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 سفر تجربه از رضایت پیامدهای و (ها نهیزم شیپ) پیشایندها تبیین بر کاوشی

 گردشگران سالمند

 

3،مریمنائلی2،امیراصالنیافراشته9محمدرضاکریمیعلویجه
 

29/8/19تاریخپذیرش:-95/4/19تاریخدریافت:

 

 چکیده

یکی سالمندان، افزایشتعداد افزایشسرعتپیریجمعیتجهانو اینبا اخیر، درچنددهه ازصنایعیکه
برایآن بازار میبخشاز نظر جذاببه بررسیها دنبال پژوهشبه این لذا صنعتگردشگریاست. رسد،

سالمنداست.جامعهآماری،کلیهگردشگرانیهستندکهگردشگرانسفرتجربهازرضایتپیامدهایپیشایندهاو
اینامهها،پرسشآوریدادهسالبرخوردارهستند.برایجمع06اقلسنبهشهراصفهانمسافرتکردهوازحد

350ایودردسترس،تعدادخوشهیریگنمونهشدهاستکهباروشاساسپیشینهپژوهشتنظیمساختمندبر
وآزمونهابرایتحلیلدادهشدهومبنایتحلیلاینپژوهشقرارگرفتهاست.دادهطورکاملپاسخپرسشنامه،به

فرضیه پژوهشاز سازیمدلهای با نرمگیریبهرهمعادالتساختاری از اساستفادهافزار ال است.پی شده
سفرگردشگرانسالمند،میهایپژوهشنشانیافته تجربه بررضایتاز ازمجموعپیشایندهایمؤثر دهدکه

دربررسیشده،تأییدگردید.وارزشادراکمتغیرتازگی،درگیریوفرهنگمحلیموردتأییدقرارنگرفتند
تجربه سفر پیامدهایرضایتاز فرضیاتسالمندان، اوقاتفراغتوازجملهتمام رضایتاز کیفیتزندگی،

.هاستقرارگرفترشیپذموردرفتارهایآینده

 

شگرگردشگریسالمند،کیفیتزندگی،تجربهسفر،اوقاتفراغت،رفتارآتیگرد: واژگان کلیدی
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 مقدمه

سالدردنیا،رو04کهتعدادافرادباالیاندها،تخمینزدهشدهدرپژوهشهایانجامبینیپیش

آن که جایی تا افزایشاست، به 20ها سال تا را جهان جمعیت از تشکیل2646درصد

9دهند)هابمی می.(2699، تخمین این ایناز گردشگتوان درصد که استنباطکرد رانگونه

بهخوداختصاصمیسالمندکهبخشقابل دهندروبهافزایشتوجهیازبازارگردشگریرا

(.همزمانبا5،2669،اشرودروویدمن3،2669،الهمنودنیلسان2،2669است)بایوهمکاران

افزایشجهانیروزافزونجمعیتسالمند،درکشورمانیزجمعیتسالمندروبهافزایشاست.

درصد8/9به9304درصددرسال9/4جهبهآهنگپرشتابکاهشباروریدرایرانازباتو

پیش9316درسال وشروعبینیمی، شودحرکتبهسمتسالخوردگیجمعیتتسریعشده

طورقرنپانزدهمشمسی،سرآغازروندروبهافزایشجمعیتسالخوردهدرایرانباشد،همان

درصددر0/0سالوباالترکشوراز06دهد،نسبتجمعیتشانمیهانیزنکهنتایجسرشماری

9394سال 3/9به سال 9384درصددر به 2/8و سال همین9316درصددر و طوررسیده

22به9524درصدودرسال4/95به9594شودکهدرسالبینیمیکندوپیشافزایشپیدامی

(.9315درصدبرسد)عزیزیوهمکاران،

است.د کرده تغییر اخیر سال چند در سالمندان نسبتبه بازاریابان نگاه زاویه راستا، این ر

کسب و بازاریابان از کلیشهبسیاری ازوکارها، بخش این درباره که قدیمی های

کنارگذاشتهوبهاینبخشازبازارتوجهکنندگانبهمصرف عنوانبخشیغیرفعالداشتندرا

دارند)سوبیش تری همکاران042:9312-049لومون، و سیگنورتی .)4 سال نیز2694در و

نیجکامپ 0پاتویلیو سال موجببیانکرده2694در سالمندان، تعداد افزایشسریع که اند

شودوازآنجاکههایاقتصادیازجملهصنعتگردشگریمیهایبسیاریبرایفعالیتفرصت

ب وقتآزاد بازنشستگی، سن در دارایپسیشسالمندان بیشتریدارند، تعهداتانداز و تر

                                                                                                                                                                                 

1.  HAUB 

2.  BAI ET AL 

3.  LOHMANN & DANIELSSON 

4.  SCHRODER € & WIDMANN 

5.  SIGNORETTI ET AL 

6.  PATUELLI AND NIJKAMP 
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یافتههاکاهشهایخانوادگیآنایومسئولیتهایحرفهچنینفعالیتمالیکمتریبودهوهم

ازآنجایی همکاراناستو و گیو 9که سال بیانکرده2694در داشتنیکتجربهنیز اندکه

هاکمککردهومشارکتسالمتیآنگردشگریبهکیفیتکلیزندگیگردشگرانسالمندو

هایگردشگری،یکراهمؤثربرایترویجسالمندیاست،بنابراین،بازارسالمندان،درفعالیت

(.بههمیندلیلیکیاز9310بازارجذابیبرایصنعتگردشگریاست)اسعدیوهمکاران،

مصرف از بازار این به که مهمی گردصنایع صنعت دارد، توجه استکنندگان شگری

 (.042:9312)سولومون،

هازمینهیگردشگریدرشهرها،بادرکدرستازپیشگیرندگانحوزهسیاستمدارانوتصمیم

کسب ایجاد روی بر سالمند، گردشگران سفر تجربه پیامدهای وو رقابتی وکارهای

دارند)سداستراتژی جدی توجه سالمند گردشگران هدف بازار برای بازاریابی وهای لی

2همکاران ،2699 همکاران، و کیم پژوهش2694، به(. متعددی پراکنده،های صورت

هایسفر،مشخصاتجمعیتخصوصفعالیتهابهگردشگرانسالمندورفتارهایمسافرتیآن

اندهایگردشگرانسالمندراموردبررسیقرارداده،ترجیحاتونیزانگیزه3اجتماعی-شناختی

5یراندرسونوالنگم) جانگوهمکاران9182، ،4 همکاران2661، نورمنو ،0 سوو2669، ،

،تجربیاتسفرسالمندان2694نیزدرسال8کهکیموهمکارانعالوهاین(.به9،2669همکاران

آن زندگی کیفیت دادهو قرار موردبررسی را علیها صنعتاند. در موارد، این تمام رغم

هایاثرگذاررتجربیاتسفرگردشگرانسالمندوفعالیتهایمعدودیبگردشگری،پژوهش

،2694اند)کیموهمکاران،هاتمرکزکردهبرکیفیتکلیزندگیورفتارهایپسازسفرآن

گونهشده،این(.بنابراینباتوجهبهمطالبگفته96،2662،ویومیلمان1،2664لیوتایدسول

                                                                                                                                                                                 
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 
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گرفتهدررابطهباگردشگرانمتعددوپراکندهانجامهایرغمپژوهششودکهعلیاستنباطمی

بپردازد سالمند گردشگران سفر پیامدهایتجربه و پیشایند شناسایی به پژوهشیکه سالمند،

پیامدهایو(هازمینهپیش)پیشایندهاانجامنگرفتهاست.لذااینپژوهشدرصددشناساییوتبیین

باشد.یسالمندمگردشگرانسفرتجربهازرضایت
 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

و پیشایندها قسمت دو به حاضر تحقیق پیشینه و نظری مبانی شده، طراحی اساسمدل بر

شده تقسیم سفر تجربه از رضایتمندی مطالعاتپیامدهای مرور با پیشایندها قسمت در اند.

