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چکیده
با توجه به روند پير شدن جمعيت كشور ايران و بهويژه استان يزد و نيازهاي خاص اين قشر ،در
اين تحقيق تالش شده است با استفاده از روش شناسی نگاشت علّی مدلی كيفی براي تبيين توسعه
گردشگري سالمندي در سطح استان يزد ارائه شود .در اين راستا ابتدا پس از بيان موضوع ،مبانی
نظري و بررسی پيشينه تحقيقات انجام شده ،چهارچوب مفهومی اوليه تحقيق ارائه و روش تحقيق
مورد استفاده در رابطه با آن بيان شده است .براي تدوين و استخراج مدل توسعه گردشگري
سالمندي در استان يزد از ابزارها و تكنيكهاي مربوط به ادبيات نظري نگاشت شناختی و تحليل
شبكههاي اجتماعی استفاده شده است .يافتههاي تحقيق نشان داد كه عوامل بيمه ،استانداردهاي
بهداشتی ،امنيت ،خدمات ويژه و وضعيت حمل و نقل نقش مهمی را در توسعه گردشگري سالمندي
در استان يزد ايفا میكنند.
واژههای كلیدی :توسعه گردشگري ،گردشگري سالمندي ،تكنيك نگاشت شناختی ،تكنيك تحليل
شبكههاي اجتماعی.

