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. هـاي بـازار اسـت    مستلزم شناسايي صحيح بخش ،بخش در بازارهاي كنوني رقابت اثر :چكيده
اسـاس معيارهـاي     بنـدي آن بـر   بازار مواد غذايي از جمله بازارهايي اسـت كـه ضـرورت بخـش    

يكـي از ابزارهـاي فراگيـر     ،مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيـه . رسد نظر مي ضروري به ،مناسب
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  مقدمه
مواد . ارتباط داردكنندگان  هاي مهمي است كه با زندگي روزمرة مصرف مواد غذايي يكي از بخش

پاسـخ  . اهميت زيادي دارندها، پايگاه و آداب و رسوم  غذايي معاني نمادين دارند و در تعيين نقش
كنـيم؟؛ چنـد بـار در روز و چـه موقـع غـذا        هايي چون مواد غذايي را چگونه آماده مـي  به پرسش

توانـد راهنمـاي    نوشيم؟ و كاركرد اجتماعي خوردن چيسـت؟ مـي   خوريم؟ همراه با غذا چه مي مي
  ). 277: 1391 سيدجوادين و اسفيداني،(مفيدي براي بازاريابان باشد 

بخش از نظر هزينـه بـراي    انتخابي كارا و اثر ،در اقتصاد رقابتي و پوياي امروز، بازاريابي انبوه 
از لحاظ يابي به هدف نيست و با توجه به اينكه اغلب مشتريان از يك گروه خاص نيستند و  دست
كه در آن مشـتريان   اي بندي ؛ فرايند بخشاند متفاوتها و نيازها  قة اجتماعي، فرهنگ، خواستهطب

نسـب و ارجمنـد،    طباطبايي(تواند مفيد باشد  شوند، مي بندي  هايي با نيازهاي مشابه گروه در خوشه
در بازاريـابي محسـوب      بندي در قالب فلسفة مديريتي نوين، يكي از مفاهيم بنيادي بخش). 1393
تـر   رنگ دربارة مشتريان پرواسطة سهولت دريافت اطالعات غني  شود كه در عصر اطالعات به مي

هـاي   بـه زيرمجموعـه   ،تقسـيم بـازار   يابندي بازار  بخش ).1393آبادي،  مروتي شريف(شده است 
بـازار   ةتوان با آميخت هاي يكسان دارند و مي كه نيازها و خواسته شود ي گفته ميمتمايز از مشتريان

 بندي به بيان ديگر بخش). 623: 1393 اردستاني و سعدي،(متفاوت به هريك از آنها دست يافت 
شناسايي و تعيـين   ،برند ميدهد كساني را كه از محصوالت و خدمات سازمان سود  بازار اجازه مي

مشخص كـرد   ،انداز پايدار در نظر گرفت نيز توان براي آنها چشم را كه نميزمان، كساني  هم. كرد
 .)1389ميرزايي،  مالحسيني و علي(

مثـل خصوصـيات    ،اساس خصوصـيات توصـيفي   ها را بر كنند بخش برخي محققان تالش مي
يعنـي علـم اسـتفاده از     ،نگـاري  روان .كننـد بندي  تهدس 1نگاري شناختي و روان جغرافيايي، جمعيت

نگاري، خريـداران   بندي روان در بخش. شناسي براي شناخت بهتر مشتريان شناسي و جمعيت روان
هـاي مختلفـي    ها بـه گـروه   شناختي، شخصيتي، سبك زندگي يا ارزش هاي روان اساس ويژگي بر

  ).164: 1393 اللهي، چمني، صفايي و فتح راه(شوند  تقسيم مي
گـذارد و تـابعي اسـت از     سبك زندگي فرد بـر همـة جوانـب رفتـار مصـرفي وي تـأثير مـي       

تأثير ندرت از  افراد، به. است هاي ذاتي فرد كه طي تعامالت اجتماعي در زمان شكل گرفته ويژگي
اغلـب خطـوط راهنمـا و انگيـزش      ،سبك زندگي. اند شان مطلع زندگي در تصميمات خريد سبك

مستقيم ايـن كـار را انجـام     كند، بنابراين، در شكلي ظريف و غير اصلي براي خريدها را فراهم مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Psychographic 
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هـاي سـبك زنـدگي در درجـات      مقيـاس ). 2004كارتي و سـوليوان،   ريان، كووان، مك(دهد  مي
توانند الگوهاي سـبك   در يك سر مقياس، بازاريابان مي. شوند  بودن طراحي مي مختلف اختصاصي

به كاال يا  ،ون والساين رويكردهاي كلي سبك زندگي همچ. زندگي كلي جمعيت را مطالعه كنند
سبك زندگي به مطالعة توانند  بازاريابان مي ،در سر ديگر مقياس. شوند فعاليت خاصي منحصر نمي

يا فعاليت خاصي  براي اين مطالعات، مقياس سبك زندگي مختص كاال. بپردازندبسيار اختصاصي 
 .)451: 2010 هاوكينز و مادرزبق،(است 

معرفـي   را مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيه، 1990بار، برانز و گرانرت در دهة  براي نخستين
كوشـد   مـي  ،بنـدي در حـوزة تغذيـه شـناخته شـد      ابزاري مهم بـراي بخـش  كه اين مدل . كردند
هـاي زنـدگي    د غـذايي بـراي اكتسـاب ارزش   اساس چگونگي استفاده از موا بركنندگان را  مصرف
از زمان معرفي اين ابزار تا كنون روايي آن بارها در كشورهاي اروپـايي متعـدد و   . بندي كند دسته

نـدرت   بـه در ساير كشورها از جمله كشـورهاي آسـيايي،    ؛ اماساير جوامع غربي آزموده شده است
كـارگيري   به پژوهش حاضر با). 2011، سپررا، ژو، هوآنگ و كريستاليگرانرت (مطالعه شده است 

هـاي   شهرهاي ايران و شناسـايي خوشـه   پرسشنامة سبك زندگي مرتبط با تغذيه در يكي از كالن
. رود شمار مـي  به داخل كشور در حوزة يادشدهاساس اين مدل، جزء نخستين مطالعات  برمشتريان 

افـزايش  اد غـذايي در ايـران   كننـدگان مـو   درك ما را نسبت به رفتارهاي مصـرف  ،نتايج پژوهش
هـاي بازاريـابي بـراي     هاي ايراني براي توسـعة اسـتراتژي   منزلة مرجعي براي شركت بهدهد و  مي

  .محصوالت غذايي درخور استفاده خواهد بود

  پيشينة پژوهش
  پيشينة نظري پژوهش

تـدوين   منظـور  بـه هـا   مفهوم سبك زنـدگي در تحقيقـات بازاريـابي بـراي كمـك بـه شـركت       از 
 از. شـده اسـت   اي اسـتفادة گسـترده   ،بندي بازار و توسعة محصـول  هاي ترفيعي، بخش استراتژي

