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 1موسسه آموزش عالی آزاد بهار.
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چکيده

تاریخ دریافت1399/5/16 :
تاریخ پذیرش1399/7/22 :

این مطالعه یک رویکرد منحصر به فرد به رفتار گردشگر به نام گردشگری مبتنی بر اعصاب را ارائه می
دهد و هدف آن بررسی تأثیرات احتمالی و بالقوه عوامل روانشناختی و سیستم های کنترل رفتار در
بازاریابی گردشگری است .این مطالعه با رویکرد میان رشته ای یافته های تحقیقات علوم اعصاب
شناختی و رابطه آن با ساختار تغذیه ای که گردشگران در سفر استفاده می کنند را از نظر پیامدهای
آنها در رفتار گردشگران تجزیه و تحلیل می کند .چارچوب این مطالعه مبتنی بر انتقال دهنده های
عصبی مونوآمین مانند سروتونین ،دوپامین و نوراپی نفرین می باشد و جزییات اثرگذاری آنها بر روی
رفتار مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین این مقاله یک مدل سه بعدی جدید برای رابطه میان انتقال
دهنده های عصبی مونوآمین و احساسات بنیادی ارائه میدهد .در این مدل ،سیستم های مونو آمین
به صورت محورهای عمود بر هم نشان داده میشوند و هشت احساس بنیادی از سطوح کم تا زیاد در
هشت گوشه مکعب قرار می گیرند .این مدل یکپارچه در کنار بررسی تاثیرات ساختار غذایی گردشگران
این امکان را فراهم می آورد که به درک احساسات ،خلق و خو ،و رفتار گردشگران نائل آمده و زمینه
را برای توسعه هر چه بیشتر مطالعات میان رشته ای در زمینه رفتار گردشگر و مبحث گردشگری
مبتنی بر اعصاب فراهم می آورد.

واژگان کليدی :گردشگری مبتنی بر اعصاب ،انتقال دهنده عصبی ،مونوآمينها،
احساسات بنيادی.
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نقش انتقال دهنده های عصبی مونوآمين در شکلگيری خلق و خو،
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مقدمه
صنعت گردشگری و مهمان نوازی از نظر میزان درآمد ،سطح اشتغالزایی و همچنین میزان حضور گردشگران بین المللی در
فعالیت های مرتبط با گردشگری ،در زمره بزرگترین صنایع جهان به خصوص در بخش خدمات قرار گرفته است .در سال 2019
میالدی ،صنعت گردشگری و مهمان نوازی به تنهایی در  10درصد کل تولید ناخالص داخلی 1دنیا (معادل  8/9تریلیون دالر)
سهیم بوده و به عبارت دیگر این صنعت به تنهایی نسبت به مجموع کل تولید ناخالص داخلی جهان 40 ،درصد رشد داشته است.
همین رشد چهل درصدی باعث ایجاد  330میلیون شغل 2در سراسر جهان شده است که  43درصد شاغالن را زنان تشکیل داده
اند ] .[1همچنین تعداد گردشگران بین المللی در سراسر دنیا به  1/4میلیار نفر رسیده که این تعداد باعث ایجاد درآمدی معادل
 1/7تریلیارد دالر ( 29درصد کل صادرات در جهان) شده است ] .[2این آمار نشان دهنده این حقیقت است که پتانسیل رشد
صنعت گردشگری و مهماننوازی علیرغم بحرانهای موجود بسیار خارقالعاده بوده و نه تنها از نظر اقتصادی ،بلکه از نظر دستیابی
به مزیت های رقابتی ،رشد سهم بازار و همینطور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در سطوح کالن بازاریابی گردشگری و مطالعات
رفتار گردشگر نیز دارای اهمیت می باشد.
گردشگران محصول تغییرات جمعیتی می باشند و امروزه باتجربه تر ،انعطاف پذیر و مستقل تر در فرایند سفر حضور دارند.
ارزش ها و شیوه زندگی گردشگران تغییر کرده است و این موضوع بر تقاضای گردشگری تأثیر می گذارد .واضح است اگر درصدد
بهینه سازی کارایی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی هستیم ،باید به شناخت اینکه چگونه مصرف کنندگان برای خرید یا استفاده
از محصوالت گردشگری تصمیمگیری می کنند ،بپردازیم .اگر الگوهای رفتاری گردشگران را بشناسیم ،می فهمیم که چه زمانی
نیاز به مداخله در فرایند داریم تا نتایجی که میخواهیم بدست آوریم .در این صورت می دانیم در یک زمان خاص ،چه محصول
گردشگری را برای بازار هدف مورد نظر توسعه دهیم .از همه مهمتر ،می دانیم که چگونه آنها را وادار کنیم که یک محصول خاص
را بخرند که ما آن را برای برطرف کردن نیاز ها و خواسته های خاصشان ،مؤثرتر طراحی کرده ایم .دستیابی به پاسخ سواالت بی
شمار در زمینه رفتار گردشگر و شناخت هر چه دقیق تر و عمیق تر این بخش از بازار گردشگری ،نیازمند بهره گیری از تحقیقات
پیشینیان و به کارگیری روش ها و تکنیک های جدید و میان رشته ایی می باشد .بنابراین شناخت رفتار مصرف کننده ،برای
موفقیت در فعالیت های بازاریابی به خصوص در گردشگری ،بسیار ضروری و مهم است.
پژوهش پیش رو با استفاده از یافته های تحقیقات روانشناختی ،عصب شناختی و فیزیولوژیکی ،عوامل موثر بر خلق و خو،
احساسات و رفتار گردشگران را بر مبنای رویکرد «گردشگری مبتنی بر اعصاب »3مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
گردشگری مبتنی بر اعصاب در واقع «برر سی چگونگی فعالیت های عصبی رفتارهای هیجانی گردشگران و ارزیابی رضایت حاصل
از فرایند سفر و احتمال سفر مجدد آنان به مقصد سفر می باشد» .این مطالعه از آنجا اهمیت دارد که در اکثر پژوهشهای مرتبط
با رفتار گردشگر ،واکنش وی در مواجهه با محرکهای بازاریابی گردشگری صرفا بر اساس گزارشات خودارزیابی و همچنین بررسی
شرایط محیطی و واکنش های آشکار جمع آوری شده است .با این حال در بسیاری از موارد ،نتایج حاصل ممکن است حقایق منجر
به شکل گیری رفتارها و تصمیم گیرهای سفر را منعکس نکنند و این مساله ممکن است به دو دلیل رخ دهد :اول اینکه شرکت
کنندگان در مطالعات مربوط به رفتار گردشگر ممکن است دارای انگیزههای پنهان و ناخودآگاه بوده و از آن مطلع نباشند .داشته
باشند ] . [3دوم اینکه در بسیاری از موارد ،افراد ممکن است درگیر مفهوم «مدیریت تاثیرگذاری »4باشند ،به این معنی که افراد
در یک فرایند آ گاهانه یا ناخودآگاه ،سعی می کنند با تنظیم و کنترل اطالعات در تعامالت اجتماعی خود ،درک دیگران را درباره
اشخاص ،اشیا ،مکان ها و رویدادها به طور موثر تحت تأثیر قرار دهند ].[4
مفاهیم حیاتی مربوط به شکل گیری و تغییرات خلق و خو ،احساسات و رفتار طی دو دهه گذشته به طور فزاینده ای در
مطالعات گردشگری ظهور کرده اند و اهمیت آن ها در حدی است که هم بر انتخاب مقصد و هم بر رفتار سفر تأثیر می گذارند و

)GDP (Gross Domestic Product

1

2این داده ها شامل تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و القایی است.
)Neuro-Tourism (Neurotourism
Impression Management

3
4
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زمینه را برای ارائه تجربیات مطلوب و به یادماندنی فراهم می نمایند ] .[5با این حال همانطور که عنوان شد ،رویکردهای موجود
در مط العات رفتار گردشگر به اندازه کافی روند استخراج احساسات و خلق و خو را توضیح نمی دهند .پیشرفت های اخیر در
روانشناسی و علوم اعصاب شناختی نشان می دهد که احساسات از طریق یک فرآیند ارزیابی که در قشر مغزی 5اتفاق میافتد،
ایجاد می شوند .این فرایندها یک سری ساختارهای شیمیایی به نام انتقال دهندههای عصبی مونوآمین 6را تولید میکنند که با
ترشح هورمون های سروتونین ،7دوپامین 8و نوراپی نفرین 9و همچنین اثرگذاری فیزیولوژیکی و روانشناختی بر گردشگران ،منجر
به شکل گیری خلق و خو و بروز «احساسات بدنی »11 10در آن ها میشوند ،و همین امر به نوبه خود مغز را قادر می سازد تا
احساسات و عواطف را تشخیص دهد ]« .[7] [6خلق و خو»« ،احساسات» و «رفتار» گردشگران به طور کلی با انتقال دهنده های
عصبی و مصرف غذا در ارتباط هستند .انواع غذاها ممکن است بر سالمت روان آنان در طی سفر تأثیر بگذارند و بر همین اساس
هدف این مقاله آن است که در مرحله اول نشان دهد که چه نوع مواد غذایی دارای انتقال دهنده های عصبی مونوآمین در ساختار
زیستی خود هستند و انتخاب مناسب آن ها چگونه می تواند در طی فرایند سفر به بهتر شدن روحیه و رفتار گردشگران کمک
نماید و در مرحله بعد چگونگی ارتباط مشترک سطوح مختلف مونوآمین ها با حاالت خاص احساسی مورد بررسی قرار می گیرد.
بر همین اساس یک مدل توضیحی جدید برای انطباق احساسات و انتقال دهندههای عصبی مونوآمینرژیک ارائه خواهد شد.
این مدل ساختار پیچیده ای ندارد اما بواسطه ارائه جزئیات و تحلیل های دقیق این امکان را فراهم می کند تا فعاالن صنعت
گردشگری در سطوح مختلف به درک و ارزیابی مطلوبی نسبت به نحوه شکل گیری و میزان تغییرات در خلق و خو ،احساسات و
رفتار گردشگران در طی فرایند سفر و انتخاب مقاصد گردشگری ،برسند.