 1نويسنده مسئول :استاديار گروه مديريت ،دانشگاه علم و هنر
 2مدرس دانشگاه علم و هنر
 3كارشناس ارشد مديريت جهانگردي ،دانشگاه علم و هنر
 4مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه دوره كارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر يزد با عنوان بررسی تحليلی توسعه
.
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مقدمه
روند كنونی تغييرات جمعيتی جهان حركت به سمت سالخوردگی است ،همزمان با افزايش
جهانی روز افزون جمعيت سالمند ،در كشور ما نيز جمعيت سالمند در حال افزايش بوده و در
سالهاي آينده ايران يكی از كشورهاي داراي بيشترين سرعت رشد جمعيت سالمند خواهد بود
(عزيزي و همكاران .)1394،اين افزايش سريع تعداد سالمندان موجب فرصتهاي بسياري براي
فعاليتهاي اقتصادي از جمله صنعت گردشگري میشود و از آنجا كه سالمندان در سن
بازنشستگی وقت آزاد بيشتري دارند ،داراي پسانداز بيشتر و تعهدات مالی كمتري بوده و همچنين
فعاليتهاي حرفهاي و مسئوليتهاي خانوادگی آنان كاهش يافته است (سيگنورتی 1و همكاران،
2015؛ پاتويلی 2و نيجكامپ )2015 ،3و در مقايسه با افراد جوان سفر را به عنوان اولويت برتري در
زندگی خود قرار میدهند (مهدوي و همكاران )1392 ،و همچنين داشتن يك تجربه گردشگري به
كيفيت كلی زندگی گردشگران سالمند و سالمتی آنها كمك كرده و مشاركت در فعاليتهاي
گردشگري يك راه مؤثر براي ترويج سالمندي سالم است (گو 4و همكاران )2015 ،كه میتواند باعث
بهبود وضعيت روان ،فراموش كردن مشكالت ،خروج از انزوا و  ...شود (رحيمی و همكاران.)1389 ،
بنابراين سالمندان بازار جذابی براي صنعت گردشگري هستند.
سالخوردگی جمعيت يك فرآيند شناختهشده بهعنوان پيامد انتقال جمعيت شناختی است كه
در آن باروري و مرگومير از سطوح باال به سطوح پايين كاهش پيدا میكند ،مهمترين عوامل مؤثر
بر سالخورده شدن جمعيت ،كاهش مرگ و مير ،خصوصاً مرگ و مير نوزادان و كودكان و كاهش
اساسی و مستمر باروري و بهتبع آن كاهش رشد جمعيت است كه باعث تغييرات اساسی در ساختار
سنی جمعيت اكثر جوامع شده است ،در قرن بيست و يكم ،شاخص اميد به زندگی در بدو تولد براي
جهانيان از مرز  66سال عبور كرده است .هرسال  1/7درصد به جمعيت جهان افزوده میشود ولی
اين افزايش براي جمعيت  65سال و باالتر  2/5درصد است .اين فاصله تركيب سنی ،جمعيت جهان
را بهسوي سالمند شدن سوق میدهد (ميرزايی و شمس.)1386 ،
روند كنونی تغييرات جمعيتی جهان حركت به سمت سالخوردگی است ،بهطوريكه پيشبينی
میشود در سال  ،2050جمعيت باالي  60سال جهان به دو ميليارد نفر برسد (عزيزي و همكاران،
 )1394و تعداد سالمندان در سطح جهان از جوانان زير  15سال تجاوز كند (سيگنورتی و همكاران،
.)2015
همزمان با افزايش جهانی روزافزون جمعيت سالمند ،در كشور ما نيز جمعيت سالمند رو به
افزايش است .با توجه به آهنگ پرشتاب كاهش باروري در ايران از  5/7درصد در سال  1365به 1/8
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درصد در سال  1390پيشبينی میشود حركت به سمت سالخوردگی جمعيت تسريع شده و شروع
قرن پانزدهم شمسی سرآغاز روند رو به افزايش جمعيت سالخورده در ايران باشد ،همانطور كه
نتايج سرشماريها نيز نشان میدهد ،نسبت جمعيت  60سال و باالتر كشور از  6/6درصد در سال
 1375به  7/3درصد در سال  1385و به  8/2درصد در سال  1390رسيده و پيشبينی میشود در
سال  1415به  14/5درصد و در سال  1425به  22درصد برسد (عزيزي و همكاران.)1394 ،
در تعريف سازمان ملل متحد ،كشورها به سه نوع ساختار جمعيتی جوان ،ميانسال و سالخورده
تقسيم میشوند كه مشخصه آن ميزان نسبت جمعيت سالمند  60سال و باالتر در اين كشورهاست.
بهطوريكه كشورهاي داراي جمعيت جوان ،كشورهايی هستند كه نسبت سالمندان آن زير  4درصد
است ،درحالیكه كشورهاي داراي جمعيت ميانسال كشورهايی هستند كه نسبت سالمندان آن بين
 4تا  6درصد است و كشورهاي داراي جمعيت سالخورده كشورهايی هستند كه نسبت جمعيت
سالمند آن بيش از  7درصد است (عليزاده و همكاران)1392 ،؛ بنابراين با توجه به تقسيمبندي فوق
و نتايج سرشماريها ،ايران از سال  1385به بعد جزء كشورهاي داراي جمعيت سالخورده
تقسيمبندي میشود و طبق سرشماري انجامگرفته در سال  1390استان يزد نيز ازجمله استانهايی
است كه تعداد سالمندانش از ميانگين كشوري بيشتر است (مركز آمار ايران .)1391 ،با توجه به
اينكه اكنون با پديده اي به نام گردشگري پست مدرن روبهرو هستيم ،زيرساختهاي متداول در
صنعت گردشگري دچار تغييرات بنيادين شده و همهچيز و همهجا میتواند سوژه گردشگري باشد.
اين نوع گردشگري بيش از هر نوع گردشگري ديگر براي مردم فقير به عدالت اجتماعی نزديكتر
است (پاپلی يزدي و سقايی.)1382 ،
بنابراين مطابق با وضعيت استان يزد از لحاظ جمعيت سالمند و شروع دوره گردشگري پست
مدن ،توجه به گردشگري سالمندي در اين استان و توسعه آن امري ضروري و منطقی به حساب
میآيد.
افزايش جمعيت سالخورده ،حاكی از كاهش تمايل به سفر نيست ،بلكه بطور فزايندهاي
گردشگران سالمند ،به عنوان يك بازار هدف جدا از افراد جوان ،توجه محققان ،برنامهريزان و
بازاريابان صنعت گردشگري را بويژه در اواخر قرن  20و اوايل قرن  21به خود جلب كردهاند.
محققان گردشگري بايد بين تجارب سفر گردشگران سالمند و گردشگران جوان تمايز قائل شوند
(اسعدي و همكاران .)1395 ،در واقع توسعه گردشگري سالمندي در استان يزد ضمن بهبود
وضعيت سالمت و ارتقاي كيفيت زندگی سالمندان اين استان ،می تواند منفعتهاي اقتصادي و
اجتماعی زيادي را از گردشگري سالمندي عايد جامعه كند.
بنابراين سؤاالت محوري در اين پژوهش اين است كه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري سالمندي
در استان يزد كدامند و ارتباط بين اين عوامل به چه صورت میباشد؟
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مبانی نظری
گردشگري سالمندان يا گردشگري عصر سوم به گردشگران نسل زياد زايی در كشورهاي
توسعهيافته غربی اشاره دارد كه باالي  55سال دارند و هر روز بر تعداد افرادي كه سفر میكنند
افزوده میشود .بسياري از افراد باالي  55سال ممكن است بازنشسته شده باشند .سفر كردن بين
اين گروه ،باألخص در كشورهاي توسعهيافته ،روزبهروز رونق بيشتري میگيرد و به بخشی
جدايیناپذير از دوران بازنشستگی آنها تبديل میشود (اسميت و همكاران.)1391،
در سراسر جهان ،نسبت افراد باالي  60سال بهعنوان يك نتيجه از كاهش نرخ باروري و افزايش
