس از برانز و گرانرت ،مطالعههای مربوط به سبک تغذيه ،در
بعضی از کشورها صورت پذيرفت .از آن جمله میتوان به پژوهشهای بوار ،مککارتی و
همكاران ( ،)2004اسچالدرر و همكاران ( ،)2004کیم و همكاران ( ،)2007بوکلی و همكاران
( ،)2007ويچرلی و همكاران ( )2008و جنگ و همكاران ( )2011اشاره کرد.
سبک تغذيه ،برای طبقهبندی مشتريان در کشورهايی مانند دانمارک ،آلمان ،فرانسه ،ايرلند و
انگلستان بهکار گرفته شده است (برانز و همكاران1996 ،؛ کسیک و پریراج2003 ،؛ گرانرت و
همكاران2001 ،؛ ريان و همكاران .)2004 ،عالوهبراين ،در پژوهشهای انجامشده ،اعتبار میان
فرهنگی اين مقیاس ،ارزيابی شد و اطمینان حاصل شد که اين مقیاس ،بهصورت بین فرهنگی،
پايدار 1است (اسچالدرر و همكاران2004 ،؛ سالیوان و همكاران .)2005 ،طی مطالعههايی که از
سال  1993تا  2002در بعضی از کشورهای اروپايی انجام پذيرفت ،سبکهای تغذية متنوعی در
میان مشتريان شناسايی شد؛ بهطور مثال ،در مطالعههای انجامشده در آلمان ،سبکهای تغذية
افراد ماجراجو ( 24درصد) ،افراد دقیق ( 11درصد) ،افراد محافظهکار ( 11درصد) ،افراد منطقی
( 26درصد) ،مشتريان بیعالقه ( 21درصد) و در کشور انگلستان  ،1994سبکهای تغذية افراد
ماجراجو ( 12درصد) ،افراد دقیق ( 27درصد) ،گروه محافظهکار ( 19درصد) ،افراد منطقی (32
درصد) و غیر درگیرها ( 9درصد) شناسايی شدند .مطالعة مشابهی که در سال  1995در دانمارک
انجام شد ،سبکهای تغذية ماجراجوها ( 12درصد) ،افراد دقیق ( 27درصد) ،محافظهکاران (11
درصد) ،تعديلگران محیطی ( 20درصد) ،منطقیها ( 11درصد) و غیر درگیرها ( 11درصد) را در
بین مشتريان شناسايی کرد .سبکهای تغذية ماجراجوها ( 8درصد) ،محافظهکاران ( 21درصد)،
مشتاقان ( 14درصد) ،لذتجويان ( 28درصد) ،میانهروها ( 13درصد) و بیعالقهها ( 16درصد)،
سبکهای شناسايیشده در ايرلند را تشكیل میدهند.

1. Stable across cultures
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روششناسی پژوهش

در پژوهش حاضر ،برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .اين پژوهش ،از لحاظ
روش گردآوری دادهها پیمايشی است و از انواع پژوهشهای میدانی محسوب میشود .انجام اين
پژوهش به شناخت بیشتر شرايط موجود منجر میشود .از اينرو میتوان اين پژوهش را در ردۀ
تحقیقهای توصیفی ،طبقهبندی کرد.
جامعة آماری

جامعة آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی مشتريان رستورانهای زنجیرهای بوف در شهر تهرران
است که حداقل يک بار در اين رستوران غذا خوردهاند.
نمونة آماری

در اين تحقیق ،برای تعیین حجم نمونه ،از رابطة 1استفاده میشود.
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در اين پژوهش ،رستورانهای زنجیرهای بوف ،به روش نمونهگیری چندمرحلهای تقسیمبندی
شدند .در مرحلة اول ،به شعب شمالی ،مرکزی ،شرقی و غربی تقسیم شدند .در مرحلة دوم ،از
میان هر يک از واحدهای مرحلة اول ،دو شعبه از رستوران انتخاب شد و درنهايت ،حجم نمونه به
صورت مساوی بین هشت شعبه تقسیم شد .سپس  384نفر نمونه ،با توجه به احتمال بازنگشتن
بعضی از پرسشنامهها ،به  440پرسشنامه افزايش يافت و در هريک از اين هشت شعبه55 ،
پرسشنامه بهصورت تصادفی بین مشتريان رستوران توزيع شد.
پرسشنامه

