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شناسایی و پیشبینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای
مورد انتظار
شیرینمهدوی ،7مصطفیعمادزاده،2آذرنوشانصاری 9
تاریخدریافت–7939/70/73:تاریخپذیرش 7931/2/7:

چکیده
راهبردهای کارآمدتر کم

بستههای سفر و 
هایبازار گردشگری به توسعهی بهتر  
بخش 
شناسایی  

میکند.با

شناسایی ارزشهایموردانتظارناشیازالگوهای رفتاری و مقایسه آن با عالیق رفتاری سفر افراد سالمند درکنار

میتوان بازار گردشگران سالمند را بخشبندی و پیش بینی کرد .این مطالعه از نظر هدف
ویژگیهای فردی  

کاربردیوبهلحاظشیوهگردآوریاطالعات،توصیفی-پیمایشیاست.برایشناساییارزشهایموردانتظاراز
یبازارازرویکردکمیبااستفادهازشبکههایعصبی

بینیگروه 
ها

رویکردکیفیوروشدلفیوبرایپیش
بهرهمیبرد.اینپژوهشبین930نفرازگردشگرانسالمنداناصفهانیوتهرانیبهروشنمونهگیریغیرتصادفی

یفردیوشخصیتی،انگیزههای

دهدارزشهاناشیازویژگیها

ودردسترسانجام شدهاست .نتایجنشان  
می
سفر ،تجربه سفر ،سب
تکنی

سفر و لذت سفر است .بازارگردشگران سالمند بر اساس ارزشهای مورد انتظار ،با

شبکهعصبیدرسهگروهمحافظهکار،مرفهوجوانشناساییوپیشبینیشدند .

کلید واژهها :گردشگری سالمندان ،شبکههای عصبی ،تجربه سفر ،انگیزه سفر ،لذت سفر

-7کارشناسارشدمدیریتجهانگردی،دانشگاهشیخبهائی.اصفهان.ایران
-2استادگروهمدیریتدانشگاهشیخبهایی،اصفهان،ایران
-9استادیارگروهمدیریتدانشگاهاصفهان،اصفهان،ایران(نویسندهمسئول)a.ansari@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
امروزهکشورهایتوسعهیافتهوحتیبرخیکشورهایدرحالتوسعهباموجپیریجمعیترو
فرصتهای زیادی برای فعالیتهای اقتصادی

به رو هستند ،این موضوع میتواند آغازگر 
فعالیتها،گردشگریاست.شکینیستکه

مختلفباشد(لیسروچوالیر.)2072،7یکیازاین
افراد مسن در مقایسه با افراد جوان سفر را به عنوان اولویت برتری در زندگی خود قرار
میدهند ،چرا که آنها موقعیت مالی بهتری داشته ،اوقات فراغتشان بیشتر است ،مستقل تر

هستند و تعهدات اجتماعی و خانوادگی کمتری دارند( مارتین و پرستون7334 ،2؛ زیمر و
همکاران.) 7335،9برهمیناساستوسعهگردشگریداخلیبرایافرادسالمندامریضروریو
میتواندبهبهینهسازیمنابع،
منطقیاست .بخشبندیبازاربرمبناینیازهایمشتریاستکه  
رمقابلرقبا،وتوسعهبرنامههایاثربخشبازاریابیوهدفگذاریبهتر

تقویتتوانشرکتهاد
کم

کند .شناسایی مشتریان مستلزم تحلیل مشتریان هدف و دسته بندی مشتریان است که

میشود .
ویژگیهایآنها 

گروههاییازمشتریانسودآوربراساس
منجربهیافتن 
سالمندان انتظاراتمتفاوتینسبت بهمسافرت دارند و ارزشهایمتفاوتیرا طلب میکنند .با
ویژگیهای مقصد را که

درک بهتر این انتظارات و ارزشها مدیریت مقصد خواهد توانست 
خواستههای این گردشگران است ارتقا بخشد یا بر بازارهای متفاوتی متمرکز

تامین کنندهی 
ویژگیها و منابع همخوانی دارد(چن و شومیکر)2074،4

شود که انگیزه ی گردشگران آن با 
.تقاضابرایسفربهایرانمعموالًازسویگردشگرانمسنیاستکهدرسالهایگذشته،زمانی
کهجوانبودهاندبازاریابی روی آنها انجام شده است.بنابراین یکی از دالیل سالخورده بودن
میکنند،انجام بازاریابی هدفمند دردهههای قبل است.
گردشگران خارجی که به ایران سفر  
دلیل دوم آن است که تمایل سالخوردگان برای سفرهای تفریحی کمتر است و در میان
گردشگران جوان کشورهای خارجی ،ایران معموالً ی

مقصد تفریحی تلقی نمی شود.

تجربههای سفرهای خارجی دارند.
سالمندان عاقالنهتر تصمیم میگیرند به ویژه قشری که  
1 . Le Serre & Chevalier
2 . Martin & preston
3 . Zimmer & et al.
4 Chen & Shoemaker
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نمیگیرندچراکه
میکنندقرار 
بنابراینتحتتاثیررسانههایغربیکهاخبارمنفیدربارهایرانمنتشر 
دنیادیده بودن این افراد موجب شده بدانند که رسانهها بهدالیلسیاسیاغلباخباردرستیمنتشر
میگیرند به ایران سفر کرده و ایران
نمیکنند و تصمیم  
نکردهو توجهی به تصویر منفی ارائه شده  
رسانهها منتشر میشود.گردشگرانسالمند انتظارات
واقعی را تجربه کنند ،نه آن تصویری که در  
متفاوتیازسفردارند .برایبهتربرآوردهساختنانتظاراتگردشگرانسالمند،نیازبهفهمارزشهای
موردنظراینگردشگراناستتابتوانخدماتیمتناسببااینارزشهاارائهداد.
در زمینه گردشگریسالمندان،مطالعات کمی وجود دارد که به شناسایی ارزشموردانتظار
سفربپردازدوازهمهاین

گردشگربراساسویژگیهایشخصی،انگیزه،لذت،تجربهوسب

متغیرهابرایپیشبینیارزشهایموردانتظاربرایمکاناقامت،مقصدگردشگر،وسیلهسفر،
غذا،همراهانومدتاقامتاستفادهکردهباشد.با توجه به اینکه هدف از این پژوهش تبیین
ارزشهای موردانتظار از سفر و

تاثیر ارزش درک شده از سفر گردشگران سالمند از طریق 
بخشبندیوپیشبینیبازاراست .شناسایی عوامل موثر بر پیشبینیرفتار گردشگران نسبت
به مقصد سفر ،وسیله سفر ،مدت و چگونگی سفر حائز اهمیت است .این پژوهش بر
ویژگیهایفردیوشخصیتی،کیفیتتجربه،انگیزهسفر،سب


سفرولذتسفربرایپیش

بینی رفتار و بخش بندی بازار گردشگران سالمندتمرکز کرده است  .مجموعه این عوامل
میتواند تاحد زیادیمشخص
میدهندرا  
دمدنظر قرار  
ارزشهاییکهافراد در انتخاب مقص 
شدهمشتریبهدلیلنقشمهمیکهدرپیشبینیرفتارونیزدستیابیبهی


