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خالصه

جایی  هي جاب این صنعت که بر پایه. داشته باشدتواند نقش عظیمی را در توسعه اقتصادي  آور است که می گردشگري صنعتی ارز

ریزان را به خود جلب  المللی باشد که توجه برنامهانسان برقرار شده می تواند یکی از صنایع پردرآمد در سطح ملی و بین 

توان با  بندي می پس از بخش مناسب کمک کند زیرا ریزي تواند به برنامه دي گردشگران از عواملی است که میبن بخش.کند می

دهنده هر گروه متناسب با هر گروه رفتار کرد و  تشکیلها و سالیق و عالیق افراد  ویژگی بدست آوردن اطالعاتی در مورد 

به روش آوري اطالعات آن  ی از نظر توصیفی است و ابزار جمعمقاله حاضر مبتنی بر تحقیق. رضایت گردشگران را جلب کرد

بندي بازار گردشگري بر اساس مرور ادبیات پژوهش در  مقاله بررسی و مرور معیارهاي بخشهدف از این .باشد اي می کتابخانه

براي این منظور . باشد میاین زمینه است که این معیارهاشاملعوامل جمعیتشناختی،عواملجغرافیایی،عواملرفتاریوروان شناختی

ي شود سپس به بررسی معیارها پرداخته میبندي بازار گردشگري  بخشرابطه با گردشگري و ابتدا به بیان توضیحاتی در 

اي  ي بازار گردشگري انجام شده اشارهبند که در راستاي بخشهایی  و در نهایت به پژوهش بندي بازار گردشگري پرداخته بخش

  .خواهد شد

  .بندي بازار بخشمعیارهاي ،گردشگري بندي بازار بخشگردشگري،: کلمات کلیدي
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  مقدمه 

درعنوانمنبعاصلی آیدبسیاریازکشورهااینصنعتپویارابه شمارمی ترینصنعتدردنیابه صنعتمسافرتوگردشگریبهعنوانبزرگترینومتنوع

بین صنایع خدماتی، صنعت گردشگري جزء آن ].1[دانند ها می ، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساختزایی آمد، اشتغال

در صنعت .]2[اي در بازارهاي جهانی برخوردار است دلیل ماهیت درآمدزایی، ازجایگاه ویژه است که به دسته از محصوالتی

]. 3[یابد ابت و حضور رقباي جدید افزایش میهاي خدماتی، هر روز رق گردشگري مانند دیگر عرصه

از یشـبناـنساتـقوهـهدشدکاموجبخووريیکمپیشرفتفناوبیستنقردر

در . نمایددغتخوافرتقافاوصریراترـبیشنماددوزگرونفزاتشوثرددوگرآزادپیش

عنوان یکی از صنایع پردرآمد در سطح ملی  گردشگري به]. 4[داـنهماـنيگرـشدبایدعصرصنعتگررابیستمنقردومهـقعنیموا

ریزي بهینه براي ارائه خدمات مناسب  در رشد و توسعه این صنعت برنامه یکی از عوامل مهم.المللی مطرح است و بین

  ]. 5[است

لی هستند که از عوام بندي مشتریان محصوالت ر بر انتخاب مشتري و همچنین خوشههاي موث شناسایی و تعیین ویژگی

پذیري را افزایش  هاي موثري می شود که رقابت مک کنند و منجر به ایجاد زیرساختریزي مناسب ک توانند به برنامه می

هایی ازگردشگران  ري به مفهوم مطالعه و ایجاد گروهگردشگشناسی گونه].6[دهد اقبا سهم بازار را نیز افزایش میداده و متع

بندي بازار گردشگري یکی از  خشب].7[ریزي بهتر امور آنها است برنامهبراي هاي مشابه  یا مقاصد گردشگري با ویژگی

شناسایی تامین نیازها و ه ریزان مقاصد گردشگري در زمین بازاریابان و برنامه به است که می تواندمهمی اقدامات 