متغیرهاگوناگونیبهگذشتهوبررسیعواملتأثیرگذاربررضایتازتجربهسفر،فهرستیاز

دستآمد.پسازتطبیقاینمتغیرهاباخصوصیاتفردیگردشگرانایرانی،فرهنگوآداب

 صنعتگردشگریکشور، بر شرایطحاکم و ایران مردم رسوم کیفیتزندگی،5و عامل

درگیری،ارزشادراکشدهانتخابشدند.

 کیفیت زندگی -
رضایت9کیفیتزندگی و فرد واحساسرفاه است)دالکی زندگی از او رضایت عدم یا

کنندکهغالباًمحققانبیندوواژهکیفیت(بیانمی2690)3(.اویسلوهمکاران2،9193رورکی

هایعینیوذهنیازکیفیتزندگیدردهند،چراکهارزیابیتفاوتیقرارنمی5زندگیورفاه

کی و مطالعاترفاه معموالً متفاوتاست. گردشگریرابینمحققان حوزه فیتزندگیدر

دلنیکاروهمکارانتواندرحیطهمی براینمونه (کیفیت2692)4هایگوناگونتعریفنمود.

 رفاه سالمتروانیو سالمتیفیزیکی، حوزه سه به را تقسیمزندگیگردشگران اجتماعی

برایکیفیتزندگیدر(حیطه2664)0نمودهاست.رحمانوهمکاران مبحثایمشخصرا

وری،مسائلمالی،حستعلقبهاندکهشاملابعادسالمتی،کار،بهرهگردشگریتعریفکرده

                                                                                                                                                                                 

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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.باشدجامعه،حسامنیت،کیفیتمحیط،سالمتیعاطفیورابطهبادوستانوخانوادهمی

 درگیری -

آن9درگیری با همراه احساسی پاسخ و فعالیت یک به نسبت فرد عالقه میزان معنای به

همچنیندرگیریبهمعنایمیزانیاستکهیکگردشگربهیکفعالیت(.2،9181منفردواست)

پاسخعالقه و است میاییهمند نشان خود از فعالیت آن با رابطه در ودهدرا )گورسوی

ثرترینؤدرگیریمدرمبحثتجربهسفر،(،9112)5.ازنظربلوژتوگرنبویس(3،2663گاوکار

برایگیرییمدرتصم،درسفرفردونقشدرگیریباشدمیسفربهخاطرآوریعاملدر او

 گردد.هایبعدیمنعکسمیسفر

 شده ادراکارزش  -

مبتنیبر استکهارزیابیکلیمشتریازسودمندیکاالیاخدمتگربیان4شدهادراکارزش 

که چیزی از میادراک میدریافت دست از که چیزی مقابل در حاصلدهدکند

دیگر(0،9188شود)زیتاملمی معنای به سودمندی،. از مشتری مقابلادراک مقایسه در شده

ادراک ادراکهزینه ارزش را مطالعد.(9،2666)الوالکگویندشدهشده ،گردشگریاتر

گردشگربراساستجربیاتمختلفطیآنکهتوانفرایندیدانستمیراشدهارزشادراک

وبندیدستهانتخاب،وسپسترادریافیاطالعاتخود،سفر نمایدتاتصویریتفسیرمینهایتاً

 (.8،2693)پربنسنوهمکارانخلقنمایندرادرذهنآنمقصدگردشگری معنادارازارزش

 تازگی  -
تفاوتدردرجهوحالت96تازگی(9112)1امپتونکرلیو ایجادشدهدرگردشگرپسازرا

نسبت گردشگری یکمقصد از تعریفمیبهبازدید او پیشین عاملیکنند.تجربه تازگی

                                                                                                                                                                                 
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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هایجدیدبودنوناآشنابودنتجربهپیوندکلیدیوزیربناییدرگردشگریاستوباویژگی

 (.9،2693)چنگولوخوردهاست

 فرهنگ محلی -

است)دوآیرمهمدرتوسعهمقصدگردشگریوجزءآنمکانیامردمجمعیت2فرهنگمحلی 

گیردودرتوسطتعاملبااجتماعتحتتأثیرقرارمیدائماًتجربیاتگردشگران.(3،2693وکیم

ترینمهم(.5،2669)سلستدگردشگرانقرارداردتجاربمکانوآنایبینتجربیاتمردمفاصله

 در گردشگرعامل ،تجربه تعامل مردماو دربا استساکن گردشگری ومقصد )اولد

(.4،9119کیس

 ی گردشگرهای آت رفتار -
تمایلرفتارهایشرکتبرایبیشتر کلیدیبرایسودآوری0یآتیگردشگرهاگردشگری، ،

درجهتانجامبرخیعنواناحتمالدرونیفردیآتیگردشگربههاسازماناست.تمایلرفتار

 آیندهرفتارها )استشدهتعریفدر درواقع9،2696تهیدایکنیو رفتارهایآتیگردشگر(.

 از نحویکهجربیاتگردشگریاستتمتأثر به دوباره، دیدار تمایلبه ادبیاتموجود ،8در

دیگران به مقصد 1پیشنهاد ارائه به تمایل به96هایقولنقلو مقصد ازمثبتاز بازتابی عنوان

لیو)گردشگرووفاداریگردشگرانبهیکمقصدورضایتگردشگراستآتیرفتارهای

(.93،2668باونوشوتن؛92،2693راسبیووویییا؛99،2693هسو

                                                                                                                                                                                 

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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 و مدل مفهومی پژوهش ها هیفرضتوسعه 

 پیشایندهای رضایت از تجربه گردشگر 

می تازگی را ویژگیسفر تجربیاتتوانسفریبا با دانستکه تجربیاتیناآشنا هایجدیدو

است متفاوت فرد .گذشته انگیزهتازگیاگرچه سفرمقصدانتخابدراصلییکتجربه،

موجودرفتاریعلومادبیاتدروحوزهایندرمحدودیمطالعاتباشد،می

فرددرکنجکاویبرایمحرکیجنبهازراتازگیمطالعات،از(.شماری9،9199فایسوناست)

ارزیابیبهفردنیازبعدازتازگیدیگرنمونهدر(،2،9109اند)فالرکردهبررسی جستجومورد

شدهیبررساحساسیجنبهازبرخیدیگراینعاملدر(،3،9199وکاست)فینگرومقرارگرفته

همکاران 5،9105است)زوکرمنو .) در کسبتمایلفرد حداقلانگیزه به و تجربیاتجدید

انگیزه رساندن شرایط در گونهافراطیها توسط مطالعاتی بیشاپ در و 9196)4وینت و(

.موجوداست(درحوزهسفرواوقاتفراغت9186)0آهوالایزو

H1.تازگیبررضایتمندیگردشگرسالمندازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد: 

