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 یده ـچک
 

 نهیزم نطوریو هم یگردشگر یدر پژوهش ها یشناخت یروانشناس یها هیو نظر میبا هدف بحث در مورد مفاه یبررس نیا
 یبرا یشناخت یروانشناس یمقاله نشان دادن سودمند نیاست. هدف ا رفتهیصورت پذ ندهیآ یپژوهش ها یبرا یاصل یها

 طیکه از مح دهندیرا از خود نشان م ییرفتارها خوشگذران،مسافران  ژهیمسئله است که چرا گردشگران و به و نیدرک ا
 اتیو ادب یشناخت یمقاله در حوزه روانشناس 165 یمطالعه و بررس کردیرو یمقاله بر مبنا نیخود الگو گرفته اند. ا رامونیپ

طرحواره و حافظه،  ،توجه ،ینگرندهیآ ،یتَچان، گذشته نگر ،یذهن آگاه ،یمرتبط با آگاه انهیلذت گرا یراجع به سفرها
تمرکز بر  یبه جا شتریمورد بحث ب قاتیدهد که تحق یها نشان م افتهیشده است.  یو عواطف طراح جاناتیاحساسات، ه

به  تواندیم یشناخت یروانشناساستفاده کرده اند.  انهینگاه صرفا رفتارگرا کیاز  انه،یجودر مطالعه سفر لذت یشناخت کردیرو
و  یدرک محرک ها با رفتار هستند به خصوص در گردشگر یکپارچگیکه موجب  یذهن یندهایدرک هر چه بهتر فرا

از رفتار  یشتریشود تا درک ب یباعث م یشناخت کردیاستفاده از رو ،ی. به طور کلدیمطالعات تجارب سفر کمک نما
تجربه گردشگران  یطراح و تیدرک رضا زیمقصد و ن غاتیتبل یدرک اثربخش یبرا رانیگردشگران فراهم گردد و به مد

 کند. یکمک م
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 مقدمه  -1
 یخارج از محل زندگ ییها مردم به مکان ییجابجا اب مرتبط یو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع دهیپد کی»به عنوان  یگردشگر

، یو اجتماع ی، دپارتمان امور اقتصادمتحد )سازمان ملل «اصلی آن به شمار می رود زهیانگ ،لذت وشود  یم فی، تعرمعمول آنها
تمرکز خود را بر سفرهای تفریحی و  پژوهش پیش رو، به انجام برسد یتلفاهداف مخ یتواند برا یکه سفر م ی. در حال(2010
 یبررس پژوهش نیکند. هدف ا یاستفاده م گریکدی یاوقات فراغت به جا و التیو از عبارات تعطمعطوف نموده  گرایانهلذت
 ریتصاو یبررس یبرا یبه عنوان محرک یروانشناخت قاتیاغلب در تحق التیتعط مفهومدر واقع ، است انهیسفر لذت جو تیفعال

مورد بحث به  میحال الزم به ذکر است که مفاه نی(. با ا2012، و همکاران نیشود )ک یاستفاده م یذهن یندهایو فرا لذتبخش
 شوند. یاعمال م زیلذت طلبانه ن ریسفر غ تیفعال یهمان اندازه برا

(، اینطور 1980روبنشتاین )کند.  یرا برجسته م یگردشگر بودن لذت بخش یروانشناخت یجنبه ها ،یاز مطالعات قبل یتعداد
انتخاب مقصد  یریشود که در شکل گ یو هیجان یفانتز کیتحر نوعی ممکن است باعث التیتفکر در مورد تعطبیان می کند که 

و  لی، تخی، سرگرمیسرگرم یرا برا التیلذت بخش تعط ی. تجربه ها(2004)دیکروپ و ندلرز،  دارند ینقش مهم التیتعط
 یمثبت و لذت بخش از اجزا عواطف ات وهیجان(. 2006، هولبروک؛  1994بابین و همکاران، کنند ) یجستجو م یحس کیتحر

، (2006، امزیلیشود )و انهیممکن است باعث رشد رفتار لذت جو التیتعط(. 2011، یچیهستند )تونگ و ر یاتیتجرب نیمهم چن
کند )گرتزل و  یم جادیات مثبت اهیجان( و معموالً 2000گووسنز ، ؛  1997؛ گنوت،  1997فلوید، اساساً لذت بخش است )

 ، اینکههیجانات مطرح شده است یشناخت یابیارز یهمانطور که در تئور وجود نی(. با ا2014، و همکاران ی؛ ل 2006، همکاران
آلبا و ؛  1998؛ فام،  1991باترا و آهتوال، دارد ) یتگسودمندانه به اهداف مسافر بس ایشود  یتلق انهیلذت جو التیتجربه تعط کی
و  یلمس یها، برداشتها حهی، راها، اصوات قهیل سلهستند و شام یچند حساز جمله مفاهیم  التیتعط ی(. تجربه ها2013، امزیلیو

  (.2013؛ آگاپیتو،  1982)هیرشمن و هالبروک،  هستند یبصر ریتصاو
، هیرشمن و 2000)گووسنز، دارند  انهیدر مصرف لذت جو یات و خواسته ها نقش مهمهیجان، انهروز یاهای، رواتصورت

 یپارک ها ای (2013(، تفریحگاه جنگلی )وونگ و وو، 2012)کرونیس،  یخیجنگ تار دانیم کیاز  دیمانند بازد(، 1982هالبروک، 
 ماندن یماندن ادیبه  نیات بر اهیجاناست و  یماندن ادیبه در ذات خود یک پدیده  التی(. تعط2005، و همکاران هگنی)ب یموضوع

در زمینه گردشگری با محتوای ماجرجویانه،  موفق(. مشاغل 2003، همکارانو  رتزی؛ و 2004، سن و جنسنگذارند )الریم ریتأث
(. 2004، د )پولسون و کالنباش ندهکن ریو غافلگ عی، بدبا چارچوب سفر مرتبط گردی، هیجانی و خانوادگی می بایست کهطبیعت

کنند و  یم جادیمثبت را ا یختگیاز برانگ یسطوح باالتر ادیبه احتمال ز التیتعط کیتجربه شده در  زیمتما ای رمعمولیحوادث غ
 یادیز تیاست که از اهم نظم پذیرحوزه  کی ی(. واضح است که روانشناس2010، میشوند )ک یبه خاطر سپرده م شتریب نیبنابرا

 برخوردار است. به خصوص در حوزه رفتار مصرف کننده یگردشگر اتمطالع یبرا
محرک ها و  نیفقط شامل مطالعه رابطه ب ییرفتارگرا کردیرو: شود یم میتقس یاصل کردیبه دو رو نجایدر ا یطالعه روانشناسم

ها و رفتار محرک نیب یذهن یندهای، به دنبال فهم فرآاتخاذ شده است این پژوهشکه در  یشناخت کردیکه رو ی، در حالرفتار است
و  یرفتار دگاهیاول از د در درجهو تجربه  ایات هیجانمانند  یاز اصطالحات یاز مقاالت گردشگر یاری، بسبیترت نیاست. به هم
گردشگران را با  ی، محرک هاییرفتارگرا کردیرو کی، کنند. به عنوان مثال یمفروضات کامالً متفاوت استفاده م ای فیاغلب با تعار

