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Percepcja informacji Īywieniowej jako elementu
wpáywającego na zachowania konsumentów
w zakáadach gastronomicznych
WstĊp
Zachowania konsumentów na rynku usáug gastronomicznych determinowane są róĪnorodnymi czynnikami o charakterze spoáecznym, ekonomicznym, kulturowym, psychologicznym i demograÞcznym. Wpáywają one na wybór zakáadu
gastronomicznego i konkretnej pozycji z menu, stanowiąc jednoczeĞnie czynnik
determinujący percepcjĊ przekazywanej informacji. WaĪnym obszarem informacyjnym w zakáadach gastronomicznych jest informacja Īywieniowa odnosząca
siĊ do wartoĞci odĪywczej i skáadu produktowego.
Celem niniejszego opracowania byáa ocena percepcji informacji Īywieniowej przekazywanej przez personel pierwszego kontaktu jako element wpáywający na zachowania konsumentów w zakáadach gastronomicznych. Jako przykáad
przyjĊto korporacjĊ McDonald’s, wskazując na powszechnoĞü dostĊpnych usáug,
popularnoĞü tych placówek oraz rolĊ personelu pierwszego kontaktu przekazującego informacjĊ Īywieniową.

Materiaá i metodyka
Dla realizacji tak postawionego celu przeprowadzono w czerwcu 2016 roku
badanie iloĞciowe na próbie 403 osób z wykorzystaniem doboru celowego. PrzyjĊto kryteria wieku (od 18 do 35 lat), zamieszkiwanie w duĪych miastach oraz
fakt korzystania z usáug lokali gastronomicznych. Kryterium wieku odnosi siĊ
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do zdeÞniowania grupy máodych konsumentów. Do grupy badawczej zakwaliÞkowano osoby, które w ciągu 3 ostatnich miesiĊcy skorzystaáy z usáug lokali
gastronomicznych. Badanie zrealizowano metodą CAWI. Badania przeprowadzono w ramach projektu naukowo-edukacyjnego „Konsument na rynku usáug
gastronomicznych”, nr 507-30-102-M00094-99, porozumienie o wspóápracy
nr CIiTT/83/2014.
W strukturze badanej populacji, kobiety i mĊĪczyĨni stanowili prawie równo
liczne grupy. Ponad 50% respondentów korzystaáo z usáug lokali gastronomicznych przynajmniej raz w tygodniu, mĊĪczyĨni deklarowali czĊstsze korzystanie
z tych usáug w porównaniu do kobiet. ĝredni wiek kobiet byá niĪszy od Ğredniego
wieku mĊĪczyzn biorących udziaá w badaniu, a przeciĊtny wiek respondentów
wynosiá 28 lat. Wyksztaácenie wyĪsze zadeklarowaáa prawie poáowa respondentów (tab. 1).
Tabela 1
Charakterystyka badanej populacji
Wyszczególnienie

Ogóáem

Kobiety

MĊĪczyĨni

100

50,87

49,13

Páeü [%]

CzĊstotliwoĞü korzystania z usáug gastronomicznych [%]
Raz w tygodniu i czĊĞciej

52,35

46,83

58,08

2–3 razy w miesiącu

27,30

28,29

26,26

Raz w miesiącu

13,65

16,10

11,11

Raz na 3 miesiące

6,70

8,78

4,55

28

27

29

Podstawowe, zawodowe, Ğrednie

51,12

54,15

47,98

WyĪsze

48,88

45,85

52,02

Wiek [lata]
Wyksztaácenie [%]

N = 403
ħródáo: Badania wáasne.