هـاي افـراد در    گيري عقايد، عاليـق و فعاليـت   درصدد اندازه ،كه اغلب ابزارهاي سبك زندگي آنجا 
چنـين  نتيجـه،   در؛ شوند ها سؤال مي برگيرندة صد ها در همة جوانب زندگي هستند، اين پرسشنامه

بسيار كلي هسـتند   ،هاي خاص كنندگان در عرصه هايي براي تشريح رفتارهاي مصرف سنجي نظر
 MAPPبراي حل اين مشكل گرانرت و برانـز در مؤسسـة   ). 2010ورزلتي، بالداسري و وريكن، (

ـ   هاي مواد غذايي بر مبناي نظرية هدف مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيه كه بر گزينه ،دانمارك
اين پرسشنامه در اغلـب ملـل اروپـايي، اسـتراليا و معـدود      . است را طراحي كردند ه متمركزوسيل
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گرانـرت و همكـارانش،   (است  كشورهاي آسيايي چون سنگاپور، ژاپن، تايوان و چين استفاده شده 
2011 .(  

هـاي   هـا و ارزش  زندگي مرتبط با تغذيه، از سـويي سـبك زنـدگي را بـه انگيـزه     مدل سبك 
و از سـوي ديگـر بـه طبقـات مشـخص ادراكـي و اسـتفاده از        دهـد   ارتباط مـي شخص زيربنايي 

پـذيرد   مياي  گونه توالي از عوامل شناختي را بهنوعي اين مدل . كند محصوالت غذايي متصل مي
هاي  ارزش ،)1شكل (بنابراين مدل . كند كننده استفاده مي ـ وسيله در رفتار مصرف كه نظرية هدف

كنـد   ها و مصرف متصل مي سبك زندگي به باورهاي غذايي، نگرش عنصرنج پفردي را از طريق 
  ). 2004نيجميجر، ورسلي و آستيل، (

  

  
  شناختي گرانرت براي سبك زندگي مرتبط با تغذيه  مدل ساختار. 1شكل 

  )2004(نيجميجر و همكارانش : منبع

هـاي   ويژگـي  (هاي كيفي  ؛ جنبه)پيامدها(هاي خريد  ها؛ انگيزه عناصر اصلي مدل شامل ارزش
؛ روش خريـد  )كـردن غـذا   دسـتورالعمل آمـاده  (؛ روش پخـت  )هاي انتزاعي باالتر يا ويژگيمرتبة 

در ايـن مـدل   . طبقات محصول اسـت  /هاي عيني ؛ موقعيت مصرف و ويژگي)دستورالعمل خريد(
 عنصـر هاي عينـي محصـول و بـين آنهـا و دو      هاي كيفي و ويژگي اتصاالت مستقيمي بين جنبه

. و دسـتورالعمل خريـد پيشـنهاد شـده اسـت      )غـذا  كـردن  ل آمـاده العمـ  دسـتور ( 1اي رويـه دانش 
در كـل  . انـد  هاي خريد متصـل شـده   همچنين به انگيزه ،كردن غذا و خريد هاي آماده دستورالعمل
بنـايي بـه سـمت انتخـاب      هـاي زيـر   از ارزش ديگـر،  بياني به. از چپ به راست است ،جهت عليت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Procedural knowledge 

 هاي خريد دستورالعمل موقعيت استفاده

 كردن غذا هاي آماده دستورالعمل

 پيامدها هاي انتزاعي ويژگي ها ارزش طبقات محصول /هاي عيني ويژگي 



 379   ــــــــــــــــــــ كنندگان بر مبناي مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيه  بندي مصرف بخش

انتهاي سمت راست (رود و درنهايت، به مصرف  مي  هاي عيني آنها پيش اساس ويژگي محصول بر
  ). 2004نيجميجر و همكاران، (انجامد  مي )1شكل 

هـاي شـناختي و    منزلـة سيسـتمي از طبقـات و دسـتورالعمل     سبك زندگي مرتبط با تغذيه به
اي از  اي از محصوالت را به مجموعه اين مدل مجموعه. هاي بين آنها تعريف شده است وابستگي

ـ وسيله صورت گرفته  كند و طراحي آن مطابق با رويكرد نظرية زنجيرة هدف متصل مي ها ارزش
هاي محصول بـا پيامـدهاي مصـرف     دهد كه چگونه ويژگي ـ وسيله نشان مي زنجيرة هدف. است

برانـز،  (شـود   هـاي زنـدگي حاصـل مـي     دستيابي بـه ارزش متعاقباً شوند و  مادة غذايي مرتبط مي
. اسـت سـازة ذهنـي   همچـون  اين رويكرد بـه سـبك زنـدگي    توجه ). 2004اسكولدر و گرانرت، 

رود، اما ممكن  شود كه از برندها يا محصوالت معيني فراتر مي بنابراين، سبك زندگي مفهومي مي
توسعة ابزار سبك زندگي مرتبط با تغذيه قياسي است . است هنوز خاص يك طبقة محصول باشد

هاي مرتبط با سبك زنـدگي   يكرد استقرايي غالب در پژوهشتر از رو طور شايان توجهي دقيق و به
هاي آنـاليز داده اكتشـافي سـنتي بـا تحليـل       جاي تكنيك پرسشنامه به هاي عالوه، سؤال به. است

  ). 2009فنگ و لي، (شوند  عاملي تأييدي آزمون مي
هر بعد . گيرد مي بر هم مرتبط را در به 1ةحوزپنج بعد در  23برانز و همكارانش  ةشد مدل معرفي
برانـز و  (انـد از   حـوزه عبـارت   ايـن پـنج  . گويه خواهد بـود  69برگرفته كه در كل،  سه گويه را در

  ):2004همكاران، 
. كنـد  كنندگان مواد غذايي را مـنعكس مـي   اين حوزه رفتارهاي خريد مصرف: 2هاي خريد راه .1

ت محصول، نگـرش بـه تبليغـات، لـذت از خريـد،      اهميت اطالعا:  اند از بعد آن عبارت شش
  ؛هاي تخصصي، معيار قيمت و ليست خريد فروشگاه

كننـد،   كنندگان از مصرف مـواد غـذايي مطالبـه مـي     اين حوزه به آنچه مصرف: 3جنبة كيفي .2
بـودن؛   كيفيـت؛ جديـد   /سالمتي؛ رابطـة قيمـت  :  بعد آن نيز عبارت است از شش. گردد برمي

  .م و تازگيمحصوالت ارگانيك؛ طع
شـده   هاي مرتبط با تغيير شكل محصوالت خريداري اين حوزه به بررسي جنبه: 4روش پخت .3