 کردیرو کی، نیکند. بنابرا ی( مرتبط مسفر مجدد)قصد  ندهیآ یرفتارها یریگاندازه  ای یعاطف یمانند واکنش ها ییامدهایپ
 انهیجومصرف لذت یامدهایها و پ ، محرکدهد یم وندیکه آنها را به هم پ یذهن یذهن یندهایبدون در نظر گرفتن فرا انهیرفتارگرا

دهد  یم حیرا توض یابیارز ندیفرآ یشناخت کردیرو کی(. در عوض 2013)آلبا و ویلیامز،  گذارد یارتباط مدرون این را بدون شک در 
 (.2013)ما و همکاران،  شود یم جادیفرد ا کیخاص توسط  و یا هیجان احساس کیدهد چرا  یم حیتوض و

 روانشناسی ،مثبتروانشناسی ، یطیمح یمانند روانشناس علم روانشناسی زیمتما یاز رشته ها یکی یشناخت یوانشناسر
 نهیزم نیاز ا یکیکه حداقل  دیشود. توجه داشته باش میاست که ممکن است به آنها تقس یرفتارروانشناسی و  ی، روانکاویاجتماع

، از جمله گردشگری اتی، و مقاالت مشابه در ادب(2003، ز)شوارت ونگی و دیبرگرفته از فرو 20قرن  یروانکاو جریان لیاوادر  - ها
از شناخت یبر شکل یمبتن -شده اند  فیتوص زین( 1991بورنر،  ؛ 1993؛ پارینلو،  2015؛ کورستانج،  1986)کریپندورف، مقاالت 

 دهند. یم لیرا تشک دتریجد یشناخت یاز روانشناس یزیمتما نهیزم رایشوند ز یحذف م نجایهستند اما در ا ییگرا
مورد بحث قرار  یشناخت یروانشناس نهیانسان را که در زم یذهن تیفعال یاساس یندهایو فرا میمفاه پژوهش مروری، این

مانند  یبه موضوعات نجایدر ا یشناخت یدهد. رشته روانشناس یرا نشان م یگردشگرصنعت کند و کاربرد آن در  یم ی، بررسگرفته
 یاریات و حاالت هوشهیجاناستخراج  ی، جنبه هایو طبقه بند یمانند طرحواره ذهن ظهحاف یندهای، فراادراک و توجه یندهایفرآ

 یبرا یمباحث نیآشکار چن یرغم سودمند یپرداخته شده است. عل ندهیآ یو جستجو ی، گذشته نگر1 1تَچان، یآگاهاز جمله ذهن

                                                        
1 Flow 



 

71 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
4 

ی: 
یاپ

)پ
12

ن 
ستا

زم
 ،)

13
99

 

 یروانشناسگردشگری در پژوهش های اعمال شده در  یشناخت یروانشناخت نهیدر زم یقبل یبررس چی، هیگردشگر قاتیتحق
 یاگرچه برخ. وجود ندارد( 2013، ؛ کوهن و همکاران 2004و همکاران، کراوچ ، رفتار مصرف کننده )(1982، رسی)پ یاجتماع

(. 2017، اسکات و همکاران؛  2013پیرس و پکر، قرار گرفته است ) یمورد بررس یاز روانشناس یتر عیوس یها یدر بررس میمفاه
، علوم اعصاب ی، هوش مصنوعواناتیح مرتبط باگسترده تر  یرشته ا نیحوزه ب ککه ی یعلوم شناختدانش از  یشناخت یروانشناس

 رسی؛ پ 2009، وژمثبت )مورگان و  ی، روانشناسنیاست. عالوه بر ا زیمتما (2014می باشد )کوک و بوز،  مبتنی بر اعصاب یمیو ش
، همکارانو  جنی؛ ناو 2012، تاسیو م جنی؛ ناو 2010، همکارانو  جنی؛ ناو 2016 و 2011، جنی)ناو سالمتی( و 2013، و پکر
د. نشو یم آن نتایجکه باعث  یذهن یندهای، نه فرآکنند یم فیرا توص جیآنها نتا رایند ز( حذف شد2010، ترزیو پ جنی؛ ناو 2013

 جینتا فیتوص یمورد استفاده برا یسازه ها یرا برا یذهن خود اظهاریاقدامات  گردشگری،مطالعات  شتریتوجه داشت که ب دیبا
 یاستفاده م ینیاغلب از اقدامات ع یشناخت یکه مطالعات روانشناخت ی، در حالکنند یات اتخاذ مهیجانو  ی، وفادارتیمانند رضا

 .کنند
نهیاز زم یگسترده ا فیط(، 2009)گرانت و بوث،  رشته نیا یخیتوسعه تار یبه جا رویکرد مورد استفاده در پژوهش پیش رو

 یبررس نی، انی. بنابراکرده استشکاف ها انتخاب  ییو شناسا ی، جمع بندقیفراهم آوردن تلف لیدل رامورد مطالعه  میها و مفاه
 یبرا یاصل یها نهیبا استفاده از آنها و زم یمطالعات گردشگر یی، شناسایشناخت یروانشناس یدیکل میدر استفاده از مفاه یسع

طرحواره انتخاب شده اند. ، حافظه و عواطف، احساسات، ی، آگاهتوجه میبا استفاده از مفاهمورد بررسی دارد. مقاالت  ندهیآ قاتیتحق
؛  2006)الرسن،  مورد ارزیابی قرار گرفتند کنند یاستفاده م یشناخت یدگاه روانشناسیآنها از د ایآ با هدف اینکهمقاله ها  نیسپس ا

فاده است فیو نه توص حیتوض یمرتبط برا یها هیو نظر میمفاه نیانتخاب شدند که از ا یمقاالتدر نهایت (. 2004، الرسن و جنسن
 .کردند یم

 

 آگاهی و هوشیاری -2

یاستفاده م گردشگری اتیاست که در ادب ای مفهوم تجربه لحظه به لحظه هی، شبنی، تجربه لحظه حاضر است و بنابراآگاهی
شود  یتجربه لحظه به لحظه به مفهوم حافظه مربوط م کیشده  یادآوری جهیاصطالح تجربه به عنوان نت نیگزیشود. کاربرد جا

در قالب مغز  یاریهوش ی آگاهی والقا یاز چگونگ یشده ا رفتهیمدل پذ چیکه ه ی. در حالدر ادامه به آن پرداخته می شودکه 
 یکاریکه در طول لحظات ب «5 4فرض شیشبکه مغز پ»و  «3 2یکار جهان یمدل فضا»مانند  یجزئ ی، مدل هاوجود ندارد فیزیکی

کار  ی. مدل فضاهستند ( قابل تأمل2012هانا، -ز؛ اندرو 2007، و همکاران سونیکند )م یروزمره است عمل م یکه شامل زندگ
 یرا فراهم م یادراک یمغز ما از محرک ها یابیو ارز یآگاه یو چگونگ یآگاه مفهوم ساده از یفیک یشناخت هینظر کی، یجهان
که در حافظه فعال نشان داده  یا کپارچهی یادراک یها ما از محرک یمعتقد است که وقت یتئور نیا(. 2005و  2002)بارس، کند 

