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چکیده
در فضای رقابتی امروز ،هر شررکتی کره باواهرد در هرر برازاری ف ا یرت کنرد؛ اعرم از بازارهرای صرن تی و بازارهرای
مصرفی ،باید بداند که نمیتواند همه سالیق و درخواستهای مشتریانش را یکجا پاسخ دهد و به همه آنها خدمترسانی
کند .امروزه برای پاساگویی به این مسأ ه ،باشبندی بازار افزایش چشمگیری یافته است .بازار بیمه در ایرران نیرز از ایرن
امر مستثنا نیست .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف باشبندی بازار بیمه عمر از طریرق سر ک زنردگی مشرتریان برا
رویکرد ( )AIOدر استان مازندران انجام شد AIO .شرام ف ا یرت ،عالیرق و عقایرد اسرت؛ ی نری ایرن پرژوهش از طریرق
بررسی ف ا یت ،عالیق و عقاید مشتریان شرکت بیمه ایران در استان مازندران به باشر ندی مشرتریان مریپرردازد .پرژوهش
حاضر از نظر روش گردآوری دادهها ،از نوع توصیفی و از نظر هدف ،جزو پژوهشهای کاربردی است .اطالعرات مرورد
نیاز از طریق نمونهگیری خوشهای و با استفاده از پرسشنامه  AIOجمعآوری شد .ت داد  266پرسشنامه توزیع و جمعآوری
و از میان آنها ت داد  146پرسشنامه سا م بررسی شد .پایایی پرسشنامه از طریق محاس ه ضریب آ فای کرون اخ بررسی شرد
که باالی  6/4بود و همچنین ،روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا توسط خ رگان و استادان بررسی شد .سپس از طریرق
تحلی عاملی هشت عام و از طریق تحلی خوشهای سه خوشه (باش) مشاص شد که باش سوم بیشترین اعضای نمونه
را دارد .در انتها نیز متناسب با ویژگیهای هر باش پیشنهادهایی ارائه شد.
واژههایکلیدی :باش بندی بازار ،س ک زندگی ،بیمه عمر ،(AIO) ،خوشهبندی
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مقدمه

همچنین ،در افرزایش انرواع محصروالت گونراگون زیرر

امروزه کسب وکارها در دورهای بهسر مریبرنرد کره

یک نام تجاری جستجو میکنند؛ دوم ،عوام اجتماعی

هر سازمانی نتواند سریعتر ،ارزانتر و با کیفیرت براالتر از

و اقتصررادی ماننررد افررزایش سرطح درآمرردهای خررا ص،

رق ای جهانی خود به تو ید کراال و خردمات بپرردازد ،از

ارتقررای سررطح تحصرریالت و افررزایش آگرراهی مررردم،

صررحنه بررازار حررذف مرریشررود .در ایررن میرردان رقابررت

موجب شده است نیازها ،خواستهها ،سالیق و س کهای

پرهیاهو ،تنها سازمانهایی قادر برا ادامره حیرات خواهنرد

زندگی مشتریان نس ت به ق

متنوعتر و پیچیدهترر شرود

بررود کرره از تمررامی برفیررت بررازار هرردف خررود بهررره

و همررین ام رر موجررب افررزایش ت ررداد و تنرروع کاالهررا و

مرریگیرنررد(کوچکزاده .)2983 ،شرررکتی کرره تصررمیم

خدماتی شده است که با یکدیگر بر سر جذب گروهری

می گیرد در یک بازار گسترده ف ا یت کند ،میداند کره

از مشتریان رقابت میکنند (کاواک.)1664 ،

م موالً از عهده ارائه خدمات به همه مشرتریان آن برازار

برررای باررشبنرردی ،بازریابرران ترراکنون روشهررای

برنمیآید .این شرکت هر قدر هم بزرگ باشد ،براز هرم

مت ررددی ابررداع شررده ،ماننررد باررشبنرردی بررر اسررا

مناب ش در مقایسره برا نیازهرا و درخواسرتهرای برازار و

ویژگرریهررای جم یترری یررا جیرافیررایی؛ امررا بایررد در نظررر

باشهای مست د سررمایه گرذاری در آن ،محردود مری-

داشررت کرره روشهررای سررنتی ،جوابگرروی حرکررتهررا و

نماید(واکر .)1669 ،انتااب راه ررد بازاریرابی عاقالنره،

نیازهررای جدیررد بررازار نیسررت .برره همررین علررت ،بایررد از

نیازمند درک دقیرق رفترار مصررفکننرده و بارشهرای

روشهای جدیدتری برای بارشبنردی بازارهرا اسرتفاده

برازار اسرت(مندز و همکراران .)1629 ،الزمره بررآوردن

نمود .یکی از جدیدترین روشهای باشبندی ،استفاده

بهتررر نیازهررای مشررتریان و ارائرره ارزش بیشررتر برره آنهررا،

از س ک زندگی 9به عنوان مؤ فه باشبنردی اسرت کره

شناخت و تجزیه و تحلی صحیح مشتریان اسرت؛ امرری

در قیا

با ا گوی سنتی بارشبنردی ،دیرد جدیردی بره

که از طریق باشبندی 2آنان بهتر میسر مریشرود(کاتلر،

شرکتهرا مریدهرد(کاهی 1662 ،؛ گوئتزکره و اسرپیلر،

 .)1662باشبندی بازار 1به عنوان تقسریم کر برازار بره

 .)1624سرر ک زنرردگی افررراد همررواره مررورد عالقرره

بارشهرای همگرن از مصرررفکننردگانی کره نیرازهررا و

بازاریابران بروده اسرت .بازاریابرران هرر روز برا جن رههررای

خواسته های مشابهی دارند ،ت ریف مریشرود .همچنرین،

رفتاری مردم و همچنین ،احساسات ،نگرشهرا و عالیرق

فراینررد باررشبنرردی برره نیازهررای هررر زیرگررروه بره طررور

آنهررا روب رهرو مرریشرروند .از دیرردگاه بازاریررابی ،س ر ک

مؤثرتری رسیدگی میکند(مارشرال و جانسرتون1626 ،؛

زندگی؛ ی نی مردم خودشان را بر اسرا

کارهرایی کره

یررو و همکرراران .)1624 ،برره دالیرر ماتلررف ،نقررش

دوست دارند انجام بدهند ،چگرونگی گذرانردن اوقرات

باشبندی بازار افزایش یافته است :ناست ،روند رشرد

فراغرررت و چگرررونگی خرررر کرررردن درآمدشررران در

جم یت کنرد شرده و بیشرتر برازار محصرول رو بره بلرو

گروههرایی ط قره بنردی مریکننرد(جایاسرری کریشرنان،

است و همرین امرر موجرب افرزایش رقابرت شرده؛ زیررا

 .)1622نتایج بهدست آمده از باشبنردی برا اسرتفاده از

شرکتها رشرد خرود را در کسرب سرهم برازار بیشرتر و

س ک زندگی ،از راههای ماتلف به شررکتهرا کمرک
میکند ،مانند :ت لییرات بهترر ،تیییرر موق یرت محصرول،
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باشبندی بازار بیمه عمر از طریق س ک زندگی مشتریان با استفاده از ا گوی 14 / AIO

تو ید محصول جدید و غیره .بازاریابان با بهررهگیرری از

مبانینظریپژوهش

این شناخت ،ارزشی را برای مشتریان ایجاد میکنند کره

بخشبندیبازار


میتواند به تکرار خرید و درنهایت ،وفاداری آنها منجرر

اصطالح «باشبندی بازار »2را ناستین بار اسمیت

1

شو د .این امرر از ایرن جهرت ارزشرمند اسرت کره هزینره

به کار برد و مقا ه او نقطره عطفری در شرناخت بیشرتر و

نگهداری یک مشتری ،از هزینه جذب مشرتریان جدیرد

کشف سلیقه ،انگیزه خریرد و پریشبینری خریرد ب ردی

بهمراتب کمتر اسرت(کاتلر .)1662 ،برا توجره بره وجرود

مشتری ،محسوب میشود .او در مقا ه خود ،این ت ریف

برفیررتهررا و قابلیررتهررای گسررترده در کشررور ،عرضرره

را ارائه داده است« :باشبندی بازار شام دیردن یرک

گسترده بیمههای عمر به منظور ارتقا و به ود سطح رفراه

بازار ناهمگن ،به صورت ت دادی از گروههای کوچکتر

اجتمرراعی بررا موانررع بسرریاری روبررهروست(باصررری و

است که در مشاصهها ،خواستهها ،پاسخ به محصروالت

همکاران .)2936 ،بازار بیمره عمرر کشرور جرزو م ردود

متفرراوت و رضررایتمندی از فروشررنده ،همگررن باشررند»

