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استخراج ساختارشناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز
اقامتی با استفاده از رویکرد نظریه زنجیره هدف-وسیله
سعید سعیدا اردکانی ،8فرشته پزشکی نجفآبادی ،3سید مهدی الحسینی المدرسی،9
فریده سادات حسینی
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تاریخ دریافت -39/3/39 :تاریخ پذیرش39/3/84 :

چکیده
بازار نوظهور گردشگری سالمندی در ایران نیازمند مطالعات بنیادین در ابعاد مختلف و از جمله رفتار گردشگران
سالمند است .سیستم شناختی افراد از عوامل درونی اثرگذار بر رفتار مصرفکننده است .هدف این مطالعه
استخراج ساختار شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به اقامتگاه بهعنوان یکی از عناصر مهم در توسعه
گردشگری سالمندی ایران است .به عبارتی این مطالعه برای نخستین بار ساختارشناختی نسبت به اقامتگاه را در
سطوح انتزاعیتر از ویژگیها ،با رویکرد زنجیره هدف-وسیله ارائه مینماید .با استفاده از تکنیک نردبانی و
مصاحبه عمیق با  3۱نفر از شهروندان سالمند شهر شیراز ،نقشه ارزش سلسله مراتبی گردشگران سالمند ایرانی
ایجاد و  ۶زنجیره هدف-وسیله اصلی به دست آمد و بدین ترتیب 11 ،ویژگی اقامتگاه ۴ ،پیامد و  3ارزش غالب
که این دسته گردشگران آرزومند تحقق آنها هستند؛ مشخص گردید .ویژگیهای تمیزی ،مکان اقامتگاه ،امنیت و
قیمت؛ پیامدهای حفظ سالمتی ،حس خوب و راحتی خیال و ارزشهای امنیت و هیجانات مثبت بیشترین میزان
اشاره را از سوی گردشگران سالمند داشتند .با توجه به کمبود مطالعات کیفی در حوزه رفتار
گردشگران سالمند ایرانی ،یافتههای این مطالعه میتواند بهعنوان مبنایی کلیدی برای بخشبندی بازار گردشگران
سالمند و تدوین استراتژیهای جایگاهیابی اقامتگاه در ایران استفاده شود.
واژگان کلیدی :ساختارشناختی ،گردشگر سالمند ،اقامتگاه ،نظریه زنجیره هدف-وسیله ،تکنیک نردبانی.

 .1عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد( .نویسنده
مسئول مقاله)؛dr.saeida@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری ،مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد.
 .3عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد.
 .۰عضو هیئتعلمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر.
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مقدمه
با شروع پدیده سالمندی در جهان از اواخر قرن بيستم ،سالمندان بازاری مهم و رو به رشد بـرای
صنعت گردشگری و سفر به شمار میآیند .سـالمندان ،نـهتنهـا ازنظـر اینکـه آرزومنـد یـادگيری
بيشتر در مورد محيطهای فرهنگی و فيزیکی بخشهای مختلف کشور خود و سـایر بخـشهـای
کره زمين هستند ،جالبتوجهاند بلکه آنها حامی این باور هستند که سفر به آنها برای دسـتيابی
به سطوح باالتری از رضایت از زندگی و خودشکوفایی از طریق مواجهه بـا سـایر افـراد و سـایر
محيطها کمک میکند (راس .)3005 ،8داشتن زمان آزاد و برخورداری از سبک زندگی فعـال،
ویژگیهای اکثر "سالمندان " معاصر است که باعث میشود آنها بيشتر عالقهمند به سفر باشـند
(آلن و همکاران .)3086 ،3مطالعه علمی رفتار گردشگران سالمند در قـارههـا و کشـورهایی کـه
تحت تأثير پدیده پير شدن جمعيت قـرارگرفتـهانـد (همچـون آمریکـای شـمالی ،اروپـا ،ژاپـن و
استراليا) بسـيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ،بـهنحـویکـه از ابتـدای دهـه  80مـيالدی بـازار
گردشگران سالمند با عالقه روزافزون محققين حـوزه بازاریـابی گردشـگری روبـرو شـده اسـت
(نيلسن.)3084 ،9
در آخرین سرشماری صورتگرفته در ایران در سـال  ،8935سـالمندان  60سـاله و بيشـتر%3/9 ،
جمعيت ایران را تشکيل دادهاند که از سـال  8955بـه بعـد همـواره رونـد افزایشـی داشـته اسـت
(مرکز آمار ایران )8936 ،و پيشبينی میشود تـا سـال  3050مـيالدی؛ سـالمندان حـدود  %90از
جمعيت ایران را تشکيل دهند (دبيرخانه شورای ملی سالمندان ایران .)8936 ،با توجه به حرکـت
جمعيت ایران به سمت ميانسالی و سالمندی؛ موضوعات بهداشت ،سـالمت و تـأمين آسـایش و
رفاه سالمندان در جامعه هر روز ابعاد گستردهتری مییابد (مطيع حقشناس )8930 ،فعاليـتهـای
گردشگری ،ابزار مهمی است که از طریق آن افراد سالمند میتوانند مشارکت خود را در جامعه
افزایش داده؛ کيفيت زندگی خود را بهبود بخشند (ویگولو)9:3089 ،4؛ بر همين اساس توجه بـه
توسعه سفرهای سالمندی و برنامهریزی برای برگزاری تورهای گردشگری ویژه این گروه سـنی

1. Ross
2. Alen & et al.
3. Nielsen
4. Vigolo
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می تواند راهکاری بـرای پـر کـردن بخشـی از اوقـات فراغـت سـالمندان ایرانـی محسـوب شـود
(اسعدی و همکاران )8935 ،و درعينحال به توسـعه صـنعت گردشـگری ایـران کمـک شـایانی
بنماید.
شناخت دقيق گردشگران و نيازها و خواستههای آنـان نقـش مهمـی در موفقيـت برنامـهریـزی و
مدیریت گردشگری دارد و بدون شناخت بازار ،هر طرح و برنامهای در این خصوص با شکست
مواجه خواهد شد؛ بنابراین الزم است تا درک درست و روشنی از ماهيـت گردشـگری و رفتـار
مصرف گردشگران به وجود آید (یعقوب زاده .)858:8939 ،با وجود شکلگيری بازار نوظهـور
گردشگری سالمندی در ایران و اهميـت ویـژه آن در شـکوفایی اقتصـادی مقاصـد گردشـگری
داخلی ،ليکن تاکنون مطالعات محدودی در خصوص شناخت رفتار مصرف گردشگران سالمند
ایرانی صورت گرفته است.
رفتار انسان میتواند با پارادایم شـناختی؛ از طریـق تعامـل فراینـدهای درک مطلـب ،فراینـدهای
یکپارچگی و ساختارشناختی؛ تبيين شود (گرونرت .)8339 ،8ساختارشناختی معموالً بـهصـورت
شبکهای از مقولههای شناختی و پيوندهای بين آنها یا بهعنوان طـرحوارههـای بـه هـم مـرتبط از
طریق فرایندهای استنتاجی مدلسازی میشود (گرونرت و گرونرت .)8335 ،بـا توجـه بـه نقـش
تعيينکننده ساختار شناختی در تبيين رفتار گردشـگران ،ضـرورت مطالعـه سـاختارهای شـناختی
گردشگران نسبت به ابعاد مختلف سفر چـون مقصـد ،جابجـایی ،همراهـان ،اقامتگـاه و  ...بسـيار
احساس میشود.
شــرایط اقامتگــاه ،نقــش بســيار تعيــينکننــدهای در توســعه گردشــگری ســالمندی در ایــران دارد
(اسعدی و همکاران .)8935،اقامتگاهها شامل مجموعهای از تشکيالت خوابگاهی میشوند کـه
امکان دارد بهصورت استراحتگاههای بسيار مجلل بوده یا حتی تنها محدود به یـک تختخـواب
معمولی شوند (فرج زاده اصل .)55:8984 ،علیرغم این واقعيت که ادبيات هتلـداری بـينالملـل
اهميــت بــازار گردشــگری ســالمندان را تشــخيص داده لــيکن در ایــران تــاکنون مطالعــهای کــه
بهصورت خاص به ویژگیهای اماکن اقامتی از نگاه گردشگران سـالمند ایرانـی بپـردازد؛ انجـام
نشده است.
1. Grunert
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بر همين اساس پژوهش حاضـر بـا هـدف مطالعـه رفتـار مصـرف گردشـگران سـالمند ایرانـی از
دیدگاه پـارادایم شـناختی در تـالش اسـت تـا بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه سـاختار شـناختی
گردشگران سالمند ایرانی نسبت به اقامتگاه سفر در برگيرنده چه مقولههای شناختی (ویژگیهـا،
پيامدها/منافع ،ارزشها) است و نحوه سازماندهی این مقولهها در اذهان گردشـگران سـالمند بـه
چه صورت است نوآوری این پژوهش نسبت به سایر تحقيقـات از ایـن منظـر اسـت کـه عمـده
پژوهشهای صورتگرفته در عرصه بينالمللی در زمينه اقامتگاه سفر ،متمرکـز بـر ویژگـیهـای
اقامتگاه از نگاه گردشگران بودهاند درحالیکه ویژگیهای اقامتگاه ،پـایينتـرین سـطح شـناخت
در ساختار شناختی گردشگر نسبت بـه اقامتگـاه محسـوب شـده و سـطوح انتزاعـیتـر پيامـدها و
ارزشها در ساختار شناختی گردشگران که بهعنوان نيروهای محرکه رفتار عمل میکنند ،کمتـر
مورد مطالعه قرار گرفتهاند .از سوی دیگر در عرصه پژوهشهـای داخلـی نيـز تـاکنون پژوهشـی
که ویژگیهای اماکن اقامتی از منظر گردشگران سالمند ایرانی را مورد مطالعه قرار دهد ،انجـام
نشده و پژوهش حاضر برای نخستين بار عالوه بر شناسایی این ویژگیهـا در اذهـان گردشـگران
سالمند ایرانی ،نسبت به استخراج ساختارهای شناختی گردشگران سالمند نسبت به مراکز اقـامتی
اقدام مینماید .ادامه مقاله بهصورت ذیل سازماندهیشده است :ابتدا ،پژوهشهـای قبلـی مـرتبط
با گردشگری سالمندی ،ویژگیهای اقامتگاه و ساختارهای شناختی مرور کلـی شـده ،سـپس بـه
بررسی پتانسيل استفاده از تحليل هدف-وسيله بهعنوان یک رویکرد بررسی ساختارهای شناختی
پرداخته و از این رویکـرد در یـک مطالعـهکيفـی اسـتخراج سـاختارشـناختی اسـتفاده مـیشـود.
درنهایت یافتـههـای پـژوهش مـورد بحـث قـرار گرفتـه و دسـتاوردهای آن بـرای پـژوهشهـا و
کاربردهای آتی ارائه میگردد.

