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بهبود تجربه مشتریان رستوران
شرویت مانسور - ترجمه و بازنویسی: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

اگر صاحب یا مدیر رستوران هستید، باید مانند هر شغل دیگری برای جذب مشتری 

اطالع رسانی کنید؛ اما کشاندن مشتریان به رستورانتان آخر بازی نیست. باید همچنان 

برای ایجاد یک تجربه واقعی و عالی برای مشتری رقابت  کنید تا رضایت و وفاداری 

آن ها را بر انگیزید. اگر مشتریان از هر بخش تجربه شان از رستوران شما ناامید شوند، 

بدون تردید سراغ رقبا می روند. البته این اصل برای همه مشاغل به خصوص مشاغل 

متنوع صادق است، نه فقط برای رستوران ها.

از منظر رفتار مصرف کننده بررسی کنیم. خواه در  را  بیایید تجربه مشتری رستوران 

کسب و کار رستوران باشید یا نه، می توانید از این اصول استفاده کنید؛  زیرا حتما در 

رستوران غذا صرف کرده اید و خودتان مشتری بوده اید. پس خوب است چند ترفند 

ساده را یاد بگیرید.
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رقابت شدید و گزینه های زیاد
لحظه ای وقت بگذارید و به کسب وکار رستوران فکر کنید. چند رستوران در یک 

کشور وجود دارد؟ در یک شهر؟ در یک محله؟ رقابت شدید است. گزینه ها نامحدود 

نمی توانم  و  می شوم  گیج  می شوم،  تناقض  دچار  انتخاب  در  اغلب  من  هستند. 

تصمیم بگیرم به کدام رستوران بروم. شاید من و دوستانم یکی دو ساعت برای 

تعیین رستوران محل قرار، وقت صرف کنیم و در آخر به یکی از همان رستوران های 

همیشگی و محبوب خود برویم.

آیا واقعا ارزش دارد در ارتقای تجربه مشتری از رستوران سرمایه گذاری کنید؟
بگذارید این سوال را جور دیگری بپرسم: وقتی تصمیم می گیرید به رستوران بروید 

چه اتفاقی می افتد؟ می خواهم فراموش کنید مدیر رستوران هستید و خودتان را 

جای مشتری بگذارید. حوصله چه کاری را دارید؟ آیا دوست دارید یک شب برای 

تفریح بیرون بروید؟ یا با دوستی مالقات کنید؟ آیا کمی بی حوصله هستید؟

با توجه به روحیه و انتظاراتتان، تجربه ای که از یک رستوران دارید در تصمیم شما 

برای رفتن دوباره به آن جا اثر می گذارد. از نظر بازاریابی، این عاملی تعیین کننده 

برای تبدیل شدن یا نشدن شما به مشتری دائمی است.

همه ما یک رستوران کوچک محبوب داریم که همیشه به آن سر می زنیم. راستش 

را بخواهید من شخصی را می شناسم که عاشق یک رستوران محلی کوچک در رم 

است. او هر سه روزی که به شهر می آید را در این رستوران غذا می خورد و آن قدر 

عاشق آنجاست که در مدت اقامتش به هیچ رستوران دیگری نمی رود.

 

چگونه تجربه مشتری از رستوران را بهبود بخشیم؟
صاحبان هوشمند کسب وکارها در تجربه مشتری سرمایه گذاری می کنند. آن ها برای 

افزایش وفاداری مشتری تالش می کنند و بعد آن، مشتریان وفادار را به طرفداران 

https://modiresabz.com


3

سرسخت برندشان تبدیل می کنند. آن ها در تحقیقات بازار، ابزارهای دیجیتال و 

طراحی نوین سرمایه گذاری می کنند.

ارائه  رستوران  از  مشتری  تجربه  ارتقای  برای  منحصربه فرد  روشی  داریم  قصد  ما 

کنیم. روشی که لزوما هزینه زیادی ندارد؛ اما اثرش باورنکردنی است. می خواهیم 

بهترین اطالعات به دست آمده از مطالعات روان شناختی رفتار مصرف کننده را با هم 

مرور کنیم.

تجربه مشتری از رستوران چه مراحلی دارد؟
که  تجربه  ای  بتوانید هر  تا  کنم  تقسیم  کوتاه  مراحل  به  را  فرایند  این  می خواهم 

مشتریان از رستورانتان داشته  اند را به یک مرحله ربط دهید.

    مرحله 1. ابتدا فکر می کنید که برای غذا خوردن کجا بروید.

    مرحله 2. سپس، به آن مکان می روید.

    مرحله 3. سر میز می نشینید.

