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 قدمهم
 ،مشخص که در آنها یهايرمجموعهبازارها به ز یمتقس يندبازار عبارت است از فرا یبند بخش
بازار  يکتوان یها را ميرمجموعهز يناز ا يکهر .دارند يكسانی یازهایرفتارها و ن يانمشتر
: 1999 ،رمسترانگآ و کاتلر) يافت یدسترسآنها  مشخص به یهاقلمداد کرد و با راهبرد 1هدف
کردن مجزاو  یصتشخ برای ايندیفر ،بازار یبندبخش يا یبندیمتقس ،یقتحقدر .(190

گونهبه تواندیم ياخواهد یکه سازمان م است يیمنظور انتخاب بازارهابه ،يدارانخر یها يژگیو
 . (133: 1380 ،و همكاران )روستا باشد نیازهايشان پاسخگوی ،مؤثرترو  بهتر ای

بازار هدف در بخش  يیشناسا ،يانمشتر یازهایش تنوع در نيراستا با توسعه و افزاهم
 ،بازار یها بخش یها و محرکها  نگرش یقدرک عم ،ينبنابرا ؛شود یم تر یچیدهپ یامر ،خدمات

 يشرا افزاها  شرکت یرقابت يایو بهبود مزا یو خدمات سفارش هامحصول ةعرضو  یداحتمال تول
 (.2008 ،و همكاران يچرلیدهد )و یم

 ،یشناخت یتجمع یرهایمانند متغ ؛روند یم کاربه يادیز یبند بخش یرهایمتغ ،در بخش غذا
و  یکارتمک)ها  / نگرشها ( و محرک2005 ،)وربک و لوپز یشناختجمعیت -یاجتماع یرهایمتغ

 يانمشتر یبند بخش ،يیغذا يعبازار در صنا یبند بخش هایابزار ينتراز مهم يكی(. 2005 ،هنسون
خوردن را غذا يقاز طر یکسب ارزش افراد در زندگ يندفرا یاست که چگونگ يهتغذسبک  براساس

 .هستند يهتغذ یبا ارزش باال ،يیبه دنبال مواد غذا ،يیغذا هایمحصول ياند. مشترکن یم یبررس
ند که غذا با ايلما ینهمچن .اندو تنوع یسرگرم ،یراحت ،سالمت ،خوردنلذت از غذا کسب خواهان

 ،یفرد یها يژگیها به وفاکتور يناز ا يکهر ینسب یتاهم .شود یدباال تول یاخالق یاستانداردها
 انواع یبررس (.2008 ،و همكاران يچرلیدارد )و یخاص غذا بستگ یها يژگیو و یطمح یها يژگیو

 میسر يیغذا يعرا در صنا متعدد يانگوناگون مشتر یازهایدرک ن ،يهسبک تغذ براساس یمشتر
كه کدام ينو ا يانمشتر یندر ب يهتغذمتفاوت  یها درک سبک ،یداررستوراندر صنعت . دساز یم

 (.2011 ،و همكاران )جنگ است یرچشمگ ایمسئله ،تر استمناسببازار هدف  یبخش برا
نرخ اشتغال  يش. افزایماز خانه هست یرونو صرف غذا به ب یآشپز يدۀپدامروزه شاهد انتقال 

و  کندرشد  یشتریسرعت ببا  ،يراندر ا یداررستورانکه صنعت  استشده  سبب يرانیدر زنان ا
 . سازدرا به خود جلب  يادیطرفداران ز ،هادر رستوران غذاخوردن

 رانيا فودفست یها رستوران نيتر یميقد و نيتر معروف از یكي ،بوف یارهیزنج یها رستوران
 به باال تیفیک با خدمات و هامحصول ارائة توان یم رستوران نيا مهم اریبس اهداف از. است

                                                      
1. Target Market 
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 ريناپذرییتغ اصول از توان یم را خدمات تیفیک و غذا تیفیک کهیطوربه ؛برد نام را انيمشتر
 . کرد یتلق بوف مجموعة

 براساس ،یایرهزنج یها در رستوران يانمشتر یبند بخش یبا قلمرو موضوع یقتحق ينا 
 ،بوف یایرهزنج یها رستوران يانمشتر یندر ب يهتغذ یها سبک يیشناسا و با هدف يهسبک تغذ

مجموعه از  ينا یمداریمشترشعار  یدر راستا و يانبه مشتر یشتربهتر و ب یرسانخدمتمنظور به
 شده است. یطراح یایرهزنج یها رستوران

 :دارد را زير يایمزا ،بوف یها در رستوران يانمشتر یبند بخش

 يابیبازار یهابودجهتوان یم ،ديآیدست مبازار بهخرده که از هر یبا استفاده از اطالعات .1
 را کاهش داد. یتجار يسکر ،و با انتخاب بازار هدف مناسب داد یصرا تخص یمناسب

 يطکه شرا کنندرا انتخاب  یبخش ،مختلف بازار یهابخش ید با بررسنتوان یم بوف یها رستوران .2
 د.نداشته باشد و از تهاجم رقبا در امان باش یشتریموجود انطباق ب یتآن با موقع یرقابت

 هایمحصول ةدر قبال عرض را بخش از بازار هر هاییاجد احتنتوانیبوف م یها رستوران .3
 يترضا کهدرصورتی .را بسنجندها آن يانمشتر يترضا یزانو م دنکن یبررس يکنزد یرقبا

 د.نبربخود بهره  هایمحصول ةارائ یبرا ،یتموقع يناز ا توانندیم ،باشد اندک يانمشتر
 به یایرهزنج یها در بخش خدمات و رستوران يانمشتر یبند بخشبه  یتوجهبی

منجر  گوناگون يانمشتر يتدر جلب رضا شكستکنندگان و مصرف یها تفاوت نگرفتننظردر
 در موجود یهاتفاوتنگرفتن نظردر تمام بازار و در يكسان یها راهبردکاربرد  ینهمچن .شود یم