مباني نظری تحقیق و پیشینه تحقیق

گردشگری سالمندی
جهان با پيری جمعيت مواجـه اسـت .در سـال  89 ،3089درصـد از جمعيـت جهـان در سـن 60
سالگی و باالتر بوده و جمعيت سالمندان جهـان در حـدود  9درصـد در سـال افـزایش مـییابـد.
پيشبينیشده است که تا سال  ،3050جمعيت  60سـاله و بـاالتر تقریبـاً یـکچهـارم یـا بيشـتر از
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جمعيت جهان خواهد شد (چشمانـداز جمعيـت جهـان .)3089 ،افـراد سـالمند معمـوالً بـا "سـن
تقویمی " شناسایی میشوند ،اما هيچ توافقی در مورد زمانی که ایـن دوره زنـدگی شـروع مـی-
شود؛ وجود ندارد (کابر و البایراک )3084 ،8ليکن در ادبيات حداقل سن برای شناسـایی فـردی
بهعنوان "سالمند "  50سال است (پاتوئلی و نيجکمپ .)3086 ،3بهبود شـرایط سـالمتی بـه رشـد
جمعيت سالمندان کمک کرده است (جی .)3083 ،9داشتن زمـان آزاد و برخـورداری از سـبک
زندگی فعال ،ویژگیهای اکثر "سالمندان " معاصر است که باعث میشود آنها بيشتر عالقهمند
به سفر باشند (آلـن و همکـاران .)3086 ،4سـالمندان وقـت و پـول قابـلتـوجهی را صـرف سـفر
میکنند (نياپين و همکاران .)3008 ،5جمعيت سـالمندان و قـدرت خریـد آنـان در سـطح جهـان
بـهعنـوان یـک گـروه از مصـرفکننـدگان بـهطـور مـداوم در حـال افـزایش اسـت (گـونزالز و
همکاران )3003 ،6و صنعت گردشگری نمیتواند از بازار سفر سالمندان بهعنوان بخشی از بـازار
گردشگری که بسيار اميدبخش است ،چشمپوشـی کنـد (لوسـادا و همکـاران3089 ،9؛ وانـگ و
همکاران.)3089 ،8
در سطح بينالمللی ،گردشگری و ادبيات سفر از سال  3000با رشد قابلتوجه مطالعات متمرکـز
بر بازار گردشگران سالمند مواجه شده است .این پژوهشها عمـدتاً تـالشکـردهانـد بـا بررسـی
عواملی چون انگيـزههـای سـفر (جانـگ و وو ،)3006 ،3رضـایت از سـفر (ازدیپسـينر،)3003،80
محدودیتهای سفر (لی و تایدسول ،)3005،88وضعيت سالمت درک شده و ارتباط این عوامـل
با بخشبندی بازار گردشگران سالمند (ليسـر ،)3008،83گزینـههـای سـفر و تصـميمگيـریهـای
خرید در سفر (ریيس )3004،89جنبههای مختلف بـازار سـالمندان را شناسـایی کننـد (بـه نقـل از
1. Caber, & Albayrak
2. Patuelli, & Nijkamp
3. Ji
4. Alén & et al.
5. Nyaupane & et al.
6. González & et al.
7. Losada & et al.
8. Wang & et al.
9. Jang & Wu
10. Ozdipçiner
11. Lee & Tideswell
12. Le Serre
13. Reece
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کابر و آلبایراک .)3084 ،با توجه به حجم گسترده ادبيات در حـوزه رفتـار گردشـگر سـالمند و
نگاههای مختلفی که به یک شخص سالمند وجود دارد ،نيلسن )3084( 8میکوشد رویکردهـای
اصلی مطالعـه رفتـار گردشـگر سـالمند را تعيـين نمایـد .ایـن رویکردهـا بـا مـرور پـژوهشهـای
انجامشده تا سال  3084و بر مبنای سه عنصر کليدی بعد زمانی ،محدودیتهای سفر و معيارهای
بخشبندی بهصورت ذیل مطرح میگردند:
 تحليل محدودیتها :پژوهشهای متمرکز بر تحليل محدودیتها به بررسی ایـن سـؤاالتمیپردازند که چرا سالمندان به مسافرت نمیروند و چه چيزهـایی مـانع حضـور آنهـا در
فعاليتهای گردشگری میشود.
 تحليل مقایسهای :پژوهشهای اوليه حوزه رفتار گردشگران سالمند که بر مبنای معيارهایبخشبندی عينی همچون سن ،وضعيت استخدامی ،درامد ،متغيرهای اجتماعی و جمعيـت
شناختی انجام شدهاند.
 تحليــل عــدم تجــانس :رفتارهــای نــاهمگن ســالمندان عمــدتاً از جوانــب ذهنــی همچــونترجيحات ،جستجوی منافع یا سبک زندگی؛ مورد بررسی قرار میگيـرد .ایـن رویکردهـا
معموالً از طریق پژوهشهای بخشبندی جلو بـرده مـیشـوند .بـهطـورکلی سـه معيـار در
بخشبندی بازار گردشگران سالمند مورد استفاده قرار میگيرند :انگيـزش ،روان نگـاری،
پيرشناسی .3دستاورد عمده این مطالعات بخشبنـدی ،متنـوع بـودن نيازهـا و خواسـتههـای
سالمندان است که علت آن انگيزهها ،ترجيحات و سبک زندگی متفاوت آنها است.
-

زمانی :پـژوهشهـای تجربـی روی تغييـرات رفتـار گردشـگران در طـی زمـان بـهنـدرت
صورت گرفته است که علت عمده آن فقدان سریهای زمانی است .تالش عمده در ایـن
حوزه توسـط شـوماکر )3000( 9صـورت گرفتـه کـه بـه تحليـل تغييـرات بـازار سـالمندان
پنسيلوانيا ،با تکرار بخشبندی بر مبنای انگيزش پس از ده سال صورتگرفت.