کند.ارزشادراک



توجهویژهایرادرمیانبازاریابانومحققانبهخودمعطوف

مزیترقابتیپایدارایفامیکند،

کردهاست .اینپژوهشدرشهرهایاصفهانوتهرانکهجمعیتقابلتوجهیازگردشگران
سالمندان داخلی (بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال  7935تعداد سالمندان
کشورمان 1،میلیونو450هزارنفراستکهحدوددومیلیوننفرازآنهاساکنشهرهایتهران
واصفهانهستند)رابهخوداختصاصدادهاستبااهدافزیرانجامشدهاست .
 -1شناساییارزشهایموردانتظاربازارگردشگرانسالمند 
 -2شناساییبخشهایمختلفبازارگردشگرانسالمند
 -3پیشبینیرفتارگردشگراندربخشهایمختلفبازار
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ادبیات پژوهش
دراینبخشبهتعریفمتغیرهایپژوهشومطالعاتانجامشدهدرخصوصآنپرداختهشده
است .
گردشگری سالمندان
سالمندی مرحله ای از سیر طبیعی زندگی انسان است .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی
دورانسالمندیعبورازمرز 90سالگیاستکهافرادازحوادثواتفاقاتزندگیجانسالم
بدربردهوجوانیومیانسالیراپشتسرگذاشتهاند.آنچهمسلماستباافزایشسنآمادگی
میگردد.کشورایرانبر
جسمانی،سطوحفعالیت،ذائقه،نگرشونیازهایافراددستخوشتغییر 
اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  7935با از دست دادن جمعیت کمتر از 75
سالخودوکاهشآنبهمیزان24درصدازحالتجوانیجمعیتخارجشدهاست.آمارهای
سرشماری 7935حاکی از افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از  95سال از  5/1درصد
درسال30به9/7درسال35است.اینافزایشجمعیتدرگروهمیانساالن(90تا94سال)نیز
مشهوداستبهنحویکهسهم آنهاازکل جمعیتکشوربه44/3درصدرسیدهودرمجموع
میدهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور ( 57درصد)را افراد میانسال و سالمند
نشان  
میدهد در سال  2090میالدی  91کشور دنیا جوان خواهند بود
میدهد .مطالعات نشان  
تشکیل  
درحالی که53کشوردرحالپیرشدن 43،کشورپیرو29کشوربسیارپیر خواهندبودودر
سال2050میالدیایننسبتشدتبیشتریخواهدشد.درسال2750میالدی91کشوردنیارا
کشورهای جوان تشکیل خواهندداد و  45کشور در حال پیر شدن 59 ،کشور پیر و  92کشور
بسیار پیر خواهند بود (هی،گودکایندوکوال .)2079،7با توجه به این موضوع ،مسئله بهداشت
و سالمت و تامین آسایش و رفاه این افراد در جامعه هر روز ابعاد تازه و گسترده تری پیدا
میکند ،تنها طوالنی کردن دوران زندگی
میکند .زیرا آنچه که دانش امروزی بدان توجه  

سالهای اضافی عمر انسان در نهایت آرامش و سالمت جسم
نیست ،بلکه باید توجه داشت که  
و روان سپری شود و در صورتی که چنین شرایطی تامین نشود ،پیشرفت علمی برای تامین
زندگی طوالنی تر بی نتیجه و مخاطره آمیز خواهد بود.همانطور که بسیاری از کشورهای دنیا
1 -He, Goodkind & Kowal
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جمعیت سالمند خود را فراموش نکرده اند و حتی برای بهره مندی از تواناییهای این قشر در
دوره پیری ،حضور فعاالنه آنها در اجتماع و احساس رضایتمندی از زندگی ،برنامه ریزی ویژه
ای دارند ،در چنین شرایطی شاید زمان آن فرا رسیده که مسئوالن نیز نگاه جدی به این قشر و
دغدغهها و نیازهای آنها در دوره سالمندی داشته باشند .سالمندی در ایران مانند سایر

کشورهایجهانبهدلیلکاهشمیزانزادوولد،پیشرفتهایپزشکی،بهداشت،آموزشو

پرورشوهمچنینافزایشامیدبهزندگیروندروبهرشدیدارد.ازآنجاکهاینپدیده،در
ایرانپدیدهنوینیاستو میتواندآثارمتعددیبرجنبههایمختلفزندگیبگذارد،توجهبه
نیازهاودرنظرگرفتناینافراددربرنامهریزیها الزموضروریبهنظرمیرسد(وو،کیمو

آیسل .)2079 ،7گردش و مسافرت معموال برای همه جذاب است  ،اما برای سالمندان ی
ضرورت است ؛ چرا که ی



آنها را خسته کرده است و
عمر کار و فعالیت ،روح و جسم  

زمینگیرشان
میدهد و به تدریج  
رنجشان  
شدهاند ،بیکاری و روزمرگی  
اکنون که بازنشسته  
میکند .افراد مسن به دلیل تجربه و تفکر عاقالنه کمتر تحت تاثیر تصویرسازی منفی رسانهها

میگیرند(کلب.)2071،2درپژوهشیکهآلن9وهمکاران()2074برایتعیینطولاقامت
قرار 
گردشگرانسالمندانجامدادند،نشاندادندکهصنعت گردشگری عالقه بیشتریبه جذب آن
دسته از بازار که اقامت طوالنی مدت راانتخاب میکند ،به عنوان بخش سود آور،دارد.یکی
ازاهدافاینمطالعهشناساییمتغیرهاییاستکهطولمدتاقامتافرادسالخوردهاسپانیاییرا
میکند.عواملتعیینکنندهطولاقامتتوسطسالمنداناسپانیاییعبارتبودند
درمقصدتعیین 
از سن ،هدف سفر ،آب و هوا ،نوع اقامت ،اندازه گروه ،نوع سفر و فعالیتهای انجام شده در
میدهد که طول اقامت درمقصد به طور مثبت با سن مرتبط
مقصد.نتایج اینپژوهش نشان  
است ،انگیزه،ویژگی آب و هوامقصد،اقامت در ی

آپارتمان اقامتی ،مسافرت به تنهایی،

فعالیتهایی در مقصد مانند خرید ،سفرهای روزانه برنامهریزیشده و

سفر  باتور،و انجام 
فعالیتهای جسمی /ورزشی در مدت زمان اقامت تاثیر دارد .پژوهش جوهان 4و همکاران
1-Woo, Kim & Uysal
2 -kolb
3 -Alén
4 -Johann
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()2079برای تعیین و ارزیابی ترجیحات گردشگران سالمند با در نظر گرفتن اهمیت اختصاص
یافته به آنها و ادراک آنان در خصوص ویژگیهای گردشگری انجامشد.نتایجنشاندادکه
ویژگیهای مقصد ارزیابی

های پیشنهادی تورها را مهم تر و بهتر از 
گردشگران سالمند بسته 
کردند.آنها همچنین   غذاهایارائهشدهدرمقصدرانیزدرتجربهخودباارزشدانستند.نتایج
میخواهندغذاهایمحلیرابیابندوسپسانتخابغذا
حاکیازاینبودکهگردشگرانسالمند 
ویژگیهای ی

برنامههایبازدید یکی از ضروری ترین 
از فرهنگشان نیز داشته باشند .
است و میتواند به عنوان ی

تور

عامل تمایز و ارزش آفرین استفاده شود .از این رو ،ارائه

دهندگانخدماتگردشگریبایدبهاینعواملتوجهکنند .
بخش بندی بازار سالمندان
روشهای موجود در بحث پیش بینی رفتار مشتریان ،دسته بندی است.
یکی از پرکاربردترین  
بخشبندیمشتریانشاملتقسیمکردنکلیهمشتریانبهگروههایاصلیاستکهشباهتبیشتری
به یکدیگر دارند (انگای،ژیووچائو .)2003 ،7آلن،لوزداودیکارلوی)2071(2درپژوهشی
برایبخشبندیبازارسالمندانبراساسانگیزههاوویژگیهایسفرانجامدادند،نشاندادندکه
بازارگردشگریناهمگناستوگردشگرانتواناییخریدبیشتروسرگرمیباالترولذتبردن
میدهند .معیارهای بخش بندی در بیشتر پژوهشهای
از اوقات فراغت را در اولویت قرار  
ویژگیهای

گردشگری شامل ویژگیهای جمعیت شناختی ،جغرافیایی ،وضعیت سالمتی ،
ویژگیهایرفتاریوارزشموردانتظارازسفرمعرفیشدهاند(وارد 2074،9؛اسبیو،

روانشناختی،
کارنیرو ،کاستنهولز وآلولوز 2071 ،4؛کیم ،لی و بون. )2079 ،5این پژوهش به طور خاص ،با
شهای مختلف در بازار گردشگری سالمندان و پیش بینی ارزشهای مورد
هدف شناسایی بخ 
ویژگیهای شخصیتی رامد

انتظار در سفر متغیرهایی نظیر ارزش ادراک شده،تجربه ،لذت و 
نظرقراردادهاستکهدرادامهبهمعرفیاینمتغیرهاپرداختهشدهاست .
1 -Ngai, Xiu & Chau
2 -Alén, Losada& de Carlos
3 -Ward
4 - Eusébio, Carneiro, Kastenholz & Alvelos
5 -Kim, Lee & Bonn
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ارزش ادراک شده 
عداجتماعی،احساسی،وظیفهای،شناختیوواکنشهای

