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کاوشی بر تبیین پیشایندها (پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر
گردشگران سالمند
محمدرضاکریمیعلویجه،9امیراصالنیافراشته،2مریمنائلی 3
تاریخدریافت-19/4/95:تاریخپذیرش 19/8/29:

چکیده
باافزایشسرعتپیریجمعیتجهانوافزایشتعدادسالمندان،یکیازصنایعیکهدرچنددههاخیر،این
بخش از بازار برای آنها جذاب به نظر میرسد ،صنعت گردشگری است .لذا این پژوهش به دنبال بررسی
پیشایندهاوپیامدهایرضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمنداست.جامعهآماری،کلیهگردشگرانیهستندکه
نامهای
ها،پرسش 


آوریداده

سالبرخوردارهستند.برایجمع
بهشهراصفهانمسافرتکردهوازحداقلسن 06
خوشهایودردسترس،تعداد350
نمونهگیری  
اساسپیشینهپژوهشتنظیمشدهاستکهباروش 

ساختمندبر 
برایتحلیلدادههاوآزمون

دادهشدهومبنایتحلیلاینپژوهشقرارگرفتهاست.
طورکاملپاسخ 


پرسشنامه،به
بهرهگیری از نرمافزار پی ال اس استفادهشده است.
مدلسازی معادالت ساختاری با  
فرضیههای پژوهش از  

میدهدکهازمجموعپیشایندهایمؤثربررضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمند،
یافتههایپژوهشنشان 

وارزشادراکشده،تأییدگردید.دربررسی

متغیرتازگی،درگیریوفرهنگمحلیموردتأییدقرارنگرفتند
پیامدهایرضایتازتجربه سفر سالمندان،تمامفرضیات ازجمله کیفیتزندگی،رضایتازاوقاتفراغتو
رفتارهایآیندهموردپذیرشقرارگرفتهاست .

واژگان کلیدی :گردشگریسالمند،کیفیتزندگی،تجربهسفر،اوقاتفراغت،رفتارآتیگردشگر 
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مقدمه
ها،تخمینزدهاند کهتعدادافرادباالی 04سالدردنیا،رو


شدهدرپژوهش

هایانجام
پیشبینی

به افزایش است ،تا جایی که آنها  20درصد از جمعیت جهان را تا سال  2646تشکیل
میدهند(هاب .)2699 ،9از این تخمین میتوان اینگونه استنباط کرد که درصد گردشگران

توجهیازبازارگردشگریرابهخوداختصاصمیدهندروبهافزایش

سالمندکهبخشقابل
است(بایوهمکاران،2669،2الهمنودنیلسان،2669،3اشرودروویدمن.)2669،5همزمانبا
افزایشجهانیروزافزونجمعیتسالمند،درکشورمانیزجمعیتسالمندروبهافزایشاست.
باتوجهبهآهنگپرشتابکاهشباروریدرایراناز 4/9درصددرسال 9304به 9/8درصد
،پیشبینیمیشودحرکتبهسمتسالخوردگیجمعیتتسریعشدهوشروع

درسال9316
قرنپانزدهمشمسی،سرآغازروندروبهافزایشجمعیتسالخوردهدرایرانباشد،همانطور

شانمیدهد،نسبتجمعیت06سالوباالترکشوراز0/0درصددر

کهنتایجسرشماریهانیزن
سال  9394به  9/3درصد در سال  9384و به  8/2درصد در سال  9316رسیده و همینطور
بینیمیشودکهدرسال9594به95/4درصدودرسال9524به22


کندوپیش

افزایشپیدامی
درصدبرسد(عزیزیوهمکاران .)9315،
د ر این راستا ،زاویه نگاه بازاریابان نسبت به سالمندان در چند سال اخیر تغییر کرده است.
بسیاری از بازاریابان و کسبوکارها ،کلیشههای قدیمی که درباره این بخش از
مصرفکنندگانبه عنوانبخشیغیرفعالداشتندراکنارگذاشتهوبهاینبخشازبازارتوجه

بیشتری دارند(سولومون .)9312: 042-049 ،سیگنورتی و همکاران 4در سال  2694و نیز
پاتویلی و نیجکامپ 0در سال  2694بیان کردهاند که افزایش سریع تعداد سالمندان ،موجب
هایاقتصادیازجملهصنعتگردشگریمیشودوازآنجاکه

فرصتهایبسیاریبرایفعالیت

سالمندان در سن بازنشستگی ،وقت آزاد بیشتری دارند ،دارای پسانداز بیشتر و تعهدات
HAUB
BAI ET AL
LOHMANN & DANIELSSON
SCHRODER € & WIDMANN
SIGNORETTI ET AL
PATUELLI AND NIJKAMP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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هاکاهشیافته

هایحرفهایومسئولیتهایخانوادگیآن


چنینفعالیت

مالیکمتریبودهوهم
است و ازآنجاییکه گیو و همکاران 9در سال  2694نیز بیان کردهاند که داشتن یک تجربه
سالمتیآنهاکمککردهومشارکت

گردشگریبهکیفیتکلیزندگیگردشگرانسالمندو
درفعالیت هایگردشگری،یکراهمؤثربرایترویجسالمندیاست،بنابراین،بازارسالمندان،

بازارجذابیبرایصنعتگردشگریاست(اسعدیوهمکاران.)9310،بههمیندلیلیکیاز
صنایع مهمی که به این بازار از مصرفکنندگان توجه دارد ،صنعت گردشگری است
(سولومون.)9312:042،
زمینهها
گیرندگانحوزهیگردشگریدرشهرها،بادرکدرستازپیش 


سیاستمدارانوتصمیم
و پیامدهای تجربه سفر گردشگران سالمند ،بر روی ایجاد کسبوکارهای رقابتی و
استراتژی های بازاریابی برای بازار هدف گردشگران سالمند توجه جدی دارند(سدلی و

همکاران ،2699 ،2کیم و همکاران .)2694 ،پژوهشهای متعددی بهصورت پراکنده،
خصوصفعالیتهایسفر،مشخصاتجمعیت

گردشگرانسالمندورفتارهایمسافرتیآنهابه

3
هایگردشگرانسالمندراموردبررسیقراردادهاند


،ترجیحاتونیزانگیزه
شناختی-اجتماعی

(اندرسون والنگمیر،9182 ،5جانگ وهمکاران،2661 ،4نورمن و همکاران،2669 ،0سو و
).بهعالوهاینکهکیموهمکاران8نیزدرسال،2694تجربیاتسفرسالمندان
همکاران 2669،9
و کیفیت زندگی آنها را موردبررسی قرار دادهاند .علیرغم تمام این موارد ،در صنعت
رتجربیاتسفرگردشگرانسالمندوفعالیتهایاثرگذار

گردشگری،پژوهشهایمعدودیب
هاتمرکزکردهاند(کیموهمکاران،2694،


برکیفیتکلیزندگیورفتارهایپسازسفرآن
شده،اینگونه


).بنابراینباتوجهبهمطالبگفته
لیوتایدسول،2664،1ویومیلمان2662،96
1. GU ET AL
2.SEDGLEY ET AL
3.SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
4. ANDERSON & LANGMEYER
5. JANG ET AL
6. NORMAN ET AL
7. HSU ET AL
8. KIM ET AL
9. LEE & TIDESWELL
10. WEI & MILMAN