بازارهایی است که تا اندازهای وض یت رقرابتی بره خرود

(اسمیت .)2312 ،در ت ریفری دیگرر ،بارشبنردی برازار

گرفته است .در این بازار عالوه بر شرکتهای م ت رترر،

ع ارت است از :فرایند تقسیم بازار به گرروههرایی مجرزا

اطالعات در مرورد ایرن محصرول ترا انردازهای برر روی

از خریداران کره دارای نیازهرا ،ویژگریهرا و رفتارهرای

اینترنت قاب دسترسی است و این امر نیز بهنوبه خرود بره

متمایزی باشند و آمیاتههای بازاریرابی بره خصوصری را

رقابتیتر شدن این بازار منجر میشود .شرکتهرایی هرم

احتیا داشته باشند ) کاتلر و کلر2931 ،؛ مق براعر

که در این بازار ف ا یت مریکننرد ،از ایرن نکتره آگاهنرد

و همکاران.)2939 ،

که حضور بیشترشران در ایرن برازار ،منرو بره شرناخت

باررشبنرردی بررازار زیررر مجموعررهای از افررراد یررا

صحیح مشرتریان و مااط ران محصروالت اسرت .هردف

سازمان های یک بازار با یک یا چند ویژگی مشابه است

اصلی این پژوهش ،باش بنردی برازار بیمره عمرر اسرتان

که باعث میشود آنها تقاضاهای مشابهی از محصروالت

مازندران با استفاده از روش س ک زندگی اسرت کره از

و خدمات م تنی برر ویژگریهرای آن محصروالت ماننرد

م دود پژوهشهایی است که در داخ کشور بازار بیمه

قیمت و کاربردش داشرته باشند(ماهاالکیشرمی و چیتررا،

عمررر را از طریررق س ر ک زنرردگی و بررا رویکرررد ()AIO

 .)1629برررازار را مررریتررروان از راه هرررای گونررراگون

بررسی میکنرد؛ زیررا بارش بنردی برازار و دسرتهبنردی

تقسیمبندی کرد؛ مثالً از طریق عوامر جمی رتشرناختی

مشرررتریان مطرررابق برررا ترجیحرررات آنهاسرررت .اهرررداف

(سن ،درآمد ،جنس و غیره) ،عوام اجتماعی اقتصرادی

باشبندی بازار ،شام  :حفظ مشرتری ،تاصریص منرابع

(ط قرره اجتمرراعی ،مراحرر چرخرره عمررر خررانواده و،)...

ت لییاتی و افزایش حاشیه سود اسرت .سرتاد تقسریم برازار

عوامر جیرافیررایی ،عوامر روانرری (صررفات شاصرریتی،

نقرش مهمری در توسر ه برازار ،ت لییرات ،قیمرتگرذاری

س ر ک زنرردگی) ،ا گرروی مصرررف (کرراربران سررنگین،

و

متوسط و س ک) ،عوام ادراکی (تقسریمبنردی مزیرت،

محصول و جذب مشتریان جدید ایفرا مریکنرد(وان
همکاران.)1626 ،

نگاشت ادراکی) و ا گوهای وفراداری بره برنرد (جرین و
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همکاران1621 ،؛ یو و همکراران .)1624 ،ویژگریهرای

همکاران .)1624 ،همچنین ،از راه شناسایی و ط قهبنردی

شاصیتی ،ارزشها و سر ک زنردگی مصررفکننردگان

باررشهررای گونرراگون بررازار ،هرردفگیررری مشررتریان

در پیوند با برنرد بسریار مهرم هسرتند؛ زیررا هنگرامی کره

احتما ی و پیشبینیهای مربو به آن میتوانرد بره طرور

مصرفکنندگان تصویر یک برند را ارزیابی و یا بررای

مؤثر حاص شرود(هون

و کریم .)1621 ،برهطرورکلی

خرید یک محصول تصرمیمگیرری مریکننرد؛ در واقرع،

رویکردهای موجود باشبندی بازار را مریتروان بره دو

تصویر برند و شاصیت برنرد را برا شاصریت خودشران

رویکرد اصلی ط قهبندی کررد-2 :رویکررد پیشرین 1کره

مقایسه میکننرد(آکر .)2334 ،بره گفتره کراتلر (،)2388

بازار را مطابق با دانش او یه یا عوام در نظر گرفته شده

تقسیم بندی بازار یک فرایند ترتی ی سه مرحلهای اسرت؛

مرت ط با مشتریان ،خدمات یرا کاالهرا مثر خصوصریات

ی نررری تقسررریمبنررردی برررازار ،انتاررراب برررازار هررردف و

دموگرافیک ،مقدار خریرد و نرواحی جیرافیرایی تقسریم

جایگاهیابی ( یو و همکاران .)1624 ،تقسریمبنردی برازار

میکند؛ -1رویکرد پسین 9که کاربرد گستردهترری دارد

فراینررد شناسررایی مصرررفکننرردگان بررا قوه برررای یررک

و از آن رو که بازار را با تجزیه و تحلی دادههرای برازار

محصررول یررا یررک خرردمت خررا  ،انجررام بررسرریهررای

تقسیم میکند ،با رویکرد پیشرین متفراوت اسرت .اغلرب

مررؤثرتر برررای توصرریف مصرررفکننرردگان و توسرر ه

تکنیکهای باشبندی ،شام  :خوشهبندی ،ط قرهبنردی

توصیفات باش هدف است (کاتلر و کلر1668 ،؛ یو و

و رگرسرریون ( ،4)CARTنقشررههررای خودسررازمانده و

همکاران.)1624 ،

ا گوریتمهای تکاملی چندهدفه 1در رویکررد دوم جرای



دارنررد (هرران و همکرراران .)1624 ،از دیرردگاهی دیگررر،

مفهوم،دیدگاههاورویکردهایبخشبندی

روشهای باشبندی مشتری به رویکردهای متدو وژی

کلمه التین «سگمنتیومز »2از نظر یوی بیانگر چیرزی

محور2و کاربردمحور 4دستهبندی میشود .رویکردهرای

است که بریده شده است .باشبندی بازار به این م نری

متدو وژیمحور ،روشهای آماری یا دیگر تکنیکهای

اسررت کرره قسررمتی از بررازار بریررده مرریشررود .هنگررام

ریاضی (مث مجموعه فازی ،ا گروریتم ژنتیرک و شر که

میشود کره همره مشرتریان برابرر

عص ی) را برای باشبنردی برازار اسرتفاده مریکنرد .در

نیستند و بازار همگرن نیسرت .ایرن شریوه گرروههرایی از

رویکردهای کاربردمحور ،روشی که برای بارشبنردی

مشتریان را ایجاد میکنرد کره در هرر گرروه مشرتریان از

بازار به کار میرود ،به حوزه کاربرد خا

بستگی دارد

برخرری جهررات مشررابه هسررتند .وقترری باررشبنرردی بررازار

و اغلب ترکی ری از روشهرای چندگانره اسرت(فاراون و

ضروری میشود کره یرک راه ررد برازار ان روه ،شرانس

دیگران.)1621 ،8

کمی برای موفقیت در یک بازار رقابتی داشرته باشرد .برا



باشبندی یک بازار ناهمگن به ت دادی بازار کوچک-



باشبندی بازار فر

تررر و همگررن کرره مشررتریانی دارای خصوصرریات مشررابه
باشند ،میتوان انتظار داشت که منابع بره روشری کراراتر
در راستای تأمین نیازهای مشتریان استفاده شرود (هران و
1. Segmentums

2. Priori Approach
3. Posterior Approach
4. Classification and Regression Trees
5. Multi-Objective Evolutionary Algorithms
6. Methodology- Oriented
7. Application-Oriented
8. Faraone et al
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بخشبندیبااستفادهازمفهومسبکزندگی

س ک زندگی یک مفهوم مورد استفاده در بارشبنردی

مفهوم «س ک زندگی» را ناست جام هشناسی به نام

بازار و درک مشتریان هردف اسرت کره تنهرا برا مطا ره

ماکس وبرر 2و روانکراوی بره نرام آ فررد آد رر 1بره کرار

عوام جمی رت شرناختی ارائره نشرده اسرت .بسریاری از

بردند(کوکرهام )1662 ،و یزر در حوزه بازاریابی آن را

پژوهشگران بر شناسایی شیوه مصررفکننردگان تمرکرز

( )2329مطرح کرد و کمی ب د بره مفهرومی کلیردی در

کر رردهانرررد ترررا اطالعرررات بهترررری از آنهرررا برررهدسرررت

بازاریابی و باشبندی بازار ت دی شد(هور و همکاران،

آورند(جایاسری کریشنان.)1622 ،

 .)1626پررژوهشهررای گذشررته برره طررور م مررول س ر ک

مفهوم س ک زندگی در حروزه ارت اطرات بازاریرابی

زندگی را از طریق بررسی نگررش هرا ،عالیرق و عقایرد

برای تأثیر بر ا گوهای مصرف مشتریان باروبی اسرتفاده

مصرف کننده ت ریف کردهاند(پاندی و چراوال.)1624 ،

شده است .س ک زندگی به پایه و اسا

گروهبنردی در

س ک زندگی را میتوان مجموعرهای از رفتارهرایی کره

پژوهشهای باش بندی ت ردی شرده اسرت کره عوامر

مررن کسکننررده نگرانرریهررای روانرری فررردی (باورهررای

روان شناختی نامیده میشوند و بهطور م مرول از تجزیره

درونرری) و پیامرردهای جام ررهشررناختی (محرررکهررای

و تحلی بررسیهرای ( 9AIOف ا یرت ،عالیرق و عقایرد)