ارزشادراکشدهمشتریرابهپنجبُ

وضعیتی تقسیمبندی کردهاند .متعاقباً ،پتری

و بکمن )2002( 7مقیاس سرو – پروال 2را که

شاملابعادیچونکیفیت،بهاءپولی(ارزشدریافتشدهدرمقایسهباقیمتپرداختشده)،

باهزینههایمانندزمانوتالشصرفشده)،

بهاءغیرپولی(ارزشدریافتشدهدرمقایسه
شهرت و واکنش احساسی میباشد ،معرفی کردهاند.براین مبنا ،براندازهگیری ارزش ادراک
شده گردشگران سالمند نسبت به مکان اقامت ،وسیله سفر و جاذبههای مقصد ،زمان سفر و
همراهان در پژوهش حاضرتاکید شده است .پژوهشهای موجود در حوزههای مختلف
عنوانپیشبینیکنندهقویومقاصدرفتاریمشتریانموردتائید

خدماتیارزشادراکشدهرابه

قراردادهاند(جینوهمکاران2075،؛چنوچن2070،؛چن2003،؛ریووهمکاران2070،؛وو
و همکاران؛ .)2079در حوزه گردشگری محققانی همچون چن و چن ( )2070و هَلِ

و

شدهبهطورمستقیمومثبتیبررضایتورفتار


)دریافتندکهارزشادراک
همکارانش2071( 9
گردشگران تأثیر دارد  .در مطالعه ای که نجارزاده و همکاران ( )7939درباره رفتار زیست
محیطی گردشگران انجام دادند دریافتند ساختار ارزش ادراک شده و رضایت بر مشارکت
گردشگرودرنتیجهدررفتارزیستمحیطیاوتاثیرگذاراست .

تجربه مشتری
تجربه مشتریان به مفهومی حیاتی در تحقیقات رفتار مصرفکننده تبدیلشده است (اتو و
ریچی7339 ،4؛ جین و همکاران2075،؛ چن و چن2070،؛ کائو و همکاران2003 ،؛ کول و
اطفیگردشگران به مزایای روانی
اسکات .)2004،5مفهومسازی کیفیت تجربه ،واکنشهای ع 
رادربرمیگیرد.درزمینهگردشگری،بررسیکیفیتتجربهمشتریانبر


مطلوبشانازتجربهسفر
1-Petrick and Backman
2- SERV-PERVAL Scale
3- Hallak et al
4- Otto, J. E., & Ritchie
5 - Cole & Scott
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کیفیتخدماتارجحیتداردزیراخدماتگردشگریدرماهیتخودشانلذتوخوشیرا
کنندگانبهارمغانمیآورند.در خصوصلذتسفر


بههمراهدارندکهتجاربیرابرایمصرف
درزمینه هتل ،خطوطهوایی ،تورهایمسافرتی وجاذبههایگردشگریهمدرپژوهشاتو
وریچی()7339اشاراتیشدهاست.
لذت مشتری
ایدهلذتمشترینیزتوجه زیادیرادر ادبیاتبازاریابیخدماتبهخودجلبکردهاست.
خاستگاهمفهوملذتازتئوریانتظار– عدمتائید 7کهالیور)7330( 2مطرحکردهاست،ناشی
شانازارائهدهندهخدمتراباانتظاراتشانازاینتجربه


کنندگانتجربهواقعی

شود.مصرف

می
کنندگانعدمتائیدرابهدوصورتتشخیصمیدهنداولزمانیکه


کنند.مصرف

مقایسهمی
ت)ودومزمانیکهتجربهمصرفکنندگاناز

تجربهشانازانتظاراتشانفراتررود(عدمتائیدمثب
ی

خدمت نتواند انتظاراتشان را برآورده کند (عدم تائید منفی)؛ که ازنظر این چارچوب،

لذت،ی

پاسخهیجانیمثبتدرنظرگرفتهمیشود.دراینمیانمقیاسفین)2005(9ازاعتبار

عتمهماننوازیوگردشگریبسیار

باالییدربینمحققانبرخورداراستودرمطالعاتصن
استفاده شده است (علی ،کیم و ریو2079،4؛ علی و همکاران .)2079،این پژوهش ،مقیاس
کندکهشاملشاخصهاییبرایعملیاتی

اندازهگیریمشابهبامقیاسفین()2005رااقتباسمی

شود.اینپژوهشلذتگردشگرانسالمندرابهعنوانپاسخهیجانی


کردنلذتگردشگرمی
درطولتجربهخدمتدری

سازیمیکندواینلذتبهخوشحالبودنازمکان

سفرمفهوم

اقامت،غذا،وسیلهسفروتصویرمثبتازمقصدبرمیگردد.طبقمطالعاتباسارانگیل)2079(5

وجینوهمکاران( )2075تجربهولذتگردشگربررفتارآتیگردشگراندرتمایلمجدد
سفروتوصیهبهدیگرانتاثیردارد.ازاینروبهعنوانی

ارزشبرایبخشبندیو پیشبینی

بازارقابلاستفادهاست .
1- Expectancy – Disconfirmation Theory
2- Oliver
3- Finn
4- Ali, Kim & Ryu
5- Başarangil
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ویژگیهای شخصیتی
این پژوهش برونگرایی را بعدی از ویژگیها ی شخصیتی در نظر گرفته  است که شامل
اجتماعیبودن ،فعالبودن وگرایش بهتجربه هیجانات مثبت از قبیل لذت وخوشی است
(کوستاوم

کارا .)7332،7معموالاینافراداعتمادبهنفسباالتریدارند.گویدو،کاپرستو

درونگرا هستند،گرایشهاورفتارهایمربوط
وپلسو)2001(2بیانمیکنندهنگامیکهافراد 
یکند،درحالیکهافرادیکهبرونگراهستند
بهخریدآنها بهسمتسودگراییتمایلپیدام 

تمایلبیشتریبه خریدهایلذتجویانهدارند.بهعالوه یافتههایماتزلر9وهمکاران()2009
نشان میدهد که برونگرایان گرایش بیشتری به خریدهای لذت جویانه دارند.همچنین روحیه
جستجوگرانه باالتری دارند.برون گرایی به عنوان تمایل فرد به معاشرتی بودن ،جسور بودن،
اجتماعی بودن ،اعتماد به نفس داشتن و پرحرفی و بشاش بودن ،سلطه گری ،فعال بودن و هیجان
خواهی تعریف میشود .برون گرایان از لحاظ مزاجی خون گرم هستند و همین مسئله باعث
تمرکزآنهابرجنبههایخوبومثبتتجربیاتآنانمیشود(باکر4وهمکاران .)2009،
میکنند
گروههای سنی بیشتر مسافرت  
طبقپژوهشهایانجامشده ،افراد سالمند نسبت به دیگر  
و همچنین مدت اقامتشان طوالنی تر است ،ازاینروبازارگردشگرانسالمند به یکی از مهم
ترینبخشهایبازارتبدیلشدهاست.باشناختدقیقاینبازار،ارزشهاوانتظاراتآنهاازسفر
میتوان زمینههای توسعه بیش از پیش گردشگری سالمندی را در داخل کشور فراهم آورد تا

ضمنارتقایکیفیتزندگیاینافراد،بارونقگردشگریداخلیمانعازخروجارزوبرقراری
توازندرترازپرداختهاشد.
روش پژوهش
هدفاینتحقیقشناختوتقسیمبندیبازارناهمگنگردشگرانسالمندساکنشهرهایتهران
و اصفهان به خرده بازارهای همگن و ارائه مدل پیش بینی بازار برای توسعه گردشگری

1- Costa & McCrae
2- Guido, Capestro & Peluso
3- Matzler
4- Bakker
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سالمنداناست.اینتحقیقازنظرهدف،کاربردیوازنظرشیوهگردآوریاطالعات،تحقیق
توصیفی-پیمایشیاست .
برایشناساییارزشهایموردانتظارگردشگرانسالمند ازروشکیفیاستفادهشدهاست.زیرا
برایشناساییارزشهایموردانتظارازمصاحبهاستفادهمیشود.عمدهاطالعاتبهدستآمده