 اطالعات بصورت کامالً نیبه ا هستند یعاطف یابیارز ایمناطق مغز که مسئول نظارت بر اهداف  ری، سامیداشته باش یشده اند آگاه

مدل استفاده  نید اعملکر فیتوص یصحنه تئاتر به عنوان استعاره برا کیکنند. از  یپردازش م آنها را و داشته یدسترس الیه الیه
شود و در  یم یما نگهدار یاست که در حافظه کار رامونیپ طیاز خود و مح ایپو یذهن ریتصو کی انگریشود. صحنه تئاتر نما یم

 یندهایفرآ مخاطباندهد.  یمحرک ها را نشان م یبرخ یتوجه بر روو شود تمرکز  یاز صحنه که با نورافکن روشن م یآنجا بخش

                                                                                                                                                     
کار متمرکز شود که در  کی یرو یکنش است که در آن کنشگر طور کیهنگام انجام  یاژهیو یحالت ذهن ،یروانشناستَچان در 1 

آنقدر در  یاست که کس یتیتر، تچان وضعور بشود. به سخن سادهانجام کار غوطه ندیفرا یِکامل به آن کار و خشنود یبندیحس پا
 و مکان اطرافش را هم حس نکند.آنچه سرگرم انجام آن است، غرق شود که زمان 

2 Global workspace theory (GWT) 
همسان  یها از جفت یمجموعه بزرگ یفیک ییپاسخگو یساده است که برا یشناخت یمعمار کی یجهان یکار یفضانظریه 3 

 .مفهوم حافظه فعال است هیشباین مدل آگاهانه و ناخودآگاه ساخته شده است.  یندهایفرا
4 The default brain network (Default mode network – DMN( 

که  شودیرا شامل م یبزرگ است که مناطق اسیدر مق مغزیشبکه  کی فرضشیحالت پمغز یا در علوم اعصاب، شبکه 5 
 یطیدر شرا ترشیفرض ب شیحالت پ ٔ  شبکه جدا هستند یمغز یهاشبکه گریاز د حالنیاست و در عبستهبه شدت هم تشانیفعال

که  یاست. مثالً هنگامدر حالت استراحت باشد مشاهده شده یداریب نیکه درح ینباشد و در زمان یرونیکه شخص متمرکز جهان ب
را  هگذشت کند،یبه خود فکر م کند،یفکر م گرانیکه شخص به به د یطیدر شرا نیشخص غرقه در افکار خود است. اما افزون برا

که  یدر هنگام «فرضشیپ»طور شبکه به نیا شبکه فعال است. شنیا زین کندیم یزیربرنامه ندهیآ یبرا ای کندیم یدر ذهن تداع
 رفعالیکه با انجام کار هدفمند غ یادر ابتدا به عنوان شبکه فرضشپی حالتشبکه  کهنی. با اشودینباشد فعال م یفرد مشغول کار

هدفمند،  یکارها یبرخ نیدرح تواندیشبکه م نکار نیز می نامند. ای ضدّآن را شبکه  زین لیدل نیشد و اتفاقاً به هم یمعرف شودیم
مغز  یهاشبکه ریسا تیبه صورت معکوس با فعالاین مدل فعال باشد. یانامهیخودزندگ یهاتیفعال ای ،یاجتماع کاریمانند حافظه 
 دارد. همبستگی توجه،مانند شبکه 
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ها و موارد  لمنامهی، فیو خاطرات درون یخارج یادراک یها محرک بیدهند. مغز ما با ترک یات را نشان مهیجان یابیمانند ارز یذهن
توانند به صورت  ی. مخاطبان مدر می آورند شینما کیصحنه به عنوان  یرا رو یخارج یایمنسجم دن شینما کیدر  گرید

و یا  که احساسات یعصب یانتقال دهنده ها دی، مثالً با تولارائه دهند یهکرده و درباره آن نظر یابیرا ارز شینما هصحن یتعامل
 زهیانگ یانعکاس یندهایفرا نیشوند. چن یم لیتبد دیجد یورود یکنند و به نوبه خود به محرک هایم کیرا تحر یبدن هیجانات

 ای یکار جهان یرا که از فضا یمقاله ا چیه پژوهش پیش رو. ندهقرار د ریرا تحت تأث یباز یریآور هستند و ممکن است جهت گ
 نکرده است. یی، شناساکند یفرض استفاده م شیشبکه مغز پ یمدل ها

 

 ندهیآ یو جستجو تَچان ی، گذشته نگر2 1یذهن آگاه -3
این مربوط به  ی، حاالت ذهنیافت« آگاهی»در پژوهش های گردشگری به ندرت می توان مبحثی در زمینه  که یر حالد
است که در  هوشیارانه یحالت آگاه ای تیفیک یقرار گرفته است. ذهن آگاه یمورد بررس تَچانمفهوم و  یمانند ذهن آگاه مفهوم

رفتار  لیو تحل هیتجز قیسبک تفکر است که از طر کی نی. ااطالعات آگاه است یو محتوا نهیاز زم یآن فرد به طور ضمن
(. 1992، النگر؛  2015چن، شود ) یم جادیا دیجد یبه روش ها یمیقد یها تیتفکر در مورد موقع ییتوانا جهیو در نت یشخص

؛ فراومن و نورمن،  2015)چن،  تدر نظر گرفته شده اس گردشگریتجارب  تیریمد یبرا یابزار 1980از اواسط دهه  یذهن آگاه
ساخته شده استفاده  راثیم یها تیدر سا ریتفس یطراح یمفهوم برا نی(. ا1986، و موسکاردو رسی؛ پ 1999، شانتی؛ مک 2004

می خود نسبت به جهان  دگاهیمجدد د یابی، پرسشگر و قادر به ارزفعال، عالقه مند یدکنندگانیبازدو هدف آن بازتولید شود  یم
 شود. یبه محرک ها مربوط م یحالت ذهن کی دیتول رایاست ز یرفتار کردیرو کی نیرسد ا یبه نظر م(. 1996باشد )موسکاردو، 

به و بدون قضاوت  ی، در لحظه فعلکه با توجه به هدف یآگاهنوعی » به عنوان  یمراقبه ا یذهن آگاه نیگزیفهوم جام
 رای، زاست یشناخت کردیرو کی نیا(. 2015؛ چن،  2003زین،  -)کابات  «دیآ یم دی، پدآشکار شدن تجربه لحظه به لحظه

، تونگ و بیترت نیکند. به هم یفراهم م یمانند توجه و آگاه گرید میمرتبط با مفاه یبه حالت روان یابیدست یبرا یزمیمکان
از  ینشیو ب آموزنده است ید. ذهن آگاهنکن یتجربه در حافظه را برجسته م یدر رمزگذار ی( ارتباط ذهن آگاه2016همکاران )

تواند با  یاست که م یمحرک ی(. ذهن آگاه2015، )چن نماید یم، فراهم کند یخود م ریکه گردشگران را درگ انهآگاه تیوضع
؛ تونگ و ریچی،  2015)چن،  کند لی، حفظ دانش را در حافظه تسهحافظه یات در هنگام رمزگذارهیجاندانش و  تیحفظ اهم

