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چکـیده
امروزه در بسیاری از کشورها ،گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی به شمار میرود .بهطوریکه ،کشورهای
پیشرو در این صنعت ،ساالنه سهم عمدهای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص میدهند .ازاینرو
استفاده حداکثری از قابلیتهای توسعه گردشگری بهویژه هتلها ،در اولویت بسیاری از مدیران و برنامهریزان قرار دارد .بر
این اساس ،در مقاله حاضر به بررسی نقش بازاریابی شبکهای در توسعه اقتصاد گردشگری ایران بهویژه هتلهای جزیره
کیش پرداخته شد .جامعه آماری تحقیق شامل  102نفر از مدیران و مالکان هتلهای جزیره کیش است که به روش
نمونهگیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد  92نمونه از میان آنها انتخاب گردید .در ادامه ،برای
تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون ساده به آزمون
فرضیههای مطرحشده پرداخته شد .یافتهها نشان داد ،کیفیت اطالعات وبسایت ،کیفیت سیستم وبسایت ،کیفیت
خدمات (محصوالت) ،انگیزش و ویژگی خدمات (محصوالت) در سطح اطمینان  99درصد اثر معناداری بر توسعه اقتصاد
هتلهای جزیره کیش دارد.

واژگـان کلـیدی :بازاریابی شبکهای ،اطالعات ،خدمات ،انگیزش ،توسعه اقتصاد ،هتلهای کیش

 -1کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشگاه تهران ،پردیس بین المللی کیش
sharikian@gmail.com
 -1دانشیار دانشگاه تهران sabadi@ut.ac.ir
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تدوین یک برنامه مناسب گردشگری و ارائه راهکارهای بهینه برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب ،در درجه اول نیازمند
شناخت عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری است .از مهمترین عواملی که میتواند صنعت گردشگری کشور ،بهویژه بخش هتلداری را
توسعه و بهبود بخشد ،بهکارگیری ابزارها و پارامترهای بازاریابی ،بهخصوص بازاریابی شبکهای است .چراکه ،در طی دهههای اخیر
گسترش ارتباطات و فنآوریهای نوین و همچنین ورود اینترنت ،فرصتهای جدیدی را برای به وجود آوردن کسبوکارهای جدید
و کسب درآمد از ایدههای تازه و نو ایجاد کرده است .یکی از این کسبوکارهای جدید که در چند سال اخیر رشد افزونی داشته،
بازاریابی شبکهای یا بازاریابی چند سطحی است .بازاریابی شبکهای بهنوعی از شیوه فروش گفته میشود که در آن شرکتها
محصوالت خود را بدون تبلیغات و بدون واسطه به فروش میرسانند و مشتریان پس از خرید در صورت تمایل میتوانند محصوالت
شرکت را بازاریابی کنند و درازای آن سود دریافت کنند (مکنی و ولنتینا .)0210 ،1درآمد در بازاریابی شبکهای هم درازای
خردهفروشی (مصرف شخصی) و هم درازای فروش از طریق مجموعه کسب میشود .در بازاریابی شبکهای ،بازاریابها بهصورت
تبلیغات «کالمی» یا تبلیغات «چهره به چهره» اقدام به فروش محصوالت شرکت میکنند (هیرانپونگ 0و همکاران .)0211 ،در
حقیقت بازاریابی شبکه ای یک روش جدید توزیع کاالها و یا خدماتی است که از قبل در بازار یا محیط اطراف ما وجود داشتهاند؛
فقط اتفاقی که افتاده این است که فروشنده آن کاال و یا ارائهکننده آن خدمات ،از روش جدیدی جهت ارائه همان محصول یا
خدمات قبلی خود استفاده میکند (واتس 2و همکاران .)0219 ،در روش قدیمی توزیع کاال یا ارائه خدمات ،برای این که کاال یا
خدمات از تولیدکننده به دست مصرفکننده برسد ،باید از دست یکسری واسطه میگذشت و مسلماً دستبهدست شدن کاال و
خدمات و همچنین هزینههای تبلیغات سبب افزایش قیمت آن میگردید؛ اما ،ارائه مستقیم کاال و یا خدمات از طریق سایت
شرکتهای مبدأ و مولد این امکان را به مشتریها میدهد که کاال و خدمات موردنیازشان را مستقیماً از تولیدکننده دریافت کنند؛
بنابراین قیمتها هم مقداری ارزان میشود .در حقیقت هر کدام از مشتریان که از کاال و یا خدمات ارائهشده توسط شرکت رضایت
دارند می توانند در صورت تمایل مشتریان جدیدی برای استفاده از کاالها و یا خدمات به شرکت ارجاع دهند و از این راه کمیسیون
دریافت کنند (فردسرابی .)1290 ،شواهد تجربی گویای این است که استفاده از بسترهای شبکهای برای انجام فعالیتهای بازرگانی،
مانند فروش و پرداخت بهطور مثبتی با افزایش عملکرد تجاری مرتبط است .بهعنوانمثال ،بدی 0و همکاران ( )0212دریافتند که
پذیرش بازاریابی شبکهای با عملکرد بازاریابی ،خصوصاً جذب و حفظ مشتریان رابطه مثبت و معناداری دارد .اما ،در خصوص نقش
بازاریابی شبکهای و ارتباط آن با عملکرد تجاری در صنعت توریسم ،یافتههای متناقضی وجود دارد .نتایج حاصل از تحقیقات لئو و
ژانگ )0211( 5نیز بیانگر این است که رابطه مثبت و معناداری بین بازاریابی شبکهای و عملکرد توریسم وجود دارد .اما ،کی و کین1
( )0212معتقدند که فعالیتهای بازاریابی شبکهای تأثیر مستقیمی بر عملکرد در بخش برمیگزینی توریسم ندارد .بنابراین ،علیرغم
مزایای فراوان بازاریابی شبکهای ،تحقیقات اندکی وجود دارد که رابطه آن با عملکرد تجاری توریسم بهویژه در بخش هتلداری را
توضیح دهد .از طرفی ،تحقیقات موجود نیز دارای نتایج متناقضی هستند .بر این اساس ،ارزیابی و پر کردن این شکاف علمی
مهمترین مسئله تحقیق حاضر است .عالوه بر آنچه بیان گردید ،در ایران از سال  1292مجوز بازاریابی شبکهای برای واحدهای
تولیدی صادر گردید و این شرکتها با مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن کار خود را آغاز کردهاند و هیچ خطری سرمایهگذاران
را تهدید نمی کند .اما برای فروش و ارائه خدمات گردشگری این مجوز داده نمیشود .درحالیکه خدمات گردشگری به دلیل ماهیت
ناملموس ،پتانسیل بسیار باالیی برای فروش بهصورت بازاریابی شبکهای دارند .بر این اساس ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به این
سؤال است که :بازاریابی شبکهای چه نقشی در توسعه اقتصاد گردشگری بهویژه هتلهای جزیره کیش دارد؟

 -2مبانی نظری تحقیق
-1-2بازاریابی شبکهای
برای تعریف بازاریابی شبکهای ابتدا نیاز است که تعریف فروش مستقیم 2مشخص شود .بر طبق تعریف  8WFFSAدر این
روش شرکت تولیدکننده کاال و یا خدمات مستقیماً با مشتری نهایی قرارداد فروش را عقد میکند .بنابراین دیگر هزینهای برای
1 Makni & Valentina
2 Hiranpong
3 Watts
4 Badi
5 Liu & Zhang
6 Järvinen
7 Direct Selling
8 World Federation of Direct Selling Association
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واسطهها در نظر گرفته نمیشود .بنابراین دیگر هزینهای برای واسطهها در نظر گرفته نمیشود .اینترنت یکی از وسایلی است که
امکان فروش مستقیم را بیشتر کرده و توسط فروش الکترونیکی شرکتهای زیادی میتوانند از این شیوه فروش که سود زیادی را
نصیب فروشنده و خریدار میکند استفاده کنند .در فروش مستقیم بازاریابی و جذب مشتری بهطور کامل به عهده شرکت تولیدکننده
است .شیوههای مختلفی برای جذب مشتری در مدل فروش مستقیم وجود دارد .مهمترین نکته مبلغ قابلتوجهی از پورسانتهایی
که تا قبل ازاینروش به واسطهها پرداخت میشد نزد شرکت باقی میماند .مسلماً بهترین مدل بازاریابی مدلی است که بتواند با
استفاده از مبلغ ذخیرهشده مشتریان جدیدی را جذب کند .یکی از مدلهای فروش مستقیم مدل بازاریابی شبکهای 1است .امروزه
افق های تجاری جدید و متعددی پیش رویتان قرار دارد ،البته اگر بدانید کجا باید دنبالش بگردید و چیزی که اکنون در دسترس
است دنیای بینالمللی بازاریابی شبکهای است .سازمانهای بازاریابی شبکهای نمونههایی از کانالهای خردهفروشی هستند که
نهتنها بهطور مستقل برای خریدوفروشهای مکرر استفاده میشوند بلکه روشهایی برای جذب نیروهای جدید بوده تا شبکه
بازاریابی گسترش یابد (عباسی .)1289 ،بازاریابی شبکهای کسبوکاری درباره کمک به مردم است ،که غالباً آزاد کردن مردم نامیده
میشود .یک کسبوکار کشف نشده است که نشان غولپیکر و دفاتر بزرگ ندارد ولی اکنون بیش از میلیونها نفر از مردم هر روزه
با آن مشغولاند .مطابق تعریف  WFDSAبازاریابی شبکهای (چند سطحی) یک روش بازاریابی نیست ،بلکه مدیریت آموزش و
حمایت از توزیعکنندگان (مشتریان) است .این توزیعکنندگان تولیدات شرکت را بهصورت مستقیم به فروش میرسانند .برای این که
یک کسبوکار موفق را در بازاریابی شبکهای به حرکت در آورید باید نیروهای جدید را جذب کرده و از آنها برای جذب و آموزش
نیروهای جدیدتر بهره بگیرید .در کنار مزیتهای ذکر شده برای روشهای بازاریابی مشکالت این روش را بهصورت زیر میتوان
بیان کرد:
 -1مشتریان اینگونه شرکتها سعی در جذب افراد دیگر در زیر درخت خود دارند .ازاینرو به خاطر دورنمای درآمد خوب جذب
افراد دیگر و تبلیغ کردن برای شرکت بهعنوان شغل اصلی افراد در میآید که موجب به وجود آمدن یک شغل کاذب در جامعه
میشود.
 -0مشتریان قرار است به عنوان بازاریابان شرکت کنند پس باید محصوالت شرکت را به خوبی بشناسند و همچنین نحوه جلب
نظر مشتری را در مورد این محصوالت به خوبی بدانند که این موضوع نیازمند آموزش است .عالوه بر هزینه آموزش که بر شرکت
تحمیل میشود بسیاری از مشتریان بهقدری گرفتارند که به خاطر وجود دورههای آموزش از خرید این شرکتها سر باز میزنند
(پامال و آدریان.)0221 ،0
 -2معموالً اجناس فروختهشده توسط این شرکتها جز کاالهای مصرفی مردم نیست و خرید فقط یکبار اتفاق میافتد .این
موضوع باعث میشود پورسانت فقط از ورود شخص به داخل درخت به باالسریها پرداخت شود برای جبران این کار برخی از
روشها درختهای بیانتها را استفاده میکنند؛ یعنی به ازای ورود یک شخص به باالسریها پورسانت پرداخت میکنند.
 -0مشتریان (توزیعکنندگان) در این روش کار انجام میدهند پس توقع پورسانت زیادی دارند.
درواقع بازاریابی شبکهای به روشی از بازاریابی گفته میشود که در آن محصوالت شرکت عالوه بر فروش از طریق شبکههای
توزیع معمول از طریق افراد نیز به فروش میرسد .استقرار بازاریابی شبکهای معرف این است که شرکت چگونه میتواند با
بهکارگیری الگوهای متعدد در توسعه ارائه خدمات باارزش باالتر برای مشتریان فعالیت نماید .سازمانهای شبکهای شکل جدیدی از
بازاریابی است که مشخصه آن برای مشتریان دانش و مهارتها است نه کارخانه و دفتر .بازاریابی شبکهای یک انتخاب بسیار
سودمند خواهد بود برای به وجود آوردن یک کسبوکار خانگی که بر طبق آن منافع و سودهای بسیار متفاوتی را حاصل خواهد کرد
(حکمیان.)1292 ،