4

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،45بهار 8931

متعددوپراکندهانجامگرفتهدررابطهباگردشگران

شودکهعلیرغمپژوهشهای


استنباطمی
سالمند ،پژوهشی که به شناسایی پیشایند و پیامدهای تجربه سفر گردشگران سالمند بپردازد
پیشزمینهها)وپیامدهای
انجامنگرفتهاست.لذااینپژوهشدرصددشناساییوتبیینپیشایندها( 
یباشد .
رضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمندم 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بر اساس مدل طراحی شده ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاضر به دو قسمت پیشایندها و
پیامدهای رضایتمندی از تجربه سفر تقسیم شدهاند .در قسمت پیشایندها با مرور مطالعات
گذشتهوبررسیعواملتأثیرگذاربررضایتازتجربهسفر،فهرستیاز متغیرهاگوناگونیبه
دستآمد.پسازتطبیقاینمتغیرهاباخصوصیاتفردیگردشگرانایرانی،فرهنگوآداب
و رسوم مردم ایران و شرایط حاکم بر صنعت گردشگری کشور 5 ،عامل کیفیت زندگی،
درگیری،ارزشادراکشدهانتخابشدند .

 کیفیت زندگیکیفیت زندگی 9احساس رفاه فرد و رضایت یا عدم رضایت او از زندگی است(دالکی و
)بیانمیکنندکهغالباًمحققانبیندوواژهکیفیت

رورکی.)9193،2اویسلوهمکاران2690(3
زندگیورفاه 5تفاوتیقرارنمیدهند،چراکهارزیابیهایعینیوذهنیازکیفیتزندگیدر
بین محققان متفاوت است .معموالً مطالعات رفاه و کیفیت زندگی در حوزه گردشگری را
میتواندرحیطههایگوناگونتعریفنمود.براینمونهدلنیکاروهمکاران)2692(4کیفیت

زندگی گردشگران را به سه حوزه سالمتی فیزیکی ،سالمت روانی و رفاه اجتماعی تقسیم
)حیطهایمشخصرابرایکیفیتزندگیدر مبحث

نمودهاست.رحمانوهمکاران2664(0
اندکهشاملابعادسالمتی،کار،بهرهوری،مسائلمالی،حستعلقبه


گردشگریتعریفکرده
1. QUALITY OF LIFE
2. DALKEY & ROUKE
3 . UYSAL ET AL
4 . WELL-BEING
5. DOLNICAR ET AL
6. RAHMAN ET AL
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جامعه،حسامنیت،کیفیتمحیط،سالمتیعاطفیورابطهبادوستانوخانوادهمیباشد .


 درگیریدرگیری  9به معنای میزان عالقه فرد نسبت به یک فعالیت و پاسخ احساسی همراه با آن
است(منفردو .)9181،2همچنیندرگیریبهمعنایمیزانیاستکهیکگردشگربهیکفعالیت
عالقهمند است و پاسخهایی را در رابطه با آن فعالیت از خود نشان میدهد(گورسوی و

گاوکار.)2663،3ازنظربلوژتوگرنبویس،)9112(5درمبحثتجربهسفر،درگیریمؤثرترین
یمگیری اوبرای
میباشد ونقشدرگیری فرد درسفر ،درتصم 
عاملدر بهخاطرآوری سفر  
هایبعدیمنعکسمیگردد.

سفر

 ارزش ادراکشدهبیانگرارزیابیکلیمشتریازسودمندیکاالیاخدمتاستکه مبتنیبر
ارزشادراکشده 4
ادراک از چیزی که دریافت میکند در مقابل چیزی که از دست میدهد حاصل
ادراکشده در مقابل

میشود(زیتامل .)9188،0به معنای دیگر ،مقایسه مشتری از سودمندی

هزینه ادراکشده را ارزش ادراکشده گویند(الوالک .)2666،9در مطالعات گردشگری،
ارزشادراکشده را میتوانفرایندیدانست که طیآن گردشگربراساستجربیاتمختلف

تفسیرمینمایدتاتصویری

دستهبندی ونهایتاً
سفر خود ،اطالعاتی رادریافت وسپس انتخاب ،
معنادارازارزش آنمقصدگردشگریرادرذهنخلقنمایند(پربنسنوهمکاران.)2693،8

 تازگیلیوکرامپتون )9112( 1تازگی 96راتفاوتدردرجهوحالتایجادشدهدرگردشگرپساز
بازدید از یک مقصد گردشگری نسبت به تجربه پیشین او تعریف میکنند .تازگی عاملی
1. INVOLVEMENT
2. MANFREDO
3 . GURSOY & GAVCAR
4. BLODGETT & GRANBOIS
5. PERCEIVED VALUE
6. ZEITHAML
7. LOVELOCK
8. PREBENSEN ET AL
9. LEE & CROMPTON
10. NOVELTY
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کلیدیوزیربناییدرگردشگریاستوباویژگیهایجدیدبودنوناآشنابودنتجربهپیوند

خوردهاست(چنگولو.)2693،9

 فرهنگ محلیفرهنگمحلی2جمعیتیامردمآنمکانوجزءمهمدرتوسعهمقصدگردشگریاست(دوآیر
توسطتعاملبااجتماعتحتتأثیرقرارمیگیردودر

وکیم.)2693،3تجربیاتگردشگراندائماً
مهمترین
فاصلهایبینتجربیاتمردمآنمکانوتجاربگردشگرانقراردارد(سلستد .)2669،5

عامل در تجربه گردشگر ،تعامل او با مردم ساکن در مقصد گردشگری است(اولد و
کیس .)9119،4

 رفتارهای آتی گردشگرشرکتهای گردشگری،تمایلرفتارهایآتیگردشگر،0کلیدیبرایسودآوری

برایبیشتر 
یآتیگردشگربهعنواناحتمالدرونیفرددرجهتانجامبرخی

سازماناست.تمایلرفتارها
تعریفشده است(کنی و هیدایت .)2696،9درواقع رفتارهای آتی گردشگر

رفتارها در آینده 
متأثر از تجربیات گردشگری است ،به نحوی که در ادبیات موجود تمایل به دیدار دوباره،8
نقلقولهای 96مثبت از مقصد بهعنوان بازتابی از
پیشنهاد مقصد به دیگران 1و تمایل به ارائه  
رفتارهایآتی گردشگرووفاداریگردشگرانبهیکمقصدورضایتگردشگراست(لیو
هسو2693،99؛ایسبیوووییرا2693،92؛باونوشوتن .)2668،93

1. CHENG & LU
2. LOCAL CULTURE
3. DWYER & KIM
4. SELSTAD
5. AULD & CASE
6. FUTURE BEHAVIOR
7. CANNY & HIDAYAT
8. REVISIT
9. RECOMMENDATION
10.WOM
11. LEE & HSU
12. EUSEBIO &VIEIRA
13. BOWEN &SCHOUTEN
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توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
پیشایندهای رضایت از تجربه گردشگر
تازگی سفررا میتوانسفری باویژگیهای جدید وتجربیاتیناآشنادانست که با تجربیات
گذشته فرد متفاوت است .اگرچه تازگی یک تجربه ،انگیزه اصلی در انتخاب مقصد سفر
میباشد ،مطالعات محدودی در این حوزه و در ادبیات علوم رفتاری موجود