درزمینهیمبانینظریوادبیاتموضوع،ازمنابعکتابخانهای،مقاالتفارسیوالتین،پایان
نامه و سایتهای اینترنتی مربوط گردآوری شده اند .سپس معیارهای مفید برای شناخت
ارزشهایموردانتظارگردشگرانسالمندمشخصشدهوبراساسآنسواالتمصاحبهطراحی
شده است .جهت شناخت معیارها و ارزشهای مورد انتظار گردشگران سالمند با  20نفر از
گردشگران سالمندکهدر جاذبههای گردشگریشهرهایاصفهان وتهران (هرشهر دهنفر)
حضورداشتند .ارزشها از ادبیات استخراج شده است و در مصاحبه هدف این بوده که آیا
میشود و در نهایت اینکه بر اساس
میشود یا این ارزشها تایید  
ارزشهای جدیدی مطرح  
مصاحبه اولویت با چه ارزشهایی است .ضمن استخراج سواالت پژوهش ،چارچوبی برای
دادههای
مصاحبههای گردآوری شده وتلخیص  

مصاحبه تدوین وانجامشد.پس از جمع بندی 
دادهها پرداخته شد .رویکرد کدگذاری به
حاصل از تحلیل آنها ،با تحلیل تم به کدگذاری  
ودستهبندی ومقوله بندی

دادهها(کدگذاری باز) 
نامگذاری  
نحوی است که ضمن  
آنها(کدگذاری محوری) به برقراری ارتباط بین مقولههای مختلف(کدگذاری انتخابی)
انجامیدهودرنهایتمدلمفهومیاستخراجشدهاست .
سپسبرهمیناساس برایهدفدومپژوهشیعنیبخشبندیبازار،پرسشنامهنهاییبهمنظور
بخش بندی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند طراحی شد .سپس با استفاده از روش
شبکههای عصبی ،با استفاده از ارزشها و انتظاراتیکهپرسشنامه برمبنایآنطراحیشده ،به
بخش بندی و پیش بینی بازارهای هدف پرداخته شده است .جامعه این بخش پژوهش
گردشگرانسالمندایرانیدرشهراصفهانوتهرانبودهاست.روشنمونهگیریغیرتصادفیو
در دسترس بوده و بین افراد سالمندی که در پایانههای مسافربری اعم از زمینی( اتوبوس و
قطار)،هواییاقامتگاههایرفاهینزدی

ایندوشهرحضورداشتهاندبودهاست.تعدادنمونه

طبقجدولمورگان 934نفربرآوردشد.درمجموع 450پرسشنامهتوزیعکه 930پرسشنامه
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برگشتدادهشد.ضریبپایاییاینپرسشنامه0/310محاسبهشد.اینپژوهشدرنیمهاولسال
7939انجامشدهاست .
برای بررسی هدف سوم پژوهش و پیش بینی رفتار گردشگران سالمند از شبکههای عصبی
پرسپترون چندالیه و آزمون تی استفاده شده است .در این روش مدل پیش بینی گروه بندی
بازارگردشگرانسالمندکهازنتایجپرسشنامهها بهدستآمدهاست،آزمونوعملکردآنسنجیده
میشود که آیا ارزشهای شناسایی شده از مصاحبهها میتواند ی

مدل مناسب برای برآورد

ارزشهایموردانتظارباشدوعملکردبخشبندیبراساساینارزشهامعنادارهستیانه.

تحلیل دادهها
تحلیل تم مصاحبهها
در این تحقیق از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی و برای
استفادهشده است 20.سوال در خصوص

دادههای مرتبط با ارزشهای مورد انتظار 
جمعآوری  

نحوهسفر ودالیلسفر بودهاستتا بتوانارزشها وعواملاثرگذار برایسفررااز دیدگاه
مصاحبهها و پیشینه پژوهش از

سالمندانمشخصواولویتبندیکرد .برای تجزیهوتحلیل متن 
تجزیهوتحلیل تم  استفاده شده است .تحلیل تم روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان

روش 
سازماندهی و در قالب

دادهها را
دادهها است .این روش ،
الگوهای (تمها) موجود درون 
گانهایتحلیل تم بهشرحزیرانجامشد(کالرکوبران
شش 
جزئیاتتوصیفمیکند.مراحل 
دادهها است تا پژوهشگر بتواند درک بهتری از
.)2074،7مرحله اول که هدف ،آشنایی با 
میشود .این مرحله به ایجاد کدهای اولیه
موضوعپیداکند.درمرحله دوم،کدهای اولیهایجاد 
مینمایند که به نظرپژوهشگر جذاب
دادههایی را معرفی 
یپردازد .کدها ویژگی 
دادههام 
از 
مصاحبهها حاصل شد .هدف مرحله سوم ،جستجوی

باشد .در این مرحله  93کد اولیه از
دستهبندی کدهای مختلف درقالب کدهای گزینشی
کدهای گزینشیاست.این مرحله شامل 
دادههای کدگذاری شدهاست .در این مرحله 20کد گزینشی به
و مرتب کردن همه خالصه 
شکلگیری تمهای فرعی نامداردشاملدو مرحله بازبینی و
دست آمد.در مرحله چهارم که 
1- Clarke & Braun
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تمهای فرعی است .مرحله اول شامل بازبینی در سطح خالصههای
شکلدهی به 

تصفیه و
دادهها در نظر
کدگذاری شده است .در مرحله دوم اعتبار تمهای فرعی در رابطهبا مجموعه 
میشود .درکلدر این مرحله  72تم فرعی بهدستآمد .درمرحله پنجمبه تعریف و
گرفته 
تمهای اصلی پرداخته میشود .در این مرحله ،تمهای اصلی که برای تحلیل
نامگذاری 

آنها تحلیل
دادههای داخل 
میگیرد ،سپس 
ارائهشده ،تعریف و مورد بازبینی مجدد قرار 

بهوسیله تعریف و بازبینی کردن ،ماهیت آن چیزی که ی
میشود .


تم در مورد آن بحث

دادهها را در خود دارد .در
مشخصشده و تعیینمیشود که هر تم اصلی کدام جنبهاز 

میکند

نهایت 5تم اصلیبرایتشریحجنبههایمختلفدادههاارائهشد.دوتماصلیسب

سفرو

لذتسفرکهازتحلیلمصاحبهها حاصلشدتاکنوندرادبیاتگردشگریبرایبخشبندی
آنها استخراجشده
بازاراستفادهنشدهاست.در جدول 7تمهای فرعی که تمهای اصلی از 
آورده شده است .
جدول -1عوامل مرتبط با ارزش مورد انتظاردر گروه بندی گردشگران سالمند
تم اصلی
ویژگیهای فردی و شخصیتی

انگیزههای سفر

تجربههای سفر
سبک سفر
لذتهای سفر

تم فرعی
اعتماد به نفس ،روحیه جستجوگری جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل،
درآمد ماهانه ،وضعیت سالمتی
تاریخی،

تفریحی،

ماجراجویی،

خرید،

آرامش،

مذهبی،

پزشکی(درمان) ،مالقات فامیل و دوستان
نوع وسیله حمل و نقل ،محل اقامت ،ترکیب همراهان ،زمان سفر،
مدت اقامت
انفرادی ،تور
مکان اقامت ،غذا و رستوران ،تصویراز مقصد ،آب و هوا ،میزبانی
مقصد
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شبکههای عصبی
یپویاوهوشمندیهستندکهباپردازشرویدادهها،دانشیاقانون

شبکههایعصبی،سیستمها
نهفته در روابط دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکنند .شبکههای عصبی در مقایسه با
تکنی ها ی چند متغیره سنتی مانند رگرسیون خطی چندگانه از نظر دقت بسیار برتر است
شبکههای عصبی مورد استفاده در مسائل تخمین تابع و
(بلوم.)2005،7یکی از قدرتمند ترین  
بخش بندی ،شبکه عصبی  RBFاست .این نوع شبکه نسبت به شبکههای عصبی پرسپترون،
الیههای متوالی متعددی هستند
مزایای استراتژیکی دارد.برخالف شبکههای  MLPکه دارای  
شبکه  RBFاز سه الیه ثابت تشکیل شده است .الیه ورودی که محل تزریق سیگنالهای
ورودی به شبکه است؛ الیه میانه یا طبقه  RBFکه شامل توابع  RBFمیشود و الیه خروجی
میسازد.ساختمانشبکهRBFدرشکل
خروجیهایطبقهRBFرا 