اميد به زندگی در حال رشد است و اين توسعه جمعيتی تأثير قابلتوجهی در افزايش تقاضاي
گردشگري دارد .بهطوركلی افراد مسن در سن بازنشستگی وقت آزاد بيشتري دارند و مايل هستند
اين وقت را صرف گردشگري كنند .همچنين سالمندان پسانداز بيشتر و تعهدات مالی كمتري
دارند ،بااينوجود سالمندانی نيز هستند كه قدرت خريد كمتري دارند يا دچار مشكالت جسمی
هستند .درواقع سالمندان يك گروه ناهمگن از افراد باانگيزهها و نيازهاي مختلف میباشند .بازار سفر
سالمندان به دليل ويژگیهاي ذاتی آنيكی از چالشبرانگيزترين بازارها براي محققان است (تونگ 1و
همكاران )2011 ،و درک مسافران سالمند و ايجاد نوآوري براي خواستهها ،نيازها و انتظاراتشان در
حال تبديلشدن به يك هدف اساسی براي صنعت گردشگري است (سِجود 2و همكاران.)2016 ،
بيشترين انگيزههايی كه از طرف سالمندان براي گردشگري و سفر مورداشاره قرار میگيرند
مواردي چون دور شدن از روزمرگی ،استراحت و آرامش ،انگيزههاي اجتماعی ،انگيزههاي فرهنگی
(مانند ديدن مكانهاي جديد ،تجربه چيزهاي جديد) و انجام فعاليتهاي فيزيكی در محيطهاي باز
است (سيگنورتی و همكاران .)2015،در بيشتر كشورهاي جهان ،سالمندي فرصتی براي رسيدگی به
خويش ،خانواده و سفر محسوب میشود .بهطورمعمول بعد از بازنشستگی ،افراد خرج كمتر ،درآمد
بهتر و اوقات فراغت بيشتري دارند و اينهمه فراغت جاي درخشش انگيزههاي فعال میكند (بابا
نژاد.)1393 ،
دان 3بيان میكند كه گردشگري سالخوردگان میتواند فرصتهايی را براي تأمل ،كسب تجارب
جديد و برقراري پيوند دوستی يا ايجاد روابط شورانگيز با افراد هم سن و سال فراهم كند و
بدينوسيله حس هدفمندي را در سالخوردگان پرورش دهد .اين نويسنده همچنين اظهار میكند كه
گردشگري به اين افراد امكان میدهد تا از احساس درد جسمی ،مرگ قريبالوقوع يا تنزل جايگاه
اجتماعی كه آنان را در خانه آزار میدهد ،رها شوند .كليور و همكارانش ( )1999با استفاده از نتايج
تحليل عاملی ،بازار سالخوردگان را به  7بخش انگيزشی تقسيم میكنند (به ترتيب اندازه بازار):
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نوستالژي خواهان ،1طالبان صميميت ،2طالبان يادگيري ،3گريز طلبان ،4متفكران ،5طالبان منزلت
اجتماعی 6و فعاالن جسمی.7
بايد توجه داشت كه اين بخش نيز بهاندازه ساير بخشهاي گردشگري متنوع است .با اينحال،
داراي ويژگیهاي مشترک معدودي نيز میباشند .بر اساس مطالعه هورنمان 8و همكارانش ()2002
گردشگران سالمند ،در مقصد بيشتر اقامت میكنند ،زمان بيشتري به برنامهريزي اختصاص میدهند
و دوستان و خويشاوندان خود را بيشتر میبينند .تحقيق ديگري نشان میدهد كه مسافران سالمند
معموالً بستههاي تور (بهخصوص با كشتی و اتوبوسهاي تفريحی) را ترجيح میدهند و رانندگی به
مكانهاي گرم و دور نيز ممكن است يكی از گزينههاي موردعالقهشان باشد .اين گردشگران
همچنين روزبهروز به فعاليت كردن عالقهمندتر میشوند (اسميت و همكاران.)1391 ،
سفر و گردشگري باعث بهبود قابلتوجهی در ناتوانی ،رفاه ،خلقوخوي ،اشتها و بیخوابی
میشود .همچنين نظريه ادغام اجتماعی نيز بيان میكند كه مشاركت در فعاليتهاي گردشگري
فرصت را براي ترويج شمول اجتماعی فراهم میكند و تعامل اجتماعی را در بين سالمندان تسهيل
میكند (گو و همكاران .)2015 ،تجربه سفر و گردشگري به آمادگی جسمی و سالمت روانی
سالمندان كمك كرده و منجر به رضايت بيشتر از زندگی میشود (كيم 9و همكاران.)2015 ،
گردشگري و سفر میتواند تأثير مثبتی بر كيفيت زندگی و ميزان لذت اين افراد از زندگی داشته
باشد .ضمن آنكه تعداد قابلتوجه افراد سالمند ،انعطافپذيري زمانی و تمول مالی اين افراد ،آنان را
به يكی از بازارهاي جذاب صنعت گردشگري تبديل كرده است .بهطوريكه بسياري از كشورها
درصدد جذب گردشگران سالمند هستند تا از منافع اقتصادي و اجتماعی توسعه گردشگري براي
اين افراد بیبهره نمانند .كشور ايران نيز با داشتن تنوع آب و هوايی و جاذبههاي گردشگري،
پتانسيلهاي بالقوه فراوانی براي توسعه گردشگري سالمندان دارد (مهدوي و همكاران.)1392 ،
ازجمله عواملی كه میتواند سفر افراد سالمند را محدود كند عبارتاند از :دغدغههاي ايمنی/
امنيتی ،مسائل بهداشتی ،زمان در دسترس ،هزينه ،مسئوليتهاي خانوادگی و اطالعات ضعيف در
مورد گزينههاي مناسب (موسكاردو.)2006،10
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پیشینه تحقیق
بابانژاد در پژوهشی نقش استراتژيك حمل و نقل عمومی در جذب گردشگر سالمند و معلول را
بررسی كرده است .او با ارائه تعريفی از نقش استراتژيك حملونقل عمومی ،به ارائه راهكارهاي جذب
گردشگر معلول و سالمند و مشكالت ناشی از عدم اجراي مناسبسازي حمل و نقل عمومی در
كشور پرداخته و در پايان پيشنهادهايی در جهت تحقق آن ارائه شده است .يافتههاي اين پژوهش
نشان میدهد كه وضعيت كنونی نيازمند يك برنامهريزي دقيق و منسجم بهمنظور بهبود وضع
موجود و افزايش ايمنی و راحتی و درنتيجه يك محيط اجتماعی ،سرزنده و شاد با حضور معلولين و
سالمندان می باشد و نگاه به موضوع گردشگري سالمند و معلول در جامعه بايد اصالح شود و اين
وظيفه كليه آحاد جامعه است تا شاهد رشد فزايندهاي در صنعت گردشگري كشور باشيم (بابانژاد،
.)1393
مهدوي و همكاران در پژوهشی تحت عنوان راهبردهاي توسعه گردشگري سالمندي بر اساس
رهيافت بخشبندي بازار با استفاده از شبكههاي عصبی ،به شناخت و تقسيمبندي بازار ناهمگن
گردشگران سالمند ساكن اصفهان به خرده بازارهاي همگن و ارائه راهبردهاي توسعه گردشگري
براي افراد سالمند پرداختند .در اين پژوهش گردشگران سالمند باالي  60سال سن ،ساكن اصفهان
كه توانايی و رضايت شركت در پژوهش را داشتند بهعنوان جامعه آماري تعيين شدند .نتايج پژوهش
نشان داد عاليق و ويژگیهاي فردي نقش مؤثري در پيشبينی رفتار و طبقهبندي سالخوردگان دارد.
بر اين اساس بازار گردشگران سالمند را میتوان به سه گروه تقسيم كرد :گروه سالمندان جوان،
سالمندان مرفه و سالمندان جمعگرا .همچنين توسعه خطوط ريلی ،ارائه تخفيفات ويژه حملونقل و
اقامت ،برنامهريزي براي سفر اين افراد در فصلهاي خلوت ،ارائه تورهاي متنوعتر ازنظر زمانی ،فراهم
كردن خدمات ويژه مانند ويلچر ،آسانسور ،سطحهاي شيبدار ،پزشك و  ،...گسترش كمپهايی
متناسب با نيازهاي اين افراد ازجمله راهبردهاي توسعه گردشگري داخلی براي افراد سالمند است
(مهدوي و همكاران.)1392 ،
در مطالعه اي با عنوان پرواز انفرادي ،مروري بر مطالعات انجامگرفته در مورد پيدا كردن راه براي
