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  بندي بازار گردشگران ساحلي با رويكرد بخش
  ده خودسازمان هاي نقشه

  3فرد دنيا كبيري، 2پور مجيد اسماعيل ،1زاد منيژه بحريني

و از بسـتگي دارد  هـاي آن  به ويژگي يياز سو ،انتخاب افراد براي بازديد از يك مقصد :چكيده
بـا   ز ايـن رو، پـژوهش حاضـر   ا .وابسته اسـت هاي متفاوت بازديدكنندگان سوي ديگر به انگيزه

اجـرا  بندي بـازار  رخ گردشگران ساحلي با استفاده از رويكرد بخشبندي و تعيين نيمبخش هدف
بـا  . دهنـد آماري اين پژوهش را گردشگران ساحلي شهر بوشهر تشـكيل مـي   ةجامع. شده است

ز طريـق  هـاي پـژوهش ا  داده. دسـت آمـد   نفـر بـه   207حجم نمونـه   ،كوكران ةاستفاده از رابط
عوامـل   ،در بخش نخسـت پرسشـنامه  . دو بخش بود، گردآوري شد ةاي كه دربرگيرندپرسشنامه

 ديـد امكانـات مقصـد از    ،افراد به مقصـد بررسـي گرديـد و در بخـش دوم     ةكنند انگيزشي جذب
سـازمانده كـه يكـي از    هاي خوداز رويكرد نقشه ،هامنظور تحليل داده به. شدگردشگران ارزيابي 

هـاي  يافتـه . ه اسـت ، استفاده شدرود شمار مي بههاي عصبي مصنوعي ي مبتني بر شبكههاروش
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  مقدمه
و يكي از منـابع مهـم درآمـدهاي ارزي هـم      زيادي داردگردشگري در اقتصاد جهاني و ملي اهميت 

طـوري كـه بخـش     به شود؛ محسوب ميه و هم براي كشورهاي در حال توسعه براي جوامع پيشرفت
از ايـن رو  . ها را در جهان فعلي به خود اختصاص داده اسـت گذاريو سرمايه ها ريزي مهبزرگي از برنا

 گردشـگري  نقـش  ).1391 غفـاري، (صنعت گردشگري از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت     ةمطالع

 تقويـت  و ارز جـذب  بيشـتر،  ماليـاتي  هايدريافت درآمد، كسب تغال،اش براي جديدي منبع عنوان به

 شده تأييد متعدد مطالعات در شود، مي ديگر صنايع توسعة و رشد موجب كه اجتماعي هايزيرساخت

  ).1391سجادي،  موسوي گيالني، اسدي و(است 
بيشـتر   توجـه موجـب   ،هاي جديد بازاريابي مكان و بازاريـابي مقصـد گردشـگري   پيدايش حوزه

 .هسـتيم طوري كه امروزه شـاهد انجـام تحقيقـات فراوانـي در ايـن زمينـه        به ؛استشده بازاريابان 
، هزاد ؛ بحرينــي2012 ؛ اوزل و كــوزاك،2014 ،تــونســكي و تكا(تــاريخي  ـ  گردشــگري فرهنگــي

 فـوزي، شـاه و گـوك،    ؛ يوسـف، 1998گيبسـون،  (، گردشگري ورزشـي  )1393 فرد و زماني، سليمي
كـيم، وي و   ؛1989 شـوماكر، ( ، گردشـگري سـالمندان  )1391 و همكـاران،  گيالني سوي؛ مو2009
شده در ارتبـاط   تنها بخشي از تحقيقات انجام... و) 1392 ،، عمادزاده و انصاري؛ مهدوي2003 رويس

 ،رقـابتي  هـاي بـازار  در رقـابتي  مزيت حفظ و از سوي ديگر توسعه .هستندبا مفهوم كلي گردشگري 
ايـن   به دستيابي ةپاي بر. دارد در آن بازار، بستگي كنندگان مصرف رفتارهاي شناخت به عمده طور به

 ةآميختـ  يمنظـور بسـط بيشـتر اجـزا     به .شوند مي داده توسعه مناسب بازاريابي راهبردهاي شناخت،
وهـاي  ها، رفتارها، سطوح درآمد، الگها، نگرشلقوه با نيازها، انگيزهابازاريابي مناسب براي مشتريان ب

ـ     ،هاي زندگي متفاوت سبك مصرفي و هـاي  گـروه  لقوه درون خـرده اضروري اسـت كـه مشـتريان ب
ريزي راهبردهـاي  در برنامه يابزار ارزشمند  بندي بازار به از اين رو، بخش. قرار داده شوند اي جداگانه

گـاهي  بنـدي را از طريـق كسـب آ   بسياري از صنايع مزيت بخش. بازاريابي مناسب تبديل شده است
بنـدي   امـروزه، بخـش  . آورنـد دست مي بههاي بازاريابي فعاليت ةبيشتر از رفتار مشتريان خود و توسع

براي انتخاب بازار  ،كنندگان و در واقع هاي مصرف بازار توسط بازاريابان براي شناخت نيازها و ويژگي
ـ   ). 2014 توركشي و ريـاالپ، ( شود ميهدف مناسب استفاده  طـور ويـژه،    هدر صـنعت گردشـگري ب

 هـاي  ههـا، مؤسسـ  تواند در واحدهاي مختلف فعال در اين بخش از قبيـل هتـل   مي بندي بازار بخش
  ).2008 دولنيكار،(به كار گرفته شود ... هاي گردشگري و ها، جاذبهرستوران گردشگري،

سراسر جهان را به خود  فراواني از هاي گردشگري كه هر ساله توجه گردشگرانيكي از جاذبه
عنوان مقصـدي بـراي گذرانـدن اوقـات      مناطق ساحلي به. هستند هاي ساحليكند، شهر مي جلب

سواري، غواصي و سـاير  تفريحي همچون شنا، اسكي روي آب، ماهيگيري، قايق ةفراغت با انگيز
هاي زماني خاصي از سـال پـذيراي   شوند و در دوره مي هاي آبي يا صرفاً استراحت انتخابورزش
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گردشگري در بنادر و شهرهاي مجاور دريا  غالبنوع  .ي از گردشگران در خود هستندتعداد بيشتر
استان بوشهر با توجه به موقعيت جغرافيايي . گردشگري ساحلي است ،در شمال و جنوب ايران نيز

كيلومتر نوار ساحلي، يكي از مقاصد  900 داشتن بيش از ،فرهنگي و همچنين ـ  تاريخي ةو پيشين
كـه هـر سـاله پـذيراي جمعيـت انبـوهي از        شـود  محسوب مـي  در جنوب ايرانمهم گردشگري 

اين در حـالي اسـت كـه تـاكنون بـازار ايـن نـوع        . هاي مختلف استگردشگران ساحلي از استان
ها، تفاوت در خواسته دهندة اي علمي كه نشانمطالعه گردشگري به شكل انبوه ديده شده است و

محصـوالت و   ةتوسـع  بـراي بنـابراين  . وجود نداردباشد، احلي ها و رفتارهاي گردشگران سانگيزه
 ةتوسـع . وجـود دارد مالحظـات جـدي    ،يابي بازار بـراي ايـن نـوع از مقاصـد گردشـگري     جايگاه

شرط الزم  ،محصوالت، خدمات و امكانات گردشگري مطابق با تقاضاي در حال تغيير گردشگران
يابي درست براي يك از سوي ديگر، جايگاه. استاين مقصد  دربراي تضمين سودآوري بلندمدت 

در ذهـن   يجايگـاه متمـايز  ، مقاصـد  سـاير پـذيري بـا   بـر افـزايش قـدرت رقابـت     عـالوه  ،مقصد
مقصد گردشگري ساحلي بدون  هراين اقدامات براي مديريت . كند ايجاد مي بالقوهبازديدكنندگان 

از ايـن رو هـدف   . نيسـت پذير  امكان ،عنوان اولين مرحله در بازاريابي هدفمند بندي بازار بهبخش
 گردشـگران هنگـام بازديـد از مقصـد     ةشـد  و منافع دنبال هاشناخت انگيزه حاضر، پژوهش اصلي
ـ  ،سـاحلي بازديدكننـده از شـهر بوشـهر و در نهايـت      بـازار گردشـگران   بنديبخش، ساحلي  ةارائ

بنابراين  .است كنندگانبراي هر بخش از بازديد هاي گردشگريفعاليت توسعة راهبردهاي مناسب
  :زير پاسخ داده شود هاي سؤالدر اين پژوهش سعي بر آن است كه به 