بندي،  ریابی راهبردي جدید به واسطه بخشقلب بازا) 1994(به گفته کاتلر]. 8[هاي گردشگران کمک کند خواسته

 ].9[بندي نخستین گام ضروري در جهت رویکرد بازاریابی هدفمند است شود و بخش یابی توصیف می گیري و جایگاه هدف

ها،  تلف فعال در این بخش از قبیل هتلبندي بازار می تواند در واحدهاي مخ طور ویژه، بخش در صنعت گردشگري به

بندي بازار توسط  امروزه بخش]. 10[کار گرفته شود به... هاي گردشگري و  ها، جاذبه هاي گردشگري، رستوران موسسه

هدف مناسب استفاده می  کنندگان و در واقع، براي انتخاب بازار هاي مصرف نیازها و ویژگیبازاریابان براي شناخت 

تواند به تکرار  کنند که می زشی را براي مخاطبان آن ایجاد میبندي بازار، ار بازاریابان با شناخت ناشی از بخش]. 11[شود

ترین عوامل  به صورت صحیح، یکی از کلیدياز آنجا که انتخاب متغیرها ]. 12[رفتار و در نهایت وفاداري آنها بیانجامد

ر رابطه با این موضوع بندي صحیح و جامع است، بنابراین به مرور ادبیات پژوهش د آوردن یک بخش  تموفقیت در بدس

  .شود پرداخته می

  گردشگري

ط با طبیعت و اقتصادي گسترده است که در نتیجه نیاز انسان به اوقات فراغت، برقراري ارتبا-ي اجتماعی گردشگري یک پدیده

در واقع ]. 13[هاي جدید و تاریخی بوجود آمده است ها و فرهنگ تمایل به دیدن مکان

شمار  زاییبه اي اشتغاله ترینروش کم هزینهکندوتوسعهآنیکیاز گردشگرینقشمهمیدرتوسعهاقتصادیورفاهاجتماعی کشورهاایفامی

گردشگر،نقدینگیراازمراکزمالی وصنعتیبهسویسایرشهرها،روستاهاومناطقطبیعیسوق  .آید می

هاي بسیار این بخش براي بهبود  مند گردشگري و استفاده از قابلیت توسعه نظام.]14[کند میزاییایفا اشتغالدادهونقشمهمیدر
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هاي موجود و  دشگري است، تا با توجه به حساسیتریزي گر کارگیري برنامه گردشگري کشور، مستلزم بهوضعیت کنونی 

  ].15[جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کردهاي این صنعت در  یازهاي گردشگران بتوان از قابلیتظرفیت جامعه و ن

  

  بخش بندي بازار گردشگري

مطرحشد،سپسبسیاریاز پژوهشگراناینمفهومراتوسعهدادند ) 1956(بندیبازاربراینخستینبارتوسطاسمیذ مفهومبخش

ها،  ها،خواسته هایکوچکترکهدرویژگی	صورتتعدادیازگروه بهبندیبازاررا دیدنیکبازارناهمگن، بخشاسمیذ].16[

بندیبازارفرایندتقسیمیکبازارناهمگنبه  بهبیانی،بخش].17[ندک میپاسخبهمحصوالتمتفاوتورضایتمندیازفروشنده،همگنباشند،تعریف

هایهمگناست،بهطوریکههرگروهضمنداشتنخصوصیاتمشابه،نسبتبه  زیرگروه

نتخاببخش درصنعتگردشگري،بسیاریازتصمیماتکلیدیواستراتژیکازجملها].18[هایدیگرمتفاوتباشد گروه

بندي  بخش.]19[شوند بندیبازارانجاممی هدفوتوسعۀیکآمیختۀبازاریابیمناسببرایپاسخگوییبهتقاضایاینبخش،براساس مطالعاتبخش

بندي بر  کنند و با استفاده از این اولویتبندي  کنندگان خود را اولویت کند تا مصرف هاي گردشگري کمک می به سازمان