انتقال دهنده های عصبی
انتقال دهنده های عصبی به عنوان مهمترین و حیاتی ترین پیام رسان های شیمیایی در سیستم عصبی مرکزی بدن وظیفه
حمل ،تقویت و متعادل کردن سیگنال ها و جریان هایی که بین نورون ها یا سلول های عصبی و سلول های هدف در حال تبادل
هستند را بر عهده دارند .این سلول های هدف ممکن است در غدد ،عضالت یا سایر سلولهای عصبی باشند .میلیاردها مولکول
انتقال دهنده عصبی به طور مداوم برای عملکرد مغز ما کار می کنند و همه چیز را از تنفس ،ضربان قلب ،تا یادگیری و سطوح
تمرکز کنترل می کنند .آنها همچنین می توانند بر عملکردهای مختلف روانشناختی مانند خلق و خو ،احساسات و رفتار تأثیر
بگذارند ].[8
انتقال دهنده های عصبی نقش عمده ای در زندگی روزمره و عملکرد دارند .دانشمندان هنوز دقیقاً نمی دانند که چند انتقال
دهنده عصبی وجود دارد ،اما بیش از  60پیام رسان شیمیایی مجزا شناسایی شده است .انتقال دهنده های عصبی را می توان بر
اساس عملکرد آنها به صورت زیر طبقه بندی کرد ]:[9
 )1انتقال دهنده های عصبی تحریکی :12این نوع انتقال دهنده های عصبی اثرات تحریکی بر روی نورون دارند ،به این معنی
که احتمال شلیک یک پتانسیل عمل توسط نورون را افزایش می دهند .برخی از انتقال دهنده های عصبی اصلی تحریکی
شامل اپی نفرین 13و نوراپی نفرین 14هستند.

5

Brain Cortex
Monoamine Neurotransmitter
7 Serotonin
8 Dopamine
)9 Norepinephrine (Noradrenaline
)10 Bodily Feeling (Bodily Sensation
6

 11احساسات بدنی آن دسته از احساسات یا تجربیات حسی هستند که از نزدیک با بدن فرد در ارتباط هستند :و شامل مواردی همچون درد ،قلقلک ،احساس
درد و لذت ،گرما و خستگی می شود.

12

Excitatory neurotransmitters
)Epinephrine (Adrenaline
)14 Norepinephrine (Noradrenaline
13
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 )2انتقال دهنده های عصبی مهاری :15این نوع انتقال دهنده های عصبی اثرات مهاری بر روی نورون دارند .آنها احتمال
شلیک یک پتانسیل عمل توسط نورون را کاهش می دهند .برخی از انتقال دهنده های عصبی مهاری شامل سروتونین16
و اسید گاما-آمینوبوتیریک 17هستند.
 )3انتقال دهنده های عصبی تعدیل کننده :18این انتقال دهنده های عصبی که غالب ًا به آنها به عنوان تعدیل کننده های
عصبی گفته می شود ،قادر به تأثیر همزمان تعداد بیشتری از سلول های عصبی هستند .این تعدیل کننده های عصبی
همچنین بر تأثیر پیام رسان های شیمیایی دیگر تأثیر می گذارند .در جایی که انتقال دهنده های عصبی سیناپسی
توسط ترمینال های آکسون آزاد می شوند تا تأثیر سریع بر روی سایر سلول های عصبی گیرنده داشته باشند ،تعدیل
کننده های عصبی در یک ناحیه بزرگتر پخش می شوند و آهسته تر عمل می کنند.
روش های مختلفی بر ای طبقه بندی و دسته بندی انتقال دهنده های عصبی وجود دارد .اما به طور کلی انتقال دهنده های
عصبی را میتوان در هشت گروه به شرح ذیل ارائه کرد ]:[13] [12] [11] [10
جدول ( ، )1انواع انتقال دهنده های عصبی ][13] [12] [11] [10

گروه اصلی

خانواده شيميایی

عناصر زیرمجموعه

آمینو اسیدها

آمینو اسید

(گلوتامین) ؛ (اسید آسپارتیک)
(اسید گاما – آمینوبوتریک) ؛ (گلیسین) ؛ (سِرین)

انتقال دهنده های گاز

انتقال دهنده گاز

اکسید نیتریک
مونواکسید کربن
سولفید هیدروژن

ایمیدازول ها

هیستامین

کتکول آمین ها

دوپامین
اپی نفرین (آدرنالین)
نور اپی نفرین (نورآدرنالین)

ایندول آمین ها

سروتونین
مالتونین

فنتیل آمین ها

(فنتیل آمین) ؛ (متیل فنتیل آمین (آمفتامین))
(فنیل اتانول آمین) ؛ (تیرامین  )M -؛ (تیرامین )P -
(یدوتیرونامین) ؛ (متوکسی تیرامین) ؛ (متیل تیرامین )N -
(اکتاپامین  )M -؛ (اکتاپامین  )P -؛ (سینِفرین)

مونوآمین ها

تریس آمین ها

پپتیدها

تیرون آمین ها

تیرون آمین
لودو تیرون آمین
دیودو تیرون آمین
تریودو تیرون آمین

تریپتامین ها

تریپتامین

پپتید

(اکسی توسین) ؛ (سوماتوستاتین)
(ماده  )P؛ (نسخه تنظیم شده کوکائین و آمفتامین)
15

Inhibitory neurotransmitters
Serotonin
)17 Gamma-Aminobutyric Acid (GABA
18 Modulatory neurotransmitters
16
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(اوپیوئید پپتید) ؛ (اندروفین)
پورین ها

پورین

آدنوزین
آدنوزین تریپتوفان

استیل کولین

استیل کولین

-

آناندآمید

آناندآمید

-

سيستم های نوروآمين
دوپامین19

که دارای
مهمترین انتقال دهنده های عصبی مونوآمین عبارتند از :سروتونین ،نورآدرنالین (نور اپی نفرین) و
خواص بسیاری هستند .همه آن ها از یک واحد «آمینو اسید» گرفته شده اند و توسط نورون های نسبتاً کمی در مناطق کوچک
در قسمت فوقانی «ساقه مغز »21 20تولید می شوند .مناطق اصلی مغز برای تولید این انتقال دهنده های عصبی مونوآمین ،هسته
های رافه (هسته سجافی) 22برای سروتونین ،ناحیه تگمنتوم شکمی 23و توده سیاه 24برای دوپامین و لوکوس سیرولئوس 25برای
نورآدرنالین هستند .سلول های عصبی تولید کننده مونوآمین ،آکسون های خود را پرتاب 26و انتقال دهنده عصبی مورد بحث را
به طور گسترده و نیز پراکنده در سراسر قشر مغز آزاد میکنند .هر مونوآمین به کل خانواده گیرنده ها متصل می شود (شکل .)1
بیشتر گیرندههای مونوآمین از نوع تحریکی هستند ،یعنی احتمال شروع فعالیت در سلول پس سیناپسی را افزایش می دهند .همه
این ویژگی ها نشان دهنده آن است که ساختار مونوآمین ها جزو سیستم های تنظیم کننده هستند ].[15] [14

وزیکول سیناپسی

پایانه آکسون
انتقال دهنده های عصبی
پمپ های بازجذب

(سیاه کیسه)
مجرای یونی
کلسیم

انتقال دهنده عصبی
گیرنده های عصبی

شکاف سیناپسی
ستون دندریتیک

شکل ( ،)1نمای شماتيک از سيستم سيناپس( 27فرستنده و گيرنده) ][16
Dopamine
)Brainstem (Brain-Stem

19
20

21بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که در قسمت پایینی مغز قرار گرفته و شامل سه بخش مغز میانی ،پل مغز و پیاز مغز می باشد .این ساختارهای زیستی
اطالعات مهمی را به ساختار عصبی مغز منتقل کرده و نقش حیاتی در تنظیم فعالیت های بدن دارند.