    مرحله 4. منو را می خوانید و تصمیم می گیرید چه غذایی سفارش دهید.

    مرحله 5. سفارش می دهید.

    مرحله 6. غذا سر میز می آید و آن را صرف می کنید.

    مرحله 7. صورتحساب را پرداخت می کنید.

    مرحله 8. برای دوستانتان از آن مکان تعریف می کنید، شاید هم تعریف نکنید.

را عمیق تر  بیایید هر مرحله  این مراحل به نظرتان آشناست؟ بسیار خوب. پس 

بررسی کنیم و ببینیم چطور می توانیم تجربه مشتری را بهبود ببخشیم.

مرحله 1. ابتدا فکر می کنید که برای غذا خوردن کجا بروید
آن  برای  قبل  از  یا  می رسد،  غذا  صرف  مکان  برای  تصمیم گیری  به  نوبت  وقتی 
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برنامه ریزی می کنید یا کمی گیج می شوید و مطابق نظر جمع رفتار می کنید. در علم 

تجربه مشتریان، این مرحله را مرحله »کشف« می نامند. در این مرحله گزینه هایتان 

را بررسی می کنید. اگر از قبل برای تاریخ مشخصی برنامه ریزی کرده باشید، احتماال 

چند مورد را در نظر گرفته اید:

1. تبلیغات دهان به دهان. دوستانتان در مورد این مکان عالی به شما چه گفته اند؟ 

جونا برگر در کتاب »مسری« می گوید که فقط 7 درصد تبلیغات دهان به د هان در 

دلیل  به همین  و  آمار متعجب شدم  این  از  رخ می دهد. من هم  آنالین  فضای 

تبلیغات دهان به د هان را در رتبه باالتر از جستجو در گوگل قرار دادم.

چرا تبلیغات دهان به د هان در تجربه مشتری از رستوران اثرگذار است؟

زیرا:

ما به دوستان و خانواده خود اعتماد داریم. آن ها به ما دروغ نمی گویند و اگر تجربه 

خوب یا بدی از یک رستوران داشته باشند، آن را با ما درمیان می گذارند.

این تبلیغات دقیق و هدفمند است. اگر مطمئن هستید دوستتان غذای تایلندی 

دوست ندارد، رستوران تایلندی به او پیشنهاد نمی دهید.

 200 تقریبا  افزایش  به  منجر  جدید  مشتری  یک  توسط  دهان به دهان  »تبلیغات 

دالری فروش رستوران می شود.« جونا برگر از کتاب ُمسری.

رتبه آن رستوران در  2. جستجو در گوگل، خواندن نظرات دیگران و چک کردن 

فضای آنالین. این رستوران چه امتیازی در گوگل ریویوز، تریپ ادوایزر و غیره دارد؟ 

چند نفر به آن امتیاز داده اند؟ چه موردی در آن مکان را خیلی دوست داشته اند؟ 

چه چیزی را دوست نداشته اند؟ آیا این رستوران عکسی در فضای آنالین دارد؟ 

محیطش را دوست دارید؟
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هدف شما از این بررسی ها کسب »تایید اجتماعی« است. چرا »تایید اجتماعی« در 

تجربه مشتری از رستوران مهم است؟ وقتی مشتری دنبال »تایید اجتماعی« است، 

می خواهد ببینند آیا دیگران هم این رستوران را دوست دارند یا نه. او فکر می کند 

اگر دیگران آن را دوست دارند، پس حتما خوب است.

در  اطالعاتی  دیگران،  انتخاب های  زیرا  تقلید می کنند؛  دیگران  از  تا حدی  »مردم 

اختیارشان قرار می دهد. مثال از خود می پرسیم چنگال ساالد کدام است؟ چه کتابی 

برای خواندن در تعطیالت خوب است؟ ما پاسخ صحیح را نمی دانیم و حتی اگر 

احساس کنیم چه کاری باید انجام دهیم، باز هم کامال مطمئن نیستیم. بنابراین 

برای اطمینان بیشتر، به کارهای دیگران توجه کرده و همان را انجام می دهیم. ما 

فرض می کنیم اگر دیگران کاری را انجام می دهند، حتما ایده خوبی است و احتماال 

آن ها چیزی را می دانند که ما نمی دانیم.