کهترکیبیخطیازکلیه
میشود .
7مشاهده 

شکل -1ساختمان شبکه RBF

بر اساسنتایجحاصل از مصاحبهها ودسته بندیارزشها،سواالتطراحیشدند و در بین
گردشگرانسالمندتوزیعشدند.پسازجمعآوریدادهها ازطریقپرسشنامه،مشاهدهگردید

که بازار  گردشگران سالمند همگن نیست .این بازار براساس برخی شاخصهای اصلی قابل
میباشد.همچنیننتایجبدستآمدهشناختروشنیاز
بخشبندیبهخردهبازارهایهمگن  
کند.ابتداشاخصهایاصلیبرایبخشبندیبا

ارزشهایموردنظرگردشگرانسالمندارائهمی
استفاده از شبکههای عصبی  RBFشناسایی شد ،ویژگیهای فردی ،تجربهها و عالیق سفر
1 . Bloom

52

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال سیزدهم ،شماره  ،44زمستان 7931

نشانمیدهدکهبرایتعیینشاخصهایاصلیبخشبندی،

شاخصهایاصلیهستند.جدول2

مورددرنمونههایجداازهم،

250مورددرنمونهآموزشی30،مورددرنمونهآزمایشیو50
درصددادهها بهنمونهیادگیریو 27درصدبهنمونهآزموندر

قرارگرفتهاند.بهعبارتی 99
شبکهعصبیاختصاصدادهشدهاندکهدرجدول2قابلمشاهدهاست.یعنیازبین930نمونه
انتخابشده 250،نمونهبرایآموزشویادگیریانتخابشدهاستو 30دادهبرایآزمون
وتحلیلهاخارجنشدهاند .

ازمواردازتجزیه

اختصاصیافتهاست.همچنینهیچی

جدول  - 2خالصه فرآیند انجام شده

نمونه

تعداد

درصد

آموزشی

052

% 66

آزمایشی

02

% 01

جدا از هم

52

% 13

302

% 122

کل

دادههایآموزششبکهاز250بردار5بعدیشاخصها تشکیلشدهاستکههربردارنماینده

ی

اهدادهگردشگرانسالمنداست.درموردتعدادنرونهایالیه

رکوردازرکوردهایپایگ

نقشه تحقیقات زیادی انجام گرفته است.کوهنن فرمول   5 nرا برای تعداد نرونهای الیه
نقشه توصیه میکند که در آن  nتعداد دادههای آموزش است .در این تحقیق نیز از همین
رابطه استفاده شده و با توجه به اینکه تعداد دادههای آموزش  250نمونه بوده است ،تعداد
نرونهایالیهنقشه13نرونانتخابشده است.پسازانجاممراحلدرپایان9بخشیاخوشه

میآید و هر ی
اطالعاتی به دست  

میگیرند.
از گردشگران در یکی از این خوشهها قرار  

گردشگرانسالمندمتعلقبههری

ازلحاظمشخصههایبررسیشده،دارای

ازاینبخشها 

شباهت نزدی

به یکدیگر بوده و اختالف زیادی با مشخصههای مشتریان موجود در سایر
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بخشهادارند.نتایج خوشهبندی در جدول ( )9ذکر شده است.برایهری
ی

ازدستهبندیها7

واحدخروجیمجزاایجادگردیدهودرکل9گروهدرالیهخروجی،ساختهشدهاست .
جدول  -3دستهبندی بازار براساس انتظارات و ارزشهای گردشگران
مشاهده در هر

گروه A

گروهB

گروه C

گروه A

10

2

4

گروه B

4

84

10

گروه C

1

11

21

درصد کلی

%18/5

%82/9

%21/3

گروه A

1

3

1

گروه B

1

21

4

گروه C

1

8

5

درصد کلی

%1/2

%14/4

%25/9

گروه A

0

3

0

گسترش

گروه B

1

10

2

یافته

گروه C

0

1

8

درصد کلی

%4/8

%13/2

%31/5

نمونه

آموزشی

آزمایشی

گروه

*  :Aویژگیهای فردی و لذتهای سفر :B،سبک سفر C ،تجربههاو انگیزههای سفر 


میتوانبراساسارزشهای
میشود 9،گروهازسالمندانرا  
همانطورکهدرجدول  9مشاهده  
مورد انتظار تعریف کرد .گروه  Aدر زمینه ویژگیهای فردی و لذتهای سفر گردشگران
سالمندبازارنسبَتاهمگنیاستبهگونهایکهزیرشاخههایاینشاخصها بااندکتغییراتی
درمیانافرادتکرارمیشود.ب هترینشاخصبرایبخشبندیبازارگردشگرانسالمند،لذتهای

سفردرکنار ویژگیهای فردی است .نتایج ،قدرت پیش بینی و طبقه بندی معیارهای اصلی
بینیهاصحیحوبیشتریننمونه(%99/1گردشگران)درگروه B
میدهدپیش 
پرسشنامهنشان 
1- Customer Category
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وبیشترمبتنیبرسب

(تجربهوانگیزههای

سفر قرار دارند و % 97/3گردشگراندرگروه C

سفر)هستند ،بنابراین میتوان سب

وانگیزههایسفررا بهترین معیارهای پیش

تجربهها 
سفر ،

بینیوطبقهبندیبرایبخشبندیبازارگردشگرانسالمنددانست.درجدول4وضعیتفردی
گردشگرانسالمنداینمطالعهارائهشدهاست .
جدول - 4توزیع فراوانی ویژگیهای فردی

جنسیت

سن

تحصیالت

وضعیت تاهل

درآمد ماهانه

فراوانی

درصد

مرد

225

% 10

زن

182

% 40

 10تا  14سال

151

% 49

 18تا  19سال

15

% 15

 20تا  24سال

50

% 21

 28سال و باالتر

41

% 12

سیکل و پایین تر

103

% 22

دیپلم یا فوق دیپلم

190

% 80

لیسانس

14

% 12

فوق لیسانس یا باالتر

23

%1

زندگی با همسر

303

% 50

تنها

22

%2

جدا شده ام

5

%2

همسرم فوت شده

42

% 11

 800هزار تومان یا کمتر

21

% 20

 800هزار تا  1میلیون تومان

212

% 82

 1تا  2میلیون تومان

21

% 20
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وضعیت سالمتی
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بیش از  2میلیون تومان

11

%3

سالمت کامل

11

% 11

سالمت نسبی

151

% 49

بیماری خفیف

82

% 18

بیماری متوسط

22

% 19

بیماری شدید

4

%1

بخشاصلیبودهاست،بخشاولمربوطبهویژگیهایفردیوشخصیتی

پرسشنامهشامل 5
است.بیشترسالمندانیکهدرپژوهشحاضرهمکاریکردهاندمردانهستند 43،درصدکل
اینافراددارایسن90تا94سالبوده،نیمیازاینافراددارایتحصیالتدیپلمیافوقدیپلم
میکنند .بیش از نیمی از این افراد درآمدی
بوده 30 .درصد با همسرشان دو نفری زندگی  
متوسط ( 500هزار تومان تا ی

میلیون تومان) دارند و از نظر سالمتی از سالمت نسبی

برخوردارند.از آنجا که بیش از نیمی از این افراد درآمدی متوسط دارند توسعه گردشگری
داخلیبرایاینافرادگزینهمناسبیخواهدبود.همچنیننتایجمربوطبهشخصیتاینبخش
نشانداده 95درصداینافراداعتمادبهنفسمتوسطبهباالییدارندو 12درصداینافراداز
روحیه جستجوگری متوسط به باالیی برخوردارند.بخش دوم و سوم مربوط به تجربه و
انگیزهها یسفرسالمنداندرموردخدماتحملونقل،اقامتگاه،همراهدرسفر،فصلسفرو