خررارجی) اسررت ،ت ریررف کرررد (یررو .)1622 ،همچنررین،

استفاده مری شرود کره مری توانرد بازاریابران را بره سرمت

س ک زندگی به عنوان تاب ی از ویژگیهای ذاتی فردی

نوعشناسی مفید س ک زندگی مصرف کنندگان هدایت

که از راه ت امالت اجتماعی به رود یافتره ،مفهرومسرازی

کند .تجزیه و تحلی های س ک زندگی و روانشرناختی

شررده اسررت .مطا ررات س ر ک زنرردگی کرره متشررک از

برره روشهررایی کرره مصرررفکننرردگان خودشرران را در

نگرشها یا عقاید در مورد افراد ،مکان ،محصول و غیره

محرریطهررای اجتمرراعی و فرهنگرری ابهررار مرریکننررد،

هستند ،برای ارزیابی رفتار خرید مصرفکننرده اسرتفاده

مرریپررردازد (منرردز و همکرراران .)1629 ،پررژوهشهررای

مرریشرروند(هاوکینز و همکرراران )1661 ،و پیونررد قابرر

تقسرریمبنرردی س ر ک زنرردگی ف ا یررته رای مررردم را در

مالحظهای با رفتار خریرد و همچنرین مصررف مشرتریان

شرایطی از ق ی  :آنها وقتشان را چگونه سپری میکننرد؟

دارنررد(وو .)1669 ،سر ک زنرردگی توسررط مشررتریان برره

عالئقشان چیست؟ در محیط پیرامونشران چره چیزهرایی

عنوان یک کار متقاب و همچنین ،گذران اوقات فراغت

برایشرران اهمیررت دارد؟ دیدگاهشرران نس ر ت برره خررود و

در قا ررب ف ا یررتهررا ،عالئررق ،عقایررد و ارزشهررا بیرران

جهان اطرافشان و برخی از ویژگیهای اساسری جمی رت

مررریشرررود(چانارون .)1629 ،سرر کهرررای زنررردگی در

شناختی چیست؟ اندازهگیری میکند (مندز و همکاران،

شناخت روح و روان مشتری کمرککننرده هسرتند و بره

 .)1629خرید مصرفکننده پدیدهای دارای ا گوست و

همین علت ،میتواننرد بره عنروان م نرایی بررای برقرراری

محصرروالت برره عنرروان باشرری از یررک س ر ک زنرردگی

ارت ا و بازاریابی استفاده شوند .بررسی سر ک زنردگی

خریداری میشوند (رحمان و همکاران.)1624 ،

مصرفکننده به عنروان ابرزاری مهرم بررای بارشبنردی

از حاظ اقتصادی ،س ک زندگی یک فرد نمایرانگر

اسررتفاده مرریشررود (پانرردی و چرراوال .)1624 ،همچنررین،

محصوالت و خردمات ماتلرف ،و بردی هرای م رین در
ط قه موردٍنظر است .دیدگاه بازاریابی بر س ک زنردگی

1. Max Weber
2. Alfred Adler

)3. Activity, Opinion, Interest (AIO

 / 26تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )12تابستان 2931

بیان می کند که افرراد خرود را برر م نرای چیرزهرایی کره

یررک عامر مرررت ط بررا رفتررار مصرررفکننررده اسررت کرره

دوست دارند انجام دهند ،نحوه گذران زمران فراغرت و

میتواند رفتار مصرفکننده را با وضوح بیشرتری نسر ت

نحوه خر کردن درآمد قاب خر خود ،در گروههرای

به متییرهای جمی تشناختی و یرا متییرهرای اقتصرادی و

ماتلررف قرررار مرریدهند(مارشررال و جانسررتون.)1626 ،

اجتمرراعی توضررریح دهررد(هارکار و کایانرررک.)1668 ،

عوام زیادی بر س ک زنردگی اثرر مریگذارنرد کره از

سر ک زنرردگی در بسرریاری از پررژوهشهررا بررهکررار رفترره

 ،گروه-

است(برای مثال ،تقسیمبندی مصرف کننردگان از طریرق

هرررای مرجرررع ،خرررانواده ،ط قررره اجتمررراعی ،ارت اطرررات

ف ا یت های مصرف پایردار) و یرا م رفری محصروالت و

بازاریابی ،فشار زمان و رفتار تو یدکننده) ،عوام درونی

خدمات دارای ویژگیهای خا

و یا منحصرر بره فررد.

(شام  :انگیزه ،نیازهرا ،شاصریت ،دانرش ،احساسرات و

مطا رره رفتررار مصرررفکننررده هرردف ،از طریررق س ر ک

چهرارچوبی ایجراد

زنردگی بررای اثرباشرری بازاریرابی و تصرمیم گیررری در

می کند که در آن س ک زنردگی فرردی و اجتمراعی بره

خصو

راه رد بازاریابی بسیار مهم اسرت(راچنیکرورن

وجرررود مررریآینرررد .بازاریابررران بایرررد م رررانی فرهنگررری

و اپال .)1624 ،روش های ماتلفی برای تجزیه و تحلیر

محصوالتشرررران را درک کننررررد؛ زیرررررا مشررررتریان در

س ک زندگی مانند وا رس( 2ارزش و سر ک زنردگی)،

جستجوی کسب م نی فرهنگی خاصری در محصروالت

( AIOنگرشها ،عالئق و عقاید) و عوام روانشرناختی

بوده ،از آنها برای آفرینش یک هویت شاصی مطلوب

وجود دارند .هر روشی جوانب مث ت و منفی خرودش را

اسررتفاده مرریکننررد( و و جیمررز .)1621 ،اهمیررت فررراوان

دارد .در این مطا ه از روش  AIOاستفاده شرده اسرت.

س ک زندگی در حیات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسری و

در میرران روشهررای تجزیرره و تحلیرر سرر ک زنرردگی

پیامرردهای اساسرری و مهررم ناشرری از آن موجررب توجرره و

مصرفکنندگان AIO ،بهطور گسترده ای برای تجزیه و

پررداختن اندیشرمندان حروزههررای ماتلرف بره آن شررده

تحلی رفتار مصررفکننردگان اسرتفاده مریشرود(هور و

اسررت (باینگررانی و همکرراران .)2931 ،اساسرراً سرر ک

همکررراران .)1626 ،محصررروالت و  AIOخرررا

هرررر

زندگی ا گوهای رفتراری هسرتند کره مصررفکننردگان

وضی ت را می توان برای کسب اطالعات در مورد رفتار

آنها را ارائه کرده اند .اقدامات شریوه زنردگی مریتوانرد

خرید مصرفکننده محصول و برند به کار گرفرت(هور

کالن و من کس کننده چگونگی زنردگی افرراد برهطرور

و همکاران1626 ،؛ راچ نیکورن و اپال .)1624 ،مریکمن

کلی یا جزئی باشد و نگرش و رفتارهای آنهرا در دسرته-

و همکرراران( AIO )1669را در سرره دسررته ف ا یررتهررا

را توصریف کنرد

( )Activityبهعنوان ورزش ،کار و سرگرمیها و عالئق

میان آنها میتوان عوام خارجی(شام فرهن

تجربه) و فرهن

بندی محصول خا

را نام برد .فرهن

یا ف ا یت خرا

()Interestکهشام  :خانه ،خانواده  ،مد و غذا میشرود

(هاوکینز.)1662 ،

و ایدهها ( )Opinionبه عنوان مسائ اجتماعی ،سیاست،
هاوفعالیتها()AIO


عالئق،ایده
س ک زندگی فردی ،رفتاری است کره تحرت ترأثیر
باورهرررای درونررری افرررراد قررررار دارد و نشررراندهنرررد
ویژگیهای خا

آنهاست(یو .)1622 ،سر ک زنردگی

آموزش ،کسب و کار و چشرم انرداز آینرده ط قرهبنردی
کردهاند AIO .ابزاری است کره بررای مطا ره و تحلیر
ویژگیهرای خرا

رفترار مصررفکننرده اسرت کره در
1 . VALS
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انتارراب محصررول اسررتفاده مرریشررود (کاینرراک و کررارا،

نحوه زندگی ،وا س و قوممداری چگونه بر باشینردی

 .)1662از بررسی ادبیات پژوهش مشاص شد که AIO

بازار تاثیر میگذارند ،از پژوهش اکتشافی استفاده شرد.