Badanie przeprowadzono na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety skáadającego siĊ z czĊĞci merytorycznej oraz metryczki zawierającej pytania
dotyczące: roku urodzenia, páci, wyksztaácenia, miejsca zamieszkania, liczby
dzieci w gospodarstwie domowym. Zastosowano pytanie Þltrujące dotyczące
czĊstotliwoĞci korzystania z usáug gastronomicznych.
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano zachowania konsumenckie,
wybierając jedną z determinant wpáywających na proces podejmowania decyzji.
Jest to czynnik spoáeczny wyszczególniony jako wywieranie wpáywu na konsumenta w kontaktach bezpoĞrednich. Analizy dokonano, bazując na opiniach dotyczących roli percepcji informacji Īywieniowej przekazywanej przez personel
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pierwszego kontaktu restauracji McDonald’s w podejmowaniu decyzji zakupowej, ocenie jej wiarygodnoĞci w kontekĞcie róĪnych uwarunkowaĔ oraz opisując
wpáyw poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü przekazywanej informacji Īywieniowej.
W czĊĞci merytorycznej kwestionariusza dotyczącej znaczenia informacji
Īywieniowej w podejmowaniu decyzji zakupu oraz roli personelu pierwszego
kontaktu w tym procesie zastosowano 5-stopniową skalĊ Likerta, gdzie 1 oznaczaáo zdecydowanie siĊ nie zgadzam, 2 – raczej nie zgadzam siĊ, 3 – ani siĊ zgadzam, ani nie zgadzam, 4 – raczej siĊ zgadzam, a 5 – zdecydowanie siĊ zgadzam.
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące czĊĞci pytaĔ odnoĞnie stosunku respondentów do informacji Īywieniowej udostĊpnianej w lokalu gastronomicznym, grupując stwierdzenia odnoszące siĊ do rzeczywistej sytuacji oraz pokazujące otwartoĞü respondentów na zmiany odnoĞnie korzystania z usáug restauracji
McDonald’s.
W badaniu zastosowano dyferencjaá semantyczny dla okreĞlenia stopnia,
w jakim dana cecha personelu restauracji wpáywa na wiarygodnoĞü udzielanej
przez niego informacji Īywieniowej. Respondenci prezentowali intensywnoĞü
opinii wobec kaĪdego zestawu przeciwstawnych cech przez zaznaczenie odpowiedzi jako punktu na skali bez wartoĞci, któremu w dalszej analizie nadawano
cyfrĊ od 1 do 6. Odpowiedzi dla caáej grupy uĞredniono i ustalono, Īe wyniki
mieszczące siĊ w przedziale od 3 do 4 wskazują na obojĊtną postawĊ wobec
danej cechy.
Uzyskane w badaniu dane poddano analizie pod wzglĊdem páci oraz faktu posiadania dzieci. Dla uzyskanych wyników przeprowadzono test róĪnic dla
analiz nieparametrycznych dla dwóch grup niezaleĪnych U Manna-Whitneya,
przyjmując przedziaá ufnoĞci na poziomie 95% (P < 0,05).