  كنند؟ يي را دنبال ميها تو مزي ها فايدهها، گردشگران از يك مكان ساحلي چه ويژگي •
  شوند؟ ميبندي  دسته چند گروهبندي، گردشگران ساحلي به هاي بخشبا توجه به معيار •
  دارد؟رخي ان ساحلي چه نيمهر بخش از گردشگر •
  ند؟ا گردشگري ساحلي در هر بخش كدام ةراهبردهاي بازاريابي متناسب براي توسع •

  پيشينة نظري پژوهش
  بندي بازار بخش
 ةتوانـد در توسـع   مي بازار بندي بخش. است مهم بازاريابي هدفمند يبندي بازار يكي از اجزابخش

بـه گفتـة   . كندي بازار هدف به بازاريابان كمك اه هر يك از بخش محصوالت و خدمات مناسبِ
يـابي  گيـري و جايگـاه   ، هـدف بندي بخش ةواسط هب 1، قلب بازاريابي راهبردي جديد)1994(كاتلر 
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1.  Modern strategic marketing  
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گام ضروري در جهت رويكـرد بازاريـابي هدفمنـد اسـت      نخستين بندي شود و بخش مي توصيف
  . )2015اسالم،  ن ووممأ ل، اَحسن(

بسـياري از   مطرح شد، سـپس ) 1956(بار توسط اسميذ  ر براي نخستينبندي بازامفهوم بخش
بازار را  بندي اسميذ بخش). 2015دوتا، باتاچاريا و گيوين، ( دادندتوسعه اين مفهوم را پژوهشگران 

هـا،  هـا، خواسـته  تر كه در ويژگـي  هاي كوچكصورت تعدادي از گروه ديدن يك بازار ناهمگن، به
البـدوي،  (كنـد   مـي  تعريف ،ت و رضايتمندي از فروشنده، همگن باشندپاسخ به محصوالت متفاو

يند تقسـيم يـك بـازار نـاهمگن بـه      ابندي بازار فربخش بياني،به ). 1385فردوسي و ناصربخت، 
نسـبت بـه    ،خصوصـيات مشـابه   ضـمن داشـتن  طوري كه هر گروه  به ،هاي همگن استزيرگروه

  ).2010ران، اكسيا و همكا( هاي ديگر متفاوت باشدگروه
در صنعت گردشگري، بسياري از تصميمات كليـدي و اسـتراتژيك از جملـه انتخـاب بخـش      

بـر اسـاس    ،بازاريابي مناسب براي پاسخگويي به تقاضاي اين بخـش  ةيك آميخت ةهدف و توسع
به بيان ديگر، . )2014گراون، ليش و اشميت،  ،دولنيكار(شوند بندي بازار انجام ميمطالعات بخش

هـا و ترجيحـات بازديدكننـدگان و    اي براي درك گوناگوني سليقهطور گسترده بندي بازار بهبخش
براي محصوالت و خدمات گردشگري متفاوت، استفاده  1شناخت بازارهاي دنج منظور هبهمچنين 

بنـدي در  بخـش ) 2009(رك و يـون  پـا ). 2014يدر، ها ـ   ريد، ازيوديوجي و پروبستل(شده است 
، يـا يـك بخـش از    )مانند تمام بازديدكنندگان(تقسيم يك بازار كلي  فرايندصنعت گردشگري را 

مديريت بازاريابي تعريف هايي براي اهداف ها يا بخشبه زيرگروه )مثال سفر تعطيالت براي(بازار 
  . اندكرده

ـ هاي پژوهشگران در مطالعات گردشگري از شيوه بنـدي و شناسـايي   بـراي بخـش   اگونيگون
شـناختي،  جمعيـت  ـ  بنـدي اجتمـاعي  بخـش . كننـد هاي مختلـف گردشـگران اسـتفاده مـي     گروه
بنـدي برحسـب منـافع    بندي ساختار و الگوي سفر، بخـش بندي برحسب هدف سفر، بخش بخش
بنـدي بـازار   از جملـه رويكردهـاي مرسـوم بخـش     ،...بنـدي برحسـب انگيـزه و   شده، بخش دنبال

توانـد بـه تنهـايي يـا     شده مـي  بندي بيانهاي بخشهر يك از شيوه. روند ميشمار  گردشگران به
بنـدي  دو رويكـرد بخـش   ،در ادامه. بندي استفاده شودهاي بخشصورت تركيبي با ساير روش به

شده كه مبناي اصلي اين پـژوهش بـوده    هاي سفر و منافع دنبالبازار گردشگران بر حسب انگيزه
   .شودوضيح داده مياست، ت
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Niche markets 
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  هاي سفر بندي بر مبناي انگيزهبخش
هـاي  براسـاس انگيـزه   ،بندي بازار در صـنعت گردشـگري  هاي بخشيكي از پركاربردترين روش
مقصـدهاي مختلـف    بـه انتخـاب   هاي متفـاوتي گردشگران با انگيزه. مختلف سفر يا بازديد است

گردشگري،  در ادبيات ).2012، كيو، اكبريا و سابروتو(د كننها بازديد ميو در نهايت از آن پردازند مي
بيشـترين  . اسـت  شـده بررسـي   گونـاگوني هـاي  هاي متفاوت گردشگران از طريق نظريـه انگيزه
مراتبي  نيازهاي سلسله ةبراساس نظري ،اند ستفاده شدها سفر ةهاي انگيزدر پژوهش ي كههاي نظريه

ـ 2انتظـار الولـر   ة، نظري1مازلو، نردبان مسير سفر پيرس ، مـدل  3عوامـل رانـش و كشـش    ة، نظري
آلن، لوسادا و كـارلوس،  (هستند  5هاكاركردي نگرش ةو نظري 4آهوال ـشناختي اجتماعي ايزو روان

چـارچوب   ،عوامـل كشـش و رانـش    ةسفر، نظريطور مشخص در ادبيات گردشگري و  به). 2015
؛ 2015؛ سـانگ، چانـگ و سـانگ،    2016پـاكر و والر،  (پژوهشي بسياري از مطالعات بوده است 

از پيشروان اين دو بعد ) 1979( كارامپتونو  )1977(دان آلن و همكاران؛  گفتةبه ). 2012پسونن، 
). 2015، و همكـاران  آلن( كردندكه ارتباط ميان عوامل رانش و كشش را بررسي بودند انگيزشي 

رونـد؛ يـا توسـط نيروهـاي     به سفر مـي  دليلعوامل رانش و كشش، افراد به دو  ةمطابق با نظري
يا نيروهاي بيرونـي بـه    هاشوند يا توسط ويژگيمي) رانده(شناختي از مبدأ خود دور  دروني و روان

 ،ايـن مفهـوم   كمـك  بـه  ،ديگـر  بيـان به ). 2015سانگ، چانگ و سانگ، (شوند مقصد كشيده مي
كـه افـراد در    يهايمقصد توسط گردشگران در مقايسه با مقاصد ديگر، نوع تجربه انتخاب چرايي

شـود  ده مـي توضـيح دا  ،هايي كه خواهان آن هستندكنند و همچنين نوع فعاليتمقصد دنبال مي
 در تعريف هر يك از عوامل رانش و كشش، آندرو، كـوزاك، آوچـي و  ). 2014پراياگ و حساني، (

هاي ناملموس يـا  و به خواسته) مبدأ(كنند؛ عوامل رانشي به محيط زندگي بيان مي) 2005(چيفر 
در مقابل  .، استراحت، ماجراجويي و سالمت افراد اشاره دارد)پرتنش ياز محيط(دروني مانند گريز 

 ،هاي ملموس مانند سواحل، تسهيالت اقامتيهاي مقصد و ويژگيعوامل كششي عمدتاً به جاذبه
  . شودمنابع فرهنگي و تاريخي مقصد مرتبط مي ،سرگرمي

  شده بندي بر مبناي منافع دنبالبخش
 عنـوان روشـي بـراي    بـه  را بندي بـر مبنـاي منـافع   بخشلي ها  راسل 1968بار در سال  نخستين

نظر وي، فوايدي كه افراد  مطابقِ. كرد معرفي فاكتورهاي علّيهاي بازار از طريق شناسايي بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Pearce’s travel career ladder 
2.  Lawler’s expectancy theory 
3. ‘Push’ and ‘Pull’ theory 
4.  Iso-Ahola’s social psychological model 
5.  Functional theory of attitudes 



ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    750  1395 زمستان، 4 ةشمار ،8دورة  ،د بازرگا

پسـونن،  ( اسـت هـاي بـازار   اصلي وجـود بخـش   دليلكنند، دنبال مي يدر مصرف محصول معين
در شناسـايي   ،بندي بـازار شده در بخش به اعتقاد هالي متغيرهاي توصيفي مرسوم استفاده). 2012