-2-2توسعه صنعت گردشگری
واژه توریسم از دو بخش تور به معنای سفر ،گشت ،مسافرت ،سیاحت و ایسم که پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه
فلسفی ،سیاسی ،مذهبی ،ادبی و غیره دارد تشکیل شده است .بنابراین توریسم یا گردشگری یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت
و گردشگری است (شریعت پناهی و همکاران .)1292 ،ازآنجاکه در روند و جریان فعالیتهای گردشگری ،فعالیتهای اقتصادی
مختلفی همچون حملونقل ،جادهسازی ،ساختمانسازی ،صنایع غذایی و نظایر آن دخالت دارد ،بنابراین واژه صنعت در کنار
گردشگری بسیار به کار برده میشود .اجزای تشکیلدهنده صنعت توریسم دارای پنج بخش است که شامل :بخش اقامتی ،بخش
جاذبهها ،بخش حملونقل ،بخش سازمان دهنده سفر و بخش سازمانی مقصد است (کاظمی و همکاران.)1290 ،

1 Network Marketing
2 Pumela and Adrian
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 -1بخش اقامتی شامل هتلها ،متلها ،مهمانخانهها ،خانههای مزرعهای ،آپارتمان ،ویال ،اقامتگاههای زمانبندیشده،
سالنهای کنفرانس و نمایشگاهها است.
 -0بخش جاذبهها شامل موزه و گالری ،پارکهای ملی ،مراکز و اماکن تاریخی ،مراکز ورزشی ،مراکز تفریحی و فستیوالها
است.
 -2بخش حملونقل شامل خطوط هوایی ،کشترانی ،راهآهن ،اتوبوس و بخش اتومبیلهای اجارهای است.
 -0بخش سازمان دهنده سفر شامل اجراکنندههای تور ،کلیفروشان تور ،آژانسهای خردهفروش و  ...است.
 -5بخش سازمان دهنده مقصد شامل اداره ملی توریست ،سازمان بازاریابی مقصد و ادارت محلی توریست است.
در ادامه اثرات توسعه گردشگری در قالب دو گروه کلی تأثیرات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بررسی میشود:
تأثیرات اقتصادی :با توجه به رشد فزاینده گردشگری و درآمدهای حاصل از آن در جهان ،که قبالً عنوان شد ،اگر کشور ایران
به توجه به قابلیتها و پتانسیلهای فراوان خویش بتواند تنها  %5از گردشگران بینالمللی را جذب نماید ،درآمد ایران بالغ بر 10/8
میلیارد دالر خواهد بود که این مبلغ چیزی در حدود درآمد حاصل از فروش نفت در طول یک سال میباشد (سازمان برنامهوبودجه
لرستان .) 1228 ،از نظر ایجاد اشتغال طبق آمار منتشره از سوی سازمان جهانی جهانگردی هر تخت (محل اسکان هر جهانگرد) در
کل جهان تقریباً بین  1تا  0شغل ایجاد مینماید (کاظمی و همکاران .)1290 ،این در حالی است که آمار بهدستآمده در ایران
نشان میدهد که هر تخت تقریباً بین  0تا  5شغل ایجاد میکند (سازمان ایرانگردی و جهانگردی .)1282 ،بهطورکلی اثرات
افزایش اشتغال در بخش جهانگردی در کشورهای درحالتوسعه مساعدتر از کشورهای صنعتی است زیرا در کشورهای صنعتی
زمینه و امکانات رشد بیشتر این صنعت محدودتر شده ولی کشورهای درحالتوسعه هنوز در آغاز راه میباشند.
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی :اماکن تاریخی و باستانی به علت کمتوجهی و نبود اعتبارات الزم جهت مرمت و نگهداری در
حال تخریب و نابود شدن میباشند .در صورت توسعه صنعت گردشگری میتوان انتظار داشت که از تخریب آثار تاریخی جلوگیری
شده و اختصاص بودجه برای مرمت آن توجیه اقتصادی پیدا کند .ضمناً با افزایش مراودات میان افراد بومی و گردشگران مختلف،
طرفین با فرهنگ ،عادات و رسوم یکدیگر آشنا شده و شناخت فرهنگهای مختلف میتواند در ایجاد یک فضای فرهنگی و محیط
امن و آرام برای زندگی بشر مفید واقع شود .البته درباره تأثیرات فرهنگی گسترش جهانگردی باید با احتیاط رفتار نمود تا آداب و
فرهنگ و رسوم بومی آسیب نبیند (کاظمی و همکاران.)1290 ،

-3-2نقش بازاریابی شبکهای در صنعت هتلداری
شبکههای بازاریابی مهمترین پشتیبانهای ارتباطات بین سازمانها و شرکتها است و به همین دلیل در صنعت گردشگری نیز
از رشد قابلمالحظهای برخوردار بوده است .این شبکهها بهطور وسیع بین تورگردانها و شرکتها خدمات مسافرتی برای انتقال
لیست مسافرین ،صورتحسابها و دیگر صورتهای مالی استفاده میشود .اما بدون شک مهمترین کاربرد آن در نظامهای ذخیره
جای رایانهای است که بزرگترین کمک  ICTبه صنعت گردشگری در دو دهه اخیر بوده است .این نظامهای جدید قادرند تا
ارتباط شرکتهای گردشگری با مصرفکنندگان را تسهیل نمایند و به همین دلیل در شرایط کنونی مهمترین ابزار در اختیار
هتلها ،خطوط هواپیمایی ،گردانندگان تور و توزیعکنندگان ملی و جهانی سفر است (رنجبریان و زاهدی .)1295 ،در این راستا به
بررسی تحقیقات تجربی پیرامون نقش بازاریابی شبکهای در صنعت هتلداری پرداخته میشود .سلطانعلیپور ( )1292طی پژوهشی
به "راهبردهای بازاریابی دیجیتال در مدیریت هتلها" ،پرداختند .نتایج نشان داد که حجم انتقاد اشغال اتاق را افزایش میدهد و
ظرفیت انتقادهای آنالین بهطور غیرمستقیم بر درآمد به ازای اتاق موجود تأثیر میگذارد .همچنین ،تاکتیکها و راهبردهای
بازاریابی دیجیتال بر حجم و ظرفیت انتقادهای آنالین و بهطور غیرمستقیم بر عملکرد هتل تأثیر میگذارد .این مسئله در هتلهای
زنجیرهای نسبت به هتلهای مستقل ،و در هتلهای ستاره باال نسبت به هتلهای رده پایینتر بارزتر است .وارکاریس و نوفر1
( )0212طی پژوهشی به بررسی "تأثیر رسانه اجتماعی را بر وبسایتهای هتل و رفتار مصرفکنندگان" پرداختند .آنها یافتند که
مسافران مربوط به وبسایتهای هتل به همراه کانالهای رسانه اجتماعی است که دارای سطوح باالتری از اطالعات ،لذت بردن،
معامالت و رضایتمندی و بهصورت غیرمستقیم هدف خرید است .از طرفی امتیازبندیهای آنالین بیشتر کارآمد و مورد اعتماد
هستند .زمانی که توسط جوامع سفری آنالین ایجاد میشوند ،از قبیل مشاوره سفر که موجب نگرشهای مثبتی نسبت به اهداف
هتل میشود .ایجاد کردن اینگونه بررسیها و موجود بروی وبسایتهای هتل ممکن است دارای تأثیرات مثبتی بر عملکرد هتل
باشد .پلسماکر 0و همکاران ( )0218طی پژوهشی به "بررسی استراتژیهای بازاریابی دیجیتالی ،بررسی آنالین و عملکرد هتلها"
پرداختهاند .این تحقیق در  1شهر ،فالندرز ،انتورپ ،بروگس ،گنت ،مکهلن و لووین در  120هتل در کشور بلژیک انجام شد .قسمت
1 Varkaris & Neuhofer
2 Pelsmacker
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اعظم اطالعات از طریق پرسشنامه جهت بررسی بازاریابی دیجیتال بین هتلها جمعآوری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که
حجم درخواستها ،بر رزرو اتاق و ظرفیت بازنگری بر درآمد حاصل از هر اتاق تأثیر میگذارد .راهبردها و فنون بازاریابی دیجیتال،
بر حجم و ظرفیت درخواستهای آنالین ،و بهطور غیرمستقیم بر عملکرد هتل تأثیر میگذارد .این موضوع در مورد هتلهای
زنجیرهای بیشتر از هتلهای مستقل صدق میکند .همچنین در هتلهایی که دارای ستارههای بیشتر هستند در مقایسه با هتلهای
بدون ستاره بیشتر صدق میکند .بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده نشان میدهد ،امروزه به دلیل تأثیرات چشمگیری که صنعت
گردشگری بر اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگر و کشور بر جای میگذارد ،توجه به این زمینه از فعالیت امری ضروری و اجتنابناپذیر
است .از طرفی ،ظهور اینترنت و گسترش فناوری نوین بخش گردشگری و صنعت هتلداری را به شکل بیسابقهای تغییر داده که
این تغییرات حاکی از چالشهای بزرگ و فراوان برای هتلها و شرکتهای گردشگری است .درحالیکه ،تاکنون پژوهشی در
خصوص تأثیر بازاریابی شبکهای بر توسعه اقتصاد گردشگری بهویژه هتلها انجام نشده است .از اینرو ،انجام چنین پژوهشی با
هدف بررسی نقش بازاریابی شبکهای در توسعه اقتصاد گردشگری هتلهای جزیره کیش از ضرورت و اهمیت ویژهای برخوردار
است.