ابررزار مررورد اسررتفاده ب ررای مطا رره بررازار محصرروالت و

درجه قوممداری با ویژگیهای جمی رتشرناختی پاسرخ

بررررای اهرررداف بازاریرررابی متفررراوت

دهندگان متفاوت برود .تحلیر عراملی دادههرا نشران داد

اسررت(هررور و همکرراران1626 ،؛ راچ نیکررورن و اپررال،

که نره سر ک زنردگی مهرم در میران مصررفکننردگان

.)1624

وجود دارد .تجزیه و تحلی بیشتر نشان میدهد که شش

خررردمات خرررا

خوشره عمرده وجررود دارد کره مرریتوانرد بررای مطا رره
پیشینهتجربیپژوهش

باشهای برازار مررت ط برا ایرن نروع مصررفکننردگان

برخی از مطا ات انجام شده در ایرن زمینره ع ارتنرد

استفاده شوند.

از :پاندی و چاوال ،)1624( 2در مقا ه ای با عنوان «س ک

راچ نیکورن و اپال ( ،)1624در مقا ه خود برا عنروان

زنررردگی ا کترونیکررری خریررررداران بررررخط هنرررردی:

«کشررف نگرررش زیسررتمحیطرری و تقسرریمبنرردی س ر ک

اعت ارسررنجی مقیررا » از طریررق بررسرری ادبیررات ق لرری و

زندگی مصرفکنندگان س ز» از دو سازه به نرام نگررش

همچنررین ،مطا رره اکتشررافی از راه مصرراح ههررا و گررروه

زیست محیطی و سر ک زنردگی ،در زمینره محصروالت

کانون با خریداران بررخط و کارشناسران در ایرن زمینره،

رروازم ا کترونیکرری در تایلنررد اسررتفاده کردنررد .آنهررا بررا

آیررتمهررای مربررو برره س ر ک زنرردگی ا کترونیکرری را

استفاده از تحلی عاملی ،تحلیر خوشرهای و ANOVA

گسترش دادند .عالوه بر این ،با استفاده از تحلی عراملی

مشررررتریان مشررررابه و مشررررتریان بررررا قوهای را برررررای

تأییرد شرد و

او ویررتبنررردی ،درک رفترررار آنهررا و پاسررراگویی برررا

اکتشافی و تأییدی ،روایی و پایایی مقیرا
مقیا

به شرش عامر رذت ا کترونیکری ،بریاعتمرادی

راه ردهای بازاریابی مناسب شناسایی کردند.

ا کترونیکرری ،خودناکارآمرردی ا کترونیکرری ،نگرانرری

جایاسررری کریشررنان ( )1622در مقا ررهای بررا عنرروان

جسررتیک ا کترونیکرری ،باورهررای منفرری ا کترونیکرری و

«س ر ک زنرردگی ،ابررزاری برررای درک رفتررار خریرردار»

پیشنهادهای ا کترونیکی توس ه یافت.

ارت ا بین س ک زنردگی عمرومی مصررفکننردگان و

مندز و همکاران ( ،)1629در مقا ره خرود برا عنروان«

ا گوی مصرفی آنها را بررسی کرد .برای شناسایی اب راد

س ک زندگی مصرفکنندگان و بارشبنردی برازار در

س ک زنردگی مصررفکننردگان از  AIOاسرتفاده شرد.

شرریلی» نمونررهای  261نفررره از مصرررفکننرردگان کشررور

مطا ررره او ارت رررا م نرررادار برررین سررر ک زنررردگی

شیلی را که جرزو کشرورهای آمریکرای الترین و دارای

مصرفکنندگان و برند محصوالت استفاده شده توسرط

اقتصادی بسیار پویاسرت ،گرردآوری کردنرد .دادههرا از

آنهرا را تأییرد کررد .نتیجره ایرن پرژوهش نشران داد کره

راه آمار توصیفی و استن اطی تجزیه و تحلی شرد .بررای

مصرفکننردگان بره خراطر سر کزنردگی خاصری کره

و باشهای بازار موجود در

دارنرررد ،اغلرررب در انتاررراب محصررروالت ،خررردمات و

شرریلی ،دادههررا بررا اسررتفاده از چررارچوب نظررری وا ررس،

ف ا یت هرا نسر ت بره دیگرران متفراوت عمر مریکننرد.

تجزیه و تحلی شد .برای درک اینکه مسائ مربرو بره

بنابراین ،بازاریابان باید ایرده کراملی از ایرن سر کهرای

ت یین س ک زندگی خا

1. Pandey & Chawla

زندگی در حال تیییر داشته باشند تا س کهرای زنردگی
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و موق یت محصوالت خرود را برا موفقیرت بارشبنردی
کنند.

مق

باعر

و همکاران ( ،)2939در مقا ه خرود برا

عنوان« باش بندی بازار حم و نق عمومی شرهری» برا

مرتضرروی و همکرراران( )2988در پررژوهش خررود بررا

اسرتفاده از تحلیر خوشررهای (مطا ره مروردی :منطقرره 2

عنوان« باش بندی بازار گوشی تلفرن همرراه» برر م نرای

شهر تهران) به باشبندی بازار باتوجه به عوام نگرشی
عوامر

مزایررای مررورد انتظررار مشررتریان از راه تحلیرر عرراملی و

پرداختند .از نتایج تحلی خوشه ای که براسرا

تحلی خوشهای به باشبندی بازار گوشی تلفرن همرراه

نگرشی انجام شد ،سه باش بازار شناسایی شدند :باش

در سه کالنشهر تهران ،مشهد و شریراز پرداختنرد .نترایج

اول ،اهمیت زیادی به بهرهوری میدادند و بهرهبررداران

تحلی ر خوشررهای مشررتریان را برره سرره خوشرره (باررش)

نررامگررذاری شرردند؛ باررش دوم ،اهمیررت زیررادی برررای

تقسیمبندی نمود و خوشههرا برر حسرب متییرهرای سرن،

راحتی و آسایش قائ بودند و راحتطل ران نرامگرذاری

شی  ،وضر یت تأهر و شرهر محر اقامرت برا یکردیگر

شرردند و باررش سرروم کرره زمانمررداران خوانررده شرردند،

متفاوت بودند؛ و ی از نظر سطح تحصریالت ،درآمرد و

اهمیررت فراوانرری برررای سرررعت و زمرران قائرر بودنررد.

جنسیت بین خوشهها تفاوتی مشاهده نشد.

همچنین ،رابطه متییرهای جمی ت شرناختی ماتلرف ،برا

کوچکزاده ( ،)2983در پایاننامره خرود برا عنروان«

باررشهررا بررسرری و مشرراص شرد کرره متییرهررای سررن،

شناسایی س کهای زندگی مصرفکنندگان بسرتنی (برا

تحصیالت ،تأه و تررجیح در نروع اسرتفاده از حمر و

رویکرد  »)AIOبه باشبندی بازار بسرتنی پرداخرت .در

نق  ،با خوشهها مرت ط هستند.

این پژوهش از راه تحلی عاملی و تحلی خوشهای برازار

در مقا رره م مرراری و همکرراران( ،)2931بررا عنرروان«

بستنی بره چهرار خوشره تقسریمبنردی شرد کره از حراظ

باشبندی بازار خدمات مجموعرههرای ورزشری بارش

ویژگیهای جم یتشناختی و روان شناختی ،با یکدیگر

خصوصی م تنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان» ،نترایج

تفاوت داشتند.

نشان داد کره ایرن مجموعرههرا مریتواننرد برا اسرتفاده از

کابمی و همکاران ( ،)2939در مقا رهای برا عنروان«

ویژگیهای جمی تشناختی افراد؛ شرام  :سرن ،جرنس،

بارشبنرردی بررازار محصرول ر ترراب برر م نررای سر ک

وض یت تأه و ت داد سالهای عضویت ،بازار مشرتریان

زندگی (مورد مطا ه دانشجویان دانشگاه فردوسری)» برا

خود را بره چنرد بارش تقسریم نمایرد و بردین وسریله از

استفاده از س ک زندگی وا س به باشبندی ایرن برازار

مزایررای آن در کسررب و کررار بهرررهمنررد شررود؛ رریکن

پرداختند .از نظر وا س ،مصرفکنندگان به هشت گروه

باشبندی براسرا

متییرهرای ت رداد مراج ره در مراه و

تقسیم میشوند که نه تنها شرام متییرهرای روانری مری-

درآمد م نادار ن ود.