22

Raphe Nuclei
)Ventral Tegmental Area (VTA
24 Substantia Nigra
)25 Locus Coeruleus (LC
26 Projection
23

 27مولکول های انتقال دهنده عصبی در آنجا شکاف سیناپسی آزاد می شوند و به سلول پس سیناپسی منتقل می شوند ،جایی که بخشی از آنها به گیرنده
های غشای سلولی متصل می شوند .گیرنده ها جریان شار یونی یا خروجی یون ها را تحریک می کنند و هنگامی که غلظت در نورون پس سیناپسی به یک
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سیستم های مونوآمین بسیار تکامل یافته هستند و نقش بسیار مهمی در کنترل رفتار در گونه های مختلف زیستی از جمله
انسان دارند .در واقع این تکامل پیشرفته نشانه دهنده آن است که وقتی موجودات زنده قادر به تغییر رفتار در موقعیت های
گوناگون باشند یک مزیت حیاتی برای ادامه حیات و زنده ماندن محسوب می شود .محیطی که یک موجود زنده با آن روبرو
می شود بسیار پیچیده است ،بنابراین وجود یک سیستم کنترل رفتاری که مختص هر موقعیت احتمالی باشد غیرمنطقی و دور از
ذهن است .در عوض ،این سیستم ها باید به نوعی صاحب عملکرد کلی باشند .بر همین اسای سیستم های مونوآمین احتماالً بسیار
پویا هستند ،زیرا اصالح رفتارها و عواطف باید بسیار سریع باشد و بتواند با تغییرات محیط نیز سازگار شود ].[18] [17
همانطور که عنوان شد سه بخش مهم در ساقه مغز هورمون های مونوآمین مورد بحث در این پژوهش را ارسال می کنند،
بر مبنای شواهد موجود و در حال پیشرفت ،این ساختارهای سه گانه در نهایت عامل کنترل خلق و خو ،احساسات و رفتار انسان
نیستند بلکه نقش تنظیم کننده آن ها زمانی آشکار می شود که با دو قسمت بسیار مهم در مغز یعنی آمیگدال (بادامه) 28و سیستم
لیمبیک (دستگاه کنارهای) 29در تعامل باشند .آمیگدال و ساختارهای لیمبیک مغز وظیفه پردازش اطالعات استخراج شده از مغز
و همچنین کنترل احساسات را برعهده دارند .در واقع احساسات خاصی را در موقعیت های خاص تحریک می کنند و به سمت
هسته های مونوآمینرژی ک که برای رساندن پیام و احساسات به کل مغز کار می کنند ،پیش می روند به عبارت دیگر ،سیستمهای
فرستنده مونوآمین ممکن است یک مسیر نهایی برای انتقال همزمان اطالعات عاطفی به مناطق بزرگ و پراکنده مغز را تشکیل
دهند ] .[20] [19مروری کوتاه بر سیستم های مونوآمینرژیک در جدول ( )2آورده شده است.
جدول ( ،)2سيستم های اصلی مونوآمينرژیک ][21

مونوآمين ها

منبع اسيدآمينه

ناحيه موثر در قشر مخ

ویژگی های احساسی

سروتونين

تریپتوفان30

هسته های رافه

اعتماد به نفس
قدرت درونی
رضایت مندی

دوپامين

تایروزین31

ناحیه تگمنتوم شکمی
توده سیاه

پاداش
تقویت
انگیزش

تایروزین

لوکوس سیرولئوس

توجه
هوشیاری
فعالیت

نورآدرنالين
(نوراپی نفرین)

الف) سروتونين
سروتونین 32که معموالً هورمون شادی نیز نامیده می شود ،یک انتقال دهنده عصبی است که بر بخشی حیاتی از مغز تحت
عنوان سیستم لیمبیک تأثیر میگذارد .سیستم لیمبی ک از عملکردهای مختلفی شامل احساسات ،رفتار ،انگیزه ،حافظه طوالنی
مدت و بویایی پشتیبانی می کند .سروتونین مسئولیت اصلی زندگی عاطفی انسان ها را بر عهده دارد و همچنین ارتباط زیادی هم
با شکل گیری خاطرات دارد .بسیاری از شواهد تحقیقاتی ،در میان بسیاری از گونه ها از جمله انسان ،وجود دارد که نشان می دهد
با کاهش ترشح سروتونین ،تمایل به پرخاشگری افزایش می یابد ] .[22سطح پایین غیر معمول سروتونین نیز با رفتارهای تکانشی
آستانه مشخص برسد  ،یک پتانسیل عمل پس سیناپسی ایجاد می شود .پس از آن  ،انتقال دهنده های عصبی آزاد شده و در ترمینال آکسون بازیافت می
شوند.

28

Nucleus Amygdala
Limbic system
30 Tryptophan
31 Tyrosine
)32 5-hydroxytryptamine (5-HT
29
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و نامنظم همراه است ] . [23رفتار تکانشی ،گردشگران را بر آن می دارد تا به جای انتخاب پاداش «تأخیر» (یا تعادل مثبت /
رضایتمندی دراز مدت) با داشتن خودکنترلی ،به دنبال پاداش فوری باشند .بنابراین ،تکانشگری ممکن است منجر به تصمیم
گیری نامناسب یا ضعیف در شکل گیری فرایند سفر و نحوه انتخاب مقاصد گردشگری شود زیرا گردشگران به خصوص در فصول
اوج سفر و تحت تاثیر محیط اطراف نتایج فوری را نسبت به نتایج تأخیری ترجیح میدهد و به قرار دیگر می خواهند که از دیگران
عقب نمانند .تحقیقات نشان می دهد که  ٪95از کل خریدهای محصوالت و خدمات گردشگری توسط گردشگران می تواند
خریدهای تکانه ای باشد ].[26] [25] [24
سطح انگیزشی مشتریان ممکن است در محیط های خرید از طریق محرک های بازاریابی ،علی رغم پیامدهای اخالقی،
افزایش یابد .در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ،ارائه خدمات در محیط های قیزیکی مانند هتل ،رستوران ،آژانس های مسافرتی
و انواع پیام های ارتباطی بازاریابی مانند وبسایت ها ،مجالت ،بروشورها و شبکه های اجتماعی ممکن است به گونه ای طراحی شده
باشند تا مشتریان را ترغیب به رفتارهای جویای پاداش کنند .به این ترتیب می توان از طریث پتانسیل تحریک تعامل با فضا و
محیط موجود در فرایند گردشگری و سفر یک رفتار تکانشی را ایجاد کرد ].[27
سروتونین در دو مرحله از اسید آمینه تریپتوفان موجود در رژیم غذایی سنتز می شود .مرحله اول توسط آنزیم هیدروکسیالز
تریپتوفان کاتالیز می شود .وابستگی و میل کم این آنزیم برای تریپتوفان باعث می شود این مرحله برای سنتز سروتونین محدود
کننده باشد ،به عبارت دیگر ،سروتونین فقط به همان سرعتی که این آنزیم می تواند تریپتوفان را هیدروکسیله کند ،تولید میشود.
میزان سنتز سروتونین ،تا حدی با در دسترس بودن تریپتوفان در مغز تعیین می شود .تریپتوفان یک آمینو اسید اساسی برای
سنتز پروتئین است و توسط ارگانیسم های انسانی نمی تواند سنتز شود و بنابراین باید در رژیم غذایی مصرف شود .با مصرف
مقداری تریپتوفان ،آن ها به داخل مویرگ های دیواره روده جذب می شود .مقدار کمی از تریپتوفان آزاد باقی می ماند و در حدود
 80تا  90درصد آن از طریق آلبومین خون (در کبد ساخته میشود) ،به مغز منتقل و موجب رشد دوبرابر سطح سروتونین می
شود ] . [28بنابراین انتخاب مواد غذایی که در آن تریپتوفان بیشتری وجود داشته باشد بر ترشح مطلوب هورمون سروتونین و در
نتیجه افزایش سرخوشی و اعتماد به نفس در افراد بسیار موثر خواهد بود و میزان خمودگی و افسردگی آنان را در فرایند سفر
کاهش می دهد .یافته های تحقیقاتی در مورد رابطه میان سطح سروتونین و سن افراد نشان می دهد که سطح سروتونین در مغز
با افزایش سن کاهش می یابد ] . [31] [30] [29به همین دلیل است که به طور کلی ،در مرحله اولیه پیری افراد کمتر دچار
استرس و افسردگی می شوند .در اوایل تا اواسط مرحله پیری افراد نسبت به چیزهای اطراف خود تحمل پذیرتر میشوند و از اینکه
چه کسی هستند و چه چیزی دارند راضی تر هستند ] ،[32این امر به نوبه خود ممکن است تعارضات شخصیتی ناشی از شکاف
بین خودپنداره های واقعی و ایده آل افراد را کاهش دهد .همین مساله نشانگر آن است که گردشگران در سنین میانسالی و باالتر
نیاز به تغییر رویه در هدف گذاری و نحوه برنامه ریزی سفر و انتخاب مقاصد گردشگری متناسب با شرایط روحی و احساسی خود
دارند.
قرار گرفتن در معرض نور خورشید نیز می تواند باعث ایجاد تریپتوفان بدون مصرف اضافی دارو ،غذا و نوشیدنی ها شود .نور
خورشید به خصوص در مناطق کویری ،گرمسیری و مدیترانه ای یک درمان استاندارد برای افسردگی فصلی و البته افسردگی غیر
فصلی به شمار میرود ] . [33بر مبنای همین موضوع ،مشاغل گردشگری و مهمان نوازی به خصوص در بخش طراحی و برگزاری
سفر می بایست در دوبخش چشمانداز روشنی داشته باشند :اول انتخاب مقاصد گردشگری دارای ویژگی های اقلیمی مطلوب و
دارای میزان تابش مناسب در فصول مختلف سال ؛ و دوم انتخاب بازارهای هدف داخلی و بینالمللی که دارای اختالالت فصلی و
غیر فصلی عاطفی می باشند ،و در واقع محصوالت و خدمات گردشگری را طوری طراحی کنند تا کاهش اختالالت عاطفی را هدف
قرار داده باشد .عالوه بر این ،انجام تمرینات بدنی و مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های غنی از سروتونین می تواند سطح تریپتوفان
را تحریک کند ،برای مثال دویدن می تواند تا  30درصد میزان تولید تریپتوفان را در مغز افزایش دهد ] .[36] [35] [34پس در
این زمینه هم می بایست فرایند سفر به نوعی طراحی شود تا با توجه به نوع گردشگرانی که متقاضی آن هستند و در یک سطح
مشخص (از کم تا زیاد) ،فعالیت های بدنی استاندارد و مواد غذایی متنوع و مفید در آن تعریف شده باشد .جدول ( ،)3میزان
سروتونین موجود در مواد غذایی و نوشیدنی های مختلف را نشان می دهد .عالوه بر مواد غذایی و نوشیدنی های ذکر شده در
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جدول ( ،) 2تعدادی از غذاها و نوشیدنی های دیگر حاوی سروتونین نیز هستند ،هر چند در مقادیر کمتر .به عنوان مثال ،مواد
غذایی مانند گوشت گاو ،ژامبون (پخته شده) ،مرغ (پخته شده) ،ماهی (سوخاری) ،پنیر پارمزان ،ذرت ،سیب زمینی ،برنج و جوانه
گندم حاوی سروتونین حدود (کمتر از  0/1میکروگرم در گرم) می باشد .نوشیدنی هایی مانند قهوه ،چای ،شیر ،آبجو حاوی
سروتونین در حدود ( 1میکرولیتر در میلی لیتر) هستند .تحقیقات همچنین نشان می دهد که یک وعده غذایی حاوی کربوهیدرات
میزان ورود تریپتوفان به مغز را افزایش می دهد و منجر به افزایش سطح انتقال دهنده عصبی سروتونین می شود که به نوبه خود
تعدیل روحیه را به دنبال دارد ].[3
جدول ( ،)3ميزان سروتونين در مواد غذایی گوناگون ][3