-3روششناسی تحقیق

-4یافتههای تحقیق
در این پژوهش ،دو متغیر بازاریابی شبکهای و توسعه اقتصاد گردشگری مورد بررسی قرار گرفت .متغیر بازاریابی شبکهای دارای
مؤلفهای کیفیت اطالعات وبسایت ،کیفیت سیستم وبسایت و کیفیت خدمات ،انگیزش و ویژگی خدمات میباشد .متغیر توسعه
اقتصاد گردشگری دارای مؤلفههای جهانیسازی و بازار کار گردشگری ،تنوع در فرصتهای کاری و سودآوری است .همچنین،
بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها توسط شاخصهای چولگی و
کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت .در جدول  1اطالعات مربوط به میانگین ،انحراف استاندارد ،مقادیر چولگی و کشیدگی مربوط به
متغیرهای پژوهش و مؤلفههای آنها که حاصل اجرای پرسشنامه است ،ارائه میگردد.
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با توجه به موضوع پژوهش ،این پژوهش بر اساس نتیجه ،توسعهای و از نظر هدف کاربردی است .همچنین ،با توجه به ماهیت
هدفگذاری و ابزارهای دستیابی به این اهداف ،از روش تحقیق توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق شامل  102تن از
مدیران و مالکان هتلهای جزیره کیش بوده که به روش نمونهگیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد  92نمونه
انتخاب گردید .در این تحقیق ،پس از تعیین شاخصهای مرتبط با موضوع و مصاحبه با کارشناسان و اساتید ،از پرسشنامه جهت
گردآوری اطالعات استفاده شد .در انتها با استفاده از تحلیلهای آماری به بررسی نظرات پرسششوندگان پرداخته ،تا درنهایت
عوامل معنیدار شناسایی گردید .پرسشنامههای مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکهای و
پرسشنامه استاندارد توسعه اقتصاد گردشگری است که روایی و پایی آنها در پژوهشهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است .در
ادامه ،بعد از جمعآوری دادههای خام مربوط به آزمودنیها ،تجزیهوتحلیلهای توصیفی و استنباطی فرضیه ارائهشده صورت گرفت.
ابتدا تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی توسط نرمافزار  ،SPSSسپس با استفاده از روش آماری
رگرسیون ساده به آزمون فرضیههای مطرحشده پرداخته شد.

جدول  -1بررسی میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر متغیرهای پژوهش
میانگین انحراف استاندارد چولگی کشیدگی
مؤلفه
متغیر
-1/317 -3/117
7/47
44/39
بازاریابی شبکهای
کیفیت اطالعات وبسایت 13/11

1/39

-3/777 3/939

کیفیت سیستم وبسایت 91/34

9/44

-1/345 -3/419

11/14
کیفیت خدمات
93/11
انگیزش
19/51
ویژگی خدمات
44/14
توسعه اقتصاد گردشگری
جهانیسازی و بازار کار 14/54

1/9
9/39
1/55
5/35
1/1

-3/451
-3/414
-3/455
-3/134
-3/741

-3/414
3/557
-3/711
3/751
-3/111

تنوع در فرصتهای کاری 11/71

1/11

-3/154 -3/714

14/44

1/94

-3/117 -3/511

سودآوری
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با توجه به جدول فوق ،میانگین و انحراف استاندارد متغیر بازاریابی شبکهای به ترتیب برابر با  20/22و 1/21؛ مؤلفههای
کیفیت اطالعات وبسایت به ترتیب برابر با  02/81و  ،0/22کیفیت سیستم وبسایت به ترتیب برابر با  21/20و  ،2/02کیفیت
خدمات به ترتیب برابر با  00/12و  ،0/2انگیزش به ترتیب برابر با  22/01و  2/22و ویژگی خدمات به ترتیب برابر با  12/58و
 1/55است .میانگین و انحراف استاندارد متغیر توسعه اقتصاد گردشگری به ترتیب برابر با  02/92و  ،5/25مؤلفههای جهانیسازی و
بازار کار گردشگری به ترتیب برابر با  12/50و  ،1/9تنوع در فرصتهای کاری به ترتیب برابر با  10/18و  1/89و سودآوری به
ترتیب برابر با  12/20و  0/20میباشد .با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش و شاخصهای آن که در
بازه ( 0و  )-0قرار دارند ،میتوان گفت که توزیع دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش و شاخصهای آن نرمال میباشند .در ادامه،
با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که حاکی از نرمال بودن توزیع دادهها میباشد ،از آزمون رگرسیون ساده بهمنظور آزمون
فرضیههای تحقیق استفاده گردید .نتایج حاصل از اجرای آزمون آماری رگرسیون ساده در جدول  0ارائهشده است.
جدول  -2نتایج حاصل از اجرای آزمون آماری رگرسیون ساده
فرضیه منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
عامل
خطا
کل
عامل
خطا

915/149
1171/114
1944/154
145/149
1441/314

1
11
11
1
11

145/149
17/147

فرضیه 9

کل
عامل
خطا

1944/154
1114/114
1193/74

11
1
11

1114/114
19/514

فرضیه 4

کل
عامل
خطا

1944/154
1351/799
1111/914

11
1
11

1351/799
14/171

فرضیه 5

کل
عامل
خطا

1944/154
111/144
1411/71

11
1
11

111/144
15/411

کل

1944/154
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فرضیه 1
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فرضیه 1

915/149
11/571

F

سطح معناداری Adjusted R Squared

** 3/333 14/115
3/15
** 3/333 54/151
3397
** 3/333 11/717
3/44
** 3/333 44/411
3/44
** 3/333 51/441
3/91

فرضیه  :1کیفیت اطالعات وبسایت اثر معناداری بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش دارد؛ بر اساس نتایج جدول  0و با
توجه به سطح معناداری بهدستآمده ،در سطح اطمینان  99درصد کیفیت اطالعات وبسایت بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره
کیش اثر معناداری دارد ( .)F)1, 91( =17.895 ،p>0.01همچنین متغیر پیشبین کیفیت اطالعات وبسایت ،میتواند  15درصد
از تغییرات متغیر مالک توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش را تبیین و یا پیشبینی کنند.
فرضیه  :0کیفیت سیستم وبسایت اثر معناداری بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش دارد؛ بر اساس نتایج جدول  ،0در
سطح اطمینان  99درصد کیفیت سیستم وبسایت بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش اثر معناداری دارد (=54.151 ،p>0.01
( .)F)1, 91همچنین ،متغیر پیشبین کیفیت سیستم وبسایت ،میتواند  21درصد از تغییرات متغیر مالک توسعه اقتصاد هتلهای
جزیره کیش را تبیین و یا پیشبینی کنند.
فرضیه  :2کیفیت خدمات (محصوالت) اثر معناداری بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش دارد؛ بر اساس نتایج جدول  ،0در
سطح اطمینان  99درصد کیفیت خدمات بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش اثر معناداری دارد (1, ( =82.616 ،p>0.01
 .)F)91همچنین ،متغیر پیشبین کیفیت خدمات ،میتواند  02درصد از تغییرات متغیر مالک توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش را
تبیین و یا پیشبینی کنند.
فرضیه  :0انگیزش اثر معناداری بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش دارد؛ بر اساس نتایج جدول  ،0در سطح اطمینان 99
درصد انگیزش بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش اثر معناداری دارد ( .)F)1, 91( =74.718 ،p>0.01همچنین ،متغیر
پیشبین انگیزش ،میتواند  00درصد از تغییرات متغیر مالک توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش را تبیین و یا پیشبینی کنند.
فرضیه  :5ویژگی خدمات (محصوالت) اثر معناداری بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش دارد؛ بر اساس نتایج جدول  ،0در
سطح اطمینان  99درصد ویژگی خدمات بر توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش اثر معناداری دارد (1, ( =58.449 ،p>0.01
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 .)F)91همچنین ،متغیر پیشبین ویژگی خدمات ،میتواند  29درصد از تغییرات متغیر مالک توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش را
تبیین و یا پیشبینی کنند.
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امروزه در بسیاری از کشورها ،گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصاد به شمار میرود .بهطوریکه ،کشورهای پیشرو در
این صنعت ،ساالنه سهم عمدهای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص میدهند .ازاینرو استفاده حداکثری از
قابلیتهای توسعه گردشگری بهویژه هتلها ،در اولویت بسیاری از مدیران و برنامهریزان قرار گرفته است .بر این اساس ،در
پژوهش حاضر به بررسی نقش بازاریابی شبکهای در توسعه اقتصاد گردشگری بهویژه هتلهای جزیره کیش پرداخته شد .از
یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت ،در صورت باال بودن کیفیت اطالعات وبسایت توسط هتلها ،رابطه بلندمدت بین
گردشگران و هتل داران شکل میگیرد که باعث توسعه اقتصاد در درازمدت میگردد .این نتیجه با نتایج پژوهش جباری ( )1292و
فنگ و موریسون ( )0210همسو است .جباری ( )1292در زمینه معتقد است ،میزان رضایت مشتری از پشتیبانی برای دریافت و
ارسال سفارشهای کاال یا خدمات ،خدمات پس از فروش ،بهای کاال یا خدمات ،به کیفیت مطالب وبسایت و سهولت استفاده از
وبسایت بستگی دارد .همچنین ،فنگ و موریسون ( )0210در پژوهشی به بررسی کیفیت و ارزش بازاریابی شبکهای در باشگاههای
مسافرتی ،پرداختند .نتایج آنها نشان داد ،ارائه اطالعات گردشگری باکیفیت و ارزشمند برای گردشگران از مالحظات اساسی در
اجرای بازاریابی شبکهای محسوب میگردد .همچنین ،کیفیت خدمات (محصوالت) و کیفیت سیستم وبسایت از قبیل :داشتن
نقشه مناسب برای وبسایت ،وجود امکاناتی که زمان دانلود محتویات وبسایت را تسریع میکند ،استفاده از موتور جستجوی
سایت ،سازماندهی مناسب و قابلفهم بودن منوها ،پرداخت آسان و راحت از طریق وبسایت ،اطمینان از این که اطالعات
شخصی گردشگران مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرد ،میتواند در جذب گردشگران و توسعه اقتصاد هتلهای جزیره کیش تأثیر
قابلمالحظهای داشته باشد .در این راستا ،هیرانپونگ و همکاران ( )0211نشان دادند ،عوامل پشتیبانی سیستم وبسایت برای
دریافت و ارسال سفارشها از قبیل :سرعت ،کیفیت مطالب ،سهولت استفاده) ،امنیت (مالی ،حفظ اسرار شخصی) در رضایت مشتری
مؤثر است که در درازمدت باعث توسعه اقتصاد میگردد .از طرفی ،معیارهای از قبیل :داشتن حق انصراف از رزرو ،انتقال تجربه
بازاریابان موفق ،تبلیغات دهانبهدهان گردشگران در شبکه ،اعالن علنی فروش هتلها در پایان ماه ،ایجاد بخشی برای مشاوره و
راهنمایی در امور بازاریابی شبکهای ،آموزشهای مناسب ،سیاستهای تشویقی مانند خدمات ویژه در روزهای خاص و آگاهی
گردشگران از خدمات و محصوالت هتلهای کیش از طریق کاتالوگها و بروشور ،بر مشارکت گردشگران در انتخاب هتلهای
کیش مؤثر و توسعه اقتصاد آنها مؤثر است .در این زمینه دیبایی ( )1281به تجربه ثابت نمود که صنعت جهانگردی ایران باید از
طریق استفاده از تخصص و خدمات افراد کارآزموده در این صنعت و رساندن سطح این خدمات به سطح استاندارد بینالمللی
بهصورت یک صنعت مترقی درآید .با توجه به نتایج بهدستآمده ،پیشنهاد میشود )1 :هتلها و سازمانهای زیربط اطالعات مربوط
به ابعاد و ویژگیهای خدمات هتلهای جزیره کیش را در سایتها و اپلیکیش¬ها قرار دهند )0 ،سایتها و اپلیکیشهای
طراحیشده در زمینه خدمات گردشگری ،باید دارای امکاناتی باشد که زمان دانلود محتویات وبسایت را تسریع میکند)2 ،
سایتهای مربوط به خدمات گردشگری ،باید دارای حداقل صفحات در دست تعمیر باشد )0 ،هتلهای جزیره کیش در جهت بهبود
کیفیت و تناسب آن با قیمت اقدام نمایند.
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بازکاوی جایگاه سیاحت و گردشگری در اسالم