ميانه سن جمعيت ایران در سال  90 ،8935سال است که  9سال باالتر از ميانه سـال  8930اسـت.
از نظر جمعيتشناسی ،جمعيت با ميانه سن  90سال یـا بيشـتر بـهعنـوان جمعيـت سـالمند در نظـر
1. Nielsen
2. Gerontographic
3. Shoemaker
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گرفته میشود .بر اساس این تعریف ،ایران دارای جمعيت سالمند شده است (ميانه سن جمعيـت
ایران .)8935 ،با توجه به حرکت جمعيت ایـران بـه سـمت ميـانسـالی و سـالمندی ،موضـوعات
بهداشت ،سالمت و تأمين آسایش و رفاه سالمندان در جامعه هر روز ابعاد گستردهتری مـییابـد
(مطيع حقشناس )8930 ،و فعاليتهای اوقـات فراغـت مـیتواننـد در بهبـود سـالمتی ،اسـتقالل،
سبک زندگی ،اميد به زندگی و کيفيت زندگی سالمندان تأثير قابلتوجهی داشته باشـد (بلـين و
همکاران )3008 ،8بنابراین توجه بـه توسـعه سـفرهای سـالمندی و برنامـهریـزی بـرای برگـزاری
تورهای گردشگری ویژه این قشر میتواند راهکاری برای پـر کـردن بخشـی از اوقـات فراغـت
سالمندان ایرانی محسوب شود (اسعدی و همکاران.)8935 ،
علیرغم پژوهشهای گسترده در موضوع گردشگری سالمندی در سـطح بـينالملـل در ارتبـاط
با این موضوع پژوهشهای بسيار محـدودی در ایـران صـورت گرفتـه اسـت .قلمکـاری ()8933
بازار گردشگران سالمند ایرانی را بر اساس انگيزههای سفر و ویژگیهـای فـردی بـه سـه بخـش
سالمندان جوان ،سالمندان مرفه و سالمندان جمـعگـرا بخـشبنـدی نمـوده و راهبردهـایی بـرای
توسعه گردشگری داخلی برای آنان ارائه نموده است .اسعدی و همکاران ( 8936ب) با اسـتفاده
از روششناسی نگاشت علی؛ مدلی کيفـی بـرای تبيـين توسـعه گردشـگری سـالمندی در سـطح
استان یزد ارائه میدهند .یافتههای تحقيـق نشـان داد کـه عوامـل بيمـه ،اسـتانداردهای بهداشـتی،
امنيت ،خدمات ویژه و وضعيت حملونقل نقش مهمی در توسعه گردشگری سالمندی در استان
یزد ایفا میکنند .اسعدی و همکاران ( )8935به ارائه چارچوبی جـامع بـرای شناسـایی و بررسـی
تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعن صنعت گردشـگری سـالمندی در
ایران پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،امنيت ،آرامش و راحتی اقامتگـاه بـرای التيـام
اعصاب سالمندان ،اساسیترین عامل در مدل توسعن گردشگری سالمندی در ایران است.

عوامل مؤثر در انتخاب اقامتگاه از نگاه گردشگران سالمند
مطالعات در مورد ویژگیهای خدمات هتلـداری و اهميـت آنهـا در انتخـاب هتـل گردشـگران
سالمند همچنان محدوداست (کابر و آلبایراک .)3084 ،در یکی از نخستين مطالعـات ،گوسـتين
1. Blane & et al.
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و ویــور )8339( 8بــا پــرداختن بــه  59ویژگــی هتــل دریافتنــد کــه "پــاکيزگی "" ،راحتــی محــل
" "،قيمت اتاق "" ،دسترسی آسان از جادههای اصلی "" ،سيستمهای امنيتی " و " نـورپردازی
پارکينگ " مهـمتـرین ویژگـی هـای مـورد نظـر سـالمندان حـين انتخـاب هتـل اسـت .آنانـث و
همکاران )8333( 3با توجـه بـه ميانـه سـنی ( 53سـال) پاسـخدهنـدگان تحقيـق خـود ،دو بخـش
(سالمند و جوانتر) بازار گردشگران را تعریف نمودند و به مقایسه اهميت  59ویژگی هتـل بـين
این دو گروه پرداختند .درحالیکه تفاوتهای قابـلتـوجهی بـين رتبـهبنـدی مسـافران سـالمند و
جوانتر برای "قيمت و کيفيت ""،امنيـت و راحتـی محـل "و "امکانـات اتـاق "وجـود نداشـت
برخی از ویژگیها مانند "نور شب در حمام "" ،برنامهها ،اطالعـات ،منوهـا در چـاپ بـزرگ و
قابلخواندن " "،وعدههـای غـذایی کوچـک "و "حمایـت شـدن حـين حمـام کـردن " از نظـر
سالمندان نسبت به مسافران جوانتـر ،مهـمتـر تلقـی مـیشـد .در پـژوهشهـای بعـدی ،دکـور و
جذابيت اتاق ،محيط اطراف هتل (دوی جوواهير ،)3004 ،9کيفيـت اتـاق (ژانـگ و همکـاران،4
 )3088و ملموسات( 5الدهاری )3083 ،6که به عناصر و ویژگیهای فيزیکی هتل مانند تجهيزات
درون اتاق ،کيفيت و دسترسی این تجهيـزات برمـیگـردد؛ مهـمتـرین ویژگـیهـای مـورد نظـر
مشتریان سالمند محسوب میشوند.
کالن و بومن )3000( 9از  804سالمند انگليسی در مورد  98ویژگـی هتـل نظـرسـنجی نمودنـد و
دریافتند علیرغم اینکه گردشگران سالمند انگليسی قویاً تحـت تـأثير قيمـتهـای پـایين نيسـتند
ليکن ارزش برای پول 8دومين ویژگی مهم برای آنان تلقی میشود .آنها همچنـين نتيجـهگيـری
کردند که سالمندان انگليسی از بودن در هتلی که سایر گروههـای سـنی نيـز در آن هتـل سـاکن
هستند ،خوشحال میگردند .وی و همکـاران )8333( 3بـه مقایسـه ادراکـات مشـتریان سـالمند و
مدیران هتلها پرداختند و دریافتند که "تجهيزات هتل " ،مهمتـرین ویژگـی در نظـر سـالمندان اسـت
1. Gustin, & Weaver
2. Ananth
3. Devi Juwaheer
4. Zhang & et al.
5. tangibility
6. Ladhari
7. Callan, & Bowman
8. value for money
9. Wei & et al.
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درحالیکه "قيمت ادراکشده " اهميت متوسط و "کارایی پذیرش هتل " کماهميـتتـرین ویژگـی
از نظر سـالمندان اسـت .راماناتـان )3083( 8نيـز ارزش بـرای پـول را عامـل مهمـی در رفتـار وفادارانـه
مشتریان سالمند هتلها معرفی نمـود و آلبـایراک و همکـاران)3086( 3؛ هـارتمن و کيـو )3009( 9نيـز
تأثير ویژگیهای هتل بر رضایت گردشگران سالمند را مورد بررسی قرار دادهاند.
علیرغم این واقعيـت کـه ادبيـات هتلـداری بـينالملـل ،اهميـت بـازار گردشـگری سـالمندان را
تشخيص داده؛ ليکن در حد دانش محققين مطالعهای در ایران که بهصورت خـاص بـه ویژگـی-
های اماکن اقامتی از نگاه گردشگران سالمند ایرانی بپردازد صورت نگرفته است .تنها اسـعدی و
همکاران ( )8935در جستجوی عوامل مـؤثر بـر توسـعه گردشـگری سـالمندی در ایـران از بـين
عوامل  88گانه نهایی پـژوهش خـود (ماننـد توسـعه خـدمات تـورگردانی ،خـدمات پایانـههـای
مسافری ،بهداشت و خدمات اقامتگاه ،کيفيت خـدمات درمـانی و )...امنيـت ،آرامـش و راحتـی
اقامتگاه را بهعنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری سالمندی در ایران شناسایی نمودهاند.