شرروند؛ بلکرره درآمررد ،میررزان تحصرریالت ،خواسررتههررای

اسفیدانی و همکاران ( ،)2939بره بارشبنردی برازار

خرید و دیگر عوام را اضافه میکند .یافتههای پژوهش

بانکداری خرد بر م نرای مزایرای مرورد انتظرار مشرتریان

آنها نشان داد که هر باش با توجه به ویژگیهرای روان

پرداختنررد .از مطا ررات میرردانی و مصرراح ه اکتشررافی بررا

شناختی خود ،ا زامات و خصیصههرای متفراوتی را مری-

مشتریان ،کارشناسان مزیتهای مورد انتظار مشرتریان را

طل د.

استارا کردند .سپس از راه تحلیر عراملی  3عامر را
شناسررایی و از طریررق تحلیرر خوشررهای چهررار باررش
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مشاص کردند و متناسرب برا ویژگریهرای رفتراری هرر

ادراک شده مشرتریان پرداخترهانرد کره برا صرن ت بیمره

باش ،راهکار متناسب بازارایابی را ارائه نمودند.

متفاوت است؛ امرا کوچرکزاده ( ،)2983در پایراننامره

با توجه به بررسیهای انجام شده ،مشراص شرد کره

خود از راه شناسایی س کهای زندگی مصرفکنندگان

در زمینرره بیمرره عمررر ،در داخرر کشررور پژوهشرری برره

بستنی (برا رویکررد  )AIOبره بارشبنردی برازار بسرتنی

تقسیمبندی بازار از طریق س ک زندگی نپرداخته اسرت.

پرداخت که با رویکرد پژوهش حاضرر هماروانی دارد؛

همان طور که پیشینه تجربی پژوهش نشان مریدهرد ،در

و ی در یک صن ت غیرمرت ط انجام شده است .کابمی

پرررژوهش پانررردی و چررراوال )1624( 2سر ر ک زنررردگی

و همکرراران ( )2939نیررز بررا اسررتفاده از س ر ک زنرردگی

ا کترونیکی خریداران برخط هندی بررسی شرده اسرت،

وا س به باشبندی برازار محصرول ر تراب برر م نرای

در پررژوهش راچ نیکررورن و اپررال ( )1624برره کشررف

سرر ک زنرردگی (مررورد مطا رره دانشررجویان دانشررگاه

نگرررش زیسررتمحیطرری و تقسرریمبنرردی س ر ک زنرردگی

فردوسی) پرداختند که با رویکررد  AIOتفراوتهرایی

مصرفکنندگان س ز پرداختره شرده اسرت ،در پرژوهش

دارد.

مندز و همکاران ( )1629باشبندی برازار از راه سر ک

باتوجه به باش بندیهرای انجرام شرده از راه سر ک

زندگی مصرفکننردگان صرورت گرفتره؛ امرا رویکررد

زندگی و دیگر عوامر در صرنایع ماتلرف ،اهمیرت آن

 AIOبرره کررار نرفترره اسررت .از طرررف دیگررر ،جایاسررری

برررای شناسررایی رفتررار مشررتریان هرردف و پاسرراگویی

کریشررنان ( )1622ارت ررا بررین سر ک زنرردگی عمررومی

متناسرررب برررا نیازهایشررران و عررردم مطا رررات در زمینررره

مصرفکنندگان و ا گوی مصررفی آنهرا را برا توجره بره

باش بندی بازار بیمه عمر ،این پژوهش بره بارشبنردی

رویکرد  AIOبررسی کرد که مشابه رویکررد پرژوهش

بازار بیمه عمر از راه س ک زنردگی (برا رویکررد )AIO

حاضر است.

مشتریان میپردازد.

در پررژوهشهررای انجررام شررده در داخر کشررور نیررز
اسفیدانی و همکراران ( )2939بره بارشبنردی برازار در
صن ت بانکداری و مق باعر

و همکاران ( )2939بره


روششناسیپژوهش
2

روایی و پایایی پرسشنامه

3

باشبندی بازار حم و نق عمومی شهری با استفاده از

روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار موردنظرر بره

تحلی ر خوشررهای ،و مرتضرروی و همکرراران ( )2988در

ت داد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم

پژوهش خود به باشبندی بازار گوشی تلفن همرراه برر

مورد سنجش را دربردارد و روایی باهری نشان میدهد

م نای مزایای مورد انتظار مشتریان از راه تحلی عاملی و

کره عناصرر مرورد سرنجش ،برهطرور براهری ،توانرایی

تحلی خوشهای پرداختهاند که تحلی های انجام شده در

اندازهگیری مفهوم مورد نظر را دارند)سرکاران.(2982 ،

پژوهش حاضر با تحلی خوشهای و تحلی عاملی انجرام

گویههای تشکی دهنده پرسشنامه با بررسی مطا اتی که

شررررده در پررررژوهش مشررررابه آنهاسررررت .م مرررراری و

درگذشته انجام شرده(درمنکی فراهرانی2988 ،؛ وینکره،

همکرراران( )2931نیررز برره باررش بنرردی بررازار خرردمات

1661؛ گوئتزکه و اسپیلر ،)1624 ،استارا شدند .برای

مجموعههای ورزشی باش خصوصی م تنی برر کیفیرت
1. Pandey & Chawla

2. Validity
3. Reliability
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در ایرن پرژوهش ،مشرتریان شررکت بیمره ایرران در

اطمینران از محتروا و روایری آن ،شرماری از اسرتادان،

استان مازندران به عنوان جام ه آماری ،بررسی شردند و

خ رگان و افراد مطلع ،پرسشنامه را تأیید کردند.

از نمونهگیری خوشهای استفاده و استان مازندران به سره

پرسشنامه دارای دو قسمت است :قسمت اول مربو
بره ویژگریهرای جم یرتشرناختی و اقتصرادی جام ره؛

قسمت شرق ،مرکرز و غررب تقسریم شرد .بررای ت یرین

شام  :جنسیت ،سن ،تحصیالت ،تأه  ،اشتیال ،درآمد

اندازه نمونه ،از هرر نمونره پریش آزمرونی گرفتره شرد و

و قسمت دوم آن مربو به  AIOاست که از  98سؤال

باتوجه به واریانس بهدست آمرده و برا قررار دادن آن در

تشکی شده و در جدول  2مشاهده میشرود .منظرور از

فرمول نمونهگیری ،حجم نمونههای الزم برای هرر یرک

پایایی یک وسیله ،این اسرت کره اگرر خصیصره مرورد

از خوشهها محاس ه شد.

سنجش را با همان وسیله و تحت شرایط مشابه ،دو برار
اندازهگیری کنیم ،نتایج حاص تا چه حد مشابه ،دقیرق
و قاب اعتمادند .یک وسیله دارای پایایی ،آن است که

 =nحداق حجم نمونه

بتروان آن را در مروارد مت ردد بره کرار بررد و بره نترایج

= سطح اطمینان  31درصد = 2/32

یکسران رسرید) هرومن .)1373 ،بررای محاسر ه ضرریب

 =dدرصد خطای مجاز = 6/61

پایایی ابزار اندازهگیری ،شیوههرای گونراگونی بره کرار

 =Sواریانس نمونه او یه

بررده مریشرود .در ایرن پرژوهش ،بررای ت یرین پایرایی

= حجم نمونه غرب

پرسشنامه ،از ضریب آ فای کرون اخ استفاده شده است.

= حجم نمونه مرکزی

میرزان آ فرای قابر ق رول ،بریش از  6/4اسرت .ضرریب

= حجم نمونه شرق

آ فرای کرون راخ پرسشرنامه توسرط نررم افرزار SPSS

 = 286+129+293=191ت داد ک نمونه

محاس ه شد .روایی به این سؤال پاسخ میدهد کره ابرزار

ت دادک نمونه 191 ،نفرر برهدسرت آمرد کره بررای

اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظرر را مریسرنجد

اطمینران 266 ،پرسشرنامه توزیرع و گرردآوری شرد و از

(سرمد و همکاران.)1381 ،

میرران آنهررا  146پرسشررنامه قاب ر بررسرری بررود .بررسرری
توصیفی نمونه نیز در جدول زیر آورده شده است.