برای خوردن  از چنگال کوچک تر  غذا صرف می کنیم  آن ها  با  که  افرادی  اگر  مثال 

ساالد استفاده  کنند، ما نیز همین کار را می کنیم. اگر خیلی ها مشغول خواندن کتاب 

جدید و هیجان انگیز جان گریشام هستند، ما هم آن را می خریم تا در تعطیالت 

بعدی بخوانیم. روانشناسان این پدیده را »تایید اجتماعی« می نامند.«

از طرف دیگر، اگر در حال گذر از مسیری هستید، احساس سردرگمی دارید و کمی 

گرسنه هستید، احتماال به موارد زیر توجه می کنید:

کدام رستوران، بیشترین مشتری را دارد؟ ما تمایل داریم مشابه دیگران رفتار کنیم 

که همان عالقه به تایید اجتماعی است. اگر مشتریان زیادی آنجا غذا می خورند، 

پس حتما رستوران خوبی است.

یا اگر مثل من باشید، برنامه گوگل مپ را باز می کنید و گزینه بررسی رستوران ها را 
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انتخاب می کنید و دوباره رتبه ها، تعداد نظرها و حرف های مردم را بررسی می کنید. 

در این مرحله دوباره به مفهوم تایید اجتماعی و همچنین تبلیغات دهان به دهان 

آنالین می رسیم.

مرحله 2. سپس به آن مکان می روید
اثر  رستوران  آن  از  شما  تجربه  بر  مورد  چند  بروید،  آنجا  به  می شود  قرار  وقتی 

می گذارد.

وسیله رفتن به آنجا. آیا خودتان رانندگی می کنید؟ تاکسی اینترنتی می گیرید؟ از 

وسایل حمل ونقل عمومی استفاده می کنید؟ فرقی ندارد که با چه وسیله ای به آنجا 

می روید؛ اما یک حقیقت همیشه ثابت است: قطعا نمی خواهید گم شوید، بلکه 

می خواهید در کمترین زمان و با کمترین دردسر به آنجا برسید. پس اگر نتوانید 

رستوران را در گوگل مپ پیدا کنید، این موضوع نگران کننده است.

ورود به رستوران. برداشت  اول تا ابد باقی می ماند،  به خصوص وقتی هنگام ورود 

با کارکنان رستوران روبه رو می شوید. آیا دوستانه رفتار می کنند؟ آیا لبخند می زنند؟

امروز با دوستم برای صرف صبحانه به رستورانی رفتیم و لبخند گرم پیشخدمت 

هنگام ورودمان روز من را ساخت. آن لبخند دوستانه نتیجه داد.

چرا لبخند زدن کارکنان به مشتریان بر تجربه مشتری از رستوران اثر می گذارد؟

لبخند زدن هنگام فروش جادو می کند. مطالعات رفتار مصرف کننده هم این واقعیت 

را تایید می کند. راجر دالی در کتاب اثر ذهن اشاره می کند که لبخند، حجم فروش 

لبخند  این  که  نیست  الزم  در حقیقت، حتی  افزایش می دهد.  را  فروش  مبلغ  و 

اختصاصی باشد تا بر مشتری تاثیر بگذارد. قدرت لبخند آن قدر قوی است که فقط 

وجود آن در یک عکس، احتمال نهایی کردن فروش را به شدت افزایش می دهد.
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»مطالعه ای نشان داد که حتی لبخند خفیف و نامحسوس در عکس هم می توانند 

تاثیر قابل توجهی بر فروش داشته باشد. محققان تصویری از یک چهره خنثی که 

نه خندان بود و نه اخمو را به مدت کمتر از نیم ثانیه به افراد نشان دادند. از افراد 

خواسته شده بود که چهره و جنسیت فرد حاضر در عکس را تشخیص دهند و 

همین زمان کوتاه برای این کار کافی بود. 

همچنین محققان تصویری بسیار کوتاه از یک فرد خندان )یا اخمو( هم در این 

میان گنجانده بودند و به افراد نشان دادند. این تصویر فقط به مدت 16 صدم  ثانیه 

نمایش داده شد. افراد اصال این تصویر خندان یا اخموی میانی را ندیدند و حس 

مثبتشان نه افزایش یافت نه کاهش. بااین وجود، افرادی که تشنه بودند، پس از 

دیدن نامحسوس صورت شاد، بیشتر نوشیدنی خوردند. این آزمایش ارزش لبخند 

را نشان می دهد.

مرحله دوم مطالعه نشان داد که افراد تشنه در صورت مشاهده صورت شاد به جای 

چهره عصبانی، حاضرند دو برابر بیشتر برای یک نوشیدنی مشابه پول بدهند. راجر 

دالی، اثر ذهن.«

اگر در  افزایش فروش می شود.  رایحه خوب باعث  رایحه … غذا چه بویی دارد؟ 

پاساژی بزرگ از کنار فروشگاه سینابون رد شوید، دقیقا منظورم را درک می کنید. این 

بو خاطرات خوشمزه ای را برایتان زنده می کند و در نهایت برای تجدید خاطره یک 

رول دارچین می خرید و حس عطشی که برایتان به  وجود آورده را سیراب می کنید.