  (.2008؛ فریون و همکاران،  2003؛ براون و رایان،  2011
تفکر درباره گذشته )گذشته یبرا زیتجربه آگاهانه گرا هستند ن ریکه درگ یمغز یندهایاند که فرا افتهیدر یوانشناسان شناختر
 یو گذشته به جا ندهیآ ی، جستجوحال نی(. با ا2007، و همکاران سی)آد رندیگ ی( مورد استفاده قرار مینگر ندهی)آ ندهیآ اینگر( 
ساخت  نیا (.2008)کاروسو و همکاران،  شود یم یادآوریاست که از حافظه  یذهن شینما اساسبر  یحس یمحرک ها ریتفس

، چشم انداز . به عنوان مثالقرار می گیرد و انحرافات ذهنی متنوع در تئاتر( تحت تعصبات مختلف شینما کی) یذهن ریتصو کی
از گذشته  شیچشم انداز ب. لذت بخش تعصب دارد ریاست و نسبت به تصاو یمتک هیبه خاطرات نمونه اول ینگراز گذشته شیب

به طور معمول  دادهای، مکان ها و رواز آنچه مردم هینمونه اول یذهن یها شینما ریها و سا شهی، کلها، طرح ها پتیدر اسکر ینگر
از  یا هی، مردم ممکن است نمونه اولنواحی استوایی ندهیآ التیتعط یساز هی، هنگام شب. به عنوان مثال، استوار استهستند هیشب

تفکر خود را بر اساس دانش  نکهیکنند و نه ا هی، تهکوالداها است نایها و پ ی، طوطرا که شامل درختان خرما یریگرمس التیتعط
معموالً  ها تیو فعال دادهای، رواز آنچه افراد افتهی میتعم یطرحواره ذهن کی هی(. نمونه اول2012، و همکاران نیکبگذارند ) یشخص

 (.2002، ریدوست دارند است )کلکامب و وا
، مختلف چگونه خواهد بود یوهایما تحت سنار ندهیآ هیجانات نکهیتصور ا ای هیجان ها ینیب شیفهوم چشم انداز مشابه پم

احساس  یچگونگ ینیب شی. پدر نظر گرفته می شوند ندهیخود در آ یعاطف تیوضع ینیب شیاز تعصبات در نحوه پ ی. تعدادباشدمی
یمشابه در گذشته غافل م یخود در پاسخ به حوادث عاطف هیجاناغلب از اطالعات مربوط به  ندهیآ یفرد در پاسخ به حوادث عاطف

احتمال وجود  نی(. ا2012، و همکاران نیکنند )ک یتمرکز م یعاطف یها در مورد واکنش هینمونه اول یشوند و در عوض بر باورها
. است به آینده نگری هیانداز مصرف شب مکنند. مفهوم چش یعاطف ینیب شی، پسفر کی یبرا یزیدارد که مسافران هنگام برنامه ر

نشان  تخیالتو  تصورات، یالیخ یاهایرو جادیا قیدر حافظه فعال از طر یاست که در آن اطالعات ادراک یشناخت ندیفرآ» کی نیا
که طی آن  شود یم افتی( 2003)رتز و همکاران یو یدر کارها ینگر ندهی. مفهوم آ(2012والترز و همکاران، ) «شوند یداده م

                                                        
1 Mindfulness 

و  یپرورش آگاه یبه عبارت ایزمان حال بدون قضاوت،  اتیآوردن توجه به تجرب ی در بابروانشناخت ندیفرا کیذهن آگاهی 2 
از  یآگاه یعنی یکوتاه ذهن آگاه فینظر گرفتن توجه در زمان حال بدون قضاوت است. تعر ریبر مراقبت و ز هیبا تک یاریهوش

 لحظه است.
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ادیبه  اتیتجرب بر اساس آن که شودارائه  یکرده و شواهد تجرب سهیشده را با هم مقا یادآوریو  نی، آنالشده ینیب شیپ اتیتجرب
 است. ندهیمشابه در آ التیتعط یفرد برا لیکننده تما ینیب شیپ نیمانده بهتر
 تَچانشود.  یاستفاده م یگردشگر پژوهش هایکننده در  دیدرک تجربه بازد یاست که برا آگاهانه تیوضعنوعی  تَچان

و منجر به احساس  ریچالش درگ ی ازفرد با سطح یافتد که مهارت ها یاتفاق م یهنگامو است  یعاطف یختگیاز برانگ یحالت
شود و ممکن است از  یبه غوطه ور م، فرد در تجرتَچاندر حالت  (.2009؛ فیلپ،  2000)سیکزنت میهالی،  شود طیبا مح یهماهنگ

 یها نهیهستند که به زم یاز آگاه یزیمتما یها حالت یو ذهن آگاه تَچان نی(. بنابرا2015، )چن غافل گردداطراف خود  طیمح
 .نندتجربه ک زیرا ن یاز آگاه یگریشوند. ممکن است گردشگران انواع د یمربوط م یمختلف تجرب

 

 توجه -4
و بر  (2001)داونپورت و بک،  است یخاطرات و افکار درون ای یات خارجهیجاندر پردازش  ریمتمرکز درگ ی، تعامل ذهنجهتو

 یندهایپردازش و فرا ییمغز ما از توانا یمقدار اطالعات حس(. 2000)دایان و همکاران،  گذارد یم ریتأث یریادگی، حافظه و درک
 یندهای، فرابه هدف یابیتوجه به دستمفهوم ، فراتر است. شوند یبرجسته درک م ژهیبه و که یطیمح یاز جنبه ها شتریب ،توجه

، ردیگ یبه باال قرار م نییو ادراک از پا نییاهداف باال به پا ری، تمرکز توجه تحت تأثیشود. به طور کل یحافظه و رفتار مربوط م
 یمربوط م یخارج طیبرون زا از مح یبه باال به محرک ها نییپا زدرون زا و درک ا یذهن یها تیکه اهداف از باال به فعال ییجا

به رفتار آشکار  یدهد اهداف ذهن یاطالعات اجازه م انیاز جر یخاص یها به بخش «توجه قیاز طررفتار هدایت »اهداف  .شود
 (. 2010آرتس،  به فرد نسبت به اطالعات مربوط به هدف هشدار دهد )دیکترهویس و( و 2000،  وریشود )مونسل و درا مهترج

 یاز مطالعات بررس یتعداد(. 2014؛ کمپوس و همکاران،  2016)کمپوس، دارد  یتجربه نقش مهم یادآوریدر  نیجه همچنتو
؛  2012اسپردین، -)برونر دیرا بهبود بخش یادآوری تی، قابلشتری، تعامل و توجه بتوان با مشارکت فعال یکنند که چگونه م یم

 یاز مکان یمدت زمان نسبتاً کوتاه یاظهار داشت از آنجا که گردشگران برا (،2005(. اوئی )2016؛ کمپوس،  1996موسکاردو، 
مرتبط توجه  یژگیبه چهار ووی شود.  تیریمدبه محیط مقصد ، مهم است که توجه آنها ندندار یکنند و دانش محل یم دیبازد

توجه بر  ریی، تغم. دومیتوجه کن زیچ کیاز زمان به  لحظهدر هر  میتوان ی، ما فقط ماول»کند:  یاشاره م یدشگرمربوط به گر
وجود دارد  یمختلف لیکنند و دال یمختلف توجه م یزهای، مردم به چماست. چهار ابی، توجه کمومگذارد. س یم ریما تأث اتیتجرب