جامعه و نمونه آماری پژوهش


الهایمربوطبهآنهادرپرسشنامهپژوهش
جدول.1ابعاد()AIOوسؤ 
نام حوزه

ف ا یتها

مقیا

اب اد مربوطه

شماره سؤالهای مربوطه

کار

1-2

ترتی ی

ف ا یتهای اجتماعی

28-29-3

ترتی ی

مسافرت

12

ترتی ی

تفریح

4-9

ترتی ی

باشگاهها

2

ترتی ی
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عالیق

عقاید

خرید

94-96-18-14-12-14-11

ترتی ی

ورزش

2-1

ترتی ی

خانواده

24-8

ترتی ی

خانه

24-4

ترتی ی

شی

1

ترتی ی

اجتماع

22-29

ترتی ی

سرگرمی

14-2-4-9

ترتی ی

مد

92-96-23-24

ترتی ی

غذا

11-19

ترتی ی

رسانه

4-9

ترتی ی

نس ت به خود

99-91-23-28-29-21-22-26-3-4

ترتی ی

اجتماع و سیاست

16-22

ترتی ی

کسب و کار

1-2

ترتی ی

محصوالت

98-92-91-13

ترتی ی

آینده

21

ترتی ی

98-94

ترتی ی

فرهن

من ع( :درمنکی فراهانی2988 ،؛ وینکه1661 ،؛ گوئتزکه و اسپیلر)1624 ،


جدول.2نتایجبخشآمارتوصیفی
جنسیت

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نس ی

زن

192

%41/48

مرد

963

%14/11

وض یت تاه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نس ی

مجرد

249

%91/68

متأه

924

%24/31

سن

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نس ی

زیر  16سال

43

%3/64

 12تا  96سال

211

%18/46

 92تا  46سال

242

%92/22

 42تا  16سال

39

%24/11

باالی  16سال

41

%29/91

تحصیالت

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نس ی

دیپلم و زیر دیپلم

24

%22/81

کاردانی

18

%61/28
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کارشناسی

183

%19/12

کارشناسی ارشد

248

%14/46

دکتری

22

%1/62

درآمد (هزار تومان)

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نس ی

زیر  166تومان

14

%26/12

بین  166تا  466تومان

262

%28/46

بین  466تا  20666تومان

229

%96/23

بین  20666تا  20166تومان

222

%16/11

بین  20166تا  10666تومان

84

%22/22

باالی  10666تومان

12

%69/83

در پژوهش حاضر ،برای تجزیره و تحلیر دادههرا از

استفاده از این دادهها قاب انجام اسرت .اگرر ایرن مقردار

آمار توصیفی و استن اطی استفاده شده اسرت .بره منظرور

کمتررر از  6/2باشررد ،نتررایج تحلی ر عرراملی چنرردان قاب ر

خالصرهسرازی دادههرا و قرررار دادن آنهرا در عامر هررای

استفاده ناواهرد برود .رابطره زیرر بیرانگر م یرار کفایرت

اصلی از تکنیک تحلی عاملی و برای بارشبنردی ایرن

نمونهگیری ( )KMOاست .آزمون کروی بودن بارتلت

1

عوام و استارا باشهای اصرلی پرژوهش از تحلیر

این فرضیه را آزمون میکند که ماتریس هم ستگی یک

خوشهای استفاده شد(اسفیدانی و همکاران.)2939 ،

ماتریس همانی است یا خیرر .اگرر مراتریس هم سرتگی،



یک ماتریس همانی باشد ،متییرها با هم ارت اطی ندارنرد

تحلیلعاملی

و در نتیجرره ،امکرران شناسررایی عوامر جدیررد بررر اسررا

برای انجام تحلی عاملی ،باید از این مسرأ ه اطمینران

هم سررتگی بررین متییرهررا وجررود نردارد؛ امررا اگررر همررانی

حاص شود که آیا مریتروان از دادههرای موجرود بررای

ن اشد ،متییرها با هرم ارت را دارنرد و در نتیجره ،امکران

تحلی استفاده کرد .به ع ارت دیگر ،آیا ت داد دادههرای

شناسایی عوام جدید بر اسا

هم سرتگی برین متییرهرا

مورد نظر برای تحلیر عراملی مناسرب هسرتند یرا خیرر؟

وجود دارد .این آزمون به بررسی مرت ط و مناسب برودن

بدین منظور ،از شراخص کری .ام .او ( )KMOو آزمرون

متییرها برای کشف ساختار میپردازد .مقرادیر کوچرک

بارتلت اسرتفاده مری شرود(آذر و مرؤمنی .)2983 ،م یرار

(کمتر از  )6/61برای سطح م ناداری نشان میدهرد کره

کفایت نمونهگیری کی .ام .او ،2آمرارهای بررای بررسری

ماتریس هم ستگی بین متییرها ،همرانی نیسرت و تحلیر

کفایت دادهها (نمونهگیری) است و نشراندهنرده نسر ت

عاملی برای داده های موجرود مفیرد خواهرد برود .نتیجره

واریانس مشترک در واریرانس متییرهاسرت کره ممکرن

آزمرون ( )KMOو آزمرون بارتلرت در جردول  9آورده

است بهوسیله عوام مهم ایجاد شده باشد .ایرن شراخص

شده است.

در دامنه صفر تا یک قرار دارد .مقادیر براالتر بررای ایرن
آماره (نزدیک به  2نشان میدهد) کره تحلیر عراملی برا



1. Kaiser-Mayer-Olkin Measure of sampling
Adequacy

2. Bartlett’s Test of Sphericity
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جدول،3نتایجشاخصکی.ام.اووآزمونبارتلت
ضریبکفایتنمونهگیریکی.ام.او

آزمونکرویت
بارتلت

6/843

کای .اسکوئر

9643

درجه آزادی

491

سطح م ناداری

6/666

همانطور که در جدول  9مشاهده میشرود ،آزمرون

واریررانس کرر ت یررین شررده و مرراتریس چرررخش یافترره

کفایت حجم نمونه  KMOبا مقدار  6/843و بارتلرت برا

(واریماکس) اجزا نیز بررسی شرد .همچنرین ،سره سرؤال

مقدار کمتر از  6/61این کفایت را بررای تحلیر عراملی

دارای اشررتراک کمتررر از  6/61بودنررد کرره از پرسشررنامه

نشان داد .پس از انجام تحلی عاملی ،هشت عام اصلی

حذف شدند.

بررا  29/19درصررد از واریررانس  98گویرره حاص ر شررد.

جدول.4واریانسکلتبیینشده
مقادیر ویژه او یه

مجموع مجذورات بارهای عاملی

مجموع مجذورات بارهای عاملی

استارا شده

چرخشیافته

درصد

درصد

واریانس

تجم ی
12/92

4/83
1/82

3/12
1/24

42/11
42/81

1/19
1/41

8/62
4/42

12/83
14/21
29/19

ک

درصد

درصد

واریانس

تجم ی

12/92

12/92

9/62

91/88

1/42

3/64

1/13

8/29

14/83

8/42

92/91
44/41

واریانس

تجم ی

26/12

26/12
23/12

ردیف

ک

2

4/83

12/92

1

1/82

3/12

91/88

9

2/46

1/24

42/11

2/46

4

2/13

1/96

42/81

2/13

1/96

1

2/42

4/88

12/41

2/42

4/88

12/41

2

2/12

4/11

11/31

2/12

4/11

11/31

1/14

4

2/24

9/88

13/89

2/24

9/88

13/89

2/41

1/42

8

2/64

9/93

29/19

2/64

9/93

29/19

2/24

1/18

عواملاستخراجشدهازمتغیرهایپژوهش
عامل 1شرام شرش گویره :تماشرای تلویزیرون بره

ک

درصد

درصد

ت یین شده را شام میشود .ضریب آ فای کرون اخ ایرن
عام  6/8604است.

عنروان یررک تفرریح ،عالقرره بره ره ررریکرردن دیگررران،

عامللل 2شررام چهررار گویرره :اعت ررار برنررد کرراالی

توانمندتر بودن از دیگران ،رفتار کامال عقالیری

خریداری شده را نشاندهنده شاصیت خریدار دانسرتن،

و منطقرری داشررتن ،فررردی مشررک پسررند بررودن و داشررتن

ناستین نفر بودن برای آزمرون کرردن محصرول جدیرد،

دوستان صمیمی اسرت و  3/64درصرد از کر واریرانس

امتحان کردن کارهای کامالً جدید در زندگی و راحتی

احسا
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و سهو ت خرید اسرت و  3/64درصرد از کر واریرانس

واریانس ت یرینشرده را شرام مریشرود .ضرریب آ فرای

ت یینشده را شام میشود .ضریب آ فای کرون راخ ایرن

کرون اخ این عام  6/8209است.
عامل7شام دو گویه :کار اسرتر زا و وبرایف-

عام  6/8101است.
عامل3شام پنج گویه :مدگرا بودن ،تنروعطل ری،

کرراری تکررراری در روز اسررت و  1/42درصررد از کرر

ترررجیح غررذای سررا م و مفیررد و بهداشررتی بررر غررذای

واریانس ت یین شرده را شرام مریشرود .ضرریب آ فرای

خوشمزه ،عالقهمند بودن به صررف زمران زیرادی بررای

کرون اخ این عام  6/42است.
عامل8شام چهار گویه :رفرتن بره فروشرگاههرای

خریررد و حفررظ رژیررم غررذایی اسررت و  8/29از کرر
واریانس ت یین شرده را شرام مریشرود .ضرریب آ فرای

بزرگ بررای خریرد ،خریرد بره عنروان یرک سررگرمی،

کرون اخ این عام  6/4802است.

