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چكیده
فضاهای عمومی و نیمه عمومی ،نظیر رستورانها و کافهها ،نقش مهمی در زندگی روزمرۀ افراد داشته و سبب شکلگیری تعامالت اجتماعی ،میان آنها میشود.
امروزه رسالت واقعی سازمانها ،درک نیازها و خواستههای مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضایت مشتریان را در پی داشته باشد .زیرا با افزایش روزافزون رقابت
در صنعت رستوران داری ،یکی از عوامل موفقیت و سودآوری ،رضایت مشتری است .برتری در بازار فقط با تأمین رضایت مشتری صورت میپذیرد که با طراحی مناسب
فضاها و نوآوری در خدمات و کیفیت ،به دست می آید .رضایت مشتری از اهداف اساسی هر سازمان است و مشتریان راضی ،کلید موفقیت هر سازمان به شمار میروند.
لذا پژوهش حاضر ،با هدف بررسی و مطالعه عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در رستوران و به طور خاص عوامل کالبدی مؤثر بر این رویکرد به این پرسش پرداخته
است که چه عوامل کالبدی در طراحی داخلی رستوران بر ایجاد و ارتقاء رضایتمندی مؤثر است؟ این پژوهش از نظر ماهیت دادهها یک پژوهش کیفی است ،بنابراین
ابتدا دیدگاههای مختلف نظریه پردازان را مورد بررسی قرار داده ،به مدل مفهومی پژوهش به صورت نم ودار دست یافته و سپس به تحلیل رستوران چوجی به عنوان
نمونۀ موردی پرداخته شدهاست و نتایج به دست آمده ،به صورت جدول ارائه شدهاست .نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون عوامل کالبدی ،محیطی،
عملکردی ،اجتماعی ،معنایی و احساسی ،اقتصادی و عامل زمان بر رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری مؤثرند و عوامل کالبدی با شاخصهایی نظیر نور ،رنگ،
چیدمان و پیوند با طبیعت در طراحی داخلی رستوران و افزایش رضایتمندی مشتریان بسیار مهم و تأثیرگذار میباشند .از دیگر نتایج بهدست آمده میتوان به این امر
اشاره کرد که در نمونۀ مورد بررسی ،عامل کالبدی چیدمان به دلیل حفظ حریم شخصی و تفکیک صحیح فضاهای خصوصی ،خانوادگی و دوستانه ،بدون خرد کردن
فضا ،مؤثرترین عامل در ایجاد رضایتمندی بودهاست.
واژههای کلیدی :رستوران ،رضایتمندی ،عوامل کالبدی ،حس تعلق به مکان.
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مقدمه
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکلگیری مقیاس جدیدی از رشد شهری در طی دهههای اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش افزایش
تازهای چون افزایش نابهنجاریهای اجتماعی ،کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی و در مجموع کاهش کیفیت زندگی مواجه شود .در دنیای امروز با افزایش
جمعیت ،نیاز به فضاهای اجتماعی به منظور گذران اوقات فراغت بسیار احساس میگردد (خشنوید .)1 :2020،همچنین در حال حاضر رفتن به رستوران یکی از مهم
ترین تفریحات ایرانیها است (ملکیپور و شادمهری .)9 :1398 ،پژوهشهای صورت گرفته در تمام کشورهای دنیا نشان میدهد که بیشترین اشتغالزایی و گردش
اقتصادی در رستورانها است (دادورخانی و قربانی .)7 :1394 ،با توجه به ضرورت و الزام وجود مکانهای سوم در شهرهای امروزی ،طراحی اینگونه بناها نیز از اهمیت
بسیاری برخوردار خواهد بود؛ بهگونهای که افراد از حضور در آنجا احساس رضایت داشته باشند .امروزه با توجه به افزایش اشتغال زنان در بیرون از خانه و تغییرات
وسیع در شیوه و سبک زندگی افراد ،استفاده از خدمات رستورانها و فست فودها و غذاهای آماده رو به افزایش است .از طرف دیگر رستورانها صرفاً فضاهایی خدماتی
محسوب نشده بلکه فضایی تفریحی نیز برای خانوادهها و فرزندانشان به حساب میآیند ،که میتوانند دقایقی را به دور از نگرانیهای روزمره خود در آنجا سپری کنند
(خشنوید .)2 :2020 ،در یک رستوران ،بسیاری از محرکها میتوانند حالت احساسی مشتری را تحت تأثیر قرار دهند .این محرکها شامل هر دو ویژگی محسوس و
غیر محسوس رستوران از قبیل ویژگیهای محصول (غذا) ،محیط فیزیکی و جنبههای دیگر خدمات ،همچون رنگ ،نور ،مبلمان و دکور داخلی میباشد (نمکونگ و
جانگ  .1)2009 ،که در صورت طراحی مناسب عوامل کالبدی -محیطی -فیزیکی در رستورانهای به عنوان نمونه خاص مکان سوم ،میتوان بر روی احساس
رضایتمندی مشتریان تاثیر به سزایی گذاشت (خشنوید.)5 :2020 ،
رضایتمندی افراد به عنوان یک عامل حیاتی برای موفقیت و حفظ مشتری ،به عنوان یک عامل حیاتی در صنعت رستورانداری مطرح میشود .با افزایش روز
افزون رقابت در صنعت رستورانداری رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل موفقیت و سودآوری رستوران می باشد (پاشا و فرازجو .)2 :1398 ،رضایت مشتری
مهمترین عامل تعیین کننده وفاداری مشتری است .امروزه راضی نمودن مشتریان سازمان به منظور به دست آوردن سهم بیشتر بازار ،تکرار خرید و توصیه محصول
به وسیله مشتری به دیگران که همه این موارد منجر به سودآوری سازمان میگردد ،ضرورت بیشتری یافته است .صنعت رستورانداری نیز از این اصل مستثنی نیست،
به همین خاطر رستورانداران برای کسب منافع بیشتر و جذب رضایت مشتریانی وفادار سعی در باال بردن ویژگیهای رستوران دارند که بعضی از این تالشها در
جهت باالبردن وجهه و شهرت رستوران با توسعه خدمات و سرویسدهی مناسب به مشتریان می باشند (شعیبی .)7 :1397 ،در حال حاضر موفقیت مالی یک رستوران
به توانایی آن در ایجاد تجربههای به یاد ماندنی برای کاربران وابسته است .تجربه افراد در یک رستوران به رضایت آنها و ارزشهای درک شده در آنجا وابستگی
بیشتری دارد تا آنچه در آن مکان به عنوان غذا ارائه میشود (نمسچنسکی و هیدت  .2)2013لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل کالبدی مؤثر با رویکرد ارتقاء
رضایتمندی مشتریان در رستوران بررسی شده است و در جهت پاسخگویی به سؤاالت زیر تدوین شدهاست.
 -1چه مؤلفههایی در ایجاد و ارتقاء رضایتمندی مشتریان در رستوران ،مؤثرند؟
 -2شاخصهای مؤلفۀ کالبدی جهت ایجاد رضایتمندی کدامند؟
 -3چه راهکار هایی جهت طراحی داخلی رستوران و ارتقاء میزان رضایتمندی وجود دارد؟

روش تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف در رده پژوهشهای کاربردی و از لحاظ ماهیت ،توصیفی و از منظر اطالعات ،در دسته پژوهشهای کیفی قرار دارد .در این تحقیق
جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شده است ،که معموال در تمامی تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد .این کار با بررسی کتابها ،پایان نامه ها،
مجالت و مقاالت مرتبط با موضوع انجام شده و با کمک فیش برداری مطالبی از آنها استخراج گردید .هدف این پژوهش دستیابی به عوامل مؤثر در رضایتمندی در
رستوران می باشد ،لذا جهت دستیابی به این هدف در بخش اول ابتدا به دیدگاههای نظریه پردازان در زمینۀ رضایتمندی و نقش محیط داخلی رستوران در جذب و
ماندگاری مشتری پرداخته و در نهایت نتایج به دست آمده در قالب نمودار و جدول ارائه شده است .در بخش دوم مقاله به تحلیل رستوران چوجی پرداخته شده و
نتایج آن نیز در قال جداولی ارائه شدهاست.

پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ این پژوهش در ارتباط با کلمۀ کلیدی رضایتمندی در رستوران مورد بررسی قرار گرفت ،که به مهمترین تحقیقات پیشین اشاره میگردد:
ایالنی و همکاران در مقاله «طعم معماری؛ بررسی ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در طراحی رستورانها (بررسی نمونۀ موردی :رستورانهای محدوده چهارراه زند
شیراز)» ،به این نتیجه رسیدهاند که عالوه بر بوی غذا ،بوی محیط و تهویه مناسب ،رنگ ،نور ،صدا ،جنس و بافت سطوح نیز در برداشت فضایی افراد و برخورد تعاملی
میان آنها دخیلند .لذا ورود افراد به رستورانها مترادف با برداشتهای متعدد خواهد بود (ایالنی و همکاران .)1393 ،اسماعیلپور و مقدم در مقاله «بررسی تاثیر
محیطهای فیزیکی و غذا بر تجربه حسی مشتری و فروش رستوران» به نقش مؤثر ویژگیهای محیطی (رنگ ،نور ،چیدمان ) و ویژگیهای مواد غذایی (نام ،بو ،تازگی،
طعم) در تجربه حسی مشتری و فروش رستوران رسیدهاند (اسماعیل پور و مقدم .) 1394 ،بابا ویسی در مقالۀ «بررسی عوامل کالبدی در ایجاد حس تعلق خاطر به
مکان» به این نتیجه رسیدهاست که عوام ل کالبدی محیط با ایجاد معانی و و تأمین فعالیت های خاص در ایجاد تعلق خاطر به مکان مؤثر است (باباویسی.)1394 ،
شعیبی در مقالۀ «ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستورانداری ،مورد مطالعه رستوران نایب» به این نتیجه رسیدهاست که فاکتورهایی
مانند دکوراسیون داخلی ،دمای مناسب ،پاکیزگی ،عطر ،رنگ و موسیقی به بهبود جو رستوران کمک می کند .این مشخصات بر روی تجربه مشتری حین و قبل از
دریافت خدمات تأثیر میگذارد (شعیبی .)1397 ،شادمهری و مسئول در مقالۀ «بررسی ویژگیهای مبلمان مؤثر در ایجاد وفاداری مراجعین به رستوران» به این نتیجه
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رسیدهاند که فراهم نمودن شرایط محیطی دوست داشتنی و به یادماندنی از طریق تمرکز بر طراحی محیطی و داخلی رستوران میباشد که مبلمان داخلی و دکوراسیون
خارجی رستوران هم نیز ازعوامل تأثیرگذار در ارتقاء این رویکرد میباشد (شادمهری و مسئول.)1397 ،
سپس در ارتباط با پیشینۀ موضوع «عوامل کالبدی مؤثر در رضایتمندی رستوران» بررسی به عمل آمد ،که به مهمترین نمونههای تحقیقات اشاره میگردد:
خشنوید در مقاله «بررسی عوامل کالبدی-محیطی مؤثر بر افزایش میزان رضایتمندی افراد از مکانهای سوم (نمونه موردی :فضای باز رستورانها و فست فودها
در شهر قم)» به این نتیجه رسیده است که عالوه بر کیفیت غذا عوامل کالبدی و محیطی بر ارتقاء رضایتمندی مؤثر است .در این پژوهش این ویژگیها را با سه عامل
شرایط محیط ،عملکرد فضا و نشانهها مورد مطالعه قرار داده است ک ه شرایط محیطی شامل درجه حرارت ،کیفیت هوا ،سروصدا ،موسیقی ،عطر فضا و ...وعملکرد فضا
شامل چیدمان فضا ،تجهیزات ،مبلمان و ...در نظر گرفته شده است؛ و در نهایت از عواملی که مربوط به نشانهها می شود به مصنوعات شخصی سبک دکور و ...اشاره
شده است (خشنوید .)1399 ،پاشا و فراز جو در مقاله «طراحی رستوران با رویکرد تأثیر فضا در رضایت افراد برای سالنهای غذاخوری (نمونۀ موردی :طراحی فضای
رستوران پارک جنگلی نور)» به این نتیجه رسیدهاند که در یک رستوران ،بسیاری از ،محرکها میتوانند حالت احساسی مشتری را تحت تأثیر قرار دهند .این محرکها
شامل هر دو ویژگی محسوس و غیر محسوس رستوران از قبیل ویژگیهای محصول (غذا ) ،محیط فیزیکی و جنبه های دیگر خدمات همچون رنگ ،نور ،مبلمان و دکور
داخلی میباشد (نمکونگ و جانک .)2009 ،آیت اللهی و رحمتیان در مقالۀ «نقش عوامل کالبدی در شکلگیری دلبستگی به مکان» به این نتیجه رسیدهاند که عوامل
کالبدی ،اجتماعی و فردی ،تجارب و خاطرات ،رضایتمندی از مکان ،عوامل فعالیتی و تعاملی ،عامل زمان و مشارکت در طراحی مکان را میتوان جزء عوامل مؤثر در
ایجاد یا ارتقاء حس دلبستگی به مکان دانست (آیت اللهی و رحمتیان .)2013 ،حسین ی و حسینی در مقالۀ «شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی از
خدمات ارائه شده در شهر تبریز به این نتیجه رسیده اند که برای ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران باید جنبههای کیفیت ،استفاده از ترکیبات تازه ،نمایش جذاب،
سالم بودن ،عطر ،طعم و هزینه غذا را در نظر گرفت (حسینی و حسینی .) 1389 ،سقین سرا و مطلقی در مقاله «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در صنعت
رستوران داری (نمونۀ موردی رستوران تاریخی ،توریستی گوئل تبریز)» به این نتیجه رسیدهاند که رضایتمندی رستوران به کیفیت خدمات ،کیفیت غذا ،محیط
رستوران ،قیمت و موقعیت بستگی دارد (سقین سرا و مطلقی.)1396 ،
اما در مقالۀ حاضر در ابتدا مؤلفه های رضایتمندی در رستوران مورد بررسی قرار گرفته و سپس به طور ویژه به عوامل کالبدی مؤثر بر ارتقاء رضایتمندی در
محیط رستوران همچون (رنگ ،نور ،چیدمان ،پیوند با طبیعت) پرداخته شده است و در نهایت مدل کاملی از عوامل مؤثر بر رضایتمندی در رستوران استخراج شده،
که در پژوهشهای پیشین به تمام این عوامل در کنار هم پرداختهنشدهاست.

مبانی نظری
در سالهای اخیر انواع بنگاه های تجاری از کوچک تا فراملیتی ،به اهمیت رضایتمندی مشتری پی بردهاند و همگی قبول دارند ،حفظ و نگهداری مشتری کنونی،
بسیار ارزانتر و سودآورتر از جلب و جذب مشتری جدید است .همچنین حفظ و نگهداری مشتریان کنونی در گرو رضایت آنان از خدمات و محصوالت می باشد.
مطالعات نشان می دهد جلب رضایت مشتریان ،به تدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان در مشتری خواهد شد .سایمون ،1نظریه پرداز معروف علم
مدیریت ،می گوید؛ هنگامی که یک سازمان ،موفق به جلب یک مشتری جدید میشود ،رضایت مشتری نقطهی آغاز برقراری یک رابطهی طوالنی مدت ،مابین مشتری
و سازمان خواهد بود (شاهین و تیموری.)1378 ،