است(فایسون.)9199،9شماری از مطالعات ،تازگی را از جنبه محرکی برای کنجکاوی در فرد
کردهاند(فالر ،)9109،2در نمونه دیگر تازگی از بعد نیاز فرد به جستجوموردارزیابی
بررسی  
قرارگرفتهاست(فینگروموک،)9199،3دربرخیدیگراینعاملازجنبهاحساسیبررسیشده
است(زوکرمن و همکاران .)9105،5تمایل فرد در انگیزه کسب تجربیات جدید و به حداقل
افراطیگونه در مطالعاتی توسط  وینت و بیشاپ )9196(4و

رساندن انگیزهها در شرایط 
ایزوآهوال)9186(0درحوزهسفرواوقاتفراغتموجوداست .
:H1تازگیبررضایتمندیگردشگرسالمندازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد.
)براساسبررسینمونهایازگردشگرانمحلیوباتحلیلخدمات

هوآنگ،لیوچن2664(9
ارائهشده درپارکملیتایوانرابطهمثبتبیندرگیریگردشگریدرسفرورضایتمندیاورا

بهاثباترساندند .النگفورد و همکاران)9110(8درگیری شخصی گردشگررابهعنوانعاملی
برنامههای موجسواری درهاوایی
شرکتکننده در  

مهمدرنمرهرضایتمندیگردشگرانژاپنی
نظرگرفتهاند،

کردهاند و یونوایسل )2664(1انگیزهراکهنوعیدرگیریشخصیدر 
ارزیابی  
کردند .

زمینهایازرضایتمندیفردمعرفی
پیش 
بهعنوان 

:H2درگیریگردشگرسالمنددرسفربررضایتمندیاوازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد .
1 . FAISON
2. FOWLER
3 . INGER & MOOK
4. ZUCKERMAN ET AL
5 .WITT &BISHOP
6 . ISO-AHOLA
7. HWANG, LEE & CHEN
8 . LANKFORD ET AL
9. YOON & UYSAL
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ارزشادراکشده ،موردتوجه محققانحوزهگردشگریقرارگرفته

درسالهایاخیر،متغیر 
است .برخی مطالعات مانند مرفی و همکاران )2666( 9و اوه و ژینگ )2663( 2رویکرد
ساختاریودوبخشی رامدنظرقراردادهاندکهیکبخش مربوطبه مزایایدریافتشدهو
بخشدیگرهزینههایپرداختشدهاست.درادامهبرخیدیگرازمحققانرویکردچندبعدیرا
بنکناشتین و همکاران )2663( 3دریافتند که رضایت از خدمات
اتخاذ نمودهاند .برای نمونه  
استبااینتفاوتکهارزیابیهایاحساسی

فریحیتابعیازارزیابیهایشناختیواحساسی

ت
تریراایفامیکنند .


نقشپررنگ
:H3ارزشادراکشدهبررضایتمندیگردشگرسالمندازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد .
احتمال زیادی وجود دارد که تجربه گردشگری تحت تأثیر عناصر متعددی قرار گیرد و به
بازدیداز یکمکان خاص یا جاذبههای گردشگریآنمکانمحدودنشود( میشل.)2669 ،
میتواندبزرگیاکوچکباشد.هرچقدر
فرهنگها 

میدهدکه تفاوتدر
ادبیاتتحقیقنشان 
تفاوتدرفرهنگ گردشگرومقصدگردشگریزیادباشد ،احتمالبیشتریوجوددارد

میزان
مشارکتکنندگان باعثسوءتفاهم ودرنتیجه اختالفشود وبرروی

کهرفتارهایهریکاز
رضایتازسفروتجربهگردشگرتأثیر بگذارد(سوتان.)9109،5براینمونهدرمطالعهآلگرهو
گرو،) 2690(4رضایتوعدمرضایتگردشگرانراباتوجهبهعواملمتعددیازجملهسبک
زندگیمردممحلیوروشآش پزیآنانموردبررسیقراردادند.نتایجنهاییمؤکدتأثیرباالی
این دو متغیر بر رضایت گردشگر و همچنین اثر رضایت بر قصد سفر مجدد به آن مکان
میباشد .

:H4فرهنگمحلیبررضایتمندیگردشگرسالمندازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد.

1. MURPHY ET AL
2 . OH & JEONG
3 . BENKENSTEIN ET AL
4 . SUTTON
5 . ALEGRE & GARAU

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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پیامدهای رضایت از تجربه گردشگر
میتوان ترکیبی از رضایتمندی فردتحتتأثیر اثر سرریز 9در
کیفیتزندگیادراکشدهرا  
دانست،بااینوجودتاکنون محققاندرمشخصکردناینحوزههابه

حوزههایی از زندگیاو 
توافقنظرنرسیدهاند(کیموهمکاران2694،2؛سیرگی32696،؛نیلوهمکاران.)2669،5دربین

بررسیشده

بهخوبی 
بسیاری از حوزههای زندگی ،اهمیت اوقات فراغت در کیفیت زندگی  
است(گیلبرت و ابداهلل2695،؛ سیلوراشتین و پارکر2662،4؛ اسپایرز و واکر )2661،0و رابطه
بهعنواننمونهنیلو
مثبتیبینکیفیتزندگیورضایتمندی از اوقاتفراغتتبیینشدهاست  .
همکاران( )2669رابطه کیفیت زندگی و رضایتمندی گردشگر را با استفاده از اثر سرریز
دستآمدهرابطهبینایندومتغیررابهخصوصدربخشهایی
موردبررسیقراردادندونتایجبه 
گرددتأییدمیکنند.محققاندرحوزهکیفیتزندگی ارزیابی


کهرضایتبهخدماتمرتبطمی
اوقات فراغت را از دو مسیر سنجش ذهنی و عینی موردمطالعه قرار دادهاند .بهعنوان نمونه،
مشارکتهای

سنجشذهنیازتجربهاوقاتفراغترامیتوانباشمارشامکاناتو یا میزان

دستهجمعی افرادمرتبطدانستوسنجشهایعینیراازمسیرمصاحبهباپاسخگویاندررابطه
رگیریدرفعالیتهاوتسلطبراموردرنظر

رضایتآنهاازسفریاآزادیعمل،د

بامیزان 
گرفت(نیل و همکاران .)9111،در رابطه با تأثیر تجربه گردشگران و رضایتمندی از اوقات
فراغت مطالعات گسترده انجامشده است .برای مثال هیرشمان و هولبروک)9182(9پیشنهاد
میکنندکهتجربیاتمشتریدرمسیریمختصبهخودبررسیشودوتأثیرارتباطاتمستقیمی

کهممکناستبرفروشداشتهباشد بایدجداازاینمقولهدرنظرگرفتهشود،چراکهمشتریان
هایخوددرنظرمیگیرند.کامرونوبردسسا)9189( 8در