 موجبو  شودمیمنجر  يانمشتر یازهاین یحدرک صح نبودبه  ،يانمشتر يةتغذ یها سبک
 خواهد شد. يانمشتر یازهاین ینمأترستوران در  يیناکارا

 

 پژوهش ینظر یشینةپ

  یانمشتر یبند بخشدر  1یهسبک تغذ یریگکاربه

 یها یشرفتمتفاوت شده است. پ یاربس یشسال پ 20 يا 10نسبت به افراد  ةيتغذسبک امروزه 
و  یاجتماع یهنجارها ییرتغ یزو ن یتیملچند هایاجتماع ،یدارخانهساختار  ییرتغ ،يكیتكنولوژ

 یها يژگیو ةمجموعامروزه شده است. منجر  یمصرف یانواع کاال یتقاضا برا ییربه تغ ،ها ارزش
که درک تقاضا و یطوربه ؛است يافتهبسط  یاربس ،يیغذا هایمحصول ینةزممورد مطالعه در 

 .(2007 ،و همكاران ی)بوکل یستن یشناخت تیجمع یها يژگیو یبررس یبه راحت ،یمتقاض

                                                      
1. Life style food 
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 یاسمق ،رود یم کاربه يانمشتر یبندطبقهکه در  یو رفتار یشناخت روان یرهایمتغ یاندر م
دارد. در  يادیکاربرد ز ،کندمیدر بازار هدف فراهم  که یهايخاطر ادراکبه ،یسبک زندگ

 هایيشگرا یینتع یبرا ،یسبک زندگ یاسمق ،يانمشتر یبند بخشمربوط به  هایپژوهش
 هایپژوهشد. شو یماستفاده گوناگون  یبازارها ینبها  و شباهت هااختالف یلتحل يا یاصل
ها  یاسمق ينکه ا یبترتبدين .کنند یم متداول را دنبال یالگو يک ،یسبک زندگ هبط وبمر

 یلیصورت تحلبه و شوندمی یلموضوع تشك هبط وبمر یها يتمبزرگ از آ یامجموعه براساس
 یشود که برا یم یدهنام ارزش ةنقش يا ینگرش ةنقش یگاه ،فرايند اين نتايج. يابند یم کاهش

 یاندر م(. 1996 ،و همكاران )برانزرود  یم کاربهمانده یابعاد باق یرو يانمشتر یبندطبقه
 ،کار گرفته شده استبه يانمشتر یبند بخش یبرا ،يیغذا يعکه در صنا یگوناگون یرهایمتغ
 يدخر ينداز فرا ،غذا ینةزمنگرش افراد را در  ،یاسمق يناست. ا توجه شايان ،يهسبک تغذ یاسمق

  (.2008 ،و همكاران يچرلی)وکند  یم یریگاندازه ،تا مصرف
 (.2011 ،و همكاران )جنگ يافتبرانز و گرانرت توسعه  سوی از 1995در سال  يهسبک تغذ یاسمق

غذا  هبط وبرفتار مر بینی یشپدر  ،ينبنابرا ؛کندمی بینی یشپرا  يانرفتار مشتر ياها  نگرش ،مقیاس اين
 (.2004 ،و همكاران ط است )بواروبمر يانمشتر يةتغذسبک  هبرستوران  یغذا يدخر. داردکاربرد 

 .وجود دارد يابیموضعانتخاب بازار هدف و  ،یبند بخش ةمرحلسه  ،بازار یمتقس ينددر فرا
شود.  یم يندفرا يناول ا ةمربوط به مرحل ،يهسبک تغذ یها يژگیحسب وبر يانمشتر یبندطبقه

شده يیشناسا یها بخش يلپروفا .دنشو یم يیبازار شناسا یبند بخش یرهایمتغ ،اول ةدر مرحل
 یبند بخش یبرا يادیز یرهایشود. متغ یم اعتبار يیدأت ،يافتهظهور یها د و بخششویم ساخته
 ختیشناروان يا یشناخت یتجمع یرهایوجود دارد که فراتر از متغ يهسبک تغذ یاسان در مقيمشتر
  (.2008 ،و همكاران يچرلی)و است
کسب ارزش  يندارتباط افراد با فرا یچگونگ به ،يانمشتر یبند بخشدر  يهتغذسبک  یاسمق 

 ،يیغذا هایکه افراد از محصول دارد را فرضیشپ ينا ،يهتغذد. سبک کن یمتوجه  یدر زندگ
در  و گرانرت برانز(. 1996 ،و همكاران کنند )برانز یم خود استفاده یکسب ارزش در زندگ برای
 طوبمر تغذيهبه سبک  که -را ها فاکتور از ایکه مجموعه ندبود یکسان یناول ءجز ،1995سال 

اعالن های یگيژو از ایمجموعه از ،تغذيهسبک  که داشتند عقیده هاآن. نددکر مطالعه -شد یم
 نوع بر ،عالوهبه .کند یم منعكس را شخصی های که ارزش است شده تشكیل 2ایرويه و 1شده

 ،همكارانو  یبوکل) کنند یم دنبال غذايی منو انتخاب هنگام هاآن که کند یم داللت هايیويژگی

                                                      
1. Declarative 
2. Procedural 
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 23که معرف  دارد يتمآ 69 -برانز و گرانرت ارائه شد سوی ازکه  -يهسبک تغذ یاسمق (.2007
را در  یدیکل یرمتغ 5عامل و  23 یانم ةرابط ،1 جدول. است یاسمق ينا ۀدهندیلتشكعامل 