سالمندانی كه كاهش بينايی و ادراكی را تجربه میكنند ،به شناخت و بررسی راهحلهايی در اين
زمينه پرداخته شد ،يكی از موانع سفر براي افراد سالمند پيدا كردن راه خود در فرودگاه است كه
ممكن است تجربه سفر اين افراد را بهشدت تحت تأثير قرار بدهد و حتی كاهش تمايل آنها به سفر
را به همراه داشته باشد ،بنابراين اين مطالعه استراتژيهاي پيدا كردن راه را بررسی میكند.
استراتژيهايی كه در اين مطالعه شناسايی شدند عبارتاند از :استفاده از نشانههاي رنگارنگ و آشنا،
محل عالمتها پايينتر باشد تا افراد سالمند بهراحتی بتوانند ببينند ،نورپردازي روشن و كافی،
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تركيبی از سيستم  GPSو  GISو  ...كه توجه كافی به اين استراتژيها و بهكارگيري آنها میتواند
رضايت و بازگشت دوباره سالمند را به همراه داشته باشد (بوسچ 1و قراويز.)2017،2
در مقاله اي تحت عنوان تأثير استراتژي كشور مبدأ روي تقاضاي گردشگري سالمندي ،نياز به
تعادل جهانی و استراتژي محلی به شناخت بازار گردشگري سالمندي پرداخته شد ،به اين منظور
مقالههاي چاپشده مرتبط با گردشگري سالمندي از سال  1994تا سال  2015موردبررسی قرار
گرفتند و انگيزههاي شخصی و همچنين عواملی كه در مقصد باعث جذب گردشگران سالمند میشد
مشخص شد ،اين مطالعه نشان می دهد كه صنعت گردشگري بايد به بازار سالمندان به دليل افزايش
سريع در اندازه اين بخش بازار توجه كند و درک درست و واقعی از نيازها و خواستههاي اين بخش
ناهمگن داشته باشد تا محصوالت و خدماتی را ارائه كند كه واقعاً پاسخگوي اين بخش بازار هستند
(سجود و همكاران.)2016 ،
لوسادا 3و همكاران در مقاله ي خود تحت عنوان فراوانی سفر گردشگران سالمند به دنبال
شناسايی متغيرهايی بودند كه تعداد سفر را در بين گردشگران سالمند اسپانيايی تحت تأثير قرار
میدادند .نتايج پژوهش نشان داد كه جنسيت ،وضعيت اقتصادي و درک فرد از زمان در دسترس
بهشدت فراوانی سفر سالمندان را تعيين میكند (لوسادا و همكاران.)2016 ،
در مقاله ديگري اثر سرمايه اجتماعی و نوعدوستی بر قصد دوباره سالمندان در استفاده از
شبكههاي اجتماعی براي اهداف گردشگري ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج اين مقاله نشان
میدهد كه سرمايه اجتماعی اثرات قابلتوجهی بر پيوند مشترک و هويت مشترک دارد .همچنين
پيوند مشترک و هويت مشترک هر دو اثرات قابلتوجهی بهقصد دوباره سالمندان به سايت
شبكههاي اجتماعی دارند (كيم و همكاران.)2016 ،
با توجه به پير شدن جمعيت استان يزد ،ضرورت توسعه گردشگري سالمندي در اين استان رو
به افزايش است .به منظور توسعه اين امر نياز به مدلی جامع میباشد تا بتوان گامهاي درستی را در
اين مسير برداشت .با عنايت به تحقيقات داخلی و خارجی انجام شده در اين حوزه ،به نظر میرسد
پژوهش هاي اندكی در حوزه گردشگري سالمندي و در سطح استان يزد انجام شده است ولی هيچ
كدام با استفاده از تكنيك نگاشت شناختی انجام نشده است .تكنيك نگاشت شناختی تكنيكی
قدرتمند در مدلسازي و ترسيم نقشههاي علّی با استفاده از نظر خبرگان است .اين تكنيك توانايی
استخراج و ادغام علمی نقشههاي ذهنی خبرگان را داراست .با توجه به اين كه توسعه گردشگري
سالمندي نيازمند ارائه مدلی مفهمومی میباشد از تكنيك نگاشت شناختی استفاده میشود تا يك
مدل علّی در رابطه با توسعه گردشگري سالمندي در استان يزد استخراج و ارائه شود.
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روش شناسی تحقیق
اين پژوهش از بعد هدف از نوع كاربردي است زيرا در اين پژوهش هدف بكارگيري و آزمون
مفاهيم نظري در موقعيتهاي مسائل واقعی حوزه گردشگري است تا بتوان راهحلی براي توسعه
گردشگري سالمندي پيشنهاد كرد .ضمناً از حيث چگونگی بدست آوردن دادهها يك تحقيق
توصيفی است زيرا در اين تحقيق به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود بين عوامل مختلف در
حوزه گردشگري سالمندي استان يزد پرداخته شده است و از آنجا كه هدف مطالعه عميق موضوع
توسعه گردشگري و عوامل مؤثر بر آن است ،اين تحقيق يك تحقيق موردي است.
از منظر متدولوژيك اين تحقيق بر اساس روش تحقيق آميخته انجام میشود زيرا تركيبی از
روش هاي مختلف را طی چند مرحله و بر اساس يك طرح از پيش تعيين شده بكار گرفته و نتيجه
نهايی ،حاصل تركيبی از روشهاي تحقيق است نه يك روش خاص .بنابراين در چارچوب روش
شناسی پژوهش آميخته ،فرايند مدلسازي توسعه گردشگري سالمندي در اين مقاله طی سه مرحله
انجام میشود .در مرحله اول بر اساس نتايج مطالعه كتابخانهاي در خصوص مبانی نظري و پيشينه
پژوهش ،چارچوب مفهومی اوليه توسعه گردشگري سالمندي در استان يزد استخراج میشود .در
مرحله دوم مدل ذهنی خبرگان صنعت گردشگري سالمندي استخراج و بر اساس روش نگاشت علّی
نتايج تحليل میشود .در مرحله سوم نقشه ادغامی توسعه گردشگري سالمندي استان يزد استخراج
و پس از انجام تحليلهاي الزم مدلی كيفی براي توسعه گردشگري سالمندي در استان يزد ارائه
میشود .در اين مرحله براي انجام تحليلها و مدلسازي از تكنيك نگاشت علّی و همچنين تكنيك
تحليل شبكههاي اجتماعی 1براي انجام تجزيه و تحليلهاي كمی موردنياز كمك گرفته شده است.
نرم افزار مورد استفاده براي اجراي تكنيك نگاشت شناختی  Cognizer TMو نرم افزار مورد استفاده
در تحليل شبكههاي اجتماعی  UCINETمیباشد و از نرم افزار  SPSS 21نيز استفاده شده است.
جامعه آماري موردنظر تحقيق عبارت است از خبرگان گردشگري ازجمله مديران و كارشناسان
سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ،راهنمايان تور ،اساتيد رشته گردشگري و
مديران دفاتر اطالعرسانی و خدمات گردشگري استان يزد كه در حوزه گردشگري سالمندي داراي
تجربيات كاري و مديريتی مناسب هستند .با توجه به روش پژوهش كه مطالعه موردي و كيفی است
و شرايط جاري در گردشگري سالمندي كه عدهاي خاص و با تعداد كم در اين زمينه تخصص كافی
داشتند ،براي نمونه گيري از روش نمونه گيري گلوله برفی استفاده شد و طی چندين مرحله برخی
كارشناسان زبده شناسايی و پس از دريافت اطالعات از هركدام از آنها خواسته شدكه افراد
صاحبنظر ديگر را معرفی نمايند و در نهايت تعداد  12نفر از خبرگان جامعه آماري براي مشاركت
در ساخت مدل انتخاب شدند .طبق نظر كرسول تعداد نمونه در مطالعه موردي  3تا  5نفر كافی
میباشد (كلينز 2و همكاران.)2007 ،
Social Network Analysis
Collins