ناریرردن کرراالیی کرره مطررابق میرر ن اشررد و خریرردن

عامل 4شام شش گویه :توجره زیراد بره اطرراف،

محصوالتی است که قاب بازیافت باشند و  1/18از کر

برنامهریزی برای آینده ،اهمیرت پذیرفترهشردن از سروی

واریانس ت یین شرده را شرام مریشرود .ضرریب آ فرای

جام رره ،امررن و راحررت و برریتررنش بررودن خانرره ،اهمیررت

کرون اخ این عام  6/4402است.

ایرانری را

پس از انجام تحلی عاملی نوبت به خوشهبندی مری-

های دنیرا برترر دانسرتن اسرت و  8/42از

رسررد کرره برردین منظررور ،از روش وارد برره عنرروان روش

ک واریانس ت یین شده را شام میشود .ضریب آ فای

خوشهبندی و از مربرع فاصرله اقلیدسری بره عنروان م یرار

کرون اخ این عام  6/4103است.

سنجش فاصله خوشهها ،اسرتفاده شرد .پرس از مشراص

کیفیت محصول بیشتر از قیمت آن و فرهنر
از سایر فرهن

عامللل 5شررام سرره گویرره :توجرره برره رویرردادهای

شدن ت داد خوشهها ،از روش میانگین  kبرای اسرتارا

سیاسرری ،صرررف هزینرره زیرراد برررای گررردش و سررفر و

آنها استفاده میکنریم کره نترایج آن در جردول  1آمرده

تصمیمهای خریدی که تحت تأثیر نظر اطرافیران گرفتره

است .این جدول در واقع ،نشاندهنرده میرزان اهمیرت و

میشروند اسرت و  8/62از کر واریرانس ت یرینشرده را

او ویت هر یک از عام ها یا اهمیرت رفتراری را در هرر

شام میشود .ضریب آ فای کرون اخ این عام 6/2302

باش نشان میدهد.

است.
عامللل6شررام پررنج گویرره :تمایرر برره تماشررای
تلویزیون در خانه ،ف ا یتهای ورزشری مرنظم در هفتره،
اهمیت عضویت در باشگاههای ورزشی ،دوسرتداشرتن
هیجان و روابرط خرانوادگی گررم اسرت و  4/42از کر
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مراکزنهاییخوشهها

جدول.5
خوشهها


 2

 1



3

عامل1

4/11

9/22

9/42

عامل2

4/29

1/82

9/44

عامل3

9/21

9/94

4/62

عامل4

9/82

4/82

4/14

عامل5

9/44

9/11

4/93

عامل6

1/12

4/26

9/44

عامل7

4/68

9/41

1/31

عامل8

4/21

4/46

9/32

تعدادافراددرهرخوشه

238

268

194

درصد

%92/22

%23/24

%49/46

یافتههایپژوهش
بازاریابررران م مررروال از متییرهرررایی کررره در مرحلررره

نفررر (12/12درصررد) دارای درآمررد بررین  4660666تررا
 206660666تومان هستند.

دستهبندی استفاده نشدهانرد ،ماننرد متییرهرای جم یرت-

بخش:2این بارش دارای 16(268درصرد از کر )

شناختی ،برای نمایهسازی خصوصیات هر دسته اسرتفاده

پاساگوست .در این باش  42نفر(41/13درصد) مرد و

میکنند .هنگامی که نیاز بره بررسری دقیرق تفراوتهرای

 21نفررر (14/42درصررد) زن 96 ،نفررر (14/48درصررد)

میان دستهها حس میشود ،میتوان از اصلی نیز اسرتفاده

مجرد و  48نفر ( )41/11متأه هستند ،گرروه سرنی برین

کرد .به ع ارت دیگر ،پس از تفکیرک افرراد برر حسرب

 16تا  96سال با  46نفر( 94/69درصد) و گروه سنی بین

ویژگررریهرررای روانشرررناختی ،بایرررد ویژگررریهرررای

 92تا  46سال با  93نفر ( 92/22درصد) بیشرترین ت رداد

جم یتشناختی آنها نیز در ایرن خوشرههرا حراظ شرود.

را در خود جای داده ،سرطح تحصریالت کارشناسری در

برای این کار از تحلی تشایصی استفاده میشود.

ایررررن باررررش  12نفررررر ( 44/11درصررررد) و  26نفررررر

بخش:1این بارش دارای  92/22( 238درصرد از
کرر ) پاساگوسررت .در ایررن باررش  214نفررر (24/24

(11/11درصررررد) دارای درآمررررد بررررین  4660666تررررا
 206660666تومان هستند.

درصررد) مرررد و  42نفررر ( 91/81درصررد) زن 81 ،نفررر

بخش:3ایرن بارش دارای  49/99( 194درصرد از

( 41/31درصد) مجرد و 229نفر ( 14/68درصد) متأه ،

کرررررر ) پاساگوسررررررت .در ایررررررن باررررررش 294

گروه سنی بین  16تا  96سال با  24نفر( 91/91درصد) و

نفر(18/14درصد) مرد و  38نفر (42/42درصد) زن18 ،

گروه سنی بین  92تا  46سال با  49نفرر ( 92/84درصرد)

نفررر (14/43درصررد) مجرررد و 242نفررر ( )41/12متأه ر

بیشترین ت داد را در خود جرای داده ،سرطح تحصریالت

هستند ،گروه سنی بین  92تا  46سرال برا  13نفرر(11/12

کارشناسی در این باش  221نفر ( 12/14درصرد) و 11

درصررد) و گررروه سررنی بررین  42تررا  16سررال بررا  18نفررر
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( 14/43درصد) بیشرترین ت رداد را در خرود جرای داده،

بخش:2در این باش عام  4بیشرترین و عامر 1

سررطح تحصرریالت کارشناسرری در ایررن باررش  212نفررر

کمترین نمره را بهدست آوردهانرد .عامر  4در هرر سره

( 19/84درصد) و  24نفر (14/91درصد) دارای درآمرد

باش دارای اهمیت باالیی است .با توجره بره نمررههرای

بین  206660666تا  201660666تومان هستند.

باش  1مواردی از ق ی  :توجه زیاد بره اطرراف ،برنامره-
ریزی برای آینده ،اهمیت پذیرفتهشدن از سروی جام ره،

جمعبندیونتیجهگیری

امن و راحت و بدون تنش برودن خانره ،اهمیرت کیفیرت

هدف پژوهش حاضر ،باشبندی بازار بیمه عمر در

محصول بیشتر از قیمت آن و فرهنر

ایرانری را برترر از

استان مازندران بود که نترایج برهدسرت آمرده از عوامر

سایر فرهن

جم یررت شررناختی آن پرریش از ایررن توضرریح داده شررد و

دارای بیشرررترین اهمیرررت هسرررتند .همچنرررین ،مرررواردی

نتایج رفتاری آن در ادامه تشریح خواهد شد.

همچون :تمای به تماشای تلویزیرون در خانره ،ف ا یرت-

های دنیرا دانسرتن ،بررای افرراد ایرن بارش

بخلش :1در ایرن باررش عامر  8بیشرترین نمررره و

هررای ورزشرری مررنظم در هفترره ،اهمیررت عضررویت در

دادهاند؛ ی نی

باشررگاههررای ورزشرری ،دوسررت داشررتن هیجرران ،روابررط

برای افراد این باش عواملی مانند رفتن به فروشگاههای

خانوادگی گرم ،رفرتن بره فروشرگاههرای برزرگ بررای

بزرگ بررای خریرد ،خریرد بره عنروان یرک سررگرمی،

خرید ،خرید بهعنوان یک سررگرمی ،ناریردن کراالیی

ناریرردن کرراالیی کرره مطررابق میرر ن اشررد ،خریرردن

که مطرابق میر ن اشرد و خریردن محصروالتی کره قابر

محصرروالتی کرره قاب ر بازیافررت باشررند ،دارای بیشررترین

بازیافت باشند ،برای افراد این باش اهمیت دارند؛ و ری

اهمیت است .همچنین ،برای این باش عام هرای  2،1و

مواردی از ق یر اعت رار برنرد کراالی خریرداریشرده را

 4از ق ی  :تماشای تلویزیون به عنوان یک تفریح ،عالقره

نشاندهنده شاصیت خریدار دانستن ،ناستین نفر برودن

توانمنردتر برودن از

برررای امتحرران کررردن محصررول جدیررد ،امتحرران کررردن

دیگران ،رفتار کامالً عقالیی و منطقری ،فرردی مشرک -

کارهای کرامالً جدیرد در زنردگی و راحتری و سرهو ت

پسند بودن و داشتن دوستان صمیمی ،اعت ار برند کراالی

خرید برای افرراد ایرن بارش بریاهمیرت هسرتند (شررق

خریداری شده را نشان دهنده شاصیت خریدار دانستن،

مازندران).