 یمراکز اطالعات گردشگر ای رسف غاتی، تبلتور، کتاب سفر ی، راهنمایبه طور سنت. «کنند یتوجه م زیکه چرا آنها به همان چ
 دیتوجه بازد تیهدا یجاذبه را براو عالئم  نشانگرها تیاهم ،(1990) پریخاص را بر عهده دارند. ل یهاتوجه به جاذبه تیهدا فهیوظ

 کند.یکنندگان برجسته م
 

 2 1طرحواره -5
 ایمفهوم  کینشان دهنده دانش در مورد  وشود  یم فیشده در حافظه فرد تعر رهیذخ یساختار شناخت کیبه عنوان  طرحواره

؛  2014)گاش و گیلوبا،  ها یژگیآن و نیروابط ب ء ویش کی ای دادیرو کی، فرد ویژگی های یک نوع محرک است، به عنوان مثال،
به  طوری کهکند  یم تیکند و رفتار انسان را هدا یم لیاطالعات از قبل پردازش شده را تسه یابیباز، رحوارهط(. 2005مرکیل، 

نماید )ریگر و همکاران،  ریتفس را دی( اطالعات جد1999، تونیو ا نریعمل کند )گو دهیچیپ طیمح کیدهد در  یفرد اجازه م
 کی نیب یطرحواره سه سطح همخوان یافتد. تئور یماتفاق  نیز خاص یش ایشخص  کی یابیروند در هنگام ارز نیهم (.1994

کند  یم جادیکه ا یواره اافتد که محرک با طرح یاتفاق م یزمان یکند. همبستگ یطرح فعال را مشخص م کیجسم محرک و 
دهد که  یرخ م یهنگام دیشد یناسازگار ای ی؛ ناسازگار (2016؛ استامپف و باوم،  2014)کلمنته و همکاران،  مطابقت داشته باشد

اتفاق  مواردی درمتوسط  یو ناسازگار(، 1989لوی و تایبوت،  -)مایرز شده با هم مطابقت نداشته باشند  کیو طرح تحر ءیش کی
 (2017)گووالپ و همکاران،  شود یموجب تعجب مزمانی  دیشد ایمتوسط  ید. ناسازگارنداشته باش یافتد که با هم انطباق جزئ یم

 ی، ناسازگاریدر ساختار شناخت ریچشمگ ریی. بدون تغ(2013می شود )ما و همکاران، باالتر  یختگیبه برانگ رمنج یابیکه ابعاد ارز
 (.2016رود )استامپف و باوم ، ینم نیاز ب دیشد

ساختار »مقصد  ریتصو کیواره هستند. مقصد مربوط به طرح ریمانند تصو یاز اصطالحات مورد استفاده در گردشگر یعدادت
)هوانگ و  «کند یدهند ادغام م یمکان خاص ارائه م کیرا که مردم در  یی، برداشت ها و ارزش هااست که عناصر یذهن

                                                        
1 Schema 

مختلف اطالعات و روابط  یهااست، که دسته یرفتار ای یفکر یالگوها انگریطرحواره نما کی ،یو علوم شناخت یدر روانشناس2 
چارچوب  کی ساخته،شیپ یهادهیاز ا یساختار روان کیبه عنوان  تواندیطرحواره م نیهمچن .کندیم یها را سازماندهآن انیم

 شود. فیتعر دیسازمان دادن و درک کردن اطالعات جد یبرا یستمیس ایابعاد مختلف جهان و  یبرا یفکر
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، (. به عنوان مثال2016، مرچنتشود ) ریتفس یکل ریتصو یطرح کل کینمونه خاص از  کی نتواند به عنوا ی( و م2010، همکاران
آنها در مورد  ی، که نشان دهنده دانش عمومداشته باشند یمقصد ساحل کیاز  ریتصو یطرح کل کیکنندگان ممکن است دیبازد

 کنند یم جادیا یذهن ریتصو کیو  کنند یم لیسهمقصد خاص ساحل را ت یابیدرک و ارز یعناصر عموم نینوع مقصد است. ا نیا
است  برند خاص کیدر مورد  یتصور» ینام تجار ری، تصومقصد نرفته اند. به طور مشابه نیکه هرگز به ا یانیمشتر یبرا ژهیبه و

 لیدخ یشناخت یندهایفرآ شناخت، نیبنابرا(. 993)کلر، « شود یشده در حافظه منعکس م ینگهدار یتجار سازمان هایکه توسط 
 یرگردشگ قاتیتحق یاصل یاز حوزه ها یکیمقصد  ریکه تصو یمقصد مهم است. در حال یابی، در بازارطرحواره یریگدر شکل

 (.2012؛ جیانگ و همکاران،  2002)کلنوسکی،  شود یم یاستفاده کمترواره ، از مفهوم طرحاست
 

 حافظه -6
ه ( اگرچ1968، نیفریو ش نسونیشود )اتک یم یابیو باز رهی، ذخگذاریاست که توسط آن اطالعات کد یذهن ندیفرا کیحافظه 

دو  یشناخت ی(. روانشناس2006،  ینستانلیاشاره کند )و زین میآور یم ادیکه ما به  یحافظه او  حافظه ممکن است به خود اطالعات
 یدهد. حافظه کوتاه مدت )حافظه فعال( قادر است اطالعات را برا یم صیمتفاوت تشخ تیو ظرف ییتوانا یمهم را دارا هنوع حافظ

 اتیتجرب، دارد و شامل خاطرات یادیز تیکه حافظه بلند مدت ظرف ی، در حالکند رهیمحدود ذخ تیمدت زمان مشخص اما با ظرف
. حافظه 2رویدادیو  1ییشوند: حافظه معنا یم زیحافظه بلند مدت از هم متما وعاست. دو ن یو اطالعات جمع شده در طول زندگ

 دادهایو رو یشخص همانند تجرب یبه خاطرات خاص رویدادیکه حافظه  یدر مورد جهان است، در حال یحافظه دانش عموم ییمعنا
 یا رمجموعهیز یوگرافی(. حافظه اتوب2006، و همکارانالتور  -؛ براون  2016؛ تونگ و همکاران،  2013پیرس و پکر، اشاره دارد )

شده متعلق به  یادآوری یدادهایو به عنوان رو (2016؛ تونگ و همکاران،  2000پیرس،  -ل )کانوی و پلید است رویداداز حافظه 
 نزیدر حال گسترش کال یمدل فعال ساز (.2011، یچی؛ تونگ و ر 2013، و پکر رسی؛ پ 2005، نیروبشود ) یم فیگذشته فرد تعر

 شود. یاطالعات خاص از حافظه ما جستجو م یابیباز یبرا طرحواره کیکند که چگونه  یم فیتوص ،(1975) و لوفتوس

؛ روئدیگر و مک درموت،  2005)لوفتوس،  ردیتواند در معرض اطالعات نادرست قرار گ یو م ستین یکامل ستمیس ،افظهح
که رخ داده است به خاطر  یرا متفاوت از روش عی، ممکن است وقانباشند یواقعه قبل کی یادآوریافراد ممکن است قادر به (. 2000