حسن فضل ،1سید حسین

مجتبوی2

تاریخ دریافت00/10/01 :
تاریخ پذیرش00/01/01 :
کد مقاله17772 :

چکـیده
مسلمانان طی قرون و اعصار ،به مناطق گوناگون زمین سفرهای زیادی داشته و به نگاشتن گزارشهایی درباره این سفرها
اقدام کردهاند .وجود کتب بیشمار در زمینههای تاریخ ،جغرافی ،ادیان ،آداب و رسوم و نیز سفرنامهها مؤید این گفته است.
اسباب و علل گوناگون همچون مهاجرت ،دانشاندوزی ،تجارت و کسب درآمد ،حج و زیارت ،شناخت شهرها و کشورها،
ماجراجویی ،مسّاحی و دریافت خراج و جمعآوری جزیه و مالیات ،تبلیغ دین و باالخره مأموریتها و مراودات سیاسی این
سفرها را باعث شده است .از نتایج این سفرها میتوان به رشد اقتصادی ،علمی ،اخالقی و ایجاد نشاط و رفع خستگی
روحی مسافران اشاره کنیم .هدف نویسندگان در نگارش این مقاله برآن است که با روش توصیفی -تحلیلی ،به بازکاوی
جایگاه سیاحت و گردشگری در دین مقدس اسالم پرداخته و از سوی دیگر با توجه به دستورات دین مقدس اسالم یعنی
سخن حضرت باری و سیره معصومان (ع) ،آداب و فوائد آن را تبیین کنند .با توجه به آموزههای قرآنکریم و احادیث
منقول از پیشوایان معصوم (ع) به نظر میرسد که سیاحت و گردشگری بهمثابه سفرهای زیارتی ،جایگاه ویژه و ارزشمندی
در دین اسالم دارد.

واژگـان کلـیدی :اسالم ،سفر ،گردشگری ،آداب سفر ،فواید سفر

 -2مدرّس مدعوّ گروه معارف اسالمی ،مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران
hf_1967_t@yahoo.com

 -1عضو هیئت علمی گروه هنر اسالمی ،مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران
drmojtabavi@yahoo.com
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 -1مقدمه
هدف این پژوهش در پاسخ به این پرسشهاست که دین اسالم چه رویکردی نسبت به سیاحت و گردشگری داشته؛ چه آداب
و مقرراتی را برای آن وضع کرده و از این رهگذر چه سودی عاید مسلمانان میشود .فرض بر این است که اسالم بر سیر و سیاحت
تأکید داشته وآداب و مقرراتی برای آن تعیین کرده است .خداوند متعال در آیات متعدد و پیشوایان معصوم (ع) در احادیث فراوان،
بارها به سیر و سیاحت سفارش کرده و به نتایج مهم آن اشاره کردهاند .نیز در روایات منقول از رسول گرامی اسالم (ص) و امامان
(ع) آدابی برای انجام آن ذکر شده است .به همین سبب است که مسلمانان به سفرهای بسیار مبادرت ورزیده و از نتایج آن بهره
مند شدهاند .نتایج سفر نه تنها برای خود گردشگران و سیاحان مفید بوده بلکه نگاشتن مشاهدات ،توسعه دانش تاریخ ،جغرافی و
تبادل فرهنگها را باعث شده است .معدود کتابها و مقاالتی در این زمینه نگاشته شده امّا بیشتر در البالی متون اسالمی به این
امر پرداخته شده است.

 -2دیدگاه قرآن

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)21 :زمستان 2999
21

ذات باری تعالی در قرآنکریم ،به جایگاه و اهمیت سیر و سیاحت و فواید آن تأکید دارد .این کتاب آسمانی ،سیر و سیاحت در
زمین را مایه رشد نیروی تفکر و تعقل آدمی و زمینهساز پیشرفت مادی و معنوی ،پختگی و کمال انسان میداند .چراکه سفر ،انسان
را با راه و رسم زندگی دیگران و آداب و رسوم مردم شهرها و مناطق آشنا میسازد و از این رهگذر گردشگران قادر خواهند بود از
آداب نیکو ،اخالق ارزنده و سنّتهای پسندیده بهره ببرند.
واژه «سیر» در تعدادی از آیات قرآنکریم آمده است .در برخی از آنها خداوند به گردش و سیاحت امر میکند:
«در اطراف زمین گردشکنید تا ببینید آنان که وعدههای خدا را تکذیبکردند ،چگونه به هالکت رسیدند( ».آل عمران)027/
«بگو ای پیامبر! بر روی زمین بگردید تا فرجام سخت آنهایی را مشاهده کنیدکه آیات خدا و رسوالن او را تکذیب کردند».
(انعام« )00/آیا در روی زمین سیر نکرده تا عاقبت پیشینیانشان را بنگرند؟» (یوسف« )010/پس بر روی زمین گردش کنید تا فرجام
آنانی را ببینید که پیامبران را تکذیب کردند( ».نحل« )23/بگو در زمین حرکت کنید و سرانجام بدکاران را مشاهده کنید».
(نمل« )30/چرا بر روی زمین سیر نمیکنند تا دارای دلهایی شوند که با آنها بیندیشند و گوشهایی که با آنها بشنوند زیرا چشمها
نابینا نمیشوند امّا قلبهایی که در سینهها هستند ،نابینا میشوند( ».حج« )63/بگو که در زمین سیرکنید و ببینید که خدا چگونه
مخلوقات را آفریده و سپس حیات و وجود در آخرت را ایجاد خواهد کرد که خداوند بر هر چیز تواناست( ».عنکبوت« )11/آیا در
زمین سیر نکردند تا عاقبت کار پیشینیانشان را ببینند که از اینها بسیار تواناتر بودند ،بیشتر از اینها در زمین کشتزار داشتند و کاخ و
عمارت برافراشتند .رسوالن خدا با آیات و معجزات برای هدایت آنان آمدند و خدا درباره آنها هیچ ستم نکرد بلکه خود آنها در حق
خویش ستم کردند( ».روم« )0/به مردم بگو که در زمین و احوال اهلش سیر کنید تا از عاقبت طایفههای پیش از خود آگاه شوید
که بیشترشان کافر و مشرک بودند( ».روم« )61/و ما میان آنها و شهرهایی که در آنجا پرنعمت و برکت گرداندیم ،قریههایی آشکار
قرار دادیم و مسافت را در آنها معیّن کردیم و به آنها گفتیم که در این ده و شهرهای نزدیک به هم ،شبها و روزها با ایمنی کامل
سفر کنید( ».سبأ« )07/آیا این مردم در روی زمین سیر نمیکنند تا عاقبت کار ستمکاران پیش از خود را ببینند که نیرو و اقتدارشان
بیش از اینان بود؟ و هیچ موجودی در آسمان و زمین از قدرت خدا نتواند کاست که همانا خدا عالم و قادر مطلق است( ».فاطر)66/
«آیا مردم در روی زمین سیر نمیکنند تا عاقبت کار پیشینیانشان را ببینند که آنها با آنکه بسیار از اینان قویتر و آثار وجودیشان در
روی زمین بیشتر بود ،سرانجام خداوند به کیفر گناهانشان بگرفت و از قهر و انتقام خدا هیچکس نگهدارشان نبود( ».غافر« )10/آیا
مردم در زمین به سیر و سفر نمیروند تا عاقبت حال پیشینیانشان را مشاهدهکنند که از اینها بیشتر ،قویتر و مؤثرتر بودند و آنچه را
که اندوختند ،آنها را حفظ و حمایت نکرد؟» (غافر« )71/آیا در زمین سیر نکردند تا فرجام کسانی را ببینند که پیش از آنها بودند؟
خداوند آنها را هالک کرد و برای کافران مانند این عذابها است( ».محمد)01/
دستهای دیگر از آیات شریفه قرآن به اهمیت و جایگاه ارزشمند سیر و سیاحت اشاره دارد« :اوست آنکه شما را در خشکی و
دریا سیر میدهد تا آنگاه که در کشتی نشینید و باد مالیمی کشتی را به حرکت درآورد و شما شادمان و خوشبخت باشید به ناگاه
تندبادی بوزد و کشتی از هر سو به امواج خطر افتد و شما خود را در ورطه هالکت ببینید .آن زمان خدا را به اخالص و دینفطرت
بخوانید که بارالها! اگر ما را از این خطر نجات بخشی ،همیشه تو را سپاس خواهیم گفت( ».یونس)11/
در تعداد دیگری از آیات ،خداوند متعال مردمان را به مشاهده دقیق کاینات و اندیشیدن در آنها دعوت میکند« :و اوست خدایی
که بساط زمین را بگسترد .کوهها برافراشت و نهرها جاری ساخت .هرگونه میوهای پدید آورد .همهچیز را جفت بیافرید و شب تار را
با روز روشن بپوشانید .همانا در این امور برای اندیشیدن نشانههایی است( ».رعد )2/ما نشانههای خود را در آفاق جهان و نفوس
بندگان کامالً هویدا و روشن میسازیم( ».فصّلت )32/در روی زمین برای اهل یقین و هم در نفوس خود شما مردم ،دلیلهای
قدرت الهی پدیدار است .آیا با چشم بصیرت در خود نمینگرید؟» (الذاریات« )11-10/و شما مردان در صبح و شام بر دیار ویران

قوم لوط میگذرید و باز عقل خود را به کار نمیبندید؟» (الصّافّات« )027-027/و این مردم چه بسیار بر آیات و نشانههای قدرت
حق در آسمانها و زمین میگذرند و از آن روی میگردانند( ».یوسف)013/

 -3دیدگاه پیشوایان معصوم(ع)