عالقـه بـه آشـپزي؛    : انـد از  گانـة آن عبـارت   ابعـاد شـش  . پـردازد  هاي غـذايي مـي   به وعده
  .ريزي؛ وظيفة زن هاي جديد؛ راحتي؛ مشاركت خانواده؛ برنامه وجوي راه جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Domains 
2. Way of shopping 
3. Quality aspects 
4. Cooking methods 
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كنندگان مواد غذايي  هايي كه مصرف ه مرتبط است با موقعيتاين حوز: هاي مصرف موقعيت .4
كنند و دو بعد آن غـذاهاي سردسـتي در مقابـل وعـدة غـذايي و رويـدادهاي        را مصرف مي

   .است اجتماعي
كنندگان از يك وعدة غذايي انتظار دارند  اين حوزه به بررسي آنچه مصرف: هاي خريد انگيزه .5

شكوفايي؛ امنيت؛ و ارتباطـات   خود: اند از سه بعد آن عبارت .پردازد و اهميت اين انتظارات مي
 .اجتماعي

  پيشينة تجربي پژوهش
بنـدي   از پرسشنامة استاندارد سبك زندگي مرتبط با تغذيه براي خوشـه ) 2003(كسيك و پريراج 

  : گروه استفاده كردند پنجكنندگان قبرسي در  مصرف
  ؛اند تمايل تغيير عادات غذايي بي به تنسب نيستند ومند به طبخ غذا  عالقه: طلبان راحت •
كلي، آشپزهاي  طور به ؛ اين گروهها قيمتتوجه بيش از اندازه به مواد غذايي و : گرا سنت •

  ؛خوبي هستند
گذاشتن براي خريد و پخت مواد غذايي متنفرند و تمايل دارنـد كـه ايـن     از وقت: مدرن •

  ؛ها به حداقل برسد زمان
  ؛كنند ها اجتناب مي دهند و از افزودني را ترجيح ميغذاهاي ارگانيك : درگير •
بر تازگي مواد غذايي تأكيد دارند و از خريد، پخت و صرف غذا با دوستان و :  جويان لذت •

  .برند فاميل لذت مي
بـه طراحـي پرسشـنامة سـبك زنـدگي مـرتبط بـا تغذيـة         ) 2008(كارتي و كووان  بوئر، مك

آنهـا بـا اسـتفاده از تحليـل افتراقـي،      . هـا پرداختنـد   جويي در زمان و هزينه شده براي صرفه كوتاه
بينـي عضـويت    شـده را بـراي پـيش    سؤاالت پرسشنامة اصلي را كم كردنـد و پرسشـنامة كوتـاه   

شده با مقايسة توصيف خوشـة   پايايي پرسشنامة كوتاه. كار بردند در خوشه بهدهندگان جديد  پاسخ
نتـايج نشـان داد توصـيف گـروه كـانوني،      . اصلي آزموده شـد شده با توصيف خوشة  تازه استخراج

همچنـين  . كنـد  هاي اساسي توصيف خوشة اصلي را منعكس مـي  صورت بسيار مناسبي ويژگي به
شده با توصـيف خوشـة اصـلي     شده مشخص پرسشنامة كوتاه شكلي كه در بندي عضويت به طبقه

  . برابر بود
عامـل و   17(يافتة سبك زندگي مرتبط با تغذيه  پرسشنامة تعديلكمك  به) 2009(فنگ و لي 

و چهـار خوشـة   پرداختنـد  كنندگان مواد غذايي در تايوان  بازار مصرف بندي به بخش ،)پرسش 61
  :زير را شناسايي كردند
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توجه زيادي به ارتباط قيمت  ؛ندهست در رفتارهاي خريد و آشپزي كامالً سنتي :1خوشة سنتي
عالقة چنداني به محصوالت  ،دهند در عين اينكه به تازگي مواد غذايي اهميت مي ؛و كيفيت دارند

  .خورند ندرت بيرون از خانه غذا مي جديد ندارند و به
 ؛هاي تخصصي توجه دارنـد  ز فروشگاهبه تبليغات محصوالت غذايي و خريد ا: خوشة ماجراجو 

از  ؛دهند و در عين حال بر مزة غذا تأكيد دارند بودن مواد غذايي اهميت مي به سالمتي و ارگانيك
  .شود محسوب ميهاست و آشپزي شغل زنانه  نظر آنها آشپزخانه قلمرو خانم
تازگي و رابطة كنندگان اين بخش نسبت به مزه، سالمتي،  مصرف: خوشة فاقد درگيري ذهني

؛ كردن هدر دهنـد  خواهند وقتشان را با آشپزي نمي ؛دهند ـ كيفيت كمتر حساسيت نشان مي قيمت
  .كنند از محصوالت آمادة طبخ و منجمد زياد استفاده مي به همين دليل

نسبت  ؛گيرند هاي ديگران قرار نمي تحت تأثير گفته ؛برند كردن لذت مي از خريد: خوشة زيرك
مند نيستند، بنابراين، مزه  بودن مواد غذايي عالقه طبيعي و ارگانيك ،به تازگي ؛اند اسبه قيمت حس

تمايـل كمـي    اند؛ ، بسيار مخالفاين عقيده كه آشپزي كار زنانه استبا  ؛برايشان بسيار مهم است
شـمار   هاي مهم خريدشان به شكوفايي انگيزه به غذاهاي آمادة طبخ دارند و روابط اجتماعي و خود

  . رود مي
به بررسي اين سؤال در جامعة مصرفي چين پرداختنـد كـه آيـا    ) 2011(گرانرت و همكارانش 

هاي غيرغربـي   در فرهنگرا الگوهاي مصرف مواد غذايي  تواند مي ،سبك زندگي مرتبط با تغذيه
. پاسـخ دادنـد   آنهـا شهر چين به پرسشنامة  كالن ششپاسخگو در  479بدين منظور  كشف كند؟

بعـد و   15با  اي شد و در نهايت، پرسشنامه سؤاالت منجررسشنامه به حذف برخي ابعاد و تحليل پ
  :مشخص شد ة زيرشده سه خوش از اجراي اين پرسشنامة تعديل. دست آمد پرسش به 40

، بنـابراين بـه طعـم    استهاي كيفي مواد غذايي  به جنبه آنهابيشترين اهميت : 2خوشة درگير
و  اسـت روابـط اجتمـاعي   انگيـزة خريـد مهـم آنهـا      ؛دهنـد  مـي را  كمتـرين اهميـت   مواد غذايي

  .براي آنها اهميت چنداني نداردخريد  فهرستكردن براي آشپزي و استفاده از  ريزي برنامه
هاي كيفي تغذيه و  در اغلب ابعاد رويكردي خنثي دارند و به جنبه: 3خوشة فاقد درگيري ذهني

  . دهند روابط اجتماعي اهميت خاصي مي
 ،هاي كيفـي مـواد غـذايي    كنندگاني است كه نسبت به جنبه برگيرندة مصرف در: خوشة سنتي