 2006، همکارانو التور  - ؛ براون 2000و مک درموت ،  گریدئاست به خاطر بسپارند )رو ندادهرا که هرگز رخ  یواقعه ا ایبسپارند 
 ای شوند فیداستان تحر ای غاتیمانند تبل یتوانند توسط منابع خارج ی. خاطرات قابل انعطاف هستند و م(2002، ؛ براون و همکاران

 زانی، مدیجد یتوجه به محرک ها. (2006التور،  -؛ براون  2016)تونگ و همکاران،  تحریف شوند یتجارب بعد لیبه دل
 (.2011، فیووشکند ) یم نییشوند ، تع یم یرمزگذار یساز رهیذخ یرا که برا یاطالعات

جهت مهم است  نی. خاطرات گردشگران از ا(2008بسیار محدود است )براسچ،  گردشگریحافظه با مطالعات  قاتیرتباط تحقا
؛ چاندراالل و  2006التور،  -براون ؛  2012)مارشال،  رندیگ یرا م ندهیآ میسفر تصم یکه گردشگران با توجه به تجربه قبل

، )تونگ و همکاران گردشگری هستندتجربه  کیاز  یمهم یی. خاطرات ماندگار هدف نها(2014؛ کیم و همکاران،  2013والنزوئال، 
به  یتجارب گردشگر(. 2011، یچی؛ تونگ و ر 2014، یچیو ر می؛ ک 2014 و 2010، می؛ ک 2013، الل و والنزوئالراندا؛ چ 2016

ما ؛  2012، و همکاران میکند )ک یمدت منتقل م یما را در حافظه فعال پردازش و به حافظه طوالن فکاراز ا یتنها اندک  یادماندنی
 یبرا یادماندنیبه  یکرده اند که ارائه تجربه ا دیتأک گردشگریگردشگری و ساختارهای آکادمیک صنعت . (2017و همکاران، 

 هیفقط در مراحل اول «گردشگریتجربه  حافظه»در مورد مفهوم  قیبرخوردار است اما تحق )اولویت باال( هیاول تیگردشگران از اهم
 (.2009، و هادسن یچیاست )ر و ابتدایی

را  یو زمان ی، مکانیاطالعات شخص از این طریقشود و  یم یرمزگذار «4 3ای نامهیدگخود زنحافظه »فظه تجارب سفر در حا
 ینکته کمک کند که چرا مردم ممکن است هنگام بحث در مورد سفرها نیا حیممکن است به توض نی. اشوند می بیبا هم ترک

 اورندیب ادیمنطقه مقصد را به طور واضح به  کی یمکان تیعموقهمچنین را که تجربه کرده اند و  یاتهیجان و گذشته، تجربه ها
(. 2013، و پکر رسیگرفته اند )پ دهیرا نادای  نامه یزندگد خو، مطالعه خاطرات پژوهش های گردشگری(. 2014و  2010، می)ک

 ادیمنطقه مقصد به  کی ییفضا دمانیات و چهیجان، اتیاز تجرب یا نامهیزندگخود ، خاطرات گذشته یهنگام بحث درباره سفرها
 .(2002، و همکاران نویولی؛ پ 2010، می)ک دیآ یم

                                                        
1 Semantic 
2 Episodic 
3 Autobiographical memory 

در مورد  یو دانش کل یفرد اتیمانده از تجرب ادیب یزودهایاپ بیاست که از ترک یاساختار حافظه ینوع یانامهیحافظه خودزندگ4 

 است.شده لیو جهان اطراف تشک عیوقا
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هنگام  یعاطف یها و واکنش یعوامل شخص تیو اهم ای نامه یزندگخود خاطرات  تیکمال تعجب با توجه به ماهبا 
 یادآوری تیقابلمفهوم را هنگام مطالعه  ی، عوامل شخصدر مورد تجارب مقصد یگردشگرپژوهش های ، اکثر خاطرات یادآوری

، نیبنابرا، دنکن یم ریمحرک را تفس کیروند  گیهستند که چگون یعواملجزو  یهمگ عواطفاهداف و شدت . رندیگیم دهیناد
و این امر به احتمال زیاد به دلیل فراخوانده شود  و آشنایان با دوستان یبخاطر تعامل اجتماع شتریب یک مقصد خاصممکن است 

، کمپوس و 2016؛ کمپوس،  2016هستند رخ می دهد )کیم و جانگ،  یعاطف یها پاسخباعث بروز  یاجتماع تتعامالاینکه 
 (.2009؛ مورگان و ژو،  2011؛ تونگ و ریچی،  1993د و پرایس، ؛ آرنول 2014همکاران، 

ارتباط و  یبرقرار یبرا یمنبع مهم های سفر تیاست که داستان ها و روا یمعن نیبه ا ای نامه یزندگخود حافظه  یازماندهس
گذارد. در  یم ریتأث انتقال مفاهیم قیاز طر فرایند متقاعد کردنبر نشان داده است که  ییهستند. پردازش روا ایجاد انگیزه در افراد

(. 2007)اسکاالس،  گذارند یم ریتأثافراد اقناع  بر، امیقدرت پ کیستماتیس لیتحل یبه جا یهیجان یها ، پاسخمفاهیم ییروا انتقال
به اقناع منجر  د و در نهایتکن جادیتجربه ا کیو خاطرات خود را به عنوان  ابیتجذ ،یری، درگممکن است هیجانات تیروا کی

 (. 2010؛ موسکاردو،  2010، چری؛ اپل و ر 2010، یو مک کوار پسیلیشود )ف
، تجارب فرهنگ با تجارب سفر و یریدرگ زانی، متوان به سن یگذارد م یم ریتأث خاطرات یادآوریکه در  یعوامل گریداز 

« 2 1یادآوریدست انداز » یکدر مورد  ،(2013کر )و پ رسی(. پ2010، میو تجارب احساس سرحال بودن اشاره کرد )ک یمحل
ی به جا ها ی(. سوغات2013، پکرو  رسی؛ پ 2011، یچیاست )تونگ و ر ای نامه یزندگخود مربوط به حافظه  کنند کهصحبت می

 قاتیاز تحق یک بخش مهم و ارزشمند ،خاطرات یچند حس یو رمزگذار کنند یم ختهیرا برانگ 3یخاطرات چندحس مانده از سفر نیز
انسان تعامالت  ریبه تأث ،(2011و همکاران ) باالنتین همچنین (.2013و پکر،  رسیبر مغز در مورد حافظه است )پ یمبتن یروانشناس

 .(2005، چاردی)مورگان و پر و حافظه اشاره کرده اند. هیجاناتوحش بر  اتیحبا محیط زیست و 
 

 احساسات -5

شوند.  یم زیمتما ین پژوهش از یکدیگرشوند اما در ا یاستفاده م گریکدی یبه جا «5هیجان»و  «4احساس»اً اصطالحات غالب
مانند  یریقابل اندازه گ یبدن راتییشوند و تغ یم جادیمربوطه ا یمحرک ها یابیهستند که با ارز یذهن یدادهایاحساسات رو

کناره  ستمیسنه تنها به است که  «6بدن یعاطفحالت » کی جهیحساسات نتا کنند. یم جادیا رهیضربان قلب و غ شی، افزاقیتعر
ممکن است منجر به لبخند  یاحساس خوشبخت کی(. 1995، وی)داماس نیز منتقل می شود المسه ستمیبلکه به س ای مغز )لیمبیک(