 :دهد یم برانز و گرانرت نشان یاسمق
 

 برانز و گرانرت یةتغذسبک  یاسدر مقها آن ۀدهندیلتشکو عوامل  یرها. متغ1 جدول

 یدخر یها یزهانگ مصرف یتموقع یانجام آشپز یچگونگ یفیک یهاجنبه یدخر یهاروش یرهامتغ

 عوامل

اطالعات  یتاهم
  محصول
 یغاتنگرش به تبل

 يدبردن از خرلذت
 یتخصص يدخر

 یمتق یارمع
 يدخر یستل

 سالمت
 یفیتو ک یمتق ةرابط

 یورآنو
 هایمحصول

 یکارگان
 طعم 

 یتازگ

 یعالقه به آشپز
 يدجد یها راه یجووجست

 یطلبراحت
 یتمام اعضا یهمكار

 خانواده
 يزیربرنامه

به  یشپزآ یفةوظ یصتخص
 زنان 

 ۀوعد/ وعدهیانم
 کامل يیغذا

 یاجتماع يدادرو

 يیخودشكوفا يجادا 
 یتامن

 یروابط اجتماع

کننده در ارتباط مصرفرفتار  یهدف در بررس -یلهوس یایرهبا روش زنج يهمدل سبک تغذ
ارزشمحصول تا  یها يژگیاز و یمراتبسلسله یایرهزنجشامل  ،يهسبک تغذ یاسمق زيرا ؛است

 یشود که با رفتار واقع یم نظر گرفتهدر یشناخت ساختار روان يک عنوان به ،يهسبک تغذ هاست.
ها آن یانو روابط م یشناخت  یها يژگیاز و یامجموعه عنوان بهرا  یو سبک زندگ نیست يكسان

 هشدیشنهادپ يفتعر. دساز یم بطتمرها  از ارزش یارا به مجموعه هاکند که محصول یم يفتعر
 :است يرز هایهتنك شامل

 ؛ندک یم مرتبطها  ارزش يعنیمستقل خود  یامدهایرا به پ هامحصول ،یسبک زندگ .1

اما ممكن است به  ،است یشخص هایمحصول يا یتجار یها فراتر از مارک ،یسبک زندگ .2
 ؛اختصاص داشته باشد هااز محصول یخاص ۀرد

واسط  يگاهیجا ،واقعدر. یردگ یم یاز سطوح مختلف انتزاع جا یمراتبسلسلهدر  یسبک زندگ .3
 ؛داردبرند  يانگرش از محصول  ياک ارو ادها ارزش ینب

 هایادراککه  صورتاينبه. دهد یم قرار شدهکاراد دانش قالب در را واقعی دانش یسبک زندگ .4
 و زندگی های ارزش کسب به ،هامحصول زمینةدر  شدهکسباطالعات و تجارب  براساس ذهنی

 ؛است مربوط محصول بردنازبینو  استفاده ،آوردندستبه یچگونگ هب طوبمر های رويه گرفتنفرا

 ؛شود یم تعريف زندگی های سبک ،واقعدر. دارد اشاره رفتاری پايدار های به حالت ،تعريف اين .5
 های یرهزنج يجادا طريق از توان یم را عملی هر اما ،دهد یم شكل را رفتار و دبيا یم تغییر
 . (1996 ،و همكاران )برانز کرداصالح  يندهآ در هاارزش کسب باآن  یوندو پ کاربردیتک

  دهد. یم را نشان يانمشتر يةتغذسبک  هبط وبمر یشناخت مدل ساختار روان ،1كل ش .6
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  یهسبک تغذ هبط وبمر یشناخت روان . مدل ساختار1 شکل
 1996 ،و همكاران برانز: منبع

 

 یانمشتر یبندطبقه یبرا یهتغذسبک  یاسمق یاصل یرهایمتغ

از نظر برانز و  ،یايهتغذسبک  یاصل یرمتغ پنجاز  یو شرح مختصر یبخش به معرف يندر ا
 پرداخت: یمخواه (1995) گرانرت
 یاست که مردم چگونه برا مسئله ينا يیبه دنبال شناسا یرمتغ ين: ايدخر یها یوهش

 يزیربرنامه ،يدخر یبراآنها  یریگیمتصم ياکنند؟ آ یم يدخود خر یازمورد ن يیغذا هایمحصول
اطالعات محصول  يرو سا هابرچسباز  ياکنند؟ آ یم يدرا صرف خر يادیزمان ز ياشده است؟ آ

 دارند؟ یهو دوستان تكن امتخصصمشورت  بهفقط  ينكها يا ؟ندکن یم استفاده
 یقدر زمان براچ شود؟ یم يلشده به غذا تبديداریخر يیپخت غذا: چگونه مواد غذا یها روش

 ،یاجتماع یتیفعال ،غذا پخت آيا؟ شود یم انجام يیغذا با کارا یةته ياشود؟ آ یم صرفغذا  یسازآماده
 کار در خانواده است؟ یماز تقس یناش و یاجبار یایفهوظ ياشود  یم قلمداد کنندهسرگرم وداوطلبانه 

 يرد؟پذ یم صورت ريزیبرنامه بدون ،میزان چه تا وشده يزیربرنامهصورت بهتا چه حد  غذا تهیة
 يیهايژگیوبلكه به  ؛اشاره ندارد محصول یواقع یها يژگیبه و ،بعد ين: ایفیک یها جنبه
یعیطب ،سالمت :مانند ؛قابل اجرا باشد يیغذا هایمحصول یکه ممكن است برا کندیاشاره م

 .و طعم غذا یتازگ ،بودن
در  غذاخوردنقدر شود؟ چ یم یمدر طول روز تقس يیغذا یها مصرف: چگونه وعده یتموقع

 دارد؟ یتاز خانه اهم یرونب
 ،یاجتماع یها مثل جنبه ،موارد يناز ا يکهر يد؟دار يداز خر هايیانتظارچه  :يدخر یها یزهانگ

 شما دارد؟ یبرا یتیچه اهم ،یترسوم و امن ،یطلبرفاه

 خريدهای  انگیزه

 موقعیت مصرف
 خريدهای راه

 کیفیهای  جنبه

 پختای هشیوه

 واقعی/های ويژگی هاارزش
 محصولهای رده
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           یایهتغذمختلف سبک  یها گروه یهایژگیو

 يیرا شناسا يهسبک تغذ یها از گروه یبعض یها يژگیو ،2008در سال  ،و همكاران يچرلیو
 :اندکرده