طعم مواد غذايي تأكيد دارند و به مشاركت خـانواده   رهمچنين ب. اند حساس ،بودن تازه خصوص به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Traditional 
2. Concerned 
3. Uninvolved  
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آمده، اين خوشه كمتـرين   دست هاي به در بين خوشه. دهند هاي غذايي اهميت مي در تدارك وعده
  .دهد خريد مي فهرست ريزي و داشتن به برنامه اهميت را

هـاي   نگرش به تبليغات، لذت از خريد، فروشگاه عوامل ،شدة اين پژوهش در پرسشنامة تعديل
از متن پرسشنامة  ،وظيفة زنان و بودن، محصوالت ارگانيك، عالقه به آشپزي، راحتي خاص، جديد

  .اصلي حذف شده بودند
تنها دو مقاله در ارتباط با موضـوع   ،هاي معتبر علمي داخلي اهگرفته در پايگ در بررسي صورت

  . شود اي از اين دو مقاله اشاره مي كه در ادامه به خالصه دست آمد پژوهش به
هاي رفتـاري   با هدف شناسايي سبكپژوهش خود را ) 1392(زادگان و زارع  پور، حسين حنيف
پگاه فارس  ةهاي هدف شركت شير پاستوريزبندي بازار منظور بخش هب ،كنندگان مواد لبني مصرف

ر سه استان فارس، بوشهر و كهگيلويـه و بويراحمـد   د مرتبط با تغذيهاساس مدل سبك زندگي  بر
شـهر   13در  تهيه كردند و به توزيع آن رفتاري ةگوي 56با  اي بدين منظور پرسشنامه. اجرا كردند

. پرداختند خانوار 1810 ةسيستماتيك و با حجم نمون اي غير گيري منطقه سه استان از طريق نمونه
هـاي همگـرا مشـخص     گـروه ، آماري تحليل عامليكمك روش  بهها  داده و تحليل پس از تجزيه

سـبك رفتـاري شـامل حسـاس و نمـادگرا، مـدرن        پـنج ، بـه معرفـي   پـژوهش نتايج اين . دندش
  .دشمنجر ) اقتصادي(گراها  گرا و قيمت گرا، خودكفاي فايده طلب، كدبانوي طعم راحت

هـاي   پژوهش خود را با هدف شناسـايي سـبك  ) 1394(زادة شهري، كرمي و مهرباني  حسين
هاي  جامعة آماري پژوهش مشتريان رستوران. اجرا كردنداي  هاي زنجيره تغذية مشتريان رستوران

 چنـد  يا با استفاده از تحليل عـاملي اكتشـافي و تحليـل خوشـه    . بوداي بوف شهر تهران  زنجيره
شده، تحليل شد كه در نهايت، سه گروه مشتريان آگاه از  پرسشنامة تكميل 384هاي  ميانگين داده
  . طلبان شناسايي شد ها و راحت عالقه سالمت، بي

  شناسي پژوهش روش
آوري  منظـور جمـع   به ،پس از مطالعة پيشينة پژوهش. ـ پيمايشي است اين مطالعه از نوع توصيفي

 پـنج برگيرنـدة   در) 1995برانـز و گرانـرت،   (» سبك زندگي مرتبط با تغذيه«از پرسشنامة  ،ها داده
بـا   .بـود ساكنان شهر شـيراز   ةجامعة آماري پژوهش كلي. گويه استفاده شد 69عامل و  23 حوزه،

را پيشـنهاد   384توجه به اينكه جدول كوكران براي جامعة هدف اين پژوهش تعداد نمونة حداقل 
از ايـن  . هـا اقـدام كردنـد    آوري داده پرسشنامه را در نظر گرفتند و به جمع 400حققان م ،دهد مي

منزلـة   پرسشـنامه بـه   383استفاده ارزيابي و كنار گذاشته شد و در نهايت،  بيپرسشنامة  17ميان 
اي  گيـري خوشـه   گيري با اسـتفاده از روش نمونـه   نمونه. هاي آماري شد وارد تحليل ،نمونة نهايي
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ـ  محله با توجه به سطح اقتصادي پنج ،گانة شهر شيراز بدين صورت كه از مناطق ده گرفت، انجام
ـ اجتمـاعي بـاال، متوسـط و پـايين      ها سطوح اقتصادي اي كه خوشه گونه به ؛اجتماعي انتخاب شد

 صـورت تصـادفي مراجعـه    منزل مسكوني، به 80سپس در هر خوشه پرسشگران به . داشته باشند
 .پرداختنداطالعات مد نظر  آوري معبه ج و كردند

نظـران   پرسشنامة يادشده با هدف رواسازي محتوا، پس از ترجمه در اختيار خبرگان و صـاحب 
  . علمي قرار گرفت و اصالحات مد نظر آنها لحاظ شد

  هاي پژوهش يافته
درصد  5/76پاسخگو،  383دهد از بين  شناختي اعضاي نمونه نشان مي بررسي متغيرهاي جمعيت

 درصـد مجـرد   4/20درصد اعضاي نمونه متأهـل و   6/79همچنين . بودند مرددرصد  5/23زن و 
  . درصد آنها مدرك كارشناسي و باالتر و باقي مدارك فوق ديپلم به پايين داشتند 40. دهستن

 SPSSافـزار   گانه با استفاده از نـرم  23پرسشنامه، پايايي آن در سطح عوامل با هدف تعديل 
دليل آلفاي كرونبـاخ كمتـر از    به CM5 ،QA5 ،WS5 ،WS3 عامل چهار). 1جدول (بررسي شد  

داشتند در ساختار  65/0و ساير عوامل كه آلفاي كرونباخ باالتر از شدند از پرسشنامه حذف  65/0
  .دباقي ماندنپرسشنامه 

  مقادير آلفاي كرونباخ. 1جدول 
 مقدار عنوان عامل عامل مقدار عنوان عامل عامل

WS1 74/0 اهميت اطالعات محصول  CM1 81/0 عالقه به آشپزي  

WS2 67/0 نگرش نسبت به تبليغات  CM2 82/0 هاي جديد وجوي راه جست  

WS3 28/0لذت از خريد  CM3 76/0 راحتي  

WS4 8/0 هاي خاصفروشگاه  CM4 75/0 خانواده  

WS5 44/0 معيار قيمت  CM5 3/0 ريزي برنامه  

WS6 81/0 خريدفهرست  CM6 81/0 وظيفة زنان  

QA1 87/0 سالمتي  CS1 66/0 غذاهاي سردستي  

QA2 81/0 قيمت/رابطة كيفيت  CS2 65/0 وقايع اجتماعي  

QA3 68/0 بودنجديد  PM1 68/0 شكوفايي خود  

QA4 7/0 محصوالت ارگانيك  PM2 89/0 امنيت  

QA5 21/0 مزه  PM3 81/0 روابط اجتماعي  

QA6 85/0 تازگي     
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نتـايج تحليـل عـاملي    . براي بررسي روايي پرسشنامه از تحليل عاملي تأييـدي اسـتفاده شـد   
شـود   مييادآوري . است آورده شده  2 در جدول  ،Amosافزار  پرسشنامه در نرم 1پنج حوزةتأييدي 