تریرابرایانتخاب

مراحلپیچیده
مطالعه خود در پارک سرزمین عجایب کانادا پیشنهاد میکنند که فرمول موفقیت چنین
1. SPILLOVER EFFECT
2 .HYELIN ET AL
3. IRGY
4-.NEAL ETT AL
5.SILVERSTEIN & PARKER
6 . SPIERS & WALKER
7. HIRSCHMAN & HOLBROOK
8 . CAMERON & BORDESSA
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کسبوکارهاشناخت،طراحیواجرایفعالیتبرمبنایاوقاتفراغتاست(منلوایزواهول9ا،

).بنابراینمیتوانفرضیاتزیررادراینرابطهمدنظرقرارداد:

9189
:H5رضایتمندیازتجربهسفربرکیفیتزندگیگردشگرسالمندتأثیرمثبتدارد.
:H6رضایتمندیازتجربهسفربررضایتازاوقاتفراغتگردشگرسالمندتأثیرمثبتدارد.
:H7رضایتمندیازاوقاتفراغتبرکیفیتزندگیگردشگرسالمندتأثیرمثبتدارد.
رضایتمندییکیازپیشزمینههایاصلیدرایجادوفاداریدرادبیاتگردشگریاست(بیکرو

کرامپتن2666،2؛ چن و تی سای2669 ،3؛ گرپی و مونتاناری2694،5؛ هوآنگ و همکاران،4
.)2694احتمالبیشتریوجودداردکهگردشگران راضیمقصدگردشگریخودرابهدیگران
(بیهو و پرنتیس9119 ،0؛ باینی و همکاران2669؛چن و تی سای.)2669،
نیز توصیه کنند 
بعیدبهنظرمیرسدکهگردشگرانناراضیمجدداًبهآنمقصدگردشگریبازگردند.

همچنین
عالوهبراینگردشگرانناراضی تبلیغاتشفاهی منفیرادررابطهبا آنامکانمنتشرخواهند
تحقیقاترابطهمثبتبینتجربهرضایتبخش

کرد(آلگرهوگرو2696،؛چنوچن .)2696،
صیهآنمکانبه دیگرانرااثباتنموده است(باینیوهمکاران2669،؛گرپیو

گردشگر وتو
میدهد که رابطه مثبتی بین
مونتاناری2699،؛زابکاروهمکاران .)2696تحقیقاتپیشیننشان  
تجربه سفر گردشگر از یک مکان و سفر مجدد او وجود دارد .برای نمونه در مطالعات
نشانمیدهندکهقصدسفر

ونگ)2665(9وهوآنگوهسو)2661(8بررویگردشگرانچینی
باتجربهگذشتهآنهامرتبطاستوباهر بار سفر به آن مکان اینقصد

مجددبههنگکنگ 
می شود.تأثیرتبلیغاتشفاهیآنالینوآفالیننیزدرمطالعاتمتعددیموردبررسیقرار
قویتر 

کهاینتبلیغاتمیتوانندمثبتیامنفیباشند،محققاناینوضعیترابا

گرفتهاست.ازآنجایی
رضایتمندی گردشگر مرتبط دانستهاند(البرق1؛ 2693؛ لیتوین و همکاران2668،9؛ الرفعی و
1. MANNELL & ISO-AHOLA
2 . BAKER & CROMPTON
3. TSAI & CHEN
4 . GRAPPI & MONTANARI
5 . HUANG ET AL
6 . BEEHO & PRENTICE
7 . WANG
8 . HUANG & HSU
9 . ALBARQ

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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).دریکیازکاملترینتحقیقاتاشتینکوهلرو

همکاران،2692،2سوتیریادیسوونزیل2693،
ویلیامز) 2660(3سهتئوریدررابطهباایندومتغیرمطرحکردندودالیلگردشگررادربه
اشتراکگذاری عقیدهخود در موقعیترضایت ،عدمرضایت ووضعیتی بینایندو حالت

کنندهایمهمدررفتارهای
واندپیشبینی 

بررسیکردند.همچنین،رضایتازاوقاتفراغتمیت
آتی گردشگران درنظرگرفتهشود .نتایجرضایتازاوقاتفراغتدرزندگیفردطیفیاز
وانشناختی را در برمیگیرد(کیم و همکاران.)2694،
لذت بردن تا برطرف شدن نیازهای ر 
ازمطالعاتبهایننتیجهرسیدهاندکهلذتبردنازیکفعالیتمیتواندفردرابهانجام

تعدادی
مجددآنترغیبنماید،باعثایجادتبلیغاتشفاهیشودویافردرابهتوصیهفعالیتبهدیگران
بهعنوان نمونه لوزیر و همکاران )9113(5مدل انگیزشی را برای مشارکت در
مشتاق نماید  .
اوقات فراغت مورد بررسیقرار دادند تا عواملی کهباعث تشویقفرد سالمند بهفعالیتهای
اوقاتفراغتمیشودراشناساییکنند .

:H8رضایتگردشگرسالمندازتجربهسفربارفتارهایآتیاو(سفرمجدد،توصیهمکانبه
دیگرانوایجادتبلیغاتشفاهیالکترونیکی)رابطهمثبتدارد .
:H9رضایتگردشگرسالمندازاوقاتفراغتبارفتارهایآتیاو(سفرمجدد،توصیهمکانبه
دیگرانوایجادتبلیغاتشفاهیالکترونیکی)رابطهمثبتدارد .
هایانجامشدهکهپشتیبانفرضیههایاینپژوهشقرار

عالوهبرمواردذکرشده،پیشینهپژوهش
آوردهشدهاندوبر آناساسمدل

گرفتهوخالصهایازمطالبگفتهشده،درجدولشماره 9


مفهومیپژوهشدرشکلشماره9رسمشدهاست.

1. LITVIN ET AL
2 . AL–REFAIE, KO & LI
3 . STEINKUEHLER AND WILLIAMS
4 . LOSIER ET AL
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جدول  .1توسعه فرضیات و پیشینه پژوهش
پیشایندها و پیامدهای
رضایت از تجربه سفر

متغیرها

گردشگران سالمند

پیشایندها

شماره
فرضیه

تازگی

اول

درگیری

دوم

ارزش
ادراکشده
فرهنگ محلی
کیفیت زندگی
و رضایتمندی
فرد از اوقات
فراغت

سوم
چهارم
پنجم

منبع و پیشینه پژوهش

وینت و بیشاپ ()1791؛ وایس و آهوال()1791؛ بیو و اتزل
()1791؛ فینگر و موک)1791،؛ (فایسون )1799،؛ (نیسن)1711،
النگفورد و همکاران ()177۱؛ یون و ایسل ()2111؛ زاتوری ،اسمیت
و پوچکو()2119
مرفی و همکاران ()2111؛ اوه و ژینگ ()2113؛ بنکناشتین و
همکاران ()2113؛ ویلیامز و سوتار ()2117
میشل ()2119؛ سوتان ()17۱9؛ آلگره و گرو ()211۱؛ چن و
رحمان()2119
کیم و همکاران2111،؛ سیرگی2111،؛ اویسل و سیرگی 2119 ،؛
گیلبرت و ابداهلل2112،؛ سیلوراشتین و پارکر 2112،؛ اسپایرز و واکر