Zachowania konsumentów a obsáuga klienta – wybrane
aspekty literatury
Zachowanie konsumentów na rynku obejmuje obszerną przestrzeĔ analityczną i deskrypcyjną odnoszącą siĊ do badaĔ procesu decyzyjnego konsumentów [Gajewski 1997, Kramer 1997, Mazurek-àopaciĔska 2003, Gutkowska
i Ozimek 2005, Jachnis 2007]. W literaturze przedmiotu cytowanych jest wiele
deÞnicji, przykáadowo wymieniü naleĪy okreĞlenie wskazujące na „ogóá dziaáaĔ
związanych z uzyskiwaniem i uĪytkowaniem produktów i usáug oraz dysponowaniem nimi, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te dziaáania”
[Engel, Blackwell i Miniard 1993, za Rudnicki 2012, s. 14]. Inna deÞnicja podkreĞla „ogóá dziaáaĔ i percepcji konsumenta skáadających siĊ na przygotowanie
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decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru oraz konsumowanie” [Hansen 1972, za Rudnicki 2012, s. 14].
Dla potrzeb niniejszego opracowania naleĪy wskazaü na zachowania konsumenckie rozpatrywane jako sposób hierarchizowania swoich potrzeb, wyboru
oraz uĪytkowania dóbr i usáug [Pohorille 1980]. Analogiczne postrzeganie zagadnienia zachowaĔ konsumenckich odnaleĨü moĪna w kolejnej deÞnicji, rozszerzając pierwszy etap odnoszący siĊ do okreĞlenia potrzeb oraz ich oceny
w przyznawaniu pierwszeĔstwa [SzczepaĔski 1976].
Zachowania konsumpcyjne dokonywane są na rynku i w gospodarstwach
domowych. Ogniskują siĊ na pozyskaniu Ğrodków pieniĊĪnych, a nastĊpnie na
zachowaniach rynkowych, czyli nabywczych, m.in. zachowaniach bezpoĞrednio
konsumpcyjnych [Kramer 1997]. Odnoszą siĊ do procesu wyboru, nabywania
i uĪytkowania stanowiącego czĊĞü zasadniczą konsumpcji. Wiedza o konsumencie i jego zachowaniach jest niezbĊdna do zaplanowania i zrealizowania efektywnego programu dziaáania kaĪdego przedsiĊbiorstwa na rynku, umoĪliwiając
przedsiĊbiorstwom wpáywanie na wybory konsumenta [Rudnicki 2012].
Przedstawione w literaturze przedmiotu modele zachowaĔ rynkowych konsumentów rozpatrywaü naleĪy jako uproszczenie rzeczywistoĞci odzwierciedlające uwarunkowania decyzji konsumenckich [Rudnicki 2012, s. 17]. SpoĞród dostĊpnych modeli zachowaĔ konsumentów na rynku ĪywnoĞci szczególnie istotne
wydają siĊ byü modele Howarda-Shetha i Engla oraz Blackwella i Kollata.
Zachowania konsumentów w sferze ĪywnoĞci i Īywienia stanowią szczególny rodzaj zachowaĔ konsumenckich. Zachowania Īywieniowe związane są z pozyskiwaniem ĪywnoĞci, jej doborem i sposobem zagospodarowania. Istotne jest
równieĪ planowanie i przygotowanie posiáków, czĊstotliwoĞü ich spoĪywania
i kwestie odnoszące siĊ do jakoĞci ĪywnoĞci [Gutkowska i Ozimek 2005, s. 21].
Dokonując klasyÞkacji zachowaĔ konsumenckich w sferze ĪywnoĞci i Īywienia, moĪna przyjąü dwa kryteria (rys.):
1. UjĊcie przedmiotowe, wyodrĊbniające ĪywnoĞü ogóáem i poszczególne
kategorie produktowe.
2. UjĊcie podmiotowe, analizujące konsumentów ogóáem i grupy konsumentów.
W realizacji celu niniejszego opracowania naleĪy przyjąü, Īe analizowany
obszar zachowaĔ konsumenckich jest trzecim typem zachowaĔ konsumentów
odzwierciedlających okreĞloną kategoriĊ produktową (w tym przypadku Īywienie w zakáadach gastronomicznych) i grupĊ konsumentów ogóáem.
Na zachowania konsumentów wpáywa wiele czynników, a determinanty zachowaĔ konsumentów moĪna przedstawiü za pomocą róĪnych klasyÞkacji. Jedna z klasyÞkacji obejmuje podziaá na determinanty wewnĊtrzne (psychologiczne
i personalno-demograÞczne) oraz zewnĊtrzne (spoáeczno-kulturowe i ekono-
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UjĊcie przedmiotowe

UjĊcie podmiotowe

ĩywnoĞü ogóáem

Konsumenci
I – zachowania konsumentów
ogóáem ogóáem w sferze ĪywnoĞci i Īywienia

Grupy
konsumentów

II – zachowania konsumenckie
w sferze ĪywnoĞci i Īywienia
wybranych grup konsumentów
(np. zachowania máodzieĪy
w zakresie ĪywnoĞci i Īywienia)

Kategorie produktowe lub rodzaj
ĪywnoĞci
III – zachowania
konsumentów ogóáem w zakresie
wybranej kategorii produktowej
(np. zachowania konsumentów
w zakresie sáodyczy)
IV – zachowania
konsumentów z wybranej grupy
w zakresie okreĞlonej kategorii
produktowej
(np. zachowania máodzieĪy
w zakresie sáodyczy)

Rysunek
Macierz zachowaĔ konsumenckich
ħródáo: Górska-Warsewicz [2013, s. 71].

