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 چکیده
بازار نوظهور گردشگری سالمندی در ایران نیازمند مطالعات بنیادین در ابعاد مختلف و از جمله رفتار گردشگران 

کننده است. هدف این مطالعه سالمند است. سیستم شناختی افراد از عوامل درونی اثرگذار بر رفتار مصرف
یکی از عناصر مهم در توسعه  عنوان بهاستخراج ساختار شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به اقامتگاه 

شناختی نسبت به اقامتگاه را در  اختارس بار نینخستی این مطالعه برای به عبارت. استگردشگری سالمندی ایران 
نردبانی و  نماید. با استفاده از تکنیک  وسیله ارائه می-، با رویکرد زنجیره هدفها یژگیوتر از  سطوح انتزاعی

ایرانی  سالمند  ی گردشگران نقشه ارزش سلسله مراتبنفر از شهروندان سالمند شهر شیراز،  3۱مصاحبه عمیق با 
ارزش غالب  3پیامد و  ۴ویژگی اقامتگاه،  11، بیترت نیبدآمد و   وسیله اصلی به دست-هدفزنجیره  ۶ایجاد و 

های تمیزی، مکان اقامتگاه، امنیت و . ویژگیدیمشخص گردهستند؛  ها آنکه این دسته گردشگران آرزومند تحقق 
ثبت بیشترین میزان های امنیت و هیجانات مپیامدهای حفظ سالمتی، حس خوب و راحتی خیال و ارزش قیمت؛

به کمبود مطالعات کیفی در حوزه رفتار  با توجهاشاره را از سوی گردشگران سالمند داشتند. 
گردشگران بندی بازار  مبنایی کلیدی برای بخش عنوان بهتواند  های این مطالعه می ایرانی، یافته سالمند  گردشگران 

 .استفاده شود ه در ایران یابی اقامتگا های جایگاه و تدوین استراتژی سالمند
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 مقدمه

بـرای   به رشدبا شروع پدیده سالمندی در جهان از اواخر قرن بيستم، سالمندان بازاری مهم و رو 

اینکـه آرزومنـد یـادگيری     ازنظـر تنهـا  سـالمندان، نـه  آیند.  می به شمارصنعت گردشگری و سفر 

هـای   های مختلف کشور خود و سـایر بخـش  های فرهنگی و فيزیکی بخش بيشتر در مورد محيط

برای دسـتيابی   ها آنحامی این باور هستند که سفر به  ها آناند بلکه توجهکره زمين هستند، جالب

به سطوح باالتری از رضایت از زندگی و خودشکوفایی از طریق مواجهه بـا سـایر افـراد و سـایر     

(. داشتن زمان آزاد و برخورداری از سبک زندگی فعـال،  3005، 8کند )راس میها کمک  محيط

فر باشـند  مند به سبيشتر عالقه ها آنشود معاصر است که باعث می "سالمندان "های اکثر ویژگی

هـا و کشـورهایی کـه    در قـاره  گردشگران سالمند(. مطالعه علمی رفتار 3086، 3)آلن و همکاران

انـد )همچـون آمریکـای شـمالی، اروپـا، ژاپـن و        گرفتـه پدیده پير شدن جمعيت قـرار  ريتحت تأث

مـيالدی بـازار    80از ابتـدای دهـه    کـه  ینحـو  بـه ، گرفتـه اسـت   قـرار استراليا( بسـيار مـورد توجـه    

 روبـرو شـده اسـت   افزون محققين حـوزه بازاریـابی گردشـگری    گردشگران سالمند با عالقه روز

 (.3084، 9)نيلسن

% 9/3سـاله و بيشـتر،    60، سـالمندان  8935گرفته در ایران در سـال  در آخرین سرشماری صورت

 تداشـته اسـ  بـه بعـد همـواره رونـد افزایشـی       8955که از سـال   اند داده ليتشکجمعيت ایران را 

% از 90مـيالدی؛ سـالمندان حـدود     3050شود تـا سـال   بينی می( و پيش8936ایران،  مرکز آمار)

(. با توجه به حرکـت  8936جمعيت ایران را تشکيل دهند )دبيرخانه شورای ملی سالمندان ایران، 

آسـایش و   نيتـأم ی و سالمندی؛ موضوعات بهداشت، سـالمت و  سال انيمجمعيت ایران به سمت 

هـای  فعاليـت  (8930، شناس حقیابد )مطيع تری میمندان در جامعه هر روز ابعاد گستردهرفاه سال

توانند مشارکت خود را در جامعه گردشگری، ابزار مهمی است که از طریق آن افراد سالمند می

(؛ بر همين اساس توجه بـه  9:3089، 4؛ کيفيت زندگی خود را بهبود بخشند )ویگولوداده شیافزا

ریزی برای برگزاری تورهای گردشگری ویژه این گروه سـنی  های سالمندی و برنامهتوسعه سفر
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 محسـوب شـود  تواند راهکاری بـرای پـر کـردن بخشـی از اوقـات فراغـت سـالمندان ایرانـی         می

به توسـعه صـنعت گردشـگری ایـران کمـک شـایانی        حال نيدرع( و 8935)اسعدی و همکاران، 

 بنماید.

ریـزی و  های آنـان نقـش مهمـی در موفقيـت برنامـه     زها و خواستهشناخت دقيق گردشگران و نيا

ای در این خصوص با شکست مدیریت گردشگری دارد و بدون شناخت بازار، هر طرح و برنامه

شد؛ بنابراین الزم است تا درک درست و روشنی از ماهيـت گردشـگری و رفتـار    خواهد  مواجه

گيری بازار نوظهـور  (. با وجود شکل858:8939، زاده عقوبآید )یمصرف گردشگران به وجود 

ی مقاصـد گردشـگر  گردشگری سالمندی در ایران و اهميـت ویـژه آن در شـکوفایی اقتصـادی     

 گردشگران سالمندکنون مطالعات محدودی در خصوص شناخت رفتار مصرف داخلی، ليکن تا

 .صورت گرفته استایرانی 

طریـق تعامـل فراینـدهای درک مطلـب، فراینـدهای       تواند با پارادایم شـناختی؛ از رفتار انسان می

 صـورت  بـه  معموالً(. ساختارشناختی 8339، 8)گرونرت شود نييتبشناختی؛ یکپارچگی و ساختار

مـرتبط از   بـه هـم  ی هـا  واره طـرح  عنوان بهیا  ها آنهای شناختی و پيوندهای بين  ای از مقولهشبکه

(. بـا توجـه بـه نقـش     8335رونرت و گرونرت، شود )گ ی میساز مدلطریق فرایندهای استنتاجی 

کننده ساختار شناختی در تبيين رفتار گردشـگران، ضـرورت مطالعـه سـاختارهای شـناختی      تعيين

گردشگران نسبت به ابعاد مختلف سفر چـون مقصـد، جابجـایی، همراهـان، اقامتگـاه و ... بسـيار       

 شود.احساس می

در توســعه گردشــگری ســالمندی در ایــران دارد ی ا کننــده نيــيتعشــرایط اقامتگــاه، نقــش بســيار 

 کـه  شوندمی خوابگاهی تشکيالت از ایمجموعه شامل ها اقامتگاه(. 8935)اسعدی و همکاران،

 تختخـواب  یـک  به محدود تنها حتی یا بوده مجلل بسيار هایاستراحتگاه صورت به امکان دارد

الملـل  واقعيت که ادبيات هتلـداری بـين  رغم این (. علی55:8984 اصل، فرج زادهمعمولی شوند )

ای کــه مطالعــه تــاکنونلــيکن در ایــران  داده صيتشــخاهميــت بــازار گردشــگری ســالمندان را 

های اماکن اقامتی از نگاه گردشگران سـالمند ایرانـی بپـردازد؛ انجـام     خاص به ویژگی صورت به

 نشده است.
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ردشـگران سـالمند ایرانـی از    بر همين اساس پژوهش حاضـر بـا هـدف مطالعـه رفتـار مصـرف گ      

پاسـخ دهـد کـه سـاختار شـناختی       سـؤال دیدگاه پـارادایم شـناختی در تـالش اسـت تـا بـه ایـن        

هـا،  ویژگی) یشناختهای گردشگران سالمند ایرانی نسبت به اقامتگاه سفر در برگيرنده چه مقوله

گردشـگران سـالمند بـه    ها در اذهان ی این مقولهده سازمانها( است و نحوه پيامدها/منافع، ارزش

نوآوری این پژوهش نسبت به سایر تحقيقـات از ایـن منظـر اسـت کـه عمـده        است چه صورت 