در توضـيح فوايـدي    ،ساختار علّي آن دليل بهبندي اين نوع بخش اما، هستندها ناتوان ثر بخشؤم
ايـن بـاور    پژوهشگران پيشـين بـر  ). 2016پاكر و والر، ( استكنند، قدرتمندتر كه افراد دنبال مي
ي و شـناخت  رفتار افراد را بهتر از متغيرهـاي جمعيـت   تواند ميبندي مبتني بر منافع بودند كه بخش
بندي توجه به بخش ةعمد داليليكي از ). 2000فروچات و موريسون، ( كندبيني جغرافيايي پيش

عنوان متغيـر   هاي مسافران بهبندي بر انگيزهمنافع در مطالعات گردشگري، تمركز اين نوع بخش
بندي تفاوت ميان بخش گاهي). 2000فروچات و موريسون، ( است گيرييمتصم فراينداساسي در 

لي هـا   پژوهشگران معتقدنـد، از آنجـا كـه   ). 2012پسونن، (مبتني بر انگيزه و منافع روشن نيست 
بندي مبتنـي بـر   بخش ،هاي گردشگريهرگز تعريف دقيقي از فوايد ارائه نداده است؛ در پژوهش

بندي رويكرد مناسـبي بـراي   با اين حال، اين نوع بخش. شده است منافع دچار تعبيرهاي مختلف
ها و زيرا انگيزه ؛راهبردهاي بازاريابي است ةكننده از يك مقصد و توسع هاي استفادهتعريف بخش

  ). 2002جانگ، موريسونا، اُلري، (كند آنچه افراد از سفر خود نياز دارند را شناسايي مي
 ةشـد  هـاي انجـام شـده براسـاس منـافع دنبـال      پـژوهش  ةينبررسي ادبيات گردشگري در زم

. كنندگردشگران منافع متفاوتي را دنبال مي ،گردشگران، حاكي از آن است كه در مقاصد مختلف
دنبال منافعي مانند سالمتي و آرامـش، سـنت و    افراد بيشتر به ،مثال در گردشگري روستايي براي

منـافعي ماننـد    ،الي است كه در گردشگري رويدادهااين در ح ؛هستندفرهنگ يا زندگي روستايي 
يسـبيو، كـارنرو،   ا. شـود شـده از سـوي افـراد شناسـايي مـي      عنوان منفعت دنبال هيجان رويداد به

تـوان فوايـد   هـا نمـي  ، بر اين باورند كـه اگرچـه در بيشـتر پـژوهش    )2015(كاستنهولز و آلولس 
، »رهـايي «، »اسـتراحت «اسـايي كـرد،   را در مقصـد معـين شن  ) مانند فوايد اجتمـاعي (مشخصي 

توجهي است كـه در مطالعـات مختلـف بـه آنهـا       شايانفوايد عمومي و ، »سرگرمي«و » تازگي«
  .شوداشاره مي

  تجربي پژوهش ةپيشين
براي شـناخت   مؤثربندي بازار يكي از راهبردهاي بازاريابي تر بيان شد، بخشگونه كه پيش همان
هـاي  گردشـگري نيـز پـژوهش    ةدر حـوز  .استهاي مختلف مشتريان در بازارهاي مختلف گروه

بنـدي و  شده به بخش ها يا رويكرد منافع دنبالبا استفاده از رويكرد انگيزهجداگانه  طور فراواني به
فهرسـتي از   1جـدول  . انـد هـاي مختلـف گردشـگران در مقاصـد معـين پرداختـه      شناسايي گروه

آمـاري، مبنـا و روش    ةجامعـ بـا  هايي كه به تازگي در اين زمينه انجام شده است، همراه  پژوهش
  .دهدژوهش را نشان ميدر پ شده استفاده بندي بخش
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  بندي گردشگرانبخش ةهاي پيشين در زمينپژوهش .1جدول 
 ةحوز  پژوهشگران

  گردشگري
 ةجامع
مبناي   روش  آماري

  هاي پژوهشيافته  بندي بخش

 و همكاران  ايسبيو
)2015(  

گردشگران 
  سالمند

گردشگران 
  كشور پرتغال

اي تحليل خوشه
 مراتبي سلسله

  شده منافع دنبال
حداقل،  سه خوشه؛

بيشترين و حداكثر منافع 
  شده دنبال

 و همكاران آلن
)2015(  

گردشگري 
  سالمندي

گردشگران 
سالمند كشور 

  اسپانيا

OVERALS  و
 بندي تحليل خوشه
  اي دو مرحله

ي ها متغير
شناختي،  جمعيت

  انگيزشي و رفتاري
شناسايي پنج بخش از بازار 

  هدف

پراياگ و حساني 
)2014(  

گردشگري 
  تفريحي

دشگران گر
جوان كشور 
امارات به 
  پاريس

بندي خوشه
چندميانگيني 

 مراتبي غيرسلسله

ادراك و 
  هاي سفر انگيزه

شناسايي سه خوشه، 
مند، متقاعدنشده و عالقه

  گذران خوش

توركشي و رياالپ 
)2014(  

گردشگري 
  فصلي

گردشگران دو 
فصل اسكي و 

  غيراسكي
CHAID 

ي ها ويژگي
شناختي و  جمعيت

  انگيزشي
ايي هشت بخش در شناس

  هر دو فصل

گردشگري   )2014(ليو 
  فرهنگي

گردشگران 
 فرهنگي
  تايوان

  
 بندي تحليل خوشه

شناختي، جمعيت
فرهنگي،  ةفاصل

آشنايي با مقصد و 
عوامل انگيزشي و 

  عمق تجارب

  
ي هنر و ها شناسايي خوشه

 موزه، ميراث فرهنگي و
  فرهنگ معيشت

اوزل و كوزاك 
)2012(  

گردشگري 
  فرهنگي

گردشگران 
 بندي تحليل خوشه  فرهنگي تركيه

شناختي،  جمعيت
مشخصات رفتاري 
  و انگيزشي سفر

شناسايي پنج گروه متمايز 
  از گردشگران

  
 مطالعات ساحلي، مقصد گردشگران توسط شده دنبال ها و منافعانگيزه شناخت اهميت وجود با
هـاي  پايگـاه  يوجـو جسـت ز پس ا. است گرفته صورت حوزه اين در بنديبخش ةزمين در اندكي

بـه   ،گردشـگري سـاحلي در ايـران    ةشده در حوز اغلب مطالعات انجام ، مشخص شدعلمي داخلي
بيان اهميت اقتصادي گردشگري ساحلي، معرفي گردشگري ساحلي، بررسي تمايل بـه پرداخـت   

بـر گسـترش    مـؤثر گردشگران ساحلي، رفتار محيط زيستي گردشگران سـاحلي، تحليـل عوامـل    
ي محـدود  سـاحل  يگردشـگر  طيبخش محـ  تيفيعوامل ك ليتحل گري در نواحي ساحلي وگردش

بندي بازار گردشگران سـاحلي  بخش ةزمين در شده انجام هاي خارجيپژوهش ادامه در. شده است
  .شودمي مرور

بـراي   گـذاري بازار و راهبرد هدف بندي بخش«عنوان با ، پژوهشي )2015( و همكاران حسن
. را اجـرا كردنـد   »عنوان يك مقصد گردشـگري  زار كوگس در كشور بنگالدش بهساحل با يارتقا

هـاي متأهـل   هـاي مختلـف گردشـگران مسـن، زوج    دهد ميان گروهنتايج اين پژوهش نشان مي



ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    752  1395 زمستان، 4 ةشمار ،8دورة  ،د بازرگا

هـايي كـه از نظـر    ويژگـي . تفاوت معناداري وجود دارد ،هاي داراي فرزند و جوانانجوان، خانواده
غروب آفتاب و امواج دريا، تسهيالت مكـاني از   ةمنظر ةمشاهد د،زيادي داشتنگردشگران اولويت 

با اين حـال در ايـن مطالعـه،    . نوع متوسط، امنيت و آسايش خاطر، بهداشت و نظافت مكان بودند
هاي مختلف گردشـگران  از افراد بازديدكننده كه بتوان با توجه به آن گروه اي هاي جداگانهبخش

   .استرا شناسايي كرد، ارائه نشده 
واقـع  (هاي مختلف بازديدكننده از شهر ساحلي پورتورز گروه) 2011(رودز، سدماك و بوجنك 

 ةچهـار خوشـ   و آنان را به كردندمطالعه  1بنديرا با استفاده از تجزيه و تحليل خوشه) اسلووني در
بازديدكننــدگان «، 3»بازديدكننــدگان تندرســتي«، 2»گيــري دوســتان بازديدكننــدگان بــا جهــت«
نتايج اين پـژوهش نشـان   . كردند بندي بخش 5»بازديدكنندگان گوناگون«و  4»ثيرپذير كنجكاوأت