 -4انگیزهها و فواید سفر
انگیزه گردشگران برای سفر متفاوت است .دین مقدس اسالم انگیزههای بسیاری را برای سفر برمیشمارد و به نتایج مطلوب
آن اشاره میکند .روایات بسیاری در این زمینه در منابع و متون اسالمی آمده است که به تعدادی اشاره میشود :رسول اکرم (ص)
در وصیتی به امام علی (ع) فرمود« :سزاوار نیست انسان عاقل به سفر رود مگر برای سه منظور :تجارت و کسب درآمد و اصالح
معاش ،نیل به کماالت معنوی و تعالی روح و ذخیره معاد ،و یا برای تفریح و تفرّج و جلب لذتهای مباح( ».فلسفی-620 :0267 ،
 .)621در روایتی از امام صادق (ع) آمده است« :انسان عاقل جز با یکی از هدفهای سهگانه زیر سفر نمیکند :توشهگیری برای
آخرت ،بازسازی معاش و اقتصاد زندگی ،دستیابی به لذتهای مشروع( ».حرعاملی ،ج)160 : 7
در دیوانی منسوب به امام علی(ع) آمده است (فلسفی:)621-622 :0267 ،
فَسافِر ،فَفی األسفارِ خَمسُ فوائِدِ
تَغَرَّب عَنِ األوطانِ فی طَلَبِ العُلی
وَ عِـلمٌ وَ آدابٌ و صحبت مـاجدِ
تَفــَرُّجُ هَـمّ و اکتسـابُ مَعیــشَتٍ
«برای رسیدن به جایگاه عالی از وطنهای خود دور شوید و مسافرت کنید که در سفر پنج فایده است :انبساط روح و برطرف
شدن اندوه،کسب درآمد و تأمین معاش ،فراگرفتن علم و تجربه ،بهدستآوردن آداب زندگی و نیز دوستی و همنشینی با افراد
بافضیلت».
میبدی چه زیبا شعر امام (ع) را به فارسی برگردانده است (کاشفی بیهقی:)232 :0231 ،
کام دل خویش در سفر یافتهاند
جمعی که رموز عشق دریافتهاند
در صحبت ارباب نظر یافتهاند
علم و ادب و خرّمی وکسب معاش
سفر برای مسافر فواید و سودمندیهایی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
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پیامبر اکرم (ص) برای مسافر ارزش زیادی قائل بود تا آنجایی که فرمود« :مرگ در غربت ،شهادت است( ».حر عاملی ،ج:7
 )130در روایت دیگر پیامبراکرم (ص) به اهمیّت سفر اشاره میفرماید« :میزان و سنجش یک ملت و قوم به مسافرت و سیاحت آن
قوم بستگی دارد( ».فصیحی ،ج )01 :0271، 7نیز پیامبراکرم (ص) فرمود« :سه کس هستند که خداوند دعایشان را رد نمیکند:
روزهدار تا افطارکند ،ستمدیده تا ستم از او دفع شود و مسافر تا به وطن خود بازگردد( ».پاینده :0233 ،ش )0133روایت دیگری با
همین مضمون از حضرت نقل شده است« :سه دعا بیتردید مستجاب است :دعای مظلوم ،دعای مسافر و دعای پدر برای
فرزندش( ».جوادیآملی)073 :0201 ،
به مانند رسول گرامی اسالم (ص) ،امامان معصوم (ع) نیز به این امر تأکید دارند .امام صادق (ع) به خانه برادرش ،عبداهللبن
محمد رفته بود .عمروبنحریث خدمت امام (ع) رسید و گفت :فدایت شوم! چه شده که به اینجا آمدهاید؟ فرمود :برای گردش
(محمدی ریشهری ،ج .)603 :0270 ،0از امام رضا (ع) نقل شده است :روزی به گردشی خودمانی رفتیم .یکی از خدمتکاران
فراموش کرده بود که نمک بیاورد .از این رو از گوسفند چاقی که برایمان ذبح کردند ،هیچ استفادهای نکردیم و بازگشتیم (محمدی
ریشهری ،ج .)603 :0270 ،0از حضرت عیسی (ع) نقل شده است :انسان در وطن قدر و ارزشی ندارد .چون غربت اختیار کند و
سیاحت نماید ،در قدر و ارزش خود بیفزاید (مقدم .)002 :0233 ،البته سفر در راه خدا جایگاه باالتری دارد .پیامبراکرم (ص) فرمود:
سفر در راه خدا از پنجاه حج باالتر است (پاینده :0233 ،ش.)1113

 -1-4سالمتی و تندرستی
یکی از فایدههای سفر ،بهدستآوردن سالمتی و تندرستی است .پیامبراکرم(ص) میفرماید« :سفر کنید تا سالم باشید».
(فلسفی )620 :0267 ،این سالمتی میتواند جسمی یا روحی باشد .معموالً انسان در زندگی دچار خستگی روحی میشود که برای
رهایی از این ماللتها ،چارهای بهتر از سفر ندارد .سفر باعث تازگی روحیه انسان و تنوع در زندگی او میشود؛ ضمن اینکه سفرهای
زیارتی در تقویت روحیه معنوی آدمی بسیار مؤثر هستند.
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-2-4کسب درآمد
مهمترین فایده مادّی سفر ،بُعد اقتصادی و درآمد حاصل از آن است .گردشگری برای مناطق مورد بازدید اشتغالزایی فراهم
میکند .امروزه اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان بر پایه صنعت گردشگری است .شهرها و مناطق مذهبی به دلیل جاذبه معنوی،
استعداد زیادی برای جذب گردشگر مذهبی دارند .از سوی دیگر این درآمد میتواند برای گردشگران هم وجود داشته باشد .توجه
اسالم به کسب روزی حالل و بهرهمندی از مواهب طبیعت باعث ایجاد انگیزه برای سفرها شده است .خداوند متعال در قرآن
میفرماید« :در زمین پراکنده شوید و فضل و رحمت خدا را بجویید( ».جمعه )01/سفر به برخی مناطق آزاد تجاری و برخی از
کشورها و شهرها ،خرید ارزان و تجارت سودآور را به دنبال دارد .از رسولاکرم(ص) و امام صادق(ع) نقل شده است« :سفرکنید تا
سالمت باشید و مسافرت کنید تا درآمد به دست آورید( ».پاینده :0233 ،ش0713؛ حرعاملی ،ج)130 :7

 -3-4کسب دانش
از فایدههای مسافرت ،کسب دانش است .رسول خدا (ص) فرمود« :مسافرت کنید .چه ،اگر در سفر نفع مالی عایدتان نشود ،از
فایدههای عقلی بهرهمند خواهید شد( ».فلسفی )621 :0267،نیز میفرماید« :کسیکه از خانهاش برای طلب دانش بیرون رود ،در
راه خدا حرکت کرده است تا زمانی که برگردد( ».فیضکاشانی )03 :0233 ،همچنین از حضرت نقل شده است« :هرکس در راهی
قدم بردارد که در آن دانشی به دست آورد ،خداوند برای او راهی به سوی بهشت هموار سازد( ».فلسفی.)621 :0267،

 -4-4گسترش دین اسالم
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یکی از فایدههای گردشگری و مسافرت در گذشته ،گسترش دین اسالم بوده است .اگر امروزه کشور اندونزی به عنوان
پرجمعیتترین کشور اسالمی شناخته میشود ،مالزی از جمعیت مسلمان بسیار برخوردار است و در کشورهای جنوب شرقی آسیا
مانند تایلند ،فیلیپین ،میانمار و حتی چین مسلمانان زیادی زندگی میکنند ،به مدد سفر سیاحان و تاجران مسلمان ،میباشد.

 -5-4ایجاد امت واحده اسالمی
یکی از هدف های مهم دین اسالم ،ایجاد ملّتی یکپارچه و متحد است .پیامبر گرامی اسالم (ص) در این باره میفرماید« :مَثَل
مؤمنان در دوستی و دلبستگی با یکدیگر به اعضای یک پیکر میماند که وقتی عضوی به درد آید ،عضوهای دیگر در مراقبت و
رعایت آن عضو قرار ندارند( ».نمازی ،ج )01 :0610 ،0این روایت از امام صادق (ع) نیز نقل شده است .سعدی نیز این گونه اشاره
کرده است:
کــــه در آفــــرینش ز یــــک گوهرنــــد
بنــــی آدم اعضــــای یــــک پیکرنــــد
چــــو عضــــوی بــــه درد آورد روزگــــار

دگـــر عضـــــوها را نمـــــاند قــــــرار

 -6-4زیارت یا گردشگری مذهبی
گونهای از سفرها ،سفرهای معنوی یا گردشگری مذهبی است .حج تمتّع از سفرهای واجبی است که مؤمن مستطیع بایستی
یک بار در عمر خود انجام دهد .درباره حج تمتّع منقول است :کسیکه مستطیع باشد و به حج نرود غیرمسلمان مرده است (قمی،
ج :0حج) .درباره عمره نیز روایاتی نقل شده است .پیامبراکرم (ص) فرمود« :حج گزارید تا ثروتمند شوید( ».فیضکاشانی:0233 ،
)31
زیارت عتبات و خاندان پیامبر(ص) نیز از مستحبات و مؤکدات مذهب تشیع است .اقدام به این سفر ،نتایج معنوی و کسب
حسنات بسیار در بر دارد .در کتاب فقیه از امام رضا (ع) روایت شده که فرمود« :به درستیکه برای هر امامی ،عهدی است در گردن
دوستان و شیعیانش  ...پس هرکس ایشان را از روی ارادت و محبت زیارت کند ،در حالی که آنچه را که آنها میل و رغبت داشتهاند،
قبول داشته باشد ،امامان (ع) در روز قیامت ،شفیع آنها خواهند بود( ».فیضکاشانی )12-16 :0233 ،از امام موسیبنجعفر (ع) نیز
روایت شده است« :کمترین پاداشی که به زائر امام حسین (ع) در کنار شط فرات داده شود ،در صورتی که عارف به حق و والیتش
باشد ،این است که گناهان گذشته و آیندهاش آمرزیده شود( ».فیضکاشانی )17 :0233 ،رسول خدا (ص) درباره حضرت رضا (ع)
فرمود« :به زودی پاره تن من در زمین خراسان مدفون خواهد شد .زیارت نمیکند او را مؤمنی مگر آنکه خداوند او را سزاوار بهشت
گردانیده و جسدش را بر آتش حرام کرده است( ».فیضکاشانی)23 :0233 ،
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 -7-4تدبّر در نشانههای خداوند
خداوند متعال در قرآنکریم میفرماید« :ای رسول! به مردم بگو که در زمین سیر کنند و ببینند که خداوند چگونه مخلوقات را
آفریده است و سپس زندگی را در آخرت ایجاد خواهد کرد که خداوند بر هر چیز تواناست( ».عنکبوت)11/