شود که هم پاسخ مناسب به بازار داده شود و هم با توجه  این امر باعث می. تند تمرکز کننداولویهایی که داراي بیشترین  گروه

  ].20[هاي منابع الزامات الزم در نظر گرفته شود دیتبه محدو

  

  :بندي بازار معیارها و متغیرهاي مورداستفاده در بخش

ع سازمان در مقابل رقبا بستگی دارد، نظریات زیادي نیز در از آنجا که انتخاب متغیرها در بخش بندي بازار به نوع صنعت و وض

  .نظریه پانچ و نظریه ودل: شود ها معرفی می ترین این نظریه مورد از مطرح این مورد وجود دارد که دو

متغیرهاي عمومی شامل . کند و مشخصات محصول و خرید تقسیم می این نظریه متغیرها را به دو نوع عمومی: نظریه پانچ.1

سن، جنسیت، وضع تاهل، سطح درآمد، منطقه جغرافیایی، کالس اجتماعی، سطح تحصیالت، سبک زندگی مشتریان و مانند 

متغیرهاي مشخصات محصول و خرید شامل سابقه خرید مشتري، نحوه پرداخت پول و نوع محصول درخواستی . آن است

تنهایی،  ده از هیچکدام از این متغیرها بهکند زیرا استفا اد میب هر دو نوع متغیر را پیشنهاین نظریه استفاده از ترکی. اوست

  . بندي جامع از مشتریان خود نخواهد رساند سازمان را به یک بخش

شناسی و رفتاري مشتریان  شناختی، روان ار قسمت مشخصات جغرافیایی، جمعیتاین نظریه متغیرها را به چه: نظریه ودل.2

کند یک دید کامل و جامع را از  کند و سعی می ار، کامال بر روي مشتري تمرکز میبندي باز شدر این نظریه بخ. کند تقسیم می

. شور محل سکونت استمتغیرهاي مشخصات جغرافیایی شامل ملیت، ایالت، شهر، ناحیه و ک. کلیه زوایا از مشتري بدست آورد

شناسی شامل  متغیرهاي روان. ده استعضاي خانواشناسی شامل سن، جنسیت، سطح درآمد و تعداد ا مشخصات جمعیت

متغیرهاي رفتاري شامل مزیت مورد جستجو،دفعات مراجعه، دفعات . هاي فردي، کالس اجتماعی و سبک زندگی است خصلت

  ].17[کند دو نوع متغیر را پیشنهاد می خرید و وفاداري است و این نظریه نیز استفاده از ترکیب هر
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  :شود بندي بازار گردشگري پرداخته می پرکاربرد بخشمعیار  4ر به بررسی در زی

  عوامل جغرافیایی.1

ها  ها و شهرها و خیابان ها، منطقه مانند کشورها، استان ییمختلف جغرافیا يبه واحدها يبازار گردشگر يبند نوع بخش یندر ا

در تمام  ینکها یافعالیت کند و  یییاچند منطقه جغراف یکیاگیرد که در  یمعموالً هر شرکت ابتدا تصمیم م. شود یتقسیم م

  ].21[فعالیت کند هاي هر منطقه و اختالف آنها گرفتن ویژگی مناطق با در نظر

در  .اي برخوردار است توجه به این عامل از اهمیت ویژه از آنجا که محل سکونت مسافران در سلیقه آنان تاثیر بسزایی دارد، لذا

معموال . با توجه به کشور،استان یا شهر محل سکونت مسافران، پیشنهاد خاصی به آنان دادتوان  ارائه پیشنهاد به مسافران می

توان به  طور مثال میب.ي مسافر موثر است در سلیقه اندازه شهر محل سکونت و روستایی یا شهري بودن آن و نوع آب و هوا نیز،

یا اینکه به ساکنین . مانند شهر یزد را پیشنهاد کردساکنین شهرهاي مرطوب و پرباران، مسافرت به شهرهاي کویري و گرم، 