ی هـا  یژگـ یوی در زمينه اقامتگاه سفر، متمرکـز بـر   الملل نيبگرفته در عرصه های صورتپژوهش

شـناخت   تـرین سـطح  های اقامتگاه، پـایين ویژگی که یدرحال اند بودهاقامتگاه از نگاه گردشگران 

تـر پيامـدها و   در ساختار شناختی گردشگر نسبت بـه اقامتگـاه محسـوب شـده و سـطوح انتزاعـی      

کنند، کمتـر   نيروهای محرکه رفتار عمل می عنوان بهدر ساختار شناختی گردشگران که  ها ارزش

ی داخلـی نيـز تـاکنون پژوهشـی     هـا  پژوهشاند. از سوی دیگر در عرصه مورد مطالعه قرار گرفته

های اماکن اقامتی از منظر گردشگران سالمند ایرانی را مورد مطالعه قرار دهد، انجـام  یژگیکه و

هـا در اذهـان گردشـگران    نشده و پژوهش حاضر برای نخستين بار عالوه بر شناسایی این ویژگی

سالمند ایرانی، نسبت به استخراج ساختارهای شناختی گردشگران سالمند نسبت به مراکز اقـامتی  

هـای قبلـی مـرتبط     : ابتدا، پژوهشاست شده یسازماندهذیل  صورت به. ادامه مقاله دینما یم اقدام

ی شـده، سـپس بـه    مرور کلـ  ی شناخت یساختارهاهای اقامتگاه و با گردشگری سالمندی، ویژگی

ی شناخت یساختارهایک رویکرد بررسی  عنوان بهوسيله -بررسی پتانسيل استفاده از تحليل هدف

شـود.   مـی  شـناختی اسـتفاده   کيفـی اسـتخراج سـاختار    ز این رویکـرد در یـک مطالعـه   پرداخته و ا

و  هـا  پـژوهش گرفتـه و دسـتاوردهای آن بـرای     قـرار   هـای پـژوهش مـورد بحـث      نهایت یافتـه  در

 گردد.می  کاربردهای آتی ارائه

 

 مباني نظری تحقیق و پیشینه تحقیق

 گردشگری سالمندی

 60درصـد از جمعيـت جهـان در سـن      89، 3089در سـال   .مواجـه اسـت  جهان با پيری جمعيت 

 یابـد. درصـد در سـال افـزایش مـی     9سالگی و باالتر بوده و جمعيت سالمندان جهـان در حـدود   

یـا بيشـتر از    چهـارم  کیـ  بـاً یتقرسـاله و بـاالتر    60، جمعيت 3050که تا سال  است شده ینيب شيپ



 849 شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز اقامتی با استفاده از ...استخراج ساختار
 

 

سـن  "بـا   معمـوالً (. افـراد سـالمند   3089انـداز جمعيـت جهـان،    )چشم خواهد شدجمعيت جهان 

-شوند، اما هيچ توافقی در مورد زمانی که ایـن دوره زنـدگی شـروع مـی    شناسایی می "تقویمی 

( ليکن در ادبيات حداقل سن برای شناسـایی فـردی   3084، 8)کابر و البایراک وجود نداردشود؛ 

بهبود شـرایط سـالمتی بـه رشـد      (.3086، 3و نيجکمپسال است )پاتوئلی  50 "سالمند "عنوان به

(. داشتن زمـان آزاد و برخـورداری از سـبک    3083، 9)جی کمک کرده استجمعيت سالمندان 

مند بيشتر عالقه ها آنشود معاصر است که باعث می "سالمندان "های اکثر زندگی فعال، ویژگی

 تـوجهی را صـرف سـفر    و پـول قابـل  (. سـالمندان وقـت   3086، 4آلـن و همکـاران  )به سفر باشند 

جمعيت سـالمندان و قـدرت خریـد آنـان در سـطح جهـان        (.3008، 5کنند )نياپين و همکارانمی

)گـونزالز و   اسـت  شیافـزا طـور مـداوم در حـال    کننـدگان بـه  یـک گـروه از مصـرف    عنـوان  بـه 

بخشی از بـازار  عنوان تواند از بازار سفر سالمندان به( و صنعت گردشگری نمی3003، 6همکاران

؛ وانـگ و  3089، 9پوشـی کنـد )لوسـادا و همکـاران    است، چشم بخشگردشگری که بسيار اميد

 (.3089، 8همکاران

توجه مطالعات متمرکـز  با رشد قابل 3000المللی، گردشگری و ادبيات سفر از سال در سطح بين

انـد بـا بررسـی    کـرده تـالش  عمـدتاً ها . این پژوهشمواجه شده استبر بازار گردشگران سالمند 

(، 80،3003ازدیپسـينر سـفر ) (، رضـایت از  3006، 3هـای سـفر )جانـگ و وو   عواملی چون انگيـزه 

شده و ارتباط این عوامـل   (، وضعيت سالمت درک88،3005لی و تایدسولسفر )های محدودیت

هـای  گيـری هـای سـفر و تصـميم   (، گزینـه 83،3008ليسـر سالمند ) بازار گردشگرانبندی با بخش

)بـه نقـل از    کننـد  ییشناسـا های مختلف بـازار سـالمندان را   ( جنبه89،3004ریيسسفر )خرید در 
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(. با توجه به حجم گسترده ادبيات در حـوزه رفتـار گردشـگر سـالمند و     3084کابر و آلبایراک، 

کوشد رویکردهـای  ( می3084) 8، نيلسنوجود داردی مختلفی که به یک شخص سالمند ها نگاه

هـای  نمایـد. ایـن رویکردهـا بـا مـرور پـژوهش      لعـه رفتـار گردشـگر سـالمند را تعيـين      اصلی مطا

های سفر و معيارهای و بر مبنای سه عنصر کليدی بعد زمانی، محدودیت 3084تا سال  شده انجام

 گردند:صورت ذیل مطرح میبندی به بخش

 سـؤاالت ایـن   به بررسی ها تیمحدودهای متمرکز بر تحليل ها: پژوهشتحليل محدودیت -

در  هـا  آنروند و چه چيزهـایی مـانع حضـور    که چرا سالمندان به مسافرت نمی پردازند یم

 شود.های گردشگری میفعاليت

های اوليه حوزه رفتار گردشگران سالمند که بر مبنای معيارهای ای: پژوهشمقایسه تحليل -

 تيـ جمعجتماعی و بندی عينی همچون سن، وضعيت استخدامی، درامد، متغيرهای ابخش

 اند.ی انجام شدهشناخت

از جوانــب ذهنــی همچــون  عمــدتاً: رفتارهــای نــاهمگن ســالمندان عــدم تجــانستحليــل  -

گيـرد. ایـن رویکردهـا    ی؛ مورد بررسی قرار میسبک زندگترجيحات، جستجوی منافع یا 

ی سـه معيـار در   طـورکل  بـه شـوند.   مـی  بندی جلو بـرده های بخشاز طریق پژوهش معموالً

ی، روان نگـار گيرند: انگيـزش،  می استفاده قراربندی بازار گردشگران سالمند مورد بخش

هـای  بنـدی، متنـوع بـودن نيازهـا و خواسـته     عمده این مطالعات بخش دستاورد .3شناسیپير

 .است ها آنی متفاوت سبک زندگها، ترجيحات و سالمندان است که علت آن انگيزه

نـدرت  تغييـرات رفتـار گردشـگران در طـی زمـان بـه       هـای تجربـی روی  زمانی: پـژوهش   -

. تالش عمده در ایـن  استی زمانی ها یسرکه علت عمده آن فقدان  صورت گرفته است

گرفتـه کـه بـه تحليـل تغييـرات بـازار سـالمندان        ( صـورت 3000) 9حوزه توسـط شـوماکر  

 گرفت.بندی بر مبنای انگيزش پس از ده سال صورتپنسيلوانيا، با تکرار بخش

. اسـت  8930سال باالتر از ميانه سـال   9سال است که  90، 8935سال ميانه سن جمعيت ایران در 

عنـوان جمعيـت سـالمند در نظـر     سال یـا بيشـتر بـه    90شناسی، جمعيت با ميانه سن از نظر جمعيت
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)ميانه سن جمعيـت   شده استاین تعریف، ایران دارای جمعيت سالمند  بر اساس .شود یگرفته م

ی و سـالمندی، موضـوعات   سـال  انيـ م(. با توجه به حرکت جمعيت ایـران بـه سـمت    8935ایران، 

یابـد  تری مـی آسایش و رفاه سالمندان در جامعه هر روز ابعاد گسترده نيتأمبهداشت، سالمت و 

د در بهبـود سـالمتی، اسـتقالل،    نـ توانمـی  های اوقـات فراغـت  فعاليتو  (8930، شناس حق)مطيع 