از مـتن   4/0دليل بار عاملي كمتر از  بهCS22 و  WS22كه در بررسي بارهاي عاملي، دو پرسش 
هـا   قابل قبول بودن مقادير شاخص كنندة بيان 2هاي جدول  بررسي شاخص. پرسشنامه حذف شد

 55عامـل و   19بـا   اي شـده  در نهايت، پرسشـنامة تعـديل  . و روايي سازة مناسب پرسشنامه است
  .دست آمد مردم شهر شيراز به ةبندي سبك زندگي مرتبط با تغذي پرسش براي خوشه

  حوزة پرسشنامه پنجنتايج تحليل عاملي تأييدي . 2جدول 
 WS  QA CM CS PM 

X2 53/51 94/12 18/266 93/149 18/123 شده مدل تدوين 

 24 4 85 85 40 درجة آزادي

X2 1762 251 2261 2157 1315 مدل مستقل 

 36 10 105 105 55 درجة آزادي

CFI 93/0 96/0 92/0 96/0 98/0 

NFI 91/0 93/0 90/0 94/0 97/0 

RMSEA 07/0  045/0 07/0 08/0 05/0 

  

  كنندگان بر مبناي سبك زندگي مرتبط با تغذيه هاي مصرف شناسايي خوشه
روش تحليـل   كمـك  بـه ابتـدا   ؛اسـتفاده شـد  اي  مرحله اي، از فرايند دو تحليل خوشه اجرايبراي 
هـا،   سپس با توجه به تعداد بهينة خوشه ؛دست آمد ها به مراتبي، تعداد بهينة خوشه سلسله اي خوشه

  .بندي استفاده شد براي خوشه 2اي چند ميانگين از تحليل خوشه
؛ 4و روش وارد 3بـردن مربـع فاصـلة اقليدسـي     كار مراتبي و به اي سلسله با انجام تحليل خوشه

اسـاس سـه    اي چند ميانگين بـر  با انجام تحليل خوشه. ها، سه خوشه تعيين شد تعداد بهينة خوشه
ها با بررسي مراكز آنها  تفسير خوشه. دست آمد به 3ها به شرح جدول  خوشه، وضعيت مراكز خوشه

ه در هر يك ميانگين پاسخي است كه براي هر خوشدهندة  نشانها  مراكز خوشه. گيرد صورت مي
  . )680: 2007 مالهوترا و بريكز،(دست آمده است  از ابعاد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Domains 
2. K-means clustering 
3. Squared Euclidean Distance 
4. Ward's Method 



 385   ــــــــــــــــــــ كنندگان بر مبناي مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيه  بندي مصرف بخش

 ها مراكز خوشه. 3جدول 
1خوشة عنوان عامل عامل 2خوشة   3خوشة    

WS1 59/5 اهميت اطالعات محصول  53/4  92/5  

WS2 93/3 نگرش نسبت به تبليغات  53/4  80/4  

WS4 43/4 هاي خاصفروشگاه  96/3  11/5  

WS6 59/5 خريدفهرست * 94/3  65/5 * 

QA1 53/6 سالمتي  02/5  13/6  

QA2 00/6 قيمت/رابطة كيفيت * 33/5  11/6 * 

QA3 94/3 بودنجديد  82/3  50/4  

QA4 58/5 محصوالت ارگانيك  60/4  91/5  

QA6 60/6 تازگي  04/5  33/6  

CM1 19/5 عالقه به آشپزي  47/3  02/4  

CM2 80/4 هاي جديدوجوي راهجست * 48/4 * 85/5  

CM3 80/1 راحتي  98/3  64/3  

CM4 30/4 خانواده * 12/4 * 54/5  

CM6 81/5 وظيفة زنان  71/4  42/5  

CS1 93/2 غذاهاي سردستي  40/4  96/3  

CS2 71/3 وقايع اجتماعي  19/4  97/4  

PM1 93/5 شكوفاييخود  16/5  55/5  

PM2 25/5 امنيت * 70/4  39/5 * 

PM3 33/4 روابط اجتماعي * 34/4 * 55/5  

  ) نتايج آزمون توكي(ها  نداشتن اختالف معنادار بين مراكز خوشه وجود* 
  

يـابيم كـه در عوامـل مربـوط بـه حـوزة        مي در ،3اي در جدول  با مالحظة نتايج تحليل خوشه هـاي   بيشترين اهميت را به اطالعـات محصـول و خريـد از فروشـگاه     3خوشة  »هاي خريد راه«
 »جنبـة كيفـي  «در حـوزة  . تـر وجـود دارد   كه امكان دريافت اطالعـات تخصصـي  دهد  ميخاص 

بودن محصـول بـراي    كنندگان از محصوالت غذايي؛ تازگي و سالم محصوالت و مطالبات مصرف
منزلـة   بـه  3و  1هاي  بودن محصول براي خوشه همچنين ارگانيك. اهميت بيشتري دارد 1خوشة 
مـواد غـذايي    »روش پخـت «عوامل مربوط بـه حـوزة    ةدر مجموع. مهم مطرح است اي هخواست

بيشترين استفاده از غذاهاي منجمد و آماده را دارند و نسبت به دو خوشة ديگـر چنـدان    2خوشة 
هـاي موقعيـت مصـرف و     در حـوزه . دهنـد  اي به پخت غذا در منـزل از خـود نشـان نمـي     عالقه
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رج از محيط خانه بيشتر توجه كـرده  به صرف غذا در كنار دوستان و خا 3هاي خريد خوشة  انگيزه
هاي خريد و مصـرف بـه    شكوفايي، بيشترين سطح انگيزش را بين انگيزه با انگيزة خود 1و خوشة 

 . خود اختصاص داده است

 4 ، جنسيت، وضعيت تأهل و مدرك تحصـيلي در جـدول   هاساس محل ها بر توزيع جمعيتي خوشه
  .آورده شده است

  ها خوشهتوزيع جمعيتي . 4جدول 

 متأهل زن خوشه
 كارشناسي 
 و باالتر

 زرگري آباد معالي فرصت تحويلي اطلسي
كل جمعيت 

 خوشه

1 147 152 53 40 40 32 35 27 174 

2 53 52 30 17 12 14 19 7 69 

3 93 101 72 20 22 33 24 41 140 

 383 75 78 79 74 77 155 305 293 جمع

  
بيشـترين درصـد زنـان و افـراد      1آن است كه خوشة  كنندة هاي اين جدول بيان بررسي داده