تعریف رضایتمندی
در حالت کلی رضایت به معنی خوشنودی و میل (لغت نامه دهخدا) ،قبول و رضامندی (لغت نامه معین) است .رضایت و نارضایتی را میتوان یک پاسخ احساسی
به ارزیابی از کاال یا خدمتی که مصرف یا ارائه شده است ،دانست (سلطانی و همکاران .)1393 ،بدین ترتیب از دیدگاه پژوهشگران مختلف رضایتمندی یک معیار عام
برای سنجش میزان مطلوبیت ادرارک کیفیت صورت گرفته از محیط توسط افراد ،مطرح شده است .ادراک محیطی اساس رضایتمندی از کیفیت محیط است و
فرآیندی است که از طریق آن ،انسان دادههای الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود برمیگزیند .برخی محققان معتقدند رضایتمندی و خشنودی نتیجه
ادراکی است که انسان بر مبنای ارزیابی مثبت محیطی و تجربه فردی به جامعه خود به دست میآورد؛ به طوری که منجر به سالمت فیزیکی ،سالمت اجتماعی،
ارگانیکی و بهداشت روانی میشود (دوزدوزانی و همکاران .)1394 ،الیور ( 2)1978تعریف رضایت مشتری را چنین مطرح می کند؛ هر کسی می داند رضایتمندی
چیست تا این که از او بخواهد تعریفی از رضایت ارائه دهد آن وقت به نظر میرسد هیچ کس نمیتواند آن را تعریف کند .رضایتمندی را میتوان به عنوان یک پیامد
یا یک فرایند هم تعریف کرد .واورا 3طبق تعریفی که از رضایت مشتری به عنوان یک پیامد یا خروجی ارائه کرده است ،رضایت را حالت نهایی که از مصرف محصوالت
حاصل میشود ،معرفی میکند .در این حالت ممکن است حالتی شناختی از دریافتیها ،عکس العملی احساسی به یک تجربه یا مقایسه بین مزایا و هزینهها با نتیجه
مورد انتظار باشد و واورا در تعریف دیگری که از رضایت به عنوان یک فرآیند ارائه داده است ،فرایندهای ارزیابی ،شناختی و روانشناسی مؤثر بر رضایت مشتریان را
مورد تاکید قرار داده است .در این حالت رضایت مشتری طی فرآیند ارائه خدمات صورت میگیرد (بزرگی  .)2007بر اساس تعریف تس و ویلسون ( ،4)1988رضایت
مشتری ،عبارت است از :پاسخ مشتری ،به ارزیابی تفاوت ادراک شده بین انتظارات قبلی یا برخی از هنجارهای عملکرد و عملکرد واقعی محصول ،که بعد از مصرف
ادراک می شود.
در ذیل میتوان تعریفی جامعی از رضایتمندی بیان نمود:
 -۱رضایت مشتری عکس العملی احساسی یا حالتی از درک متقابل و شناخت است.

۱

Farzaneh azari saljooghi
Oliver ۱۹۷۸
۳
Vavra
۴
Tes & Vilson
۲

۲۱۷
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 -۲رضایت مشتری ،پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه ،روی انتظارات از تولید و تجربهی استفاده از خدمات یا مصرف و ...است.
 -۳رضایت مشتریان ،عکسالعملی است که در یک دورهی زمانی رخ می دهد .مثال بعد از اولین انتخاب یا بر اساس تجربههای مکرر و…
در تعاریف عملیاتی بیشتر به این نکته توجه شده است که برداشت مشتری از رضایت در چهارچوب انتظارات او شکل میگیرد یعنی رضایتمندی ،عبارت است
ازتفاوت میان انتظارات و برداشتها (حسینی .)1389 ،درنتیجه رضایتمندی برپایه دامنهی گستردهای از انتظارات و تمایالت افراد استوار است و عوامل متعددی در
کاهش یا افزایش آن مؤثرند (شعیبی.)7 :1397 ،

مدل های شاخص رضایتمندی
مدل شاخص رضایت مشتری در آمریكا
در این مدل شاخص رضایت مشتری ،در وسط زنجیره ضوابط میباشد .ورودیها یا علل عمده رضایت مشتری در این مدل ،شامل انتظارات ،کیفیت درک شده و
ارزش درک شده می باشند .خروجیها یا پیامدهای اساسی رضایت مشتری شامل شکایات مشتری و وفاداری مشتری است( .نمودار )1
پس از بررسی ورودیهای مدل ،خروجیها مطرح میگردند .مطابق یک تئوری معروف در علم بازاریابی ،پیامد فوری افزایش رضایت مشتری ،همانا کاهش میزان
شکایات او و افزایش میزان وفاداری مشتری است .یعنی اینکه افزایش میزان رضایت مشتریان ،عالوه بر کاهش شکایات مشتری ،میزان وفاداری اعتماد او به سازمان را
نیز مضاعف می سازد (بروهن.1)2000 ،
انتظارات

شکایت
ارزش درک شده

رضایت مشتری

کیفیت درک

وفاداری
نمودار :1شاخص رضایت مشتری در آمریکا (فورنل و دیگران

شده

2)1996

مدل شاخص رضایت مشتری مدیریت کیفیت اروپا
تجارب موفقیت آمیز آمریکا در تعیین شاخص رضایت مشتری ،موجب شد تا سازمانهای اروپایی همچون مؤسسه کیفیت اروپا و سازمان مدیریت کیفیت اروپا،
تحت حمایت اتحادیه اروپا اقدام به ایجاد شاخص رضایت مشتری در اروپا بنمایند .مطابق این مدل محرکهای رضایتمندی مشتری ،تصویر درک شده توسط
مشتری ،انتظارات مشتری ،کیفیت درک شده و ارزش درک شده (ارزش مالی) می باشند (فتاحی و اسدزاده مقدم( .)3 :1399 ،نمودار )2
تصویر

انتظارات
وفاداری

رضایت

ارزش درک
کیفیت درک شده
سختافزار

کیفیت درک شده
نرم افزار

نمودار  :2شاخص رضایت مشتری در اروپا (ایکلف و وستلند)2002 ،3

شاخص ملی رضایت مشتری در سوئیس
ایجاد این شاخص ملی از سال  ،1996طی یک پروژه تحقیقاتی در دانشکده امور بازاریابی و کسب و کار از دانشگاه بازل 4آغاز شد .مهمترین اصالحاتی که در این
مدل صورت گرفته ،معرفی یک متغیر جدید به نام مکالمه مشتری و در مرحله بعد توسط روش محاسبات دراندازهگیری متغیر وفاداری مشتری می باشد (فتاحی و
اسدزاده مقدم( .)3 :1399 ،نمودار )3

۱

)Bruhn, M. and M.A. Grund (۲۰۰۰
)Fornell,C. (۱۹۹۲
۳ eklof & vestland
۴
University of basel
۲

۲۱۸
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تمایل برقراری ارتباط با عرضهکننده
سهولت
رضایت کلی
مکالمه مشتری

رضایت از مکالمه کلی

رضایت در مقابل
رضایت مشتری

تمایل به توصیه محصول به دیگران

انتظارات
رضایت در مقابل

وفاداری مشتری

تمایل به خرید مجدد

محصول ایدهآل

تمایل به تعویض عرضهکننده
نمودار  :3شاخص رضایت مشتری در سوئیس (بروهن ،گراند

6)2000

مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی ۲۰۰۰
شاخص رضایت مشتری در مالزی ،یک شاخص ملی اقتصادی است که در سال  2000میالدی بنیان شده است .این شاخص در کنار سایر شاخصهای اقتصادی
همچون تولید ناخالص ملی ،به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی سازمانها است .این مدل شامل  6متغیر می باشد .در این مدل عامل رضایت مشتری شامل سه متغیر
میباشد که به ترتیب عبارتنداز کیفیت درک شده ،انتظارات مشتری و ارزش درک شده و از سوی دیگر ،پیامدهای رضایت مشتری شامل دو متغیر تصویر درک شده
از محصول یا خدمت و وفاداری مشتری می باشند (فتاحی و اسدزاده مقدم( .)4 :1399 ،نمودار )4
تصویر

کیفیت درک

ارزش درک

رضایت

انتظارات
وفاداری
نمودار  :4شاخص رضایت مشتری در مالزی( عبداله و دیگران )2001

مدل شاخص ملی رضایت مشتری در ترکیه ،آیدین و اوزر

1

۲۲۰۰۵

اولین مطالعات در خصوص این مدل در سال  2004توسط ترکیلماز اوزکان انجام شد (اکتپ و همکاران .3)2015 ،و سپس مدل مذکور توسط آیدین و اوزر در
سال  2005گسترش و بهبود یافت .آیدین واوزر با توجه به مدلهای سوئد ،آمریکا و اروپا مدلی را مبتنی بر  8متغیر ارائه نمودند که  5متغیر آن از مدلهایی که قبال
ذکر شد ،برگرفته شده است ،ضمن اینکه  3متغیر جدید را نیز در بردارد .متغیرهای جدید عبارتنداز :کنترل شکایات و انتقادات ،اعتماد ،اطمینان و هزینه تغییر
(فتاحی و اسدزاده مقدم( .)6 :1399 ،نمودار )5
کنترل شکایات