داشته باشـد )بلـين و    یتوجه زندگی و کيفيت زندگی سالمندان تأثير قابل سبک زندگی، اميد به

ریـزی بـرای برگـزاری    ( بنابراین توجه بـه توسـعه سـفرهای سـالمندی و برنامـه     3008، 8همکاران

تواند راهکاری برای پـر کـردن بخشـی از اوقـات فراغـت      تورهای گردشگری ویژه این قشر می

 (.8935ی و همکاران، )اسعد محسوب شودسالمندان ایرانی 

در ارتبـاط   الملـل  نيبـ های گسترده در موضوع گردشگری سالمندی در سـطح  رغم پژوهشعلی

( 8933. قلمکـاری ) صـورت گرفتـه اسـت   ی بسيار محـدودی در ایـران   ها پژوهشبا این موضوع 

هـای فـردی بـه سـه بخـش      های سفر و ویژگیبازار گردشگران سالمند ایرانی را بر اساس انگيزه

بنـدی نمـوده و راهبردهـایی بـرای     بخـش  گـرا سالمندان جوان، سالمندان مرفه و سالمندان جمـع 

اسـتفاده  ب( با  8936. اسعدی و همکاران )ارائه نموده استتوسعه گردشگری داخلی برای آنان 

مدلی کيفـی بـرای تبيـين توسـعه گردشـگری سـالمندی در سـطح         ی؛شناسی نگاشت علاز روش

داد کـه عوامـل بيمـه، اسـتانداردهای بهداشـتی،       های تحقيـق نشـان   . یافتهدهندیمارائه  استان یزد

ونقل نقش مهمی در توسعه گردشگری سالمندی در استان  امنيت، خدمات ویژه و وضعيت حمل

چارچوبی جـامع بـرای شناسـایی و بررسـی      ( به ارائه8935. اسعدی و همکاران )کنند یزد ایفا می

در  قيم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعن صنعت گردشـگری سـالمندی  تأثيرات مستقيم و غيرمست

 التيـام  بـرای  اقامتگـاه  راحتی و آرامش امنيت، دهد،نتایج این پژوهش نشان میاند. ایران پرداخته

 .استدر ایران  سالمندی گردشگری توسعن مدل در عامل تریناعصاب سالمندان، اساسی

 

 نگاه گردشگران سالمندعوامل مؤثر در انتخاب اقامتگاه از 

در انتخـاب هتـل گردشـگران     هـا  آنهای خدمات هتلـداری و اهميـت   مطالعات در مورد ویژگی

(. در یکی از نخستين مطالعـات، گوسـتين   3084است )کابر و آلبایراک، سالمند همچنان محدود
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 محــلراحتــی "، " یزگيپــاک"ویژگــی هتــل دریافتنــد کــه  59( بــا پــرداختن بــه 8339) 8و ویــور

نـورپردازی   "و  " یتيامنهای سيستم"، " یاصلهای دسترسی آسان از جاده"، "اتاق قيمت "  ،"

. آنانـث و  اسـت هـای مـورد نظـر سـالمندان حـين انتخـاب هتـل        تـرین ویژگـی  مهـم  " نگيپارک

دهنـدگان تحقيـق خـود، دو بخـش     سـال( پاسـخ   53( با توجـه بـه ميانـه سـنی )    8333) 3همکاران

ویژگی هتـل بـين    59و به مقایسه اهميت  نمودند فیتعربازار گردشگران را  (تر جوان)سالمند و 

بنـدی مسـافران سـالمند و    تـوجهی بـين رتبـه   های قابـل تفاوت که یدرحالاین دو گروه پرداختند. 

 وجـود نداشـت  "اتـاق  امکانـات  "و "امنيـت و راحتـی محـل    "،" تيفيو کقيمت "تر برای جوان

بـزرگ و   در چـاپ ها، اطالعـات، منوهـا   برنامه"، "حمام نور شب در "ها مانند برخی از ویژگی

از نظـر   "کـردن  حمایـت شـدن حـين حمـام     "و "کوچـک  هـای غـذایی   وعده "،"خواندن قابل

هـای بعـدی، دکـور و    شـد. در پـژوهش  تـر تلقـی مـی   تـر، مهـم  سالمندان نسبت به مسافران جوان

، 4اتـاق )ژانـگ و همکـاران    تيـ فيک (،3004، 9واهيرجذابيت اتاق، محيط اطراف هتل )دوی جو

های فيزیکی هتل مانند تجهيزات به عناصر و ویژگی ( که3083، 6)الدهاری 5( و ملموسات3088

هـای مـورد نظـر    تـرین ویژگـی  گـردد؛ مهـم  درون اتاق، کيفيت و دسترسی این تجهيـزات برمـی  

 شوند.مشتریان سالمند محسوب می

سـنجی نمودنـد و   ویژگـی هتـل نظـر    98سالمند انگليسی در مورد  804 ( از3000) 9کالن و بومن

نيسـتند   هـای پـایين  قيمـت  ريتحـت تـأث   اًیقورغم اینکه گردشگران سالمند انگليسی دریافتند علی

گيـری  همچنـين نتيجـه   ها آنشود. دومين ویژگی مهم برای آنان تلقی می 8ارزش برای پولليکن 

ی سـنی نيـز در آن هتـل سـاکن     هـا  گروهکردند که سالمندان انگليسی از بودن در هتلی که سایر 

( بـه مقایسـه ادراکـات مشـتریان سـالمند و      8333) 3گردند. وی و همکـاران میهستند، خوشحال 

تـرین ویژگـی در نظـر سـالمندان اسـت      ، مهم"هتل تجهيزات "ها پرداختند و دریافتند که مدیران هتل
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تـرین ویژگـی   اهميـت کم "هتل کارایی پذیرش "اهميت متوسط و  "شده قيمت ادراک" که یدرحال

را عامـل مهمـی در رفتـار وفادارانـه      ارزش بـرای پـول  ( نيـز  3083) 8از نظر سـالمندان اسـت. راماناتـان   

( نيـز  3009) 9(؛ هـارتمن و کيـو  3086) 3و آلبـایراک و همکـاران   نمـود  یمعرفها مشتریان سالمند هتل

 .اند قرار دادههای هتل بر رضایت گردشگران سالمند را مورد بررسی ویژگی ريتأث

الملـل، اهميـت بـازار گردشـگری سـالمندان را      رغم این واقعيـت کـه ادبيـات هتلـداری بـين     علی

-خـاص بـه ویژگـی    صورت بهای در ایران که تشخيص داده؛ ليکن در حد دانش محققين مطالعه

. تنها اسـعدی و  صورت نگرفته استامتی از نگاه گردشگران سالمند ایرانی بپردازد های اماکن اق

بـر توسـعه گردشـگری سـالمندی در ایـران از بـين        مـؤثر ( در جستجوی عوامل 8935همکاران )

هـای  گانه نهایی پـژوهش خـود )ماننـد توسـعه خـدمات تـورگردانی، خـدمات پایانـه         88عوامل 

گاه، کيفيت خـدمات درمـانی و...( امنيـت، آرامـش و راحتـی      مسافری، بهداشت و خدمات اقامت

 .اند نموده ییشناساترین عامل توسعه گردشگری سالمندی در ایران مهم عنوان بهاقامتگاه را 

 

 شناختيساختار

یـادگيری،   ها آنهایی که به کمک فرایندها یا جریان عنوان به توان یمرا  "شناخت "ساده  طور به

تـر شـناخت بـه فراینـدهای درونـی      دقيق طور بهکرد. پذیرد؛ تعریف مییادآوری و تفکر صورت 

گردنـد و  اطالعات درک، به رمز آوری و در حافظه ذخيره می ها آنوسيله یی که بهها راهذهن و 

(. 8983ف، )سـي  شود یگفته مگيرند؛ در زمان نياز از حافظه فراخوان شده، مورد استفاده قرار می

ریـزی،  ای دارند که فرایندهای ذهنی فهم، ارزشيابی، برنامـه ها سيستم شناختی بسيار پيچيدهانسان

بـه ایـن فراینـدهای ذهنـی و      "شـناخت  "واژه  عمدتاًدهند.  می گيری و اندیشيدن را انجام تصميم

هـای  لی سيسـتم گردد. کارکرد اص میشده توسط سيستم شناختی برهمچنين افکار و معانی ایجاد

. سيسـتم شـناختی؛ بـرای    هاسـت  آنشناختی افراد؛ تفسير و فهـم جوانـب مهـم تجـارب شخصـی      
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از محرکـی کـه بـا آن     هـا  آنکنـد کـه تفسـير    کمک به افراد، معانی ذهنی و نمادینی را خلق می