ششم

2117،؛ نیل و همکاران()2119؛ هیرشمان و هولبروک ()1792؛
کامرون و بردسسا ()1791؛ منل و ایزواهوال)1799( ،؛ اسمیت و

هفتم

دیکمان()2119
بیکر و کرامپتن 2111،؛ چن و تی سای 2119 ،؛ گرپی و مونتاناری

پیامدها
رضایتمندی و

هشتم

رفتارهای آتی
گردشگر

2111،؛ هوآنگ و همکاران 2111،؛ بیهو و پرنتیس 1779 ،؛ باینی و
همکاران 2111،؛چن و تی سای2119،؛ آلگره و گرو2111،؛ چن و
چن2111 ،؛ ونگ ( )2112و هوآنگ و هسو ()2117؛ البرق ؛ 2113؛

نهم

لیتوین و همکاران 2119،؛ الرفعی و همکاران  ،2112 ،سوتیریادیس
و ون زیل2113،؛ کیم و همکاران2111،؛ وزیر و همکاران () 1773؛
چن و رحمان()2119

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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H1

کیفیت زندگی

تازگی

H
H2

H

H
درگیری

رضایت از

رضایت از اوقات

تجربه سفر

H

H

H
H

ارزش
ادراکشده

رفتارهای آتی گردشگر
فرهنگ محلی
(سفر مجدد ،توصیه مکان به
دیگران و ایجاد تبلیغات شفاهی
الکترونیکی)
شکل .1مدل مفهومی پژوهش :پرایاگ و همکاران ،)2119(1بوئنین کنتری و همکاران)2119(2و کیم و
همکاران)2111(3

روش پژوهش
میآید .برای
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع میدانی است و پژوهشی مقطعی بهحساب  
هایمجازیوسنتی،وسایرپایگاههای


آوریاطالعاتثانویه،ازمقاالتعلمی،کتابخانه

جمع
شدهاست.همچنینبرایجمعآوریاطالعاتاولیه،ازپرسشنامهاستفادهشده

اطالعاتیاستفاده

هاییبااستفادهازطیفپنجگانهلیکرت

کهباتوجهبهشاخصهایهرکدامازمتغیرها،پرسش

تدوین شدهاست .جامعهآماریپژوهش،کلیهگردشگرانسالمندیهستند کهبهشهراصفهان

داشتهاند .منظور از گردشگران سالمند ،افرادی هستند که از
مسافرت کرده و ازآنجا بازدید  
1. PRAYAG ET AL
2.BUONINCONTRI ET AL
3. KIM ET AL
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حداقل سن  04سال برخوردار بوده(کیم و همکاران )2694 ،و به شهر اصفهان سفرکرده و
ارقامهای رسمی ،علیرغم عدم
انجامشده در آمار و  
یهای  
ازآنجا بازدید کردهاند .با بررس 
دسترسی به آمارهای دقیق ،در این پژوهش با مشورت و اخذ نظرات مسئولین و کارشناسان
یربط،براساس فرمولکوکران،حجمنمونه،تعداد 385نفرمحاسبهشد.برایاجتناباز
ذ 
خوشهایودردسترس،بینکلیه

پرسشنامهبهروشنمونهگیری

کاهشحجمنمونه،تعداد316
سالمندانباحداقل  06سالسنکهدراماکنمختلفگردشگری(فرهنگی،طبیعتوتاریخی)
شهراصفهاندرحالبازدیدبودندتو زیعگردید.دراینروشابتداشهراصفهانبهعنوانیکی
ازقطب هایگردشگریایرانانتخابگردید.سپسمناطقگردشگریشهراصفهانشناساییو

آوریدادههاکهدربازهزمانی


هاانتخابشدند.درمرحلهجمع

سهموردازپربازدیدترینآن
فروردین و اردیبهشت  19انجام گرفت ،پرسشنامه طراحی شده در روزهای مختلف هفته و
ساعتهایمختلفروزبین گردشگران سالمندتوزیع گردید .از مجموعآنها ،تعداد350

یهوتحلیل پژوهش حاضر قرار گرفت .برای تنظیم پرسشنامه و ابزار
پرسشنامه مبنای تجز 
پژوهشهایپیشیناستخراجومورداستفادهقرارگرفته استکه

اندازهگیری ،تعداد 30گویه از

منابعآندرجدولشماره ،2بهتفکیک،آوردهشدهاست و بر این اساسفرضیاتپژوهش
منظورارزیابیپایاییسنجههایمورداستفاده،ازدومعیار،

موردآزمون،قرارگرفتهشدهاست .
به
آلفایکرونباخ وپایاییترکیبی 9استفاده میشودکهنتایج آندر جدول 2نمایش دادهشده
است.کرونباخ)9149( 2میزاناستانداردباالی 6/9رابرایآلفایکرونباخوباگازیویی3
رابرایپایاییترکیبی،مناسبدانستهاندکهبرهمیناساس،باتوجهبه

()9188مقدارباالی6/0
نتایجنشاندادهشده،کلیهمتغیرهایاینپژوهش،ازپایاییمناسبیبرخوردارهستند .

همچنینبرایاعتبارسنجیسنجههاعالوهبررواییصوریوکسبنظرمتخصصان،ازتکنیک
استفادهشده است.درجدولشماره،2

تحلیلعاملیبهکمکنرمافزاراسمارتپیالاس 5
.بهمنظور
بارهایعاملیمربوطبههریکازگویههایاپرسشهایتحقیقآوردهشدهاست .

تحلیلساختاردرونیپرسشنامهوکشفعواملتشکیلدهندههرسازه یامتغیرپنهاناز ابزار

1. CR
2. CRONBACH
3 .BAGOZZI AND YI
4-.SMART PLS

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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یسنجههای این


،کلیه
تحلیل عاملیتائیدی استفادهمیشود.باتوجه به بارعاملی باالی6/5
پژوهشازاعتبارباالییبرخوردارهستندونیازبهحذفهیچکدامازسنجههانیست(اسفیدانیو

سنجههایهرکدام
سنجهها،برایارزیابیروایی 
همکاران.)9313:952،عالوهبربارهایعاملی 
سازهها ،از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا نیز استفاده میشود .روایی همگرا ،با
از  
استخراجشده)موردارزیابیقرارگرفتکهدر

بهرهگیریازشاخص(AVE9میانگینواریانس

دادهشده است .ازآنجاییکه مقدار بحرانی روایی همگرا ،در ادبیات6/4 ،
جدول  2نشان  
سازههای بهکاررفتهدر تحقیق را از نظر روایی همگرا،
یتوان تمام  
تعیینشده است ،بنابراین ،م 
تأییدنمود .
جدول  .2نتایج روایی و پایایی متغیرها و گویههای پژوهش
گویهها

متغیرها

بارهای

پایایی

روایی

آلفای

منبع استخراج

عاملی

ترکیبی

همگرا

کرونباخ

گویهها

سفر اخیر من به شهر
اصفهان آنقدر برایم
تازگی داشت که گویی
در طول زندگی برای

1/9۱9

اولین بار آن را تجربه

تازگی(( Novelty

این سفر ،یکی از
منحصربهفردترین
سفرهای زندگی من

1/992

بود.
تجربه سفر به شهر
اصفهان باتجربه
سفرهای دیگر من

1/979

1/۱99

1/927

)Kim et al(2010

کردهام

1/921

متفاوت بود
در سفر به این استان،
چیزهای جدیدی را

1/919

تجربه کردم
1. AVERAGE VARIANCE EXTRACTED
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در سفر به اصفهان،
توانستم از مکانهایی
که قصد بازدید از