پرسشنامة اين پژوهش ،از دو بخش اصلی تشكیل شده است .بخش اول ،به گروهبندی مشتريان
براساس سبک تغذية آنها میپردازد .سؤالهای اين بخش از پرسشنامه ،با توجه به مقیاس ارائه
شده از سوی برانز و همكاران ( )1995و با مرور ادبیات موضوع در اين زمینه (برانز و همكاران،
1996؛ ويچرلی2008 ،؛ بوکلی )2007 ،استخراج شدند؛ براساس فرهنگ ايران ،بومی شدند و در
پرسشنامه قرار گرفتند .بخش انتهايی پرسشنامه ،به بررسی ويژگیهای جمعیتشناختی نمونة
آماری میپردازد.
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در اين پژوهش ،برای سنجش پايايی پرسشنامه ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
بهدستآمده برای آن  0/772است و بیانگر پايايی قابل قبول سؤالهای پرسشنامه است .جدول
 ،2پايايی مربوط به سؤالهای هريک از پنج متغیر کلیدی سبک تغذيه در پرسشنامه را نشان
میدهد:
جدول  .2آلفای کرونباخ برای پنج متغیر اصلی سبک تغذیه در پرسشنامه
متغیرها
ضریب آلفای کرونباخ

روشهای خريد جنبههای کیفی روشهای پخت غذا موقعیت مصرف انگیزههای خريد
0/714

0/782

0/718

0/724

0/714

برای ارزيابی روايی سازۀ پرسشنامه و نیز استخراج عوامل اصلی برای تعیین سبک تغذية
مشتريان ،روش تحلیل عاملی اکتشافی ،بهکمک نرمافزار  SPSSبهکار گرفته شد .میزان واريانسی
که عوامل استخراجشده از تحلیل عاملی اکتشافی را تبیین میکند و پوشش میدهد ،نشاندهندۀ
روايی مناسب سؤالهای اين بخش از پرسشنامه است .در اين پژوهش ،برای طبقهبندی مشتريان
براساس سبک تغذية آنها ،از روش تحلیل خوشهای استفاده کرديم .با کمک خوشهبندی
چندمیانگینی که روش اصلی خوشهبندی اين تحقیق است ،تعدادی خوشه را انتخاب کرديم و
براساس تفاوت در نمرۀ هريک از پاسخدهندگان ،بهکمک عوامل اصلی مربوط به سبک تغذيه-
که از تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده است -به طبقهبندی مشتريان پرداختیم .پس از آن،
از طريق تحلیل واريانس يکراهه ،تفاوتهای مهم در هريک از عوامل سبک تغذيه برای هر
خوشه را مشخص کرديم و هر خوشه براساس اختالفهای اساسی نمرات میانه در پاسخ به
هريک از عوامل سبک تغذيه ،نامگذاری شد.
یافتههای پژوهش

نتايج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در اين تحقیق نشان میدهد که نه عامل سبک تغذيه ،به
تبیین گويههای اين مقیاس میپردازند .بدينترتیب ،از مجموع  21گوية حاصل از تحلیل عاملی
اکتشافی ،نه عامل قابل استخراجاند .از ترکیب گويههای مقیاس سبک تغذيه ،ساختار جديدی
براساس اين عوامل ايجاد میشود .ماتريس عوامل چرخشی ،چگونگی دستهبندی گويههای
سبک تغذيه را در اين نه عامل نشان میدهد .گويهها براساس بزرگترين بار عاملی هريک و
میزان همبستگی میان آنها ،در عوامل استخراجشده دستهبندی میشوند .جدول  ،3عوامل
استخراجشده از تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی مربوط به هر گويه را نشان میدهد.
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جدول  .3ماتریس عامل چرخش
همکاری
طعم غذا همة اعضای
خانواده