طـور   اين دسته از افـراد بـه  . هستند )درصد 6/45(كنندگان تندرستي بازديد ،ترين بخشداد بزرگ
..) .روي، بيرون غذا خوردن، خريد ومانند پياده(هاي فيزيكي دنبال فوايد مرتبط با فعاليت خاص به

بيش از نيمي از افراد در اين خوشه با فرزندان خود مسافرت  ،بر اين عالوه. اند و تسهيالت با صرفه
نيـاز   رمحصوالت و خدمات گردشگري منطبق ب ةارائ ،براي اين گروه و همكارانش رودز. كنندمي

 ،طالعـه شـده در ايـن م   ترين بخـش شناسـايي   كوچك. كردندهاي داراي فرزند را پيشنهاد خانواده
گيـري  كنندگان با جهتبر خالف بازديد كه بودند) درصد 1/15(پذير كنجكاو تأثيربازديدكنندگان 

   .نيست اعضاي اين گروهكانون توجه  در دوستان، گذراندن وقت با دوستان
 هـا هايي نيز وجـود دارد كـه موضـوع اصـلي آن    پژوهش ،گردشگران ةانگيزشناسايي  ةدر زمين

هـايي از  وجـود بخـش   ةدهنـد نشـان  ،هـاي پـژوهش  با اين حال يافته. تگردشگري روستايي اس
و شناسايي چهار ) 2014( و همكاران توان به پژوهش ريدمثال مي براي. استگردشگران ساحلي 

كننـدگان   كنندگان طبيعت و ميـراث فرهنگـي، دنبـال   بخش مختلف از گردشگران با عنوان دنبال
كنندگان آفتاب و ساحل هاي گوناگون و دنبالساحل و تجربهكنندگان  هاي گوناگون، دنبالتجربه

بنـدي برخـي منـاطق    بخـش به ) 2007( مولرا و آلبالدجوديگري  همچنين در پژوهش. اشاره كرد
بر تمركز كلي آنان  .گرفت نيز دربرميكه مقاصد ساحلي را پرداختند روستايي جنوب شرقي اسپانيا 

لعـه چهـار بخـش يادگيرنـدگان غواصـي، يادگيرنـدگان       هـاي مطا يافته. گردشگري روستايي بود
  .دادشوندگان توسط طبيعت و بازديدكنندگان خانوادگي طبيعت را نشان  طبيعت، آرام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Cluster analysis 
2.  Friends-oriented visitors 
3.  Well-being visitors 
4.  Curious passive visitors 
5.  Multifarious visitors 
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، )2009( وان در مروو  ، سالبرتسايمن، )2005(شده توسط يون و يوسال  هاي انجامپژوهش
ــور وان در ــايمن ، ســالبرت وم ــوزاك و ) 2011( س ــافع ج ،)2002(ك وجوشــده توســط  ســتمن

بـدون   شـده عوامـل تقاضا  ،در اين چهـار مطالعـه   .كردندبازديدكنندگان مقاصد ساحلي را بررسي 
، منافعي كه )2005(يون و يوسال . هاي مختلف بازديدكنندگان معرفي شده استشناسايي بخش

 :از نـد ا عبـارت  كـه كنند را شناسايي كردنـد   مي وجو بازديدكنندگان در ساحل قبرس شمالي جست
بودن، امنيت و سرگرمي، فراغت، رهايي و  تحصيل، آسودگي، موفقيت، با خانواده ـ  هيجان، دانش

هـاي  ، به بررسي پنج عامل فراغـت و آسـايش، جاذبـه   )2009( شسايمن و همكاران. گذاروگشت
هـاي سـفر، در دو تفرجگـاه دريـايي در جنـوب      سازي، تعلق شخصي و مشخصهمقصد، اجتماعي

هاي مقصد، آسايش مانند جاذبه ، عواملي)2011( و همكاران همچنين وان در مور. اختندآفريقا پرد
وجـو شـده در سـاحل جنـوب      عنوان منافع جسـت  و فراغت، گذراندن وقت و امنيت شخصي را به

بردن، آسايش  ، چهار عامل فرهنگ، لذت)2002(ديگري كوزاك  ةدر مطالع. آفريقا تشخيص دادند
   . بررسي كردندبازديدكنندگان مالوركا و تركيه  شدة عنوان منافع درخواست بهو عوامل فيزيكي را 

  شناسي پژوهشروش
هاي پژوهش ةدر زمراجرا و از نظر روش  شود محسوب ميپژوهش حاضر، از نظر هدف كاربردي 

كننده از منـاطق  آماري اين پژوهش را گردشگران بازديد ةجامع. گيردپيمايشي قرار مي ـ  توصيفي
منظور گـردآوري   به. دهندتشكيل مي 1394زماني بهمن و اسفند  ةاحلي شهر بوشهر در محدودس

هـاي اصـلي در   عنـوان ويژگـي   شاخص بـه  42عامل و  6پژوهش  ةبررسي پيشين پس از ،هاداده
 -آلـوس، ريگـل  ؛ 2015حسن و همكاران، (بندي بازار گردشگران ساحلي در نظرگرفته شد بخش
). 2011؛ سايمن و همكـاران،  2013رودز و همكاران،  ؛2015، بناونت و فررا تورنت، بالستر، -آي

   .استشده در اين پژوهش  هاي اصلي استفادهعوامل و شاخص ةدهندبه تفكيك نشان 2جدول 
توسـط   اپس از تأييد روايـي محتـو  ها در اين پژوهش پرسشنامه است كه  ابزار گردآوري داده

هـاي  شـناختي و ويژگـي  نهايي در سه بخش اطالعات جمعيت ةنامبازاريابي، پرسش ةرشت استادان
صـورت   و بـه  شـد  تهيـه  مـد نظـر  شـده و ارزيـابي امكانـات مقصـد      ها و منافع دنبالسفر، انگيزه

همچنين پايايي پرسشنامه با استفاده . گان قرار گرفتددهندر اختيار پاسخ سدستر گيري در نمونه
 ايـن رقـم  ، آمـد  دست به 7/0 آن ضريب آلفاي كرونباخ هسنجيده شد ك آزمون پيش ةنموناز يك 
  . )2جدول ( است پژوهش ابزار قبول قابل اعتبارگوياي 
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  مقدار آلفاي كرونباخ براي عوامل اصلي پژوهش  .2جدول 
  مقدار هاشاخص  عامل

هاي جاذبه
  طبيعي

 هاي طبيعي ساحلجاذبه

75/0  
  تاب و امواج درياغروب آفةانداز ساحل، منظربردن از چشملذت

 نخوردهمحيط طبيعي و دست
 ساحلةتميز بودن آب دريا و ماس

 زندگيةراحتي، آرامش و نبود شلوغي در شيو

  استراحت
 رهايي و دور شدن از فشار زندگي روزمره

 استراحت جسمي  71/0
  شروع به فعاليتبرايآمادگي مجددبهدستيابي

  خدمات فرعي

  شكي و سالمتي براي خدمت به گردشگرانامكانات پز

61/0  
  )مانند قايق نجات و آمبوالنس(خدمات اورژانسي

  كنندگانامنيت و آسايش خاطر فيزيكي و مالي بازديد

  نوازي و رفتار مردم بوميمهمان

  هافعاليت

 ...)سواري وشنا، قايق(هاي آبيفعاليت

56/0  
 )وگذار همراه با خانواده يا دوستانكردن در گشتشركتمانند خريد يا(هاساير فعاليت

  روي در كنار ساحل پياده
 مالقات افراد جديد
 هاي جديدها و يادگيري چيزدستيابي به تجربه

  قابليت دسترسي

 ي حمل و نقل محليهاكيفيت خدمات سيستم

76/0  
  خدمات حمل و نقل ةهزين

 نقلبودن وسايل حمل ودر دسترس
  اطالعات و عالئم راهنمايي

  تسهيالت

 هاي بهداشتي نزديك به ساحلسرويس

78/0  

 پاكيزگي مناطق اطراف ساحل
 هاقيمت مناسب غذا در رستوران

 هابودن غذاهاي دريايي در رستورانفراهم
 هاكيفيت خدمات در رستوران

 هاها و اقامتگاهقيمت مناسب هتل
 هاها و اقامتگاهات هتلكيفيت خدم

 وجود فضاي پارك كردن در ساحل
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. حجم جامعه وجود نداشت، جامعه نامحدود در نظر گرفتـه شـد   ازاز آنجا كه اطالعات دقيقي 
 30براي برآورد آن پرسشنامه بين  ،بودن انحراف معيار جامعه اين اساس، با توجه به نامشخص بر