تري نسبت بـه   متأهل را در خود جاي داده است و اعضاي آن از نظر مدارج تحصيلي سطح پايين
) محالت اطلسي و تحـويلي (هاي قديمي شيراز  نيمي از اين خوشه در بافت. دو خوشة ديگر دارند

در وضـعيت ميانـه    ،سيت و مدارج تحصيلياز نظر سه ويژگي تأهل، جن 2خوشة . كنند زندگي مي
جديـد بـا بافـت    هـاي   محلـه آباد و فرصت كه از  معالي هاي هقرار دارد و بخش عمدة آنها در محل

كمترين درصد زنان و افراد متأهل  3خوشة . كنند  زندگي مي ،فرهنگي است جمعيتي مهاجر و چند
سـوم   يـك . د اختصـاص داده اسـت  را داشته و از نظر مدرك تحصيلي باالترين سطوح را بـه خـو  

  . اند ، پراكنده شدهاستاي با بنية مالي قوي  اعضاي اين خوشه در محلة زرگري كه محله
طرفه با  ها در هر يك از عوامل، آناليز واريانس يك يافتن از تفاوت معنادار خوشه براي اطمينان

بودن سـطوح معنـاداري هـر     تر با توجه به كوچك). 5جدول (انجام شد  SPSSافزار  استفاده از نرم
 نتـايج آزمـون  . ها در هر يك از عوامـل رد شـد   ، فرضية برابري ميانگين خوشه05/0عامل از  19

دهـد بـين مراكـز     بررسي نتايج اين آزمون نشان مـي . به اختصار آمده است 3توكي نيز در جدول 
تفـاوت   ،امنيـت ــ قيمـت و انگيـزة      خريـد، رابطـة كيفيـت    فهرستدر عوامل  3و  1هاي  خوشه

هـاي   وجـوي راه  نيز از نظر عوامل جسـت  2و  1هاي  همچنين مراكز خوشه. معناداري وجود ندارد
  . جديد، همكاري اعضاي خانواده و انگيزة روابط اجتماعي تفاوت معناداري ندارند
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  گيري و پيشنهادها نتيجه
كنندگان مواد غذايي بر مبناي مدل سبك زندگي مرتبط بـا   بندي مصرف اين مقاله با هدف بخش

هنگام بررسي پايايي پرسشنامه با مقادير بسـيار پـايين آلفـاي كرونبـاخ بـراي      . نگاشته شدتغذيه 
 رو شديم كه به حذف آنها از پرسشـنامه  ريزي روبه عوامل لذت از خريد، مزه، معيار قيمت و برنامه

توان به موارد زير  مي ،هاي اين عوامل بودن ميزان همساني دروني پاسخ از داليل پايين. منجر شد
  :اشاره كرد

هاي عرضة مواد غـذايي   فروشگاه كمبوداقتصادي حاكم و وضعيت با توجه به : لذت از خريد •
پسـند   هـاي مشـتري   و جـذابيت زيـاد  بسيار بزرگ كه به عرضة محصوالت غذايي بـا تنـوع   

در سطح شهر شيراز بپردازند، به نوعي روحية ) فارس شيراز استار مجتمع خليج چون هايپرهم(
بردن از خريد مواد غذايي در ميان شهروندان اين شهر متداول نشده است و خريد مـواد   لذت

ترين حالـت ممكـن    كردن نياز خانوار در اقتصادي جدي براي برآورده يغذايي، عمدتاً، فعاليت
  .ودر ميشمار  به

اقتصـادي فعلـي كشـور كـه قيمـت عمـدة محصـوالت از جملـه         وضـعيت  در : معيار قيمت •
گذارد، در بيشتر خانوارهـا   محصوالت غذايي، در بازار همواره روندي صعودي را پشت سر مي

شود، اما در  حساسيت قيمت و توجه به تغييرات قيمت مواد غذايي امري طبيعي محسوب مي
به همواره وجود ندارد،  يگرچه حساسيت قيمت چندانا زياد،رآمد هاي با سطح د برخي خانواده
تـر شـدن    داليل مختلـف از جملـه واقعـي    به( شود توجه ميهاي مورد عالقه  حراج فروشگاه

هـاي پراكنـده بـه ايـن عامـل       تواند به ايجاد پاسخ كه مي...) طلبي و ها، هيجان و لذت قيمت
  . منجر شده باشد

لفاي كرونباخ براي اين عامل در شـهري كـه بيشـتر سـاكنان آن را     بودن ميزان آ پايين: مزه •
دهند و طعم مواد غذايي  ها و اقوام لر و ترك تشكيل مي هاي اصيل، جنوبي بر شيرازي عالوه

در بررسـي علـت ايـن    . ، براي محققان درخور تأمـل بـود  داردبسيار اهميت براي اغلب آنها 
طعـم محصـوالت   (دهنـدگان در پاسـخ بـه دو سـؤال      مسئله، اين نكته به نظر آمد كه پاسخ

واقعيـت را پاسـخ   ) غذايي براي من مهم است؛ موقع آشپزي اول بـه طعـم غـذا توجـه دارم    
به ارزش غذايي آنها بـيش   در انتخاب محصوالت غذايي بايد«اند، اما در پاسخ به سؤال  داده

، كردنـد كـاري   صورت معكوس طراحي شده، اندكي محافظـه  كه به» از طعمشان اهميت داد
  . است ها كاهش يافته  بنابراين همساني پاسخ

 ريزي براي بسياري مندبودن زندگي در كشورهاي اروپايي، به امكان برنامه نظام: ريزي برنامه •
شود، بنـابراين، در فرهنـگ ايرانـي     قبل منجر مي) ا حتي ماهي(از امور خانواده از چندين روز 
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در بحـث طـبخ و صـرف غـذا، معمـوالً       خصـوص  ؛ بـه پـذير نيسـت   سادگي امكان اين امر به
ريـزي در فرهنـگ    مفهوم برنامهديگر، بياني  به ؛گيرد صورت روزانه انجام مي گيري به تصميم

  .تاسغذايي ايران تا حدودي متفاوت از فرهنگ اروپايي 
پژوهش به شناسايي سه بخش در بازار محصوالت غذايي  4و  3هاي  ول هاي جد تحليل يافته 

  :شهر شيراز با مشخصات زير انجاميد
درصـد از   45است كـه  حاضر پژوهش  ازآمده  دست ترين خوشة به اين خوشه بزرگ: 1خوشة 

خود اختصاص داده و سطح  از نظر تأهل و جنسيت زن نيز بيشترين درصد را به. دربرداردنمونه را 
اعضاي اين . تر است ها پايين كنندگان در اين خوشه به نسبت ساير خوشه مدارج تحصيلي مصرف