راحتی

عالقه به
آشپزی

0/083
0/069

0/166
0/165

-0/062
-0/065

0/029
0/026

اختصاص
عالقه به
آشپزی به
میانوعده
زنان

قیمت

اطالعات
برنامه-
عامل
محصول/غذای
ریزی
گویه
ارگانیک
برای خرید

0/183
0/179

0/12
0/016

0/79
0/786

23
22

0/099
0/126

-0/029
-0/076

0/230

0/759

31

0/057

0/740

24

-0/006

-0/068

0/032

-/082

-0/033

0/081

-0/080

0/120

0/151

-0/071

-0/023

0/096

-0/051

0/212

0/154

0/672

32

0/885

0/148

29

-0/121

-0/083

0/150

0/141

-0/123

0/213

-0/278

0/074

0/103

-0/045

0/047

-0/031

-0/124

0/118

0/166

30

0/085

0/034

-0/099

0/071

0/039

0/034

0/172

0/865

27

0/017

-0/057

0/007

0/030

0/064

-0/015

0/846

0/115

0/112

-0/007

0/133

0/053

0/109

-0/126

0/076

0/809

0/164

0/118

28

0/016

0/144

0/013

-0/012

0/121

0/0837

0/083

-0/047

-0/029

47

0/070

-0/027

0/107

-0/007

0/019

0/821

-0/035

-0/089

0/062

46

0/017

0/003

0/148

-0/041

0/836

0/150

0/024

-0/033

-0/004

43

0/062

0/093

-0/005

0/096

0/836

-0/007

-0/063

0/039

0/154

44

-0/069

0/089

0/243

-0/828

0/027

0/077

-0/072

-0/011

0/025

36

0/062

0/173

0/059

0/819

0/084

0/056

0/059

0/102

0/125

35

0/076

0/053

0/827

0/018

0/103

0/030

0/061

-0/019

-0/009

38

-0/073

0/002

0/788

-0/181

0/030

0/095

-0/018

-0/112

-0/092

37

-0/047

0/795

0/161

0/132

0/012

0/090

0/027

-0/027

0/081

39

0/039

0/791

-0/099

-0/057

0/085

0/022

0/036

0/159

0/168

40

0/825

0/014

-0/038

0/061

0/037

0/181

0/016

0/066

0/098

33

0/813

-0/023

0/047

0/190

0/042

-0/084

0/002

0/076

0/030

34

تحلیل خوشهای

بهمنظور خوشهبندی مشتريان ،نخست از گويههای ابعاد هريک از متغیرهای مكنون ،میانگین
گرفتیم تا برای هر بعد از هر متغیر مكنون ،يک متغیر نمايندۀ میانگین بهدست آيد .سپس براساس
ابعاد نهگانة متغیر مكنون سبک تغذيه و با کمک خوشهبندی چندمیانگینی ،مشتريان خوشهبندی
شدند .سه خوشه در بین مشتريان وجود دارد که  143نفر از پاسخدهندگان در خوشة اول 140 ،نفر
در خوشة دوم و  101نفر در خوشة سوم جای میگیرند .عالوهبراين ،تحلیل خوشهای در اين
پژوهش نشان میدهد که اختالف میان خوشة اول و دوم از فاصلة ساير خوشهها با يكديگر بیشتر
است .جدول  ،4نتايج آزمون  ANOVAرا نشان میدهد .براساس اين جدول میتوان اظهار کرد که
عامل پنجم از سبک تغذيه ،بیشترين تأثیر را در خوشهبندی مشتريان دارد و بههمینترتیب ،عامل
هفتم کمترين نقش را در اين زمینه ايفا میکند .نتايج آزمون  ،ANOVAوجود اختالف معنادار بین
سه خوشة ايجادشده در نه عامل سبک تغذيه را نشان میدهد.
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 در خوشهبندی مشتریانANOVA  نتایج آزمون.4 جدول

Dim_1

Dim_2

Dim_4
Dim_5

Dim_6

Dim_7

Dim_8

between groups
within groups
total
between groups
within groups
total
between groups
within groups
between groups
within groups
total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups

Dim_9

Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups

Dim_6

Within Groups
Total
Between Groups

Dim_7

Within Groups
Total
Between Groups

Dim_8

Within Groups
Total
Between Groups

Dim_9

Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

37/013
171/049
208/062
83/565
162/893
246/458
54/740
236/999
41/557
292/402
333/958
263/958
223/255
387/213
7/641
205/577
213/218
24/547
301/593
326/140
51/423
232/108
283/531
4/483
101/344
105/827
263/958
223/255
387/213
7/641
205/577
213/218
24/547
301/593
326/140
51/423
232/108
283/531
4/483
101/344
105/827

2
381
383
2
381
383
2
622
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383

18/507
0/449

41/222

0/000

41/783
0/428

97/728

0/000

27/370
0/622
20/778
0/767

44/000

0/000

27/074

0/000

131/979
0/585

225/231

0/000

3/821
0/540

7/081

0/001

12/274
0/792

15/505

0/000

25/711
0/609

42/205

0/000

2/242
0/266

8/427

0/000

131/979
0/585

225/231

0/000

3/821
0/540

7/081

0/001

12/274
0/792

15/505

0/000

25/711
0/609

42/205

0/000

2/242
0/266

8/427

0/000
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نامگذاری خوشههای سبک تغذیه