عام  2کمترین نمره را به خود اختصا

به ره رریکرردن دیگرران ،احسرا

ناستین نفر بودن برای امتحرانکرردن محصرول جدیرد،

بخش :3در این باش عامر  1بیشرترین و عامر 4

امتحانکردن کارهای کامالً جدید در زندگی و راحتری

کمترین نمره را بهدست آوردهاند؛ ی نی برای افرراد ایرن

و سررهو ت خریررد ،کررار اسررتر زا و وبررایفکرراری

باش عواملی مانند :توجه به رویدادهای سیاسی ،صرف

تکررراری در روز بسرریار اهمیررت مرریدهنررد .همچنررین،

هزینه زیاد برای گردش و سرفر و تصرمیمهرای خریردی

مررواردی ماننررد تمای ر برره تماشررای تلویزیررون در خانرره،

که تحت تأثیر نظر اطرافیران گرفتره مریشروند ،بیشرترین

ف ا یتهای ورزشی منظم در هفته ،اهمیرت عضرویت در

اهمیت را دارند .همچنین ،مواردی مانند :مردگرا برودن،

باشررگاههررای ورزشرری ،دوسررتداشررتن هیجرران ،روابررط

تنوعطل ی ،تررجیح غرذای سرا م و مفیرد و بهداشرتی برر

خرررانوادگی گررررم ،کمتررررین اهمیرررت را دارد(مرکرررز

غذای خوشمزه ،عالقهمند بودن به صررف زمران زیرادی

مازندران).

برای خرید ،حفظ رژیم غذایی ،توجه زیراد بره اطرراف،

باشبندی بازار بیمه عمر از طریق س ک زندگی مشتریان با استفاده از ا گوی 42 / AIO

برنامهریزی برای آینده ،اهمیت پذیرفتره شردن از سروی

دادن این افراد اسرتفاده نمرود .همچنرین ،از آنجرایی کره

جام ه ،امن و راحت و بدون ترنش برودن خانره ،اهمیرت

کیفیت برای این افراد بسیار مهمتر از قیمت اسرت ،بایرد

ایرانری را

دقت نمود که در ارائه خدمت به این افراد نهایرت دقرت

های دنیرا دانسرتن ،بررای افرراد ایرن

بهکار رود تا رضایتشان حاص شود؛ زیررا ایرن افرراد بره

باررش اهمیررت دارنررد؛ و رری مررواردی ،همچررون :کررار

عضویت در باشگاهها عالقه دارنرد و رفتارهرای عقالیری

استر زا و وبایف کاری تکرراری در روز بری اهمیرت

از خود بروز میدهند که امکان این وجرود دارد کره در

هستند(غرب مازندران).

صورت راضی بودن از کیفیرت خردمات ارائره شرده بره

کیفیت محصول بیشتر از قیمت آن و فرهنر
برتر از سایر فرهن

ت لییات توصیهای بپردازنرد .همچنرین ،افرراد ایرن بارش
پیشنهادهاییمبتنیبریافتههایپژوهش

فرهن

ایرانی را بر فرهن

سایر کشورهای دنیا ترجیح

بخش :1با توجه به نترایجی کره در براال ذکرر شرد،

میدهند که با توجه به این مورد بره شررکتهرا پیشرنهاد

افرادی که در این باش قرار دارند ،اگر کراالیی را کره

میشود خود را به سنتها و فرهنر

کشرورمان وفرادار

مطابق میلشان ن اشد نمیخرند؛ پس به فروشرندگان بیمره

بدانند .نکته مهمتر این است که برای این افراد ،ناسرتین

عمر پیشنهاد میشود تا حد ممکن ویژگریهرایی از بیمره

نفررر بررودن برررای آزمررون کررردن محصررول جدیررد یررا

عمر را برای این دسته از مشتریان ارائه دهنرد کره مطرابق

امتحانکردن کارهای کامال جدیرد در زنردگی اهمیتری

می آنها باشد و به این افراد بق والنند که خرید بیمه عمر

ندارد و به نحوی در دسته دن ا هروهای برازار قررار مری-

به نفع آنها بوده ،مزایای آن مطابق با نیاز و خواستههرای

گیرند.

آنهاست و میتواند خواسته آنهرا را برر طررف سرازد؛ ترا

بخش :3در این باش که ت داد زیرادی از اعضرای

جایی که ممکن است فضای شرکت یا مکانی را کره در

جام ه پژوهش را در خود جای داده است ،افرادی قررار

آن مشیول بره ف ا یرت بیمرهای هسرتند ،گسرترش دهنرد.

گرفتهاند که تصمیمهای خرید آنها تحت تراثیر افررادی،

ازآنجررایی کرره افررراد ایررن باررش دیرپسررند هسررتند،

ماننررد :خررانواده ،دوسررتان و گررروههررای مرجررع اسررت و

فروشررندگان بیمرره عمررر توانرراییهررای ارت رراطی خررود را

بهگونهای مدگرا و تنوع طلب هستند .از آنجایی که آنها

افزایش دهند و قادر باشند این افرراد را بره خریردن بیمره

برررای خریررد بررا دیگررران مشررورت و همفکررری خواهنررد

عمر ترغیب کرده ،با آنها بره طرور منطقری برخرورد و از

کرد ،مسلماً در مورد محصول یا خدمتی که قررار اسرت

رفتارهای احساسی پرهیز نماینرد .ترا حرد امکران فراینرد

خریداری نمایند اطالعات (در باره قیمت ،ویژگریهرای

خرید بیمه عمر را برای این افراد آسران کننرد و در انتهرا

محصرروالت و خرردماتی کرره رق ررا ارائرره مرریدهنررد و )...

اعت ار و ارزش برند شررکت خرود را از راه ف ا یرتهرای

بهدست میآورند و زمان زیادی را بررای خریرد صررف

ترفی ی؛ بویژه ت لییات و روابط عمرومی ،نرزد ایرن افرراد

میکنند ،فضا را بیشتر رقابتی میکند و فروشندگان بیمه

افزایش دهند.

عمر باید هوشمندی باالیی داشرته باشرند ترا بتواننرد ایرن

بخش :2از آنجایی که افراد ایرن بارش بره محریط
پیرامون خود توجه زیادی میکنند ،میتروان از تابلوهرا،
بنرها و عالئم ت لییراتی محیطری بررای تحرت ترأثیر قررار

افراد را به خرید تشویق کنند.
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پیشنهادهاییبرایپژوهشگرانآینده

 .4حسرررنقلیپرررور ،طهمرررورر و میرررری ،سررریدمهدی

در این پژوهش از مدل  AIOبرای تهیره پرسشرنامه و

 .)2981(.تقسیم بازار مقدمهای برای انتاراب برازار

اجرای پژوهش استفاده شده است؛ ریکن بررای بارش-

هدف از روشهای سنتی ترا اسرتفاده از شر کههرای

بندی براسا

س ک زندگی مدلهایی نظیر  VALSنیرز

عص ی مصنوعی ،مطا ات مدیریت.24-93 :11 ،

استفاده میشود .از اینرو ،به سایر پژوهشرگران پیشرنهاد

 .1رمنکرری فراهررانی ،محمررد  .)2988(.ویژگرری هررای

س ک زندگی را با اسرتفاده

س ک زنردگی مصررف کننردگان روازم صروتی و

میشود باشبندی براسا

از مدلها و عوام متفاوت بررسی نمایند.
پیشررنهاد مرریشررود پررژوهش حاضررر در محرردوده
جیرافیایی دیگری انجام شود تا نترایج آن برا نترایج ایرن
پژوهش مقایسه شرود و بارشبنردی برازار از راه سر ک
زندگی با رویکرد  AIOدر صنایع دیگر انجام شود.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به ایرن نکتره
اشاره کرد که این پژوهش تنهرا در زمینره صرن ت بیمره

تصویری شهر تهران ،پایان نامره کارشناسری ارشرد،
دانشررکده مرردیریت و حسررابداری دانشررگاه عالمرره
ط اط ایی .تهران.
 .2سررمد ،زهرره؛ بازرگران ،ع را

و حجرازی ،ا هره

 .)2982(.روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران:
آگاه.

 .4سررکاران ،اومررا  .)2982(.روشهررای تحقیررق در

بوده و ت میم نتایج آن به سایر صرنایع نیازمنرد پرژوهش-

مدیریت ،ترجمه محمد صائ ی و محمود شریرازی،

های بیشتر است.

تهران :مؤسسه عا ی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی ،چاب دوم.
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