سپس با توجه به .کشورهایی که ساحل دریایی ندارند،پیشنهاد مسافرت به شهرهاي ساحلی شمال یا جنوب کشور را ارائه کرد

مسافرتی بندي را تعیین کرد و یک بسته کامل  هتل و برنامه زمان سایر عوامل،چگونگی مسافرت،وسایل حمل و نقل مناسب،

  ].17[به گردشگران بالقوه،ارائه کرد

  عوامل جمعیت شناسی. 2

توان به  می .مشخصاتی مانند سن،جنسیت،سطح تحصیالت،وضع تاهل و تعداد اعضاي خانواده از اهمیت خاصی برخوردارند

در . ت پیشنهادي موثر استجنسیت نیز در نوع خدما. صدا را پیشنهاد کرد  و مسافرت به یک مکان آرام و بی سر افراد میانسال،

اده مورد ایران به منظور رعایت شئونات اسالمی براي بانوان، الزم است که نوع پوشش الزم براي ورود به کشور،به آنها توضیح د

،داراي فرزند در صورتی که گردشگر موردنظر.نشود هاي خلوت پیشنهاد هاي دور از شهر و مکان همچنین براي بانوان هتل. شود

توان ارائه پیشنهاد با توجه به مذهب  همچنین می .باید امکاناتی براي تفریح و سرگرمی فرزندانش پیشنهاد شوداست، 

طور مثال به مسلمان خارج از کشور، مسافرت به اماکن زیارتی مشهد و قم را پیشنهاد  به. شگران را مورد توجه قرار دادگرد

  ].17[کرد

 ینبه ا یکی. گردد یاستفاده م یگرد يبیش از متغیرها یشناخت جمعیت يازارها متغیرهاب یرو سا يهنگام تقسیم بازار گردشگر

 ینکها یگردارد و د یکارتباط نزد یشناخت جمعیت يها، ترجیحات و میزان استفاده از محصوالت با متغیرها دلیل که خواسته

 یژهو یگاهتوان جا یم یشناخت جمعیت یطبیانگر شرا يدر میان متغیرها ].21[نمود يگیر اندازه انتو یتر م متغیرها را ساده ینا

دانست  یترکیب يمتغیر يا به گونه یدمتغیر را با ینخود ا یرادر نظر گرفت، ز یمتغیر موقعیت خانواده در چرخه زندگ يبرا يا

  ].22[دهد یقرار م يگردشگر رو متخصصان ام یاباندرباره وجوه مختلف گردشگران در اختیار بازار يکه اطالعات بسیار

  عوامل روانشناسی. 3

چنین باید به سبک زندگی هم.کالس اجتماعی و سطح درآمد گردشگر، در نوع هتل و وسایل حمل و نقل پیشنهادي موثر است

ندي دقیقتر عالوه بر مشخصاتی که ب براي بخش .هاي مورد عالقه گردشگر در برنامه مسافرتی پیشنهادي دقت کرد و سرگرمی

طور  هب.هاي فردي گردشگر را نیز با تحلیل رفتارهاي او بدست آورد باید خصلت توان از گردشگر بدست آورد،به راحتی می 
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هاي قبلی خود، پول چندانی خرج نکرده باشد یا  د خوبی داشته باشد اما در مسافرتمثال ممکن است گردشگري سطح درآم

 باف، پرواز و خیال بلند کوش، مورد نظر، انسان فعال و سختدشگر اینکه گر. دقیقا برعکس این موضوع اتفاق افتاده باشد

  ].17[گراست،باید در برقراري ارتباط با او مد نظر گرفته شود گرا یا برون درون گیر، وسواسی و سخت

متغیرها به  ینکاربرد ا. و شخصیت گردشگران است یها، شیوه زندگ یدگاهها و د بیانگر نگرش یبه نوع یروانشناخت يمتغیرها

شد،  یلتبد يا انگیزه سفر افراد به دانش گستردهعنوان عامل موثر بر   به یروانشناخت یاتکه دامنه نظر یخصوص از هنگام