 یبرا یعالقه را به غذا دارند و عناصر اجتماع یشترينب گروه، اين يانمشتر :1جوماجرا افراد
برند  یم لذت یاربه همراه دوستان بس از خانه یرونب غذاخوردنافراد از  ينمهم است. ا یارآنان بس

خانواده صورت  یاعضا ةهمبا مشارکت  يداست که با یپختن موضوعو اعتقاد دارند که غذا
 ،ند و سالمتاقائل يادیآن ارزش ز یبرا ؛دهندمینشان توجه  ،کنند یم خرج که پولی به. يردپذ

 ،گروه ينا یبرا يیمواد غذا و هورمون( یمیايیمواد ش نداشتنودن )بیکارگانو  یتازگ ،طعم غذا
 است. تر  مهمها  گروه يرسا با مقايسه در

پختن به غذا ،ها گروه يرسا با مقايسه در .دارند يدبه خر یکمتر ةعالق :2توجهیب افراد
 عالقه را ينکمتر ،ينبنابرا ؛کمبود وقت است ،گروه ينا یاصل ةمسئلدهند. ینمنشان  یا عالقه

 دهند. یم نشان يدخر یبرا يزیربرنامهبه 
 ينند. اتر یسنتها  گروه يرنسبت به سا ،پزوپختو  يد: در نگرش به خر3کارمحافظه افراد

پول و ند اگاهآها  یمتدارند. از ق يدجد یزهر چ يا یکارگان یبه غذاها یکم ةعالق يانمشتر
 مهم است. یاربس يشانبرا

 يیغذا یها و وعده يدمهم است. خرآنها  یغذا برا يقاز طر يیشكوفا: خود4یمنطق افراد
برند و  یم لذتها  گروه يراز سا یشترند. از تدارک غذا باآگاهها  یمتق ازدارند.  یاشدهيزیربرنامه
 مهم است. يشانو ارزش پول برا یو تازگ طعم ،یسالمت ،یفیتک .یستندطلب نراحت اصالً

دارند و روش راحت و وعده یانم خوردنبه  يادیز ةعالق ،گروه ينا: 5خوروعدهیانم افراد
 يلخاص تما یها از مغازه يدو خر یکارگان یغذاها يدبه خردهند.  یم یحپخت غذا را ترج يعسر

 .دهند یم نشان يیو خودشكوفا یاجتماع هایبه تعامل یکم یتاهمغذا  درمورددهند.  یم نشان
 ند. اطلبراحت یاربس آنها .يدآ ینم شماربه يتاولو ،گروه ينا یغذا برا یطعم و تازگ

 ،يددر هنگام خر .آن ندارند هط بوببه غذا و مسائل مر یاعالقه ،افراد ينا :6هعالقیب افراد
کنند و  یم یکوچک زندگ یها دهند. در خانواده یم غذا نشان یطعم و تازگ ،یفیتبه ک یکم توجه

 ندارند.  يکبه داشتن شر یاعالقه

                                                      
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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 پژوهش یتجرب یشینةپ

که به  -را ها از فاکتور یامجموعهکه  ندبود یکسان یناول ءجز 1995برانز و گرانرت در سال 
 محققان. دادند توسعه را ایيهسبک تغذ یاسو مق کردندمطالعه  -شد یم طوبمر یايهتغذسبک 

هنگام انتخاب منو  در ،افرادکه دارد  داللت يیهايژگیو ةمجموع بر ،يهداشتند که سبک تغذ بیان
که  يیهامحرک ؛کند یم يجادخاص ا یها از محرک یکاراد ،هايژگیو ين. اکنند یم دنبال يیغذا

محصول و  ةتوسعخود مانند  يابیبازار یها راهبرد ةتوسعرا به  يیغذا هایمحصول یها شرکت
در  ،يهسبک تغذ هبط بومر هایهمطالع ،گرانرت و پس از برانزد. سازیم ارتباطات قادر راهبرد

و  کارتیمک ،بوار هایپژوهشتوان به  یم از آن جمله .يرفتصورت پذ از کشورها یبعض
و همكاران  یبوکل ،(2007و همكاران ) کیم ،(2004) و همكاران اسچالدرر ،(2004) همكاران

 .کرداشاره  (2011و همكاران ) جنگ و (2008و همكاران ) يچرلیو ،(2007)
و  يرلندا ،فرانسه ،آلمان ،مانند دانمارک يیدر کشورها يانمشتر یبندطبقه برای ،يهتغذسبک 
و  گرانرت؛ 2003، راجیپرو  یککس؛ 1996و همكاران،  کار گرفته شده است )برانزبهانگلستان 
یاناعتبار م ،شدهانجام هایپژوهش در ،ينابرعالوه .(2004و همكاران،  يانر؛ 2001 همكاران،

 ،یفرهنگ ینبصورت به ،یاسمق ينحاصل شد که ا ینانو اطم شد يابیارز ،یاسمق ينا یفرهنگ
که از  هايیهمطالع یط .(2005 ،و همكاران یوانسال؛ 2004 و همكاران، )اسچالدرر است 1يدارپا

در  یمتنوع يةتغذ یها سبک ،يرفتانجام پذ يیاروپا یاز کشورها یبعضدر  2002تا  1993سال 
 ةيتغذ یها سبک ،آلمان شده درانجام هایهمطالع در ،طور مثالبه ؛شد يیشناسا يانمشتر یانم

 یمنطق افراد ،(درصد 11) کارمحافظه افراد ،(درصد 11) دقیق افراد ،(درصد 24) ماجراجو افراد
 افراد يةتغذ یها سبک ،1994( و در کشور انگلستان درصد 21) عالقهیب مشتريان ،(درصد 26)

 32) یمنطق افراد ،(درصد 19) کارمحافظه گروه ،(درصد 27) دقیق افراد ،(درصد 12) ماجراجو
دانمارک در  1995که در سال  یمشابه ةمطالعشدند.  يی( شناسادرصد 9) یرهادرگ یر( و غدرصد