ميزان سروتونين در بخش های مختلف ميوه جات

ميزان سروتونين در مواد غذایی

آناناس (ميکروگرم در گرم)

میزان باالی سروتونین (بزرگتر از  3میکروگرم در گرم)

پوست

2/7

موز سبز (پالنتائین)

30 ± 7/5

پالپ

31/5

آناناس

17 ± 5/1

مغز

8/7

موز

15 ± 2/4

کیوی

5/ 8 ± 0/ 9

پوست

31/8

آلو

4/ 7 ± 0/ 8

قطعات حلقه شده

14/0

گوجه فرنگی

3 / 2 ± 0/ 6

مغز ميانی

26/6

گردوی سفید

398 ± 90

بخش داخلی پوست

6/3

گردوی سیاه

304 ± 46

گردوی ایرانی

87 ± 20

پوست

0/3

گردوی گرمسیری (موکرنات)

67 ± 13

بخش داخلی پوست

6/8

گردوی گرمسیری (شاگبارک)

143 ± 23

گوشت و مغز

3/0

گردوی گرمسیری (پیکَن)

29 ± 4

گردوی گرمسیری (پیگنات شیرین)

25 ± 8

موز (ميکروگرم در گرم)

کيوی (ميکروگرم در گرم)

موز سبز (پالنتائين) (ميکروگرم در گرم)
پوست

17/4

میزان متوسط سروتونین (کوچکتر از  3میکروگرم در گرم)

قطعات حلقه شده

20/0

آووکادو

1/6 ± 0/27

مغز ميانی

27/7

خرما (انواع مختلف)

1/3

بخش داخلی پوست

8/8

گریپ فروت

0/9

گرمک

0/9

پالپ آووکادو

1/10

طالبی

0/ 6

دانه

0/06

زیتون سیاه

0/2

آووکادو (ميکروگرم در گرم)

گوجه فرنگی (ميکروگرم در گرم)

کلم بروکلی ،اسفناج ،گل کلم (هرکدام) 0/2

پالپ گوجه فرنگی

3/7

بادمجان

0/2

پوست و دانه

3/28

انجیر

0/2
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ب) دوپامين
دوپامین یک انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی مرکزی 33و محیطی 34است که فعالیت های جسمی و روانی را تنظیم
میکند ] . [38] [37در سیستم عصبی مرکزی ،دوپامین برای تنظیم احساسات ،پاداش ،شناخت ،حافظه ،عملکردهای غدد درون
ریز مانند ترشح انسولین ،اشتها ،تولید اریتروپویتین( 35نوعی عامل خون ساز که به تولید بیشتر گلبول های قرمز کمک می کند)
و ویتامین ( )Dفعال و کنترل حرکتی 36شناخته شده است .دوپامین مشتقی از اسیدهای آمینه معطر فنیل آالنین و تایروزین و
پیش ماده انتقال دهنده های عصبی نوراپی نفرین و اپی نفرین است ].[39
37
سلول های عصبی دوپامینرژیک منجر به شکل گیری چهار مسیر دوپامینرژیک می شود :مسیرهای نیگروستریاتال ،
مزولیمبیک ،38مزوکورتیکال 39و توبروئین فوندیبوالر .40این مسیرها در کنترل حرکت ،سنتز و ترشح هورمون ،یادگیری ،انگیزه و
پاداش نقش دارند .پاداشها به عنوان عاملی برای بهتر کردن نتیجه کارها تجربه می شوند و از این رو مورد پسند و مطلوب ،و قابل
پیگیری به شمار می رود ] .[40بنابراین ،مصرف پاداش (به عنوان مثال استفاده از خدمات رایگان در هتل ها یا مقاصد گردشگری)
پیامدهای لذت جویانه ایجاد می کند که همین موضوع فرایندهای یادگیری را شامل می شود که شامل طیف گسترده ای از
فعالیت های فرعی برای اطمینان از رضایتمندی هایی که ممکن است در آینده رخ بدهد .فرایندهای یادگیری ممکن است شامل
زیر فعالیت های زیر باشد ]:[41
 دوست داشتن هدف پاداش ،یادگیری نشانه هایی که در دسترس بودن آن پاداش را پیش بینی می کند ،اقداماتی کهمصرف آن پاداش را امکان پذیر می کند.
 اختصاص ارزش و وضعیت انگیزشی به پاداش ،به طوری که فرد بتواند از بین گزینه های رفتاری متعدد ارزیابی و انتخابکند.
 تعیین اینکه که برای دستیابی به آن هدف یا پاداش خاص از چه سطحی از منابع استفاده شود و چه میزان تالشی بایدبرای آن صورت پذیرد.
مکانیسم پاداش در رفتار ظاهری افراد یک امر اجتنلب ناپذیر است ضروری است .به عنوان مثال هنگامی که گردشگران قصد
خرید بسته های سفر یا استفاده از هرگونه خدمات گردشگری در مقصد هستند ،به طور ناخودآگاه افراد به دنبال تحلیل هزینه و
سود هستند .در هر معامله ای ،هدف افراد کاهش هزینه ها و افزایش منافع است .وجود دوپامین در کنار فرایند تجزیه و تحلیل
هزینه و فایده ،فرد را قادر می سازد که آیا باید یک رویکرد رفتاری خاص را اتخاذ کند یا اینکه منصرف شود ].[44] [43] [42
همانطور که عنوان شد ،دوپامین باعث فعال شدن نواحی مسئول پاداش در مغز انسان می شود .انتقال دهنده عصبی دوپامین
پس از مواجهه با محرک ها فعال شده و فرد را تحریک و وی را وادار می کند تا به روشی خاص رفتار نماید ،که همین مساله میزان
دوپامین را در فرد باال می برد .به منظور متعادل سازی سطح سروتونین در گردشگران ،برنامه غذایی آن ها می بایست به نحوی
طراحی شود که حاوی مقادیر زیادی تریپتوفان از جمله شکالت ،جو دوسر ،لوبیا ،موز ،شیر ،ماست ،تخم مرغ ،کشمش ،پنیر دلمه،
ماهی ،گوشت گاو ،بوقلمون ،مرغ ،همچنین فندق ،بادام زمینی ،بادام ،مرکبات ،گوجه فرنگی ،کدو تنبل و چای سبز باشد .استفاده
از مواد غذایی حاوی مقدار زیادی گلوکز ،سدیم و چربی ممکن است مکانیسم های پاداش و لذت را در مصرف کنندگان تحریک
کند .با این حال ثابت شده است که استفاده بیش از حد از گلوکز ،سدیم و چربی برای سالمتی فیزیولوژیکی و روانی مصرف
کنن دگان بسیار خطرناک است .پژوهش ها در کشورهای مختلف نشان می دهد که بین مصرف گلوکز و شیوع افسردگی در جامعه
ارتباط زیادی وجود دارد ،همچنین باید گفت که بسیاری از عملکردهای مسیرهای دوپامین از نزدیک با فرایند خرید گردشگران و
نحوه تصمیم گیری آن ها برای انتخاب مقاصد گردشگری مرتبط است ].[3
33