چرا رایحه در تجربه مشتری از رستوران اهمیت دارد؟

زیرا فروش را افزایش می دهد.

»یک مطالعه کوچک اما جالب میزان فروش یک نوشیدنی در کافه را بررسی کرد. 

مشتریانی که هنگام دیدن تبلیغ آن نوشیدنی، رایحه اش را هم در فضا احساس 
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می کردند، در مقایسه با افرادی که فقط تبلیغش را می دیدند، دو برابر بیشتر از آن 

محصول می خریدند.«

مرحله 3. سر میز می نشینید
نوع صندلی که هنگام صرف غذا و صحبت با دیگران روی آن می نشینید، بر تجربه 

شما تاثیر می گذارد. آیا صندلی نرم است یا سفت؟ نوع صندلی بر میزان لذت بردن 

اثر نمی گذارد، بلکه بیشتر بر لذت مصاحبت با دیگران تاثیر دارد.  از غذا چندان 

خوب… مگر لذت بردن از مصاحبت دیگران عاملی مهم در لذت بردن از غذا نیست؟

چرا نرم بودن صندلی در تجربه مشتری از رستوران شما مهم است؟

همراهانش  کند  احساس  مشتری  می شود  باعث  سفت  و  خشک  صندلی های 

باعث می شود مشتری  نرم  درحالی که صندلی  و سرسخت هستند،  منعطف  غیر 

از  بهتری  خاطرات  مشتریان  هرچه  بداند.  گرم تر  و  انعطاف پذیرتر  را  همراهانش 

رستوران شما داشته باشند، بیشتر تمایل پیدا می کنند این خاطرات را دوباره زنده 

کنند.

در ادامه به یک مطالعه جالب از کتاب اثر ذهن اشاره می کنم که اثر نوع صندلی بر 

جریان مذاکره را نشان می دهد.

»این مطالعه نشان داد كه اشیای سفت، باعث بی انعطافی و خشکی در مذاکره 

می شوند. یکی از این آزمایش ها مربوط به مذاکره درباره قیمت یک ماشین بود که 

فروشنده می بایست قیمتی را برای آن پیشنهاد می داد که رد شد. بعد خریدار باید 

پیشنهاد دوم را می داد. همچنین از فروشنده خواستند که خریدار را ارزیابی کند. 

محققان دریافتند که بین فروشنده هایی که روی صندلی سفت یا نرم نشسته اند، 

بودند،  نشسته  سفت  صندلی  روی  که  افرادی  دارد.  وجود  معنی داری  تفاوت 

خریدار را فردی بی احساس ارزیابی می کردند. پیشنهاد قیمت خریدارانی هم که 
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روی صندلی های نرم نشسته بودند،  تقریبا 40 درصد بیشتر از افرادی بود که روی 

صندلی سفت نشسته بودند. در نتیجه، نه تنها صندلی سفت برداشت خریداران از 

فروشندگان را تغییر می داد، بلکه باعث می شد بیشتر چانه بزنند و انعطاف کمتری 

نشان دهند. راجر دالی، اثر ذهن.«

مرحله 4. منو را می خوانید و تصمیم می گیرید چه غذایی سفارش دهید
این مرحله موردعالقه من است. شما به منو نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. شاید 

با خود فکر کنید، »آیا باید ماهی سفارش دهم یا استیک؟ 

اصال شاید امروز پاستا بخورم.« اول منو را بررسی می کنید و بعد انتخاب می کنید. 

منو به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید چه بخورید و شاید هم تصمیم بگیرید 

کمی جا برای دسر بگذارید.

یک منو با طراحی خوب بر تصمیم مصرف کننده اثر می گذارد. منوی موردعالقه من 

باید کلی عکس داشته باشد و در عرض چند ثانیه به کیفیت آن ها پی ببرم.

چرا  مدیر رستوران باید در طراحی منو سرمایه گذاری کند؟

می خواهم چند ترفندی که از کتاب اثر ذهن یاد گرفته ام را با شما درمیان بگذارم.

برای نوشتن منو از چه فونتی استفاده می کنید؟ اگر می خواهید مشتریان برند شما 

را لوکس و متفاوت بدانند و احساس کنند غذاهای خوشمزه آن توسط یک آشپز 

خاص تهیه می شود، از فونت های فانتزی استفاده کنید. فقط حواستان باشد که 

خواندن فونت های فانتزی سخت تر است و شاید بعضی ها را از خواندن همه منو 

منصرف کند.