تحلیلخدماتایازگردشگرانمحلیوبا(براساسبررسینمونه2664)9هوآنگ،لیوچن

رادرپارکملیتایوانرابطهمثبتبیندرگیریگردشگریدرسفرورضایتمندیاوشدهارائه

اثباترسان همکارانالنگفورددند.به بهیدرگیر(9110)8و را عنوانعاملیشخصیگردشگر

واییهادرسواریموجهایبرنامهدرکنندهشرکت مهمدرنمرهرضایتمندیگردشگرانژاپنی

،اندنظرگرفتهدررگیریشخصیدنوعیکهانگیزهرا(2664)1یونوایسلواندکردهارزیابی

.کردندمعرفیفردازرضایتمندیایزمینهپیشعنوانبه

H2دارد.تأثیرمثبترضایتمندیاوازتجربهسفردرسفربرسالمند:درگیریگردشگر

                                                                                                                                                                                 

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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متغیرهایاخیردرسال گردشگریقرارگرفتهموردتوجه،شدهارزشادراک، محققانحوزه

.است مطالعات برخی مانند همکارانمرفی (2666)9و ژینگو و رویکرد(2663)2اوه

مدنظرقراردادیدوبخشوساختاری ومربوطبهندکهیکبخشاهرا مزایایدریافتشده

راچندبعدیمحققانرویکرددیگرازبرخی.درادامهاستشدهپرداختهایبخشدیگرهزینه

نموده .انداتخاذ همکارانناشتیبنکنبراینمونه خدمات(2663)3و رضایتاز که دریافتند

هایاحساسیاستبااینتفاوتکهارزیابیهایشناختیواحساسیفریحیتابعیازارزیابیت

کنند.تریراایفامینقشپررنگ

H3شدهبررضایتمندیگردشگرسالمندازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد.:ارزشادراک

زیاد کهاحتمال دارد گردشگرییوجود متعددیتجربه عناصر بهقرارتحتتأثیر و گیرد

جاذبه آنمکانهایگردشگریبازدیدازیکمکانخاصیا (.2669،میشلنشود)محدود

هرچقدرباشد.کوچکیابزرگتواندمیهافرهنگدرتفاوتکهدهدمینشانادبیاتتحقیق

احتمالبیشتریوجوددارد،زیادباشدگردشگرومقصدگردشگریتفاوتدرفرهنگمیزان

وبررویشوداختالفدرنتیجهوسوءتفاهمباعثکنندگانمشارکتایهریکازکهرفتاره

(.براینمونهدرمطالعهآلگرهو5،9109)سوتانبگذاردتأثیرتجربهگردشگرسفرورضایتاز

باتوجهبهعواملمتعددیازجملهسبک2690)4گرو (،رضایتوعدمرضایتگردشگرانرا

پزیآنانموردبررسیقراردادند.نتایجنهاییمؤکدتأثیرباالیزندگیمردممحلیوروشآش

مکان آن به مجدد سفر قصد رضایتبر اثر همچنین و رضایتگردشگر بر متغیر دو این

باشد.می

H4.فرهنگمحلیبررضایتمندیگردشگرسالمندازتجربهسفرتأثیرمثبتدارد: 

                                                                                                                                                                                 
1.  MURPHY ET AL 

2 . OH & JEONG 

3 .  BENKENSTEIN ET AL 

4 .  SUTTON 

5 . ALEGRE & GARAU 
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 پیامدهای رضایت از تجربه گردشگر

در9سرریزاثرفردتحتتأثیررضایتمندیازترکیبیتوانمیراشدهدگیادراککیفیتزن

هابهمحققاندرمشخصکردناینحوزهوجودتاکنوندانست،بااینزندگیاوازهاییحوزه

.دربین(5،2669؛نیلوهمکاران26963؛سیرگی،2،2694اند)کیموهمکارانتوافقنظرنرسیده

حوزهبسیاری زندگیاز ،های کیفیتزندگی شدهبررسیخوبیبهاهمیتاوقاتفراغتدر

ابداهلل،است و پارکر2695)گیلبرت و سیلوراشتین واکر4،2662؛ و اسپایرز رابطه(0،2661؛ و

عنواننمونهنیلوبهتبیینشدهاست.اوقاتفراغتازرضایتمندیوکیفیتزندگیبینمثبتی

ز2669همکاران) کیفیت رابطه سرریز( اثر از استفاده با را گردشگر رضایتمندی و ندگی

هاییخصوصدربخشآمدهرابطهبینایندومتغیررابهدستموردبررسیقراردادندونتایجبه

ارزیابی زندگیمحققاندرحوزهکیفیتکنند.گرددتأییدمیکهرضایتبهخدماتمرتبطمی

سنجشذهنیو مسیر دو از دادهموردمطالعهعینیاوقاتفراغترا بهقرار نمونهاند. ،عنوان

می توانسنجشذهنیازتجربهاوقاتفراغترا هایمشارکتمیزانیاشمارشامکاناتوبا

مصاحبهباپاسخگویاندررابطهازمسیرهایعینیراوسنجشمرتبطدانستافرادجمعیدسته

 درضایتآنمیزانبا آزادیعمل، سفریا از فعالیتها نظررگیریدر وتسلطبراموردر ها

همکاران،گرفت و و(.9111)نیل گردشگران تجربه تأثیر با رابطه اوقات در از رضایتمندی

 گسترده مطالعات مثال.استشدهانجامفراغت هولبروکبرای و پیشنهاد(9182)9هیرشمان

یتأثیرارتباطاتمستقیممسیریمختصبهخودبررسیشودودرتجربیاتمشتریکهکنندمی

مشتریان،چراکهبایدجداازاینمقولهدرنظرگرفتهشود داشتهباشدکهممکناستبرفروش

برایانتخابمراحلپیچیده گیرنهایخوددرنظرمیتریرا در(9189)8سساکامرونوبردد.

خود مطالعه در کانادا عجایب سرزمین چنینموفقیتفرمولکهکنندمیپیشنهادپارک

                                                                                                                                                                                 

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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ا،9است)منلوایزواهولفراغتاوقاتفعالیتبرمبنایاجرایوطراحیشناخت،کارهاوکسب

 توانفرضیاتزیررادراینرابطهمدنظرقرارداد:(.بنابراینمی9189

H5.رضایتمندیازتجربهسفربرکیفیتزندگیگردشگرسالمندتأثیرمثبتدارد: 

H6بهسفربررضایتازاوقاتفراغتگردشگرسالمندتأثیرمثبتدارد.:رضایتمندیازتجر 

H7.رضایتمندیازاوقاتفراغتبرکیفیتزندگیگردشگرسالمندتأثیرمثبتدارد: 