miczne). Obszar czynników psychologicznych odnosi siĊ do motywów, emocji,
osobowoĞci, procesu uczenia siĊ, postrzegania, postaw, etnocentryzmu i ryzyka,
z kolei w obrĊbie uwarunkowaĔ o charakterze personalno-demograÞcznych
wskazaü naleĪy na wiek, páeü, fazĊ cyklu Īycia rodzinnego, wyksztaácenie, dochody i styl Īycia. Podobnego rozróĪnienia dokonaü moĪna w przypadku czynników spoáeczno-kulturowych identyÞkując rodzinĊ, grupĊ spoáeczną, grupĊ
odniesienia, liderów opinii i kulturĊ oraz czynników ekonomicznych (produkt,
ceny, miejsce sprzedaĪy, reklama oraz public relations) [Rudnicki 2012].
Inny podziaá determinant zachowaĔ konsumentów identyÞkuje trzy grupy:
determinanty psychiczne (emocje, motywacje, przekonania, przeĞwiadczenia,
postawy), uwarunkowania spoáeczne (rodzina, grupy odniesienia, uznanie spoáeczne, wpáywy kulturowe, style Īycia, komunikacja masowa, oddziaáywanie reklamy i wywieranie wpáywu na konsumenta w kontaktach bezpoĞrednich) oraz
determinanty ekonomiczne zewnĊtrzne (wielkoĞü PKB na jednego mieszkaĔca,
fundusz spoĪycia, ceny towarów i usáug konsumpcyjnych) i wewnĊtrzne (dochody, sposób gospodarowania budĪetem domowym) [ĝwiatowy 2006].
Z punktu widzenia autorów niniejszego opracowania istotne są uwarunkowania spoáeczne, a wĞród nich wywieranie wpáywu na konsumenta w kontaktach
bezpoĞrednich. Ten obszar odnosi siĊ do obsáugi klienta w zakáadach gastronomicznych.
W literaturze istnieją róĪne deÞnicje obsáugi klienta, koncentrujące siĊ na
wielu jej aspektach. Logistyczny charakter obsáugi klienta oddaje deÞnicja wskazująca na czynnoĞci niezbĊdne do przyjĊcia zamówienia klienta, wytworzenia
i niezawodnego dostarczenia przedmiotu zamówienia w uzgodnionym miejscu
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i czasie, stosownie do oczekiwaĔ klienta, komunikowania siĊ z klientem przed
sprzedaĪą, w jej trakcie i po niej, fakturowania oraz dziaáania zmierzające do
naprawy báĊdów popeánionych na którymkolwiek etapie realizacji zamówienia
[Payne 1997].
ObsáugĊ klienta podzieliü naleĪy na trzy zaleĪne fazy: przedtransakcyjną
(dziaáania mające na celu zbadanie preferencji odbiorców, okreĞlenie standardów
i wyznaczenie polityki obsáugi klienta), transakcyjną dotyczącą procesu realizacji zamówienia oraz potransakcyjną obejmującą pomiar zadowolenia klientów,
obsáugĊ posprzedaĪową i reklamacje [Kramarz 2014].
Elementem kluczowym w zarządzaniu relacjami z klientem w przedsiĊbiorstwie jest stworzenie strategii obsáugi klienta. PodstawĊ skutecznego okreĞlenia
strategii obsáugi klienta stanowi informacja o klientach, konkurentach i otoczeniu. Informacje pozyskiwane są ze Ĩródeá wewnĊtrznych (wiedza pracowników,
dane o klientach) i zewnĊtrznych (aktualne i przyszáe zachowania klientów
i konkurencji, tendencje rozwojowe branĪy i rynku) [Grabowska 2013].