»دو محقق به این نتیجه رسیدند که منوهای رستوران ها اثر شناختی دارند. محققان 

دو منو به گروه آزمایش دادند که یکی با فونت ساده و دیگری با فونت دشوار و 
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ناخوانا طراحی شده بود. افرادی که منو با فونت دشوار را دیدند، به مهارت سرآشپز 

را دیده  با فونت ساده  افرادی که منو  آن رستوران رتبه باالیی دادند، در حالی که 

بودند، امتیاز باالیی به سرآشپز آن رستوران ندادند. راجر دالی، اثر ذهن.«

از  استفاده  می نویسید؟  منو  غذاهای  برای  زیبایی  و  هوشمندانه   توضیحات  آیا 

صفت های احساسی برای توصیف غذاهای منو می تواند باعث افزایش فروش و 

رضایت مشتریان شود. تحقیقات نشان می دهد که استفاده صحیح از صفت ها 

درآمد را افزایش می دهد.

»مثال، دکتر برایان وانسینک اثر توضیحات در منو را بررسی کرد و به این نتیجه 

رسید که فروش را تا 27 درصد افزایش می دهند. او این صفات را به چند گروه 

تقسیم  چاق وچله(  )پاستای  حسی  و  جنوب  غربی(  ساالد  )مثل  جغرافیایی  مثال 

کباب  مثل سس  هستند؛  موثر  هم  معروف  برندهای  از  برگرفته  کرد. صفت های 

جک َدنیِیلز. از نظر وانسینک، نه تنها توضیحات واضح مشتری را به خرید ترغیب 

می کند،  بلکه رضایت آن ها پس از صرف غذایی که توضیحات جالب داشته، بیشتر 

است.«

قیمت ها را چطور نمایش می دهید؟ اگر می خواهید مشتریان غذاهای گرانتر منو 

را انتخاب کنند، عالمت دالر یا تومان و صفرهای اعشار را از کنار قیمت ها بردارید. 

مطالعه ای در دانشگاه ُکرنل چند روش معمول اعالم قیمت در رستوران ها را بررسی 

کرد:

    قیمت به عدد با عالمت تومان. )12.000 تومان(

    قیمت به عدد بدون عالمت تومان یا اعشار. )12(

    قیمت به حروف. )دوازده هزار تومان(
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»محققان انتظار داشتند که نوشتن دقیق قیمت ها نتیجه بهتری داشته باشد؛ اما 

دیده  را  اعشار(  یا  دالر  عالمت  )بدون  ساده  قیمت های  که  مشتریانی  دریافتند 

بودند، خیلی بیشتر از دو گروه دیگر هزینه می کنند. 

وقتی به رستورانی می روید و می بینید قیمت ها با این روش ساده در منو نوشته 

شده، می فهمید که از بهترین اصول بازاریابی عصبی استفاده می کنند!«

آیا عکس غذاها را هم در منو می گذارید؟ به شما گفته ام چقدر عاشق عکس غذاها 

هستم؟ تصاویر به شما کمک می کنند قبل از چشیدن غذا، مزه اش را تصور کنید. 

آن ها کمک می کنند در فکر غذا غوطه ور شوید و لذت ببرید. 

اگر عکس های جذاب یک غذا را دیده باشید، شاید بعد از چند روز تصور کنید آن 

غذای خاص را خورده اید با  این که حتی آن را سفارش نداده بودید. عجیب است. 

نه؟

حواستان باشد که اگر کیفیت عکس خیلی خوب نباشد، مشتری فکر می کند که غذا 

هم چندان خوشمزه نبوده است. تحقیقات نشان می دهد برخی از تبلیغات چاپی 

می توانند آن قدر تاثیر داشته باشند که خاطره ای کاذب از مصرف محصولی ایجاد 

کنند که حتی در واقعیت وجود ندارد!

»محققان دو تبلیغ چاپی باکیفیت و بی کیفیت برای یک پاپ کورن خیالی به گروه 

آزمایش نشان دادند؛ اما این محصول را برای چشیدن در اختیارشان نگذاشتند. 