میدهدکه
طولمدتسفراست.نتایجبدستآمدهازمقایسهایندوبخشپرسشنامهها نشان  

اک ثرسالمندانبیشترینتجربهسفرراباخودروشخصیواتوبوسداشته،امابهترتیبهواپیما،
میباشد.
قطاروسپسخودروشخصیمحبوبترینوسایلحملونقلسفربرایاینافراد  
بسیاریازسالمندانتمایلشانبرایسفرباهواپیماراراحتیوسرعتجابهجاییوقطاررا
عالوهبر راحتی،امنیتوایمنیعنوانکردهاند.اختالفدرایندوموردباهزینهباالیحملو
نقلهوایی،ترسازسقوطوسوانحهواییوزیرساختهایضعیفحملونقلریلیکشور
قابلتوجیهاست.ازنظر10درصدپاسخدهندگانسیستمریلیاولویتانتخابآنهانیستزیرا
بسیاریازواگنها  قدیمیهستند،سروصدایزیادیدارند،خدماتویژهبرایافرادسالمند
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ارائهنمیشود،عرضراهروها کماستوسرویسبهداشتیفرنگیندارند.دربسیاریازموارد

پزش

قطاروجودنداردوبرخوردکارکنانمتناسبباسنوسالاینافرادنیست.گردشگران

سالمندنیازبهارتقاک یفیتوامنیتخطوطهواییداخلی،گسترشمسیرهایهوایی،همچنین
ارتقایکیفیتواگنهاوکوپهها وگسترشخطوطریلیکشوروارائهتخفیفاتویژهحملو

نقلتاکیدداشتند.درمورداقامتگاه،بسیاریازسالمنداناصفهانیمعموالازهتلهایمعمولییا

هتلآپارتمانها ومنازلشخصیواجارهایویاچادروکمپاستفاده میکنند.ایندرحالی

درصدهتلهایمعمولییاهتل

درصدعالقمندبهاقامتدرهتلهایلوکس 29،

استکه 43
آپارتمانها و  25درصد خواهان اقامت در منازل شخصی و اجاره ای هستند .بسیاری از

سالمندان به صورت انفرادی سفر نمیروند 92 ،درصد این افراد معموال به همراه خانواده و
اقوام 22 ،درصد با همسرشان (دو نفری) و  79درصد با دوستان و همکاران سفر میکنند.
همچنیندرصورتفراهمشدنشرایط20،درصدافرادعالقهمندبهسفربادوستانوهمکاران
هستند.ازآنجاکهسالمندانوخانوادههایایرانیتمایل زیادیبهسفرهایخانوادگیبههمراه

خودرو شخصی دارند ،به نظر میرسد تولید و فروش و اجاره خودروهای کاروانی 7یا خانه
میشودوامکاناتکاملی
متحرک،اتاقکیکهقابلحرکتدادناستوتوسطماشینکشیده  
ازجملهنور،گرما،آبوسرویسبهداشتیداردگامیموثربرایگسترشگردشگریبهویژه
گردشگریخانوادگیوکاهشهزینههایاقامتاست 23.درصدافرادسالمند،سفردرفصل

میدهندو برای 25درصد نیزفصلسفر
بهار و 21درصد،سفر درفصلتابستانرا ترجیح  
اهمیتزیادیندارد.ایندرحالیاستکهدرتجاربسفرهایقبلیشان 92درصداینافراد
میرفتهاند.اینمسئلهنشاندهنده
معموالدرتعطیالتتابستانو24درصددرفصلبهاربهسفر 
آن است که این افراد گزینههای مناسبی برای رونق گردشگری داخلی در فصول کم سفر2
هستند.نتایجمقایسهتجربهوعالیق طولمدتسفرنشانمیدهدکه 35درصدافرادسالمند
اکثرابین9روزتای

میکنندو72درصدبیندوتاسههفتهکهاینتعداددرعالیق
هفتهسفر 

به27درصدارتقایافتهاست.

1 . Mobile Home
2 . Low Season
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برهمیناساسباتوجهبهویژگیها یفردی،تجربهوعالیقسفرگردشگرانسالمندرامیتوان

میدهد.
بهسهبخشتقسیمنمود.جدول،5تعداداعضایهربخشرانشان 
جدول  -5تعداد اعضای هر خوشه پس از بخش بندی

گروهها

B

071

C

 724

A

 39
 930

کل دادهها

مدل سازی و پیش بینی با استفاده ازMLP
دراینپژوهشبرایپهیشبینهیگروههاازتکنیه پرسهپترونچندالیههیهامعمهاری MLPدر
پردازندههایشبکهبههچنهدالیهه

شبکههایعصبیمصنوعیاستفادهمیشودکهپیشخوربودهو

شبکههاالیهاول،ورودی،الیهآخر،خروجهیوالیههههایمیهانی،
مختلفتقسیمشوند؛دراین 
شبکههایعصبیمهیتهوان
میشوند.اینمعماریراپرکاربردترینمعماری 
الیههایپنهاننامیده 

شبکههایعصبیازنرمافزارMATLAB2011استفادهشهدهاسهتکهه
نامید.برایحلمدل 
بهمراتبشبکهعصبیخطایکمترینسبتبهمدلچندعملیدرپیشبینینمونههداشهتهاسهت.
طراحیهایبسیارزیادیموردآزمونواقعشد،درنهایتشهبکهایاز

برایتعیینبهترینشبکه،
پنجالیهورودی70،الیهپنهانوی

الیهخروجیبهتهرینجهوابراداد .الگهوریتمیهادگیری

شبکهعصبیمنتخبدرساختارسهالیه،پسانتشارخطهااسهت.الگهوریتمپهسانتشهارخطهااز
ترینروشهایآموزشبامربیاستکهدرشبکههایعصبیکاربردفراوانهیدارد.ایهن

معروف
الگوریتمدرسال7339مطرحشد(راملهارت،هینتونومکلنهد.)7339،7ازمجمهوع930نمونهه
موردبررسی،تقریباً%99آن،یعنی225دادهبهعنواندادهههاییهادگیریبهرایشهبکهعصهبی،
مورداستفادهقرارگرفت.از%94باقیماندهدادههابهعنواندادههایآزمونبهرایتعیهینقهدرت
پیشبینیمدلپژوهشاستفادهشدهاست.پسازآموزششبکهعصبیباایهناطالعهات،شهبکه
1- Rumelhart, Hinton& McClelland
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عصبیبا2تکراروبامقدارمیانگینمجهذورخطهای0/437بهههمگرایهیرسهید.درشهکل()2
روندهمگراییشبکهنمایشدادهشدهاست.

شکل  -0روند همگرایی مدل شبکه عصبی پژوهش در نرم افزار Matlab


پسازآموزششبکهعصبی،دقتشهبکهعصهبیدرپهیشبینهیعملکهرد،مهوردآزمهونقهرا ر
گرفت.اطالعات790دادهیعنی%94ازمجموع930نمونهمهوردبررسهی،بههعنهواندادهههای
آزمونبهشبکهعصبیآموزشدادهشدهدادهشد.خروجهیشهبکهعصهبیبههعنهوانعملکهرد
نرمالشدهبرایهربخشدرنظرگرفتهشهد.درجهدول،9نتهایجاجهرایمهدلبهرایدادهههای
آزموننمایشدادهشد هاست.سهتوناولپهیشبینهیعملکهردکههتوسهطمهدلشهبکهعصهبی
میدهد .
تخمینشدهشدهوستوندومعملکردواقعیشعبهرانشان 
جدول  -6مقادیر پیش بینی و واقعی بخش (نرمال شده)
پیش بینی

واقعی

بخش
A

-0/120

 -0/931

B

0/593

0/425

C

0/902

0/515
)2-Mean Square Error (MSE
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بهمنظوربررسیصحتپیشبینیمدلشبکهعصبی،مقادیرپیشبینهیشهدهوواقعهیعملکهرد
توسطآزمون tجفتشدهآزمونشد.درجدول1نتیجهاجرایاینآزموندرمحیطنهرمافهزار
SPSSبهنمایشدرآمدهاست .
جدول  -7نتیجه اجرای آزمون  tجفت شده
آزمونTجفتشده
احتمالپیشبینی 

سطحمعناداری

t

انحرافمعیار

میانگین

-7/012

0/247

-0/725

0/492

میتواننتیجهگرفتکهنتایجپیشبینی
باتوجهبهجدول 1مقدار Sigبیشتراز 0/05است  .
شده و واقعی تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.در این پژوهش با توجه به ساختار شبکه
عصبیمصنوعی و یافتههااز بخش کیفی (ویژگیهایفردیوشخصیتی،انگیزه سفر،تجربه
سفر،لذتهایسفروسب

سفر)درصورتایجادی

ارزشدرمشتریانموجبرضایتمندی

می شود ،یعنی مشتریان دست به مقایسه ارزش انتظاری از خدمات گردشگری برای
آنها  
میزنند.درنتیجهبخشهایمشخص
سالمندانوارزشواقعیبدستآمدهازخدماتفعلی  
میتوان بر اساس این ارزشها
شده از این ارزشها دارای عملکرد مناسبی است و  
رفتارگردشگرانسالمندرادراینگروههاراپیشبینیکرد .