در انتخاب  توان میها  نآ یژگیروند لیکن با توجه به و یبازار به کار م يبند بخش يها برا شاخص یناگرچه ا. است اهمیتیافته

جاذبه  یکبه عنوان مثال اگر بخش منتخب بازار . به بخش منتخب بازار از آن بهره جست یلیغاترسانه تب ینتر مناسب

سازد انتظار  یما روشن م يها برا آن یروانشناخت يها یژگیباشد، شناخت و ديمثالً عالقمندان به طبیعت گر ي،گردشگر

 چه یمیاباشند که تبلیغات خود را با آن هماهنگ ساز یو از چه کانال یزیونیتلو يها مشتاق چه برنامه افراد بیشتر ینا رود  می

  ].22[یندخود را در آن تبلیغ نما يگرد سفر طبیعت يها ه کنند که بنگاه تور گردان، بستهرا مطالع یاتینشر

  عوامل رفتاري. 4

 يها ان استفاده از محصول به گروهمیز ی،یااطالعات، طرز تلق يگردشگران بر مبنا تقسیم بندي بر اساس عوامل رفتاري،در 

تقسیم بازار  يوسیله برا ینبهتر يرفتار يعقیده دارند که استفاده از متغیرها یاباناز بازار يبسیار. شوند یتقسیم م یمختلف

ها، منافع مورد نظر، وضعیت مصرف  عبارت است از موقعیت يرفتار املعو يبر مبنا يبند تقسیم. است يخصوصا بازار گردشگر

 يها توان بر اساس موقعیت یگفت که گردشگران را م یدها با در مورد موقعیت. باشد یم يکننده، میزان استفاده، وضعیت وفادار

که به دنبال آن هستند  افعیتوان گردشگران را بر اساس من یهمچنین م. کرد يبند گروه يت گردشگراستفاده از محصوال

 ییها هانتظار دارند، گرو يت گردشگررا که گردشگران از محصوال یمنافع یدبازار با يبند نوع تقسیم یندر ا. کرد يبند تقسیم

در مورد وضعیت . د مشخص شوندکنن یتها را عرضه میمز ینکه هر کدام از ا ییها و منفعت هستند و مارك یتآن مز یکه در پ

گاه مصرف نکرده  را هیچ يت گردشگرکه محصوال یتوان بر اساس گردشگران یاز بازارها را م يتوان گفت بسیار یم کننده مصرف

 يت گردشگرکه امکان دارد محصوال یاند، گردشگران هکرد یاستفاده م يت گردشگرکه در گذشته از محصوال یاند، گردشگران

. تقسیم کرد یاند و گردشگران دائم هاستفاده کرد يت گردشگراز محصوال راولین با يکه برا یرا مصرف کنند، گردشگران

زمینه  یندر ا.تقسیم کرد  یادبه مصرف کم، متوسط و ز توان یرا م يت گردشگربر اساس میزان استفاده از محصوالیبند قسیمت

هتل خاص در مقابل  یامقصد  افرتی،مس یدفتر خدمات یکبه  يبر اساس میزان وفادار يبازار گردشگر يبند توان به بخش یم

  .   ]8[اشاره کرد يمورد استفاده مشتر یمستمر او از تبلیغات رقبا و تغییر پیاپ يپیرو

موضوع از اهمیت خاصی برخوردار با کشف انگیزه هر گردشگر از مسافرت به هر کشور،رساندن اخبار و اطالعات مربوط به آن 

ت؟به منظور شرکت در همایش یا کنفرانس یا هاي زیارتی،تفریحی،تاریخی و باستانی آمده اس آیا به قصد دیدن مکان. شود می

گاهی و شناخت از در صورتی که گردشگر با آ مسابقات ورزشی سفر کرده است؟یا با هدف تجارت مراجعه کرده است؟