تصویر

انتظارات
وفاداری

رضایت مشتری
اعتماد و اطمینان

کیفیت درک

هزینه تغییر
نمودار : 5شاخص رضایت مشتری در ترکیه (آیدین و اوزر )2005

۱

)Abdullah, M., N. Husain, and A. El-Nassin (۲۰۰۱
)Aydin & Ozer (۲۰۰۵
۳
)Aktepe, Adnan, Süleyman Ersöz, and Bilal Toklu. (۲۰۱۵
۲

۲۱۹
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عوامل مؤثر بر ارتقاء رضایتمندی در رستوران
جان لنگ 1در یک جمع بندی از نظریات محققان ماهیت محیط را به چهار نوع کالبدی ،اجتماعی ،روانشناختی و رفتاری تقسیم کرده و بر این اساس محیط
کالبدی را شامل مکان های زمینی و جغرافیایی ،محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروهها ،محیط روانشناختی را شامل تصاویر ذهنی مردم و محیط
رفتاری مجموعه عواملی که فرد به آن واکنش نشان میدهد ،معرفی میکند (شاهچراغی و بندرآباد .)27 :1394 ،باید یادآوری کرد که معنی و محتوای مفهوم و ماهیت
« محیط» از نظر پژوهشگران ،متفاوت است .افراد با توجه به مطالعات موجود ،به دو دلیل عمده به رستورانها مراجعه می کنند؛ کمبود وقت و نیاز به تعامالت
اجتماعی .از سوی دیگر ،زندگی آپارتماننشینی و فضای محدود خانهها ،مزاحمت برای همسایگان و ترافیک شهری نیز عوامل مؤثری در اهمیت نقش فضای رستورانها
برای شکلگیری و حیات تعامالت اجتماعی محسوب میشوند .کمبود وقت ،مهمترین عاملی است که بخش عمدهای از اجتماع را وادار به صرف غذا در خارج از خانه
می کند؛ خصوصاً در جوامع مدرن که زنان و مردان به کار خارج از خانه میپردازند ،عمالً زمانی برای پخت و پز ندارند (آشوری و طالبیان .)18 -17 :1392 ،در
رستوران افراد نیازی به صرف وقت برای فراهمکردن مواد اولیه ،پخت و نظافت پس از سرو غذا نداشته و در ازاء پرداخت هزینه ،این زمان را به سرو غذا و تعامالت
اجتماعی با همراهان میپردازند .هرچند باید به خاطرداشت رستورانها به دلیل در برداشتن هزینههای بیشتر نسبت به سایر فضاهای گردهمایی ،کاربران محدودتری
را به خود جلب می کنند .نیاز به تعامالت اجتماعی ،عامل دیگری است که باعث جذب مردم ،خصوصاً جوانان به رستورانها می شود .ویلیام وایت در کتاب «زندگی
در فضاهای جمعی» چنین می نویسد« :اگر میخواهید در مکانی بذر فعالیت بپاشید ،در آنجا خوراکی بفروشید» (وایت.2)50 :1980 ،
پس از سپری کردن روزی پر استرس و خستگی ،صرف غذا در محیطی آرام و تعامل با خانواده و دوستان میتواند لذت بخش باشد .به همین ترتیب همانطور که
کمبود وقت عامل اصلی صرف ناهار در رستوران های کوچک و نه چندان فاخر در میان روز است نیاز به تعامالت اجتماعی و حضور در میان جمع دلیل اصلی صرف
شام در رستورانهایی با کیفیت غذایی و فضایی باالتر است (آشوری و طالبیان .)20 :1392 ،رستوران به عنوان مقصد همراه با توقف ،برای مراجعان خود خشنودی و
آرامش به دنبال دارد .این موضوع سبب شده تا از تعامالت بین افراد ،تجربیات ارتباطی و اجتماعی ایجاد شود .معماری و فضای رستوران از دیدگاه پدیدارشناسی نیز
قابل بررسی است :عالوه بر بوی غذا ،بوی محیط و تهویهی مناسب ،رنگ ،نور ،صدا ،جنس و بافت سطوح نیز در برداشت فضایی افراد و برخورد تعاملی میان آنها
دخیلند .لذا ورود افراد به رستورانها مترادف با برداشتهای متعدد خواهد بود (معتمد و همکاران .)2 :1397 ،محیط رستوران خوشایند ،به احتمال زیاد منجر میشود
که مشتریان وقت و پول بیشتری نسبت به رستورانهای دیگری که احساسات ناخوشایندی را در مشتری ایجاد میکند ،بپردازند (الد هاری و همکاران،
 .3)2008مطالعات کاربردی نشان میدهد که درک مثبت مشتریان از فضای رستوران میتواند احساس مثبتی را در آنها به وجود آورد که منجر به رضایت و قصد
بازگشت مشتریان در استفاده از کاال و خدمات گردد (پاشا و فرازجو .)4 :1398 ،همچنین ارزشی که افراد از خدمات ارائه شده در ازای هزینه پرداختی ،دریافت
میکنند ،میتواند بر رضایت گردشگران تاثیر بگذارد؛ بنابراین متناسب بودن قیمت غذاها و خدمات ارائه شده در رستوران با کیفیت درک شده توسط مشتریان از
آنها ،عامل مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد (حسینی و حسینی .)8 :1398 ،عامل رضایتمندی به عواملی مثل امکانات -سازش با مکان -اجرا و محیط
پایدار -ویژگیهای بصری و مدیریتی -مقادیر اقتصادی مکان -تصور اقامتی از واحدی مشابه -مکانی با محیط اجتماعی -ویژگیهای معماری و طراحی شهری -روابط
اجتماعی -ویژگیهای زمینهای بستگی دارد ( .)Secchiaroli & Bonnes, ۱۹۹۵به هر میزان که نیازهای شخص در مکان برآورده شود ،احتمال برقراری رابطهی
عاطفی مطلوب با آن افزایش می یابد ( .)Fisher et al, ۱۹۷۷با توجه به مطالعات انجام شده ،در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایتمندی در رستوران ،چارچوب نظری
پژوهش به صورت زیر ارائه میگردد (نمودار شماره .)6
عوامل رضایتمندی در رستوران

عوامل کالبدی

رنگ
نور

عوامل محیطی

خوانایی

آسایش اقلیمی

نوع و
چیدمان
مبلمان

تهویه
مناسب

پیوند با
طبیعت

بوی مطبوع

عوامل عملکردی

عوامل اجتماعی

عوامل معنایی و
احساسی

چیدمان کارآمد

حریم شخصی

خاطره انگیزی

فضای جمعی

هویتمندی

پاسخگویی
به نیازها

عوامل اقتصادی

مناسب بودن
قیمت غذا

عوامل زمانی

زمان مناسب
برای ارائه
غذا

به صرفه بودن
تعامالت
اجتماعی

تعلق به
مکان

رفتار مناسب
کارکنان

راحتی و
آرامش

تنوع قیمت
غذا ها

نمودار  : 6مدل مفهومی عوامل مؤثر بر رضایتمندی در رستوران (منبع :نگارندگان)

۱

John Lanng
)Whyte, William H. (۱۹۸۰
۳
)Ladhari, R , Brun, I ,& Morales, M. (۲۰۰۸
۲

۲۲۰

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال سوم

شماره  17زمستان 1399

از میان تمامی عوامل ،این پژوهش به طور خاص به بررسی عوامل کالبدی تأثیر گذار بر افزایش میزان رضایتمندی افراد از اینگونه مکانها پرداخته است.