آن ها به گروه سوم اجازه دادند که نمونه ای از این محصول خیالی را بچشند که 

در واقع یک مدل پاپ کورن دیگر از همان برند بود. یک هفته بعد، دوباره از همه 

شرکت کنندگان نظرسنجی کردند تا نگرش آن ها نسبت به این محصول و میزان 

اطمینانشان از نظر هفته قبلشان را بررسی کنند. در کمال تعجب، اعضای گروهی 

که تبلیغات واضح تری را مشاهده کرده بودند، مانند افرادی که محصول را واقعا 

خورده بودند، اعالم کردند که محصول را خورده و امتحان کرده اند. گروهی هم که 
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تبلیغ بی کیفیت را دیده بودند، نگفتند که محصول را خورده اند و نظر مثبتی درباره 

آن نداشتند.«

مرحله 5. سفارش می دهید
شما به عنوان مشتری می خواهید آنچه سفارش داده اید را دریافت کنید. منظورم 

این است که اصال دوست ندارید چیزی که سفارش نداده اید را برایتان بیاورند، 

کلمه  کلمه  به   پیشخدمت  وقتی  هستید.  بزرگ  جمع  یک  در  وقتی  به خصوص 

سفارشتان را تکرار کند، احساس آرامش می کنید و از او بیشتر خوشتان می آید.

چرا تکرار کلمه  به  کلمه سفارش مشتری در تجربه او از رستوران اثر دارد؟

باعث می شود  بلکه  اطمینان خاطر می بخشد،  به مشتریان  تنها  نه  تکرار سفارش 

سفارش  کلمه  به   کلمه   تکرار  که  داده اند  نشان  محققان  بپردازند.  بیشتری  انعام 

هم  شبیه  تا حدی  کنند  احساس  مشتری  و  پیشخدمت  می شود  باعث  مشتری 

هستند. انسان ها افراد شبیه خودشان را دوست دارند و شاید به همین دلیل انعام 

بیشتری به آن پیشخدمت بدهند.

سفارش،  دریافت  از  بعد  که  پیشخدمت هایی  داد  نشان  هم  دیگر  تحقیق  »یک 

آن را عینا برای مشتری تکرار می کنند، انعام بیشتری دریافت می کنند. باید بدون 

عوض کردن جمله های سفارش، بدون سر تکان دادن و بدون تایید، فقط سفارش 

تکرار  با  کنید. پیشخدمت های یک رستوران فقط  تکرار  به  کلمه  را کلمه   مشتری 

عینی جمالت سفارش مشتریان، مقدار انعام دریافتی خود را تا 70 درصد افزایش 

دادند.«

چرا تقلید کلمه  به  کلمه از شخصی دیگر چنین واکنش سخاوتمندانه ای در پی دارد؟ 

داریم.  بیشتر دوست  را  افراد شبیه خودمان  که  برمی گردد  ما  به ذات  این  شاید 

محققان می گویند تطبیق رفتارمان با رفتارهای دیگران احساس شبیه بودن در ما 
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ایجاد می کند و پیوندهای بین دو فرد را تقویت می کند. محققان در یک آزمایش، 

موقعیتی ایجاد کردند که دو نفر تعامل مختصری با هم داشته باشند؛ اما در واقع 

یکی از این دو نفر دستیار تحقیق بود. در گروه اول، دستیار تحقیق حالت ها و رفتار 

طرف مقابل را عینا تکرار می کرد؛ مثال اگر شخص مقابل دست به سینه می نشست 

و پایش را تکان می داد، دستیار تحقیق هم دقیقا همین کارها را انجام می داد. در 

گروه دوم، دستیار تحقیق چنین کاری نمی کرد.

محققان دریافتند افرادی که رفتارشان عینا توسط دستیار تحقیق تکرار شده بود، او 

را بیشتر دوست داشتند و احساس می کردند تعامل بهتری با او داشته اند؛ اما گروه 

دوم چنین حسی نداشتند. به همین ترتیب، پیشخدمت هایی که حرف مشتریان 

را کلمه  به  کلمه تکرار می کردند، انعام بیشتری می گرفتند؛ زیرا ما بر اساس اصل 

به  و  انجام دهیم  کار خوبی  به خودمان  افراد شبیه  برای  داریم  شباهت دوست 

درخواستشان پاسخ مثبت دهیم.«

مرحله 6. غذا می رسد و آن را صرف می کنید
ارزان ترین  آیا گران ترین غذای منو است؟  انتخاب کردید؟  صبر کنید. چه غذایی 

است؟ باید بدانید که:

میزان هزینه ای که برای غذا می کنیم بر میزان لذت از آن اثر دارد. این فرایند در 

ضمیر ناخودآگاهتان اتفاق می افتد؛ مثال به صورت آگاهانه با خود فکر نمی کنید 

که چون غذای گران تر را انتخاب کردم، از آن بیشتر لذت می برم، ولی در حقیقیت 

همین اتفاق می افتد. این مفهوم را »ُمسّکن قیمتی« می نامند و آزمایشی نشان 

می دهد که بر اساس گران بودن یک نوشیدنی چقدر بیشتر از آن لذت می برید:

نوشیدنی 45  دالری،   5 نوشیدنی  به جای  افراد  وقتی  که  دادند  نشان  »محققان 

دالری می خورند، لذت بیشتری را تجربه می کنند، حتی اگر در واقع هر دو نوشیدنی 
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در  افراد  که  است  این  مهم  نکته  باشند!  شده  تهیه  مشابه  قیمت  ارزان   مواد  از 

زیرا  است؛  خوشمزه تر  پس  است،  گران تر  نوشیدنی  چون  نمی گویند  نظرسنجی 

نمی خواهند ابله به نظر برسند. آن ها واقعا و به طور ناخودآگاه نوشیدنی گران تر را 

خوشمزه تر می دانند.«

مدیر رستوران چگونه می تواند بر تجربه غذا خوردن مشتریان تاثیر بگذارد؟

خرید  به  شاید  طرفی  از  و  نباشند  غذا  گران ترین  خرید  به  مایل  مشتریان  شاید 

بر تصمیم  آن ها و  اثرگذاری  راه  بهترین  باشند.  ارزان ترین غذا هم تمایل نداشته 

غذاها  گرانترین  است.  منو  وسط  آن  دادن  قرار  گران،  نسبتا  غذای  یک  انتخاب 

را باالی منو قرار دهید تا قیمت همه غذاهای بعد از آن ها موجه به  نظر برسد. 

مشتریان  هنگامی که  تا  دهید  قرار  منو  در  هم  ارزان تری  غذاهای  باید  همچنین 

گرانی  غذای  کنند  احساس  ذهنشان  در پس  می کنند  انتخاب  را  میانی  غذاهای 

انتخاب کرده اند و از خوردن آن لذت ببرند.

مرحله 7. صورتحساب را پرداخت می کنید
پول دادن فرایندی دردناک برای همه است. »یکی از بینش های کلیدی که دو علم 

اقتصاد عصبی و بازاریابی عصبی به ما داده  اند این است که خرید هر چیزی مرکز 

با کارت  راه تسکین این درد، پرداخت  را روشن می کند.« بهترین  درد در مغز ما 

اعتباری یا موبایل است.

چرا امکان پرداخت غیر نقدی در تجربه مشتری از رستوران مهم است؟

درد وقتی به  وجود می آید که ما پول را از کیفمان بیرون می آوریم و آن را خرج 

می کنیم. وقتی کارت اعتباری را از کیف بیرون می آورید، کمتر درد می کشید؛ زیرا 

برای  را  دستتان  نیستید  مجبور  وقتی  حتی  نمی شمارید.  و  نمی آورید  در  را  پول 

درآوردن پول در کیف خود ببرید و پرداخت را با موبایل انجام می دهید، بهتر است.
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از بین می برد.  را  از کارت اعتباری درد خرید  »برای اکثر مصرف کنندگان، استفاده 

بیرون کشیدن پول نقد از کیف، باعث می شود که شخص خریدش را دقیق تر و با 

وسواس بیشتر انجام دهد. استفاده از کارت اعتباری به  خاطر موکول کردن پرداخت 

به زمانی در آینده و در قسط های کوچک، میزان درد را کاهش می دهد. در نتیجه، 

کارت اعتباری نه تنها باعث می شود مصرف کننده خریدش را بدون پول نقد انجام 

دهد، بلکه به مزایای خرید بیشتر از درد پرداخت پول توجه می کند. این روش برای 

افرادی که انضباط مالی ندارند، اصال خوب نیست. راجر دالی. اثر ذهن.«

انعام می دهید. بسته به اینکه در کدام کشور زندگی می کنید، روش پرداخت انعام 

متفاوت است. در بعضی کشورها، یک قانون ناگفته وجود دارد که درصد مشخصی 

از صورتحساب باید به عنوان انعام پرداخت شود، درحالی که کشورهای دیگر چنین 

رسمی ندارند و تصمیم گیری برای مقدار انعام به عهده مشتری است. معموال مبلغی 

به عنوان مشتری بستگی  میزان رضایت شما  به  نظر می گیرید  در  انعام  برای  که 

کند  اگر خدمات  انعام می دهید.  باشید، سخاوتمندانه  برده  لذت  اگر خیلی  دارد. 

و بی کیفیت بوده باشد، با خود فکر می کنید آیا واقعا لیاقت این مبلغ را دارند؟ 

بنابراین، مدیران رستوران باید از ترفند زیر استفاده  کنند. به جای گذاشتن یک ظرف 

آب نبات کنار صندوق برای مشتریان، خودتان بعد از پایان غذا یک جایزه کوچک 

به آن ها بدهید.