ست)بیکروهایاصلیدرایجادوفاداریدرادبیاتگردشگریازمینهرضایتمندییکیازپیش

سای2،2666کرامپتن تی و چن 3؛ گر2669، مونتاناری؛ و همکاران5،2694پی هوآنگو ،4؛

مقصدگردشگریخودرابهدیگرانراضی ناحتمالبیشتریوجودداردکهگردشگرا(.2694

کنند توصیه پرنتیس)بینیز و 0هو همکاران9119، و باینی سای2669؛ تی و (.2669،؛چن

.گردشگریبازگردندبهآنمقصدرسدکهگردشگرانناراضیمجدداًبعیدبهنظرمینهمچنی

خواهندمنتشرآنامکان منفیرادررابطهباشفاهیتبلیغاتگردشگرانناراضیعالوهبراین

بخشتحقیقاترابطهمثبتبینتجربهرضایت(.2696؛چنوچن،2696کرد)آلگرهوگرو،

؛گرپیو2669)باینیوهمکاران،استنمودهتاثبادیگرانراصیهآنمکانبهوتوگردشگر

بینمثبتیرابطهکهدهدمینشانتحقیقاتپیشین(.2696؛زابکاروهمکاران2699مونتاناری،

وگردشگرسفرتجربه یکمکان اوسفراز دارد.مجدد برایوجود در اتمطالعنمونه

سفردهندکهقصدنشانمییگردشگرانچینبرروی(2661)8وهوآنگوهسو(2665)9ونگ

اینقصدمکانآنبهسفرباررهامرتبطاستوباهباتجربهگذشتهآنکنگگمجددبههن

شود.تأثیرتبلیغاتشفاهیآنالینوآفالیننیزدرمطالعاتمتعددیموردبررسیقرارمیترقوی

توانندمثبتیامنفیباشند،محققاناینوضعیتراباکهاینتبلیغاتمیگرفتهاست.ازآنجایی

دانستهرضایتمن مرتبط گردشگر 1اند)البرقدی همکاران2693؛ و لیتوین و9،2668؛ الرفعی ؛

                                                                                                                                                                                 

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 
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ترینتحقیقاتاشتینکوهلرو(.دریکیازکامل2693،سوتیریادیسوونزیل،2،2692همکاران

به2660)3ویلیامز در ایندومتغیرمطرحکردندودالیلگردشگررا با تئوریدررابطه سه )

حالتگذاریعقاشتراک عدمرضایتووضعیتیبینایندو موقعیترضایت، در خود یده

هایرفتارایمهمدرکنندهبینیواندپیشترضایتازاوقاتفراغتمیبررسیکردند.همچنین،

ایجنت.درنظرگرفتهشودانگردشگرآتی اوقاتفراغتدرزندگیفرد ازطیفیرضایتاز

 نیازهای برطرفشدن تا برمیشناختیوانرلذتبردن در همکاران،را و (.2694گیرد)کیم

تواندفردرابهانجاماندکهلذتبردنازیکفعالیتمیازمطالعاتبهایننتیجهرسیدهیتعداد

د،باعثایجادتبلیغاتشفاهیشودویافردرابهتوصیهفعالیتبهدیگرانمجددآنترغیبنمای

 نماید. نمونهبهمشتاق همکارانل عنوان و در9113)5وزیر مشارکت برای را انگیزشی مدل )

دادندبررسیاوقاتفراغتمورد سالمندقرار باعثتشویقفرد عواملیکه فعالیت تا هایبه

.شودراشناساییکننداوقاتفراغتمی

H8سفرمجدد،توصیهمکانبه):رضایتگردشگرسالمندازتجربهسفربارفتارهایآتیاو

رانوایجادتبلیغاتشفاهیالکترونیکی(رابطهمثبتدارد.دیگ

H9سفرمجدد،توصیهمکانبه):رضایتگردشگرسالمندازاوقاتفراغتبارفتارهایآتیاو

دیگرانوایجادتبلیغاتشفاهیالکترونیکی(رابطهمثبتدارد.

هایاینپژوهشقرارنفرضیهشدهکهپشتیباهایانجامعالوهبرمواردذکرشده،پیشینهپژوهش

آناساسمدلاندوبرآوردهشده9شده،درجدولشمارهایازمطالبگفتهگرفتهوخالصه

 .رسمشدهاست9مفهومیپژوهشدرشکلشماره

 
  

                                                                                                                                               
1. LITVIN ET AL 

2 . AL–REFAIE, KO & LI 

3 . STEINKUEHLER AND WILLIAMS 

4 . LOSIER ET AL 
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 توسعه فرضیات و پیشینه پژوهش. 1جدول 

پیشایندها و پیامدهای 

رضایت از تجربه سفر 

 گردشگران سالمند

 متغیرها
شماره 

 فرضیه
 منبع و پیشینه پژوهش

 پیشایندها

 اول تازگی
  اتزل و ؛ بیو(1791)آهوال و ؛ وایس(1791) بیشاپ و وینت

 (1711نیسن،) ؛(1799، فایسون)؛ (1791موک، و ؛ فینگر(1791)

 دوم درگیری
؛ زاتوری، اسمیت (2111) ایسل و ؛ یون(177۱) النگفورد و همکاران

 (2119و پوچکو)

ارزش 

 شده راکاد
 سوم

 و اشتین بنکن ؛ (2113)  ژینگ و ؛ اوه(2111)  همکاران و مرفی

 (2117) سوتار و ؛ ویلیامز(2113)  همکاران

 چهارم فرهنگ محلی
؛ چن و (211۱) گرو و (؛ آلگره17۱9) ؛ سوتان(2119) میشل

 (2119رحمان)

 پیامدها

 زندگی کیفیت

 رضایتمندی و

 اوقات از فرد

 فراغت

 پنجم

 

 ششم

 

 هفتم

؛ 2119 ، سیرگی و اویسل ؛2111؛ سیرگی،2111کیم و همکاران،

 واکر و اسپایرز ؛2112، پارکر و سیلوراشتین ؛2112ابداهلل، و گیلبرت

؛ (1792) هولبروک و ؛ هیرشمان(2119)همکاران و ؛ نیل2117،

؛ اسمیت و (1799) ایزواهوال، و منل ؛(1791)  بردسسا و کامرون

 (2119دیکمان)

 و ندیرضایتم

 آتی رفتارهای

 گردشگر

 هشتم

 

 

 نهم

 مونتاناری و گرپی ؛2119 ، سای تی و ؛ چن2111، کرامپتن و بیکر

باینی و  ؛1779 ، پرنتیس و ؛ بیهو2111، هوآنگ و همکاران ؛2111،

 و چن ؛2111گرو، و ؛ آلگره2119سای، تی و ؛چن2111، همکاران

 ؛2113 ؛ برق؛ ال(2117) هسو و هوآنگ و( 2112) ؛ ونگ2111 چن،

 سوتیریادیس ،2112 ، الرفعی و همکاران ؛2119، همکاران و لیتوین

؛ ( 1773) همکاران و ؛ وزیر2111همکاران، و ؛ کیم2113زیل، ون و

 (2119چن و رحمان)
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(و کیم و 2119)2کنتری و همکاران (، بوئنین2119)1مدل مفهومی پژوهش: پرایاگ و همکاران .1شکل

 (2111)3همکاران

 

 روش پژوهش

میحساببهمقطعیپژوهشیواستمیدانینوعازوتوصیفیپژوهشحاضر، برایآید.