به مغز گزارش  متعاقباً ای است کهآزاد شده  یعصب یاثر انتقال دهنده هاو این ، شودعضالت اطراف دهان  تیوضعتغییر  سپس
آغازگر ناخودآگاه، مانند درخواست لبخند  ای یاست که بازخورد بدن لیدل نیبه هم کند. یم تیرا تقو یشود و احساس خوشبخت یم

دارند و هر  ی، عواطف و احساسات رابطه بازگشتیبه طور کل (.2003)برینول و پتی،  احساسات را القا کند تیتواند با موفقی، ماز فرد
شود که احساسات اطالعات را  یم دهیا نیمنجر به امفاهیم ن ای (.2007، کنند )هان و همکاران یم شتریرا ب یگریکدام احتمال د
در  .هستند یو اطالعات یا زهیانگ اساسا به دلیل مولفه تجربی یا احساسی که دارند، دارای ساختار احساسات. دهند یبه مغز ارائه م

 گنالیدرک س یمطالعات به جا شتری، و ب(2014ساسات وجود دارد )بودا و همکاران، درباره اح یمحدود های بحث دشریگر اتیادب
، و همکاران توی)آگاپ ( توجه دارندحواس پنجگانه) یخارج و محیطی یجسم یها ناخودآگاه به درک محرک ایآگاهانه  یعاطف یها

2014.) 

 یها یابیبگذارند. ارز ریبر مصرف کنندگان تأث از محصوالت شتریب تر، نیتر و نماد یابعاد شخص قیتوانند از طر یجارب مت
را  نانیعدم اطممفهوم  بودن تجربه ی(. چند بعد2013، تر است )گالو دهیچی، نامطمئن و پیچند بعد اتیمصرف کنندگان از تجرب

 نانیعدم اطم لیبه دل نیشوند و همچن یم یابینسبت به محصوالت ارز یشتریابعاد ب درتجارب  رای، زدهد یقرار م ریتحت تأثنیز 
 یها ندیدر فرآ «احساسات»استفاده از  شیامر منجر به افزا نیا قضاوت در مورد تجربه یادغام ابعاد متعدد برا یدر ارتباط با چگونگ

 .(1989، اوربانی و همکاران، 2010)کارتر و گیلوویچ، شود.  یم یابیانتخاب و ارز
 
 

                                                        
1 Reminiscence bump 

 لیاست که در دوران بلوغ و اوا یعیوقا یبرا یادآوری شیاز چهل سال( به افزا شیافراد مسن )ب لیتما یادآوریست انداز د2

 آنها رخ داده است.  یبزرگسال

3 Polysensual memories 
4 Feeling 
5 Emotion 
6 Emotional body state 
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 هیجانات و عواطف -6
؛ لی و همکاران،  1990؛ توماس،  1996)هاری و پاروت،  دشوار است ها دهیپد نیا دهیچیپ تیماه لیبه دلهیجانات طالعه م
 2، احساسات و خلق و خو1عاطفهاصطالحات میان  زیبه تما ازی، ناول از همه (.2017؛ ما و همکاران،  2013؛ ما و همکاران،  2015

 2015؛ لی و همکاران،  2013)ما و همکاران،  شوند یماستفاده  ادبیات مورد بحثدر  به طور ناسازگاری آنها اغلب رای، زوجود دارد
، خلق و خو و نگرش خاص، مانند احساسات یذهن یندهایفرآ یچتر برا کیعاطفه معموالً به عنوان (. 1999؛ باگوسی و همکاران، 

به  دادیرو ایخاص  یش راز ه یلقکه حالت خُ یدر حال(. 2013؛ ما و همکاران،  1999)باگوسی و همکاران،  شودیدر نظر گرفته م
 ایواقعه  کیعامل خاص مانند  کیشده و با  دیممکن است منجر به احساسات شدهیجانات  ،کم اشاره دارد با شدت یحالت عاطف

  (.2015، انو همکار یل؛  2012هوانگ و همکاران، شخص همراه باشد )

، توسط اکثر محققان علوم کند یم فیرا توص هیجانات یریکه شکل گ یشناخت یابیارز هی، نظرگذشته سه دهه یط
؛  2007؛ واتسون و اسپنس،  2001؛ روزمن،  1991؛ الزاروس،  1986)فریدا،  شده است رفتهیپذ یشناختعلوم و  یروانشناخت

است  یا جهینت ریو تفس یابیارز ،کننده مهم هر احساس مثبت نییمعتقدند که تع 4 3یابیپردازان ارز هینظر (.2003السوورث و چرر، 
ساختار  یابیفراد با استفاده از ابعاد ارزا (.1991، )الزاروس دیآ یحالت مطلوب بوجود م کیبا  یحالت واقع کی سهیکه پس از مقا

 یابیابعاد ارز(. 2001)چرر و همکاران، کنند  یم یا برآورد یابیمربوطه ارز یها زهیانگ ایرا از نظر اهداف  دادهایرو یها یژگی، وافتهی
گسسته را از  ساتاحسا، کنند یرا مشخص م یابیابعاد ارز ،یابیارز یها هیو نظر هستنداحساسات  یذات یهاجنبهدر واقع همان 

، عنوان مثال (.1997)چرر،  دهند یمربوطه نشان م یابیارز یآنها را با ابعاد و الگوها )پراکندگی( انسیکنند و واریم زیمتما گریکدی
 ی، تازگقطعیت، اری، اختهدف یهمخوان که در یک مقصد یا جاذبه گردشگری یافت می شوند عبارتند از: یابیاز ابعاد ارز یمجموعه ا

 یادیز ریتواند تأث یو خلق و خو مهیجانات  (.1988؛ السوورث و اسمیت،  2013)ما و همکاران،  درک احساس لذت یو شدت برا
 ریآنها تأث دیگر یانواع انتخاب هاو همینطور  افراد یبر پردازش شناختمی تواند مثبت  هی، داشتن روحدر انتخاب داشته باشد. در واقع

 در پارک های موضوعی، تجارب خدمات ومطالعه لذت  یبرا یشناخت یابیارز هی(. از نظر2012، و همکاران لنریبگذارد )موگ
؛ حسانی،  2013؛ ما و همکاران،  2017)ما و همکاران،  استفاده شده است یگردشگران نسبت به مقاصد گردشگر یعاطف اتیتجرب

لذت  یتجارب گردشگر یتئور بر یآگاهانه و مبتن ی، طراححال نیبا ا (.2013؛ سو و هسو،  2010؛ حسانی و گیلبرت،  2012
  است. ییاحساسات خاص در مراحل ابتدا ختنیبرانگ یراب انهیگرا

مانند دقت حافظه در  یوجود دارد که بر موضوعات یشناخت یدر روانشناس هیجاناتدر مورد حافظه و  یقابل توجه پژوهش های
، اثرات (1990روزن،  ؛ آلپرت و 1987، سنی)ا تیحافظه و مسائل خالق تی( ، ظرف1990، )توماس و هیجانی یعاطف یادآوری