 (.3080، 8دهد )پيتر و السونشوند را نشان می میمواجه 

، فراینـدهای  درک مطلـب شـناختی؛ از طریـق تعامـل فراینـدهای     تواند با پارادایم رفتار انسان می

-( سـاختار 8389) 3(. از نگاه اندرسـون 8339)گرونرت، شود نييتبشناختی؛ یکپارچگی و ساختار

 به نظرگردد. میی مفاهيم یا پيوندها در حافظه بازده سازمانای فرضی است که به  شناختی، سازه

 -گرددمیاطالعات در حافظه باز شده یکدگذارکه به بازنمایی  -شناختیمفهوم ساختار دیآیم

کننـده  . ایـن اهميـت مـنعکس   شـود  لیتبـد کننـده  های رفتار مصـرف به مفهومی محوری در مدل

شـده و حـاکی   شناخته تيبه رسمگسترده  طور بهروندی در روانشناسی شناختی است که جدیداً 

قـوی بـر فراینـدها و نتـایج شـناختی       ريتأثحوزه مشخصی،  ی فرد دراکتساب است که دانش از آن

پـردازان شـناختی فعاالنـه در حـال     (. بسياری از نظریه309: 8393، 9وی دارد )الچمن و همکاران

باشـند. مفـاهيم    شـناختی و اثـرات آن مـی   ی دانـش واقـع در سـاختار   دهـ  سـازمان بررسی محتوا و 

، 4مراتبـی حافظـه معنـایی   ختارهای سلسـله ، اسـکریپت، چـارچوب و سـا   واره طـرح متعددی چون 

ــه ــوان ب ــدل عن ــتعاره م ــا اس ــا ی ــناختی؛  ه ــاختارهای ش ــای س ــنهاديپه ــگرد ش ــد دهی ــانوار و  ان )ک

کننده در حافظه، عوامـل کليـدی   (. پيوندها و ساختارهای شناختیِ دانش مصرف8388همکاران،

 (.3088، 5ونباشند )گربيتوس و براکننده می در توسعه درک درست از رفتار مصرف

-مطـرح   وسـته يپ هـم  بـه ای از مفاهيم مـرتبطِ  ی، فرض شبکهشناخت یساختارهاسازی برای مفهوم

مـدل  "شـوند. مطـابق   های معنـایی ناميـده مـی   های پيوندی و یا شبکه ها، شبکه شود. این شبکه می

6حافظه شبکه پيوندی
ل در اتصـا -یـک سـاختار گـره    عنـوان  بـه تواند حافظه یا دانش معنایی می "

در نظـر   " ميمفاه" عنوان بههای شبکه،  شود. گرهها و خطوط درک ای از گره برگيرنده مجموعه

دهنـد.   مـی کننـد؛ نشـان     متصل مـی  به همگرفته شده و خطوط شبکه، اتصاالتی که این مفاهيم را 

 (.3088)گربيتوس و براون،  مطابقت دارنداین خطوط با نوع و قدرت پيوندهای بين مفاهيم 
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اسـتفاده   8وسـيله –در حوزه بازاریابی، برای نمایش ساختارهای شناختی از نظریـه زنجيـره هـدف   

کننـده   وسيله، یک مدل از ساختارشناختی مـرتبط بـا مصـرفِ مصـرف    –گردد. زنجيره هدف می

ی دهـ  سـازمان ی مسيری است که دانش مرتبط با مصرف در حافظه فـرد ذخيـره و   به عبارت؛ است

 3ارزش-وسـيله بـر مبنـای نظریـه انتظـار      -زنجيره هـدف  (.8335و گرونرت، شود )گرونرت می

کننده شده برای مصرف، پيامدهای حاصل9های محصولمراتبی بين ویژگیو ارتباط سلسله است

، 5کنـد )جيانـگ و همکـاران    مـی  را تبيـين  4هـای فـردی  هـا )منـافع( و ارزش  این ویژگی واسطه به

هـای  ختی ارتباطات بين دانش فـرد در مـورد محصـول )ویژگـی    (. این زنجيره، نمایش شنا3084

 اسـت ی مهـم(  شـناخت  روانها و پيامدهای اجتماعی و برجسته( و دانش وی در مورد خود )ارزش

(. در تحقيقات بازاریابی از تکنيـک نردبـانی بـرای شناسـایی عناصـر      8334، 6)مالوی و همکاران

؛ 8383، السون و رینولد )گـاتمن،  9. گاتمنگردد یموسيله استفاده  -زنجيره هدف دهنده ليتشک

شـناختی نسـبت بـه زنجيـره     ( دیـدگاه سـاختار  8388؛ رینولـدز و گـاتمن،   8389السون و رینولد، 

یـک  "هـای نردبـانی؛   شـده از داده اقتباس 8مراتبینقشه ارزش سلسله اذعان داردوسيله که -هدف

 پذیرند.را می است " یساختارشناختنقشه یکپارچه از 

های خـاص  تواند برای فهم پيچيدگیوسيله یک نظریه و روش مفيد است که می-زنجيره هدف

 تيرسـم شـود. ایـن زنجيـره بـرای بـه      گرفتـه   رفتار گردشگران و ابعاد برجسته اندیشه آنان بکـار 

 هایی که گردشگران با خود به رخـدادهای گردشـگری  و برنامه فرد منحصربههای ارزش شناختن

بـه  شده آنان و رضایتی کـه  ها بر ماهيت رفتارها یا تجارب منتج ه چگونه این برنامهآورده و اینک

گذارد، مهم است. در مقایسه با سایر رویکردها؛ شاید بيشترین شایستگی آورند؛ اثر می می دست

های برجسـته یـک مقصـد یـا محصـول از      ویژگی مرتبط کردناین رویکرد در توانایی آن برای 

                                                                                                                                                                                 

1. Means –End Chain (MEC) 

2. Expectancy-value 

3. The Means 

4. The Ends 
5. Jiang & et al. 

6. Mulvey & et al. 

7. Gutman 

8. Hierarchical value map 
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)مکينتـاش و   استميزبانان( )های فردی گردشگران مراتبی به ارزشب سلسلهطریق یک چارچو

 (.3005، 8تين

 

 شناسي پژوهشروش

پژوهش حاضر به شيوه کيفی و با استفاده از تکنيک نردبانی انجام گرفته اسـت. پـژوهش کيفـی    

 کـه  یونحـ  بـه پـذیر اسـتفاده شـوند،    توانند در حالتی انعطـاف هایی است که میشامل انواع روش

تا دیدگاه خود را ابراز نموده یا رفتار خود را آشکار نمایند.  سازند یمکنندگان را قادر مشارکت

 هـا  آنکننـدگان را بـا عبـارات خـود     رفتار، تجـارب و احساسـات مشـارکت    ها پژوهشاین دسته 

 (.859: 3009، 3نمایند )مالهوترا و بریکستلخيص می

 

 هاروش گردآوری داده

یـک بـا نـام نردبـانی،      بـه  یـک   افتهیسـاختار  مـه ينوسيله، یک رویـه مصـاحبه   -در تحقيقات هدف

کننده استفاده  وسيله مصرف-های هدف دهنده زنجيره برای شناسایی عناصر تشکيل طورمعمول به

(. تکنيـک نردبـانی دربرگيرنـده یـک     8388؛ رینولـدز و گـاتمن،   8339، 9کلونوسـکی شود ) می 

های مستقيم که بـا   ای از واکاویبا استفاده از مجموعه عمدتاًصاصی است که فرمت مصاحبه اخت

گيرد و هدف مبرهن آن تعيـين   می  اند، صورت شده شناخته« چرا برای شما اهميت دارد »پرسش 

، (A) هـای محصـول   مجموعه ارتباطات بين عناصر مفهـومی کليـدی در ميـان طيفـی از ویژگـی     

، 4)کریسـتاليس  اسـت  (V) کننـده  های فردی مصـرف  رزشو ا (C) پيامدهای مصرف محصول

دهـد   دهنـدگان اجـازه مـی    (. این تکنيک مصاحبه از این مزیت برخوردار است که به پاسخ3085

کننـده بيـان    کنند، جمالت طوالنی را بـا محـدودیت کمتـری از سـوی مصـاحبه       آزادانه صحبت

                                                                                                                                                                                 

1. McIntosh, & Thyne 

2. Malhotra & Birks 
3. Klenosky 
4. Krystallis 
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کننـد   ارزش برای هـر پيامـد انتخـاب     نمایند و بيش از یک پيامد برای هر ویژگی یا بيش از یک 