مؤلفههای کالبدی مؤثر بر رضایتمندی در رستوران
کیفیت فضای داخلی رستوران تاثیر مستقیم بر رضایت افراد دارد و از آنجا که طراحی داخلی فضا در ارتباط مستقیم با ویژگی روحی و روانی انسان قرار
دارد؛ بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب ،عناصر فضا در طراحی داخلی رستوران مورد توجه قرار گیرد .در نتیجه عناصر کالبدی ذکر شده باید به طور هماهنگ و
متناسب در رستوران قرار گیرند .فضای رستوران با ترکیب مناسب و صحیح از این عناصر به هویت و کیفیت مورد نظر دست مییابد و محیطی مأنوس و مفید و قابل
استفاده ،زیبا ،خوشایند ،امن و مستحکم فراهم می آورد و موجب رضایتمندی افراد میشود (پاشا و فرازجو .)3 :1398 ،بهبود شرایط محیطی موجب داشتن تجربیات
بهتر برای مشتری می شود ،مانند ( فراهم آوردن شرایطی برای مشتری که احساس کند زمان به سرعت میگذرد یا بهبود شرایط عاطفی مشتری در طول زمان
انتظار) و میتواند تآثیرات منفی انتظار را که یک امر اجتناب ناپذیر است در تصور مشتری به رستوران کاهش داد و شرایط انتظار را بهبود بخشید (آالرد و همکاران،
 .1)2013زیرا پیش بینی میشود که عناصر محیطی می توانند احساسات و زمان انتظار درک شده توسط مشتری را تحت تاثیر قرار دهند و به نوبه خود باعث جلب
رضایت مشتری شوند .(Chien, S. Y., & Lin, Y. T. ۲۰۱۵( .اگر محیط بخشی از نیازهای اولیه و مهم انسان را برطرف کند ،ارزشها افزایش پیدا میکنند و
رضایتمندی به سطح باالتری میرسد  .در این پژوهش بررسی عواملی مانند (رنگ ،چیدمان ،پیوند با طبیعت ،نور) در ارتقاء رضایتمندی تأثیر بیشتری دارد .در نتیجه
توضیح مختصری از هر کدام ارائه شده است.

رنگ
برای طراحی داخلی رستوران یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر گرفته شود رنگبندی فضا است .دلیل این تاکید بر روی رنگهای به کار رفته این است
که رنگ ،بر روی اشتها ،میزان سرعت غذا خوردن ،ایجاد احساس دعوتکنندگی و حتی میزان فروش رستوران تاثیرگذار است .ممکن است بعضی تئوریهای رنگی به
نظر از مد افتاده و یا قدیمی باشند اما خیلی از این تئوریها بر روی تاثیر رنگ روی اشتها توجه کامل را نشان میدهند .بنابراین میتوان در دنیای مد امروزی هم از
آنها بهره جست (ابراهیمی و قریب گرگانی .)11 :1396 ،رنگ بر روی حس چشایی ما ،خلق و خوی ما و سطح آسایش درونی ما تأثیر میگذارد .از سوی دیگر در
هتلها و رستورانها متخصصان از البیهایی که به طور استادانه و با نمادهایی با رنگهای زیبا ،مطابق با محیط پیرامون نه تنها برای جلب مشتریان فعلی بلکه برای
نفوذ در مهمانان جهت ایجاد یک تجربه دیداری خوب طراحی شده ،استفاده می کنند.
ما گوالس (  2)2009در تحقیق خود به نقل از سینگ (  3)2006بیان کرده است که استفاده مناسب از رنگ و اهمیت آن در تأثیرگذاری در انتخاب افراد را میتوان
با این حقیقت مشخص،که اکثر افراد ذهنیتشان در  40ثانیه اول مواجهه با افراد و محصوالت شکل میگیرد ،بیانکرد (اسماعیلپور و مقدم .)6 :1397 ،در انتخاب
رنگ برای طراحی داخلی رستوران از این موارد باید اجتناب نمود:
 به کارگیری تعداد بیش از حدی از رنگها :این کار به تأثیری ناموزون و غیر منسجم میانجامد و سبب میشود که طرح لجامگسیخته و آشفته جلوه کند. به کارگیری میزانی برابر از طیفهای یکسان :حتی اگر فقط از دو رنگ در طرح استفاده میشود ،میزان کسی از دیگری باید بیشتر باشد تا رنگ زمینه اصلی ،تاثیرو غلبه خود را نشان دهد.
 به کارگیری آنها بدون آزمودن آنها :حتی مجموعه رنگهای مختلفی که بر اساس چرخه رنگ و به صورت نظری سازگاری مناسبی با یکدیگر دارند ،ممکناست در عمل و تحت شرایط مختلف محیطی از جمله میزان نور و ابعاد اتاق ،به هیچ وجه با هم سازگار نباشند و زیبا به نظر نرسند .پس قبل از اجرا حتماً باید آنها
را در شرایط فوق درکنارهم سنجید (ابراهیمی و قریبگرگانی.)14 :1396 ،

چیدمان
نتایج پژوهش اینطور نشان میدهد که مبلمان یک رستوران می تواند نقش بسزایی در انتخاب آن مکان برای مراجعات بعدی داشته باشد .همچنین الزم است
مبلمان مذکور دارای ویژگی هایی باشد که نیازهای مراجعین را برطرف کند (ملکیپور و شادمهری .)6 :1398 ،چیدمانی که باعث احساس فشار و تنگی در افراد شود
ممکن است اثری مستقیم بر ادراک مشتری از سطح کیفیت و هیجان داشته باشد و به طور غیر مستقیم باعث تمایل آنها به بازگشت می شود .این بدین معنی است
که باید برای کسانی که در یک رستوران مجلل هستند فضای کافی جهت کاوش آنها و تحریک تجاربشان فراهم کنیم .محل میزها یک تأثیر فوق العاده بر تجربه
کلی یک مشتری دارد .قرار دادن میز یک حس حریم خصوصی را به مشتری منتقل میکند و به عنوان یک مرز برای او میباشد .همچنین چیدمان روی میز مثالً ظروف
با لبه تخت ،چینی ،ابزار مؤثری در نحوه ادراک مشتری از کیفیت خدمات در رستوران است .روشی که میز تزیین شده است (به عنوان مثال شمع و گل بر روی میز)،
باعث میشود مشتریان احساس کنند در یک مکان با پرستیژ هستند (.4)Ryu. K, Han.H, ۲۰۱۱
نکاتی در ارتباط با شکل چیدمان در راستای رضایت مشتریان
 برای اینکه غذا خوردن راحت و بدون مشکل باشد ،یک میز با ناحیه اطراف 60سانتیمتر و عرض 40سانتیمتر ارتفاع الزم دارد. عرض  85 -80سانتی متر برای میز  4نفره غذاخوری مناسب است. میز های مدور و یا میزهایی با شش یا هشت گوشه قطر  90تا  120سانتی متر مناسب است. -کمترین مقدار فضای بین میزها  150سانتی متر و راههای عبور بین میز و دیوار 60سانتیمتر میباشد.
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 ارتفاع تا سقف در یک رستوران با مساحت کمتر از  100متر 3 ،متر میباشد. وجود صندلی کودک الزامی است. وجود راه خروج اضطراری با حداقل عرض  100سانتیمتر به ازای هر  150نفر. حداقل سطح پنجرههای رستوران  110سانتی متر مربع میباشد. ارتفاع استاندارد میز در یک رستوران  80سانتیمتر میباشد. عرض راهرو برطبق مساحت فضای غذاخوری تا  250متر مربع بیش از  130سانتی متر امکانات سرویس بهداشتی به ازای  50 -200نفر مشتری 2 ،سرویس بهداشتی زنانه  2سرویس بهداشتی مردانه. ابعاد میز مربع چهار نفره با چینش صندلی در دو جهت ( 80 * 52سانتیمتر) و قطر میز دایره  6نفره ( 125سانتیمتر) میباشد. آشپزخانه ،انباریها ،محلهای تحویل غذا ،توالتها و دیگر نواحی سرویس دهنده باید اطراف سالن اصلی غذاخوری باشند با این وجود توالتها بهتر است در طبقاتدیگری قرار بگیرند (تنورساز.)3 :1395 ،

پیوند با طبیعت
با توجه به نیازهای جسمی ،روحی و عاطفی افراد ،طراحان داخلی از رویکردهای انسان محور برای پرداختن به نحوۀ زندگی امروز استفاده می کنند .ایجاد
رویکردهای نوین برای ارتقاء سالمت ،ایمنی و رفاه ،طراحی فضای داخلی معاصر را بر آن داشت تا به طور فزاینده ای از آوردن طبیعت به داخل ساختمان به عنوان
یک رویکرد جامع برای طراحی الهام گیرد .انسان تمایل ذاتی برای پیوند با طبیعت دارد؛ از جمله وابستگی عملی انسان ها به طبیعت ،رضایت حاصل از تعامل مستقیم
با طبیعت ،جذابیت طبیعت و نقش آن به عنوان منبع الهام و آرامش و دلبستگی عاطفی انسان به طبیعت و مناظر و فضاها میتوان در نظر گرفت.