Central Nervous System
Peripheral Nervous System
35 Erythropoietin
36 Motor control
37 Nigrostriatal Pathway
38 Mesolimbic Pathway
39 Mesocortical Pathway
40 Tuberoinfundibular Pathway
34
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پ) نور اپینفرین (نورآدرنالين)
نقش عملکردی نوراپی نفرین در سیستم عصبی مرکزی چیست؟ نوراپی نفرین سیستم عصبی مرکزی به عنوان واسطه حالت
برانگیخته عمل می کند .نور اپینفرین یک پیام رسان شیمیایی دو منظوره است یعنی هم به صورت هورمون و هم به صورت یک
انتقال دهنده عصبی دارای کارکرد است .نوراپی نفرین نقش مهمی در هوشیاری در «پاسخ جنگ و گریز »42 41در سامانه عصبی
محیطی بدن دارد .همچنین به عنوان هورمون استرس باعث افزایش تپش قلب ،انقباض رگها ،انبساط راههای هوایی ،افزایش قند
خون و افزایش جریان خون عض الت و مغز شده و به تحرک بدن و مغز برای اقدام در مواقع خطر یا استرس کمک می کند ،در
واقع می توان گفت که احساسات به وسیله تحریک دستی مغز ایجاد می شوند .سطح این انتقالدهنده عصبی معموالً در هنگام
خواب کمترین و در زمان استرس بیشترین است ] .[45گردشگرانی که به سفرهای ماجراجویانه می روند و با موقعیت های هیجان
انگیز مواجه می شوند و به همین سبب دارای فعالیت های بدنی شدید هستند به طور گسترده با افزایش جریان خون ،تپش قلب،
تعریق زیاد و نیاز به تصمیم گیری های سریع دست و پنچه نرم می کنند و در همه این ها یک عامل مشترک است :نور اپینفرین.
احساسات ،توانایی ما در شکلگیری خاطرات زنده را افزایش می دهد ،نوراپی نفرین که در هنگام تحریک عاطفی منتشر
می شود ،نقشی اساسی در ارائه مکانیزم مولکولی برای چگونگی افزایش یادگیری و حافظه دارد ] .[46نوراپی نفرین احساسات را
تغییر می دهد و در افزایش محتوای احساسات و همچنین خلق و خو حیاتی است ] .[49] [48] [47همچنین باید در نظر داشت
که تجربیات تلخ عاطفی باعث ترشح آدرنالین و ترشح نوراپی نفرین می شود و رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهد ] .[50در نظر
بگیرید ،گردشگران در حین سفر به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در حال ثبت و ضبط خاطرات و مدیریت احساسات خود در مواجهه
با جاذبه های گردشگری ،تعامالت اجتماعی ،طعم غذاها و عکاسی از محیط پیرامون هستند .همین موضوعات منشا فعالیت های
بعد از سفر هستند ،مواردی همچون یادآوری خاطرات سفر و تعریف کردن آن ها برای دیگران که با احساسات و هیجانات خاصی
همراه است .مرور عکس هایی که با دوربین یا تلفن همراه ثبت شده اند و باز زنده سازی آن ها که شاید تا ماه ها خلق و خو،
احساسات و رفتار گردشگران را تحت تاثیر قرار می دهد.
اسید آمینه تایروزین عنصر اصلی ساخت نوراپی نفرین است .شما می توانید غذاهایی بخورید که حاوی تایروزین یا فنیل
آالنین هستند .تقریب ًا تمام فرآورده های حیوانی هم منابع خوبی برای تایروزین و هم فنیل آالنین هستند .غذاهایی که نوراپی
نفرین را افزایش می دهند بسیار شبیه به غذاهایی هستند که باعث افزایش دوپامین می شوند .قبال اشاره شد که چگونه ورزش و
فعالیت های بدنی تولید مواد شیمیایی موثر در مغز را تشدید می کند .شنا و غوطه ور شدن در آب سرد و همچنین دوش آب سرد
در عرض چند دقیقه میزان نوراپی نفرین را دو تا سه برابر افزایش می دهد .برخی از غذاهایی که به طور خاص می توانند نوراپی
نفرین را افزایش دهند عبارتند از :موز ،لوبیا و حبوبات ،پنیر ،مرغ ،شکالت ،تخم مرغ ،ماهی و غذای دریایی ،گوشت قرمز ،جو دوسر
].[51

«خلق و خو»« ،رفتار» و نظریه احساسات بنيادی
بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که احساسات و خلق و خو ،به ویژه در صنعت گردشگری و مهمان نوازی که تعامل
گردشگران با جاذبه ها و ارائه کنندگان خدمات سفر در آنها نسبتاً زیاد است ،می توانند نقش مهمی در ارزیابی رفتار و سنجش
میزان رضایت گردشگران داشته باشند ] . [53] [52تشخیص نقشی که خلق و خو و احساسات و در شکل گیری رفتار گردشگر
ایفا می کنند کار ساده ای نخواهد بود ،به دلیل اینکه به طور ذاتی جزو حاالت ذهنی هستند کمّی کردن و بررسی آنها با روشهای

Fight or Flight response

41

42یک واکنش فیزیولوژیک است که جانوران در پاسخ به ادراکاتشان نسبت به موقعیتهای خطرناک ،حمله ،یا در اقدام برای نجات خود نشان میدهند.
هورمون های بخش مرکزی باعث ایجاد حالت جنگ و گریز می شود .این پاسخ به عنوان مرحله اول از «سندرم انطباق عمومی» شناسایی شده که باعث
تنظیم پاسخهای تنیدگی (استرس) می شود.
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عینی کار آسانی نیست .به همین دلیل ،طی چند دهه گذشته ،پژوهش ها در مورد احساسات و خلق وخو به خصوص در صنعت
گردشگری تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است ].[54
احساسات تمایل به برقراری ،حفظ یا برهم زدن رابطه با محیط است .به عبارت دیگر ،عواطف ممکن است به عنوان آمادگی
عمل در واکنش به شرایط اضطراری یا وقفه ها تعریف شوند .احساسات ،رفتار انسان را از طریق مولفه های بیولوژیکی ،اجتماعی و
شناختی تنظیم و هدایت می کنند .احساسات نه تنها تجربه نمی شوند بلکه به تجربه ها واکنش نشان می دهند .واکنش های
فیزیولوژیکی شامل تغییراتی در «سیستم عصبی خودگردان »43است ،که ممکن است پایه «احساس» در هیجانات و عواطف باشد.
متناوب ًا  ،این احساس ممکن است در اطراف مناطق خاصی از مغز باشد ،که به نوبه خود پاسخ های فیزیولوژیکی انسان را کنترل
می کنند ].[56] [55
با در نظر گرفتن ساختار و عملکرد مونوآمین ها ،اکنون می خواهیم بر تئوری احساسات بنیادی 44تمرکز کنیم ،نظریه ای
که گاهی اوقات به عنوان «تئوری احساسات افتراقی »45نیز شناخته می شود .در سال  1872میالدی چارلز داروین بیش از 30
احساس گوناگون را فهرست و به هفت بخش تقسیم کرد .دانشمندان بعدی مجموعه های متفاوتی از احساسات بنیادی را پیشنهاد
داده اند ،اگرچه هنوز توافق نهایی در مورد تعداد دقیق احساسات بنیادی حاصل نشده است .در حقیقت ،دانشمندان مدتها است که
در مورد اینکه آیا تعداد محدودی از احساسات اساسی وجود دارد یا خیر ،بحث کرده اند .با این حال ،در میان کسانی که به تئوری
احساسات اساسی پایبند هستند ،به نظر می رسد سطح مطلوبی وجود دارد که تعداد احساسات بنیادی بین  5تا  10مورد باشد
] .[21] [58] [57تامکینز ( )1962نظریه ای پیچیده و جامع درباره احساسات بنیادی ایجاد کرد .تامکینز هشت احساس بنیادی
را شناسایی کرد و آنها را از شدت کم تا زیاد برچسبگذاری کرد .تامکینز از احساسات بنیادی به عنوان «تأثیرات ذاتی »46یاد می
کند ،جایی که در تئوری او تأثیر به معنای «بخش کامالً بیولوژیکی احساسات »47است .طبق نظریه وی ،این هشت احساس بنیادی
عبارتند از :دو احساس مثبت« :عالقه  /هیجان »48و «لذت بردن  /شادی - »49یک احساس خنثی« :شگفتی - »50پنج احساس
منفی« :پریشانی  /اضطراب »51؛ «ترس  /وحشت »52؛ «شرم  /تحقیر »53؛ «تحقیر  /انزجار »54و «عصبانیت  /خشم.[59] »55
عواطف و احساسات بنیادی و حاالت مربوط به آنها در جدول ( )4خالصه شده است.
جدول ( ،)4عواطف و احساسات بنيادی تامکينز ][59