 (.8333، 8)بوتسچن و همکاران

هـای   توانـد از طریـق تکنيـک    کننـدگان مـی   اسـتفاده توسـط مصـرف    های محصول مـورد  ویژگی

نقطه شروع  عنوان بهها  این ویژگی متعاقباً(. 3085شوند )کریستاليس،   گوناگون موجود استخراج

 3معنـایی  نردبانی، یک جـدول  های  ی دادهمحتوا ليتحلاز  شود. پس می برده  مصاحبه عميق بکار 

خالصـه   As, Cs, Vs نيمـاب مسـتقيم   که کليه اتصاالت مستقيم و غيـر  نحوی آید، به می  به دست

نقشـه ارزش  یک دیاگرام درختـی کـه    صورت به ظهور نیشتريبشوند. آنگاه اتصاالت دارای  می

سـاختاری اسـت و اتصـاالت     تـاً يماه. این نقشه شود یداده م شینماشود،  ی ناميده میسلسله مراتب

 (.8388دهد )رینولدز و گاتمن،  می بين همه سطوح انتزاع را نمایش 

شـوندگان از   شـد. مصـاحبه   مـی   ای مختصـر شـروع   در پژوهش حاضر، فرایند مصـاحبه بـا مقدمـه   

هـا، محقـق    گشـت. طـی مصـاحبه    می ، گفتگوها ضبط ها آنشده و با اجازه  مقصود مصاحبه آگاه 

ــدا در مــورد  پرســيد، ســپس از  شــونده در طــی ســفر مــی  ی مــورد نظــر مصــاحبههــا اقامتگــاهابت

گرفـت.   مـی  صـورت   9واکـاوی  هـا  اقامتگـاه توجه این  های جالب دهندگان در مورد ویژگی پاسخ

شد. در گـام   دهنده آشکار می ها برای هر پاسخ عنصر شناختی در سطح ویژگی 6تا  4بين  معموالً

نقطـه شـروع    عنـوان  بهتر هستند  شوندگان، مهم آمد برای مصاحبهمی به نظرهایی که  ویژگی بعد،

چرا این بـرای شـما   "ها و استفاده از واکاوی معمول  شد. بر مبنای این ویژگی می نردبانی استفاده 

هـای اقامتگـاه را بـه پيامـدها و یـا       ناخودآگـاه ویژگـی   طـور  بـه شـونده   هـر مصـاحبه  "مهم اسـت  

شـونده   یافـت کـه مصـاحبه    نمود. این فرایند تا زمـانی ادامـه مـی    می  های فردی خود متصل ارزش

شـونده   مصاحبه برای هـر مصـاحبه   زمان مدتشده نباشد. مطرح سؤالدیگر قادر به ارائه پاسخ به 

دهنـده تقـدیم    ای کوچـک بـه پاسـخ    هر مصـاحبه، هدیـه   دقيقه متغير بود و در پایان 50تا  90بين 

 گردید. می

                                                                                                                                                                                 
1. Botschen & et al. 
2. i.e. the ‘Implication Matrix’ 
3. probe 
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 جامعه و نمونه آماری

سـال( هسـتند    50بـاالی  ) رازيششوندگان شهروندان سالمند ساکن شهر  در این پژوهش، مصاحبه

داخلـی داشـته و اقامـت شـبانه       سفر به مقاصد مختلف گردشـگری  9سال اخير حداقل  5که طی 

. بـا توجـه   صورت گرفته استیی غير از منزل دوستان و فاميل ها اقامتگاهدر این مقاصد در  ها آن

کنندگان مطلع است و افرادی که تجربه سفر قبلـی دارنـد    به اینکه مطالعه کيفی نيازمند مشارکت

ی گيری هدفمند برا ، نمونهخواهند داشتهای اقامتگاه  به ویژگی نگاه بهتری نسبت  ادیز احتمال به

شرایط انتخـاب و   دهندگان اوليه واجد  که پاسخ نحوی استفاده گردید؛ به دهندگان  شناسایی پاسخ

تا کاندیـداهای دیگـری کـه     خواسته شددهندگان  ، سپس از این پاسخ مورد مصاحبه قرار گرفتند

. گـردآوری  نـد ینما یمعرفهای فردی، شغل و ميزان تجربه سفر متمایز بودند را  از حيث مشخصه

ــر   داده ــا تي . انجــام شــدمصــاحبه در شــهر شــيراز  90گرفــت و  صــورت 8936هــا از فــروردین ت

قبـول اسـت    وسـيله قابـل   -بـرای پـژوهش زنجيـره هـدف     60تـا   90ی اندازه نمونه بـين  طورکل به

 .دیگرد ميتنظدهندگان  (. زمان و مکان مصاحبه بر مبنای نظر پاسخ8384)رینولدز و گاتمن، 

 

 هاروش تحلیل داده

برای تعيين کدهای محتوا که عناصـر شـناختی    محتوا ليوتحل هیتجزها رونویسی شدند و  مصاحبه

های غـایی در   . به دليل اهميت محوری ارزشانجام شدکردند،  مربوط به اقامتگاه را توصيف می

ــن ارزش  مراتــب سلســلههــدایت کليــت  ــه ارزش  شــناختی، ای ــر اســاس نظری هــای شــوارتز  هــا ب

گيری از نظـرات دو کدگـذار متفـاوت    . پایایی کدها با بهرهدیگرد یکدگذار (8،3083)شوارتز

% بـر تخصـيص کـدها توافـق داشـتند. روایـی کيفـی        85. دو کدگذار حـدود  شد دیيتأبررسی و 

ــا داده ــز  ه ــهني ــورت ب ــاز ص ــا دادهی همسوس ــول و     ه ــت )کرس ــورت گرف ــرد ص ــدین ف از چن

ی و یـک  علمـ  ئـت يهکد از نظـرات اعضـاء    (؛ بدین نحو که برای اثبات هر3،8934پالنوکالرک

هـای هـر یـک از     . پس از فراینـد کدگـذاری، نردبـان   دیاستفاده گردحوزه هتلداری  نظر صاحب

ها برای ایجاد ماتریس/جـدول   شد و تحليل داده LadderUXافزار کنندگان وارد نرم مشارکت

                                                                                                                                                                                 

1. Schwartz 

2. Creswell & planoclark 
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سـالمند   اقامتگاه گردشـگران  شناختی  مراتبی که نقشه یکپارچه ساختارارزش سلسله معانی و نقشه

مراتبـی جـامع،   ارزش سلسـله  گرفـت. بـرای خلـق یـک نقشـه       دهـد، انجـام   مـی   ایرانی را نمایش 

(. 3085گردنـد )کریسـتاليس،   مقایسـه مـی   8با یک سطح بـرش  A-C-V نيماباتصاالت مستقيم 

بـرای ایـن    نـد کـه  ا کرده % اندازه نمونه پيشنهاد5( سطح برش را معادل 8335) 3جنگلر و رینولدز

-ارزش سلسـله  که هر اتصال معـين در نقشـه   معنا نیبه ارا پذیرفتيم.  3پژوهش، سطح برش برابر 

 .قرارگرفته استشونده مورد اشاره  مصاحبه 9توسط حداقل  بار کمراتبی حداقل ی
 

 هايافته

در یـک   شب کدهندگان تجربه قبلی سفر به مقاصد گردشگری و گذراندن حداقل ی کليه پاسخ

اند. برخورداری از این تجربه، آنان را برای بحث در مورد دانـش و باورهایشـان    اقامتگاه را داشته

 8جـدول  دهنـدگان در   ای از مشخصـات پاسـخ  نمود. خالصـه  می  توانمند ها اقامتگاه نیبه انسبت 

ت شـده جهـ   کد محتوایی تلخـيص   39کد شناسایی و در  94. طی فرایند کدگذاری، آمده است

پيامـد   3ویژگی،  84شده شامل   (. کدهای تلخيص3جدول ) دیگرد یبند دستههای بعدی  تحليل

سـالمند   گردشـگران  شـناختی   مراتبی که نقشه یکپارچه ساختارارزش سلسله ارزش شد. نقشه 4و 

 قابل مشاهده است. 8دهد در شکل  می ایرانی نسبت به اقامتگاه را نمایش  
 دهندگانپاسخ یشناخت تیاطالعات جمع .1 جدول

 ها مشخصه فراوانی ها مشخصه فراوانی

 جنسيت  سن 

 مرد 89 سال 64-50 88

 زن 89 سال و باالتر 65 83

 تحصيالت  تأهلوضعيت  

 زیر ليسانس 89 متأهل 36

 ليسانس 88 مجرد 0

 باالتر از ليسانس 3 فوت همسر 4

                                                                                                                                                                                 