هایهایمجازیوسنتی،وسایرپایگاهآوریاطالعاتثانویه،ازمقاالتعلمی،کتابخانهجمع

شدهآوریاطالعاتاولیه،ازپرسشنامهاستفادهشدهاست.همچنینبرایجمعاطالعاتیاستفاده

گانهلیکرتهاییبااستفادهازطیفپنجهایهرکدامازمتغیرها،پرسشکهباتوجهبهشاخص

کهبهشهراصفهانهستندجامعهآماریپژوهش،کلیهگردشگرانسالمندیشدهاست.تدوین

 و ازآنجامسافرتکرده ازاندداشتهبازدید که افرادیهستند سالمند، گردشگران از منظور .

                                                                                                                                                                                 

1. PRAYAG ET AL 

2.BUONINCONTRI ET AL 

3. KIM ET AL 

رضایت از 

 تجربه سفر

 تازگی

 درگیری

ارزش 

 شدهادراک

 فرهنگ محلی

رضایت از اوقات 

 کیفیت زندگی

 گردشگر تیرفتارهای آ

)سفر مجدد، توصیه مکان به 

 شفاهییگران و ایجاد تبلیغات د

الکترونیکی(

H1 

H2 

H

H

H

H
H

H
H
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04قلسنحدا همکاران، و بوده)کیم برخوردار 2694سال اصفهان شهر به و وسفرکرده(

کردهازآنجا بازدید با یبررساند. شدهانجامهای و آمار علیهاارقامدر رسمی، عدمی رغم

نظرات اخذ مشورتو اینپژوهشبا در آمارهایدقیق، کارشناسانمسئولدسترسیبه ینو

تعدادفرمبراساسربط،یذ برایاجتناباز385ولکوکران،حجمنمونه،  نفرمحاسبهشد.

کلیهبینایودردسترس،خوشهیریگپرسشنامهبهروشنمونه316کاهشحجمنمونه،تعداد

سالسنکهدراماکنمختلفگردشگری)فرهنگی،طبیعتوتاریخی(06سالمندانباحداقل

زیعگردید.دراینروشابتداشهراصفهانبهعنوانیکیشهراصفهاندرحالبازدیدبودندتو

هایگردشگریایرانانتخابگردید.سپسمناطقگردشگریشهراصفهانشناساییوازقطب

درمرحلهجمعسهموردازپربازدیدترینآن انتخابشدند. هاکهدربازهزمانیآوریدادهها

اردیبهشت و پرسشنا19فروردین گرفت، وانجام روزهایمختلفهفته در طراحیشده مه

مجموعآنساعت از بینگردشگرانسالمندتوزیعگردید. هایمختلفروز تعداد  350ها،

 مبنای بیهتجزپرسشنامه گرفت. قرار حاضر پژوهش پرسشنامهوتحلیل تنظیم ابزاررای و

استکهفادهقرارگرفتهاستخراجومورداستیپیشینهاپژوهشازگویه30تعدادیری،گاندازه

است2درجدولشمارهمنابعآن شده آورده تفکیک، به ایناساسفرضیاتپژوهش، بر و

هایمورداستفاده،ازدومعیار،منظورارزیابیپایاییسنجهبهاست.شدهگرفتهموردآزمون،قرار

پایاییترکیبی می9آلفایکرونباخو جدولاستفاده نتایجآندر که شدهنمایشداده2شود

است 9/6(میزاناستانداردباالی9149)2کرونباخ. برایآلفایکرونباخوباگازیویی 3را

کهبرهمیناساس،باتوجهبهاندرابرایپایاییترکیبی،مناسبدانسته0/6(مقدارباالی9188)

رخوردارهستند.شده،کلیهمتغیرهایاینپژوهش،ازپایاییمناسبیبنتایجنشانداده

هاعالوهبررواییصوریوکسبنظرمتخصصان،ازتکنیکهمچنینبرایاعتبارسنجیسنجه

شدهاستفاده5اسمارتپیالاستحلیلعاملیبهکمکنرمافزار درجدولشماره ،2است.

یاپرسشبارهایعاملیمربوطبههریکازگویه ها بههایتحقیقآوردهشدهاست. رمنظو.

هرسازهتحلیلساختاردرونیپرسشنامهوکشفعواملتشکیل ابزاردهنده متغیرپنهاناز یا
                                                                                                                                                                                 
1. CR 

2. CRONBACH 

3 .BAGOZZI AND YI 

4-.SMART PLS  
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می تحلیلعاملیتائیدیاستفاده عاملیباالیشود. بار به توجه کلیه5/6با هایاینیسنجه،

نیوهانیست)اسفیداکدامازسنجهپژوهشازاعتبارباالییبرخوردارهستندونیازبهحذفهیچ

هرکدامیهاسنجه،برایارزیابیرواییهاسنجهعالوهبربارهایعاملی(.952:9313همکاران،

 میهاسازهاز استفاده نیز واگرا روایی و همگرا روایی معیار دو از با، همگرا، روایی شود.

AVEیریازشاخصگبهره
در(موردارزیابیقرارگرفتکهشدهاستخراج)میانگینواریانس9

 2جدول شدهدادهنشان 4/6ادبیات،درهمگرا،رواییبحرانیمقدارکهییازآنجااست.

همگرا،روایینظرازراتحقیقدرکاررفتهبهیهاسازهتمامتوانیمبنابراین،است،شدهیینتع

.نمودتأیید
 ی پژوهشها نتایج روایی و پایایی متغیرها و گویه .2 جدول

 ها گویه متغیرها
ارهای ب

 عاملی

پایایی 

 ترکیبی

روایی 

 همگرا

آلفای 

 کرونباخ

 منبع استخراج 

 ها گویه

تازگی)
( N

o
v

elty
 

 

سفر اخیر من به شهر 

قدر برایم  اصفهان آن

تازگی داشت که گویی 

در طول زندگی برای 

اولین بار آن را تجربه 

 ام کرده

9۱9/1 

979/1 ۱99/1 927/1 

K
im

 et al(2
0

1
0
)

این سفر، یکی از  

فردترین  منحصربه

سفرهای زندگی من 

 .بود

992/1 

تجربه سفر به شهر 

اصفهان باتجربه 

سفرهای دیگر من 

 متفاوت بود

921/1 

در سفر به این استان، 

چیزهای جدیدی را 

 تجربه کردم

919/1 

                                                                                                                                                                                 

1. AVERAGE VARIANCE EXTRACTED 
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ی )

درگیر
(In

v
o

lv
em

en
t

 

 
در سفر به اصفهان، 

هایی  توانستم از مکان

که قصد بازدید از 

ها را داشتم دیدن  آن

 کنم

۱99/1 

992/1 922/1 911/1 

K
im

 et al(2
0

1
0
)

 

در این سفر از انجام 

هایی که واقعاً  فعالیت

 خواستم، لذت بردم می

729/1 

های  من به فعالیت

اصلی که در این سفر 

مند  تجربه کردم عالقه

 شدم

977/1 

ک
ش ادرا

ارز
 

شده
 

 (
(P

erceiv
ed

 V
alu

e
 

 

سفر به شهر به نظرم، 

اصفهان، ارزش 

ای که برایش  هزینه

 کردم را داشت

921/1 

712/1 919/1 912/1 

K
im

 et al(2
0

1
5
)

 