1
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به منظور ارزيابی روايی اين پژوهش كيفی از روشهاي مشاركت بلند مدت و مشاهده مصرانه،
همه جانبه نگري ،مرور يا بازخورد همتايان و روش كنترل اعضا استفاده شده است .در پژوهشهاي
كيفی پايايی اغلب اشاره به ثبات پاسخ كد گذاران متعدد به مجموعه دادهها دارد (عباسزاده،
) 1391كه در اين تحقيق توافق بين كد گذاران بدست آمده است كه به معنی تأييد پايايی اين
پژوهش است.
تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تطبيق فهرست عوامل مربوط به توسعه گردشگري سالمت و الزامات استان يزد ،ابتدا
فهرستی از عوامل استخراج شده از ادبيات نظري و پژوهشهاي پيشين تهيه شد كه شامل  19عامل
بود .اين عوامل عبارت بودند از:
وضعيت حملونقل ،امنيت ،آبوهوا ،قيمت پايين و تخفيفات ويژه ،استانداردهاي بهداشت و
نظافت ،فاصله تا مقصد ،تنوع و كيفيت غذا ،امكانات خريد ،امكانات و قيمت خدمات درمانی و
پزشكی ،كيفيت محل اقامت ،نوع برخورد مردم محلی ،پرسنل بخشهاي اقامتی و خدماتی و
راهنمايان تور ،جاذبههاي تاريخی و فرهنگی ،بيمه مسافرتی ،در دسترس بودن اطالعات جامع
گردشگري از مقصد قبل از سفر ،بازاريابی و تبليغات ،وجود خدمات ويژه مثل ويلچر ،آسانسور،
سطحهاي شيبدار و مسيرهاي پيادهروي ،كيفيت خدمات آژانسهاي مسافرتی و راهنمايان تور،
برنامههاي دولتی براي ترويج گردشگري سالمندي مثل وجود بخش فعال درزمينه گردشگري
سالمندان در تمامی كانونهاي بازنشستگی و تعاونیها.
سپس فهرست مذكور بر اساس نظرهاي استخراج شده از مطالعه مبانی نظري توسط خبرگان
گردشگري سالمت استان يزد مورد بازبينی قرار گرفت كه در نتيجه آن دو عامل تنوع و كيفيت غذا
و جاذبههاي طبيعی حذف شدند .فهرست پااليش يافته عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري سالمندي
در جدول زير ارائه شده است.
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مهدوي و همكاران  ،1392چن و شوماكر  ،2014يو و اوليري
وجود خدمات ويژه مثل
ويلچر ،آسانسور ،سطحهاي شيبدار  ،2014پاتويلی و نيجكامپ 2015
و مسيرهاي پيادهروي...
مهدوي و همكاران  ،1392رايی يوتاما  ،2014سانگپيكول ،2008
كيفيت خدمات آژانسهاي
وارد 2014
مسافرتی و راهنمايان تور
مهدوي و همكاران  ،1392سجود و همكاران 2016
برنامههاي دولتی براي ترويج
گردشگري سالمندي مثل
كانونهاي بازنشستگی ،تعاونیها و
صنفهاي مختلف شغلی
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استخراج نقشه علّی خبرگان و تحلیل آن
استخراج و تحليل نقشه علّی خبرگان دومين مرحله از فرآيند مدلسازي كيفی میباشد .در اين
مرحله بار ديگر جدول عوامل به خبرگان ارائه گرديد و پس از تأييد نهايی توسط خبرگان ماتريسی
از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري سالمندي تهيه و به خبرگان ارائه گرديد .خبرگان با نمره دهی از
 -3تا  + 3چگونگی ارتباط بين عوامل و شدت هريك از عوامل بر توسعه گردشگري سالمندي را
نشان داده و بهاينترتيب ماتريس را تكميل نمودند و بنابراين مدل ذهنی هر خبره به دست آمد.
سپس نقشهنگاشتی هر خبره در نرمافزار معتبر  Cognizer TMترسيم گرديد و براي اطمينان از دقت
فرآيند ثبت و استخراج مدل ذهنی خبرگان ،نقشه علّی ترسيمشده و به تأييد خبرگان مربوط
رسانده شد .در اين مرحله پسازآنكه مدل ذهنی خبرگان تعيين و تحليلهاي اوليه در رابطه با آن
انجام گرفت ،امكان استخراج نقشه علّی ادغامی براي مدل توسعه گردشگري سالمندي بررسیشده
كه اين امر طی مراحل زير صورت گرفته است:
 .1بررسی رابطه بين ويژگیهاي شخصی خبرگان (سن ،جنسيت ،سابقه كار ،ميزان تحصيالت ،نوع
سازمان) و شاخصهاي پيچيدگی و قلمرو نقشه علّی آنها
 .2بررسی وضعيت تشابه يا فاصله بين نقشه علّی خبرگان
پاسخگويی به اين موارد امكانپذيري ادغام نقشههاي علّی خبرگان براي دستيابی به نقشه علّی
ادغامی را نشان میدهد .براي پاسخ به سؤالهاي مختلف از آزمونهاي مختلف در نرمافزارهاي
متفاوتی استفادهشده است كه بهطور خالصه به شرح زير است:
الف .آزمون كروسكال  -واليس ،آزمون يومن-وايتنی و آزمون ضريب همبستگی اسپيرمن در
نرمافزار .Spss
2
1
ب .آزمون DRدر نرمافزار  Cognizerو آزمون  QAPدر نرمافزار .UCINET
ج .تشكيل ماتريسهاي اوليه ادغامی در نرمافزار  Excelو ترسيم آنها در  Cognizerبا استفاده از
تابع  Aggregateو سپس تحليل نقشههاي ادغامی.
در اين قسمت شاخصهاي پيچيدگی و قلمرو نقشه علّی خبرگان از نرمافزار  Cognizerاستخراج
میشود.