احساسات بنيادی

حالت چهره

سروتونين دوپامين

نور اپی نفرین

عالقه  /هیجان

ابروها پایین ،چشم ها ردیابی می کنند
نگاه کردن  ،گوش دادن

زیاد

زیاد

زیاد

لذت  /شادی

لبخند ،لب ها به سمت باال و بیرون
چشم های خندان (چین و چروک های دایره ای شکل)

زیاد

زیاد

کم

شگفتی

ابروها باال ،پلک زدن

زیاد

کم

زیاد

پریشانی  /اضطراب

گریه موزون ،اشک ریختن ،ابروهای قوسی ،دهان پایین

کم

کم

زیاد

شرم  /تحقیر

چشم ها پایین ،سر به پایین

کم

کم

کم
43

Autonomic Nervous System
Basic Emotions Theory
)45 Differential Emotions Theory (DET
46 Innate Affects
47 Strictly Biological Portion of Emotion
44

Interest/Excitement

48
49

Enjoyment/Joy
50 Surprise
51 Distress/Anguish
52 Fear/Terror
53 Shame/Humiliation
54 Contempt/Disgust
55 Anger/Rage
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ترس  /وحشت

چشمان منجمد ،رنگ پریده ،یخ کردن ،عرق کردن
لرزش صورت ،سیخ شدن موهای دست

کم

زیاد

کم

عصبانیت  /خشم

اخم ،فک گره خورده ،چشمان بسته ،صورت قرمز

کم

زیاد

زیاد

خواری  /انزجار

پوزخند زدن ،لب باالیی به سمت باال

زیاد

کم

کم

از نظر روانشناسان ،مطالعه احساسات غالباً از مطالعه حاالت چهره سرچشمه گرفته است .با بررسی بیان حاالت چهره در
بزرگساالن و کودکان تازه متولد شده و همچنین در افرادی از فرهنگ های مختلف ،ویژگی های یکسانی پیدا شده است که به نظر
می رسد نشان دهنده یک چارچوب ذاتی و جهان شمول از احساسات است که توسط همه انسان ها به اشتراک گذاشته شده است.
شواهد اخیر در حمایت از ایده عواطف بنیادی نیز از مطالعات تصویربرداری مغز و تحقیقات در مورد پاسخ های خودارزیابی جمع
آوری شده است که الگوهای ویژه فعالسازی مرتبط با برخی احساسات را نشان می دهد .احساسات بنیادی ممکن است به عنوان
افراط در بیان احساسات دیده شود .همه احساسات ،از جمله احساسات آرام و روزمره ،در مرز این احساسات بنیادی قرار دارند.
].[61] [60] [59
با ترکیب مطالعات مربوط به انتقال دهنده های مونوآمین و تئوری احساسات بنیادی ،هشت احساس متفاوت در هشت گوشه
مدل مکعب این پ ژوهش جای می گیرد و در ادامه استدالل ها و برخی شواهد برای قرار دادن هر احساس بنیادی در یک گوشه از
مدل ارائه می شود .از آنجا که هر یک از این سه سیستم مونوآمین احتماالً جنبه متفاوتی از احساسات را نشان می دهد ،یک فضای
سه بعدی فرضی برای ترکیبات احتمالی شکل می گ یرد .از نظر تکاملی منطقی است که سیستم های مونوآمین متقابالً عمود بر
یکدیگر باشند زیرا این میزان اطالعاتی را که می تواند منتقل شود به حداکثر می رساند و در واقع آنها با یکدیگر هم افزایی دارند،
با این حال ،اگرچه احتمال دارد این امر به آزمایشات و پژوهش های بیشتری احتیاج داشته باشد ،توجه به این نکته مهم است :تا
زمانی که هیچ یک از مونوآمین ها دقیقاً اطالعات مشابهی را با اطالعات دیگر منتقل نکنند (که البته بعید به نظر می رسد) ،فضای
سه بعدی وجود خواهد داشت .به منظور انتقال ساده تر مفاهیم در این مقاله ،محورهای مونوآمین به صورت هم راستا به تصویر
کشیده شده اند.

ساختار مدل سه بعدی برای انطباق احساسات بنيادی و انتقال دهنده های مونوآمين
در مدل به تصویر کشیده شده در شکل ( ،)2سروتونین بر روی محور ( ،)xنورآدرنالین در محور ( )yو دوپامین در محور
( ،)zدر یک سیستم مختصات متعامد نشان داده شده است .مبدا این سیستم مختصات وضعیتی است که در آن هیچ ماده ای آزاد
نمیشود و انتهای دیگر هر محور نشان دهنده حداکثر اثر سیستم انتقال دهنده عصبی خاص است .بنابراین گوشه های مکعب
ترکیبی از مقادیر افراطی را به ترتیب از کم تا زیاد در سه محور نشان می دهد .این که هر انتقال دهنده عصبی مونوآمین جنبه
متفاوتی از احساسات را نشان می دهد نباید به این معنی تفسیر شود که مونوآمین ها مستقل هستند ،در واقع سیستم های
پیچیده بازخورد و کنترل متقابل وجود دارد که سیستم های مونوآمین با یکدیگر برهم کنش دارند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند.
این فعل و انفعاالت احتماالً به پویایی سیستم های مونوآمین کمک میکند ].[62
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شکل ( ،)2مدل سه بعدی احساسات بنيادی و انتقال دهنده های عصبی ][59] [21