در کل، به نظرم، سفر 

به شهر اصفهان ارزش 

زحماتی که برایش 

 کشیدم را داشت

733/1 

کنم سفر به  فکر می

شهر اصفهان، ارزش 

زمانی که برایش 

 گذاشتم را داشت

73۱/1 

زینه سفر به شهر ه

های  اصفهان باقیمت

مدنظر من مطابقت 

 داشت

۱19/1 

گ محلی
فرهن

 

(
(L

o
cal 

C
u

ltu
re

از برخورد با مردم  

شهر اصفهان تحت 

 تأثیر قرار گرفتم

919/1  

 

991/1 

 

 

911./ 

 

991/1 

K
im

 et 

al(2
0

1
0
)

 

 911/1در سفر به شهر 
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اصفهان، تجربه 

نزدیکی را با مردم این 

 دماستان به دست آور

مردم شهر اصفهان 

ای با من  رفتار دوستانه

 داشتند

913/1 

ت از تجربه سفر 
ضای

ر
 

(S
atisfactio

n
 w

ith
 T

rip
 E

x
p

erien
ce)

 

 

در کل، نظر من درباره 

تجربه سفر به شهر 

 اصفهان مثبت است

92۱/1 

729/1 921/1 711/1 

G
rissem

an
n

 an
d

 S
to

k
b
u

rg
er-S

au
er (2

0
1

2
); N

eal et a
l. (2

0
0

7
),  

B
u

o
n

in
co

n
tri et al(2

0
1
7

),
 

طورکلی؛ تجربه من  به

از سفر به شهر اصفهان 

مطلوب و دوست 

 داشتنتی بود

9۱3/1 

تجربه من از سفر به 

شهر اصفهان، مطابق 

 با انتظاراتم بود

931/1 

در سفر بعدی به 

مندم که  اصفهان عالقه

این تجربیات برایم 

 تکرار شود

913/1 

در کل، از سفر خود 

به شهر اصفهان، راضی 

 هستم

92۱/1 

ت کلی زندگی
کیفی

 

(
(O

v
erall q

u
ality

 o
f life

 

پس از سفر به شهر 

اصفهان، این احساس 

به من دست داد که تا 

این لحظه،به بخشی از 

چیزهایی که در زندگی 

 ام خواستم، رسیده می

919/1 

711/1 ۱2۱/1 919/1 

K
im

 et al(2
0

1
5
)

 

 

باوجود فراز و 

ام،  های زندگی نشیب

این سفر در مدتی 

979/1 
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کوتاه توانست حس 

خوبی را در من ایجاد 

 کند

با سفر به شهر 

اصفهان، رضایت من 

از زندگی، در مدت 

 کوتاهی افزایش یافت

9۱۱/1 

محض  طورکلی، به به

بازگشت از سفر به 

شهر اصفهان، احساس 

 کردم خوشحالی می

919/1 

تجربه من از این سفر 

یادماندنی بر کیفیت  به

زندگی من اثرگذار 

 بود.

997/1 

ت زندگی
ت فراغ

ت از اوقا
ضای

ر
 (L

eisu
re life satisfactio

n
)

 

 

در کل، اوقات فراغت 

خوبی را در این سفر 

 سپری کردم

723/1 

722/1 927/1 711/1 

K
im

 et al(2
0

1
5
)

 

 
زمان مناسبی را به 

وقات گذراندن ا

فراغت در این سفر 

 اختصاص دادم

7۱1/1 

هایی که در  از فعالیت

های آزاد در این  وقت

سفر انجام دادم، راضی 

 هستم

999/1 
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رفتارهای آینده
 (F

u
tu

re
 B

eh
av

io
r)

 

سفر مجدد
 

(
 re

v
isit

) 

به نظرم، ارزش آن را 

دارد تا مجدداً به این 

 استان سفر کنم

888/0 

739/

0 
828/0 

878/

0 

C
arro

ll an
d

 A
h

u
v

ia (2
0

0
6
), K

im
 et al(2

0
1
5

), P
ray

ag
 et al(2

0
1

7
),  B

am
b

au
er-S

ach
se &

  M
an

g
o

ld
(2

0
1
1

)
 

 

احتمال دارد دوباره در 

آینده به شهر اصفهان 

 سفر کنم

971/1 

در سفر بعدی تمایل 

تری  دارم روزهای بیش

 را در این استان بمانم

922/1 

صیه مکان به 
تو

دیگران
 

(
 reco

m
m

en
d

) 

من به دیگران پیشنهاد 

کنم که به این استان  می

 سفر کنند

931/1 

711/1 911/1 
99۱/1 

 

نظرات مثبت خودم را 

درباره سفر به شهر 

اصفهان به دیگران 

 خواهم گفت

933/1 

سایر دوستان و اطرافیانم 

را به سفر به این استان 

 کنم تشویق می

991/1 

تبلیغ
ت شفاهی الکترونیکی

ا
 

(
 E

W
O

M
) 

من درباره این سفر در 

های آنالین)مثل  رسانه

تلگرام، اینستاگرام و ...( 

با دیگران صحبت 

 کنم می

171/1 

979/1 ۱97/1 997/1 
در انتخاب کلمات 

مناسب برای معرفی 

شهر اصفهان به دیگران 

 های در رسانه

آنالین)مثل تلگرام، 

اینستاگرام و ...( دقت 

 کنم می

999/1 
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(سنجیدهشد9189)9الرکر-،بااستفادهازروشفرونلهاسازهیبعد،رواییواگرایمرحلهدر

 دتاییدقرارگرفت.کهنتایجآنمور
 

 

 های پژوهش یافته

داده توصیفی، آمار قسمت جمعدر تحصیالتآوریهای نیز و سن، جنسیت، منظر از شده

بهطوریکسانبیندهدکهتوزیعپرسشموردبررسیقرارگرفتهاست.نتایجنشانمی نامهتقریباً

 زنان ( است شده توزیع گردشگر مردان و 42زنان مردان و %58  که از%59( درصد %

 زیر28پاسخگویاندارایتحصیالتکارشناسی، تحصیالتدیپلمو تحصیالتتکمیلیو %

ترتیب و95دیپلمبه %می%92 از درآمدبیشتر میزاندرآمد، نظر همچنیناز میلیون5باشد.

تبهبعدی(درر21میلیونتومان)%5(جایگاهاولودرآمدبیندومیلیونتومانتا35تومان)%

%نیزقابل23درآمدیقرارگرفتهاست.میزاندرآمدیکمیلیونتومانتادومیلیونتومانبا

 گردشگران درآمد منبع است. شغل،38توجه از حاصل درآمد محل از انداز%21 پس %

هایاطرافیانفردبودهاست.همچنینمقاصد%کمک6064%حقوقبازنشستگیو24شخصی،

هایفرهنگی،و%فعالیت29یتاریخی،ها%مکان45ردهدفپاسخگویاننیزدرگردشگریمو

هایفرهنگیبودهاستهایتاریخی،طبیعیوفعالیت%ترکیبیازمکان99

مدلبرایآزمونفرضیه از نرمسازیمعادالتساختاریاستفادهها از بدینمنظور است. شده

اساستفاده اسمارتپیال اافزار، نرمشده بسته از دلیلاستفاده قابلیتست. افزاریمذکور،

هاازدوداریفرضیهباشد.بنابراین،برایآزمونمعنیهایغیرنرمالمیاستفادهآنبراینمونه

معناداریضرایبمسیرt-valueشدهاست.شاخصاستفادهt- valueشاخصضریبمسیرو

                                                                                                                                                                                 

1. FORNELL - LARCKER 

هایی از تجربه سفر  بخش

خودم به شهر اصفهان را 

های آنالین)مثل  در رسانه

تلگرام، اینستاگرام و ..(. با 

دیگران به اشتراک 

 گذارم می

۱29/1 

 



 20گردشگران سالمند سفر تجربه از رضایت پیامدهای و (ها نهیزم شیپپیشایندها) تبیین بر کاوشی
 

ارزیابیمی درسطحاطمینانرا -+و10/9مابین  tیرصدچنانچهمقادیرآمارهد14کند.