ساختارشناختي
بهطور ساده "شناخت " را میتوان بهعنوان فرایندها یا جریانهایی که به کمک آنها یـادگيری،
یادآوری و تفکر صورت میپذیرد؛ تعریفکرد .بهطور دقيقتـر شـناخت بـه فراینـدهای درونـی
ذهن و راههایی که بهوسيله آنها اطالعات درک ،به رمز آوری و در حافظه ذخيره میگردنـد و
در زمان نياز از حافظه فراخوان شده ،مورد استفاده قرار میگيرند؛ گفته میشود (سـيف.)8983 ،
انسانها سيستم شناختی بسيار پيچيدهای دارند که فرایندهای ذهنی فهم ،ارزشيابی ،برنامـهریـزی،
تصميمگيری و اندیشيدن را انجام میدهند .عمدتاً واژه "شـناخت " بـه ایـن فراینـدهای ذهنـی و
همچنين افکار و معانی ایجادشده توسط سيستم شناختی برمیگردد .کارکرد اصلی سيسـتمهـای
شناختی افراد؛ تفسير و فهـم جوانـب مهـم تجـارب شخصـی آنهاسـت .سيسـتم شـناختی؛ بـرای

1. Ramanathan
2. Albayrak
3. Hartman, & Qu
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کمک به افراد ،معانی ذهنی و نمادینی را خلق میکنـد کـه تفسـير آنهـا از محرکـی کـه بـا آن
مواجه میشوند را نشان میدهد (پيتر و السون.)3080 ،8
رفتار انسان میتواند با پارادایم شـناختی؛ از طریـق تعامـل فراینـدهای درک مطلـب ،فراینـدهای
یکپارچگی و ساختارشناختی؛ تبيين شود (گرونرت .)8339،از نگاه اندرسـون )8389( 3سـاختار-
شناختی ،سازهای فرضی است که به سازماندهی مفاهيم یا پيوندها در حافظه بازمیگردد .به نظر
میآید مفهوم ساختارشناختی -که به بازنمایی کدگذاری شده اطالعات در حافظه بازمیگردد-
به مفهومی محوری در مدلهای رفتار مصـرفکننـده تبـدیل شـود .ایـن اهميـت مـنعکسکننـده
روندی در روانشناسی شناختی است که جدیداً بهطور گسترده به رسميت شناختهشـده و حـاکی
از آن است که دانش اکتسابی فرد در حوزه مشخصی ،تأثير قـوی بـر فراینـدها و نتـایج شـناختی
وی دارد (الچمن و همکاران .)309 :8393 ،9بسياری از نظریهپـردازان شـناختی فعاالنـه در حـال
بررسی محتوا و سـازماندهـی دانـش واقـع در سـاختارشـناختی و اثـرات آن مـیباشـند .مفـاهيم
متعددی چون طـرحواره ،اسـکریپت ،چـارچوب و سـاختارهای سلسـلهمراتبـی حافظـه معنـایی،4
بــهعنــوان مــدلهــا یــا اســتعارههــای ســاختارهای شــناختی؛ پيشــنهاد گردیــدهانــد (کــانوار و
همکاران .)8388،پيوندها و ساختارهای شناختیِ دانش مصرفکننده در حافظه ،عوامـل کليـدی
در توسعه درک درست از رفتار مصرفکننده میباشند (گربيتوس و براون.)3088 ،5
برای مفهومسازی ساختارهای شناختی ،فرض شبکهای از مفاهيم مـرتبطِ بـههـمپيوسـته مطـرح -
میشود .این شبکهها ،شبکههای پيوندی و یا شبکههای معنـایی ناميـده مـیشـوند .مطـابق "مـدل
حافظه شبکه پيوندی "6حافظه یا دانش معنایی میتواند بـهعنـوان یـک سـاختار گـره-اتصـال در
برگيرنده مجموعهای از گرهها و خطوط درک شود .گرههای شبکه ،بهعنوان "مفاهيم " در نظـر
گرفته شده و خطوط شبکه ،اتصاالتی که این مفاهيم را به هم متصل مـیکننـد؛ نشـان مـیدهنـد.
این خطوط با نوع و قدرت پيوندهای بين مفاهيم مطابقت دارند (گربيتوس و براون.)3088 ،

1. Peter & Olson
2. Anderson
3. Lachman & et al.
4. Semantic memory
5. Grebitus, & Bruhn
6. Associative network memory model
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در حوزه بازاریابی ،برای نمایش ساختارهای شناختی از نظریـه زنجيـره هـدف–وسـيله 8اسـتفاده
میگردد .زنجيره هدف –وسيله ،یک مدل از ساختارشناختی مـرتبط بـا مصـرفِ مصـرفکننـده
است؛ به عبارتی مسيری است که دانش مرتبط با مصرف در حافظه فـرد ذخيـره و سـازماندهـی
میشود (گرونرت و گرونرت .)8335 ،زنجيره هـدف -وسـيله بـر مبنـای نظریـه انتظـار-ارزش

3

است و ارتباط سلسلهمراتبی بين ویژگیهای محصول ،9پيامدهای حاصلشده برای مصرفکننده
بهواسطه این ویژگیهـا (منـافع) و ارزشهـای فـردی 4را تبيـين مـیکنـد (جيانـگ و همکـاران،5
 .)3084این زنجيره ،نمایش شناختی ارتباطات بين دانش فـرد در مـورد محصـول (ویژگـیهـای
برجسته) و دانش وی در مورد خود (ارزشها و پيامدهای اجتماعی و روانشـناختی مهـم) اسـت
(مالوی و همکاران .)8334 ،6در تحقيقات بازاریابی از تکنيـک نردبـانی بـرای شناسـایی عناصـر
تشکيلدهنده زنجيره هدف -وسيله استفاده میگردد .گاتمن ،9السون و رینولد (گـاتمن8383 ،؛
السون و رینولد8389 ،؛ رینولـدز و گـاتمن )8388 ،دیـدگاه سـاختارشـناختی نسـبت بـه زنجيـره
هدف-وسيله که اذعان دارد نقشه ارزش سلسلهمراتبی 8اقتباسشـده از دادههـای نردبـانی؛"یـک
نقشه یکپارچه از ساختارشناختی " است را میپذیرند.
زنجيره هدف-وسيله یک نظریه و روش مفيد است که میتواند برای فهم پيچيدگیهای خـاص
رفتار گردشگران و ابعاد برجسته اندیشه آنان بکـار گرفتـه شـود .ایـن زنجيـره بـرای بـه رسـميت
شناختن ارزشهای منحصربهفرد و برنامههایی که گردشگران با خود به رخـدادهای گردشـگری
آورده و اینکه چگونه این برنامهها بر ماهيت رفتارها یا تجارب منتج شده آنان و رضایتی کـه بـه
دست میآورند؛ اثر میگذارد ،مهم است .در مقایسه با سایر رویکردها؛ شاید بيشترین شایستگی
این رویکرد در توانایی آن برای مرتبط کردن ویژگیهای برجسـته یـک مقصـد یـا محصـول از

)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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طریق یک چارچوب سلسلهمراتبی به ارزشهای فردی گردشگران (ميزبانان) است (مکينتـاش و
تين.)3005 ،8

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر به شيوه کيفی و با استفاده از تکنيک نردبانی انجام گرفته اسـت .پـژوهش کيفـی
شامل انواع روشهایی است که میتوانند در حالتی انعطـافپـذیر اسـتفاده شـوند ،بـهنحـویکـه
مشارکتکنندگان را قادر میسازند تا دیدگاه خود را ابراز نموده یا رفتار خود را آشکار نمایند.
این دسته پژوهشها رفتار ،تجـارب و احساسـات مشـارکتکننـدگان را بـا عبـارات خـود آنهـا
تلخيص مینمایند (مالهوترا و بریکس.)859 :3009 ،3