1/۱99

درگیری ((Involvement

کنم
در این سفر از انجام
فعالیتهایی که واقعاً

1/729

1/992

1/922

1/911

میخواستم ،لذت بردم

)Kim et al(2010

آنها را داشتم دیدن

من به فعالیتهای
اصلی که در این سفر
تجربه کردم عالقهمند

1/977

شدم
به نظرم ،سفر به شهر
اصفهان ،ارزش
هزینهای که برایش

1/712

1/919

1/912

1/921

کردم را داشت

ارزش ادراکشده
فرهنگ محلی

( (Local

به شهر اصفهان ارزش
زحماتی که برایش

1/733

)Kim et al(2015

((Perceived Value

در کل ،به نظرم ،سفر

کشیدم را داشت
فکر میکنم سفر به
شهر اصفهان ،ارزش
زمانی که برایش

1/73۱

گذاشتم را داشت
هزینه سفر به شهر
اصفهان باقیمتهای
مدنظر من مطابقت

1/۱19

داشت

Culture

شهر اصفهان تحت
تأثیر قرار گرفتم
در سفر به شهر

1/991
1/911

./911

1/991

Kim et
)al(2010

از برخورد با مردم

1/919

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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اصفهان ،تجربه
نزدیکی را با مردم این
استان به دست آوردم
مردم شهر اصفهان

1/913

رفتار دوستانهای با من
داشتند
تجربه سفر به شهر

1/92۱

اصفهان مثبت است

رضایت از تجربه سفر

)(Satisfaction with Trip Experience

بهطورکلی؛ تجربه من

1/9۱3

از سفر به شهر اصفهان
مطلوب و دوست
داشتنتی بود
تجربه من از سفر به

1/931
1/729

شهر اصفهان ،مطابق

1/921

1/711

با انتظاراتم بود
در سفر بعدی به

1/913

اصفهان عالقهمندم که
این تجربیات برایم
تکرار شود
در کل ،از سفر خود

1/92۱

به شهر اصفهان ،راضی

Grissemann and Stokburger-Sauer (2012); Neal et al. (2007),
Buonincontri et al(2017),

در کل ،نظر من درباره

هستم

کیفیت کلی زندگی

اصفهان ،این احساس
به من دست داد که تا
این لحظه،به بخشی از

1/919

چیزهایی که در زندگی

1/711

میخواستم ،رسیدهام
باوجود فراز و
نشیبهای زندگیام،
این سفر در مدتی

1/979

1/۱2۱

1/919

)Kim et al(2015

((Overall quality of life

پس از سفر به شهر
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کوتاه توانست حس
خوبی را در من ایجاد
کند
با سفر به شهر

1/9۱۱

اصفهان ،رضایت من
از زندگی ،در مدت
کوتاهی افزایش یافت
بهطورکلی ،بهمحض

1/919

بازگشت از سفر به
شهر اصفهان ،احساس
خوشحالی میکردم
تجربه من از این سفر

1/997

بهیادماندنی بر کیفیت
زندگی من اثرگذار
بود.
خوبی را در این سفر

1/723

سپری کردم

)satisfaction

زمان مناسبی را به

1/7۱1

گذراندن اوقات
1/722

فراغت در این سفر
اختصاص دادم
از فعالیتهایی که در
وقتهای آزاد در این
سفر انجام دادم ،راضی
هستم

1/999

1/927

1/711

)Kim et al(2015

رضایت از اوقات فراغت زندگی (Leisure life

در کل ،اوقات فراغت

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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به نظرم ،ارزش آن را
دارد تا مجدداً به این

0/888

سفر مجدد

() revisit

توصیه مکان به دیگران

() recommend

تبلیغات شفاهی الکترونیکی

() EWOM

احتمال دارد دوباره در
آینده به شهر اصفهان

1/971

سفر کنم

/739
0

0/828

/878
0

در سفر بعدی تمایل
دارم روزهای بیشتری

1/922

را در این استان بمانم
من به دیگران پیشنهاد
میکنم که به این استان

1/931

رفتارهای آینده

)(Future Behavior

سفر کنند
نظرات مثبت خودم را
درباره سفر به شهر
اصفهان به دیگران

1/933

1/711

1/911

1/99۱

خواهم گفت
سایر دوستان و اطرافیانم
را به سفر به این استان

1/991

تشویق میکنم
من درباره این سفر در
رسانههای آنالین(مثل
تلگرام ،اینستاگرام و )...

1/171

با دیگران صحبت
میکنم
در انتخاب کلمات

1/979

مناسب برای معرفی
شهر اصفهان به دیگران
در رسانههای
آنالین(مثل تلگرام،
اینستاگرام و  )...دقت
میکنم

1/999

1/۱97

1/997

)Carroll and Ahuvia (2006), Kim et al(2015), Prayag et al(2017), Bambauer-Sachse & Mangold(2011

استان سفر کنم
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بخشهایی از تجربه سفر
خودم به شهر اصفهان را
در رسانههای آنالین(مثل
تلگرام ،اینستاگرام و  .)..با

1/۱29

دیگران به اشتراک
میگذارم


9

سازهها،بااستفادهازروشفرونل-الرکر ()9189سنجیدهشد
مرحلهیبعد،رواییواگرای 

در
کهنتایجآنموردتاییدقرارگرفت.

یافتههای پژوهش
آوریشده از منظر جنسیت ،سن ،و نیز تحصیالت

در قسمت آمار توصیفی ،دادههای جمع
دهدکهتوزیعپرسشنامهتقریباًبهطوریکسانبین


موردبررسیقرارگرفتهاست.نتایجنشانمی
زنان و مردان گردشگر توزیع شده است ( زنان  %42و مردان  )%58که   %59درصد از
پاسخگویان دارای تحصیالت کارشناسی %28 ،تحصیالت تکمیلی و تحصیالت دیپلم و زیر
%میباشد.همچنین ازنظرمیزان درآمد ،درآمد بیشتراز 5میلیون
دیپلم بهترتیب %95و 92
تومان()35%جایگاهاولودرآمدبیندومیلیونتومانتا 5میلیونتومان()21%دررتبهبعدی
درآمدیقرارگرفتهاست.میزاندرآمدیکمیلیونتومانتادومیلیونتومانبا%23نیزقابل
توجه است .منبع درآمد گردشگران  %38از محل درآمد حاصل از شغل %21،پس انداز
%کمکهایاطرافیانفردبودهاست.همچنینمقاصد

شخصی%24،حقوقبازنشستگیو6064
%فعالیتهایفرهنگی،و

%مکانهایتاریخی29،

گردشگریموردهدفپاسخگویاننیزدر45
هایتاریخی،طبیعیوفعالیتهایفرهنگیبودهاست 


%ترکیبیازمکان
99
هاازمدلسازیمعادالتساختاریاستفادهشده است .بدینمنظوراز نرم

برای آزمونفرضیه
افزار ،اسمارت پی ال اس استفادهشده است .دلیل استفاده از بسته نرمافزاری مذکور ،قابلیت
باشد.بنابراین،برایآزمونمعنیداریفرضیههاازدو


هایغیرنرمالمی

استفادهآنبراینمونه
شاخصضریبمسیرو  t- valueاستفادهشدهاست.شاخص  t-valueمعناداریضرایبمسیر
1. FORNELL - LARCKER

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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رصدچنانچهمقادیرآمارهی  tمابین+ 9/10و-

راارزیابیمیکند.درسطحاطمینان 14د

 9/10باشدفرضیهتائیدودرغیراینصورتفرضیهردمیشود.خروجیحاصلازنرمافزار،
دردوحالت،ضرایبمسیروضرایبمعناداری()t-valueدرشکل2و،3آوردهشدهاست .