Percepcja informacji Īywieniowej jako elementu
zachowaĔ konsumentów w restauracjach McDonald’s
RealizacjĊ celu niniejszego opracowania przeprowadzono na przykáadzie
restauracji McDonald’s. Obecnie w Polsce dziaáają 372 restauracje w ponad
150 miastach, a menu obejmuje ofertĊ podstawową oraz Ğniadania serwowane od
poniedziaáku do piątku do godziny 10:30, a w weekendy do godziny 11:00.
W procesie wyboru dokonywanym przez konsumentów istotną rolĊ odgrywa obsáuga konsumenta w aspekcie komunikowania siĊ z klientem, obejmującym m.in. przyjĊcie zamówienia, udzielanie informacji na Īyczenie klienta
i wskazanie odpowiedniej pozycji w menu. Przekazywane informacje odnoszą
siĊ do oferowanych potraw i napojów m.in. w kontekĞcie cen, promocji, moĪliwoĞci komponowania zestawów, stosowanych w daniach dodatków itp. OdrĊbnym obszarem informacji jest informacja Īywieniowa.
Przekazywanie informacji Īywieniowej przez personel jest z jednej strony elementem obsáugi konsumentów i procesu podejmowania decyzji wyboru,
stanowiąc czĊĞü zachowaĔ konsumentów, a z drugiej waĪnym elementem skáadającym siĊ na proces zarządzania zasobami ludzkimi w korporacji z punktu
widzenia struktury przedsiĊbiorstwa. Dotyczy to tzw. personelu pierwszego
kontaktu i wpisuje siĊ w uwarunkowania spoáeczne zachowaĔ konsumentów.
NaleĪy zaznaczyü, Īe ĞcieĪka kariery w korporacji McDonald’s rozpoczyna siĊ
od zatrudnienia na stanowisku pracownika restauracji, czyli w ramach personelu pierwszego kontaktu. Do obowiązków pracowników zatrudnionych na tych
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stanowiskach pracy naleĪy obsáuga goĞci (przyjmowanie zamówieĔ i obsáuga
kasy), przygotowywanie posiáków w kuchni lub praca na zapleczu. Taki sposób
zatrudniania ma umoĪliwiü pracownikom wáaĞciwe poznanie wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. Kolejnym etapem kariery zawodowej
w McDonald’s jest awans na stanowisko instruktora realizującego m.in. szkolenie pracowników mających krótszy staĪ pracy. Pracownicy restauracji mają
równieĪ moĪliwoĞü awansowania na stanowisko menedĪera. W kaĪdym lokalu
pracuje od kilku do kilkunastu menedĪerów zajmujących siĊ koordynowaniem
sprawnego dziaáania poszczególnych obszarów restauracji. NajwyĪsze stanowiska to zastĊpca kierownika i kierownik restauracji.
Informacje o charakterze Īywieniowym dostĊpne są równieĪ na stronie internetowej restauracji McDonald’s, w aplikacji mobilnej McDonald’s Polska
i w lokalach. Są one przekazywane równieĪ przez personel w kontaktach bezpoĞrednich. Na stronie internetowej dostĊpne są czĊĞciowe informacje odnoĞnie rodzaju skáadników uĪytych do przygotowywania daĔ. Istnieje równieĪ moĪliwoĞü
pobrania ze strony tabeli alergenów i wartoĞci odĪywczych. W tabeli podane są
informacje dotyczące obecnoĞci alergenów, wartoĞci energetycznej (wyraĪonej
w kJ i kcal) i zawartoĞci makroskáadników: táuszczów, kwasów. Funkcjonowanie
aplikacji bazuje na zasadzie podobnej do dziaáania strony internetowej restauracji.
OcenĊ informacji Īywieniowej i jej rolĊ w procesie dokonywania wyboru przeprowadzono przez zastosowanie okreĞlonych stwierdzeĔ, grupując je
w dwie kategorie badawcze: oceny rzeczywistej sytuacji i otwartoĞü respondentów na zmiany odnoĞnie korzystania z restauracji McDonald’s.
W ocenie rzeczywistej sytuacji respondenci w najwyĪszym stopniu zgodzili
siĊ ze stwierdzeniami „LubiĊ, kiedy proces skáadania zamówienia w McDonald’s
przebiega szybko i sprawnie” oraz „Proces skáadania zamówienia w McDonald’s
jest schematyczny i powtarzalny”. ĝrednia dla odpowiedzi wyniosáa odpowiednio 4,127 i 4,055. ĝrednią mieszczącą siĊ w przedziale (3,5; 4) zanotowano dla
stwierdzenia w zakresie zainteresowania informacją Īywieniową dotyczącą potraw w restauracjach McDonald’s.
Opinie respondentów w zakresie ich otwartoĞci na zmiany wykazywaáy najwiĊkszą zgodnoĞü dla stwierdzeĔ dotyczących wpáywu znajomoĞci wartoĞci odĪywczej na wybór dania oraz zmiany wyboru dania pod wpáywem ewentualnej
informacji Īywieniowej udzielonej przez obsáugĊ. WiĊkszoĞü badanych wyraĪaáa obojĊtne opinie odnoszące siĊ do stwierdzeĔ w zakresie negatywnej oceny
sytuacji, w której personel McDonald’s podczas skáadania zamówienia udziela
klientowi informacji na temat wartoĞci odĪywczej wybranej potrawy.
RóĪnice Ğrednich ocen w grupach respondentów mających dzieci i bezdzietnych nie byáy istotne statystyczne. Z kolei páeü róĪnicowaáa istotnie statystycznie
jedną opiniĊ w obszarze oceny rzeczywistej sytuacji („Jestem zainteresowana/y
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Tabela 2
ZgodnoĞü opinii respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi restauracji McDonald’s
w zaleĪnoĞci od posiadania przez nich dzieci
Wyszczególnienie

Ogóáem Z dzieümi Bez dzieci

Zpop*

P**

Ocena rzeczywistej sytuacji
LubiĊ kiedy proces skáadania zamówienia w McDonald’s przebiega szybko
i sprawnie

4,13

4,10

4,16

–1,123 0,262

Proces skáadania zamówienia w McDonald’s jest schematyczny i powtarzalny

4,06

4,02

4,10

–0,833 0,404

Jestem zainteresowana/y informacją
Īywieniową dotyczącą potraw w McDonald’s

3,82

3,78

3,87

–1,128 0,259

Personel pierwszego kontaktu nie ma
wiedzy na temat wartoĞci odĪywczej
potraw oferowanych w McDonald’s.