 11کاران )محافظه ،(درصد 27) دقیق افراد ،(درصد 12ماجراجوها ) ةيتغذ یها سبک ،انجام شد
( را در درصد 11) یرهادرگ یر( و غدرصد 11)ها  یمنطق ،(درصد 20) یطیگران محيلتعد ،(درصد

 ،(درصد 21کاران )محافظه ،(درصد 8) ماجراجوها يةتغذ یها. سبککرد يیشناسا يانمشتر ینب
 ،(درصد 16)ها  عالقهیب( و درصد 13روها )یانهم ،(درصد 28) يانجولذت ،(درصد 14مشتاقان )

 دهند. یم یلرا تشك يرلنداشده در يیشناسا یها سبک
 

                                                      
1. Stable across cultures 
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 پژوهش یشناسروش
از لحاظ  ،پژوهش يناز پرسشنامه استفاده شده است. اها  داده یگردآور برای ،حاضر پژوهشدر 

 ينا انجام .شود یم محسوب یدانیم یها از انواع پژوهش است و یمايشیپ ها داده یگردآور روش
 ۀپژوهش را در رد ينتوان ا یم رويناز ا .شودمیموجود منجر  يطشرا یشتربه شناخت ب پژوهش

 . کرد یبندطبقه ،یفیتوص هاییقتحق
 

 یآمار ةجامع

 بوف در شهر تهرران  یایرهزنج یها رستوران يانمشتر یشامل تمام ،حاضر پژوهش یآمار ةجامع
 اند.خوردهرستوران غذا  ينبار در ا يککه حداقل  است

 

 یآمار ةنمون

 شود. یم استفاده1 ةرابطاز  ،حجم نمونه یینتع برای ،یقتحق يندر ا

(1) 
x z

n
d

 
 
 
 
 

2

2 

 بندیتقسیم یامرحلهچند یریگنمونهروش  به ،بوف یایرهزنج یها رستوران ،پژوهش يندر ا
از  ،دوم ةمرحلدر  .ندشد یمتقس یغرب و یشرق ،یمرکز ،یبه شعب شمال ،اول ةمرحلدر  .شدند

بهحجم نمونه  ،يتنهادر وشد دو شعبه از رستوران انتخاب  ،اول ةمرحل یاز واحدها يک هر یانم
 نگشتنبازبا توجه به احتمال  ،نفر نمونه 384 سپسم شد. یسشعبه تق هشت ینب یصورت مساو

 55، شعبه هشت يناز ا يکهرو در  يافت يشپرسشنامه افزا 440به  ،هاپرسشنامهاز  یبعض
 شد.  يعرستوران توز يانمشتر بین یتصادف صورتبهپرسشنامه 

 

 پرسشنامه
 يانمشتر یبندگروهبه  ،شده است. بخش اول یلتشك یاز دو بخش اصل ،پژوهش ينا ةپرسشنام
ارائه یاسبا توجه به مق ،بخش از پرسشنامه ينا هایالؤس .پردازد یم هاآن ةيتغذسبک  براساس

 ،و همكاران )برانز ینهزم ينموضوع در ا یاتو با مرور ادب (1995)برانز و همكاران  سوی ازشده 
و در  شدند یبوم ،يرانفرهنگ ا براساس ند؛( استخراج شد2007 ،یبوکل ؛2008 ،يچرلی؛ و1996

 ةنمون یشناخت یتجمع یها يژگیو یبه بررس ،پرسشنامه يی. بخش انتهاگرفتند پرسشنامه قرار
 پردازد.  یم یآمار
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 اطالعات یلتحل و یهروش تجز

 کرونباخ استفاده شد که مقدار یآلفا يباز ضر ،پرسشنامه يايیسنجش پا برای ،پژوهش يندر ا
پرسشنامه است. جدول  هایالؤقابل قبول س يايیپا بیانگرو  است 772/0 آن یآمده برادستبه
 در پرسشنامه را نشان يهسبک تغذ یدیکل یرمتغ پنجاز  يکهر هایالؤس هبط وبمر يايیپا ،2
 :دهد یم

 در پرسشنامه یهسبک تغذ یاصل یرمتغ پنج یکرونباخ برا یآلفا .2 جدول

 يدخر یها یزهانگ مصرف یتموقع غذا پخت هایروش یفیک یها جنبه يدخر یهاروش یرهامتغ

 714/0 724/0 718/0 782/0 714/0 کرونباخ یآلفا یبضر

 
 يةسبک تغذ یینتع یبرا یاستخراج عوامل اصل یزپرسشنامه و ن ۀساز يیروا يابیارز برای

 يانسیوار یزانم کار گرفته شد.به SPSSافزار نرم کمکبه ی،اکتشاف یعامل یلروش تحل يان،مشتر
 ۀدهندنشان ،دده یم و پوشش کندیم یینتب را یاکتشاف یعامل یلشده از تحلاستخراجکه عوامل 

 يانمشتر یبندطبقه یبرا ،پژوهش ين. در ااست بخش از پرسشنامه ينا هایؤالمناسب س يیروا
 یبندخوشه. با کمک يمکرد استفاده یاخوشه یلاز روش تحل ،هاآن ةيتغذسبک  براساس

و  مکرديخوشه را انتخاب  یتعداد است، یقتحق ينا یبندخوشه یکه روش اصل یانگینیمچند
 -يهتغذسبک  هبط وبمر یعوامل اصل کمکبه ،دهندگانپاسخاز  يکهر ۀنمرتفاوت در  براساس

 ،م. پس از آنپرداختی يانمشتر یبندطبقهبه  -استخراج شده است یاکتشاف یعامل یلکه از تحل
هر  یبرا يهتغذاز عوامل سبک  يکهرمهم در  یها تفاوت ،راههيک يانسوار یلتحل يقاز طر

در پاسخ به  یانهنمرات م یاساس هایاختالف براساسو هر خوشه  کرديمخوشه را مشخص 
 د.ش یگذارنام ،يهتغذاز عوامل سبک  يکهر

 