Distance Rate
Quadratic Assignment Procedure Correlation

1
2

 ............88مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بیست و دوم ،پاییز1396
جدول ( :)2شاخصهای پیچیدگی و قلمرو نقشه علّی خبرگان
شاخصهاي پيچيدگی
شاخص چگالی شدت
روابط قلمرو
چگالی نقشه
چگالی روابط
تعداد روابط
19 .41
0 .64
10 .24
174
10 .29
0 .37
5 .88
100
18 .35
0 .65
10 .35
176
19 .82
0 .75
11 .94
203
21 .41
0 .75
12
204
13 .71
0 .44
7 .06
120
24 .35
0 .69
11 .12
189
17 .35
0 .59
9 .47
161
18 .47
0 .64
10 .29
175
8 .65
0 .39
6 .24
106
14 .94
0 .56
8 .88
151
15
0 .53
8 .53
145

نقشه علّی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سپس براي بررسی امكان ادغام نقشههاي شناختی خبرگان با استفاده از آزمون اسپيرمن روابط
بين ويژگیهاي شخصی خبرگان (جنسيت ،سن ،ميزان تحصيالت ،نوع سازمان و سابقه كار) و
شاخصهاي پيچيدگی و قلمرو نقشه علّی آنها بررسی میشود.
جدول ( :)3نتایج آزمون اسپیرمن بر روی نقشه علّی خبرگان
سابقه كار