1. cut-off level 

2. Gengler & Reynolds 
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 محتوا کدهای خالصه .2 جدول

 ها ارزش

 (95) تيامن

 (39مثبت )هيجانات 

 (80) ییگرا جهان

 (3خيرخواهی )

 منافع/پيامدها

 (99) یسالمتحفظ 

 (38بردن )حس خوب و لذت 

 (30) اليخراحتی 

 (85کردن )استراحت مناسب 

 (88کمر )درد کمتر پا و 

 (88ها ) نهیهزکاهش 

 (9تعامل با مردم محلی و امکان دیدن محالت )

 (9مناسب )دسترسی 

 (9وقت )در  ییجو صرفه

 ها یژگیو

 (35نظافت )تميزی/

 (33آن )مکان محل اقامت و فضای پيرامون 

 (86داشتن )امنيت 

 (84قيمت منصفانه )

 (88بودن فضای داخلی ) باز دل

 (88) یرفاهداشتن امکانات تفریحی و 

 (80رستوران )کيفيت غذای 

 (8آسانسور )داشتن 

 (9) یفرنگداشتن توالت 

 (5ها ) پلهکم بودن تعداد 

 (5ظاهر و نوع برخورد( )کارکنان )

 (9راحت )تختخواب 

 (3) یبهداشتاختصاصی بودن سرویس 

 (8پرسرعت )دسترسی به اینترنت 
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 نقشه ارزش سلسله مراتبی گردشگران سالمند .1شکل 

که بينشی مناسـب نسـبت    استخراج شدوسيله اصلی -زنجيره هدف 6ی، نردبان یها دادهاز تحليل 

. نخسـتين  دهـد  یبـه دسـت مـ    هـا  اقامتگـاه ایرانی نسـبت بـه    سالمند  شناختی گردشگران  به ساختار

 9جـدول  ی شـد.  گـذار  نـام  " تيـ امن -هـا  کاهش هزینه -قيمت منصفانه"وسيله، -زنجيره هدف

هـا نشـان    ها به پيامـدها و ارزش  ین زنجيره، از سطح ویژگیمستقيم را در ا ارتباطات مستقيم و غير

ی در مقوله شـناخت کند که چند بار دو  می دهد. اعداد سمت چپ اعشار در هر سلول مشخص  می 

و اعـداد سـمت راسـت اعشـار در هـر       مرتبط شده به هممستقيم  صورت بهسطوح مختلف انتزاع 

در  مثـال  یبـرا (. 8388دهند )رینولدز و گاتمن،  می  مستقيم را نشان سلول نيز تعداد ارتباطات غير

بـه  دارد  "هـا   نهیهزکاهش "اتصال مستقيم با  80"منصفانه قيمت "وسيله، -نخستين زنجيره هدف

هـا مـورد اشـاره قـرار      دهنـدگان در مصـاحبه   بار توسط پاسـخ  80که این ارتباط مستقيم،  معنا نیا

بـه  ، وجـود دارد  " تيـ امن"و  "منصـفانه  قيمـت  "بين مستقيم  اتصال غير 80است. همچنين  گرفته  

را  "منصـفانه  قيمـت  "ی فـرای  شناخت یها مقولهکه طی فرایند نردبانی، زمانی که محقق  معنا نیا

 نمایند. ها اشاره می در سطح ارزش " تيامن"بار به  80دهندگان  کند، پاسخ می واکاوی 
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 ۰وسیله -زنجیره هدف

 هـا  نـه یهزکـاهش  بـه پيامـد    "منصـفانه  قيمـت  "؛ ویژگی داده شده نشان 8شکل که در  همانگونه

پيامـد حاصـله از قيمـت منصـفانه اقامتگـاه را بـرای        عمدتاًاست. گردشگران سالمند  متصل شده

نمایـد.  کمـک مـی  امنيـت  شمردند که به برآورده شدن ارزش برمی های سفرکاهش هزینهخود، 

مخـارج   نيتـأم شوندگان به سالمت روان، ذهن و کـاهش دغدغـه   در زبان مصاحبه امنيتارزش 

 .وجود داردمستقيم در این زنجيره  ارتباط غير 80و ارتباط مستقيم  30کل گشت. در سفر بر می

 

 2وسیله -زنجیره هدف

ــرای پاســخ "آن کيفيــت غــذای "و  "اقامتگــاه تميزی/نظافــت " دهنــدگان بســيار مهــم اســت  ب

تـرین  انـد. پررنـگ  % از آنان به ویژگی تميزی اقامتگاه اشاره مستقيم داشـته 80حدود  که ینحو به

در طـی سـفر    هـا  آن حفـظ سـالمتی  پيامد حاصله از این دو ویژگی نيز برای گردشگران سالمند، 

ها و دیوارها، لباس خدمه( و ها، رستوران )ميزها، کف، شيشهاست. تميزی فضاهای داخلی، اتاق

مورد توجـه بـود و در نگـاه آنـان      دفعات بهدهندگان از سوی پاسخ ها اتاقداشتی های بهسرویس

گشت. بودن غذا و طعم و تنوع آن باز می اندازه بهنمک نبودن غذا، به چرب و پر "غذا کيفيت "

شـد.  اهميت حفظ سالمتی در طی سفر نيز در ذهن گردشگران سالمند به ارزش امنيت مرتبط می

به تميزی محيط، نظم و انضـباط، سـالمت جسـم و     امنيترفته ارزش   ه کاردر طرح کدگذاری ب

ارتباط  88ارتباط مستقيم و  99 نشان داده شده 9جدول که در  روح و ذهن اشاره دارد. همانگونه

 .وجود داردمستقيم در این زنجيره  غير
 

 3وسیله -زنجیره هدف

راحتـی  ی شـناخت  رواندهنـدگان پيامـد   شـود در ذهـن پاسـخ    می مشاهده  8شکل که در  همانگونه

شـود. ویژگـی   اقامتگـاه حاصـل مـی    "داشـتن  امنيـت  " یژگـ یواز  عمـدتاً  خيال/آسودگی خاطر

هـا و مـدارس از سـوی    ، خانه معلـم زائرسراهایی چون ها اقامتگاهدر  ژهیو بهبرخورداری از امنيت 

ارتباط مستقيم بـه ارزش   80گرفت. راحتی خيال با گردشگران سالمند بسيار مورد اشاره قرار می

 .وجود داردمستقيم در این زنجيره  ارتباط غير 9و ارتباط مستقيم  39کل شد. در امنيت متصل می
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 ۰وسیله -زنجیره هدف
 هـا  آنبـرای   چراکـه دهندگان مهم بودند برای پاسخ " یداخلبودن فضاهای  باز دل"و  " یزيتم"

بـودن بـه زیبـایی،     بـاز  دلدهنـدگان  پاسـخ بخـش اسـت. در زبـان    ، لذتکرده جادیاحس خوب 

-بـازمی  هـا  آنروز بـودن تجهيـزات داخلـی    اتاق و سایر فضاها و مرتب و به نور خوببزرگی و 

بـرای دسـتيابی بـه     هـا  آنبه  لذت بردنکه حس خوب و  اعتقاد داشتندشوندگان گشت. مصاحبه

برخـوردار  بخـش و   متنوع، لذتبودن، زندگی  به شادی، بشاش  ها آنمثبتی که در زبان   هيجانات

مسـتقيم   ارتباط غير 88ارتباط مستقيم و  38کند. در این زنجيره  می  گردد، کمک می هيجان باز از

 است. مشاهده  قابل 

 

 0وسیله -زنجیره هدف
دهنـدگان  ویژگی دیگری است که بخشـی از پاسـخ   " یحیتفربرخورداری از امکانات رفاهی، "

نمودنـد.  ، عنوان میاستراحت خوب و مناسب داشتنرا  از آنو پيامد حاصل  اشاره داشتندبه آن 

بـودن کلـوپ ورزشـی، اسـتخر،     دسـترس  دهندگان امکانات رفاهی، تفریحی به در در نظر پاسخ

 8گشت. پيامد اسـتراحت مناسـب نمـودن بـا     ی خوب برمیها شاپ یکافسونا، جکوزی و وجود 

ارتبـاط   9و ارتبـاط مسـتقيم    84کـل  شـد. در بت مـرتبط مـی  ارتباط مستقيم به ارزش هيجانات مث

 .وجود داردمستقيم در این زنجيره  غير

 

 ۶وسیله -زنجیره هدف

بيشترین ميزان اشـاره را   " یزيتم"پس از ویژگی  "آن مکان اقامتگاه و فضای پيرامون "ویژگی 

این ویژگی بـه مکـان   دهندگان . در زبان پاسخاختصاص داده بوددهندگان به خود از سوی پاسخ