 پژوهش یها افتهی

به  ،يهعامل سبک تغذ نهدهد که  یم نشان یقتحق يندر ا یاکتشاف یعامل یلحاصل از تحل يجنتا
 یعامل یلتحل حاصل از يةگو 21از مجموع  ترتیب،بدينپردازند.  یم یاسمق ينا یها يهگو یینتب

 يدیساختار جد ،يهتغذسبک  یاسمق یها يهگو یب. از ترکاندعامل قابل استخراج نه ،یاکتشاف
 یها يهگو یبنددسته یچگونگ ،یعوامل چرخش يسشود. ماتر یم يجادا عوامل ينا براساس

و  يکهر یبار عامل ينتربزرگ براساس ها يهگودهد.  یم نشانعامل  نه اينرا در  يهسبک تغذ
عوامل  ،3 شوند. جدول یم یبنددسته شدهدر عوامل استخراج ،هاآن یانم یهمبستگ یزانم

 دهد. یم را نشان يههر گو هط بوبمر یعامل یو بارها یاکتشاف یعامل یلشده از تحلاستخراج
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 عامل چرخش یس. ماتر3 جدول

 عامل
 گویه

اطالعات 
 ی/غذامحصول
 یکارگان

-برنامه

 ریزی
 یدخر برای

 یمتق
به  عالقه

 وعدهیانم

 اختصاص
به  یآشپز

 زنان

عالقه به 
 یآشپز

 راحتی

 یهمکار
 اعضای ةهم

 خانواده

 طعم غذا

23 79/0 12/0 183/0 029/0- 099/0 029/0 062/0- 166/0 083/0 

22 786/0 016/0 179/0 076/0- 126/0 026/0 065/0- 165/0 069/0 

31 759/0 230/0 080/0- 081/0 033/0- 082/- 032/0 068/0- 006/0- 

24 740/0 057/0 212/0 051/0- 096/0 023/0- 071/0- 151/0 120/0 

32 672/0 154/0 278/0- 213/0 123/0- 141/0 150/0 083/0- 121/0- 

29 148/0 885/0 118/0 124/0- 031/0- 047/0 045/0- 103/0 074/0 

30 166/0 865/0 172/0 034/0 039/0 071/0 099/0- 034/0 085/0 

27 112/0 115/0 846/0 015/0- 064/0 030/0 007/0 057/0- 017/0 

28 118/0 164/0 809/0 076/0 126/0- 109/0 053/0 133/0 007/0- 

47 029/0- 047/0- 083/0 0837/0 121/0 012/0- 013/0 144/0 016/0 

46 062/0 089/0- 035/0- 821/0 019/0 007/0- 107/0 027/0- 070/0 

43 004/0- 033/0- 024/0 150/0 836/0 041/0- 148/0 003/0 017/0 

44 154/0 039/0 063/0- 007/0- 836/0 096/0 005/0- 093/0 062/0 

36 025/0 011/0- 072/0- 077/0 027/0 828/0- 243/0 089/0 069/0- 

35 125/0 102/0 059/0 056/0 084/0 819/0 059/0 173/0 062/0 

38 009/0- 019/0- 061/0 030/0 103/0 018/0 827/0 053/0 076/0 

37 092/0- 112/0- 018/0- 095/0 030/0 181/0- 788/0 002/0 073/0- 

39 081/0 027/0- 027/0 090/0 012/0 132/0 161/0 795/0 047/0- 

40 168/0 159/0 036/0 022/0 085/0 057/0- 099/0- 791/0 039/0 

33 098/0 066/0 016/0 181/0 037/0 061/0 038/0- 014/0 825/0 

34 030/0 076/0 002/0 084/0- 042/0 190/0 047/0 023/0- 813/0 

 

  یاخوشه یلتحل
 یانگینم ، مكنون هاییراز متغ يکابعاد هر یها يهنخست از گو ،يانمشتر یبندخوشهمنظور به

. سپس براساس يددست آهب یانگینم يندۀنما یرمتغ يک ،مكنون یرهر بعد از هر متغ یتا برا یمگرفت
 یبندخوشه يانمشتر ،یانگینیمچند یبندخوشهو با کمک  يهتغذمكنون سبک  یرمتغ ةگاننهابعاد 

نفر  140 ،اول ةخوشدهندگان در پاسخنفر از  143 که دارد وجود يانمشتر ینسه خوشه در ب. ندشد
 يندر ا یاخوشه یلتحل ،ينابرعالوه. یرندگ یم یسوم جا ةخوشنفر در  101دوم و  ةخوشدر 

 یشترب يكديگربا ها  خوشه يرسا ةفاصلاول و دوم از  ةخوش یاندهد که اختالف م یم نشان پژوهش
توان اظهار کرد که  یم جدول ينا براساسدهد.  یم را نشان ANOVA آزمون يجنتا ،4است. جدول 

عامل  ،یبترتینهمبهو  دارد يانمشتر یبندخوشهدر را  یرثأت یشترينب ،يهتغذعامل پنجم از سبک 
 ینوجود اختالف معنادار ب ،ANOVAآزمون  يجکند. نتا یم يفاا ینهزم يننقش را در ا ينهفتم کمتر

 دهد. یم نشانرا  يهعامل سبک تغذ نهدر شده يجادا ةخوشسه 
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 یانمشتر یبنددر خوشه ANOVAآزمون  یج. نتا4جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Dim_1 

between groups 013/37  2 507/18  222/41  000/0  
within groups 049/171  381 449/0    