اي به او داده  ست که تخفیفات ویژهکشور،اقدام به مسافرت کرده باشد نیازي به دادن تخفیف نیست، اما در غیر اینصورت بهتر ا

آیا بدنبال یک مسافرت کم هزینه و اقتصادي .باید با پیگیري و تحلیل رفتار گردشگر، مزیت مورد جستجوي او کشف شود.شود

همچنین گردشگري .کند ی از هر دو مورد فوق را جستجو میاست یا در جستجوي خدمات با کیفیت بهتري است یا اینکه تعادل

ف ندارد،اما بهتر است که پیشنهادهاي خاص و اضافه به او داده شود که به که بارها اقدام به مسافرت کرده،نیازي به تخفی
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توان پیشنهادها و تورهاي مسافرتی مخصوصی در ایام تعطیالت  ر مورد ایرانیان خارج از کشور مید.وفاداري بیشتر او منجر شود

  ] .17[نوروز که مورد توجه ایرانیان است ارائه کرد

  

  :مروري بر تحقیقات پیشین

  پیشینه خارجی

هاي گردشگري  بندي بر اساس انگیزه بخش"اي با عنوان در مقاله )2009( 2شیک یوون-پایئونگ پارك و یو- دوك

عنوان کردند که "مطالعه موردي کره:روستایی

 استراتژيایدرحالرقابتیشدنومسلطشدنبر گردشگریبهعنوانیکابزاررشدروستاییبایدسازگاربامکانیسمهایبازارفعلیباشد،کهبطورفزاینده

. هایارتباطاتوارتقاء،هستند هاوتکنیک

. هایمختلفبازارشرکتکنندرابشناسیم گیرندتادربخش کنندهوتاثیرآنهارابرگردشگراندرمناطقروستاییکهانگیزهمی مابایدعوامالیجاد

. هدفاصلیاینمطالعه،شناساییانگیزهگردشگراناستتابتوانندبهترگردشگریروستاییدرکرهرادرککنند

. آوریشد گردشگردرمنطقهموردمطالعهجمع 252 اختهدرچهارزبانازیکنظرسنجیمحققس

: اي،چهاربخشمتمایزراشناساییکردهاست یکروشتحلیلخوشه

  .]23[جستجوگرخانواده،گردشگریمنفعل،جستجوگرطالبهمهچیز،وجستجوگرانیادگیریوسرگرمی

ه براي فعالیت هاي توریستی روستایی بخش بندي بر اساس انگیز"،درمقاله خود با عنوان  3)2014(وولفگانگ رید و همکاران

بیان کردند که "در گامبیا

. برند درگامبیا،همانندبسیاریدیگرازکشورهایآفریقایی،مناطقروستاییبهندرتازگردشمالیبهدستآمدهدربخشگردشگریکشورسودمی

توسعهاقتصادیمحلیرادرجشودکهممکناست بااینحال،درادبیاتعلمیوسیاسی،گردشگریروستاییغالبابهعنوانیکاستراتژیمتنوعشناختهمی

. وامعدورافتادهایجادکند

هایمشخصبازارگردشگریراد برایترویجتوسعۀگردشگریروستایی،بهدانشبیشتربرایفهمیدناینکهچراگردشگرانانگیزهدرگیرشدندربخش

. آوریشد هاینظرسنجیجمع گردشگردرگامبیا،بااستفادهازپرسشنامهمحققساخته،داده 450 دراینمطالعه،از. ارند،نیازاست

  بندیکردهونیازمندي هایقابلتوجهیازبازارراطبقه هایکلیدیوانگیزهگردشگرانساختهشدهاستتابخش پرسشنامهبرایشناساییویژگی

بندیگردشگران  برایطبقهk-meansبندي دراینمطالعه از روشخوشه.هایگردشگریروستاییراارزیابیکند گردشگریبرایفعالیت) پنهان(