3,57

3,63

3,51

1,255

Nie lubiĊ kiedy personel w McDonald’s
udziela mi informacji niezwiązanych
z zamówieniem (np. promocje)

3,357

3,36

3,35

–0,020 0,984

0,209

OtwartoĞü na zmiany
ZnajomoĞü wartoĞci odĪywczej wpáynĊáaby na mój wybór dania

3,70

3,74

3,64

0,643

Kiedy idĊ do McDonald’s wiem, co chcĊ
zamówiü i ewentualna informacja Īywieniowa na temat wybranej przeze mnie
potrawy udzielona mi przez obsáugĊ nie
jest w stanie zmieniü mojej decyzji

3,64

3,63

3,65

–0,370 0,712

3,53

3,62

3,43

1,450

0,149

3,06

3,14

2,968

1,290

0,199

3,57

3,65

3,489

0,985

0,325

Chciaáabym/chciaábym mieü moĪliwoĞü
zapytania personelu McDonald’s o informacjĊ Īywieniową podczas skáadania
zamówienia
Negatywnie oceniam sytuacjĊ, w której
personel McDonald’s podczas skáadania zamówienia udzieliáby mi informacji
na temat wartoĞci odĪywczej wybranej
przeze mnie potrawy
Negatywnie odebraáabym/odebraábym
sytuacjĊ, w której personel McDonald’s
proponowaáby zmianĊ potrawy wybranej
przeze mnie z menu na mniej kaloryczną

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem páci
**P< 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

0,520
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Tabela 3
ZgodnoĞü respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi restauracji McDonald’s ze wzglĊdu
na páeü
Wyszczególnienie

Ogóáem Kobiety MĊĪczyĨni
1

2

3

Zpop*

P**

4

5

6

Ocena rzeczywistej sytuacji
LubiĊ kiedy proces skáadania zamówienia w McDonald’s przebiega szybko
i sprawnie

4,13

4,19

4,06

1,836

0,066

Proces skáadania zamówienia w McDonald’s jest schematyczny i powtarzalny

4,06

4,15

3,95

1,930

0,054

Jestem zainteresowana/y informacją
Īywieniową dotyczącą potraw w McDonald’s

3,82

4,03

3,60

4,355

0,000

Personel pierwszego kontaktu nie ma
wiedzy na temat wartoĞci odĪywczej
potraw oferowanych w McDonald’s

3,57

3,59

3,56

0,393

0,694

Nie lubiĊ kiedy personel w McDonald’s
udziela mi informacji niezwiązanych
z zamówieniem (np. promocje)

3,36

3,40

3,32

0,774

0,439

OtwartoĞü na zmiany
ZnajomoĞü wartoĞci odĪywczej wpáynĊáaby na mój wybór dania
Kiedy idĊ do McDonald’s wiem, co chcĊ
zamówiü i ewentualna informacja Īywieniowa na temat wybranej przeze mnie
potrawy udzielona mi przez obsáugĊ nie
jest w stanie zmieniü mojej decyzji
Chciaáabym/chciaábym mieü moĪliwoĞü
zapytania personelu McDonald’s
o informacjĊ Īywieniową podczas
skáadania zamówienia
Negatywnie oceniam sytuacjĊ, w której
personel McDonald’s podczas skáadania
zamówienia udzieliáby mi informacji na
temat wartoĞci odĪywczej wybranej przeze mnie potrawy
Negatywnie odebraáabym/odebraábym
sytuacjĊ, w której personel McDonald’s
proponowaáby zmianĊ potrawy wybranej
przeze mnie z menu na mniej kaloryczną

3,70

3,82

3,57

2,316

0,021

3,640

3,522

3,763

–1,920

0,055

3,53

3,64

3,41

2,109

0,035

3,06

3,00

3,17

–1,098

0,272

3,57

3,56

3,59

0,161

0,872

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem páci
**P < 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