برای نامگذاری هريک از خوشههای ايجادشده ،در روش تحلیل خوشهای ،ابتدا نه عامل
استخراجشده از تحلیل عاملی اکتشافی را براساس ادبیات پژوهش نامگذاری میکنیم .در تحلیل
عاملی اکتشافی نشان داديم که هريک از عوامل استخراجشده ،تعدادی از گويهها يا سؤالهای
پرسشنامه را پوشش میدهند و تبیین میکنند .برايناساس ،به نامگذاری عوامل سبک تغذيه
میپردازيم .بهاينصورت که عامل اول -با توجه به گويههايی که پوشش میدهد -اهمیت
اطالعات محصول و غذای ارگانیک نامیده میشود و بههمینترتیب ،عامل دوم ،لیست خريد،
عامل سوم ،معیار قیمت ،عامل چهارم ،میانوعده ،عامل پنجم ،اختصاص وظیفة آشپزی به زنان،
عامل ششم ،عالقه به آشپزی ،عامل هفتم ،راحتی ،عامل هشتم ،همكاری همة اعضای خانواده و
عامل نهم ،طعم غذا نامگذاری میشود .پس از نامگذاری عوامل سبک تغذيه ،خوشههای
ايجادشده براساس اختالفهای اساسی نمرات میانگین در پاسخ به هريک از عوامل را نامگذاری
میکنیم .براساس نتايج آزمون تعقیبی 1و با کمک مقايسة چندگانه میان سه خوشة ايجادشده
درمورد هر عامل سبک تغذيه ،ابتدا خوشهای که در هر عامل ،بیشترين اختالف را با دو خوشة
ديگر دارد ،مشخص میکنیم و به نامگذاری خوشهها میپردازيم؛ برای مثال ،خوشة سوم که
بیشترين میزان میانگین برای عامل اطالعات محصول /غذای ارگانیک و عالقه به آشپزی را
دارد ،بهعنوان گروه مشتريان آگاه از سالمت ،نامگذاری میشود .بههمینترتیب ،خوشة دوم که
بیشترين میانگین برای عامل راحتی را دارد ،بهعنوان گروه مشتريان راحتطلب و خوشة اول که
کمترين میانگین را برای عامل همكاری اعضای خانواده و طعم غذا دارد ،بهعنوان گروه مشتريان
بیعالقه نامگذاری میشود.
مشتریان آگاه از سالمت :اين گروه از مشتريان ،در رستورانهای زنجیرهای بوف ،اهمیت
زيادی به اطالعات محصول میدهند و طرفداران جدی غذای ارگانیک هستند .در هنگام خريد
به تهیة لیست توجه نشان میدهند و نسبت به قیمت محصول حساساند .مشتريان آگاه از
سالمت ،عالقة زيادی به آشپزی نشان میدهند و اصالً راحتطلب نیستند .اين گروه از مشتريان،
جوانترين گروه در بین مشتريان رستورانهای زنجیرهای هستند و تعداد مردان در آنها ،بیشتر از
زنان و تعداد افراد مجرد ،بیشتر از افراد متأهل است.
مشتریان راحتطلب :اين گروه از مشتريان ،بسیار راحتطلباند و بهشدت اعتقاد دارند که
آشپزی ،وظیفة اختصاصی زنان است .مشتريان راحتطلب عالقة زيادی به خوردن میانوعده
1. Post Hoc Test
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دارند .اين گروه ،میانگین سنی بیشتری نسبت به گروههای ديگر دارند .زنان متأهل نسبت
بیشتری از جمعیت اين گروه را بهخود اختصاص دادهاند.
مشتریان بیعالقه :اين گروه از مشتريان ،کمترين اهمیت را به اطالعات محصول میدهند
و عالقهای به محصولهای ارگانیک ندارند .کمترين میزان عالقه را به آشپزی و خريد نشان
میدهند .حتی به قیمت محصول ،توجهی نشان نمیدهند و قیمت ،اهمیتی برای آنها ندارد .اين
گروه از مشتريان از لحاظ جوانبودن ،بعد از گروه مشتريان آگاه از سالمت قرار میگیرند و زنان
متأهل ،نسبت بیشتری از جمعیت اين گروه را به خود اختصاص میدهند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج حاصل از خوشهبندی مشتريان ،وجود سه سبک تغذية مختلف را در بین مشتريان
رستورانهای زنجیرهای تأيید میکند .جدول آنوا در اين پژوهش (جدول  )4نشاندهندۀ وجود
تفاوت معنادار بین سبکهای تغذيه است .نتايج مقايسه میان سه گروه مشتريان در هريک از
عوامل سبک تغذيه ،بیانگر آن است که اهمیت اطالعات محصول و غذای ارگانیک ،لیست خريد،
معیار قیمت ،عالقه به آشپزی ،همكاری همة اعضای خانواده و طعم غذا در گروه مشتريان آگاه از
سالمت ،بیشتر از دو گروه مشتريان راحتطلب و افراد بیعالقه است .عالوهبراين ،نتايج اين
مقايسه نشان میدهد که عوامل خوردن میانوعده ،راحتی و اختصاص آشپزی به زنان ،در بین
مشتريان راحتطلب تفاوت بارزی با دو گروه ديگر دارد و در اين گروه ،بسیار پررنگتر است.
نتايج اين پژوهش نشان میدهد که عامل راحتی در گروه مشتريان راحتطلب ،بیشتر از ديگران
ديده میشود و در گروه مشتريان آگاه از سالمت ،نسبت به دو گروه ديگر ،کمترين میزان را دارد.
گروه مشتريان بیعالقه نسبت به ساير گروههای استخراجشده در اين پژوهش ،در تمام عوامل
سبک تغذيه ،بهجز عامل راحتی ،کمترين میانگین را دارند .نتايج اين پژوهش با يافتههای جنگ
و همكاران ( )2011شباهت دارد .براساس نتايج پژوهشهای اين محققان که در رستورانهای
آمريكا انجام شد ،چهار گروه مشتريان آگاه از سالمت ،بیعالقه ،راحتطلب و ماجراجو ،قابل
تفكیک و شناسايی بودند .بخشبندی مشتريان براساس سبک تغذيه ،نوعی تحلیل اکتشافی
بهشمار میآيد و بهاينترتیب ،براساس ويژگیهای فرهنگی و عادتهای تغذية مردم هر کشور،
گروههای مختلف سبک تغذيه ،قابل شناسايی خواهند بود؛ برای مثال ،همانطورکه در پیشینة
اين تحقیق گفته شد ،با طبقهبندی مشتريان براساس سبک تغذيه در کشورهای مختلف ،شاهد
استخراج گروههای مختلف مشتريان خواهیم بود .جدول  ،5نمونههايی از اين نوع طبقهبندی را
در کشورهای گوناگون نشان میدهد.
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جدول  .5گروههای مختلف مشتریان از لحاظ سبک تغذیه در کشورهای مختلف
آلمان 1993