جویندگانمیراثوطبیعت، : راندرگامبیاراشناساییکرداستفاده شد که چهاربخشمتمایزازگردشگ

.]24[ایوساحل،جویندگانخورشیدوساحل اي،جویندگانچندتجربه جوندگانچندتجربه

  

                                                            
2.Duk-Byeong Park
3.Wolfgang Rid
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: کند میانهباغربمالقاتمی هنگامیکهخاور"در پژوهش خود تحت عنوان  4)2014(پرایاگ و حسانی 

هاي گردشگري تفریحی گردشگران جوان کشور  ررسی انگیزه، به ب"هاوترجیحاتگردشگرانجوانازاماراتمتحدهعربی درکانگیزه

هاي سفر  مراتبی براساس ادراك و انگیزه بندي چندمیانگینی غیرسلسله بدین منظور خوشه. امارات در سفر به پاریس پرداختند

  ].25[گذران را شناسایی کرد مند، متقاعد نشده و خوش نتایج تحقیق سه خوشه عالقه. استفاده شد

  

، به "تجزیهوتحلیلمنفعت: هایگردشگریاجتماعیبرایبازارارشد برنامه"در پژوهش خود تحت عنوان  5)2015(و همکاران  ایسبیو

مراتبی بر  اي سلسله بدین منظور از تحلیل خوشه. بررسی بازار گردشگران سالمند در بین گردشگران کشور پرتغال پرداختند

حداقل، بیشترین و حداکثر منافع دنبال شده تقسیم : قیق، بازار را در سه خوشهنتایح تح. مبناي منافع دنبال شده استفاده شد

  ].26[کرد

  

بندي بازار بر  ، به بخش"گرمباتوجهبهترجیحمشتري تقسیمبازارآب"در پژوهش خود تحت عنوان  6)2016(بساك و همکاران 

بدین منظور از پرسشنامه رو در رو با مشتریان در . ها پرداختند اي از ویژگی گرم براساس مجموعه مبناي ترجیحات مشتریان آب

چهار نوع مشتري . اي استفاده شد بندي بازار از تحلیل خوشه به منظور تجزیه و تحلیل و بخش. کنگ استفاده شد کشور هنگ

  ].27[مندانبهآبگرمحساسبهقیمت عالقهمندانبهآبگرم،مصرف کنندگانزیاد،جستجوگرهایارزشوعالقه: شناسایی شد

  

  نه داخلیپیشی

در پژوهش خود تحت عنوان ) 1391(سید رضا موسوي گیالنی

با بهره گیري از روش تحلیل عاملی تاییدي و نرم   ،"مدلبازارهدفی هبندیبازارگردشگریورزشیایرانبرایگردشگرانخارجیوارائ بخش"

ورزشی -هاي طبیعی حیث جاذبه رزشی به بازار گردشگري ورزشی را ازي گردشگران و ي مورد عالقه پنج جاذبه افزار لیزرل،

 هاي مرتبط با کوهستان و برف، ی اکتشافی، چهار عامل شامل جاذبهعاملهمچنین با استفاده از روش تحلیل .مشخص کرد

گردي و کویرنوردي را  هاي مرتبط با بیابان اي ورزشی و جاذبهه هاي آبی و ساحلی،مسابقات و روبداد هاي مرتبط با ورزش جاذبه

].   28[بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی تعیین کرد بعنوان مدل

 "يبندي بازار گردشگر رد استفاده براي بخششناسایی متغیرهاي مو"ن در پژوهش خود تحت عنوا)1393(و همکاران غفاري

بندي  س از بیان اهمیت بخشاین منظور پ به. ندبندي بازار گردشگري و معیارهاي مورد استفاده در این زمینه پرداخت به بخش

این سه . توانند در بازاریابی گردشگري مورد استفاده قرار گیرند بیان شده است هاي گوناگونی که می بازار گردشگري، استراتژي

                                                            
4.Prayag

5.Eusébio

6. Basak
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سپس معیارهاي . استراتژي شامل استراتژي بازاریابی یکسان، استراتژي بازاریابی تفکیکی و استراتژي بازاریابی متمرکز است