روش گردآوری دادهها
در تحقيقات هدف-وسيله ،یک رویـه مصـاحبه نيمـه سـاختاریافته یـکبـهیـک بـا نـام نردبـانی،
بهطورمعمول برای شناسایی عناصر تشکيلدهنده زنجيرههای هدف-وسيله مصرفکننده استفاده
میشود (کلونوسـکی8339 ،9؛ رینولـدز و گـاتمن .)8388 ،تکنيـک نردبـانی دربرگيرنـده یـک
فرمت مصاحبه اختصاصی است که عمدتاً با استفاده از مجموعهای از واکاویهای مستقيم که بـا
پرسش «چرا برای شما اهميت دارد » شناختهشدهاند ،صورت میگيرد و هدف مبرهن آن تعيـين
مجموعه ارتباطات بين عناصر مفهـومی کليـدی در ميـان طيفـی از ویژگـیهـای محصـول )،(A
پيامدهای مصرف محصول ) (Cو ارزشهای فردی مصـرفکننـده ) (Vاسـت (کریسـتاليس،4
 .)3085این تکنيک مصاحبه از این مزیت برخوردار است که به پاسخدهنـدگان اجـازه مـیدهـد
آزادانه صحبت کنند ،جمالت طوالنی را بـا محـدودیت کمتـری از سـوی مصـاحبهکننـده بيـان

1. McIntosh, & Thyne
2. Malhotra & Birks
3
. Klenosky
4
. Krystallis
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نمایند و بيش از یک پيامد برای هر ویژگی یا بيش از یک ارزش برای هـر پيامـد انتخـاب کننـد
(بوتسچن و همکاران.)8333 ،8
ویژگیهای محصول مـورداسـتفاده توسـط مصـرفکننـدگان مـیتوانـد از طریـق تکنيـکهـای
گوناگون موجود استخراج شوند (کریستاليس .)3085 ،متعاقباً این ویژگیها بهعنوان نقطه شروع
مصاحبه عميق بکار برده میشود .پس از تحليل محتوای دادههای نردبانی ،یک جـدول معنـایی

3

به دست میآید ،بهنحویکه کليه اتصاالت مستقيم و غيـرمسـتقيم مـابين  As, Cs, Vsخالصـه
میشوند .آنگاه اتصاالت دارای بيشترین ظهور بهصورت یک دیاگرام درختـی کـه نقشـه ارزش
سلسله مراتبی ناميده میشود ،نمایش داده میشود .این نقشه ماهيتـاً سـاختاری اسـت و اتصـاالت
بين همه سطوح انتزاع را نمایش میدهد (رینولدز و گاتمن.)8388 ،
در پژوهش حاضر ،فرایند مصـاحبه بـا مقدمـهای مختصـر شـروع مـیشـد .مصـاحبهشـوندگان از
مقصود مصاحبه آگاه شده و با اجازه آنها ،گفتگوها ضبط میگشـت .طـی مصـاحبههـا ،محقـق
ابتــدا در مــورد اقامتگــاههــای مــورد نظــر مصــاحبهشــونده در طــی ســفر مــیپرســيد ،ســپس از
پاسخدهندگان در مورد ویژگیهای جالبتوجه این اقامتگـاههـا واکـاوی 9صـورت مـیگرفـت.
معموالً بين  4تا  6عنصر شناختی در سطح ویژگیها برای هر پاسخدهنده آشکار میشد .در گـام
بعد ،ویژگیهایی که به نظر میآمد برای مصاحبهشوندگان ،مهمتر هستند بهعنـوان نقطـه شـروع
نردبانی استفاده میشد .بر مبنای این ویژگیها و استفاده از واکاوی معمول "چرا این بـرای شـما
مهم اسـت "هـر مصـاحبهشـونده بـهطـور ناخودآگـاه ویژگـیهـای اقامتگـاه را بـه پيامـدها و یـا
ارزشهای فردی خود متصل مینمود .این فرایند تا زمـانی ادامـه مـییافـت کـه مصـاحبهشـونده
دیگر قادر به ارائه پاسخ به سؤال مطرحشده نباشد .مدتزمان مصاحبه برای هـر مصـاحبهشـونده
بين  90تا  50دقيقه متغير بود و در پایان هر مصـاحبه ،هدیـهای کوچـک بـه پاسـخدهنـده تقـدیم
میگردید.

1

. Botschen & et al.
’. i.e. the ‘Implication Matrix
3
. probe
2
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جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش ،مصاحبهشوندگان شهروندان سالمند ساکن شهر شيراز (بـاالی  50سـال) هسـتند
که طی  5سال اخير حداقل  9سفر به مقاصد مختلف گردشـگری داخلـی داشـته و اقامـت شـبانه
آنها در این مقاصد در اقامتگاههایی غير از منزل دوستان و فاميل صورت گرفته است .بـا توجـه
به اینکه مطالعه کيفی نيازمند مشارکتکنندگان مطلع است و افرادی که تجربه سفر قبلـی دارنـد
بهاحتمالزیاد نگاه بهتری نسبت به ویژگیهای اقامتگاه خواهند داشت ،نمونهگيری هدفمند برای
شناسایی پاسخدهندگان استفاده گردید؛ بهنحویکه پاسخدهندگان اوليه واجد شرایط انتخـاب و
مورد مصاحبه قرار گرفتند ،سپس از این پاسخدهندگان خواسته شد تا کاندیـداهای دیگـری کـه
از حيث مشخصههای فردی ،شغل و ميزان تجربه سفر متمایز بودند را معرفی نماینـد .گـردآوری
دادههــا از فــروردین تــا تيــر  8936صــورتگرفــت و  90مصــاحبه در شــهر شــيراز انجــام شــد.
بهطورکلی اندازه نمونه بـين  90تـا  60بـرای پـژوهش زنجيـره هـدف -وسـيله قابـلقبـول اسـت
(رینولدز و گاتمن .)8384 ،زمان و مکان مصاحبه بر مبنای نظر پاسخدهندگان تنظيم گردید.

روش تحلیل دادهها
مصاحبهها رونویسی شدند و تجزیهوتحليل محتوا برای تعيين کدهای محتوا که عناصـر شـناختی
مربوط به اقامتگاه را توصيف میکردند ،انجام شد .به دليل اهميت محوری ارزشهای غـایی در
هــدایت کليــت سلســلهمراتــب شــناختی ،ایــن ارزشهــا بــر اســاس نظریــه ارزشهــای شــوارتز
(شوارتز )3083،8کدگذاری گردید .پایایی کدها با بهرهگيری از نظـرات دو کدگـذار متفـاوت
بررسی و تأیيد شد .دو کدگذار حـدود  % 85بـر تخصـيص کـدها توافـق داشـتند .روایـی کيفـی
دادههــا نيــز بــهصــورت همسوســازی دادههــا از چنــدین فــرد صــورت گرفــت (کرســول و
پالنوکالرک)8934،3؛ بدین نحو که برای اثبات هر کد از نظـرات اعضـاء هيئـتعلمـی و یـک
صاحبنظر حوزه هتلداری استفاده گردید .پس از فراینـد کدگـذاری ،نردبـانهـای هـر یـک از
مشارکتکنندگان وارد نرمافزار  LadderUXشد و تحليل دادهها برای ایجاد ماتریس/جـدول
1. Schwartz
2. Creswell & planoclark
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معانی و نقشه ارزش سلسلهمراتبی که نقشه یکپارچه ساختارشناختی اقامتگاه گردشـگران سـالمند
ایرانی را نمایش مـیدهـد ،انجـام گرفـت .بـرای خلـق یـک نقشـه ارزش سلسـلهمراتبـی جـامع،
اتصاالت مستقيم مابين  A-C-Vبا یک سطح بـرش 8مقایسـه مـیگردنـد (کریسـتاليس.)3085 ،
جنگلر و رینولدز )8335( 3سطح برش را معادل  %5اندازه نمونه پيشنهاد کردهانـد کـه بـرای ایـن
پژوهش ،سطح برش برابر  3را پذیرفتيم .به این معنا که هر اتصال معـين در نقشـه ارزش سلسـله-
مراتبی حداقل یکبار توسط حداقل  9مصاحبهشونده مورد اشاره قرارگرفته است.