دانمارک 1995

ایرلند 2001

انگلستان 1994

انگلستان 2002

گروههای مشتری
ماجراجوها

%24

%25

%8

%12

%17

افراد دقیق

%11

%23

-

%27

%14

محافظهکاران
تعديلگران محیط
مشتاقان

%18
-

%11
%20
-

%21
%14

%19
-

%9
-

لذتجويان

-

-

%28

-

-

میانهروها
منطقیها
عالقهمندان به میانوعده
بیدقتها

%26
%21

%11
%11

%13
%16

%32
%9

%26
%20
%14

وجود گروههای مختلف سبک تغذيه در رستورانهای زنجیرهای ،به صاحبان رستورانها اين
امكان را میدهد که با شناسايی نیازها ،محرکها و چگونگی انگیزش هريک از گروههای سبک
تغذيه ،بازار هدف خود را به بخشهای مختلف تقسیم کنند و با سفارشیسازی فرايند تهیة غذا
برای هريک از اين گروهها ،نیازهای خاص هر بخش را تأمین کنند؛ برای مثال ،نتايج اين
پژوهش ،وجود گروه مشتريان آگاه از سالمت را در بین مشتريان رستورانهای زنجیرهای تأيید
کرد .اين گروه از مشتريان میتوانند بازار هدف مناسبی برای ارائة غذاهای سالم يا ارگانیک
باشند .از آنجاکه اطالعات محصول برای اين بخش از مشتريان ،اهمیت بسیار زيادی دارد .ارائة
اطالعات مواد اولیة تهیة غذا و ارزش غذايی آنها در منو غذايی ،رضايت اين بخش از مشتريان را
تأمین میکند .تهیة غذاهايی که در کمترين زمان ممكن ،آماده و سرو میشود ،برای گروه
مشتريان راحتطلب -که به راحتی تهیة غذا و شیوههای سريع طبخ غذا اهمیت میدهند -حائز
اهمیت بسیار است و میتواند نیاز اين بخش از مشتريان را تأمین کند .گروه مشتريان بیعالقه-
که هیچ اهمیتی به اطالعات محصول يا غذاهای ارگانیک نمیدهند و هنگام خريد ،کمترين
توجه را به قیمت نشان میدهند -میتوانند بازار هدف مناسبی برای سودآوری رستورانها
محسوب شوند .رستورانها میتوانند بهراحتی با ارائة ترفندهای خاصی ،با تحمل هزينههای
کمتر ،غذاهای گرانتر را برای اين گروه ارائه کنند و از اين طريق ،سود بیشتری کسب کنند.
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