بـا تعيـين ميـزان    . دست آمد به 51/0شد و مقدار انحراف معيار آزمون توزيع  نفر از يك گروه پيش
متوسط عوامـل انگيزشـي و   (بندي دست آمده براي متغيرهاي بخش انحراف معيار به، 07/0دقت 

رو، حجم از اين. در نظر گرفته شد) δ(عنوان برآوردي از ميزان انحراف معيار جامعه  به ،)امكانات
 .دشنفر تعيين  207نمونه 

  دههاي خودسازماناي با استفاده از نقشهتحليل خوشه
نتـايج   2شـده بـراي تصويرسـازي    هـاي پركـاربرد و شـناخته   از روش 1دههـاي خودسـازمان  نقشه
با الگوي  3هاي عصبي مصنوعيهاي شبكهاين روش يكي از الگوريتم .استاي هاي خوشه تحليل

هـاي  هـاي عصـبي مصـنوعي، الگـوريتم    بكهدر شـ . شـود يادگيري رقابتي بدون ناظر شناخته مي
را ها را كشف كرده و الگوهـا  يادگيري بدون ناظر ساختار اساسي و همبستگي بين الگوها در داده

اين درحالي است كـه در الگـوريتم يـادگيري بـا     . كنند ميدر طبقاتي مناسب و بهينه سازماندهي 
هايي نزديك بـه   شبكه جواب و شودپاسخ صحيح براي هر الگوي ورودي به شبكه داده مي ،ناظر
   ).1380راعي، ( كند ميشده ايجاد  هاي صحيح شناختهجواب

 بـه هـا  بـراي درك سـاختار خوشـه    بنـدي سـنتي كـه    هـاي خوشـه  برخالف بيشتر الگوريتم
ها و ابعاد براي كاهش داده يفرد ده روش منحصربههاي خودسازمان، نقشهنياز دارند پردازش پيش

). 2014يائو، سارلين، اكليونـد و بـك،   (بندي و تصويرسازي همزمان است ليت خوشهاز طريق قاب
كـه   طـوري  بـه  ؛دهـد هاي دوبعدي نمـايش مـي  صورت داده هاي با ابعاد زياد را بهاين روش داده

 ةده از دو اليسازمانهاي خودنقشه. گيرندهاي ورودي شبيه به هم در كنار يكديگر قرار ميركورد
بنـدي  اساس شباهت ميان آنها طبقه ها را برورودي داده ةالي. دنشوخروجي تشكيل مي ورودي و

در  .نمايـد  مـي دهـي  دوبعدي سازمان ةصورت نقش هاي شعاعي را بهخروجي نورون ةكند و اليمي
مصطفي (گيرند در كنار يكديگر قرار مي ي دارند،مشابه وزن ي كههايخروجي نورون ةواقع در الي

  . شوندهاي مختلف ميگيري خوشهباعث شكل و) 2013 ري،و المص
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self-organizing maps (SOM) 
2. Visualization 
3. Artificial neural networks (ANN) 
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  هاي پژوهشيافته
اسـتفاده   Viscovery SOMineافزار  نرم 5.2.2 ةنسخها از منظور تحليل داده در اين پژوهش به

هـاي كارآمـد   براي پيـدا كـردن خوشـه   هوش مصنوعي را طور خودكار  افزار به اين نرم. شده است
همچنـين بـراي نمـايش    ). 2013 مصـطفي و المصـري،  (گيـرد  كار مي به هاي خودسازماندهنقشه

بيشـتر   تشـخيص منظـور   ده بـه هـاي خودسـازمان  در نقشه Ward1 روش پيوند ،هاساختار خوشه
ـ    2000هـا  بيشـتر نقشـه   2براي وضوح. مرزهاي هر خوشه استفاده شده است  ةنـورون بـراي الي

در نظر  5/0مقدار  4كششهمچنين ر دقت و شبكه با حداكث 3سرعت آموزش. خروجي انتخاب شد
پـس از آمـوزش   . اسـت  4348افزار براي آموزش شبكه  شده توسط نرم ابعاد انتخاب. گرفته شد

. شـود  بررسـي مـي  شناختي گردشگران هر خوشه  هاي جمعيتنهايي، ويژگي بندي شبكه و بخش
ت، مقدار صفر و تحريف هاي خروجي اسكيفيت نقشه ةدهند كه نشان 5مقدار خطاي تدريج نهايي

بنـدي  نتـايج بخـش   1شـكل  . دسـت آمـد  بـه  4774/0هـا  تناسب نقشه با توزيع داده 6ةشد نرمال
ترين  بزرگ ،مشخص است 1 گونه كه در شكل همان. دهد را نمايش ميگردشگران به سه خوشه 

   .خوشه با رنگ آبي نشان داده شده است
  

  
  انهر بخش از گردشگر ةتعداد و انداز .1 شكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ward linkage 
2. Resolution 
3. Training schedule 
4. Tension 
5. Quantization Error 
6. Normalized distortion 

SOM-Ward-Clusters

خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم
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هـاي  د، در اين مرحله ويژگيشافزار مشخص  هاي نهايي توسط نرمپس از اينكه تعداد خوشه
بنـدي هـر خوشـه را نشـان     هاي بخـش ميانگين ويژگي 3 جدول. شودافراد هر خوشه بررسي مي

  .دهد مي

  بندي مربوط به هر خوشه از گردشگرانهاي بخشميانگين ويژگي. 3جدول 
هاويژگي  

  هاخوشه
  خدمات فرعي  تسهيالت  دسترسي  استراحت  هافعاليت  هاجاذبه  راوانيدرصد ف

  60/3  77/3  48/3  28/4  13/4  82/3  8/48  اول ةخوش

  40/3  32/3  09/3  17/3  35/3  55/2  30/34  دوم ةخوش

  22/2  83/2  18/2  12/4  72/3  15/3  91/16  سوم ةخوش

  
اول  ةگردشـگران خوشـ   دهـد كـه  نشان مـي  3 شده در جدول هاي ابعاد پژوهش ارائهويژگي
ايـن   ؛انـد هاي مختلف و همچنين اسـتراحت دريافـت كـرده   ها، فعاليتنمره را در جاذبه بيشترين

از اين رو با توجه به  .مقدار را دارنددوم كمترين  ةبراي خوش ي يادشدههادرحالي است كه ويژگي
كـه بـه انجـام انـواع      در نظر گرفت اول را گردشگراني ةتوان خوشمي ،آمده دست هاي بهخروجي
دارند تمايل هاي ساحل بردن از جاذبه ها در يك مكان ساحلي و همچنين استراحت و لذتفعاليت

اسـتراحت از يـك مكـان سـاحلي بازديـد       ةو خوشة سوم را گردشگراني دانست كه بيشتر با انگيز
  .خواهد شدهاي كامل هر خوشه در بخش معرفي نيمرخ گردشگران توضيح داده ويژگي. كنند مي

هـر خوشـه، در    هـاي  ههاي ممكن و همچنين متوسط نمـر شدن تعداد خوشه پس از مشخص
 هاي ويژگي از اين رو در اين مرحله از نقشه. هاي ابعاد پژوهش بررسي شودويژگي بايدبعد  ةمرحل

نيز  2دماهاي  نقشه با عنوان هااين نقشه .شود مياستفاده  است،افزار  كه خروجي ديگر نرم 1يا اجزا
هـايي كـه اطالعـات مشـابهي     گره ،هادر اين نقشه). 2013 مصطفي و المصري،( شوند ناميده مي

هـاي  ويژگـي  ةنقشـ  2 شـكل . شـوند در مجاورت رنگي نزديك به يكديگر سازماندهي مي دارند،
 3و شـكل   دهـد  را نشان مـي  شوندانگيزشي كه باعث جذب گردشگران به يك مكان ساحلي مي

 به نمايش گذاشـته ها را كنندگان در هر يك از خوشهبازديد ديدن مقصد گردشگري از امكانات اي
ترتيـب در   بـه  ،شـده  دهندگان به هر يـك از مـوارد بيـان   پاسخ هاي ههمچنين ميانگين نمر .است
هـاي ورودي روي  لفـه ؤتوزيع مقادير نسبي م ،هاويژگي ةنقش .شود ميمشاهده  5و  4 هاي جدول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Feature or component maps 
2. Temperature maps 
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هـاي  الگـوي پيكسـل   1بصـري  ةمقايس از طريق بايدها ارتباط ميان متغير. دهدينقشه را نشان م
روابط قوي يكنواخـت ميـان متغيرهـا را نمايـان      ،تشابه الگوها. رنگي براي هر نقشه بررسي شود