چرا ارائه یک شیرینی کوچک در پایان غذا برای تجربه مشتری از رستوران مهم 

است؟

این کار مقدار انعام را افزایش می دهد. برای دریافت انعام بیشتر، این هدیه را دو 

برابر کنید و اگر کاری کنید که مشتری احساس کند این هدیه دوم فقط ویژه او 

بوده است، انعام بیشتری دریافت می کنید. البته، لبخند دوستانه را هم فراموش 

نکنید.

https://modiresabz.com


16

دانشمند  استرومتس،  دیوید  می کند.  جادو  متقابل  رفتار  اصل  سناریو،  این  »در 

علوم رفتاری تحقیقی دراین باره انجام داده که این مفهوم را روشن تر می کند. او و 

همکارانش تحقیق کردند که ارائه یک شیرینی کوچک در پایان غذا چه اثری در 

پرداخت انعام به پیشخدمت ها دارد. 

در یک گروه، پیشخدمت هنگام ارائه صورتحساب، یک شیرینی هم به هر کدام از 

افراد سر میز می داد. مقدار انعامی که افراد این گروه پرداخت کردند، با انعام افراد 

گروه دیگر که هیچ شیرینی یا آب نباتی دریافت نکرده بودند، چه فرقی داشت؟ 

گروه اول 3.3 درصد بیشتر از گروه دوم انعام پرداخت کردند.

در گروه آزمایش دوم، پیشخدمت ها به هر فرد سر میز دو شیرینی دادند. با این که 

این شیرینی خیلی ارزان و کوچک بود، اما مقدار انعام این گروه 14.1 درصد بیشتر 

بود. 

همه این نتایج بر اساس اصل رفتار متقابل کامال قابل  پیش بینی بود؛ زیرا هرچه 

شخصی چیز بیشتری به ما بدهد، ما هم احساس تکلیف می کنیم که لطفش را 

جبران کنیم. اما چه عواملی بیش از همه ما را به جبران هدیه ترغیب می کند؟ گروه 

آزمایش سوم پاسخ این سوال را مشخص می کند.

در گروه سوم، پیشخدمت  ابتدا به هر نفر سر میز یک شیرینی می داد. سپس از 

میز دور می شد و نشان می داد در حال رفتن است؛ اما قبل از ترک محوطه دوباره 

برمی گشت و نگاهی به مشتریان می انداخت، دستش را در جیبش می کرد و به 

هرکدام یک شکالت دیگر می داد. 

انگار با این حرکت به آن افراد می گفت »حاال که این قدر مشتریان خوبی هستید، 

بفرمایید یک شیرینی دیگر هم میل کنید.« نتیجه چه بود؟ افزایش 23 درصدی 

انعام!«
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مرحله 8. برای دوستانتان از آن مکان تعریف می کنید، شاید هم تعریف نکنید
یک بار دیگر، تبلیغات دهان به دهان نقش مهمی در این مرحله ایفا می کند و شما 

یکی از دو کار زیر را انجام می دهید:

به دوستان خود می گویید که این تجربه چقدر عالی )یا افتضاح( بوده است

اصال درباره اش حرف نمی زنید؛ زیرا چندان به یاد ماندنی نبوده است

اگر هم اهل شبکه های اجتماعی باشید، در فضای آنالین درباره این تجربه حرف 

می زنید. پس، مدیران رستوران ها باید از اصل رفتار متقابل به نفع خود استفاده 

کنند. اما چطور؟ راه های زیادی برای این کار وجود دارد؛ اما باید روش مناسب برای 

خودتان را پیدا کنید. تنها محدودیت شما افکار محدود کننده تان هستند، پس از 

دست آن ها خالص شوید.

می توانید دسر رایگان ارائه دهید. می توانید برای حضور بعدی )یا حضور فعلی( 

مشتری به او کوپن تخفیف بدهید. می توانید از گروه افراد سر میز عکس بگیرید 

و در صفحه اینستاگرامتان بگذارید. فقط باید لطف کوچکی در حقشان بکنید. بعد 

از آن ها بخواهید که در گوگل ریویو و تریپ ادوایزر و غیره برای رستورانتان نظر 

با مهربانی  را  باید لطف و هدایای دیگران  رفتار متقابل می گوید  بنویسند. اصل 

جبران کنیم.

کارهای کوچک مهم هستند. همیشه مهم بوده اند و تجربه رستوران هم از این قاعده 

مستثنا نیست. می توانید در هر مرحله با تکیه  بر اصول ساده رفتار مصرف کننده، 

تاثیر فوق العاده ای بر مشتریان خود بگذارید. برای اجرای این اصول آماده هستید؟ 

همین االن شروع کنید!
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