سن

نوع سازمان

ضريب
همبستگی

سطح معناداري

0 .109

0 .737

0 .109

0 .737

0 .109

0 .736

0 .158

0 .625

ضريب
همبستگی
0 .060
0 .060
0 .069
0 .117

سطح معناداري
0 .853
0 .853
0 .831
0 .718

-0 .036

ضريب
همبستگی

0 .822
0 .911

.015
-0

0 .964

0 .059
0 .069
.099
-0

.015
-0

0 .964

0 .059

0 .855
0 .855
0 .831
0 .761

.291
-0

.073
-0

سطح معناداري

ضريب
همبستگی

سطح معناداري

ضريب
همبستگی
.241
-0
.241
-0
.193
-0

سطح معناداري

چگالی
شدت
روابط

0 .450

چگالی
نقشه

0 .450

چگالی
روابط

0 .548

تعداد
روابط

0 .359

متغير

ميزان تحصيالت

جنسيت

بر اساس نتايج بهدستآمده از آزمون همبستگی اسپيرمن بين متغيرهاي شاخص پيچيدگی
(تعداد روابط ،چگالی روابط ،چگالی نقشه) و شاخص قلمرو (كل شدت روابط) با ويژگیهاي شخصی
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خبرگان رابطه معناداري وجود ندارد .پيش از ادغام نقشههاي علّی خبرگان بايد ميزان تشابه يا
فاصله بين نقشه علّی خبرگان را بررسی كرد .با استفاده از دو روش همبستگی  QAPو شاخص
نسبت فاصله  ،DRدرجه تشابه يا عدم تشابه بين نقشه علّی خبرگان تعيين میشود .در اين پژوهش
براي محاسبه شاخص نسبت فاصله بر اساس گروه نقشهها در نرمافزار  CognizerTMاز فرمول
ماركوكزي و گلدبرگ استفادهشده است كه نشاندهندهي ميزان فاصله يا تفاوت بين نقشههاي علّی
است.
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نقشه

جدول ( :)4ماتریس میزان فاصله بین نقشه علّی خبرگان
0 .155

0 .145

0 .157

0 .130

0 .140

0 .156

0 .167

0 .148

0 .127

0 .136

0 .152

0

1

0 .123

0 .134

0 .107

0 .140

0 .139

0 .164

0 .133

0 .160

0 .161

0 .142

0

0 .152

2

0 .121

0 .114

0 .138

0 .122

0 .127

0 .154

0 .148

0 .146

0 .080

0

0 .142

0 .136

3

0 .136

0 .126

0 .147

0 .115

0 .129

0 .145

0 .162

0 .130

0

0 .080

0 .161

0 .127

4

0 .135

0 .136

0 .156

0 .138

0 .155

0 .141

0 .165

0

0 .130

0 .146

0 .160

0 .148

5

0 .132

0 .120

0 .125

0 .142

0 .146

0 .170

0

0 .165

0 .162

0 .148

0 .133

0 .167

6

0 .150

0 .154

0 .187

0 .140

0 .153

0

0 .170

0 .141

0 .145

0 .154

0 .164

0 .156

7

0 .132

0 .133

0 .129

0 .129

0

0 .153

0 .146

0 .155

0 .129

0 .127

0 .139

0 .140

8

0 .121

0 .095

0 .132

0

0 .129

0 .140

0 .142

0 .138

0 .115

0 .122

0 .140

0 .130

9

0 .119

0 .115

0

0 .132

0 .129

0 .187

0 .125

0 .156

0 .147

0 .138

0 .107

0 .157

10

0 .107

0

0 .115

0 .095

0 .133

0 .154

0 .120

0 .136

0 .126

0 .114

0 .134

0 .145

11

0

0 .107

0 .119

0 .121

0 .132

0 .150

0 .132

0 .135

0 .136

0 .121

0 .123

0 .155

12
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سپس از آزمون همبستگی  QAPدر نرمافزار  UCINETبراي بررسی همبستگی بين نقشهها استفاده
شده است .آزمون فرض مربوط به اين تحليل به شرح زير است:
 :H0بين نقشه  iام و نقشه  jام همبستگی خطی وجود ندارد (.)p=0
 :H1بين نقشه  iام و نقشه  jام همبستگی خطی وجود دارد (.)p≠0
فرض  H0در تمامی موارد رد میشود .بررسی نتايج حاصله مربوط به تحليل همبستگی QAP
(دادههاي شباهت) و نسبت فاصله (دادههاي تفاوت) بين نقشههاي علّی خبرگان نشان میدهد
تفاوت معناداري بين نقشههاي علّی هر گروه از خبرگان وجود ندارد .با توجه به نتايج بررسیهاي باال
ادغام نقشههاي شناختی خبرگان بالمانع تشخيص داده شد ،ازاينرو میتوان نسبت به ادغام
نقشههاي علّی خبرگان و تلفيق نتايج حاصله در راستاي ارائه مدل علّی توسعه گردشگري سالمندي
در استان يزد و به اشتراکگذاري اطالعات اقدام كرد.
بعد از اينكه دادههاي ماتريس ادغامی خبرگان در نرمافزار  UCINETوارد شد ،گراف 30
درصدي آن به دست آمد كه شكل آن در زير آورده شده است ،گراف  30درصدي در واقع مهمترين
عوامل تأثير گذار بر توسعه گردشگري سالمندي را از طريق نرمافزار  UCINETنشان میدهد.

شکل ( :)1گراف  30درصدی عوامل نهایی مؤثر بر توسعه گردشگری سالمندی در نرمافزار
UCINET

ادغام نقشه علّی خبرگان
با توجه به استفاده از نظر خبرگان  12نقشه علّی در اين پژوهش وجود دارد .سپس رابطه بين
ويژگیهاي شخصی خبرگان و شاخصهاي پيچيدگی و قلمرو و نقشه علّی و همچنين ميزان تشابه
يا فاصله بين نقشه علّی خبرگان با استفاده از آزمونهاي معتبر موردبررسی قرار گرفت و در نهايت با
توجه به نتايج آزمونها مشخص شد كه میتوان نسبت به ادغام نقشههاي علّی خبرگان اقدام كرد.
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شکل ( :)2ماتریس ادغامی خبرگان

شكل باال ماتريس ادغامی خبرگان را نشان میدهد .اعداد اين ماتريس ميزان تأثير هر متغير بر
ديگري را بر اساس نظر  12خبره نمايش میدهد و قطر اصلی اين ماتريس 0 ،است زيرا دو متغير
مشابه رويهم اثري ندارند.