نورپردازی
ی کی از عواملی که انسان با قرار گرفتن در برخی از فضاها و مکان ها احساس شادی و شعف می کند و بیشترین لذت را از بودن و ماندن در آن محیط میبرند و
یا بالعکس ،در فضاها و مکانهای غمگین ،دل مرده ،افسرده و بی قرار میشود به نور و نور پردازی ارتباط دارد(خشنوید .)10 :2020 ،اولین نکته مورد توجه در استفاده
از نور طبیعی در فضا ورود آن به فضاهای درونی است ،که به واسطه نما از محیط بیرون تفکیک شده اند .راه اصلی ورود نور طبیعی به فضا ،استفاده از بازشوهایی در
پوسته است .در مورد استفاده از نور روز در فضاهای داخلی ،دو حوزه مجزا وجود دارد .قسمتهای پیرامونی ساختمان که مرتبط با پوسته ساختماناند و امکان دسترسی
مستقیم به نور طبیعی را دارند و قسمتهای درونی تر ساختمان که با پوسته ساختمان ارتباط مستقیم ندارند و تأمین نور طبیعی برای این قسمتها ،فقط با استفاده
از سیستمهای انتقال ،میسر است (خشنوید.)10 :2020 ،

نمونه موردی :رستوران چوجی ،معماری چوب و فلز در تهران
رستوران چوجی واقع در تهران ،خیابان سهروردی با مساحت  200متر مربع ،در سال  1395توسط مسعود الماسی و همکارانش بازسازی شد. www.caoi.ir.
این رستوران با ایده تفکیک فضاها بر اساس نیازهای متفاوت در عین یکپارچگی کل مجموعه در جهت ارتقاء مشتریانش گام برداشت .لذا در قسمت ورودی ،فضایی
عمومی برای ارتباطات اجتماعی ایجاد گشت (تصویر شمار .) 3راهروها به وسیله ی دیواره چوبی و تغییر متریال در سقف شاخص گردید (تصویر شمار .)4فضای
خانوادگی و پرجمعیت در طبقه پایین با سقف بلندتر و شفافیت بیشتر قرار گرفت و نیم طبقه باال با سقف کوتاه تر ،نور ،دید و شفافیت کمتر و در نتیجه محرمیت
بیشتر به کاربری فضای خصوصی ،کم جمعیت و دوستانه اختصاص یافت (تصویر شماره 1و .)2

تصویر :1سالن غذاخوری
(منبع)www.archdaily.com :

تصویر :2فضای سالن غذاخوری
(منبع)www.archdaily.com :

تصویر :3فضای ورودی
(منبع)www.archdaily.com :

نقشه  :2پالن رستوران طبقه دوم (منبع)www.archdaily.com :

تصویر :4راهرو
(منبع)www.archdaily.com :

نقشه  :3پالن رستوران طبقه اول (منبع)www.archdaily.com :
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یافتهها:
بررسی مؤلفههای کالبدی در رستوران چوجی
رستوران چوجی در راستای کاهش زمان انتظار درک شده توسط مشتریان ،به عوامل محیط فیزیکی توجه بیشتری کرده است و بر روی عواملی مانند طراحی و
دکوراسیون خارجی ،محیط داخلی و تجهیز و نوسازی تجهیزات و امکانات موجود در رستوران سرمایه گذاری بیشتری کرده است .این پژوهش به توضیح مختصری در
ارتباط با نحوه برخورد با هر کدام از عوامل کالبدی مؤثر در رستوران چوجی ،پرداخته است.

رنگ
در طراحی داخلی این رستوران از متریال و رنگ چوب برای همه جداره ها استفاده شده است که باعث گرما و صمیمیت در این فضا میگردد .همچنین رنگ
استفاده شده در مبلمان این فضا رنگ مشکی و درصد پایینی از رنگ قرمز و آبی میباشد که به صمیمیت و دنج شدن این فضا افزوده است .مبلمان استفاده شده در
این مجموعه نیز صندلیهای فلزی مستطیل شکل گوشه دار میباشد که باعث خوانا شدن فضا و راحتی مشتریان شده است (تصویر شماره.)5

نور
نور به عنوان مهمترین عنصر در طراحی و معماری داخلی و یکی از عوامل تاثیر گذار بر معماری و طراحی ساختمان و حتی شهر میباشد .اگر نور را فقط از جنبه
روشنایی بررسی کنیم ،میتوانیم بگوییم نور مصنوعی مکمل نور طبیعی است و در هر فضایی که نور طبیعی قادر نباشد که روشنایی محیط را تامین کند ،از نور
مصنوعی بهره می گیریم .نکته قابل توجه این است که صرفا جنبه روشنایی نور مطرح نیست ،بلکه باال بردن کیفیت معماری و فضا نیز مد نظر است که این کار را به
وسیله نورپردازی انجام می دهیم .در رستوران چوجی با استفاده از بازشوهای عریض در نما و المپهای مهتابی وهالوژن در داخل فضا نور طبیعی و مصنوعی الزم را
تأمین کرده است (تصویر شماره  6و .)7

تصویر  :5نورپردازی رستوران چوجی
(منبع)www.archdaily.com :

تصویر  :6نورپردازی رستوران چوجی
(منبع)www.archdaily.com :

تصویر  :7نورپردازی رستوران چوجی
(منبع)www.archdaily.com :

چیدمان
همچنین در صورت وجود ازدحام باال در رستوران تالش شده است که حریم خصوصی مشتریان حفظ شود زیرا محققان معتقدند که زمانی که مشتریان احساسات
منفی(مانند نارضایتی یا برآشفتگی) را در محیطهای شلوغ تجربه میکنند رفتارهای نامطلوبی از خود نشان میدهند (الماسی و راهچمنی .)6 :1395 ،از دیگر فضاهای
مهمی که در طراحی داخلی رستوران باید مورد توجه قرار گیرد فضای ورودی است .در واقع ورود به یک رستوران باید حس و حال شخصی را تغییر دهد ،احساس
راحتی ،هیجان و حتی سرگرم شدن به واسطه ورود به چنین محیطی باید در اشخاص بروز کند (معتمد و همکاران .)4 :1397 ،که در رستوران چوجی وجود فضایی
بلند در قسمت ورودی رستوران به عنوان مبدأ اصلی حرکت دارای بیشترین پتانسیل برای ایجاد ارتباط بصری در پروژه است .به نحوی که امتداد ارتباط دید ناظر و
کشش آن به داخل فضا بتواند کنجکاوی ناظر را برانگیزد و با شکستن سکون فضا ،پویایی و تحرک را به ارمغان آورد و در نهایت انچه بیش از همه در طراحی این
رستوران مورد توجه قرار گرفت ایجاد دیوارهای برای تفکیک فضاهای خصوصی ،خانوادگی یا دوستانه بود که بدون خردکردن فضا و در عین حال با حفظ حریم شخصی
ایجاد شدهاند و مسیرهای حرکت بدون آسیب رساندن به حریم خصوصی و با فاصله از آن قرار دارند (( .)www.archdaily.comتصویر شماره  8و .)9

تصویر  :8جداسازی راهرو و سالن غذاخوری
(منبع)www.archdaily.com :

تصویر  :9مبلمان رستوران
(منبع)www.archdaily.com :
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تصویر  :10مبلمان و چیدمان فضای ورودی رستوران
(منبع)www.archdaily.com :
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پیوند با طبیعت
در این رستوران برای هرچه کمتر آسیب رساندن به چرخه طبیعت از مصالحی مانند چوب و آهن به عنوان عناصر اصلی در شکلگیری جدارهها استفاده شده
است ،باعث ارتباط مثبت با طبیعت هم شده است و حس خوشایندی را به مشتریان القا میکند (تصویر شماره .)10