102
informacją Īywieniową dotyczącą potraw w McDonald’s”) oraz dotyczącą
otwartoĞci na zmiany („Chciaáabym/chciaábym mieü moĪliwoĞü zapytania personelu McDonald’s o informacjĊ Īywieniową podczas skáadania zamówienia”).
W przypadku obu stwierdzeĔ kobiety zgodziáy siĊ w wiĊkszym stopniu niĪ mĊĪczyĨni.
OcenĊ wpáywu poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü informacji Īywieniowej przez niego udzielanej przeprowadzono z wykorzystaniem metody dyferencjaáu semantycznego (tab. 4, 5).
Tabela 4
Ocena wpáywu poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü przekazywanej informacji Īywieniowej ze wzglĊdu na páeü respondentów
Wyszczególnienie
Osoba z niedowagą/osoba z nadwagą
Osoba atrakcyjna fizycznie/osoba
nieatrakcyjna fizycznie
Osoba bardzo schludna/osoba
nieschludna
Osoba szybko mówiąca/osoba
wolno mówiąca
Osoba o wysokim gáosie/osoba
o niskim gáosie
Osoba niska/osoba wysoka
Osoba uĞmiechniĊta/osoba powaĪna
Osoba o jasnych wáosach/osoba
o ciemnych wáosach
Osoba o naturalnym wyglądzie/osoba
o mocno wystylizowanym wyglądzie

Ogóáem

Kobiety

MĊĪczyĨni

Zpop*

P**

3,49

3,42

3,55

–1,160

0,246

3,04

3,06

3,03

0,174

0,862

2,54

2,34

2,74

–2,952

0,003

3,39

3,3

3,45

–0,953

0,340

3,43

3,43

3,43

0,022

0,982

3,39

3,34

3,43

–0,671

0,502

2,47

2,38

2,57

–1,687

0,092

3,40

3,36

3,44

–0,690

0,490

2,58

2,51

2,65

–1,040

0,299

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem páci
**P < 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

Opinie respondentów dotyczące wiarygodnoĞci informacji Īywieniowej
przekazywanej przez personel w zaleĪnoĞci od jego wyglądu oceniono pod
wzglĊdem wieku badanych oraz faktu posiadania przez nich dzieci. Opinie dotyczące masy ciaáa, atrakcyjnoĞci Þzycznej, tempa mówienia, koloru wáosów,
wzrostu i wysokoĞci gáosu personelu okazaáy siĊ obojĊtne, moĪna przyjąü, Īe
są to cechy niewpáywające na wiarygodnoĞü udzielanej przez niego informacji
Īywieniowych. ĝrednie dla poszczególnych cech wyglądu ksztaátowaáy siĊ na
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Tabela 5
Ocena wpáywu poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü przekazywanej informacji Īywieniowej w zaleĪnoĞci od posiadania dzieci przez respondentów
Wyszczególnienie

Ogóáem

Z dzieümi Bez dzieci

Zpop*

P**

3,44

0,868

0,386

2,98

3,11

–0,904

0,366

2,54

2,4657

2,62

–0,760

0,447

Osoba szybko mówiąca/osoba
wolno mówiąca

3,39

3,40

3,38

0,227

0,821

Osoba o wysokim gáosie/osoba
o niskim gáosie

3,43

3,30

3,59

–2,172

0,030

Osoba niska/osoba wysoka

3,39

3,40

3,38

0,140

0,889

Osoba uĞmiechniĊta/osoba powaĪna

2,47

2,48

2,46

0,022

0,982

Osoba o jasnych wáosach/osoba
o ciemnych wáosach

3,40

3,42

3,38

0,370

0,711

Osoba o naturalnym wyglądzie/
/osoba o mocno wystylizowanym
wyglądzie

2,58

2,53

2,64

–0,779

0,436

Osoba z niedowagą/osoba
z nadwagą

3,49

3,53

Osoba atrakcyjna fizycznie/osoba
nieatrakcyjna fizycznie

3,04

Osoba bardzo schludna/osoba
nieschludna

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem posiadania dzieci
**P < 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