نام هر متغير يـا ويژگـي در بـاالي هـر نقشـه نشـان داده       ). 2013مصطفي و المصري، ( كند مي
ها رنگ آبي براي مقادير كم، رنگ سبز براي مقادير ميانه و رنگ ز نقشهدر زير هر يك ا. شود مي

  .قرمز براي مقادير باال استفاده شده است

  ميانگين ويژگي عوامل انگيزشي در جذب هر خوشه از گردشگران .4جدول 

 101: خوشة اول  عوامل انگيزشي
  )درصد 8/48( نفر

 71: خوشة دوم
  )درصد 3/34( نفر

 35: خوشة سوم
  )درصد 9/16( رنف

  37/3  94/2  92/3  هاي طبيعي ساحلجاذبه
غـروب آفتـاب و    ةانداز سـاحل، منظـر   بردن از چشم لذت

  00/4  63/3  35/4  امواج دريا

  02/3  60/1  55/3  نخورده محيط طبيعي و دست
  02/3  40/2  90/3  ساحل ةتميز بودن آب دريا و ماس

  77/2  07/3  93/3  زندگي ةراحتي، آرامش و نبود شلوغي در شيو
  42/3  77/2  83/3  ...)سواري و  گيري، قايقشنا، ماهي(هاي آبي فعاليت

ماننـد  (هـاي جديـد   ها و يادگيري چيزدستيابي به تجربه
  82/2  02/3  78/3  ...)فرهنگي، رويدادها و ـ بازديد از اماكن تاريخي

  22/4  00/4  71/4  روي در كنار ساحل پياده
  11/4  85/2  02/4  مالقات افراد جديد

در گشـت و   كـردن  مانند خريد يا شركت( ها ساير فعاليت
  05/4  14/4  32/4  )گذار همراه با خانواده يا دوستان

  22/4  33/3  33/4  رهايي و دور شدن از فشار زندگي روزمره
  51/4  25/3  28/4  استراحت جسمي

  65/3  94/2  28/4شروع فعاليت براي آمادگي مجدد به دستيابي

  
هـاي  هـر بعـد از ويژگـي    دربـارة اطالعات مفيـدي   2 شده در شكل هاي ارائهنقشه ةاز مقايس

هـاي  مثـال بـا دقـت در نقشـه     براي. آيددست مي پژوهش و ميزان پراكندگي آن در هر خوشه به
 اسـت سـوم   ةعـد اسـتراحت متعلـق بـه خوشـ     يافـت كـه بيشـترين ميـزان ب    در ناوت، مي2 شكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Visually 
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ا رنگ قرمز نشـان داده شـده اسـت و كـل خوشـة سـوم را       ، اين ويژگي ب)13و  12 هاي ويژگي(
 ...)گيـري و   مثـال شـنا، مـاهي    بـراي (هـاي مختلـف   انجام فعاليـت  ،از سوي ديگر. گيردميبردر

ها نشان داده شده است، براي اين بخش از گردشگران نقشه 9و  7 هاي گونه كه در ويژگي همان
بيشترين پراكندگي نقـاط  ) اول ةخوش(رين خوشه ت در حالي كه براي بزرگ را دارد؛كمترين مقدار 

  . شودديده مي) هاي مختلفانجام فعاليت( 11 و 9قرمز رنگ در ويژگي 
  

  
  

  عوامل انگيزشي جذب گردشگران ةنقش .2 شكل

تمايز  موجبشويم كه آنچه ها متوجه ميهمچنين با دقت در متغير سوم و چهارم از بعد جاذبه
دو متغيـر وسـعت و شـيب و طبيعـت      كـم بـراي    ةانگيـز  ،ه اسـت اول شـد  ةدوم از خوش ةخوش
هـاي سـاحل كمتـرين    بردن از جاذبه به بياني ديگر، لذت. دوم است ةخوش درساحل  ةنخورد دست
اول  ةخوشـ شگران دگردر حالي كه  است؛دوم به اين مقصد گردشگري ة گردشگران خوش ةانگيز
  .دارند تمايلهاي طبيعي ساحل ن از جاذبهبرد به لذت ،هاي مختلفبر انجام فعاليت عالوه

هـايي پـي بـرد كـه از     گروهتوان به خردهها ميويژگي ةآمده از نقش دست از اطالعات ديگر به
حضـور   ةدهنـد  نشـان  ،سـبز  ةنقاط قرمز ميان ناحي ،مثال براي. اندمفروضات اساسي پيروي نكرده
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). 2006 تيولنن،هـا   ثنبـرگ و (نيسـتند   هاي اصلي آن خوشه برخـوردار كه از ويژگي استافرادي 
ـ  را مـي  دسـته از گردشـگران  مثال اين  ويژگـي طبيعـت و محـيط زيسـت     (سـوم   ةنقشـ  در ناوت

دهنـدگان   امكانـات مقصـد از نظـر پاسـخ     در ادامه، ويژگـي . كردبه خوبي مشاهده ) نخورده دست
  .شود بررسي مي

 رانامكانات براي هر خوشه از گردشگ ميانگين ويژگي. 5جدول 

   نفر 101: خوشة اول  ويژگي امكانات مقصد
  )درصد 8/48(

 نفر 71: خوشة دوم
  )درصد 3/34(

  نفر  35: خوشة سوم
  )درصد 9/16( 

  48/1  52/3  67/3  ي حمل و نقل محليها كيفيت خدمات سيستم

  02/2  74/2  36/3  خدمات حمل و نقل ةهزين

  08/2  98/2  38/3  در دسترس بودن وسايل حمل و نقل

  14/3  14/3  53/3  عات و عالئم راهنمايياطال

امكانات پزشكي و سـالمتي بـراي خـدمت بـه     
  91/1  31/2  22/3  گردشگران

ــي   ــدمات اورژانس ــات و   (خ ــايق نج ــد ق مانن
  02/2  11/2  12/3  )آمبوالنس

ــالي     ــي و م ــاطر فيزيك ــايش خ ــت و آس امني
  05/3  32/4  04/4  بازديدكنندگان

  37/4  56/4  71/4  نوازي و رفتار مردم بومي مهمان

  17/2  32/3  60/3  هاي بهداشتي نزديك به ساحلسرويس

  17/2  32/3  60/3  پاكيزگي مناطق اطراف ساحل

  80/1  05/3  47/3  هاقيمت مناسب غذاها در رستوران

  91/2  59/3  96/3  هابودن غذاهاي دريايي در رستوران فراهم

  85/1  47/3  56/3  هاكيفيت خدمات در رستوران

  85/1  85/2  03/3  ها ها و اقامتگاهتلقيمت مناسب ه

  42/2  14/3  25/3  ها ها و اقامتگاهكيفيت خدمات هتل

  20/3  39/4  99/3  كردن در ساحل وجود فضاي پارك
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  هاامكانات براي هر يك از خوشه هاي ويژگينقشه. 3 شكل

 .بيان كـرد  ي را براي ويژگي امكانات مقصد نيزهتفسيرهاي مشابتوان  مي ،همانند بخش قبل
عـد  نوازي و رفتار مردم بـومي از ب ويژگي مهمان بهبيشترين نمره  ،3شكل با توجه به  ،مثال براي

هـاي  هر يك از ويژگي هاي هجزئيات ميانگين نمر. اختصاص داردخدمات فرعي در هر سه خوشه 
تغيرهـاي  شده بـراي م  هاي گزارشبر نقشه عالوه. است مدهآ 5جدول امكانات براي هر خوشه در 

را نيـز  هاي سفر براي هر خوشـه از گردشـگران   شناختي و ويژگيبندي، مشخصات جمعيتبخش
  .اين اطالعات است ةدربرگيرند 6 جدول توان بررسي كرد كه مي
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   *هاي سفر براي هر خوشه از گردشگرانشناختي و ويژگي مشخصات جمعيت. 6جدول 

  خوشة سوم  خوشة دوم خوشة اول  
       جنسيت

  17  24 40  زن
  83  47 60  مرد
        سن
20 - 18 3 1  6  
29 - 21 24 5/29  54  
39 - 30 5/43 35  40  
49 - 40 14 23  0  
59 - 50 13 7  0  
  0  3 3 به باال 60