شکل  )2ضرایب مسیر مدل

شکل  .3ضرایب آماری t-value

همچنیننتایجآزمونفرضیاتحاصلازخروجیآزمونفرضیاتمدلدرجدول،4بهطور
خالصهآوردهشدهاست.
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جدول  .1جدول خروجی نمودار مسیر فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری
فرضیات پژوهش

ضریب

T-Value

نتیجه
فرضیه

مسیر
تازگی  <---رضایت از تجربه سفر

1/121

1/199

درگیری  <---رضایت از تجربه سفر

1/139

1/372

ارزش ادراکشده  <---رضایت از تجربه سفر

1/221

3/911

تائید شد

فرهنگ محلی <---رضایت از تجربه سفر

1/199

2/191

تأیید

رضایت از تجربه سفر  <---کیفیت زندگی

1/399

3/21۱

رضایت از تجربه سفر <---رضایت از اوقات فراغت

1/922

12/921

تائید شد

رضایت از اوقات فراغت  <--کیفیت زندگی

1/292

2/211

تائید شد

رضایت از تجربه سفر <--رفتارهای آینده گردشگر(سفر مجدد ،توصیه

1/391

2/297

تائید شد

تأیید
نشد
تأیید
نشد

نشد
تأیید
شد

مکان به دیگران و ایجاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی)
رضایت از اوقات فراغت  <---رفتارهای آینده گردشگر

1/122

۱/3۱9

تائید شد

درپایان،برایارزیابیبرارزشکلیمدلدرنرمافزاراسمارتپیالاس 9ازشاخصGOF


استفاده میشود .این معیار بهمنظور ارزیابی نیکویی بر ارزش مدل  ،طبق فرمول زیر از دو

شاخصمیانگینشاخصتجمعی2ومیانگینتواندومضرایبهمبستگی3استفادهمیکند.


1. SMART PLS
2. COMMUNALITY
3. R SQUARE

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند
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حاصل آزمون شاخص برارزش مدل برابر با  6/590است .ازآنجاکه حداقل مقدار قابلقبول
برای اینشاخص 6/30است بنابراین میتوانادعاکردکهمدلپژوهشازبرارزشمناسبی
برخورداراست .
براساسیافتههاینها ییپژوهش،مدلنهاییپژوهشحاضرمبتنیبرفرضیاتپژوهشدرشکل
زیرآوردهشدهاستکهبراساسآن،نتایجوپیشنهادهاموردبحثقرارگرفتهاست .





کیفیت زندگی

H5

H7

رضایت از اوقات فراغت

رضایت از تجربه

H

سفر

H8
رفتارهای آینده گردشگر(سفر

H
ارزش
ادراکشده

H9

مجدد ،توصیه مکان به دیگران و
ایجاد تبلیغات دهانبهدهان



الکترونیکی)



مدلنهاییپژوهش(منبع:یافتههایپژوهش)

شکل.5



نتیجهگیری
نجامگرفتهاست .اینتحقیق با مدلیبر
پژوهش حاضرباهدفبررسیرفتارسفرگردشگرانا 
پایه ترکیب سه مطالعه پیشین کیم و همکاران( ،)2694بوئنینکونتری و همکاران( )2699و
یندها و پیامدها سفر
پرایاژ و همکاران( )2694شکل گرفت .مدل به دو بخش اصلی پیشا 
گردشگران سالمند تقسیمشده است .در قسمت پیشایندها عواملی همچون تازگی ،درگیری،
پیامدها کیفیتزندگی،رضایت
ارزشادراکشدهانتخابشدندودرقسمت 

فرهنگمحلیو
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ازاوقاتفراغتورفتارآیندهموردبررسیقرارگرفتند.همچنینمتغیررضایتازتجربهسفر
متصلکنندهایندوبخشدرنظرگرفتهشد.

بهعنوانمتغیر
سالمند 
یافتههادرقسمتپیشایندها،ازمجموعچهارفرضیه(تأثیرتازگی،
پسازآزمونمدلوبررسی 
درگیری،ارزشادراک شدهوفرهنگمحلیبررضایتمندیازتجربهسفر)،فقطفرضیهسوم

تأییدومابقیآنها،موردتأییدقرارنگرفت.نتایج،نشاندادکهفرضیهاول(اثرمثبتتازگی

دستآمدهاز
برخالفنتایجبه 

نمیباشد و 
رش  
قابلپذی 
سفربر رضایتمندیاز تجربهگردشگر)  
مطالعات چنگ و لو( ،)2693ایزو آهوال( ،)9186کوهن( )9192و کیم و همکاران()2694
است .در فرضیه دوم به ارزیابی تأثیر مثبت درگیری بر رضایتمندی گردشگران سالمند
نیزقابلپذیرش نیستوباتحقیقاتهوانگو

است.براساسیافتهها،اینفرضیه 

پرداختهشده 
لی(،)2664النگفوردوهمکاران( )9110ویونوایس( )2664درتضاداست .همچنینفرضیه
چهارم  کهبیانگرتأثیرمثبتفرهنگمحلیبررضایتگردشگرانسالمندبودهاست تأییدنشد
و نتیجه آن برخالف یافتههایی است که از مطالعات میشل( ،)2669سوتان( ،)9109اولد و
عدمتأیید و نیز عدم همخوانی
کیس( )9119و الگرو و گرو( )2690استخراج میشود .نشان  
یتوان تفسیروتوجیهکرد
یپیشینرااینگونهم 

نتیجهفرضیهاول،دوموچهارمباپژوهشها

تفاوتهای فرهنگی موجود در جوامع آماری پژوهشهای پیشین و پژوهش

که عالوه بر 
یرود کهاینسهمتغیر(تازگی،فرهنگمحلیودرگیری)بررضایتمندی
حاضر،ایناحتمالم 
ازتجربهسفرگردشگرانبه صورتمستقیممؤثرنبودهوممکناستکهعواملدیگریدراین