 -8-4بهرهگیری از تجارب دیگران
یکی از برترین هدفهای اسالم از گردشگری و سفر ،بهرهگیری و استفاده از تجربههای اقوام و ملّتهای مختلف است .امام
علی (ع) در این باره فرموده است« :ای فرزند من! گرچه من مانند بعضی از پیشینیان خود عمر طوالنی نداشتم امّا به اعمال و رفتار
آنها به دقت نگریسته و در اخبارشان اندیشه نمودم .نیز در بازماندههای آنها سیر کردم .آنچه از تجربههای آنها استفاده نمودم،
دستاوردش برای من چنان بود که انگار از اوّل تا آخر با آنها زندگی کردهام .در نتیجه پاکیزگی و کردار خوب آنها را از بدیها ،و
سود و منافع حاصله را از ضرر و زیان ،تفکیک نمودم سپس هر کاری را که پسندیده بود برای تو برگزیدم و آنچه بد و سبب
سرگردانی بود ،تو را از آن منع کردم( ».سید رضی :0276 ،نامه)20

 -9-4عبرت از سرنوشت ملل
از اهداف ارزشمند سیاحت وگردشگری ،عبرتاندوزی است .در بخشهایی از قرآنکریم ،خداوند متعال به این مسأله تأکید دارد:
«آیا مردم در زمین گردش نمیکنند تا به بزرگی گذشتگان به دیده عبرت بنگرند؟ همانا هیچ موجودی در آسمان و زمین از قدرت
خدا نتواند کاست و خداوند عالم و قادر مطلق است( ».فاطر)66/

آشنایی مردم با علوم و فنون سایر مردم در مناطق گوناگون ،از هدفهای دین اسالم از گردشگری است .امام صادق (ع) در
این باره میفرماید« :همه حق دارند و باید به منظور رشد شخصیت انسانی خود ،از تعلیم و تربیت بهرهمند گشته و از دانش همه
ملل استفاده کنند( ».میرطالبیان )72 :0270-71،سخن معروف پیامبر اعظم (ص) است« :برای کسب دانش در سراسر زمین سیر
کنید ،هرچند در کشور چین باشد( ».پاینده :0233 ،ش)216

 -5آداب سفر و گردشگری
شرع مقدس اسالم برای سیر و سفر آدابی ذکر کرده است که به برخی اشاره میشود:
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 -11-4آشنایی با علوم و فنون سایر ملل

 -1-5بازگرداندن امانات و دادن بدهکاریها
برای مسافر الزم است که پیش از سفر بدهکاریهایش را بپردازد و چنانچه امانتی نزد اوست به صاحبش بازگرداند.

-2-5تعیین زمان مسافرت
زمان سفر وگردش نزد معصو مان (ع) بسیار اهمیت داشته است .رسول خدا (ص) سفر دریایی را هنگام طوفان ناپسند میشمرد
(جوادیآملی .)070 :0201 ،در احادیث به زمانهای خاص برای مسافرت اشاره شده است .از پیامبراکرم (ص) نقل شده است« :در
روز سهشنبه مسافرت کنید( ».مقدم )006 :0233 ،در روایتی دیگر از حضرت آمده است« :شب جمعه برای سفر عیبی ندارد».
(مقدم )006 :0233 ،امام علی (ع) در این باره میفرماید« :در روز جمعه پیش از نماز مسافرت مکن جز برای جهاد در راه خدا و یا
کاریکه در انجام آن ناچار هستی( ».سید رضی :0276 ،نامه  )30امام باقر (ع) میفرماید« :رسول خدا (ص) روز پنجشنبه سفر کرد
و فرمود :روز پنجشنبه روزی است که خدا ،رسول او و فرشتگان ،آن را دوست دارند( ».سید رضی :0276 ،نامه  )30امام صادق (ع)
هم فرموده است« :روز دوشنبه سفر نکنید و در پی حاجتی نباشید( ».فصیحی ،ج )3 :0271 ،7در روایت دیگری آمده است« :هرگاه
خواستی سفر کنی ،یکی از این سه روز را اختیار کن :شنبه ،سهشنبه و پنجشنبه( ».مجلسی ،ج )2 :11حدیثی دیگر از امام صادق (ع)
به سفر در روز شنبه تأکید دارد (مجلسی ،ج .)2 :11حضرت رضا (ع) در این باره فرمود« :هرکس چهارشنبه آخر ماه ،بیرون رود ،از
هر آفتی نگهداشته شود و نگرانی برایش پیش نیاید و خداوند حاجت او را برآورد (مجلسی ،ج .)2 :11ظاهراً در گفتار تمام معصومان
(ع) روز دوشنبه برای سفر نهی شده است .شخصی به نام ابوایوب گوید :خواستیم روز دوشنبه به مسافرت برویم؛ بنابراین نزد امام
صادق(ع) رفتیم .فرمود« :از روز دوشنبه روزی بدتر نیست .در آن روز پیامبر (ص) از دنیا رفت و وحی به اتمام رسید .روز دوشنبه
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بیرون نروید بلکه روز سهشنبه به سفر روید (مجلسی ،ج .)2 :11در روایتی دیگر از امام صادق (ع) روزهای اوّل ،دوم ،نهم ،یازدهم،
دوازدهم ،چهاردهم ،پانزدهم ،هفدهم ،هجدهم ،نوزدهم ،بیستم ،بیستودوم ،بیستوسوم ،بیستوهفتم ،بیستوهشتم ،بیستونهم و
سیام برای مسافرت سفارش شده است (مقدم .)006-003 :0233 ،البته از امام صادق (ع) روایتی دیگر نقل شده است که فرمود« :
صدقه بده و هر روزکه خواستی بیرون برو( ».فیض کاشانی)73 :0233 ،

-3-5توشه مسافر
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همراهداشتن لوازم مورد نیاز سفر امری ضروری است .درباره پیامبراکرم (ص) چنین نقل شده است :پیامبر(ص) وقتی سفر
میکرد با خود پنج چیز را همراه می برد :آینه ،سرمهدان ،آفتابه ،مسواک و شانه و در روایتی دیگر ،افزون بر آنها :قیچی (مجلسی،
ج .)2 :11از حضرت صادق(ع) نقل شده است« :چون به سفر روید ،سفره با خود بردارید و طعامهای نفیس در آن سفره بگذارید».
(مجلسی )177 :نیز از حضرت رسول اکرم (ص) منقول است« :از شرف آدمی آن است که هرگاه به سفری رود ،توشه خود را نیکو
گرداند( ».مجلسی )177 :در حدیث دیگر نقل شده است که امام زینالعابدین (ع) چون به سفر حج یا عمره میرفت ،از بهترین
توشهها برمیداشت (مجلسی .)177 :از امام صادق (ع) این دستور نقل شده است« :در میان توشه خود نان بردار که باعث برکت
میشود( ».مجلسی )177 :همچنین از ایشان منقول است« :هرگاه به سفر رفتید ،غذای خوب تهیه کنید و از آن به دیگران بدهید».
(فیضکاشانی )31 :0233 ،امیر بیان علی (ع) از نبیّ مکرّم اسالم (ص) نقل فرمود« :هرکس به سفر رود با خود عصا (چوبدستی)
بردارد( ».فیضکاشانی )00 :0233 ،روایت است که در سفر زیارت امام حسین (ع) ،بهتر است طعام خوب همراه نباشد و به غذایی
ساده بسنده شود .نقل است از امام صادق (ع) که درسفر زیارت امام حسین (ع) دستور داد مسافران به غذای اندکی همچون نان و
شیر بسنده کنند (مقدم .)111 :0233 ،لقمان حکیم درباره لوازم سفر به پسرش گوید« :چون به سفر رفتی ،شمشیر،کمان ،اسب،
کفش ،عمامه ،ریسمان ،مشک آب ،سوزن خیاطی و داروهایی که برای تو و همراهانت الزم است ،با خود بردار( ».مقدم:0233 ،
)111

 -4-5خداحافظی با آشنایان
از آداب مسافرت ،خداحافظی با بستگان و آشنایان است که بایستی پیش از سفر انجام شود .پیامبر اکرم (ص) فرمود« :بر
مسلمانان حق است که هنگام سفر ،برادران دینی خود را آگاه سازند و بر برادران دینی او حق است که وقتی از سفر برگشت ،به
دیدارش روند( ».فصیحی ،ج )00 ،0271 ،7نقل شده که رسول اکرم (ص) هنگام وداع با مؤمنان ،چنین میفرمود« :خداوند توشه
شما را پرهیزکاری قرار دهد .به هر سو که رفتید ،شما را به خیر هدایت کند .هر حاجتی که دارید برایتان روا سازد .دین و دنیای شما
را برایتان سالم بدارد و شما را سالمت به خانواده برگرداند( ».فیض کاشانی)31-32 :0233 ،

 -5-5پرداخت صدقه
از سفارشهای دین مبین اسالم ،دادن صدقه به نیازمندان است .اقدام به این کار پیش از سفر تأکید فراوان شده است .امام
صادق (ع) راجع به این مسأله میفرماید« :سفر خود را با صدقهدادن آغاز کن و هرگاه خواستی بیرون برو زیرا با صدقهدادن
سالمتی سفرت را میخری( ».محمدی ریشهری ،ج)603 :0270 ،0

 -6-5داشتن همراه
از ضروریات سفر ،داشتن همسفر خوب است .از امام علی (ع) نقل شده است« :پیش از سفر ،از همسفر جویا شو و پیش از
خرید خانه ،ببین همسایهات کیست( ».سید رضی :0276 ،نامه )20پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) چنین وصیت نمود« :یا
علی! هرگز تنها به سفر مرو( ».مجلسی )177 :امام موسیبنجعفر (ع) نیز میفرماید« :پیامبر (ص) سه نفر را لعن کرد .آنکه توشه
خود را تنها بخورد وآنکه در بیابانها تنها سفر کند و آنکه در خانهای تنها به سر برد( ».فصیحی ،ج )3 :0271 ،7رسول اکرم (ص)
در این باره فرمودهاند« :میخواهی تو را از کسیکه از همه مردم بدتر است خبر دهم؟ آن کسکه تنها غذا خورد و به کسی چیزی
ندهد و تنها سفر کند و بنده خویش را بزند( ».پاینده :0233 ،ش )636از اسماعیلبنجابر روایت شده که گفت :در مکه خدمت
ابیعبداهلل (ع) بودم که مردی از مدینه خدمت آن حضرت رسید .امام (ع) به مرد فرمود :چه کسی همراه تو بود؟ عرض کرد :هیچ
کس .حضرت فرمود :اگر من نزد تو بودم ،دستور خوبی به تو میدادم و سپس فرمود :یک نفر ،شیطان است ،دو نفر شیطانند ،سه
نفر همصحبتند و چهار نفر رفیق(فیضکاشانی.)37-30 :0233 ،
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وجود همسفر الزمه سفر است امّا این همسفر بایستی شرایطی داشته باشد .پیامبراکرم (ص) میفرماید« :با مردم خوشاقبال و
مرفّه سفرکنید( ».پاینده :0233 ،ش )0707داشتن اصالت خانوادگی از شروط دیگر همسفر است .از امام صادق (ع) نقل شده است:
«با کسی همسفر شو که از او زینت بگیری ،نه با کسیکه از تو زینت بگیرد(».فیض کاشانی )31 :0233 ،فردی به امام صادق (ع)
گفت :شما حال من و خرجکردن مرا نسبت به برادران دینی میدانید .گاه با بعضی از ایشان در راه مکه همراه میشوم و برایشان
خرج میکنم .حضرت فرمود« :چنان مکن .اگر تو خرج کنی و آنان هم خرج کنند ،به ایشان ستم و اجحاف میشود .اگر آنان از
خرج ،خودداری کنند ،آنها را خوار کردهای .پس با مانند خود همراه شو( ».مقدم )007-000 :0233 ،امام باقر (ع) هم در این باره
میفرماید« :چون خواستی با کسی همراه شوی ،با مانند خودت همراه شو و با کسیکه خرج تو را به عهده گیرد ،همراه مشو که آن
کار برای مؤمن خواری است( ».مقدم)000 :0233 ،