  )تومان(ميزان درآمد ماهانه 
  23  6 6 هزار 500زير 
  40  34 30 ميليون1تاهزار 500

  5/28  35 31 ميليون2تا ميليون1
  0  21 30 ن به باالميليو 2

  همراهي سفر
  26  4 8 به تنهايي
  20  55 71 با خانواده
  54  41 20 با دوستان

        وضعيت تأهل
  46  48 33  مجرد 
  54  52 68  متأهل

        ميزان تحصيالت
  0  13 19 زير ديپلم

  17  20 23  ديپلم
  29  14 13  كارداني

  51  51 35 كارشناسي
  0  3 6 كارشناسي ارشد

  0  0 0  دكتري
        نوع اقامت

  3  10 23  هتل
  5/48  5/22 23 مسافرخانه
  5/48  68 54 ساير موارد

  .اندو به درصد محاسبه شده 1/0اعداد با تقريب  *
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  گذاري و توصيف هر بخش از گردشگران نام
بندي بازار گردشگران سـاحلي  هاي بخشمتغير هر يك از ويژگيها و در مراحل قبل تعداد خوشه

از . رخ دقيق هر بخش از گردشـگران تهيـه شـود   نيم بايددر اين مرحله از پژوهش . دشناسايي ش
بـراي ايـن   . شودشده در اين پژوهش پرداخته مي در ادامه به توصيف سه خوشة شناسايي ،اين رو

بندي در وضعيت متغيرهاي مختلف بخش ةدهند افزار كه نشان هاي نرمتوان از خروجينيز مي كار
ساحلي  بندي بازار گردشگران هاي بخشبا تركيب متغير. ها هستند، استفاده كردشههر يك از خو

رخ هر بخـش  نيم ، )6جدول ( شده  ارائهشناختي هاي جمعيتهمچنين داده و )5و  4هاي جدول(
  .شود توصيف مياز گردشگران به شرح زير 

ايـن بخـش از بـازار     ؛هاي گوناگونهاي ساحل و فعاليتكنندگان جاذبهدنبال ـ خوشة اول
ترين بخش بازار گردشگران ساحلي  بزرگ گيرد و دربرميدرصد از كل بازديدكنندگان را  8/48كه 

 30 - 39بيشتر در گروه سني  ،شناختيهاي جمعيتاز نظر ويژگي .دهد را تشكيل ميشهر بوشهر 
 صـيالت كارشناسـي  تح اغلـب آنهـا  . ستهافراواني آقايان در اين بخش بيش از خانم. قرار دارند

و همـراه بـا    اسـت  تومـان  ميليون 2تا  1 ة افراد اين خوشهمتوسط درآمد ماهان. اند و متأهل دارند
 دهند همچنين اين بخش اقامت در خارج از هتل يا مسافرخانه را ترجيح مي. كنندخانواده سفر مي

اسـتراحت   و ي مختلـف هاترتيب فعاليت به ،عوامل انگيزشي جذب آنان به اين مقصد و در نهايت،
  . است بوده هاي ساحلبردن از جاذبه همراه با لذت
درصد از بازار گردشگران ساحلي شهر بوشـهر را   4/34اين بخش  گرايان؛تفريح ـ خوشة دوم

در حالي كـه همراهـي    ،استشناختي مشابه خوشة قبلي  هاي جمعيتاز نظر ويژگي. گيرد دربرمي
. شـود را شـامل مـي  ) درصـد 41(و دوسـتان  ) درصـد  55(انواده اين خوشه هر دو گروه خـ در سفر 
شـود، انجـام   اول مـي خوشـة  آنچه باعث تمايز اين خوشـه از   ،تر نيز بيان شدگونه كه پيش همان
 ،بـه بيـاني ديگـر   . گذار همراه با خانواده و دوسـتان اسـت  و روي يا گشت هايي مانند پيادهفعاليت

منظـور   بيشتر بـه  ،براي بازديد از اين مقصد آناناصلي  ةنگيزگونه در نظر گرفت كه ا توان اين مي
در  خوشـة اول  بردن از مناظر طبيعي ساحل در مقايسه بـا  است و لذت بوده خريد يا گشت و گذار
  .شودكمتر ديده مي بين اين گردشگران

ترين بخش از گردشگران ساحلي، خوشة سوم  كوچك ؛كنندگان استراحتدنبال ـ  خوشة سوم
هزار تـا   500، متأهل و درآمد 29تا  20با ميانگين سني  يبيشتر آقايان. است درصد 35 اوانيبا فر

اقامـت در مسـافرخانه يـا سـاير      ،با توجه به سطح درآمد خود اين افراد .گيرد را دربرميميليون  1
 ايانة شـ نكت. همچنين همراهي سفر آنان با دوستان بوده است. اندها ترجيح دادهموارد را به هتل
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، ميـانگين عامـل   29تـا   20سـني   ةرغم برخـورداري از رد  توجه براي اين خوشه آن بود كه علي
همچنـين بازديدكننـدگان ايـن    . اسـت استراحت براي اين بخش نسبت به دو خوشة قبلي بيشـتر  

روي در كنار ساحل و مالقات افراد جديد تمايل بيشتري نشان هايي از جمله پياده خوشه به فعاليت
 ايـن بخـش بـوده    گردشـگران  سـفر ة انگيز آخرينهاي ساحل بردن از ويژگي جاذبه لذت. اندهداد

  .است

  گيري و پيشنهادهانتيجه
شـده   پرداختـه كننده از شهر بوشهر بازار گردشگران ساحلي بازديد بندي به بخش در اين پژوهش

وامـل انگيزشـي   هـاي ع موضـوع پـژوهش، ويژگـي    ةمرور ادبيات و پيشـين  با ،بدين منظور. است
سپس بـا اسـتفاده از تكنيـك     ؛دشافراد به مناطق ساحلي شناسايي  ةشدكننده و منافع دنبال جذب
هـاي پـژوهش   يافته. كنندگان مشخص شدندهاي مختلف بازديدده، خوشههاي خودسازماننقشه

ر كمـي  هاي بسيااز آنجا كه پژوهش. دهدهاي مختلف سفر را نشان ميوجود سه خوشه با انگيزه
هاي اين پـژوهش تنهـا بـا    بندي بازار گردشگران ساحلي انجام گرفته است، يافتهبخش ةدر زمين

 ،)2005( يوسـال  و يـون  ،)2011( و همكاران رودز ،)2015( همكاران و حسنهاي  نتايج پژوهش
. قابل مقايسه است )2002( كوزاك و) 2011( همكاران و مور وان در ،)2009( همكاران و سايمن

شـناختي و عوامـل    هاي جمعيتدر ويژگي وجود تفاوتبا دهد، هاي پژوهش حاضر نشان مي افتهي
دنبـال فوايـد و    يك مكان ساحلي بهدر هاي گردشگران ساحلي، گردشگران انگيزشي ميان خوشه

هاي طبيعي ساحل، بردن از جاذبه مانند لذت هاييويژگي ،مثال براي. هاي مشتركي هستندويژگي
 يادشده توجه در جذب گردشگران به مقصد شايانجزء عوامل  ،هاي آبي و استراحتاليتانجام فع

 نيـز،  )2009( همكـاران  و سـايمن و ) 2011(همكـاران   و مور وان درهاي  در پژوهش. بوده است
شـناخته شـده   افراد به مناطق سـاحلي   ةكنند هاي مهم جذبانگيزهجزء  ،عامل استراحت و رهايي

شناختي بازديدكنندگان پژوهش فعلي نشان داد كه اغلب هاي جمعيت ، ويژگياز سوي ديگر .است
 وان دردر پـژوهش  . و متأهل بودنـد ) 39تا  30(افراد جوان  ،گردشگران ساحلي در هر سه خوشه

عنـوان   نيز به اين موضوع اشاره شده است كه مقاصد ساحلي عمومـاً بـه  ) 2011(ن امور و همكار
هاي هر خوشه مشـخص  ويژگي ةهمچنين با مقايس. شوندگرفته مي مقصدهاي خانوادگي در نظر

كنندگان تجارب مختلف و ساحل نخست در اين پژوهش با بخش دنبال ةهاي خوشانگيزه شد كه
كننـدگان  ، دنبـال حاضـر مطـابق بـا پـژوهش    . داردمشابهت ) 2014(در پژوهش ريد و همكاران 
ـ  ةگ با انگيزبزر ةعنوان دومين خوش تجارب مختلف و ساحل به هـاي مختلـف در   فعاليـت  ةتجرب

  . بودند شده مقصد مطالعه
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هـاي  خوشـه بيشـتر در نـوع    ،تفاوتي كه در نتايج اين پژوهش با مطالعـات قبلـي وجـود دارد   
بـه   تـرين خوشـه   طوري كـه در ايـن پـژوهش بـزرگ     به است؛آمده از لحاظ هدف بازديد  دست به