شود.خروجیحاصلازنرمافزار،باشدفرضیهتائیدودرغیراینصورتفرضیهردمی10/9

،آوردهشدهاست.3و2(درشکلt-valueدردوحالت،ضرایبمسیروضرایبمعناداری)

 
 (  ضرایب مسیر مدل2شکل 

 t-valueضرایب آماری   .3شکل 

به4همچنیننتایجآزمونفرضیاتحاصلازخروجیآزمونفرضیاتمدلدرجدول طور،

  خالصهآوردهشدهاست.
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 جدول خروجی نمودار مسیر فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری .1جدول 

نتیجه 

 فرضیه 

T-Value  ضریب

 مسیر

 فرضیات پژوهش

تأیید 

 نشد

 رضایت از تجربه سفر  ---> تازگی 121/1 199/1

تأیید 

 نشد

 رضایت از تجربه سفر --->درگیری   139/1 372/1

 رضایت از تجربه سفر --->شده   ارزش ادراک 221/1 911/3 شد تائید

تأیید 

 نشد

 رضایت از تجربه سفر --->فرهنگ محلی 199/1 191/2

تأیید 

 دش

 کیفیت زندگی --->  رضایت از تجربه سفر 399/1 21۱/3

 رضایت از اوقات فراغت --->رضایت از تجربه سفر 922/1 921/12 شد تائید

 کیفیت زندگی  -->رضایت از اوقات فراغت    292/1 211/2 شد تائید

رفتارهای آینده گردشگر)سفر مجدد، توصیه   -->رضایت از تجربه سفر 391/1 297/2 تائید شد

 یکی(مکان به دیگران و ایجاد تبلیغات شفاهی الکترون

 

 رفتارهای آینده گردشگر  --->رضایت از اوقات فراغت   122/1 3۱9/۱ تائید شد

 

برایارزیابیبرارزشکلیمدلدرنرم GOFازشاخص9افزاراسمارتپیالاسدرپایان،

می بهاستفاده معیار این برشود. نیکویی ارزیابی دومنظور از زیر فرمول طبق  ارزشمدل،

 کند.استفادهمی3ومیانگینتواندومضرایبهمبستگی2نشاخصتجمعیشاخصمیانگی



                                                                                                                                                                                 

1.  SMART PLS 

2. COMMUNALITY 

3. R SQUARE 
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 با برابر شاخصبرارزشمدل قابل590/6حاصلآزمون حداقلمقدار ازآنجاکه قبولاست.

برارزشمناسبیاستبنابراینمی30/6برایاینشاخص مدلپژوهشاز کردکه توانادعا

برخورداراست.

ییپژوهش،مدلنهاییپژوهشحاضرمبتنیبرفرضیاتپژوهشدرشکلینهاهابراساسیافته

زیرآوردهشدهاستکهبراساسآن،نتایجوپیشنهادهاموردبحثقرارگرفتهاست.








 
 
 
 

 
 
 






 یپژوهش(هامدلنهاییپژوهش)منبع:یافته.5شکل


 

 ی ریگ جهینت

مدلیبرباتحقیقاین.گرفتهاستنجامحاضرباهدفبررسیرفتارسفرگردشگراناپژوهش

 پایه پیشین مطالعه همکاران)ترکیبسه و همکاران)بوئنین،(2694کیم و 2699کونتری و(

همکاران) و گرفت.(2694پرایاژ شکل بخشبهمدل هایندشاپیاصلیدو سفرپیامدهاو

 شدهمیتقسسالمندگردشگران قسمتاست. پیشایندهادر درگیری،عواملیهمچون تازگی،

کیفیتزندگی،رضایت هاپیامدودرقسمتانتخابشدندشدهارزشادراکوفرهنگمحلی

H5 

H9 

رضایت از تجربه 

 سفر
ارزش 

 شدهادراک

 رضایت از اوقات فراغت

 کیفیت زندگی

رفتارهای آینده گردشگر)سفر 

مجدد، توصیه مکان به دیگران و 

 دهانبهدهانایجاد تبلیغات 

 یکی(الکترون

H
H

H7 

H8 
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متغیررضایتازتجربهسفرند.همچنینازاوقاتفراغتورفتارآیندهموردبررسیقرارگرفت

 .درنظرگرفتهشدکنندهایندوبخشمتصلعنوانمتغیربهسالمند

هادرقسمتپیشایندها،ازمجموعچهارفرضیه)تأثیرتازگی،یافتهبررسیمدلوپسازآزمون

شدهوفرهنگمحلیبررضایتمندیازتجربهسفر(،فقطفرضیهسومدرگیری،ارزشادراک

تازگی)اثرمثبتفرضیهاولها،موردتأییدقرارنگرفت.نتایج،نشاندادکهتأییدومابقیآن

ازآمدهدستبرخالفنتایجبهوباشدنمیرشیپذقابل(گردشگرتجربهازرضایتمندیسفربر

لو چنگو ای(2693)مطالعات آهوالز، کوهن(9186)و همکاران(9192)، و کیم (2694)و

فرضیهاست. بهدومدر سالمندارزیابی گردشگران رضایتمندی بر درگیری مثبت تأثیر

براساسیافتهشدهپرداخته وباتحقیقاتهوانگونیسترشیپذنیزقابلفرضیهها،ایناست.

ضیههمچنینفر.درتضاداست (2664)ویونوایس(9110)،النگفوردوهمکاران(2664)لی

تأییدنشدکهبیانگرتأثیرمثبتفرهنگمحلیبررضایتگردشگرانسالمندبودهاستچهارم

آن نتیجه و کهیافتهبرخالف است مازهایی سوتان(2669)یشلمطالعات و(9109)، اولد ،

گرو (9119)کیس و الگرو استخراجمی(2690)و نشان همخوانیدییتأعدمشود. عدم نیز و

اینهانتیجهفرضیهاول،دوموچهارمباپژوهش تفسیروتوجیهکردتوانیمگونهیپیشینرا

 بر عالوه پژوهشهاتفاوتکه آماری جوامع در موجود فرهنگی ی پژوهشهای و پیشین

کهاینسهمتغیر)تازگی،فرهنگمحلیودرگیری(بررضایتمندیرودیمحاضر،ایناحتمال

صورتمستقیممؤثرنبودهوممکناستکهعواملدیگریدراینازتجربهسفرگردشگرانبه

یمویداشتهباشند.دلیلاینتوجیهنیز،درپژوهشیکهکگریانجیمگرومسیر،نقشتعدیل

اندکهمتغیرهابیانکردهیکهآناگونهبهاندموردتأییدقرارگرفتهاستهمکارانانجامداده

ارزشادراک طریق از اثرگذاردرگیری سالمند گردشگران سفر تجربه از رضایت بر شده

،نتایجاینپژوهشنیزنشاندادهکهمتغیرهایدرگیری،درواقع(.2694است)کیموهمکاران،

 و گذاشته تأثیر ارزشادارکشده تازگیبر ارزشادراکتیدرنهافرهنگمحلیو شده،

ونقشمستقیمگذاردیمگردشگران،برمیزانرضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمندتأثیر

گردشگرفرضیهسوممبنیبرتأثیرارزشادارکشدهبرتجربه،درادامهشود.هاتأییدنمیآن

مو تائسالمند همکاراناستدیرد مطالعاتمرفیو با ژینگ(2666)و و اوه بنکن(2663)، ،
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یها.ضمناینکهشاخصهمخوانیدارد(2661)وویلیامزوسوتمار(2663ن)اشتینوهمکارا

اینمتغیر،ازبارعاملیمناسبینیزبرخورداراستوایننشاناهمیتاینموضوعوتوجهبیش

ستکهدرقسمتپیشنهاداتبهآنپرداختهخواهدشد.تربهاینمتغیرا

وقرارگرفتندرشیتمامفرضیاتموردپذسالمندانسفر دربررسیپیامدهایرضایتازتجربه

فرضیهپنجمکهبیانگررابطهمثبترضایتازتجربهتوانندمطالعاتپیشینراتقویتکنند.می

او زندگی کیفیت و سالمند تحقیقاستسفر پیشینبا ت مطالعات ومانند گیلبرت

(،2695)ابداهلل پارکر و 2662)سیلوراشتین و(، موردم(2661)واکراسپایرز و طابقتدارد

اوقاتفراغتبا.استدیتائ رضایتاز بر سفر تجربه مثبترضایتاز تأثیر یا ششم فرضیه

گردشگرازثیررضایتفرضیههفتممبتنیبرتأ.راستاستهم (2669تحقیقاتنیلوهمکاران)

فراغت تائبراوقات مورد نیز سالمند زندگی گرفتدیکیفیت هولبروک)قرار و هیرشمان

.همچنینتأثیرمثبترضایتازتجربه(9189ال،منلوایزواهو؛9189؛کامرونوبردسسا9182

باتحقیقاتنیز(سفرمجددتوصیهبهدیگرانوتبلیغاتشفاهیآنالین)سفرورفتارهایآینده

تائوهمخوانیداردیخوببهپیشین وکرامپتن،)استدیمورد تیسای،2666بیکر چنو ؛

مونتاناری2669 گرپیو هوآنگ2994؛ همکاران؛ (2694و تأثیرتیدرنها. نهمکه فرضیه

رفتارهایآیندهمثبت اوقاتفراغتو سالمندگردشگررضایتاز استان آزموده موردرا

.داردمطابقت(2694)کیموهمکاران(؛9113)همکارانولوزیرتحقیقاتباوباشدیمرشیپذ

پیشنهادهایکاربردیبرایصنعتگردشگریتوانیمیپژوهشهاتیمحدودمبتنیبرنتایجو

پژوهش برای پیشنهادهایی نیز و اصفهان آینده کهارائههای داد پژوهشنشان نتایج نمود.

مجموعه عوامل از اصفهانای شهر سالمند گردشگران سفر تجربه از رضایت بر متغیرها و

تواندیمقرارگیرد،موردتوجههایگذاراستیسهاتوجهشودودراثرگذاربودهکهاگربهآن

گردشگرآیندهکیفیتکلیزندگی،رضایتازاوقاتفراغتورفتارهایازجملهپیامدهایی

الکترونیکیداشتهباشد.شفاهیتبلیغاتایجادویگراندبهمکانتوصیهمجدد،همچونسفر

نتایجنشاندادهاستکهاگرپیشایندهاییکهمنجربهرضایتازتجربهسفرگردشگرانسالمند

فیزیکیوروانیگردشگرانسالمتبهمنجرتواندیمشودرعایتشود،اینمیزانرضایتمی

کهیکگامهمفراتررفتهوعالوهاینزایشدهد.بههاراافسالمندشدهورضایتاززندگیآن
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عبدواهللتواندیم دیگرانشود)گیلبرتو به توصیه و سفرمجدد به 9منجر سیرجیو2665، ،

لی22699همکاران، و سیرجی ،3 ،2660 کاهشگذاراناستیستالشاگرچه(. راستای در

هانهیهز نمودن برطرف تقهایسختو بر سالمندان سفر کمکی ادارکشده ارزش ویت

یاینمتغیرواهمیتآننبایدازایننکتهغافلهاکنداماباتوجهبهبارهایعاملیشاخصمی

یادراکازتالشواقعیما،ترمهمشدهیکمتغیرادراکیوذهنیاستوشدکهارزشادراک

کهگفتهطورهمانکهاینعالوهدارند.بهشدهانجامهایاستکهگردشگرانسالمندازفعالیت

یادراکبرارزشتواندیمشد،تازگیسفر،میزاندرگیریوفرهنگمحلیاماکنگردشگری

پژوهشاثرگذارگردشگرانسالمند نیزمحدودیتبرخیباحاضرباشد. بودمواجههها اول.

بهتوجهبا.استاتخاذشدهزمانیکدرهاپاسخوشدهانجاممقطعیطوربهپژوهشایناینکه

نشدهدادهنشانیدرستبهمعلولیوعلتروابطکهرودمیاحتمالاینهادادهبودنمقطعی

.باشدنداشتهپژوهشمتغیرهایباارتباطیشدهمشاهدههایدادهکهدارداحتمالبنابراین.باشند

متغیرهابینیمعلولوعلتروابطدربهترینتایجبهتواندمیطولیمطالعاتدلیلهمینبه

بیانجامد دوم،محدودیت. بهمربوط آماری،نتایجبرتواندمیکهاستپژوهشنمونهاندازه

بگذاردتأثیررگرسیونتأثیرضرایبوهمبستگیواریانس درشودمیپیشنهاددلیلهمینبه.

راز،یانتخابیکشهر،چندشهرواستاندرکشورهمچونمشهد،شیجابهآیندههایپژوهش

تواندیمانجامآنچراکهوموردمقایسهقراربگیردشدهانتخابهمزمانطوربهاصفهانوتبریز

 ریپذمیتعمبه اینترشیبی محدودیتسوم پژوهشکمککند. این عدمنتایج دلیل به که

به شناختی جمعیت متغیرهای نقش بر مبنی پژوهش پیشینه از متغیرهایبرخورداری عنوان

توجهبهتعدیل با ایننوعارزیابیدراینپژوهشموردبررسیقرارنگرفت. گربراینرابطه،

اینرودیمکهدرپایاناینپژوهشایناحتمالاین متغیرهایجمعیتشناختی، کهبرخیاز

،بهتیدرنهاشودکهدرتحقیقاتآیندهبهاینمهمتوجهشود.رابطهراتعدیلکنندپیشنهادمی

میپژوهشگر پیشنهاد آینده مثلان سفر تجربه از رضایت پیشایند متغیرهای رابطه که شود
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