هـای دیـدنی و مهـم مقصـد،     محل اقامت )وسط شهر، در حاشيه شهر(، نزدیـک بـودن بـه محـل    

گشت. در اذهـان  ازدحام و ترافيک کم اطراف اقامتگاه و فضای زیبا و باصفای مجاور آن بازمی

بازدید از شوندگان عمده پيامد حاصل از این ویژگی، امکان تعامل بهتر با مردم محلی و مصاحبه

نهایـت بـه    شـد. دسـتيابی بـه چنـين پيامـدی، در     شـمرده مـی  های قدیمی مقصد برمحالت و بافت

بـه کنجکـاوی،    هـا  آنگرایـی کـه در کـالم     کنـد تـا ارزش جهـان    می گردشگران سالمند کمک 
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 89 نشان داده شده 9جدول که در  . همانگونهندیبرآورده نماگردد را  می خردورزی و ذهن باز بر

 .وجود داردمستقيم در این زنجيره  ارتباط غير 80باط مستقيم و ارت
 گردشگران سالمند وسیله-هدف یها رهیزنج .3 جدول

MEC1: امنيت→قيمت منصفانه    

ها نهیهزکاهش  قيمت منصفانه کد  مجموع  امنيت 

0/80 0/0 قيمت منصفانه  80/0   80/80  

ها نهیهزکاهش   0/0 0/0 0/80   0/80  

0/0 0/0 0/0 امنيت   0/0  

80/30  کل     

MEC2: امنيت →تميزی، کيفيت غذا    

 مجموع امنيت حفظ سالمتی کيفيت غذا تميزی کد

0/85 0/0 0/0 تميزی  03/0  03/85  

0/3 0/0 0/0 کيفيت غذا  03/0  03/3  

0/89 0/0 0/0 0/0 حفظ سالمتی  0/89  

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 امنيت  

 99788 کل    

MEC3:  داشتنامنيت     امنيت → 

 مجموع  امنيت راحتی خيال امنيت داشتن کد

09/0 0/89 0/0 امنيت داشتن   09/89  

0/80 0/0 0/0 راحتی خيال   0/80  

0/0  0/0 0/0 0/0 امنيت  

09/39  کل     

MEC4:  ،بودن  باز دلتميزی    هيجانات مثبت →

 تميزی کد
بودن فضای  باز دل

 داخلی

حس خوب و لذت 

 بردن

هيجانات 

 مثبت
 مجموع

09/0 0/6 0/0 0/0 تميزی  09/6  

بودن فضای  باز دل

 داخلی

0/0 0/0 
0/9 08/0  08/9  

حس خوب و لذت  0/0 0/0 0/0 0/85 0/85  
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 بردن

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 هيجانات مثبت  

88/38 کل      

MEC5:  امکانات

 هيجانات مثبت→تفریحی
    

 کد
امکانات 

 تفریحی

استراحت مناسب 

 کردن
 مجموع  هيجانات مثبت

09/0 0/6 0/0 امکانات تفریحی   09/6  

استراحت مناسب 

 کردن

0/0 0/0 
0/8   0/8  

0/0  0/0 0/0 0/0 هيجانات مثبت  

09/84  کل     

MEC6: محل اقامتگاه→ ییگرا جهان     

ییگرا جهان تعامل با مردم محلی محل اقامتگاه کد  مجموع  

0/9 0/0 محل اقامتگاه  80/0   80/9  

0/6 0/0 0/0 تعامل با مردم محلی   0/6  

ییگرا جهان  0/0 0/0 0/0   0/0  

80/89  کل     

 

 بحث

ــژوهش  ــب پ ــوع   اغل ــا موض ــته ب ــای گذش ــاه )ه ــاران اقامتگ ــوار و همک ــعدی و 8،3089آني ؛ اس

و  کــابر ؛8930؛ طــاهری دمنـه و همکــاران، 8935،زاده یفتحــالــف؛ جـاودان و   8936همکـاران، 

( 9،3089؛ هنریـک و گرینبرگـا  3،3089؛ کـيم و پـردو  8983؛ کروبی و یوسـفی، 3084آلبایراک،

ی انتزاعی پيامـد  شناخت یها مقولهاقامتگاه( بوده و  ها یژگی)و 4ی عينیشناخت یها مقولهمنحصر به 

، مسـيری را  اقامتگـاه  یشـناخت  یسـاختارها . در این پژوهش اند قرار نگرفتهو ارزش مورد مطالعه 

                                                                                                                                                                                 

1. Anuar & et al. 

2. Kim & Perdue 

3. Hernik, & Grīnberga 

4. concrete cognitive categories 
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شـوند. نمونـه مـورد     میها متصل  های عينی اقامتگاه به ارزش دهند که انواعی از مشخصه می نشان 

. در ایـن مطالعـه ميـانگين سـن     اسـت سال  50مطالعه در برگيرنده گردشگران ایرانی سنين باالی 

دهندگان همسران  درصد از پاسخ 89(،50≤دهندگان سن پاسخ≤95بوده )سال  65نمونه پژوهش 

درصـد از   46دادنـد، همچنـين    مـی را زنان تشکيل  درصد آنان 56و  داده بودنداز دست  خود را

 .(3بودند )جدول شوندگان دارای مدارک دانشگاهی  مصاحبه

 88؛ هـا  اقامتگـاه  نسـبت بـه  ایرانـی   سـالمند    شـناختی گردشـگران   محتوای دانش واقـع در سـاختار  

ی عينـی بيشـترین ميـزان    شناخت یها مقوله سطحدر گرفت.  میارزش را در بر 9پيامد و  3ویژگی،

به ویژگی تميزی/نظافت، مکان اقامتگاه و فضای پيرامون آن، امنيـت و   گردشگران سالمندتوجه 

ها در ادبيات اقامتگاه از سوی گردشگران سـالمند؛ بسـيار مـورد     گشت. این ویژگیقيمت باز می

؛ آلبایراک و همکاران، 3089ار و همکاران، ؛ آنيو8،8333آنانث و همکاراناند ) اشاره قرارگرفته

. (3089؛ لوســـادا و همکـــاران، 8339و یـــورو،  ؛ گوســـتين8935؛ اســـعدی و همکـــاران،3086

بودن فضای داخلی، داشتن امکانات تفریحی، کيفيت غذا، داشتن آسانسـور و   باز دلی ها یژگیو

؛ 3089آنيـوار و همکـاران،  ) یقبلـ هـای محـدود    است کـه پـژوهش   توجه   توالت فرنگی نيز مورد

 اند. پرداخته ها آن( به 3089، 3؛ پاترسون و همکاران8935اسعدی و همکاران، 

 مناسـب  و اليـ خ یراحتـ و لـذت بـردن،    حـس خـوب  ی، حفظ سـالمت در سطح پيامدها سه پيامد 

 کـه  نیـ ا اند. با توجه بـه   شوندگان داشته ؛ بيشترین ميزان اشاره را از سوی مصاحبهاستراحت کردن

وسـيله از منظـر   -گرفتـه در حـوزه گردشـگری بـا رویکـرد زنجيـره هـدف        های صـورت  پژوهش

؛ جيانــگ و 3084، 9بـرای مثـال: هـو و همکـاران    انــد ) هـا نگریسـته   انگيـزش بـه پيامـدها و ارزش   

-مـی بـه کليـت سـفر بـاز     هـا  زهيـ انگ( و از سوی دیگر ایـن  5،3003؛ کلونوسکی3085، 4همکاران

هـای اقامتگـاه   د که در خصوص پيامـدهای حاصـل از انتخـاب ویژگـی    توان ادعا نموگردند، می

 .صورت نگرفته است تاکنونای برای جامعه گردشگران سالمند مطالعه

                                                                                                                                                                                 
1. Ananth & et al. 

2. Patterson & et al. 

3. Ho & et al. 

4. Jiang & et al. 

5. Klenosky 
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بنـدی شـدند کـه     کـد دسـته   4شـوندگان در   شده توسط مصـاحبه  های بيان در این پژوهش ارزش

 نيتــأم)تميــزی محــيط، سـالمتی، نظــم و انضــباط، کـاهش دغدغــه    امنيـت  گانــههـای ســه  ارزش

هيجان(  برخوردار ازبخش و  ، زندگی متنوع، لذتبشاش بودن)شادی،  مثبت هيجانات مخارج(؛ 

انـد. ایـن    ( بيشـترین ميـزان اشـاره را داشـته    وسـعت نظـر  ی، خـردورزی،  کنجکاو) ییگرا جهانو 