يافتهها
کليه پاسخ دهندگان تجربه قبلی سفر به مقاصد گردشگری و گذراندن حداقل یکشب در یـک
اقامتگاه را داشته اند .برخورداری از این تجربه ،آنان را برای بحث در مورد دانـش و باورهایشـان
نسبت به این اقامتگاهها توانمند مینمود .خالصـهای از مشخصـات پاسـخدهنـدگان در جـدول 8
آمده است .طی فرایند کدگذاری 94 ،کد شناسایی و در  39کد محتوایی تلخـيص شـده جهـت
تحليلهای بعدی دستهبندی گردید (جدول  .)3کدهای تلخيص شده شامل  84ویژگی 3 ،پيامـد
و  4ارزش شد .نقشه ارزش سلسلهمراتبی که نقشه یکپارچه ساختارشـناختی گردشـگران سـالمند
ایرانی نسبت به اقامتگاه را نمایش میدهد در شکل  8قابل مشاهده است.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان

مشخصهها

فراوانی

جنسيت

مشخصهها

فراوانی

سن

مرد

89

 50-64سال

88

زن

89

 65سال و باالتر

83

وضعيت تأهل

تحصيالت
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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جدول  .2خالصه کدهای محتوا

امنيت ()95
ارزشها

هيجانات مثبت ()39
جهانگرایی ()80
خيرخواهی ()3
حفظ سالمتی ()99
حس خوب و لذت بردن ()38
راحتی خيال ()30
استراحت مناسب کردن ()85

منافع/پيامدها

درد کمتر پا و کمر ()88
کاهش هزینهها ()88
تعامل با مردم محلی و امکان دیدن محالت ()9
دسترسی مناسب ()9
صرفهجویی در وقت ()9
تميزی/نظافت ()35
مکان محل اقامت و فضای پيرامون آن ()33
امنيت داشتن ()86
قيمت منصفانه ()84
دلباز بودن فضای داخلی ()88
داشتن امکانات تفریحی و رفاهی ()88

ویژگیها

کيفيت غذای رستوران ()80
داشتن آسانسور ()8
داشتن توالت فرنگی ()9
کم بودن تعداد پلهها ()5
کارکنان (ظاهر و نوع برخورد) ()5
تختخواب راحت ()9
اختصاصی بودن سرویس بهداشتی ()3
دسترسی به اینترنت پرسرعت ()8
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شکل  .1نقشه ارزش سلسله مراتبی گردشگران سالمند

از تحليل دادههای نردبانی 6 ،زنجيره هدف-وسيله اصلی استخراج شد که بينشی مناسـب نسـبت
به ساختارشناختی گردشگران سالمند ایرانی نسـبت بـه اقامتگـاههـا بـه دسـت مـیدهـد .نخسـتين
زنجيره هدف-وسيله" ،قيمت منصفانه -کاهش هزینههـا  -امنيـت " نـامگـذاری شـد .جـدول 9
ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم را در این زنجيره ،از سطح ویژگیها به پيامـدها و ارزشهـا نشـان
میدهد .اعداد سمت چپ اعشار در هر سلول مشخص میکند که چند بار دو مقوله شـناختی در
سطوح مختلف انتزاع بهصورت مستقيم به هم مرتبط شده و اعـداد سـمت راسـت اعشـار در هـر
سلول نيز تعداد ارتباطات غيرمستقيم را نشان میدهند (رینولدز و گاتمن .)8388 ،بـرای مثـال در
نخستين زنجيره هدف-وسيله" ،قيمت منصفانه " 80اتصال مستقيم با "کاهش هزینههـا " دارد بـه
این معنا که این ارتباط مستقيم 80 ،بار توسط پاسـخدهنـدگان در مصـاحبههـا مـورد اشـاره قـرار
گرفته است .همچنين  80اتصال غيرمستقيم بين "قيمـت منصـفانه " و "امنيـت " وجـود دارد ،بـه
این معنا که طی فرایند نردبانی ،زمانی که محقق مقولههای شناختی فـرای "قيمـت منصـفانه " را
واکاوی میکند ،پاسخدهندگان  80بار به "امنيت " در سطح ارزشها اشاره مینمایند.
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زنجیره هدف-وسیله ۰
همانگونهکه در شکل  8نشان داده شده؛ ویژگی "قيمـت منصـفانه " بـه پيامـد کـاهش هزینـههـا
متصل شده است .گردشگران سالمند عمدتاً پيامـد حاصـله از قيمـت منصـفانه اقامتگـاه را بـرای
خود ،کاهش هزینههای سفر برمیشمردند که به برآورده شدن ارزش امنيـت کمـک مـینمایـد.
ارزش امنيت در زبان مصاحبهشوندگان به سالمت روان ،ذهن و کـاهش دغدغـه تـأمين مخـارج
سفر بر میگشت .در کل  30ارتباط مستقيم و  80ارتباط غيرمستقيم در این زنجيره وجود دارد.

زنجیره هدف-وسیله 2
"تميزی/نظافــت اقامتگــاه " و "کيفيــت غــذای آن " بــرای پاســخدهنــدگان بســيار مهــم اســت
بهنحویکه حدود  %80از آنان به ویژگی تميزی اقامتگاه اشاره مستقيم داشـتهانـد .پررنـگتـرین
پيامد حاصله از این دو ویژگی نيز برای گردشگران سالمند ،حفـظ سـالمتی آنهـا در طـی سـفر
است .تميزی فضاهای داخلی ،اتاقها ،رستوران (ميزها ،کف ،شيشهها و دیوارها ،لباس خدمه) و
سرویسهای بهداشتی اتاقها از سوی پاسخدهندگان بهدفعات مورد توجـه بـود و در نگـاه آنـان
"کيفيت غذا " به چرب و پرنمک نبودن غذا ،بهاندازه بودن غذا و طعم و تنوع آن باز میگشت.
اهميت حفظ سالمتی در طی سفر نيز در ذهن گردشگران سالمند به ارزش امنيت مرتبط میشـد.
در طرح کدگذاری به کار رفته ارزش امنيت به تميزی محيط ،نظم و انضـباط ،سـالمت جسـم و
روح و ذهن اشاره دارد .همانگونهکه در جدول  9نشان داده شده  99ارتباط مستقيم و  88ارتباط
غيرمستقيم در این زنجيره وجود دارد.

زنجیره هدف-وسیله 3
همانگونهکه در شکل  8مشاهده میشـود در ذهـن پاسـخدهنـدگان پيامـد روانشـناختی راحتـی
خيال/آسودگی خاطر عمـدتاً از ویژگـی "امنيـت داشـتن " اقامتگـاه حاصـل مـیشـود .ویژگـی
برخورداری از امنيت بهویژه در اقامتگاههایی چون زائرسراها ،خانه معلـمهـا و مـدارس از سـوی
گردشگران سالمند بسيار مورد اشاره قرار میگرفت .راحتی خيال با  80ارتباط مستقيم بـه ارزش
امنيت متصل میشد .در کل  39ارتباط مستقيم و  9ارتباط غيرمستقيم در این زنجيره وجود دارد.
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زنجیره هدف-وسیله ۰
"تميزی " و "دلباز بودن فضاهای داخلی " برای پاسخدهندگان مهم بودند چراکـه بـرای آنهـا
حس خوب ایجاد کرده ،لذتبخـش اسـت .در زبـان پاسـخدهنـدگان دلبـاز بـودن بـه زیبـایی،
بزرگی و نور خوب اتاق و سایر فضاها و مرتب و بهروز بـودن تجهيـزات داخلـی آنهـا بـازمی-
گشت .مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند که حس خوب و لذت بردن به آنهـا بـرای دسـتيابی بـه
هيجانات مثبتی که در زبان آنها به شادی ،بشاش بودن ،زندگی متنوع ،لذتبخـش و برخـوردار
از هيجان بازمیگردد ،کمک میکند .در این زنجيره  38ارتباط مستقيم و  88ارتباط غيرمسـتقيم
قابل مشاهده است.

زنجیره هدف-وسیله 0
"برخورداری از امکانات رفاهی ،تفریحی " ویژگی دیگری است که بخشـی از پاسـخدهنـدگان
به آن اشاره داشتند و پيامد حاصل از آن را استراحت خوب و مناسب داشتن ،عنوان مینمودنـد.
در نظر پاسخدهندگان امکانات رفاهی ،تفریحی به در دسـترس بـودن کلـوپ ورزشـی ،اسـتخر،
سونا ،جکوزی و وجود کافیشاپهای خوب برمیگشت .پيامد اسـتراحت مناسـب نمـودن بـا 8
ارتباط مستقيم به ارزش هيجانات مثبت مـرتبط مـیشـد .درکـل  84ارتبـاط مسـتقيم و  9ارتبـاط
غيرمستقيم در این زنجيره وجود دارد.