«عالقه  /هيجان» و «لذت  /شادی»
«عالقه  /هیجان» در گوشه ای از مکعب قرار گرفته است که هر سه مونوآمین در آن در سطح باالیی قرار دارند .بنابراین و
بر مبنای این مدل «عالقه  /هیجان»  ،بسیار فعال ،تقویت کننده و همراه با قدرت درونی است .این احساس بنیادی ممکن است
طیف وسیعی از هیجانات جنسی ،حوادث ،برداشت ها یا افکار را همراهی کند .با در نظر گرفتن اثرات پاداش دهندگی ،برانگیزاننده
بودن و تقویت کنندگی محور دوپامین ،منطقی به نظر می رسد که این احساس بنیادی دارای جریان دوپامینرژیک باال باشد .در
زمینه رفتار گردشگر ،هورمون دوپامین نقش مهمی در تنظیم میزان اشتها ،تمایل به انجام فعالیت های اکتشافی و تفریحی ،حضور
در سفرهای ماجراجویانه و همچنین توسعه روابط دوستی و نیز شکلگیری روابط عاشقانه دارد ].[65] [64] [63
همانطور گفته شد «عالقه  /هیجان» یک احساس بنیادی با میزان سروتونرژیک باال نیز هست و توسط اثرات آزاد کننده
سروتونین یا همان «اکستازی »56پشتیبانی می شود ،اکستازی باعث افزایش آزادسازی «سروتونین»« ،دوپامین» و «نورآدرنالین»
در سیناپس و مهار بازجذب آنان می گردد .وقتی که گردشگران در تجربه کردن موقعیت های هیجانی ،برقراری ارتباط موثر با دیگر
افراد به دالیل مختلف ناتوان هستند و یا کاهش میل به فعالیت های فیزیکی در آن ها نمودار می شود ،57در واقع از نشانه هایی
است که فرد را به سوی افسردگی سوق می دهد و از این رو «عالقه  /هیجان» به عنوان یک احساس بنیادی با سروتونرژیک باال
پشتیبانی می شود ] .[69] [68] [67] [66در نهایت تاثیر نوراپی نفرین در رابطه با عالئق ،تجارب و هیجانات فکری و جسمی،
پاداش های غیرمنتظره نیز بسیار چشمگیر است .در واقع افزایش نوراپی نفرین در مغز زمانی که گردشگران خدماتی را در موقعیت
های هیجان انگیز و جذاب دریافت می کنند به نسبت اینکه از همان خدمات در یک موقعیت عادی و به اصطالح آرام بهره ببرند،
بیشتر است ].[71] [70
«لذت  /شادی» به عنوان حالت قیاسی که سطح نورآدرنرژیک در آن کم است در امتداد محور «عالقه  /هیجان» پیشنهاد
می شود .واژه دیگری که می توان برای این احساس بنیادی به کار برد «خرسندی و رضایت» است که نسبت به احساس «عالقه /
هیجان» کمی آرامتر و متعادلتر است .نکته مشترک در این دو احساس مثبت بودن و نیز باال بودن سطح دومامین و سروتونین
در آنها می باشد.
)’’3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ‘‘Ecstasy
Anhedonia
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«شگفتی»
احساس «شگفتی» در گوشه ای از مدل سه بعدی با سروتونین باال ،دوپامین کم و نورآدرنالین باال ایجاد شده است ،بنابراین
ممکن است به عنوان یک عامل قیاسی غیر تقویت شده برای «عالقه  /هیجان» (به خاطر داریم که هر سه عامل مونوآمین در این
احساس باال بودند) ،در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه تعجب و شگفتی به عنوان یک احساس بنیادی خنثی توصیف شده
ال متمرکز ،و با سطح باالی توجه است ،باال بودن سطح
است ،منطقی هم به نظر می رسد .از آنجایی که «شگفتی» یک حالت کام ً
نورآدرنرژیک را توجیه می کند .همچنین ،طبق این مدل ،فردی که در مواجهه با یک موقعیت خاص دچار «شگفتی» میشود به
نسبت فردی که دچار «پریشانی  /اضطراب» است ،احساس اعتماد به نفس ذاتی و قدرت درونی بیشتری را در خود به صورت
نهادینه دارد ].[64] [61
گردشگران بدون در نظر گرفتن انگیزه سفر و بسته به تیپ های شخصیتی خود (مانند درون گرا ،برون گرا و غیره) ،وقتی با
موقعیت های جذاب ،شگفت انگیز (دیدن یک چشم انداز زیبا در طبیعت) ،حساس (قرار گرفتن بر ارتفاع) و حتی ناخوشایند (مانند
زمانی که مورد سر قت قرار می گیرند) مواجه می شوند در ابتدا به طور واضحی بر آن موقعیت متمرکز شده و تا زمان تصمیمگیری
نهایی برای انجام یک واکنش سطح توجه باالیی دارند.

«شرم  /تحقير» و «پریشانی /اضطراب»
احساس بنیادی «شرم  /تحقیر» در گوشه ای قرار گرفته است که هر سه مونوآمین در آن در سطح پایینی قرار دارند .تامکینز
( ،)1965در مورد این احساس می گوید که « شرم عمیقاً به قلب انسان حمله می کند و فرد احساس می کند که برهنه ،شکست
خورده ،بیگانه ،فاقد عزت و ارزش است» ] . [21در واقع با توجه به اینکه هر سه مونوآمین تاثیرگذار در خلقیات و رفتار انسان در
پایین ترین حالت خود قرار دارند و مقایسه آن با حاالت مربوط به «شرم  /تحقیر» در رفتار و عواطف انسان ،قرارگیری این احساس
بنیادی در این گوشه خاص از مدل سهبعدی کامال منطقی به نظر می رسد.
«پریشانی  /اضطراب» در گوشه ای از مدل و نزدیک به «شرم  /تحقیر» قرار می گیرد ،زیرا عامل قیاسی فعال (و از این رو
دارای میزان باالی نورآدرنالین) برای «شرم  /تحقیر» است ،یعنی در مواردی که نورآدرنالین باال است و دوپامین و سروتونین پایین
است .رابطه بین شرم و افسردگی ،و همینطور رابطه بین اضطراب و افسردگی به ترتیب ،از قرار دادن این دو احساس بنیادی در
سمت کم سروتونرژیک پشتیبانی میکند .ارتباط بین شرم و اضطراب از تصمیم برای قرار دادن این دو احساس اساسی در نزدیکی
یکدیگر پشتیبانی می کند ].[75] [74] [73] [72
حمله عصبی ممکن است به عنوان الگوی اساسی عاطفی برای حالت «پریشانی  /اضطراب» در نظر گرفته شود .شواهدی
وجود دارد که نه تنها ارتباط بین فعالیت کم دوپامین و اضطراب را ثابت می کند بلکه جامعه هراسی و اختالل اضطراب عمومی را
نیز پشتیبانی می کند .در صنعت گردشگری و مهمان نوازی با مسافرانی مواجه هستیم که علیرغم حفظ ظاهر بسیار دچار اضطراب
و ه راس از حضور در گروه های اجتماعی هستند و به محض اینکه در چنین شرایطی قرار می گیرند محیط پیرامون خود را با
رفتار و اخالق خود تحث تاثیر منفی قرار می دهند .افزایش میزان دوپامین در این افراد می تواند در بلند مدت شرایط بهتری را به
لحاظ احساسی و رفتاری ایجاد نمای د و این موقعیت را فراهم کند تا آنان نیز از تجربه یک سفر مطلوب و همنشینی با گروه های
اجتمعی متنوع لذت برده و بهره مند شوند] . [76مصرف باالی قهوه و همینطور دخانیات در میان گردشگران باعث می شود تا
گیرنده های نورآدرنرژیک تحریک شده و از سوی دیگر حساسیت گیرنده های آدرژنیک کاهش یافته این باعث میشود که میزان
نوراپی نفرین در فرد افزایش پیدا کند ،که همین موضوع وی را دچار حمالت عصبی ،جامعههراسی و اضطراب بیش از حد می
نماید ].[78] [77

«ترس  /وحشت» و «عصبانيت  /خشم»
ظاهراً هر دو احساس بنیادی «ترس  /وحشت» و «خشم  /عصبانیت» دارای میزان دوپامینرژیک باال هستند و به همین دلیل
تقویت می شوند .این مسئله زمانی منطقی به نظر می رسد که افراد نسبت به ارزش تکاملی یادگیری در مورد موقعیت های
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خطرناکی که این احساسات بنیادی منفی در آنها ایجاد نماید ،آگاه باشند .به طور مثال افراد در هنگام سفر به خصوص در
کوهنوردی ،طبیعت گردی و مواجهه با محرک های که حس ترس را به طور ذاتی ایجاد می کنند ،از آن ها اجتناب میکنند .اثر
پاداش آور این احساسات بنیادی نیز ممکن است این واقعیت را توضیح دهد که چرا برخی از افراد وقتی عجله می کنند و یا در
مواجهه با محرک های ایجاد کننده ترس فرار می کنند در مغز آن ها نورآدرنالین تولید می شود ] .[80] [79فرض بر این است
که هر دو حالت «ترس  /وحشت» و «خشم  /عصبانیت» دارای جریان پایین سروتونرژیک هستند ،زیرا این احساسات هنگامی
ایجاد می شوند که فرد احساس خطر کند یا تحت فشار قرار بگیرد ،بنابراین احتماالً احساس ضعف درونی در افراد آشکار می شود.
همچنین پرخاشگری در بسیاری از مطالعات نشان دهنده کمبود سروتونرژیک می باشد و از قرارگیری «عصبانیت  /خشم» در
طرف کم سروتونرژیک پشتیبانی می کند ].[82] [81
احساساتی که مبتنی بر نورآدرنالین باال هستند ،سطح فعالیت و تحریک شوندگی افراد را افزایش داده و به دنبال آن ضربان
قلب هم افزایش می یابد ]« .[84] [83ترس  /وحشت» در گوشه ای از مدل سه بعدی قرار دارد که سطح سروتونین و نورآدرنالین
کم و در مقابل سطح دوپامین باال می باشد .به عنوان مثال وقتی که گردشگران مورد حمله یا سرقت قرار می گیرند با افزایش
آدرنالین و نورآدرنالین مواجه هستیم .البته این احساس بنیادی را نباید با واکنش فعال «جنگ یا گریز» اشتباه گرفت ،بلکه در
اینجا ترس حالتی است که به خاطر شوک وارد شده قلب تقریبا از ضربان می افتد و به گفته داروین «ترس با عالئمی همچون
لرزیدن ،سیخ شده موهای بدن ،تعریق سرد ،رنگ پریدگی ،چشم های کامالً باز ،شل شدن اغلب ماهیچه ها ،خم شدن بدن به
سمت پایین همراه با بی حرکت ماندن و در اصطالح خشک شدن ،خود را نشان میدهد» .از طرف دیگر ،واکنش «جنگ و گریز»
با «خشم  /عصبانیت» تا حد زیادی شبیه و نزدیک هستند است و از نشانههای آن می توان به پوست مایل به قرمز به خصوص در
صورت و نبض زیاد همراه با عصبانیت حاصل از نورآپی نفرین باال اشاره کرد ].[85] [21