شکل  -3ساختار شبکه عصبی مصنوعی
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طراحیهای بسیار زیادی مورد آزمون واقع شد ،در نهایت در هر سه

برای تعیین بهترین شبکه ،
شبکهازپنجالیهورودی70،الیهپنهانوی

الیهخروجیبهترینجوابرادادکهدرشکل9

می دهددستهبندیارزشهادرپیشبینیبازارگردشگریسالمندانو
میشود.ایننشان 
مشاهده 
بخشبندیآنعملکردمناسبیداشتهاست.
جدول- 5شاخصهای اندازه گیری خطای مدل

ارزش ادراکی

مدل

0/106

MSE

0/118

RMSE

با تحلیل شبکه عصبی مصنوعی( ،)MLPمیانگین مجذور خطای و جذر میانگین مجذور خطای
شاخص ارزش مورد انتظار ()7/079و ( )7/003بدست آمده است .توانایی شبکههای عصبی در
پرسشنامههاقادربه

مدلسازیرفتارگردشگراننشانداد کهشبکههای عصبیبااستفادهازاطالعات

ویژگیهایهرگروهدرجدول3نشاندادهشدهاست.

پیشبینیهستند.نتایجحاصلازبخشبندیو
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جدول -9نتایج حاصل از بخش بندی گردشگران سالمند
گروهها

ویژگیهای


A

B

C

اعتمادبهنفس

متوسط 

باال 

پایین

روحیهجستجوگری 

متوسط 

باال 

متوسط و باال

جنسیت

مرد/زن

مرد/زن

مرد /زن

سن

10–14سال

تحصیالت

دیپلمیافوقدیپلم /لیسانسوباالتر دیپلم یا فوق
دیپلم

سیکل

فردیو
شخصیتی 

90–93سال  41 – 46سال

وضعیتتاهل

زندگیباهمسر

تنها/باهمسر

زندگی با
همسر

درآمد

بیشتراز7میلیون بیشتراز7میلیون  011هزار تا
تومان 

تومان

0میلیون
تومان

وضعیتسالمتی

انگیزهسفر 

سالمتنسبی

بیماریخفیف سالمت نسبی

تاریخی،تفریحی،ماجراجویی،خرید،

تفریح،آرامش ،آرامش،مذهبی،

پزشکی،

آرامش،مذهبی،پزشکی(درمان)،مالقات

مذهبی،خرید،

مالقاتبااقوام

مذهبی،

فامیلودوستان 

مالقاتفامیلو

ودوستان 

آرامش

دوستان 
نوعوسیلهحملونقل 

محلاقامت 
تجربه 

خودرو

هواپیما/خودرو

خودرو

شخصی/هواپیما 

شخصی 

شخصی

منازلشخصی/هتل هتللوکس/

منازل
شخصی /

آپارتمان 

معمولی 

خانوادهواقوام 

باهمسر(دو

با دوستان و

نفری) 

همکاران

چادر و کمپ
ترکیبهمراهان 
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زمانسفر 

تابستان 

بهار/تابستان 

فصل سفر مهم
نیست

مدتاقامت 

سهروزتای

هفته  ی

هفته  سه روز تا یک
هفته

سب

سفر 

تور/انفرادی 

تورهایکامل  تورتنهابااقامت

انفرادی

ووسیلهحمل 
غذاورستوران 

رستورانهای

رستورانهایمحلی/
غذایخانگی 

مشهور 

رستورانهای
استانداردو
محلی

تصویرمقصد 

تفریحیوروحانی  آرامبخشو

تفریحی

روحانی 

لذتسفر 
آبوهوا 

نسبتاگرم 

معتدل 

معتدل

میزبانیمقصد 

دوستانه 

شبیهمبدا 

دوستانه

شرلیطحملونقل 

بدونتاخیروامن 

سریع 

بدون تاخیر و
امن

گروه اول( :)Aسالمندانمحافظهکار  39،نفردراینگروهقراردارند.اکثراینافراد10تا
 14سالسندارند،دارایمدرکدیپلمیافوقدیپلموپایینترهستندوازسطحسالمتنسبی
برخوردارند ،درآمدشان متوسط است 19 ،درصد این افراد معموال با خودرو شخصی سفر
کنند،منازلشخصیوهتلآپارتمانها اقامتگاهبسیاریازاینافراداست،معموالبههمراه


می
میروند،زمانسفربرایاینافرادغالباًبهاروتابستانبوده،مسافرتهای
خانوادهواقوامبهسفر 
ی

هفتهایرادوستدارند،درمقابل40درصداینافرادسفرباخودروشخصی95،درصد

میدهند و عالقمند به اقامت در
هواپیما و  25درصد قطار را برای سفرهای بعدی ترجیح  
دهندمسافرتهایشان

هتلهایآپارتمانیومنازلشخصیهستند70.درصداینافرادترجیح 
می
میدهند.لذتسفردر
طوالنیترباشد.اینگروهغذاهایخانگیومحلیرادرالویتقرار  
بدونتاخیربودنوسیلهحملونقلاستازاینروشایدخودروشخصیانتخاباولآنهاست.
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شهرهایباآبوهوایگرمرابیشترمیپسندندو12درصدآنهاشهرهاییباتصویرتفریحیو

مذهبیراانتخابمیکنند .

گروه دوم( :)Bسالمندانمرفه 710،نفردراینگروهقراردارند 47.درصداینفراد 90تا
93سالسندارند.اکثرافرادیکهبنابهدالیلیتنهازندگی میکننددراینگروهقراردارند،
این گروه سالمندانی هستند که سطح درآمد نسبتا باالیی داشته ،معموال با هواپیما و خودرو
میکنندودرهتلهایلوکسومعمولیاقامتدارند.اینافرادبرایسفرقطاررا
شخصیسفر 
میروند.
میدهند.بیشتراوقاتباهمسرشاندونفریبهسفر  
نسبتبهخودروشخصیترجیح  
میکنند.سرعتوسیلهحملونقلمعیار
درصداینافرادازمسافرتهایطوالنیتراستقبال 

20
میکنند.برایغذاریس
انتخابآنهاست.مقاصدآرامومذهبیرابیشترانتخاب  

نمیکنندو

میدهند.اعتمادبهنفسباالییدارندودرمقصدمعموال
رستورانهایشناختهشدهراترجیح  

یگردشگریمیروند.روحیهجستجوگرباالییدارندوبیشاز90

بدونتوربهدیدنجاذبهها

درصداینافرادمقاصدیکهشباهتبیشتریبهمحلسکونتشان(بهلحاظفرهنگی)باشدرا
ترجیحمیدهند .