total 062/208  383    

Dim_2 

between groups 565/83  2 783/41  728/97  000/0  

within groups 893/162  381 428/0    

total 458/246  383    

Dim_4 

between groups 740/54  2 370/27  000/44  000/0  

within groups 999/236  622 622/0    

between groups 557/41  2 778/20  074/27  000/0  

Dim_5 within groups 402/292  381 767/0    

 total 958/333  383    

 Between Groups 958/263  2 979/131  231/225  000/0  

Dim_6 Within Groups 255/223  381 585/0    

 Total 213/387  383    

 Between Groups 641/7  2 821/3  081/7  001/0  

Dim_7 Within Groups 577/205  381 540/0    

 Total 218/213  383    

 Between Groups 547/24  2 274/12  505/15  000/0  

Dim_8 Within Groups 593/301  381 792/0    

 Total 140/326  383    

 Between Groups 423/51  2 711/25  205/42  000/0  

Dim_9 Within Groups 108/232  381 609/0    

 Total 531/283  383    

 Between Groups 483/4  2 242/2  427/8  000/0  

 Within Groups 344/101  381 266/0    

 Total 827/105  383    

 Between Groups 958/263  2 979/131  231/225  000/0  

Dim_6 Within Groups 255/223  381 585/0    

 Total 213/387  383    

 Between Groups 641/7  2 821/3  081/7  001/0  

Dim_7 Within Groups 577/205  381 540/0    

 Total 218/213  383    

 Between Groups 547/24  2 274/12  505/15  000/0  

Dim_8 Within Groups 593/301  381 792/0    

 Total 140/326  383    

 Between Groups 423/51  2 711/25  205/42  000/0  

Dim_9 Within Groups 108/232  381 609/0    

 Total 531/283  383    

 Between Groups 483/4  2 242/2  427/8  000/0  

 Within Groups 344/101  381 266/0    

 Total 827/105  383    
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  یهسبک تغذ یها خوشه یگذارنام

عامل  نهابتدا  ،یاخوشه یلدر روش تحل ،شدهيجادا یها از خوشه يکهر یگذارنام برای
 یل. در تحلکنیم یم یگذارپژوهش نام یاتادب براساسرا  یاکتشاف یعامل یلشده از تحلاستخراج

 هایؤالس ياها  يهاز گو یتعداد ،شدهاستخراجعوامل  از يکهرکه  يمنشان داد یاکتشاف یعامل
 يهتغذعوامل سبک  یگذاربه نام ،اساسينا. بردکنن یم یینو تب دهندمیپرسشنامه را پوشش 

 یتاهم -دهد یم که پوشش يیهايهگوبا توجه به  -صورت که عامل اولينابه .يمپرداز یم
 ،يدخر یستل ،عامل دوم ،یبترتینهمبهشود و  یم نامیده یکارگان یاطالعات محصول و غذا

 ،به زنان یآشپز یفةوظ اختصاص ،عامل پنجم ،وعدهیانم ،عامل چهارم ،یمتق یارمع ،عامل سوم
خانواده و  یاعضا همة یهمكار ،عامل هشتم ،یراحت ،عامل هفتم ،یعالقه به آشپز ،عامل ششم
 یها خوشه ،يهتغذعوامل سبک  یگذارشود. پس از نام یم یگذارطعم غذا نام ،عامل نهم

 یرا نامگذار از عوامل يکدر پاسخ به هر یانگیننمرات م یاساس هایفبراساس اختال يجادشدها
شده يجادا ةخوشسه  یانگانه مچند يسةمقاو با کمک  1یبیآزمون تعق يجنتا براساس .کنیمیم

 ةخوشاختالف را با دو  یشترينب ،عامل که در هر یاخوشهابتدا  ،يهتغذمورد هر عامل سبک در
سوم که  ةخوش ،مثال برای ؛يمپرداز یم ها خوشه یگذارو به نام کنیممیمشخص  ،دارد يگرد
را  یو عالقه به آشپز یکارگان یعامل اطالعات محصول/ غذا یبرا یانگینم یزانم یشترينب

دوم که  ةخوش ،یبترتینهمبهشود.  یم یگذارنام ،آگاه از سالمت يانگروه مشتر عنوان به دارد،
اول که  ةخوشطلب و راحت يانگروه مشتر عنوان به ،درا دار یعامل راحت یبرا یانگینم یشترينب

 يانگروه مشتر عنوان به ،خانواده و طعم غذا دارد یاعضا یعامل همكار یرا برا یانگینم ينکمتر
 شود.  یم یگذارعالقه نامیب

 یتاهم ،بوف یایرهزنج یها در رستوران ،يانگروه از مشتر ينا آگاه از سالمت: یانمشتر
 يددر هنگام خر .هستند یکارگان یغذا جدیدهند و طرفداران  یم به اطالعات محصول يادیز

از گاه آ يانمشتر ند.احساس محصول یمتنسبت به ق و دهندمیتوجه نشان  یستل یةتهبه 
 ،يانگروه از مشتر ين. انیستند طلبراحت و اصالً دهندمینشان  یبه آشپز يادیز ةعالق ،سالمت

 از یشترب ،هاآنتعداد مردان در  و هستند یایرهزنج یها رستوران يانمشتر ینگروه در ب ينتر جوان
 .است هلأمت افراد از بیشتر ،مجرد افرادو تعداد زنان 

شدت اعتقاد دارند که و به اندطلبراحت یاربس ،يانگروه از مشتر يناطلب: راحت یانمشتر
 وعدهیانم خوردنبه  يادیز ةعالقطلب راحت يان. مشتراست زنان یاختصاص یفةوظ ی،شپزآ

                                                      
1. Post Hoc Test 
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نسبت هل أمتزنان  .دارند يگرد یها نسبت به گروه یشتریب یسن یانگینم ،گروه يندارند. ا
 اند.دادهخود اختصاص بهگروه را  ينا یتاز جمع یشتریب

دهند  یم اطالعات محصول بهرا  یتاهم ينکمتر ،يانگروه از مشتر ينا عالقه:یب یانمشتر
نشان  يدو خر ین عالقه را به آشپزیزام ينکمتر .ندارند یکارگان هایبه محصول یاعالقهو 

 ينندارد. اها آن یبرا یتیاهم ،یمتقدهند و  ینم نشان یتوجه ،محصول یمتبه ق یحت .دهند می
و زنان  گیرندمیآگاه از سالمت قرار  يانبعد از گروه مشتر ،بودنجواناز لحاظ  يانگروه از مشتر