 -7-5انتخاب سرپرست
وجود مدیر و سرپرست بسان بیشتر امور در انجام سفر ،ضروری است .این امر باعث نظم در کارها و مانع اختالف آرا میشود.
پیامبراکرم (ص) میفرماید« :هرگاه سه نفر همسفر شدند ،از میان خود یک نفر را سرگروه کنند( ».محمدی ریشهری ،ج،0270 ،0
)603

 -8-5تقسیم هزینهها

 -9-5همکاری و خدمت
همکاری و تعاون از آداب شایسته در سفر است .رسول اکرم (ص) در این زمینه فرموده است« :بزرگ مردم کسی است که
خدمتگزار آنان باشد( ».مقدم )070 :0233 ،نقل شده است که پیامبر (ص) در سفری یارانش را به ذبح گوسفندی فرمان داد .یکی
گفت :کشتن با من .دیگری گفت :پوستکردن آن با من و دیگری پختن را برعهده گرفت .پیامبر (ص) هم فرمود :هیزمآوردن با
من .یاران گفتند :ای پیامبر! پدر و مادر ما فدای تو باد! خود را به زحمت میفکن .ما خود این کار را انجام میدهیم .حضرت فرمود:
خداوند بندهای را دوست ندارد؛ زمانیکه همراه یارانش بود ،از آنها ممتاز باشد .پس حرکت کرد و به فراهمنمودن هیزم پرداخت
(فصیحی ،ج .)07-07 :0271 ،7روایت شده است نام شخصی را نزد پیامبر به نیکی بردند و عرض کردند :یا رسول اهلل! در سفر
مکّه با ما بود .هرگاه در جایی پیاده میشدیم و سوار میشدیم ،سرگرم ذکر خدا بود .پیامبر (ص) فرمود :چه کسی خوراک او را آماده
میکرد و به مرکبش علوفه میداد؟ گفتند :ما .فرمود :همه شما از او برترید (فصیحی ،ج .)07 :0271 ،7امام صادق(ع) میفرماید:
«حق مسافر این است که اگر بیمار شود ،همراهانش سه روز برایش توقف کنند» (مقدم )000 :0233 ،از رسولاکرم (ص) نیز در
این باره نقل شده است« :هرکه مؤمن مسافری را کمک کند ،حقتعالی از او هفتادوسه سختی از سختیهای دنیا برمیدارد و او را از
هفتاد غم در آخرت نجات بخشد ،زمانیکه از شدت سختیهای قیامت نفسهای مردم گرفته باشد( ».مجلسی )100 :در این باره
امام علی (ع) فرمود« :از اخالق سفر این است که فرد با همراهان کمتر اختالف داشته باشد( ».حر عاملی ،ج)212 :7
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رسول خدا (ص) میفرماید« :از آداب سفر این است که همسفران هزینه سفر را پیشاپیش جدا و مشخص کنند که مایه
آرامش خاطر و نیکخویی آنهاست( ».مقدم)070 :0233 ،

 -11-5مشورت
مشورت نه تنها در سفر ،بلکه در همه امور پسندیده میباشد .امام صادق (ع) در روایتی به این مهم اشاره میکند« :لقمان به
فرزندش گفت :هرگاه با عدهای همسفر شدی ،در کارهای مربوط به خودتان ،با هم مشورت کن .بسیار به چهرهشان تبسم کن .در
زاد و توشهات نسبت به آنان بخشنده باش .اگر تو را دعوت کردند ،قبول کن و اگر از تو کمک خواستند ،یاریشان کن و در سه چیز
از آنان برتر باش :خاموشی ،بسیاری نماز و بخشندگی در مرکب یا دارایی و یا توشهای که همراه داری( ».محمدی ریشهری ،ج،0
)603 :0270

 -11-5مهربانی و مدارا
از پیامبراکرم (ص) روایت شده است که فرمود« :هیچ دو نفری همسفر نشدند مگر آنکه پاداش بزرگتر و محبّت بیشتر خدا
شامل آن کسی میشود که به رفیقش مهربانتر باشد( ».فیضکاشانی )30 :0233 ،نیز ایشان فرموده است« :کسیکه با همسفر
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خویش بیشتر مدارا کند ،پاداشش بیشتر و نزد خدا محبوبتر است( ».جوادی آملی )076 :0201،امام صادق (ع) میفرماید« :خوش-
اخالقی وخوشمشربی با همسفران و فروبردن خشم از آداب سفراست( ».جوادی آملی)076 :0201،

 -12-5مروّت و جوانمردی
جوانمردی از ویژگیهای مؤمن است .چه نیکوست که در سفر ،این خلق و خو به نحو شایسته رعایت شود .امام جعفر صادق
(ع) در این باره میفرماید« :مردانگی در سفر عبارت است از :بخشیدن از رهتوشه خود به همراهان ،شوخیکردن به گونهای که
خشم خدا را همراه نداشته باشد ،کمبودن مخالفت و ناسازگاری با همسفران و ترک بدگویی از همراهان پس از جدایی از آنان».
(محمدی ریشهری ،ج )603 :0270 ،0از امیرمؤمنان علی (ع) درباره مروّت و جوانمردی در حضر و سفر چنین نقل شده است:
«مروّت و مردی در حَضَر ،خواندن قرآن ،همنشینی با دانشمندان ،اندیشیدن و محافظت بر نمازهای جماعت است امّا مروّت و
جوانمردی در سفر ،صرفکردن توشه ،مخالفتنکردن با رفیقان و بسیاریادکردن خدا در هر بلندی و پستی و فرودآمدن ،ایستادن و
نشستن است( ».مجلسی)100:

 -13-5شوخطبعی و آوازخوانی
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از عواملی که باعث لذّت و شادی در گردش و سفر میشود ،شوخیکردن و بذلهگویی است .امام رضا (ع) از جد خود پیامبراکرم
(ص) نقل میکند « :شش چیز از مروت است :سه مورد آن در حضر و سه مورد در سفر .آنچه در حضر است ،خواندن کتاب خدا ،
بنای خانههای او و دستگیری از برادران در راه خداست و آنچه در سفر است ،بخشش توشه و مال ،خوشخویی و مزاح در غیر
نافرمانی خداوند است( ».کاشفی بیهقی )236 :0231 ،عالوه بر بذلهگویی و مزاح ،شعر و آوازخوانی نیز در سفر توصیه شده است.
رسول اکرم (ص) میفرماید« :توشه مسافر ،آوازخوانی و شعر است مادامی که در آن ناسزا و زشتی نباشد( ».فصیحی ،ج:0271 ،7
)02

 -14-5بخشندگی و هدیهدادن
گردش و سفر بایستی همراه با سخاوت و بخشش باشد .بخل و خسّت ،سفر را بر همرهان تلخ میسازد .احادیث منقول از
امامان (ع) هم این رویه را تأیید میکند .پیامبراکرم (ص) فرمود« :آیا آگاهتان کنم به بدترین مردم؟ گفتند :آری ای رسول خدا! پس
فرمود :آنکه سفر کند و صله و عطای خود را مانع شود و بندهاش را بزند( ».فصیحی ،ج )7 :0271 ،7از امام علی (ع) نقل شده است:
«به چهره همسفران بسیار تبسم کن و نسبت به توشهات بخشنده باش ».نیز میفرماید« :سکوت طوالنی ،بسیار نمازگزاردن و
سخاوتمندی با همسفران ،از آداب سفر است( ».جوادی آملی)073 :0201 ،

 -15-5توجه کافی به محل اتراق
از نکات مهمی که مسافران وگردشگران بایستی در نظر داشته باشند ،محل اتراق و اسکان در راهها است .از خرد آدمی است
در مکانهایی که احتمال خطر و ضرر جانی و مالی برایش داشته باشد ،احتراز کند .از رسول اکرم (ص) نقل شده است« :چون
شبهنگام خواستید اتراق کنید ،سر راه و در کنار رودخانه فرود نیایید که محل درندگان و ماران است( ».مجلسی )101 :حتی از امام
صادق (ع) درباره عدم اتراق در مسیر سیل چنین نقل شده است« :در میان رودخانه 0فرود نیایید که مبادا سیالبی بیاید و به شما
ضرر برساند( ».مجلسی)101 :

-16-5خرید سوغات
خرید هدیه و سوغات از آداب سفر به شمار میرود چرا که هدیه ،باعث جلب محبت و دوستی است؛ چنانچه گفتهاند :انسان
بنده نیکی است 1.اهمیت موضوع در حدیث نبوی بهخوبی مشهود است« :هرگاه کسی از شما به سفر رفت ،در بازگشت حتی اگر
شده قطعهسنگی برای خانوادهاش هدیه و تحفه بیاورد( ».محمدی ریشهری ،ج)603 :0270 ،0

 . 0رودخانه های عربستان به ویژه در مکه و مدینه ،اتفاقی هستند و اغلب خشک .هنگام بارندگی به سبب سختی و نفوذناپذیری خاک در درهها
سیل به راه میافتد.
 . 1اإلنسانُ عَبیدُ اإلحسانِ.
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 -17-5نامهنگاری
از دیگرآداب سفر ،تداوم ارتباط میان دوستان است و این امر در گذشته به صورت نامهنگاری و در زمان حاضر به سبب
پیشرفت علوم و فنون ،به شکلهای دیگر جلوهگر میباشد .امام صادق (ع) در این باره میفرماید« :پیوند میان برادران دینی آنگاه
که پیش هم هستند ،به شکل دیدار و در مسافرت ،به صورت نامهنوشتن به یکدیگر است( ».کلینی ،ج)603 :6

 -18-5بدرقه و استقبال

 -19-5توقف در میان راه
برخی از مسافران وگردشگران تنها به مقصد سفر میاندیشند و نه تنها در بین راه خستگی از تن در نمیکنند بلکه از مکانهای
دیدنی مسیر هم لذت نمیبرند .رسول خدا (ص) میفرماید« :هرگاه به مسافرت رفتید ،در منزلگاهها توقف کوتاهی داشته باشید».
(جوادی آملی )070 :0201 ،امام باقر (ع) نیز فرموده است« :زمانیکه در زمین سرسبز و خرم سفر میکنید ،به آرامی سیر کنید و
زمانیکه زمین خشک و بیحاصل را میپیمایید به سرعت بگذرید( ».جوادی آملی)070 :0201 ،