بيشـترين اهميـت را   » سـالمتي «و » تـازگي «هـاي كيفـي غـذا يعنـي      بعد جنبه خوشه به دو زير
ـ   .انـد  كنندگان كمترين اهميت را براي تبليغات قائل اين مصرف. دهند مي ارز افـراد ايـن   ويژگـي ب

متعاقبـاً، اسـتفاده از    اسـت و مندي به آشپزي و صرف وقت زياد بـراي ايـن فعاليـت     عالقه گروه،
در عامـل   1افـراد خوشـة    ديگـر،  بيـاني  بـه . داردتـرين ميـزان را    محصوالت غذايي آماده پـايين 

هاي  عد روشب در آخرين زير. اند طلبي، كمترين نمره را بين سه خوشه به خود اختصاص داده راحت
، نقش زنان در طـبخ غـذا و مراقبـت از سـالمتي اعضـاي خـانواده       »وظيفة زنان«يعني  ،آشپزي

 ويـژه  ، بـه بعـد موقعيـت مصـرف    هـر دو زيـر   در 1اعضاي خوشـة  . دست آورد بيشترين نمره را به
ارضـاي نيـاز   . دارنـد كمترين نمـره را  » هاي غذايي استفاده از غذاهاي سردستي در مقابل وعده«

شكوفايي نيز بيشترين نقش انگيزشي را در خريد و مصرف مواد غذايي براي افراد اين خوشه  خود
محـالت  (هاي قديمي شهر شـيراز   كه بيشتر در بافت 1هاي خوشة  كه ويژگي آنجا  از. كند ايفا مي

آنـان را   ،هـاي گذشـته اسـت    داشـت ارزش  اند؛ به نوعي بر محور پاس پراكنده) تحويلي و اطلسي
  .كنيم گذاري مي نام» گرا سنت«ة خوش

كنندگان اختصـاص يافتـه اسـت     نمونة پژوهش به اين دسته از مصرفاز درصد  19 :2خوشة 
كه از نظر درصد تأهل، جنسيت زن و مدارج تحصيلي، موقعيت وسط را بين دو خوشة اول و سوم 

 ،»گـرش بـه تبليغـات   ن«جز  هاي خريد به كنندگان اين خوشه در كلية زيربعدهاي راه مصرف. دارد
خريـد و خريـد از    فهرسـت اند كه در اين ميـان تهيـة    ترين نمره را به عوامل اختصاص داده پايين

و اخـتالف شـايان تـوجهي بـا      اند ه را كسب كردهترتيب، كمترين نمر هاي تخصصي، به فروشگاه
محصـوالت  هاي كيفـي   همچنين اعضاي اين خوشه به كلية جنبه. ها دارند ساير خوشه هاي هنمر

محصـوالت  «ها در عامـل   كه تفاوت نمرة آنها با ساير خوشه اند دادهترين نمره را  غذايي نيز پايين
ها كمتر  كنندگان به آشپزي نيز از ساير خوشه عالقة اين مصرف. بسيار بارز است» غذايي ارگانيك

 بـراي عالوه،  به. ددهن است و متعاقب آن بيشترين توجه را به غذاهاي آمادة طبخ از خود نشان مي
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مصرف غذاهاي سردسـتي  . اند تري در نظر گرفته پايين هاي ههاي پخت غذا نيز نمر ساير ابعاد راه
هاسـت و انگيـزة    هاي غذايي اصلي در ايـن خوشـه فراگيرتـر از سـاير خوشـه      در مقايسه با وعده

ي در خريـد و  هاي امنيـت و ارتباطـات اجتمـاعي سـهم بيشـتر      شكوفايي در مقايسه با انگيزه خود
  . مصرف مواد غذايي آنان دارد

رويه به شهر شيراز از مناطق جنوب كشور و روستاها و شـهرهاي كوچـك    پديدة مهاجرت بي
با توجه به اينكـه  . فرهنگي خاص منجر شده است گيري تودة جمعيتي چند استان فارس، به شكل

اقتصـادي صـورت    ـ  رهنگـي ها از سوي افرادي با بنيـة ضـعيف ف   اي از اين مهاجرت بخش عمده
و در عـين حـال، اهـل مطالعـه و      ندارنـد هـا   سنتوفاداري به  بهاعتقادي آنها  اغلب؛ است گرفته
دسـت بـه تقليـدهاي نـاقص و      ،ربهتـ نيستند و براي دستيابي بـه جايگـاه اجتمـاعي    هم  پرسش

آباد و فرصت  معالي هاي هكه بخش عمدة آنها در محل 2رسد خوشة  به نظر مي. زنند كوركورانه مي
هـاي   برگيرندة اين دسته افراد است، بنـابراين بـا توجـه بـه ويژگـي      كنند تا حدودي در زندگي مي
گـذاري   نـام » اطـالع  بـي «  ، آنان را خوشـة ة حاضرهاي مطالع شده از اين خوشه در يافته شناسايي

  .كنيم مي
و  ين آمـار تأهـل  كمتـر . كننـدگان اسـت   درصـد مصـرف   36اين خوشه دربرگيرندة : 3خوشة 

هـا   شود و سطح مدارج تحصيلي اعضاي آن به نسبت ساير خوشـه  جنسيت زن در آن مشاهده مي
قيمـت شـهر شـيراز از سـاير      گـران  هـاي  ههمچنين درصد سكونت اين افراد در محل. باالتر است

به بيشترين اهميت را  ،ها كنندگان اين خوشه در قياس با ساير خوشه مصرف. ها بيشتر است خوشه
اعضـاي ايـن    .دهنـد  مي» اهميت اطالعات محصوالت غذايي« ويژه ، بههاي خريد بعدهاي راه زير

، مصرف محصوالت غذايي ارگانيك نيز بيشتري دارند  كردن غذاهاي جديد توجه امتحان خوشه به
كنندگان ايـن گـروه    نكتة شايان تأمل اينكه مصرف. ها براي آنها اهميت دارد بيش از ساير خوشه

شـده توجـه فراوانـي     به ارتباط قيمت با كيفيت محصول خريـداري  ،رغم استطاعت مالي بيشتر به
داشته و مشاركت  يهاي جديد عالقة فراوان وجوي دستور پخت اين افراد به جست. دهند نشان مي

عالوه، در عامل وقايع اجتماعي بـه صـرف    به. ها باور دارند در كارهاي خانه را بيش از ساير خوشه
بـا توجـه بـه رويكـرد     . دهنـد  مندي بسيار نشان مي با دوستان خارج از محيط خانه نيز عالقه غذا

  .كنيم گذاري مي نام» منطقي«آن را خوشة  ،عقالني اين خوشه در عوامل مختلف
خوشـه از   3نتايج اين مطالعه مبني بر حذف برخي از عوامل پرسشنامة استاندارد و شناسـايي  