تحلیل یافتهها
با توجه به اهداف تحقیق و بر اسااس مطالعات اسانادی و کتابخانهای صاورت گرفته در خصاوص عوامل کالبدی مؤثر بر ارتقاء رضاایتمندی در رساتوران ،در گام اول
این پژوهش ،مؤلفههای مؤثر بر ایجاد و ارتقاء رضاایتمندی در رساتوران اساتخراج شاده و نتایج نشاان میدهد این عوامل شاامل :عوامل کالبدی ،محیطی ،عملکردی،
اجتماعی ،معنایی و احسااسای ،اقتصاادی و عامل زمان میباشاند .ساپس شااخصهای مرتبط با هر مؤلفۀ تدوین گشاتهاسات (نمودار  .)6در گام بعد بر مبنای مشااهدات
میدانی در نمونۀ مورد بررسای ،نحوه عملکرد هر کدام از عوامل مؤثر بر رضاایتمندی در رساتوران چوجی تحلیل و بررسای شادهاند (جدول  .)1تحلیلها نشاان میدهند
که مابین تمام مؤلفههای مؤثر ،مؤلفههای کالبدی در نمونۀ مورد بررساای ،بیشااترین تأثیرگذاری را بر رضااایتمندی مخاطبین داشااته و تمامی شاااخصهای مرتبط با
مؤلفۀ کالبدی در فرایند طراحی رستوران چوجی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند (جدول .)2
جدول شماره  :1عوامل موثر بر رضایتمندی در رستوران چوجی (منبع :نگارندگان)
مؤلفههای مؤثر بر
رضایتمندی در رستوران

مؤلفۀ کالبدی

مؤلفۀ اجتماعی

مؤلفۀ عملکردی

مؤلفۀ محیطی

عکس

نحوه عملکرد در رستوران چوجی
عوامل کالبدی مؤثر بر رضایتمندی نور ،رنگ ،چیدمان ،پیوند با طبیعت میباشد که در رستوران
چوجی بررسی شده است.
در مبحث نور ،رستوران چوجی با استفاده از بازشوهای وسیع در نمای ساختمان برای استفاده
از نور طبیعی و المپ های مهتابی و هالوژن برای ایجاد نور مصنوعی ،این مهم را رعایت کرده
است .همچنین برای ایجاد چیدمانی مناسب از پارتیشنهای چوبی استفاده کرده است که
فضاهای شلوغ و خلوت را از هم مجزا میکند و باعث ایجاد امنیت و آرامش مشتریان شده است.
استفاده از عنصر چوب باعث گرمی محیط و ارتباط با طبیعت میشود .این رستوران اگر از
رنگهای گرم در فضا استفاده میکرد فضای مهیجتری را به دست میآورد .اما اکثر عناصر رنگ
چوب است و فقط در مبلمان از رنگهای قرمز و آبی با مقیاس کوچک استفاده نموده است.
از مهمترین عوامل اجتماعی در نظر گرفته شده در این رستوران وجود حریم شخصی و در عین
حال فضای مناسب جمعی میباشد .جداسازی سالنهای غذاخوری از بقیه فضاها در پی ایجاد
حریم شخصی و نبود مزاحمت برای مشتریان صورت گرفتهاست.
طبقه همکف با توجه به ابعاد بزرگتر و سقف بلندتر برای فضای جمعی و شلوغ تر در نظر گرفته
شده و طبقه اول به دلیل ابعاد کوچکتر و سقف کوتاهتر برای فضای خلوتتر طراحی شدهاست.
وجود مبلمان مناسب و موارد ذکر شده در باال در پی ایجاد راحتی مشتریان میباشد.

عوامل در نظر گرفته شده در این رستوران وجود چیدمان مناسب و پاسخگویی قابل پذیرش به
نیازها است .برقراری حریم شخصی با چیدمان مناسب فضا و جداسازی فضای شلوغ و خلوت از
یکدیگر پاسخگویی مناسبی برای نیازهای مشتریان این رستوران میباشد.

شاخصهای مؤثر در عوامل محیطی عبارتند از :آسایش ،تهویه مناسب و بوی مطبوع غذا و
محیط که در این رستوران ،با وجود بازشوها و دستگاههای مکش مناسب و سیستم سرمایش و
گرمایش مناسب ،این عوامل در نظر گرفته شده است.
عالوه بر این شاخص خوانایی در عوامل محیطی با وجود مبلمانی با هندسه خوانا و استفاده
درست از عنصر رنگ ایجاد شدهاست.
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تعلق به مکان از شاخصهای برگزیده در عوامل معنایی و احساسی میباشد که در رستوران
مذکور به دلیل بهرهگیری از مصالح طبیعی نظیر چوب و همچنین وجود حریم شخصی ،کامالً
در نظر گرفته شده است .ایرانیان از دیرباز در فضاهایی زندگی کردهاند که حریم خصوصی و
عمومی را مجزا نموده و امکان دسترسی به فضای اندرونی را محدود کردهاند .لذا در ناخودآگاه
خود خاطرهای از گذشته را به یاد دارند که تمایل آنان برای استفاده از فضاهایی با آرامش
فضاهای گذشته را بر میانگیزد .بنابراین آنچه در طراحی این رستوران مورد توجه قرار گرفت
ایجاد دیوارهای برای تفکیک فضاهای خصوصی ،خانوادگی یا دوستانه بود که بدون خرد کردن
فضا و در عین حال با حفظ حریم شخصی ایجاد شده باشند.

نتیجهگیری
با توساعه جوامع انساانی و بروز خم معانی در فضااهای سااخته شاده ،کیفیت فضااها و نقش مؤلفههای مؤثر بر رضاایتمندی در شاکلدهی فضااهای دلنشاین ،مورد
توجه طراحان قرار گرفته اسات .توجه به چگونگی تأثیر متقابل محیط و فضاای سااخته شاده بر ذهنیات انساانی ،یکی از پیامدهای این امر محساوب میشاود .فضااهایی
که القاءکننده شااور و نشاااط و هیجان و به دنبال آن آرامش ،رضااایتمندی و احساااس لذت در مخاطب میباشااد .این پژوهش نیز در صاادد ارزیابی عوامل مؤثر بر
رضاایتمندی در رساتوران ،که شاامل عواملی چون :کالبدی ،محیطی ،عملکردی ،اجتماعی ،معنایی و احسااسای ،اقتصاادی و زمانی میباشاد ،اسات که به طور خاص به
عوامل کالبدی پرداخته است .مهمترین شاخصه های عوامل کالبدی از نظر متخصصان « نور ،رنگ ،چیدمان و پیوند با طبیعت» است که در این پژوهش مورد بررسی
قرار گرفته است .نحوه برخورد با این مؤلفهها در نمونۀ موردی بررسی و در جدول ( شماره  )2به آن پرداخته شده است .مابین شاخصهای کالبدی اثرگذار بر ایجاد و
ارتقاء رضاایتمندی در رساتوران چوجی ،به ترت یب شااخص های چیدمان مناساب و خوانا ،رنگ ،نور و عناصار طبیعی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند .تحلیلها نشاان
میدهند ،شااخص کالبدی چیدمان به دلیل حفظ حریم شاخصای و تفکیک صاحیح فضااهای خصاوصای ،خانوادگی و دوساتانه ،بدون خرد کردن فضاا ،مؤثرترین عامل در
ایجاد رضایتمندی در رستوران چوجی بودهاست.
جدول شماره  :2عوامل کالبدی مؤثر بر رضایتمندی در رستوران چوجی ،منبع :نگارندگان
عوامل مؤثر بر رضایتمندی

عامل کالبدی

نحوه عملکرد هر شاخص در رستوران چوجی

شاخصها
نور

وجود بازشوها در نما برای تأمین نور طبیعی و استفاده از المپهای مهتابی و هالوژن برای ایجاد نور مصنوعی

رنگ

رنگ قالب رستوران رنگ چوب است که باعث گرمی و حس ارامش محیط می شود.
همچنین رنگ قرمز و ابی استفاده شده در مبلمان رستوران نیز موجب مهیج شدن فضا گشته و محیط از
یکنواختی خارم کرده است.

چیدمان
پیوند با طبیعت

وجود پارتیشن های چوبی برای مجزا کردن فضاهای شلوغ و خلوت ،استفاده از مبلمان مستطیل شکل و خوانا
چیدمان اصولی در این رستوران حس امنیت و آرامش را برای مشتریان به ارمغان میآورد و حریمشخصی مورد
نظر مشتریان را فراهم کرده است.
استفاده از عنصر چوب که باعث گرمی محیط شده است و عنصر فلز که هر دو عنصر تجدیدپذیر هستند.