استراحت و دورشدن از  ةعالو به ،هاانجام انواع فعاليت خواستار كه يافتاختصاص بازديدكنندگاني 
و  رودز ةبا نتايج مطالعه اين يافت. بودند هاي ساحلبردن از جاذبه فشار زندگي روزمره در كنار لذت

تـرين   بزرگبازديدكنندگان سالمت و تندرستي  ،در پژوهش اخير. متفاوت بود) 2011(همكارانش 
تفاوت در . ف آنها از سفر به مناطق ساحلي تنها استراحت بوده استكه هد اند خوشه را شكل داده
حاضـر مربـوط   در پـژوهش   شـده  مطالعـه شـناختي گردشـگران   هاي جمعيتاين يافته به ويژگي

از بازديدكننـدگاني تشـكيل    و همكارانش ترين خوشه در پژوهش رودزكه بزرگطوري به ؛شود مي
  . شتندقرار دا 49تا  40سني  ردةشد كه در مي

نتـايج نشـان   . بررسي امكانات مقصـد از ديـد گردشـگران اسـت     ،از نتايج ديگر اين پژوهش
بيشتري را به خود  ةنوازي و رفتار مردم بومي در هر سه خوشه نمردهد ميانگين ويژگي مهمان مي

گردشـگران و   به خدمت براي سالمتي و پزشكي ويژگي امكانات ،همچنين. اختصاص داده است
بـر  . نداشتنداز ديد گردشگران وضعيت مناسبي  )آمبوالنس و نجات قايق مانند( رژانسياو خدمات

توانند با استفاده از اطالعات مربوط بـه  گردشگري مي ةبازاريابان مقصد و فعاالن حوز ،اين اساس
هاي سفر مربـوط بـه هـر    و متناسب با ويژگي كرده رخ هر بخش، بازار هدف خود را مشخصنيم

با توجـه بـه ايـن مـوارد، در     . كنندتدوين  يكبراي هر  يبازاريابي مناسب ةرد و آميختراهب ،خوشه
هاي گردشگري ساحلي در شهر بوشـهر متناسـب بـا هـر     فعاليت ةادامه پيشنهادهايي براي توسع

  . خوشه ارائه شده است

  پيشنهادهاي كاربردي
كـه اغلـب    شناسايي شدند  متنوعهاي با انگيزه يبازديدكنندگان ترين خوشه بزرگدر اين پژوهش، 

درآمـد   ،ايـن بخـش   گردشـگران  اصـلي  ةمشخصـ  .كنندهمراه با خانواده و فرزندان خود سفر مي
بـه  ي بيـان بودن يـا بـه    بندي بازار قابل توجهاز آنجا كه يكي از اصول بخش .استمتوسط به باال 

هـاي  د بـا تعيـين قيمـت   توانن، بازاريان مقصد گردشگري ميستها بودن بخش كافي بزرگ ةانداز
همچنـين  . شـوند  جذب اين گروه از افراد به مقصـد  موجب ،ها و خدمات گردشگريمناسب بسته

هـاي آبـي يـا تفريحـات     انواع فعاليـت  تمايل دارند همراه با خانوادة خود اين بخش از گردشگران
هـاي  ري و شنا، گشتگيهاي ماهيتوان با برپايي انواع مسابقهبنابراين مي .را تجربه كنندساحلي 

 جذب گردشـگران  زمينة ،...هاي آبي وهاي مناسب، بازديد از آكواريومجمعي با قيمت دريايي دسته
بـالقوه  از راهكارهاي ديگر براي جلب بازديدكنندگان . فراهم كرداين بخش از بازار  بيشتري را به

خـوب مـردم محلـي و     ايجاد تصوير ذهني مثبـت از طريـق رفتـار    ،اين بخشواسطة مسافران  به
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 ،تـرين بخـش   عنـوان بـزرگ   افراد موجود در اين خوشه به. امكانات ساحلي است ةهمچنين توسع
كننـدگان   بهتـرين تبليـغ   ،مثبت خود با نزديكان هاي تجربهگذاشتن  توانند از طريق به اشتراكمي

   .باشنداين مقصد 
از . خانواده و دوستان بيشتر است خريد يا گشت و گذار با ، انگيزةخوشة دومبازديدكنندگان در 
هـاي  هـا و گردشـگاه  تفريحـي، دهكـده   ـ  هاي تجـاري شود با احداث مجتمعپيشنهاد مي اين رو
  .جذب اين بخش از گردشگران فراهم شود ةزمين ،ساحلي

منظـور دور شـدن از فشـار زنـدگي      افرادي هستند كـه بـه  ، سوم از گردشگران ساحلي ةخوش
 ةتوان با ارائاز اين رو مي. دهند ميبودن را ترجيح  يا با دوستان ها سفركردنروزمره، استراحت و تن

به بازديد از اين مكـان سـاحلي    را آنان ،هاي تفريحي متناسب با ميانگين سني جوانانانواع بسته
 ،اصلي استراحت براي آنان ةهاي سفر پيشنهادي به اين خوشه با توجه به انگيزبسته. ترغيب كرد

قايقراني ساحلي، غواصي يا معرفي بافـت قـديم    مدت آموزشهاي كوتاهدوره ةد دربرگيرندتوانمي
  .ها، كليساها و ساير اماكن ميراث فرهنگي باشدشهر بوشهر همراه با بازديد از موزه

 ميليـون  2تا  1( يدرصد از بازديدكنندگان شهر بوشهر درآمد متوسط 49همچنين نزديك به 
ها يا چادرهـاي  مسافران، هتل آپارتمان مخصوص هايكمپ آنان، ين رو اغلباز ا. داشتند) تومان

 ،منظور رضايت و راحتي بيشتر اين گردشـگران  به. نددكرمسافرتي را براي اقامت خود انتخاب مي
ماننـد حمـام و   (هايي براي استقرار آنها بـا برخـورداري از خـدمات رفـاهي     شود محلپيشنهاد مي

  .احداث شود) زديك به ساحلهاي نسرويس بهداشتي
خـدمات فرعـي ماننـد امكانـات پزشـكي و       ،هر سه خوشه گردشگران ديداز  نتايج نشان داد

بنـابراين   دارد،وضـعيت نامناسـبي    ،هاي نجات براي خدمت به گردشـگران در ايـن مقصـد   قايق
  .را نيز درنظر بگيرند نوع خدماتبهبود اين بايد گردشگري  ةفعاالن حوز

محـدوديت نخسـت   . نبوده استمحدوديت  بدون ،هاي ديگرنيز همانند پژوهشاين پژوهش 
از اين رو به  .كند ميپذيري نتايج را با محدوديت مواجه كه تعميم بودتعداد اندك افراد نمونه  آن،

پـذيري نتـايج و همچنـين احتمـال وجـود      منظـور تعمـيم   شـود بـه  پژوهشگران آتي پيشنهاد مـي 
  .گيرندبنظر  آماري را در ةبيشتري از جامعتعداد  ،هاي بيشتر خوشه

شناختي، انگيزشـي  جمعيت تنها سه متغير هاي ديگر اين پژوهش، در نظر گرفتناز محدوديت
 ،بندي بازار گردشـگران متغيرهاي بخشساير استفاده از . بندي بازار بوده استو منافع براي بخش

هـاي آينـده پيشـنهاد    اري بـراي پـژوهش  ها يا متغيرهـاي رفتـ  بندي مبتني بر فعاليتنظير بخش
ها و همچنين الگوهاي رفتاري مختلف گردشگران انگيزه ةمنظور مقايس از سوي ديگر، به. شود مي
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شود پژوهشگران آتي به مطالعـه دو يـا چنـد مقصـد گردشـگري      در مقاصد مختلف، پيشنهاد مي
  .بپردازند

هـاي فـردي اسـت كـه     از افراد، گزارش هاي دريافتيبايد توجه داشت كه پاسخ ،اين بر عالوه
اصـلي   ةانگيـز افـرادي ديـده شـدند كـه     مثال براي . ممكن است رفتار واقعي آنان را نشان ندهد

 ،عنـوان آخـرين محـدوديت    به .دادند داشتند كه آن را بروز نمي بازديد از اين مقصد براي يمتفاوت
شـود، در  از ايـن رو پيشـنهاد مـي    .كـرد عد فعاليت در پرسشنامه اشـاره  ب اندكبه پايايي توان  مي

زيـرا   ؛بتوانند ايـن مفهـوم را پايـاتر بسـنجند    هايي در نظر گرفته شوند كه  گويههاي آتي پژوهش
همبستگي دروني مشابه، مقدار پايـايي را   ةها براي يك مفهوم حتي با وجود درجافزايش در گويه

 ).2015 ،سانگ، چانگ و سانگ(افزايش خواهد داد 
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