poziomie dla: masy ciaáa – 3,486, atrakcyjnoĞci Þzycznej – 3,042, tempa mówienia – 3,392, koloru wáosów – 3,402, wzrostu – 3,387, wysokoĞci gáosu – 3,434.
RóĪnice w wynikach dla cechy dotyczącej wyglądu osobistego okreĞlonego jako
osoba bardzo schludna lub nieschludna miĊdzy grupami byáy istotne statystycznie. ĝrednia z odpowiedzi kobiet wyniosáa 2,337, a z odpowiedzi mĊĪczyzn
– 2,742.
Cechy personelu takie jak uĞmiech, schludnoĞü i naturalny wygląd wpáywają pozytywnie na wiarygodnoĞü udzielanej przez niego informacji Īywieniowej.
ĝrednie z odpowiedzi ksztaátowaáy siĊ na poziomach: 2,536 dla osoby schludnej,
2,471 dla osoby uĞmiechniĊtej, 2,578 dla cechującej siĊ naturalnym wyglądem.
RóĪnice w postrzeganiu cechy dotyczącej wysokoĞci gáosu miĊdzy grupami osób
mających dzieci i bezdzietnych byáy istotne statystycznie, Ğrednia z odpowiedzi
osób mających dzieci wyniosáa 3,304, a w przypadku osób bezdzietnych 3,586.
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Wnioski
BezpoĞredni kontakt z klientem jest jednym z waĪnych czynników spoáecznych determinujących zachowania konsumentów w zakáadach gastronomicznych.
Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w kontekĞcie nowych trendów w zakresie ĪywnoĞci i Īywienia takich jak serwicyzacja konsumpcji. Dodatkowym
zagadnieniem jest wpáyw personelu na ksztaátowanie postaw i zachowaĔ konsumentów w sferze usáug przy znaczącym udziale uwarunkowaĔ o charakterze
niematerialnym. W tym obszarze naleĪy analizowaü m.in. skáadanie zamówieĔ,
udzielanie informacji i realizacjĊ zamówienia. Konieczne jest zwrócenie uwagi
na elementy wpáywające na percepcjĊ przekazywanej informacji, w tym informacji o charakterze ĪywnoĞciowym przez personel pierwszego kontaktu. Determinuje to postrzeganie otrzymanej przez konsumentów informacji Īywieniowej
pod wzglĊdem wiarygodnoĞci, stanowiąc podstawĊ podjĊcia okreĞlonej decyzji zakupowej. JednoczeĞnie wpáywa na ocenĊ rzeczywistej sytuacji, atmosferĊ
w miejscu zakupu i konsumpcji oraz moĪliwoĞü wprowadzenia zmiany wczeĞniej dokonanego wyboru.
Takie podejĞcie – odnoszące siĊ do poznania uwarunkowaĔ spoáecznych
w kontekĞcie bezpoĞrednich relacji z konsumentów – naleĪy traktowaü jako element zarządzania relacjami i czynnik mogący zwiĊkszyü przewagĊ konkurencyjną danego przedsiĊbiorstwa gastronomicznego. BezpoĞrednie relacje są podstawą do budowy zaufania konsumentów, w konsekwencji satysfakcji z otrzymanej
usáugi, co determinuje lojalnoĞü konsumentów wobec konkretnego zakáadu gastronomicznego dziaáającego pod okreĞloną marką.
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Abstrakt
Celem opracowania byáa ocena percepcji informacji Īywieniowej przekazywanej przez personel pierwszego kontaktu jako element wpáywający na zachowania konsumentów w zakáadach gastronomicznych. Badania przeprowadzono
w ramach projektu naukowo-edukacyjnego „Konsument na rynku usáug gastronomicznych”, nr 507-30-102-M00094-99, realizowanego w Zakáadzie Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie na Wydziale Nauk o ĩywieniu Czáowieka
i Konsumpcji SGGW. Badanie iloĞciowe na próbie 403 osób z wykorzystaniem
doboru celowego przeprowadzono w czerwcu 2016 roku. PrzyjĊto kryteria wiek
(od 18 do 35 lat), zamieszkiwanie w duĪych miastach oraz fakt korzystania
z usáug lokali gastronomicznych.
Sáowa kluczowe: informacja Īywieniowa, personel pierwszego kontaktu, zachowania konsumentów

Evaluation of nutritional information as an element
inßuencing consumer behavior in gastronomy services
Abstract
The aim of this study was the evaluation of nutritional information provided
by frontline staff as an element inßuencing consumer behavior in gastronomy
services. The empirical research was conducted under the project “The consumer
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in the market of catering services”, number 507-30-102-M00094-99, realized in
the Chair of Gastronomy and Hospitality Management in the Faculty of Human
Nutrition and Consumer Sciences at the Warsaw University of Life Sciences
– SGGW. Quantitative research on the sample of 403 persons using purposive
sampling were conducted in June 2016. The criteria of age (18–35), living in
large cities as well as the fact of eating out.
Key words: nutritional information, frontline staff, consumer behavior