«خواری  /انزجار»
هنگامی که فردی احساس «خواری  /انزجار» را تجربه می کند ،در واقع از سروتونین باالیی در سیستم عصبی خود برخوردار
می باشد .انزجار ناشی از مواد غذایی یکی از بارزترین اشکال این نوع احساس می باشد که در دو حالت می توان آن را دید :اول
اینکه به طور کلی از یک نوع ماده غذایی به خاطر طعم یا حساسیت بیزار است و دوم اینکه افراد تا زمانی که حس گرسنگی دارند
از خوردن مواد غذایی لذت برده و از آن رضایت دارند ،اما اگر سیر باشند و به خوردن ادامه دهند حالت بیزار و انزجار بوجود می
آید حتی اگر ماده غذایی بسیار خوشمزه و لذیذ باشد .بنابراین انزجار ممکن است تا حدی با احساس سیری نیز مرتبط باشد .این
امر به معنای انزجار ناشی از باال بودن سروتونرژیک است .دو احساس بنیادی «شرم  /تحقیر» و «خواری  /انزجار» بسیار به هم
شبیه هستند اما دو تفاوت عمده را می توان برای متمایز کردن آنها از یکدیگر عنوان کرد :اول ،حالت «شرم  /تحقیر» ناشی از
تحقیر نفس می باشد ،زمانی که فرد به واسطه یک رفتار خجالت می کشد و از درون خرد می شود .به عنوان مثال تصور کنید که
یک راهنمای تور ،یک کارمند هتل ،یک گارسون در رستوران و یا یک مدیر آژانس مسافرتی خواسته یا ناخواسته دچار یک اشتباه
بزرگ در قبال مشتریان خود شوند و همین موضوع واکنش های مختلفی را بر می انگیزد و موجب خجالت کشیدن و شرمساری
در آن فرد مسئول می گردد .اما در سوی مقابل «خواری  /انزجار» با دافعه و عقب نشینی ناشی از تحقیر در مقابل یک عامل
محیطی همبستگی دارد .دوم اینکه تفاوت بین این احساسات بنیادی ناشی از میزان سروتونین است که قدرت درونی و اعتماد به
نفس مربوط می باشد ].[88] [87] [86

بحث و نتيجه گيری
این مطالعه رویکردی منحصر به فرد برای درک و شناخت رفتار گردشگر به نام گردشگری مبتنی بر اعصاب را پیشنهاد می
کند .این مطالعه ابتکاری مبتنی بر پژوهش های پیشین و تالشی برای کشف و ارتباط برخی از مطالعات بالقوه مرتبط در روانشناسی،
عصب شناسی و مبحث رفتار گردشگر است .در این پژوهش به وضوح می توان مشاهده کرد که گردشگری مبتنی بر اعصاب و
ابعاد گوناگون و میان رشته ای آن چه پیامدهای بالقوه و قابل توجهی در بخش های مختلف صنعت گردشگری و مهمان نوازی و
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به خصوص در شکل گیر ی رفتار گردشگران دارد .پژوهشگران و فعاالن عرصه گردشگری می توانند پیشنهادات خود را با از طریق
بهبود آمیخته بازاریابی گردشگری به صورت بهینه و با کیفیتی ارائه داده و در نتیجه رضایت و وفاداری مشتری را افزایش دهند.
افزایش رضایت و وفاداری مشتری ممکن است نتایج مث بتی مانند حفظ و توسه بازار ،افزایش سود و کاهش هزینه ها ،و همچنین
افزایش ارزش پیشنهادی و قدرت رقابت پذیری در بازار جهانی صنعت گردشگری و مهمان نوازی را در پی داشته باشد .البته باید
در نظر داشت که پژوهش های میان رشته ای در زمینه گردشگری مبتنی بر اعصاب و رفتار مصرف کننده ،نیاز به تجزیه و تحلیل
بیشتر و توسعه مطالعات میدانی طوالنی مدت دارند .از سوی دیگر پیامدهای اخالقی توسعه گردشگری مبتنی بر اعصاب از طریق
آزمایشات بالینی نیز باید در نظر گرفته شود .حرکت از ساختار منفعت عمومی گردشگری به سوی ایجاد یک بهره و ارزش
پیش نهادی ویژه ،از طریق ترغیب مدیران و فعاالن صنعت گردشگری و مهمان نوازی در کلیه سطوح محلی ،منطقه ای و ملی برای
توجه به علوم میان رشته ای مانند گردشگری مبتنی بر اعصاب و باال بردن سطح ارائه خدمات به گردشگران به صورت بهینه و
مطلوب از جمله اهداف مهم و قطعی این پژوهش می باشد.
احساسات بنیادی را می توان در ویژگی های شخصیتی گردشگران از فرهنگ های مختلف مشاهده کرد .این گونه از
احساسات را همچنین می توان به عنوان یک ساختار سیم کشی از پیش برنامه ریزی شده که از طریق ژن ها منتقل شده و در
وجود هر یک از انسان ها قرار دارند و م سئول ابتدایی ترین اشکال زندگی عاطفی هستند ،توصیف کرد .یکی از عوامل حیاتی که
در شکل دادن به این احساسات بنیادی در گردشگران نقش ویژه و قابل توجهی دارد همانا سیستم تغذیه و نوع مواد غذایی
(خوراک ،نوشیدنی ،میوه و سبزیجات و غیره) است آنان به خصوص در طی فرایند سفر از آن بهره مند هستند .هر کدام از مواد
غذایی مورد بحث در این پژوهش حاوی مقادیر مشخصی از ساختارهای شیمیایی تقویت کننده مونوآمین ها هستند و با توجه به
تأثیر فوق العاده زیاد سیستم های انتقال دهنده عصبی مونوآمین بر «خلق و خو» و «رفتار» ،به نظر می رسد که این کنترل عاطفی
سیم کشی شده با نوع فعالیت های فیزیکی و همچنین عادات تغذیه انسان همبستگی مستقیم داشته باشد.
در این مقاله یک مدل سه بعدی برای تأیید رابطه بین ترکیبات سطوح مختلف مونوآمین و حاالت مختلف احساسی هشت
گانه پیشنهاد شده که در آن محورهای مونوآمینرژیک بر هم عمود هستند و یکدیگر را تقویت می کنند و به نظر می رسد که می
تواند در پژوهش های بعدی مرتبط با گردشگری مبتنی بر اعصاب و همچنین مدیریت و بازاریابی مقاصد گردشگری جزییات
بیشتری را در مورد ساختار رفتار گردشگران به ما نشان دهد .البته مطالعات بیشتر که شامل ثبت احساسات ،رفتار و یا ثبت
الگوهای فعال سازی مغز با استفاده اسکنهای پیشرفته با استفاده از محرک های گوناگون غذایی و همچنین محرک های بازاریابی
گردشگری در محورهای مونوآمینرژیک می باشد نیز بسیار ارزشمند خواهد بود.
مزیت اصلی مدل ارائه شده در این مقاله ،ارتباط عصب زیست شناختی 58آن است .مدل ارائه شده در این مقاله می تواند به
دلیل ارتباط مستقیم با سیستم های مونوآمین در پذیرش و درک دالیل شکل گیری احساسات و رفتار گردشگران از طریق محتوای
سفر و عادات غذایی آنان در حین سفر کمک شایانی می کند .اگر مطالعات بیشتر بتواند اعتبار این مدل را بیش از پیش تأیید
کند ،قطعا می توان در رابطه با مبحث رفتار گردشگر و در مقیاس وسیعتر در یک چارچوب جهان شمول «رفتار مصرف کننده،»59
نظریات کاملتر و عمیقتری که حاصل مطالعات میان رشته ای و مبتنی بر بازاریابی مبتنی بر اعصاب 60باشد را پایه گذاری نمود.
شفاف سازی بیشتر در روابط میان بین «عواطف/احساسات»« ،خلق و خو» و رفتار از یک سو و ساختار انتقال دهنده های عصبی
مونوآمین از سوی دیگر ممکن است به درک بهتری از تنظیم ساختار عاطفی در افراد با ویژگی های روانشناختی و تیپ های
شخصیتی متفاوت و در نتیجه اثرگذاری موثر در فرایند انتخاب و تصمیم گیری خرید آنان منجر شود.
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