زنجیره هدف-وسیله ۶
ویژگی "مکان اقامتگاه و فضای پيرامون آن " پس از ویژگی "تميزی " بيشترین ميزان اشـاره را
از سوی پاسخدهندگان به خود اختصاص داده بود .در زبان پاسخدهندگان این ویژگی بـه مکـان
محل اقامت (وسط شهر ،در حاشيه شهر) ،نزدیـک بـودن بـه محـلهـای دیـدنی و مهـم مقصـد،
ازدحام و ترافيک کم اطراف اقامتگاه و فضای زیبا و باصفای مجاور آن بازمیگشت .در اذهـان
مصاحبه شوندگان عمده پيامد حاصل از این ویژگی ،امکان تعامل بهتر با مردم محلی و بازدید از
محالت و بافتهای قدیمی مقصد برشـمرده مـیشـد .دسـتيابی بـه چنـين پيامـدی ،درنهایـت بـه
گردشگران سالمند کمک میکنـد تـا ارزش جهـانگرایـی کـه در کـالم آنهـا بـه کنجکـاوی،
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خردورزی و ذهن باز برمیگردد را برآورده نمایند .همانگونهکه در جدول  9نشان داده شده 89
ارتباط مستقيم و  80ارتباط غيرمستقيم در این زنجيره وجود دارد.
جدول  .3زنجیرههای هدف-وسیله گردشگران سالمند

امنيت→قيمت منصفانه MEC1:
مجموع

امنيت

کاهش هزینهها

قيمت منصفانه

کد

80/80

0/80

80/0

0/0

قيمت منصفانه

80/0

80/0

0/0

0/0

کاهش هزینهها

0/0

0/0

0/0

0/0

امنيت

30/80

کل
امنيت →تميزی ،کيفيت غذا MEC2:

مجموع

امنيت

حفظ سالمتی

کيفيت غذا

تميزی

کد

85/03

0/03

85/0

0/0

0/0

تميزی

3/03

0/03

3/0

0/0

0/0

کيفيت غذا

89/0

89/0

0/0

0/0

0/0

حفظ سالمتی

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

امنيت

99788

کل
امنيت → امنيت داشتن MEC3:

مجموع

امنيت

راحتی خيال

امنيت داشتن

کد

89/09

0/09

89/0

0/0

امنيت داشتن

80/0

80/0

0/0

0/0

راحتی خيال

0/0

0/0

0/0

0/0

امنيت

39/09

کل
هيجانات مثبت →تميزی ،دلباز بودن MEC4:
هيجانات

حس خوب و لذت

دلباز بودن فضای

مثبت

بردن

داخلی

6/09

0/09

6/0

0/0

0/0

9/08

0/08

9/0

0/0

0/0

85/0

85/0

0/0

0/0

0/0

مجموع

تميزی

کد
تميزی
دلباز بودن فضای
داخلی
حس خوب و لذت
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بردن

0/0

0/0

38/88

کل

0/0

0/0

هيجانات مثبت

0/0

امکانات MEC5:
هيجانات مثبت→تفریحی
مجموع

هيجانات مثبت

6/09

0/09

8/0

8/0

0/0

0/0

84/09

کل

استراحت مناسب

امکانات

کردن

تفریحی

6/0

0/0

امکانات تفریحی

0/0

0/0

استراحت مناسب

0/0

0/0

کد

کردن
هيجانات مثبت

جهانگرایی→محل اقامتگاه MEC6:
مجموع

جهانگرایی

تعامل با مردم محلی

محل اقامتگاه

کد

9/80

0/80

9/0

0/0

محل اقامتگاه

6/0

6/0

0/0

0/0

تعامل با مردم محلی

0/0

0/0

0/0

0/0

جهانگرایی

89/80

کل

بحث
اغلــب پــژوهشهــای گذشــته بــا موضــوع اقامتگــاه (آنيــوار و همکــاران3089،8؛ اســعدی و
همکـاران 8936،الــف؛ جـاودان و فتحـی زاده8935،؛ طــاهری دمنـه و همکــاران8930،؛ کــابر و
آلبایراک3084،؛ کروبی و یوسـفی8983،؛ کـيم و پـردو3089،3؛ هنریـک و گرینبرگـا)3089،9
منحصر به مقولههای شناختی عينی( 4ویژگیها اقامتگاه) بوده و مقولههای شناختی انتزاعی پيامـد
و ارزش مورد مطالعه قرار نگرفتهاند .در این پژوهش سـاختارهای شـناختی اقامتگـاه ،مسـيری را
1. Anuar & et al.
2. Kim & Perdue
3. Hernik, & Grīnberga
4. concrete cognitive categories
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نشان میدهند که انواعی از مشخصههای عينی اقامتگاه به ارزشها متصل میشـوند .نمونـه مـورد
مطالعه در برگيرنده گردشگران ایرانی سنين باالی  50سال اسـت .در ایـن مطالعـه ميـانگين سـن
نمونه پژوهش  65سال بوده (≥95سن پاسخدهندگان≥ 89،)50درصد از پاسخدهندگان همسران
خود را از دست داده بودند و  56درصد آنان را زنان تشکيل مـیدادنـد ،همچنـين  46درصـد از
مصاحبهشوندگان دارای مدارک دانشگاهی بودند (جدول .)3
محتوای دانش واقـع در سـاختارشـناختی گردشـگران سـالمند ایرانـی نسـبت بـه اقامتگـاههـا؛ 88
ویژگی 3،پيامد و  9ارزش را در برمیگرفت .در سطح مقولههای شناختی عينـی بيشـترین ميـزان
توجه گردشگران سالمند به ویژگی تميزی/نظافت ،مکان اقامتگاه و فضای پيرامون آن ،امنيـت و
قيمت باز میگشت .این ویژگیها در ادبيات اقامتگاه از سوی گردشگران سـالمند؛ بسـيار مـورد
اشاره قرارگرفتهاند (آنانث و همکاران8333،8؛ آنيوار و همکاران3089 ،؛ آلبایراک و همکاران،
3086؛ اســـعدی و همکـــاران8935،؛ گوســـتين و یـــورو8339 ،؛ لوســـادا و همکـــاران.)3089 ،
ویژگیهای دلباز بودن فضای داخلی ،داشتن امکانات تفریحی ،کيفيت غذا ،داشتن آسانسـور و
توالت فرنگی نيز مورد توجه است کـه پـژوهشهـای محـدود قبلـی (آنيـوار و همکـاران3089،؛
اسعدی و همکاران8935 ،؛ پاترسون و همکاران )3089 ،3به آنها پرداختهاند.
در سطح پيامدها سه پيامد حفظ سـالمتی ،حـس خـوب و لـذت بـردن ،راحتـی خيـال و مناسـب
استراحت کردن؛ بيشترین ميزان اشاره را از سوی مصاحبهشوندگان داشتهاند .با توجه بـه ایـنکـه
پژوهشهای صـورت گرفتـه در حـوزه گردشـگری بـا رویکـرد زنجيـره هـدف-وسـيله از منظـر
انگيـزش بـه پيامـدها و ارزشهـا نگریسـتهانــد (بـرای مثـال :هـو و همکـاران3084 ،9؛ جيانــگ و
همکاران3085 ،4؛ کلونوسکی )3003،5و از سوی دیگر ایـن انگيـزههـا بـه کليـت سـفر بـازمـی-
گردند ،میتوان ادعا نمود که در خصوص پيامـدهای حاصـل از انتخـاب ویژگـیهـای اقامتگـاه
برای جامعه گردشگران سالمند مطالعهای تاکنون صورت نگرفته است.