 دهند. یم گروه را به خود اختصاص ينا یتاز جمع یشترینسبت ب ،هلأمت
 

 یشنهادهاو پ یریگیجهنت
 يانمشتر ینمختلف را در ب يةتغذوجود سه سبک  ،يانمشتر یبندخوشهحاصل از  يجنتا

وجود  ۀدهندنشان (4جدول ) پژوهش ينجدول آنوا در ا .دکن یم يیدأت یایرهزنج یها رستوران
از  يکهردر  يانسه گروه مشتر یانم يسهمقا يج. نتااست يهتغذ یها سبک ینتفاوت معنادار ب

 ،يدخر یستل ،یکارگان یاطالعات محصول و غذا یتآن است که اهم بیانگر ،يهعوامل سبک تغذ
آگاه از  يانخانواده و طعم غذا در گروه مشتر یاعضا ةهم یهمكار ،یعالقه به آشپز ،یمتق یارمع

 ينا يجنتا ،ينابرعالوه. ستا عالقه بی افرادطلب و راحت ياناز دو گروه مشتر یشترب ،سالمت
 یندر ب ،زنان به آشپزی اختصاص و یراحت ،وعدهیانمخوردن دهد که عوامل  یم نشان يسهمقا

است. تر  پررنگ یاربس ،گروه ينو در ا دارد يگربا دو گروه د یطلب تفاوت بارزراحت يانمشتر
 ديگراناز  یشترب ،طلبراحت ياندر گروه مشتر یدهد که عامل راحت یم نشان پژوهش ينا يجنتا

. دداررا  یزانم ينکمتر ،يگرنسبت به دو گروه د ،آگاه از سالمت يانو در گروه مشتر شودمی ديده
در تمام عوامل  ،پژوهش ينشده در ااستخراج یها گروه يرعالقه نسبت به سایب يانگروه مشتر
 جنگ یها يافتهبا  پژوهش ينا يجنتا. دارند را یانگینم ينکمتر ،یجز عامل راحتبه ،يهسبک تغذ

 یها محققان که در رستوران ينا هایپژوهش يجنتا براساسهت دارد. ابش( 2011) و همكاران
قابل  ،ماجراجو طلب وراحت ،عالقهیب ،آگاه از سالمت انيچهار گروه مشتر ،انجام شد يكاآمر
 یاکتشاف یلتحل ینوع ،يهتغذسبک  براساس يانمشتر یبند بخشبودند.  يیو شناسا یکتفك
 ،کشورمردم هر  ةيتغذ هایتو عاد یفرهنگ یها يژگیو براساس ،یبترتينابهو  يدآ یم شمار به

 یشینةپ در کهطورهمان ،مثال برای ؛د بودنخواه يیقابل شناسا ،يهمختلف سبک تغذ یها گروه
شاهد  ،مختلف یدر کشورها يهتغذسبک  براساس يانمشتر یبندطبقهبا  ،شد گفته یقتحق ينا

را  یبندنوع طبقه يناز ا يیهانمونه ،5 بود. جدول یمخواه يانمختلف مشتر یها استخراج گروه
 دهد. یم گوناگون نشان یدر کشورها
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 مختلف یدر کشورها یهاز لحاظ سبک تغذ یانمختلف مشتر یها . گروه5 جدول

 یمشتر یهاگروه 1993 آلمان 1995 دانمارک 2001 ایرلند 1994 انگلستان 2002 انگلستان

 ماجراجوها 24% 25% 8% 12% 17%

 دقیق افراد 11% 23% - 27% 14%

 کارانمحافظه 18% 11% 21% 19% 9%

 یطگران محيلتعد - 20% - - -

 مشتاقان - - 14% - -

 يانجولذت - - 28% - -

 هارویانهم - - 13% - -

 هایمنطق 26% 11% - 32% 26%

 وعدهمیان به مندانعالقه - - - - 20%

 هادقتبی 21% 11% 16% 9% 14%

 يناها  به صاحبان رستوران ،یایرهزنج یها در رستوران يهمختلف سبک تغذ یها وجود گروه
سبک  یها از گروه يکهر یزشانگ یو چگونگها  محرک ،یازهان يیدهد که با شناسا یم امكان را

غذا  یةته يندفرا یسازیسفارشو با  کنند یممختلف تقس یها بازار هدف خود را به بخش ،يهتغذ
 ينا يجنتا ،مثال برای کنند؛ ینمأتخاص هر بخش را  یازهاین ،هاگروه يناز ا يکهر یبرا

 أيیدت یایرهزنج یها رستوران يانمشتر ینآگاه از سالمت را در ب يانوجود گروه مشتر پژوهش،
 یکارگان ياسالم  یغذاها ةارائ یبرا یتوانند بازار هدف مناسب یم يانگروه از مشتر ينا .کرد

 ةارائ .دارد يادیز یاربس یتاهم ،يانبخش از مشتر ينا یکه اطالعات محصول برااز آنجا .باشند
را  يانبخش از مشتر ينا يترضا ،يیدر منو غذا هاآن يیغذا و ارزش غذا یةته یةاولاطالعات مواد 

گروه  یبرا ،شود یم آماده و سرو ،زمان ممكن ينکه در کمتر يیغذاها یةته. کندمی ینمأت
حائز  -دهند یم یتطبخ غذا اهم يعسر یها یوهغذا و ش یةته یکه به راحت -طلبراحت يانمشتر

 -عالقهیب يانگروه مشتر .کند ینمأت را يانبخش از مشتر ينا یازتواند ن یم است و یاربس یتاهم
 ينکمتر ،يدو هنگام خر دهندنمی یکارگان یغذاها يابه اطالعات محصول  یتیاهم یچکه ه

ها  رستوران یورآسود یبرا یمناسب د بازار هدفنتوان یم -دهند یم نشان یمتتوجه را به ق
 یها ينهبا تحمل هز ،یخاص یترفندها ةبا ارائ یراحتبهتوانند می هارستوران .شوندمحسوب 

 . ندکنکسب  یشتریسود ب ،يقطر ينو از ا نندکگروه ارائه  ينا یرا براتر  گران یغذاها ،کمتر
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