مسیر،نقشتعدیلگرومیانجیگر یداشتهباشند.دلیلاینتوجیهنیز،درپژوهشیکهکیمو

هابیانکردهاندکهمتغیر

گونهایکهآن
به 
همکارانانجامدادهاندموردتأییدقرارگرفتهاست 

درگیری از طریق ارزش ادراکشده بر رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند اثرگذار
است(کیموهمکاران.)2694،درواقع،نتایجاینپژوهشنیزنشاندادهکهمتغیرهایدرگیری،
فرهنگ محلی و تازگی بر ارزش ادارک شده تأثیر گذاشته و درنهایت ،ارزش ادراکشده
یگذارد ونقشمستقیم
گردشگران،برمیزانرضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمندتأثیرم 
هاتأییدنمیشود.درادامه ،فرضیهسوممبنیبرتأثیرارزشادارکشدهبرتجربهگردشگر


آن
سالمند مورد تائید است و با مطالعات مرفی و همکاران( ،)2666اوه و ژینگ( ،)2663بنکن

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیشزمینهها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند



25

اشتینوهمکاران()2663وویلیامزوسوتمار()2661همخوانیدارد.ضمناینکهشاخصهای
اینمتغیر،ازبارعاملیمناسبینیزبرخورداراستوایننشاناهمیتاینموضوعوتوجهبیش
تربهاینمتغیراستکهدرقسمتپیشنهاداتبهآنپرداختهخواهدشد .
دربررسیپیامدهایرضایتازتجربه سفر سالمندانتمامفرضیاتموردپذیرش قرارگرفتند و
میتوانندمطالعاتپیشینراتقویتکنند .فرضیهپنجمکهبیانگررابطهمثبترضایتازتجربه

سفر سالمند و کیفیت زندگی اوست با تحقیقات پیشین مانند مطالعات گیلبرت و
ابداهلل( ،)2695سیلوراشتین و پارکر ( ،)2662اسپایرز و واکر( )2661مطابقت دارد و مورد
تائید است  .فرضیه ششم یا تأثیر مثبت رضایت از تجربه سفر بر رضایت از اوقات فراغت با
تحقیقاتنیلوهمکاران( )2669همراستاست .فرضیههفتممبتنیبرتأثیررضایتگردشگراز
اوقات فراغت بر کیفیت زندگی سالمند نیز مورد تائید قرار گرفت(هیرشمان و هولبروک
9182؛کامرونوبردسسا9189؛منلوایزواهوال.)9189،همچنینتأثیرمثبترضایتازتجربه
سفرورفتارهایآینده(سفرمجددتوصیهبهدیگرانوتبلیغاتشفاهیآنالین) نیزباتحقیقات
بهخوبی همخوانیدارد و موردتائید است(بیکر وکرامپتن2666،؛چن وتی سای ،
پیشین  
2669؛ گرپی و مونتاناری 2994؛ هوآنگ و همکاران  .)2694درنهایت فرضیه نهم که تأثیر
مثبت رضایت از اوقات فراغت و رفتارهای آینده گردشگران سالمند را آزموده است مورد
یباشدوباتحقیقاتلوزیروهمکاران()9113؛کیموهمکاران()2694مطابقتدارد .
پذیرشم 
تهایپژوهشمیتوانپیشنهادهایکاربردیبرایصنعتگردشگری
مبتنیبرنتایجومحدودی 
اصفهان و نیز پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ارائه نمود .نتایج پژوهش نشان داد که
مجموعهای از عوامل  و متغیرها بر رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند شهر اصفهان

یتواند
استگذاریها موردتوجهقرارگیرد،م 
اثرگذاربودهکهاگربهآنهاتوجهشودودرسی 

پیامدهاییازجمله کیفیتکلیزندگی،رضایتازاوقاتفراغتورفتارهای آینده گردشگر
همچونسفر مجدد ،توصیه مکان به دیگران و ایجاد تبلیغات شفاهی الکترونیکیداشتهباشد.
نتایجنشاندادهاستکهاگرپیشایندهاییکهمنجربهرضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمند
یتواند منجربهسالمت فیزیکیوروانیگردشگران
میشودرعایتشود،اینمیزانرضایتم 

عالوهاینکهیکگامهمفراتررفتهو


زایشدهد.به
سالمندشدهورضایتاززندگیآنهارااف
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یتواند  منجر بهسفرمجدد وتوصیه بهدیگرانشود(گیلبرت وعبدواهلل،2665 ،9سیرجی و
م 
استگذاران در راستای کاهش
همکاران ،2699 2،سیرجی و لی .)2660 ،3اگرچه تالش سی 
یهای سفر سالمندان بر تقویت ارزش ادارک شده کمک
هزینهها و برطرف نمودن سخت 
کنداماباتوجهبهبارهایعاملیشاخصهایاینمتغیرواهمیتآننبایدازایننکتهغافل


می
مهمترازتالشواقعیما،ادراکی
شدکهارزشادراکشدهیکمتغیرادراکیوذهنیاستو 

همانطور کهگفته
دارند.بهعالوهاینکه 

انجامشده 
استکهگردشگرانسالمندازفعالیتهای 
یتواندبرارزشادراکی
شد،تازگیسفر،میزاندرگیریوفرهنگمحلیاماکنگردشگریم 
محدودیتها نیز مواجهه بود .اول

گردشگران سالمنداثرگذار باشد.پژوهش حاضر با برخی 
پاسخها در یکزمان اتخاذشده است.با توجه به
انجامشده و  
بهطورمقطعی  
اینکه این پژوهش  
بهدرستی نشان داده نشده
میرود که روابط علت و معلولی  
مقطعی بودن دادهها این احتمال  
مشاهدهشده ارتباطی با متغیرهای پژوهش نداشته باشد.

دادههای 
باشند.بنابراین احتمال دارد که  
میتواند به نتایج بهتری در روابط علت و معلولی بین متغیرها
به همین دلیل مطالعات طولی  
میتواند بر نتایج آماری،
بهاندازه نمونه پژوهش است که  
بیانجامد .محدودیت دوم ،مربوط  
میشود در
واریانس همبستگی و ضرایب تأثیر رگرسیون تأثیر بگذارد.به همین دلیل پیشنهاد  
بهجا یانتخابیکشهر،چندشهرواستاندرکشورهمچونمشهد،شیراز،
پژوهشهایآینده 

انتخابشدهوموردمقایسهقراربگیردچراکهانجامآنمیتواند

بهطور همزمان
اصفهانوتبریز 
مپذیری بیشتر نتایج این پژوهش کمک کند .محدودیت سوم اینکه به دلیل عدم
به تعمی 
برخورداری از پیشینه پژوهش مبنی بر نقش متغیرهای جمعیت شناختی بهعنوان متغیرهای
تعدیل گربراینرابطه،ایننوعارزیابیدراینپژوهشموردبررسیقرارنگرفت.باتوجهبه

اینکهدرپایاناینپژوهشایناحتمالمیرود کهبرخیازمتغیرهایجمعیتشناختی،این

رابطهراتعدیلکنندپیشنهادمیشودکهدرتحقیقاتآیندهبهاینمهمتوجهشود.درنهایت،به
پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که رابطه متغیرهای پیشایند رضایت از تجربه سفر مثل
بهطورمجزاموردارزیابیقراردهند.
تازگی،فرهنگمحلی،درگیریوفرهنگمحلیرا 
1.GILBERT & ABDULLAH
2. SIRGY ET AL
3. SIRGY & LEE
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