گرفته در دو كشور آسيايي چين و تـايوان مشـابهت    هاي صورت پژوهش كنندگان، با نتايج مصرف
هـا نيـز برخـي عوامـل و      در اين پژوهش). 2009؛ فنگ و لي، 2011گرانرت و همكاران، (داشت 
كلي، فرمت پرسشنامة استاندارد سـبك زنـدگي مـرتبط بـا      طور و به ند ها حذف يا تركيب شد گويه
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. خوشه بود پنجشده نيز كمتر از  هاي شناسايي ين تعداد خوشههمچن. تغذيه، تا حدودي تغيير يافت
رويكردي خنثي از خـود   ،در اغلب عوامل كمابيشخوشة فاقد درگيري ذهني در اين دو پژوهش، 

خوشة سنتي در چين در . در پژوهش حاضر مشابهت دارد» اطالع بي«دهند كه با خوشة  نشان مي
شده در  تازگي محصوالت غذايي با خوشة سنتي شناختهقيمت و  ـ   عوامل اهميت به رابطة كيفيت

فهرسـت  ريـزي و تهيـة    اين پژوهش مشابهت دارد، ولي از نظر اينكه كمترين اهميت را به برنامه
در پـژوهش كسـيك و پريـراچ    . انـد  اين تحقيق بسـيار متفـاوت  » سنتي«دهند با خوشة  خريد مي

خوشة درگير به غذاهاي ارگانيك و پرهيـز   شده است بهاجرا كه در كشور اروپايي قبرس ) 2003(
در ايـن تحقيـق   » منطقي«دهند كه اين ويژگي با خوشة  هاي غذايي بسيار اهميت مي از افزودني

مند نيستند و توجه  طلبان و مدرن نيز به طبخ غذا در منزل عالقه هاي راحت خوشه. همخواني دارد
» اطـالع  بـي «دهنـد كـه بـا خوشـة      يزيادي به مصرف محصوالت غذايي آماده از خود نشان مـ 

كه متمركز بر جامعة مشتريان ) 1394(زاده شهري و همكارانش  در پژوهش حسين. مشابهت دارد
خوشـة مشـتريان آگـاه از سـالمت از نظـر       ،اي شـهر تهـران اسـت    زنجيره هاي رستوران ي ازيك

در پـژوهش  » منطقـي «شباهت زيادي با خوشـة   ،شده شناختي و عوامل توجه خصوصيات جمعيت
   .شبيه است» اطالع بي«عالقه نيز تا حدي با خوشة  حاضر دارد و خوشة مشتريان بي

امكـان   ،هاي مختلف بازار محصوالت غذايي بـا عاليـق و نيازهـاي متفـاوت     شناسايي بخش
با توجه به اينكه در . وردآ كننده در اين صنعت را فراهم مي هاي توليد بخش بنگاه گذاري اثر سرمايه

شده در  عنوان مدل معتبر شناخته پژوهش حاضر با استفاده از مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيه به
 بـرداري  رهنمودهاي زير براي بهره ؛شناسايي شد ،اطالع و منطقي اين بازار، سه خوشة سنتي، بي

  :شود ها پيشنهاد مي هر چه مؤثرتر بازاريابان از اين خوشه
پايين هسـتند   نسبت بهبا تحصيالت  ي، عمدتاً زنان و افراد»سنتي«كه اعضاي خوشة  آنجا  از

دقـت  ـ قيمـت بسـيار    به تبليغات دارند و در عين حال، به رابطة كيفيـت را و كمترين ميزان توجه 
از رهبـران   ،الزم است بازاريابان محصوالت غذايي براي جلب توجه افـراد ايـن خوشـه   كنند،  مي
اسـتفاده كننـد و در    ،شناختي شباهت بسياري به آنها دارنـد  كه از نظر خصوصيات جمعيت اي ايده

گـذاري   قيمـت  ويژه بهگذاري مبتني بر ارزش و  هاي قيمت گذاري خود بر روش هاي قيمت سياست
همچنين نسبت به توزيع طبقـة محصـوالت غـذايي سـالم در     . تبعيضي عنايت ويژه داشته باشند

كننـد، همـت    كنندگان بيشتر در آنجـا زنـدگي مـي    ر كه اين دسته از مصرفهاي قديمي شه بافت
كه درگيري محصولي كمتري از خـود  » اطالع بي«براي برقراري ارتباط با اعضاي خوشة . گمارند

. بخـش باشـد   تواند اثر مي 1هاي فرعي ت هاي تبليغاتي با محوريت عبار دهند، تهية آگهي نشان مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Peripheral cues 
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هـا و تـنقالت    وعـده  مناسبي براي بازاريابان محصوالت غذايي آماده، ميـان اين خوشه بازار هدف 
تواننـد بـا توزيـع ايـن طبقـه از       هاي مهاجرنشين شـهر مـي   هاي واقع در بافت هستند و فروشگاه

ــد  فرصــت ســود ،محصــوالت غــذايي ــراهم آورن ــراي خــود ف ــا . آوري مناســبي ب در مواجهــه ب
ات محصوالت غذايي اهميت بسيار داده و نسـبت  كه به اطالع» منطقي«كنندگان خوشة  مصرف

تهيـة   ،انـد  محصوالت غذايي ابـراز عالقـة زيـاد كـرده     ةهاي تخصصي عرض به خريد از فروشگاه
هاي مركزي كه امكان شناخت بيشـتر بـراي آنـان فـراهم      ت هاي تبليغاتي با محوريت عبار آگهي
با توجه به اينكه اين دسته از . شود ه ميتوصي ،اي حرفه ةآورد و همچنين استفاده از رهبران ايد مي

گذاري بر اساس  سياست قيمت ، بايددهند قيمت اهميت مي ـ  كنندگان نيز به رابطة كيفيت مصرف
امكـان خريـد محصـوالت     ،استطاعت مالي خوب ايـن افـراد  . ارزش براي آنان مد نظر قرار گيرد

   .آورد معمولي دارند را فراهم ميغذايي ارگانيك كه عمدتاً تفاوت قيمت بارزي با محصوالت 
در ايران با استفاده از اين مـدل، مناسـب اسـت     اجراشدههاي  بودن پژوهش با توجه به معدود

پژوهشگران محترم نسبت به آزمون اين ابزار در ساير مناطق كشور مبـادرت كننـد و در صـورت    
تـري از نمونـة    ماعي بسيطـ اجت شناختي و اقتصادي آوري متغيرهاي جمعيت نسبت به جمع ،امكان

هـاي ايـن مطالعـه     از محدوديت. شده، اقدام كنند هاي شناسايي تر خوشه آماري براي تعريف دقيق
 دهندگان با پرسشگران در برخي مناطق خاص شهر شيراز، اشاره پاسخ نكردن توان به همكاري مي
  .كرد
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