گروه سوم( :)Cسالمندانجوان 724،نفردراینگروهقرارگرفتهاند.بیشازنیمیازافراد
میکننددراین
اینگروه 90تا 94سالههستند.اکثرافرادیکهمعموالبادوستانخودسفر  
گروهجایدارند.فصلسفربرایاینافرادمهمنیست.معموالباخودروشخصیواتوبوس
اچادروکمپاقامتدارند.درمقایسهتجربهها و

سفرکردهودرمنازلشخصی -اجارهایی
عالیقاینافراداختالفزیادیمشاهدهنمیشود.بیشازنیمیازاینافرادانگیزهاصلیسفر
خودرازیارت،تفریح،مرفتنبهمراکزدرمانیمجهزتر،استراحتوبودندرکنارخانوادهو
دوستانعنوانکردهاند .امنیتوراحتیوسیلهیحملنقل،قیمتوسیلهحملونقل،دسترسی
اقامتگاه،کیفیتغذاوپذیرایی،آبوهوایمقصد،دسترسیبهخدماتپزشکی،امنیتمقصد
ورفتاروبرخوردپرسنلبرایاکثراینافرادازاهمیتبسیاریبرخورداراست .
نتیجهگیری
سالمندی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان در نتیجه کاهش میزان زاد و ولد،
پیشرفتها ی علوم پزشکی ،بهداشت ،آموزش و پرورش و همچنین افزایش امید به زندگی
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میباشد.ازآنجاکهاینپدیده،درایرانپدیدهنوینیاستومیتواندآثارمتعددیبرجنبههای

مختلف زندگیبگذارد ،توجه به نیازها ودرنظر گرفتن اینافراد در برنامه ریزیها الزم و
سالمنداندورانبازنشستگیراسپریمیکنندومعموال بهدلیلفوت

میرسد.
ضروریبهنظر  
همسر و یا نبود فرزندان در کنار آنها تنها و آسیب پذیر هستند .سفر میتواند تاثیر مثبتی بر
کیفیتزندگیومیزانلذتاینافراد وداشتنتجربهخوشایند اززندگیداشتهباشد.تعداد
زیادوروبهرشد  افرادسالمند،انعطافپذیریزمانیوتمولمالیاینافرادآنانرابهیکیاز
بازارها ی جذاب صنعت گردشگری تبدیل کرده است .بسیاری کشورها درصدد شناخت و

برداشتنموانعتوسعه گردشگری برای این قشرهستندتاضمن جذب گردشگران سالمنداز
منافعاقتصادی  -اجتماعیتوسعهگردشگریبرایاینافرادبیبهرهنمانند.ایرانباداشتنتنوع
یدیدنیپتانسیلهایبالقوهفراوانیبرایتوسعهگردشگریسالمندان

آبوهواییومکانها

دارد .این پژوهش به دنبال شناخت و بخش بندی گردشگران سالمند ایرانی و پیش بینی
ارزشهای مورد انتظار آنها بوده است .برای شناسایی این ارزشها از روش کیفی و با انجام
مصاحبهها ینیمهساختاریافتهباسالمندانوتحلیلتماینارزشهادرقالبپنجدستهمشخص

شد.برایبخشبندیبازار،پرسشنامهایبراساساینارزشهاطراحیشدودرجامعهنمونه

توزیعشد.باتکنی

 RBFبازاراینگردشگرانبهسهبخشتقسیمشد.سپسبرایسنجش

قابلیت پیش بینی بازار گردشگران سالمند با ارزشهای مورد انتظار شناسایی شده از تکنی



شبکهعصبی MPLاستفادهشدکهنشانازعملکردمناسبمدلپیشبینیداشت.برمبنای
میتوانگردشگرانسالمندبراساسارزشهایموردانتظارشانرابهسهگروه
نتایجپژوهش  
میتواندبرایبرنامهریزیگردشگریاستفادهشود زیراقابلیت
تقسیمکرد.اینتقسیمبندی  
پیشبینیمناسبیدارد.براساسوسیلهسفر،مکاناقامتوسنسالمندانمیتوانبستههایسفر

جذابیرابرایاینگروههامشخصکرد.همچنینبرایمعرفیمقاصدگردشگریبادرنظر
میتوان برنامههای معرفی و تبلیغاتی مجزایی را در نظر
گرفتن ارزشهای متفاوت هر گروه  
گرفتزیراجاذبهها  وعالئقهرگروهمتفاوتاست.گروهاولسالمندانمحافظهکارهستند

اکثراینافرادمدتزیادیاستکهبهدورهسالمندیواردشدهاند.تجربهیسفراینافرادبا
عالیق شان متفاوت است .سالمندان این گروه بیشتر با خودرو شخصی سفر کرده اند اما
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میدهند،درسالهایآینده
عالقمندبهسفرباهواپیماوقطارهستندواقامتدرهتلراترجیح 
ممکناستاینافرادتعدادسفرهایخودراکاهشدهندتامطابقمیلشانسفرکنندبرهمین
می توانبافراهمکردنامکانات،زمینهسفرهایراحتتروباقیمتمناسبرابرایایشان
اساس  
فراهمنمود.گروهدومسالمندانیهستندکهمعموال 90تا 93سالههستنداینافرادمعموالبا
میکنندامابیشترآنهاخودروشخصی رابرایسفرهایآینده
هواپیماوخودروشخصیسفر  
ترجیحنمیدهندوقطارجایگزینآنشدهاست.هتلهایلوکسومعمولیاقامتگاهبسیاریاز
میکنند،چراکهفصولخلوتتروآبوهوای
آنهااست.اینافراددربهاروتابستانسفر  
میدهند.گروهسومافرادیهستندکهبادوستانوهمکارانسفر
معتدلرابرایسفرترجیح  
میکنندودرمنازلشخصیاجارهاییاچادروکمپ
میکنندمعموالباخودروشخصیسفر  

میدهد که
اقامت دارند .نتایج حاصل از انگیزههای اصلی سفر گردشگران سالمند نیز نشان  
زیارت ،تفریح ،دیدن مناظر طبیعی و مراجعه به پزشکان ماهر تر و مراکز درمانی مجهزتر،
استراحتوبودندرکنارخانوادهودوستانانگیزههایاصلیسفراینسالمنداناست.درهمین

می رسدباتوجهبهاهمیتامنبودنوسیلهحملونقلبرایدوگروهسالمندان
راستابهنظر  
میشود مسئولین گسترش خطوط ریلی کشور ،ارتقا کیفیت واگنها و کوپهها ،کم
پیشنهاد  
کردن سر وصدا ،عریض کردن راهروها ،کم کردن ارتفاع پلهها ،ارائه خدمات ویژه مانند
سطحهایشیبداروسرویسفرنگی،تجهیزخدماتپزشکیرادراولویتبرنامهقراردهند.در

حملونقلهوایی،گسترشخطوطهواییداخلی،ارتقاضریبامنیتهواپیماهایکشور،ارتقای
کیفیت و خدمات ویژه هوایی به ویژ خدمات پزشکی ،اختصاص تخفیفات ویژه برای افراد
سالخوردهازاهمیتباالییبرخورداراست .
میتوانددرمباحثیمانندارتقا
میتوانددررشدگردشگریسالمندانموثرباشد  
ارزشهاییکه  
امنیتجادههایکشور؛ارتقاتجهیزاتپزشکیدرطولجادهها؛افزایشکیفیتغذاهایبین

راهی،ارائه تقویمهای آب و هوایی شهرهای توریستی مختلف کشور برای افراد سالخورده،
یسفرمتنوعترازنظرزمانیومکانیبرایاینافراد؛ارائهبستههایسفرباتخفیف

ارائهبستهها
برای بازنشستگان در کانونهای بازنشستگان ،تعاونیها و صنفهای مختلف شغلی (برای
سالمندانیکهدوستدارندباهمکارانخودسفرکنند)مدنظرقرارگیرد .
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می شودکهمتولیانگردشگریکشور،اهمیتوبودجهبیشتریبرایتجهیزکاالهای
پیشنهاد  
ومحلهایاقامتمانندآسانسور،پلهبرقی،

رفاهیدرترمینالها،راهآهن،فرودگاهها،جاذبهها
شیبراههها برایعبورویلچر،عریضبودنراهروهاوورودیدرها،تعبیهپلهها باارتفاعو

شیبمناسبوخطوطآهنی،غیرهلغزندهبودنسطوح،تعبیهصندلیدرمکانهایخاصبرای
استراحتسالمندان،تعبیهتابلوهایهشداردهندهاختصاصدهند .
همچنیناقداماترفاهیعمومینظیراحداثدستشوییعمومیبرایاستفادهیافرادتوانخواه،
یبزرگ؛تولیدوفروشواجارهخودروهایکاروانییا

وجودویلچردرفروشگاههاوجاذبهها

خانه متحرک ،اتاقکی که قابل حرکت دادن است و توسط ماشین کشیده میشود امکانات
کاملیاز جمله نور ،گرما ،آب وسرویس بهداشتیدارد ؛آموزشکارکنانبرای برخورد با
افرادسالخورده؛ساختوتجهیزکمپهاییمناسببرایاقامتوتفریحافرادسالمند،توصیه
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