ــهی ــا افت ــم ه ــتا ه ــایج  راس ــا نت ــادبری و  ب ــژوهش س ــيمکاک پ ــت( 3003) 8س ــد   اس ــه دریافتن ک

سـرگرمی و لـذت در   ی داشـتند بـه ارزش   تـر  جـوان کنندگان سالمندی که سن شـناختی   مصرف
بـه   بودنـد  رفتـه یپذکنندگان سالمندی که سن واقعی را بيشـتر   دادند و مصرف اهميت می زندگی

 دادند. بها می امنيتارزش 

شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسـبت   ساختاری در شناخت یها مقولهی ده سازمانمطالعه نحوه 

شـناختی   شود در سـاختار  می  مشاهده 8که در شکل  به اقامتگاه از اهداف این مقاله بود. همانگونه

 3و  2،1 وسـيله –های هدف که در زنجيره مشاهده است قابلزنجيره کليدی  6این گردشگران، 

(MEC1,2,3 )و سه ویژگی مهـم تميـزی، امنيـت و     استی، قوی شناخت یها مقولهبين  اتصاالت

کـه   امنيـت قيمت منصفانه را با پيامدهای، حفظ سالمتی، راحتی خيال و قيمت منصفانه بـه ارزش  

کننـد. همچنـين در نگـاه    ترین ارزش در ذهن گردشگران سالمند ایرانی بود؛ متصـل مـی  پررنگ

بـه  پيامـد اصـلی   يـزان اشـاره دو   ویژگی بـا بيشـترین م   عنوان بهشوندگان، تميزی اقامتگاه  مصاحبه

هـای   (. در زنجيـره MEC4لـذت بـردن )  و  حـس خـوب  ( و MEC2) یسـالمت دارد: حفظ  همراه

-. به عقيده پاسخباشند یمی شناختی در حد متوسط ها مقولهاتصاالت بين  6و  4،5وسيله –هدف

و تميز بودن اقامتگـاه و داشـتن امکانـات تفریحـی، رفـاهی بـه        باز دلدهندگان منفعت حاصل از 

که بـه تقویـت ارزش هيجانـات     استترتيب حس خوب و لذت بردن و امکان استراحت مناسب 

نماید. مکان اقامتگـاه و فضـای پيرامـون آن دومـين ویژگـی      مثبت گردشگران سالمند کمک می

شـود  مشـاهده مـی   8که در شکل  گونه نهماشد که میشوندگان برشمرده مهم از سوی مصاحبه

دارد لـيکن   بـه همـراه  یی در وقـت را  جو صرفهسه پيامد تعامل با مردم محلی، دسترسی مناسب و 

-با ارزش جهان تیدرنهااتصال آن با پيامد تعامل با مردم محلی و امکان دیدن محالت مقصد و 

 (.MEC6برخوردار بود )گرایی از قوت بيشتری 

                                                                                                                                                                                 

1. Sudbury & Simcock 
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 گیری نتیجه

-مطالعه با هدف مطالعه رفتار گردشگر سالمند ایرانی از دیـدگاه پـارادایم شـناختی صـورت    این 

بـازار   کنندگان مصرفوسيله برای واکاوی ذهن این گروه از -گرفته و از رویکرد زنجيره هدف

بـه ارتباطـات بـين     وسـيله بيـنش مناسـبی نسـبت     -هـای هـدف   نماید. یافته گردشگری استفاده می

( و مـورد جسـتجو  منـافع  هـا )  هـای اقامتگـاه(، دالیـل انتخـاب ایـن ویژگـی       مشخصـه هـا )  ویژگی

اسـت   ها حـاکی از آن   آورد. یافته ایرانی فراهم می سالمند  های زیربنایی فردی گردشگران  ارزش

دهـد کـه ویژگـی     مـی  ، نتایج نشـان  مثال یبرایک عنصر واحد، اهداف مختلف دارد.  عموماًکه 

حـس خـوب و لـذت بـردن، حفـظ      ) لهيوسـ –متفاوت از ارتباطات هدفهای  تميزی به مجموعه

ها، منفعت حفظ سالمتی بـه ارزش امنيـت و    شود. در ميان این مجموعه تداعی می ( منجرسالمتی

هایی  شود. چنين تحليل منفعت حس خوب و لذت بردن به ارزش فردی هيجانات مثبت منجر می

عميـق بـه اذهـان     صـورت  بـه شـود کـه    ی منجر میختشنا یها مقولههای  به شبکه کاملی از نردبان

 یابد. می ایرانی دست  سالمند  گردشگران 

بـه ایـن امـر اشـاره نمـود کـه اطـالع از         توان یماز جمله کاربردهای عملی نتایج پژوهش حاضر 

ی هتلـداری  هـا  هیاتحادشود تا مدیران  از منظر سالمندان باعث می ها اقامتگاههای برجسته  ویژگی

و  همـت گماشـته  ها هسـتند   با این ویژگی های بالقوه اقامتگاه که مرتبط  پرورش پتانسيل هنسبت ب

گـذاران  . سرمایهفراهم آورندسالمند  را برای گردشگران  ها آنبهتر از  ی هر چه بردار بهرهامکان 

از بـازار گردشـگری آینـده     توجـه  قابـل صنعت هتلداری نيز با اطالع بيشتر از نيازهای این بخـش  

گـذاری  هـای جدیـد خـود، بـه یـک سـرمایه      آن در پـروژه  بـرآورده کـردن  ایران و تالش بـرای  

هـا در تبليغـات    بـر منـافع حاصـل از ویژگـی     ديـ تأکسودآور در این عرصه دست خواهند یافـت.  

تـری در ذهـن گردشـگران سـالمند بـرای گنجانـدن آن        شـود بـاور قـوی    نيز سبب می ها اقامتگاه

هـا و  یی کـه بـه ویژگـی   هـا  اقامتگاهگيرد. بدین ترتيب  های آینده شکل اباقامتگاه در دامنه انتخ

تـری در  تواننـد بـه جایگـاه مطلـوب    اند میمنافع مورد نظر گردشگران سالمند توجه خاص نموده

یافته و از مزیـت کسـب درآمـد پایـدار و سـودآوری      اذهان این بخش از بازار گردشگری دست

 .برخوردار گردندمناسب 
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هـا، پيامـدها/منافع،   ویژگـی ) یشـناخت هـای  کاربرد عملی این پژوهش آن است کـه مقولـه  دیگر 

هـای  بنـدی تواننـد مبنـای بخـش   در این پژوهش مـی  شده استخراجهای اصلی ها( و زنجيرهارزش

ی سفر در ایران محسوب گردیـده و بـه درک بهتـر از ایـن     ها اقامتگاهگوناگون مشتریان سالمند 

حوزه هتلداری و گردشگری در ایران  گذاران استيستر بنمایند. اطالع دقيقبازار کمک شایانی 

نگرتر و به تبع های مختلف بازار گردشگران سالمند ایرانی، امکان اخذ تصميمات جامعاز بخش

 خواهد داشت. به همراهآن رونق صنعت گردشگری ایران را 

شد تحقيقات در زمينه سيستم شـناختی  به فراهم آوردن بستری برای ر تواند یمنتایج این پژوهش 

توانند به تدوین پرسشنامه سـاختار شـناختی اقامتگـاه     های بعدی می گردشگران بيانجامد. پژوهش

ــين      ــد، همچن ــنجی آن بپردازن ــی و اعتبارس ــالمند ایران ــگران س ــأثگردش ــناختی   ريت ــاختار ش س

شـگران سـالمند ایرانـی    ی رضایت و نيات رفتاری گردها برسازهدر این پژوهش را  شده استخراج

متمرکز بـر سـاختار شـناختی اقامتگـاه گردشـگران       صرفاًمورد مطالعه قرار دهند. پژوهش حاضر 

بایستی به این واقعيـت نيـز توجـه داشـت کـه عمـده گردشـگران         که یدرحالسالمند ایرانی است 

پـی بـردن بـه    ( و 8سـایت خبـرآنالین  دهند ) می خارجی بازدیدکننده از ایران را سالمندان تشکيل 

ساختار شناختی اقامتگاه این گردشگران و مقایسه آن بـا گردشـگران سـالمند ایرانـی در تکميـل      

خواهـد   مـؤثر بسـيار   ی ایرانو گردشگرحوزه هتلداری  گذاران استيسبسته اطالعاتی مورد نياز 

 انگردشـگر  یشـناخت  یساختارهای بعدی نسبت به مطالعه ها پژوهشگردد، بود؛ لذا پيشنهاد می

 ی ایران اقدام نمایند.ها اقامتگاه نسبت بهسالمند خارجی 

 

 
  

                                                                                                                                                                                 

1. khabaronline 
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