1. Ananth & et al.
2. Patterson & et al.
3. Ho & et al.
4. Jiang & et al.
5. Klenosky
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در این پژوهش ارزشهای بيانشده توسط مصـاحبهشـوندگان در  4کـد دسـتهبنـدی شـدند کـه
ارزشهـای ســهگانــه امنيـت (تميــزی محــيط ،سـالمتی ،نظــم و انضــباط ،کـاهش دغدغــه تــأمين
مخارج)؛ هيجانات مثبت (شادی ،بشاش بودن ،زندگی متنوع ،لذتبخش و برخوردار از هيجان)
و جهانگرایی (کنجکاوی ،خـردورزی ،وسـعت نظـر) بيشـترین ميـزان اشـاره را داشـتهانـد .ایـن
یافتــههــا هــمراســتا بــا نتــایج پــژوهش ســادبری و ســيمکاک )3003( 8اســت کــه دریافتنــد

مصرفکنندگان سالمندی که سن شـناختی جـوانتـری داشـتند بـه ارزش سـرگرمی و لـذت در
زندگی اهميت میدادند و مصرفکنندگان سالمندی که سن واقعی را بيشـتر پذیرفتـه بودنـد بـه
ارزش امنيت بها میدادند.
مطالعه نحوه سازماندهی مقولههای شناختی در ساختارشناختی گردشگران سالمند ایرانی نسـبت
به اقامتگاه از اهداف این مقاله بود .همانگونهکه در شکل  8مشاهده میشود در سـاختارشـناختی
این گردشگران 6 ،زنجيره کليدی قابلمشاهده است که در زنجيرههای هدف–وسـيله  2،1و 3
( )MEC1,2,3اتصاالت بين مقولههای شناختی ،قوی است و سه ویژگی مهـم تميـزی ،امنيـت و
قيمت منصفانه را با پيامدهای ،حفظ سالمتی ،راحتی خيال و قيمت منصفانه بـه ارزش امنيـت کـه
پررنگترین ارزش در ذهن گردشگران سالمند ایرانی بود؛ متصـل مـیکننـد .همچنـين در نگـاه
مصاحبهشوندگان ،تميزی اقامتگاه بهعنوان ویژگی بـا بيشـترین ميـزان اشـاره دو پيامـد اصـلی بـه
همراه دارد :حفظ سـالمتی ( )MEC2و حـس خـوب و لـذت بـردن ( .)MEC4در زنجيـرههـای
هدف–وسيله  4،5و  6اتصاالت بين مقولههای شناختی در حد متوسط میباشند .به عقيده پاسخ-
دهندگان منفعت حاصل از دلباز و تميز بودن اقامتگـاه و داشـتن امکانـات تفریحـی ،رفـاهی بـه
ترتيب حس خوب و لذت بردن و امکان استراحت مناسب است که بـه تقویـت ارزش هيجانـات
مثبت گردشگران سالمند کمک مینماید .مکان اقامتگـاه و فضـای پيرامـون آن دومـين ویژگـی
مهم از سوی مصاحبهشوندگان برشمرده میشد که همانگونه که در شکل  8مشـاهده مـیشـود
سه پيامد تعامل با مردم محلی ،دسترسی مناسب و صرفهجویی در وقـت را بـه همـراه دارد لـيکن
اتصال آن با پيامد تعامل با مردم محلی و امکان دیدن محالت مقصد و درنهایت با ارزش جهان-
گرایی از قوت بيشتری برخوردار بود (.)MEC6
1. Sudbury & Simcock
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نتیجهگیری
این مطالعه با هدف مطالعه رفتار گردشگر سالمند ایرانی از دیـدگاه پـارادایم شـناختی صـورت-
گرفته و از رویکرد زنجيره هدف-وسيله برای واکاوی ذهن این گروه از مصرفکنندگان بـازار
گردشگری استفاده مینماید .یافتههـای هـدف-وسـيله بيـنش مناسـبی نسـبت بـه ارتباطـات بـين
ویژگیهـا (مشخصـههـای اقامتگـاه) ،دالیـل انتخـاب ایـن ویژگـیهـا (منـافع مـورد جسـتجو) و
ارزشهای زیربنایی فردی گردشگران سالمند ایرانی فراهم میآورد .یافتهها حـاکی از آن اسـت
که عموماً یک عنصر واحد ،اهداف مختلف دارد .برای مثال ،نتایج نشـان مـیدهـد کـه ویژگـی
تميزی به مجموعههای متفاوت از ارتباطات هدف–وسـيله (حـس خـوب و لـذت بـردن ،حفـظ
سالمتی) منجر میشود .در ميان این مجموعه تداعیها ،منفعت حفظ سالمتی بـه ارزش امنيـت و
منفعت حس خوب و لذت بردن به ارزش فردی هيجانات مثبت منجر میشود .چنين تحليلهایی
به شبکه کاملی از نردبانهای مقولههای شناختی منجر میشـود کـه بـهصـورت عميـق بـه اذهـان
گردشگران سالمند ایرانی دست مییابد.
از جمله کاربردهای عملی نتایج پژوهش حاضر میتوان بـه ایـن امـر اشـاره نمـود کـه اطـالع از
ویژگیهای برجسته اقامتگاهها از منظر سالمندان باعث میشود تا مدیران اتحادیههـای هتلـداری
نسبت به پرورش پتانسيلهای بالقوه اقامتگاه که مرتبط با این ویژگیها هسـتند همـت گماشـته و
امکان بهرهبرداری هر چه بهتر از آنها را برای گردشگران سالمند فراهم آورند .سرمایهگـذاران
صنعت هتلداری نيز با اطالع بيشتر از نيازهای این بخـش قابـلتوجـه از بـازار گردشـگری آینـده
ایران و تالش بـرای بـرآورده کـردن آن در پـروژههـای جدیـد خـود ،بـه یـک سـرمایهگـذاری
سودآور در این عرصه دست خواهند یافـت .تأکيـد بـر منـافع حاصـل از ویژگـیهـا در تبليغـات
اقامتگاهها نيز سبب میشـود بـاور قـوی تـری در ذهـن گردشـگران سـالمند بـرای گنجانـدن آن
اقامتگاه در دامنه انتخابهای آینده شکل گيرد .بدین ترتيب اقامتگاههـایی کـه بـه ویژگـیهـا و
منافع مورد نظر گردشگران سالمند توجه خاص نمودهاند میتواننـد بـه جایگـاه مطلـوبتـری در
اذهان این بخش از بازار گردشگری دستیافته و از مزیـت کسـب درآمـد پایـدار و سـودآوری
مناسب برخوردار گردند.
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دیگر کاربرد عملی این پژوهش آن است کـه مقولـههـای شـناختی (ویژگـیهـا ،پيامـدها/منافع،
ارزشها) و زنجيرههای اصلی استخراجشده در این پژوهش مـیتواننـد مبنـای بخـشبنـدیهـای
گوناگون مشتریان سالمند اقامتگاههای سفر در ایران محسوب گردیـده و بـه درک بهتـر از ایـن
بازار کمک شایانی بنمایند .اطالع دقيقتر سياستگذاران حوزه هتلداری و گردشگری در ایران
از بخشهای مختلف بازار گردشگران سالمند ایرانی ،امکان اخذ تصميمات جامعنگرتر و به تبع
آن رونق صنعت گردشگری ایران را به همراه خواهد داشت.
نتایج این پژوهش میتواند به فراهم آوردن بستری برای رشد تحقيقات در زمينه سيستم شـناختی
گردشگران بيانجامد .پژوهشهای بعدی میتوانند به تدوین پرسشنامه سـاختار شـناختی اقامتگـاه
گردشــگران ســالمند ایرانــی و اعتبارســنجی آن بپردازنــد ،همچنــين تــأثير ســاختار شــناختی
استخراجشده در این پژوهش را برسازههای رضایت و نيات رفتاری گردشـگران سـالمند ایرانـی
مورد مطالعه قرار دهند .پژوهش حاضر صرفاً متمرکز بـر سـاختار شـناختی اقامتگـاه گردشـگران
سالمند ایرانی است درحالیکه بایستی به این واقعيـت نيـز توجـه داشـت کـه عمـده گردشـگران
خارجی بازدیدکننده از ایران را سالمندان تشکيل میدهند (سـایت خبـرآنالین )8و پـی بـردن بـه
ساختار شناختی اقامتگاه این گردشگران و مقایسه آن بـا گردشـگران سـالمند ایرانـی در تکميـل
بسته اطالعاتی مورد نياز سياستگذاران حوزه هتلداری و گردشگری ایران بسـيار مـؤثر خواهـد
بود؛ لذا پيشنهاد میگردد ،پژوهشهای بعدی نسبت به مطالعه ساختارهای شـناختی گردشـگران
سالمند خارجی نسبت به اقامتگاههای ایران اقدام نمایند.
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