احساسات  یحافظه برا ی( ، بازساز1978، ؛ بووئر و همکاران 1981 ،ر؛ بوئ 1984، سنی)ا یمنف ینامتقارن مثبت و خلق و خو
و  یابیبازار( ، نقش احساسات در 2010، نگریلند و کنسانامه )ه ی، نقش احساسات در خاطرات زندگ(1986، دای؛ فر 1997، نی)لو

احساسات  ریو تأثحافظه  یادآوریدر  ریتأث یراآن ب یها ییگسترده و توانا جاناتی، ه(1999و همکاران،  باگوسی) یمشتر تیرضا
؛ ولترز و  2007، همکارانبودسون و ؛  2006کنسینجر و چرر، ) یستی، از جمله حمله ترور یعموم یدادهایرو یبر حافظه برا

 (.2005، تیگودس

 جادیا لیتجربه را بدون بحث در مورد دال کی یاحساس جهیفقط در تالشند تا نت اتیدر مورد تجرب یمطالعات گردشگراکثر 
مطالعه  یمورد استفاده برا یفیتوص یکردهایکنند. رو فیتوص و هیجانی یخاص عاطف یها پاسخ یمحرک خاص برا کی

 کیکه چگونه تجربه مصرف  ستندین نیا حی، قادر به توض(1997 ،نزیچی)رمصرف هیجان  اسی، مانند مقدر گردشگریدر  هیجانات
 نی(. با ا2005، )جانسون و استوارت دیگرواکنش  و نه به طور مثال یکشود  یخاص م یواکنش احساس کیگردشگر منجر به 

 (.2016)سرویدیو و روفالو،  شود یم یادماندنیبه  یگردشگر اتیتجرب یادآوری شیباعث افزا یرسد مشارکت عاطفیوجود به نظر م
 یانتخاب منطق یوجود دارد که مدل ها یریگ میدر تصمو هیجانات احساسات ، عواطف ریدر مورد تأث یقابل توجه پژوهش های

 ای انهیلذت جو یساز رفتارها نهیآشکار زم یمنطق یب» حید و ممکن است به توضنکن یمتکمیل حل مسئله را گسترش داده و 
 .(1997گنوت، ) کمک کند «است در گردشگری تفریحی خاص یژگیو کیه ، کمحور هیجان

 

                                                        
1 Affect 
2 Mood 
3 Appraisal theory 

 یکند که باعث واکنش ها یاستخراج م عیاز وقا ما یها یابیرا از ارز هیجاناتاست که  یدر روانشناس یا هینظر ،یابیارز نظریه4 
شود که قرار است براساس  یم هیجانی یا عاطفی یباعث واکنش تیموقع کیما از  یابیشود. اساساً  ارز یخاص در افراد مختلف م

 صورت پذیرد. یابیآن ارز



 

77 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
4 

ی: 
یاپ

)پ
12

ن 
ستا

زم
 ،)

13
99

 

 نتیجه گیری
قرار داده است:  یرا مورد بررس یگردشگرجنبه های روانشناختی در مورد  قیتحق یبرا یدیکل میاز مفاه یتعداد یبررس نیا
درک  یبرا یمیمفاه نیاحساسات و عواطف. چن هیجانات، ، حافظه ،ه، توجه و طرحواریو گذشته نگر ندهیآ ی، جستجویآگاه

 و اتیارتقا و شکل دادن به تجرب یبرا های گوناگون، تیاستفاده از روا بیهتل ها ، جهت ترغ ای یارتقا مقاصد گردشگر یچگونگ
و  ؛ رو 2010؛ گیلبرت و حسنای،  2012)حسنای، مهم هستند  یادآوریت یقابل شیو افزا شتریب یتوسعه تجارب ذهن یبرا

؛ چن و  2010؛ رافونه و همکاران،  2010؛ موسکاردو،  2010؛ اپل و ریچر،  2010؛ فیلیگس و مک کواری،  2013همکاران، 
از طریق تعامالت بازتابی و احساسات گردشگران پیش بینی می ، تفریحی یمانند سفرها لذت بخش. تجارب (2014همکاران، 

 تیهو تیو تقو یریشکل گ یآنها برای و عاطفی زندگی و به یاد آورده می شوند. شوند، در حین و بعد از مصرف به طور هیجان
موثر هستند  تجربه یابیدر پردازش و ارز وشوند  یداستان به خاطر سپرده م کیاغلب به طور واضح و به شکل  و مهم هستند
 یها تیوضع ریاست که تأث یهیبد (.2012؛ مارشال،  2011؛ تونگ و ریچی،  2009؛ المان و همکاران،  2014)توسیادیا، 
 قاتیبه تحقو بررسی بخش های هیجانی و عاطفی در خاطرات سفرهای طوالنی مدت سفر  یازهاینگر در مورد ن ندهیآ یروانشناخت

 .(2013، و پکر رسی؛ پ 2009، رسید )پندار ازین یشتریب
 یروانشناخت میمفاه نی، اآنها یو نظر یعمل تیو اهم تفریحی یسفرها انهیلذت جو تیبا توجه به ماه و کمال تعجببا 

که  میممکن است به ما کمک کند تا درک کنو عواطف قرار نگرفته اند. دانش احساسات  و عمیق کیستماتیچندان مورد توجه س
هیجانی و  یها تیکنند و چطور جذاب تیعت را تقویبه طب و هیجانی یعاطف لیتوانند م یم عتیدر طب میمستق یهاچرا تجربه

نسبت به تجدید نظر با استفاده از اطالعات واقعی موثرتر  با جاذبه ها مثبت پس از مواجهه ینگرش ها جادیدر امی توانند  یعاطف
ممکن است از  یگردشگر نهیدر زم پژوهش و مطالعهاز مباحث مهم  یتعداد (.2001؛ ماتیال،  2011باشد )باالنتین و همکاران، 

را  یشناخت یابیارز یممکن است تئور گردشگریدر مورد تجربه  قیبهره مند شوند. به عنوان مثال، تحق یشناخت یروانشناس یتئور
 برود ها سمیبودن مکان یماندن ادیبه  لیدنبال فهم دل بهو  قرار داده یگردشگربه یاد ماندنی  اتیتجرب یلفه هاوم ییفراتر از شناسا

زنده  یابیگذشته و باز اتیآوردن تجرب ادیفرد در به  ییو توانا یعوامل تجرب نیب ی، ارتباط علبه طور خاص(. 2007، )الرسن
 . (2010)کیم،  اطالعات نامشخص است

و رفاه  یسالمت یبرا و سفرهای تفریحی التیتعط وجود لیدرک دل باالبردن ممکن است به نیهمچن یشناخت یوانشناسر
رفتار و  احساس کنند، فکر کنند یتوانند به گونه ا یآزادانه مو متعارف،  یعیطب طیاز مح دور ، مردمکمک کند. در هنگام مسافرت

( ممکن 2004، شیتری)د تینشانه ها وجود دارد که خالق ی(. برخ2002، تلرا)ک حالت عادی انجام نمی دهنددر  کنند که معموالً
می ، سفر بیترت نی(. به هم2014، بلوم و همکاران یشود )د کیتحر فرض در هنگام استراحت شیاست با فعال شدن شبکه پ

 (.2017)چن و همکاران ،  شود یم رفتهیپذنیز  ریذتجربه تحول پ کیبه عنوان تواند 
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