شکل ( :)3نقشه  30درصدی ادغامی خبرگان

یافتههای تحقیق
به منظور تحليل هر چه بهتر گراف بدست آمده و با توجه به دادههاي حاصل از نقشههاي
ادغامی خبرگان ،روابط علی بين متغيرها در  3طيف ( 12-0ارتباط كم بين متغيرها)24-13 ،
(تا حدودي ارتباط بين متغيرها) ،باالي ( 25ارتباط زياد بين متغيرها) ،تقسيمبندي شد.
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بر اين اساس عوامل بيمه مسافرتی ،استانداردهاي بهداشت و نظافت ،برنامههاي دولتی براي
ترويج گردشگري سالمندي ،فاصله تا مقصد ،وضعيت حمل و نقل ،وجود خدمات ويژه مثل آسانسور،
پله برقی ،ويلچر و ،...و كيفيت محل اقامت از ساير عوامل مهمتر و تأثيرگذارتر شناخته شدند و در
سياستگذاريها میبايست بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با رويكرد نگاشت شناختی در حوزه گردشگري سالمندي ،مدلی ارائه شد تا بر
اساس آن با بهرهگيري از قابليت هاي استان يزد بتوان به توسعه و ترويج گردشگري سالمندي اقدام
كرد .در واقع مدل ارائه شده عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري سالمندي را به همراه رابطه علت و
معلولی بين آنها و همچنين شدت اين روابط نشان میدهد كه اين اطالعات میتواند در
تصميمگيري و سياستگذاري مورد استفاده قرار گيرند .عدم وجود مدلهاي مشابه در مبانی نظري
و تجربيات مشابه در ساير كشورها از يك سو و توجه تخصصی به حوزه گردشگري سالمندي از
سوي ديگر از جمله مشكالت پيش روي تحقيق حاضر بود كه البته میتواند از نقاط قوت اين
پژوهش نيز باشند.
نتايج تحليل مدل نشان داد كه برخی از عوامل در توسعه گردشگري سالمندي استان يزد
تأثيرگذارتر هستند .در اين راستا پيشنهادات و راهكارهايی براي هركدام بيان میشود:
 با توجه به اهميت باالي رعايت مسائل بهداشتی در توسعه گردشگري سالمندي ،توسعه اماكناقامتی و پذيرايی همراه با ارتقاي سطح امكانات و خدمات آنها و رعايت بهداشت در فضاهايی از
قبيل آشپزخانه ،رستوران ،الندري ،انبار مواد غذايی و مصرفی ،فضاهاي عمومی ،سرويسهاي
بهداشتی و غيره مطابق دستورالعملهاي بهداشتی اين اماكن می بايست بطور كامل مورد توجه قرار
گيرد.
 تأثير زياد ارائه خدمات ويژه به سالمندان در مدل ترسيم شده نشان دهنده ضرورت استفاده ازبرنامه هاي غذايی خاص براي سالمندان در مراكز اقامتی و پذيرايی و توجه به كيفيت غذا با توجه به
رژيمهاي خاص غذايی میباشد.
 يكی از داليل افسردگی و خانهنشينی سالمندان عدم عالقه آنها به بيرون رفتن بدليل عدم احساسامنيت میباشد .تأمين امنيت ويژه براي گردشگران سالمند در ساعتهاي خلوت و كمتردد در
بافت هاي تاريخی و استفاده از تابلوهاي راهنما در تمامی مسيرهاي گردشگري میتواند اين نياز را
تأمين كند.
 نيازهاي خاص سالمندان در استفاده از وسايل حمل و نقل شهري مانند اتوبوسهايی با پلههايكمتر ويژه سالمندان موجب تشويق هر چه بيشتر آنها براي استفاده از اين وسايل خواهد شود.
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 ارائه بيمههاي خاص به اين قشر از گردشگران ،بيمههاي مسافرتی با هزينههاي بيشتر ولی باپوشش و خدمات گسترده تر براي سالمندان تأثير بسزايی در توسعه گردشگري سالمندي خواهد
داشت.
 برگزاري تورهاي مسافرتی با قيمت مناسب براي سالمندان ،همچنين ارائه تخفيفات ويژه در مراكزاقامتی ويژه سالمندان ،برپايی تورهاي تفريحی -درمانی و انجام مشاورههاي پزشكی رايگان با
سالمندان هنگام وارد شدن به مقصد جهت بررسی وضعيت سالمت عمومی تمايل سالمندان را
جهت گردشگري افزايش خواهد داد.
 برنامههاي دولتی براي ترويج گردشگري سالمندي مثل كمكهاي حمايتی و تسهيالت صندوقبازنشستگان ازجمله بيمه ،وام و ساير تسهيالت نيز می توانند به همراه برنامههاي جامع بلندمدت و
كوتاهمدت در زمينه مديريت و برنامهريزي حوزهي گردشگري سالمندي سبب توسعه اين امر شوند.

 ............94مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بیست و دوم ،پاییز1396

منابع
 .1اسعدي ،ميرمحمد؛ رحيمزاده ترابی ،نگار و احمدخانی ،مسعود ( .)1395راهكارهاي توسعه
گردشگري سالمندي با رويكرد تكنيك مدلسازي ساختاري تفسيري ( )ISMدر استان يزد،
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