سپس متغیرهاي . بندي بازار گردشگري ارائه شده است ت استفاده یا عدم استفاده از بخشد استفاده براي تعیین ضرورمور

 شناختی، عوامل این متغیرها شامل متغیرهاي جمعیت. بندي بازار گردشگري بحث شده است مورد استفاده براي بخش

  ].8[تبندي بازار گردشگري ارائه شده اس ترین مزایاي بخش مهمدر نهایت . تشریحی است جغرافیایی، عوامل رفتاري و روان

هاي خود  گردشگران ساحلی با رویکرد نقشهبندي بازار  بخش"، در پژوهشی تحت عنوان)1395(منیژه بحرینی زاد و همکاران،

هاي  یافته.داخته استبندي بازار پر ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندي و تعیین نیم رخ گردشگران به بخش "سازمان ده

منجر هایمختلفبازدید انگیزهپژوهشبهشناساییسهدستۀمتفاوتازگردشگرانساحلیبا

هایگوناگون،  فعالیتهایساحلو کنندگانجاذبه دنبالاینسهدستهازگردشگران،.شد

].29[کنندگاناستراحتنامگذاریشدند گرایانودنبال تفریح

  

  گیرينتیجه

وهاي رفتاري با هم دارند باعث هاي روانشناختی و الگ شناختی و ویژگی که گردشگران از نظر عوامل جمعیت هایی تفاوت

هاي گردشگران آگاهی بیابند تا بتوانند با بکارگیري  ریزي از این ویژگی ي گردشگري و مسئوالن برنامه شود که فعاالن حیطه می

ن منتقل کنند تا سبب رفع نیازهاي آنها مطابق با عالیق و سالیق آنها شوند صحیح این اطالعات باالترین ارزش را به گردشگرا

بندي  بازار  ي گردشگري و بخش به بررسی ادبیات پژوهش در زمینه در این تحقیق ابتدا. و رضایت آنها را جلب کنند

هایی  هایی از پژوهش به نمونهاین موارد بندي این بازار  مطرح شدند و پس از  شده  سپس معیارهاي بخش گردشگري پرداخته

بندي بازار گردشگري بر مبناي جغرافیایی، بازار  در بخش. جام شده  اشاره شده است بندي بازار گردشگري ان که با هدف بخش

در . شوند ها تقسیم می ها و شهرها و خیابان ها، منطقه ی مانند کشورها، استانگردشگري به واحدهاي مختلف جغرافیای

شناختی، بازار گردشگري بر اساس عوامل جمعیتی مانند سن،  هاي جمعیت ازار گردشگري بر اساس متغیرندي بب بخش

بندي بازار  در بخش. شود تحصیالت و نژاد و ملیت تقسیم می جنسیت، اندازه،خانواده،منحنی عمر خانواده، درآمد،شغل، میزان

زندگی یا خصوصیات شخصیتی به بقه اجتماعی، سبک گردشگري بر اساس عوامل رفتاري، بازار گردشگري بر مبناي ط

بندي بازار  شناختی اقدام به بخش بندي بر مبناي عوامل روان شوند و در نهایت در بخش هاي مختلفی تقسیم می گروه

  . پردازند ن استفاده از محصوالت گردشگري میگردشگري بر اساس اطالعات، طرز تلقی،یا میزا
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مراجع

، بررسی شیوه هاي بازاریابی ورزش دانشگاهی، فرصت مطالعاتی،گروه تربیت بدنی، )1384(زاده،مهردادمحرم.1

  .دانشگاههایحاجتتپهوقاضیترکیه: دانشگاهارومیه،محالجرا

فصلنامه 	.آفرینانه در بازار گردشگري  ارائه الگوي مشارکت هم). 2018. (ایرانی &, مهرگان, فرهنگی, ایرانی.2

   .904-889, )4(10	,مدیریت بازرگانیپژوهشی -علمی
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