در این قسمت به ارائه پیشنهاداتی با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ،جهت ایجاد حس رضایتمندی در مشتریان پرداخته میشود:
 نورپردازی مناسب ::طراحان نورپرداز باید سااعی کنند که از نور به عنوان راهی برای افزودن نظم و اطالعات به محیط اسااتفاده کنند .روشاانسااازی معنادارعناصاار معماری این کار را صااورت میدهد و به تبیین یک مکان و جهتیابی در آن کمک میکند .روشاانایی در داخل رسااتوران خوشآمدگو اساات .نور ارزشاامند،
ترکیبی از طبیعی و مصانوعی به وجود میآید .در نتیجه ایجاد پنجرههای وسایع برای نور طبیعی و روشانایی مصانوعی متنوع این مهم را برقرار میکند و اساتفاده از
رنگهای مختلف نور باعث هیجان محیط میشود.
 رنگ :رنگ نیز عامل دیگری از عوامل کالبدی محساوب میشاود که بسایار در ایجاد حس نشااط و سارزندگی فضاا مؤثر اسات .طراحان ضاروری اسات که تأثیررنگهای مختلف را بر روی روحیات انساان مطالعه کرده و بر حساب کاربری فضاا و مخاطبان آن از رنگهای مناسب برای فضا استفاده کنند .بنابراین یک معمار خالق
نه تنها باید در دنیای بیکران رنگها به سیر و سیاحت بپردازند و توشه خویش را از تجربههای علمی آکنده سازد ،بلکه بایستی برای به دست آوردن یک ترکیببندی
زیبا و مناسب رنگی ،دو نکته مهم را در نظر داشتهباشد  :تعادل و وحدت .برای تعادل و ارتباط منطقی آن با محیط اطراف و دست یافتن به درک کاملی از تعادل ،باید
تناسب و وزن رنگها را در ترکیببندی مورد توجه قرار داد و برای ایجاد وحدت ،بایستی از هماهنگی و یکپارچگی بین اجزا و رنگها استفاده نمود.
 چیدمان مناسب :و خوانا :طراحان باید برای ایجاد فضاایی دلنشاین و آرامش بخش از اصاول طراحی چیدمان مناساب اساتفاده کنند .به عنوان مثال :ایرانیان ازدیرباز در فضااهایی زندگی کرده اندکه حریم خصاوصای و عمومی را مجزا نموده و امکان دساترسای به فضاای اندرونی را محدود کرده اند .لذا در ناخودآگاه خود خاطره
ای از گذشاته را به یاد دارند که تمایل آنان برای اساتفاده از فضااهایی با آرامش فضااهای گذشاته را برمیانگیزد .بنابراین آنچه در طراحی رساتوران مورد توجه قرار
میگیرد ایجاد چیدمانی خوانا و مجزا میباشد.
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 پیوند با طبیعت :در کنار طبیعت بودن یا ایجاد این حس یکی از نیازهای انسان می باشد .پژوهشگران دریافتند که عالوه بر بودن با طبیعت ،نگاه کردن بهطبیعت هم باعث افزایش سالمتی مردم از نظر روحی ،روانی ،جسمی و حتی سالمت اجتماعی میشود .در نتیجه وجود پوششهای گیاهی یا عناصر طبیعی در محیط
داخلی باعث پیوند افراد با طبیعت میشود.
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خشنوید ،ناهید ،1399 ،بررسی عوامل کالبدی-محیطی مؤثر بر افزایش میزان رضایتمندی افراد از مکانهای سوم (فضای باز رستورانها و فست فودها در شهر
قم) ،پنجمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی آسیا.
2شعیبی ،شهرو ، 1397 ،ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستورانداری ،مورد مطالعه رستوران نایب ،دانشگاه غیاث الدین جمشید
کاشانی.
ملکیپور ،هلیانه ،شادمهری ،نیلوفر ،1398 ،بررسی ویژگیهای مبلمان مؤثر در ایجاد وفاداری مراجعین به رستوران ،نشریه بررسیهای بازرگانی ،شماره -8 .97
.19
دادورخانی ،فضیله ،قربانی ،سحر ،1394 ،تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری :مطالعه موردی رستورانهای
میان را ه روستای رودک (دهستان رودبار قصران ،شهرستان شمیرانات) ،نشریه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،شماره ( 26علمی-پژوهشی.68-86 ،(ISC/
حسن زاده ،فیروز ،ستارزاده ،داریوش ،2015 ،اثرات رنگ ،نورپردازی در ادراک احساسات و رفتار مربوط به ناهارخوری اجتماعی در رستوران سفارت ،کنفرانس
بینالمللی انسان ،معماری ،مهندسی عمران و شهرسازی.
مطلقی ،احسان احد  ،طهمورثی سقین سرا ،سولماز ،1396 ،بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری (مطالعه موردی :رستوران
تاریخی-توریستی ائلگؤلی تبریز ،کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی قرن .21
حسینی ،سید محمدرضا ،حسینی ،سید علیرضا ،1398 ، ،شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگران خارجی از خدمات ارئه شده در رستورانهای شهر تبریز،
کنفرانس بینالمللی ایدههای نوین در مدیریت حسابداری ،اقتصاد و بانکداری.
فتاحی ،مجید ،اسدزاده مقدم ،بهرام ،1399 ،بررسی مدلهای رضایتمندی مشتریان ،کنفرانس بینالمللی چالشها و راهکارهای نوین در مهنسی صنایع و
مدیریت و حسابداری.
حقیقی ،محمد ،میرا ،سید ابوالقاسم ،درستی ،علی ،1393 ،ارزیابی تأثبر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستورانداری ،مطالعه موردی مجموعه
رستورهای زنجیرهای بوف ،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.
باطنی خسروشاهی ،سیده الناز ،بلیالن اصل ،لیدا ،2015 ،بررسی تأثر نقش «عوامل کالبدی» در «حس تعلق» به مکان ،کنفرانس بینالمللی انسان ،معماری،
مهندسی عمران و شهرسازی
آیتاللهی ،سید محمدحسین ،رحمتیان ،نادیه ،2013 ،نقش عوامل کالبدی در شکلگیری دلبستگی به مکان ،کنفرانس بینالمللی عمران ،معماری و توسعه
پایدار شهری.
معصومی ،مسیح اهلل ،طالقانی ،مرتضی ،2016 ،تحلیل عوامل تأثیرگذار بر حس تعلق به مکان با تأکید بر محیط کالبدی ،کنفرانس بینالمللی معماری،
شهرسازی مهندسی عمران ،محیط هنری.
باباویسی ،وحیده ، 1394 ،بررسی عوامل کالبدی در ایجاد حس تعلق خاطر به مکان ،کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامهریزی،
معماری و شهرسازی ایران.
تنورساز ،فاطمه ،1395 ،معماری داخلی خانه سهرابی با تغییر کاربری به رستوران ،دانشگاه پردیس بینالمللی فارابی.
موالطلب ،زیبا ،2017 ،ارزیابی فضای رستورانهای تهران و تطبیق ان با شرایط بهینه و استانداردها (رستورانهای حافظ ،بلدیه ،تهران پاریس) ،کنگره بینالمللی
مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی.
رومانی ،سیاوش ،کرمیان ،غالمرضا ،کرمیان ،حمید ،1392 ،بررسی و ارزیابی تأثیر عناصر محیط فیزیکی بر رضایت و وفاداری مشتریان رستورانهای شهر تهران،
کنفرانس بینالمللی چالشها و راهکارها.
پاشا ،علی ،فرازجو ،فروغ ،1398 ،طراحی رستوران با رویکرد تأثیر فضا در رضایت افراد برای سالن های غذاخوری (نمونه موردی طراحی فضای رستوران پارک
جنگلی نور) ،کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری
الماسی ،خدیجه ،راه چمنی ،احمد ، 1395 ،بررسی تأثیر عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده توسط مشتریان ،کنفرانس بینالمللی کارآفرینی،
خالقیت و نوآوری.
اسماعیلپور مجید ،مقدم ،محبوبه ،1396 ،بررسی تأثبر ویژگی های محیط فیزیکی و غذا بر تجربه حسی مشتری و فروش رستوران ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ابراهیمی ،سجدا ،قریب گرگانی ،پروانه ،1396 ،تأثیر رنگ بر طراحی داخلی رستوران در جهت افزایش جذب مشتری ،کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در
مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری.
معتمد ،مهشید ،ایالنی ،فریده ،قطعی ارسالن ،صوفی ،مائده ،1397 ،طعم معماری؛ بررسی ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در طراحی رستورانها (بررسی نمونه
موردی :رستورانهای محدوده چهارزند شیراز) ،معماری و شهرسازی ایران.
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