 -21-5میهمانیدادن پس از بازگشت از سفر
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از سنتهای پسندیده در میان مسلمانان بدرقهکردن مسافر و استقبال از او هنگام بازگشت از سفر میباشد .از امام صادق (ع)
منقول است که هرگاه کسی از مکه میآمد ،رسول اکرم (ص) به استقبالش میشتافت و میفرمود« :خداوند از تو پذیرفته ،به تو
برکت دهد و گناهانت را بیامرزد( ».مجلسی )107 :در حدیث دیگر نقل شده زمانیکه حاجی از راه برسد ،هر کس دست در گردن او
بیندازد ،چنان است که حجراألسود را بوسیده است( ».مجلسی )107-107 :در تاریخ ،بدرقه ابوذر توسط امیرمؤمنان علی (ع) هنگام
تبعید و رفتن او به ربذه ذکر شده است (فیضکاشانی .)77 :0233 ،امام حسن عسکری (ع) به نقل از پدران بزرگوارشان میفرماید:
«هنگامی که جعفربنابیطالب (ع) از حبشه بازگشت ،رسول خدا (ص) به احترامش برخاسته ،دوازده گام به استقبال او رفته ،با او
معانقه کرده سپس میان چشمانش را بوسیده و از خوشحالی دیدارش اشک ریخته است( ».جوادی آملی )073 :0201 ،اهمیت
بدرقهکردن زمانی مشخص میشود که در تاریخ صدر اسالم ،حتی بدرقه فرد غیرمسلمان توسط پیامبراکرم (ص) دیده میشود
(فیضکاشانی .)77 :0233 ،همچنین جایگاه بدرقه مسافر زمانی بیشتر روشن میشود که بدرقهکننده حتی اگر فاصله زیادی را طی
کند که باعث بطالن روزه و شکستهشدن نماز شود ،اشکالی بر آن وارد نیست .امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) در این باره میفرماید:
«اگر بدرقهکننده مسافتی را طی کرد که باعث افطار روزه و قصر نماز شد ،اشکالی ندارد امّا نماز کامل و گرفتن روزه ارجحیت
دارد( ».فیضکاشانی)77 :0233 ،

از آداب مسافرت ،ضیافت پس از سفر است که باعث مودّت و دوستی بیشتر میان افراد میشود .این مسأله در حج و مسافرتهای زیارتی
بیشتر تأکید شده است .در حدیثی معتبر منقول است که مسافر را سنّت است که چون از سفر بازگردد ،برادران مؤمن خود را به ضیافت بطلبد
(مجلسی.)107 :

-6دعاها و ذکرهای سفر
الزم است که گردش و سفر بسان کارهای دیگر ،با نام خداوند شروع شود .در قرآنکریم از زبان حضرت نوح (ع) آمده است:
«در کشتی سوار شوید و به هنگام توقف و حرکت کشتی ،خدا را بسیار یاد کنید( ».هود )60/امام علی (ع) میفرماید« :با نام خدا
حرکتکنید( ».سید رضی :0276 ،خطبه )70از امام صادق (ع) نیز نقل شده است « :از جوانمردی و مروت در سفر است که مسافر،
خدا را در هر بلندی ،پستی ،فرودآمدن ،ایستادن و نشستن بسیار یاد کند( ».مجلسی)100 :
در شریعت مقدس اسالم و به ویژه مذهب شیعه ،هنگام آغاز سفر تأکید به بیان ادعیه و اذکاری شده است .پیامبراکرم (ص)
فرمود« :شخص برای خانوادهاش بهتر از دو رکعت نماز به جا نمیگذارد؛ زمانیکه میخواهد برای مسافرت از خانه خارج شود.
سپس بگوید :أللّهُمَّ إنّی اَستَودِعُکَ نَفسی وَ اَهلی وَ مالی وَ ذُرّیَّتی و دُنیایَ وَ آخِرَتی وَ اَمانتی وخاتمه عَمَلی( ».فیضکاشانی:0233 ،
 )33بار پروردگارا! من حقیقتاً خود ،خانواده ،ثروت ،فرزندان ،دنیا ،آخرت ،امانت و پایان کارم را به تو میسپارم .از امام باقر (ع) یا امام
صادق (ع) روایت شده است که فرمود« :هنگام سفر بگو :بار پروردگارا! راه رفتن مرا عبرت ،سکوت مرا اندیشه و سخن مرا یاد
خودت قرار ده( ».مجلسی )102 :در این باره روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است« :زمانی که پیامبر در سفری فرود
میآمد ،سبحان اهلل میگفت و هرگاه راه میافتاد و سوار میشد ،اهللاکبر بر زبان جاری میکرد( ».فصیحی ،ج)02 :0271 ،7
همچنین از امام صادق (ع) روایت شده است که چون اراده سفر میکرد ،میفرمود« :اللّهُمَّ خَلِّ سَبیلَنا و اَحسِن مَسیرَنا وَ اَعظِم
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عافِیتنا(».فیض کاشانی )33 :0233 ،بار خدایا! راه ما را باز کن و راه رفتن ما را نیکو گردان و تندرستی ما را زیاد نما .امام (ع) هنگام
سوارشدن ،این آیه شریفه را بر زبان جاری میکرد « :سُبحانَ الّذی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقرنینَ( ».زخرف )02/پاک و منزّه است
خداوندی که این مرکب را در اختیار ما قرار داد(برای ما رام کرد) وگرنه ما هرگز برآن توانا نبودیم( .فیض کاشانی)33 :0233 ،
سپس هفت بار سبحان اهلل ،هفت بار الحمدلِلّهِ و هفت بار ال إلهَ اِالّ اهللُ میگفت (مقدم .)007 :0233،از امام موسیبنجعفر (ع) نقل
شده است« :هر کس به سفری برود ،بگوید :ما شاءَ اهللُ ال حَولَ و ال قُوَّهَ االّ باهللِ .أللّهمَّ آنِس وَحشَتی وَ أعِنِّی عَلی وَحدَتی وَ اَدِّ
غَیبتی( ».مجلسی )170 :تنها آنچه خداوند خواسته باشد ،اجرا شود .نگهدار و توانایی جز خداوند نیست .پروردگارا! وحشتم را به انس
تبدیل کن .مرا در تنهاییم یاری کن و غیبتم را به سرآور .از ایشان منقول است« :چون آهنگ مسافرت کردی ،بر در خانهات بایست
و سوره حمد ،توحید و سپس فلق را از جهت مقابل و از طرف راست و چپ بخوان و سپس بگو :اللّهُمَّ احفَظنی وَ احفَظ ما مَعِیَ و
سَلِّمنی وَ سَلَّم ما مَعِیَ وَ بَلِّغنی وَ بَلِّغ ما مَعِیَ بَالغاً حَسَناً( ».کلینی ،ج )211 :6بار پروردگارا! مرا و آنچه با من است ،نگهدار باش و
مرا و آنچه با من است ،سالم بدار و مرا و آنچه با من است ،به سالمتی به وطن برسان .حسنبنجَهم از امام رضا (ع) نقل میکند
که فرمود« :زمانی که از خانهات در سفر و حضر خارج شدی ،بگو :بِسمِ اهلل ،آمَنتُ باهللِ  ،تَوَکَّلتُ عَلَی اهللِ ،ما شاءَ اهللُ ،الحَولَ وَ ال
قُوَّهَ إالّ باهلل( ».کلینی ،ج ) 210-211 :6به نام خدا ،به خداوند ایمان دارم و بر خداوند نسبت به آنچه که خداوند خواسته است ،توکل
کردم .جز پروردگار نگهدار و توانایی نیست.
شأن برخی دعاها برای زمانی است که فرد به منزلی وارد شود .پیامبراکرم (ص) فرمود« :یا علی! چون در منزلی فرود آمدی،
بگو :اللّهِمَّ أنزِلنی مُنزَالً مُبارکاً وَ اَنتَ خَیرُ المُنزلینَ( ».مقدم )111 :0233 ،بار پروردگارا! مرا به منزل و جایگاهی با برکت فرود آور
که تو بهترین فرودآورندگانی .از امام صادق (ع) منقول است« :اگر مسافری در جایی ترسی داشته باشد ،این آیه را بخواند :رَبّ
أدخِلنی مُدخَلَ صِدق و أخرِجنی مُخرَجَ صِدق وَاجعَل لِی مِن لَدُنکَ سُلطاناً نَصیراً( ».إسراء )71/پرودگارا! مرا به قدم راستین داخل و
به قدم راستین خارج ساز و به من از جانب خود بصیرت و حجتی روشن عطا کن که پیوسته یار و مددکار باشد( .قمی ،ج)337 :0
نیز از ایشان روایت شده است« :کسیکه در سفر ،هر شب آیه الکرسی بخواند ،خود و همراهانش سالمت بمانند( ».فیض کاشانی،
 .)71 :0233در روایتی دیگر از حضرت منقول است« :هر که سوره عَبَس را در برگهای بنویسد و در هر راهی که می رود با خود
داشته باشد ،در آن راه جز نیکی نبیند و از مفاسد مسیر محفوظ خواهد بود( ».مقدم)007 :0233 ،

 -7سفرهای نهیشده
بعضی سفرها در منظر اسالم مکروه یا حرام میباشند:
الف .سفری که به دین و به ویژه نماز آسیب برساند .امام علی (ع) میفرماید« :انسان نباید به سفری برود که میترسد در آن
به دین و نمازش لطمهای وارد شود( ».حر عاملی ،ج )160 :7امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال محمدبنمسلم درباره حکم مردی که
در سفر جنب شده و چیزی جز برف و یخ ،برای غسلکردن نمییابد ،فرمود« :در این جا موضوع ضرورت در میان است .او نباید بار
دیگر به چنین جایی که به دین او لطمه می زند ،سفر کند( ».حر عاملی ،ج)160 :7
ب .سفر که باعث دوری از خانواده شود .پیامبراکرم (ص) در این باره میفرماید« :مسافرت بخشی از عذاب است و هرگاه
فردی از شما سفرش را به پایان رساند ،زود نزد خانواده خود رود( ».محمدی ریشهری ،ج )603 :0270 ،0به نظر میرسد که
منظور رسول اکرم (ص) از این سخن ،برخی از مسافرتها بوده و نه همه آنها و یا طوالنیبودن سفر مورد نظر حضرت میباشد.
ج .سفری که در ماه رمضان باشد .در احکام شیعه سفر در ماه مبارک رمضان کراهت دارد؛ جز برای موارد ذیل (فصیحی ،ج،7
:)12 -16 :0271
 سفر مکه معظمه سفر برای جهاد در راه خدا سفر برای بهدستآوردن مال از ترس تباهشدن سفر برای خداحافظی با برادر دینید .سفرهایی که برای انجام کاری غیرشرعی انجام شود ،نهی شده است .مثالً سفر برای سرقت ،ستم و فساد.
ه .سفر طوالنی که سبب خستگی مسافر میشود .امام صادق (ع) میفرماید« :سیر منازل ،توشه را تمام ،اخالق را بد و جامه را
کهنه میکند .مسافرتکردن ،هجده روز است( ».مقدم)111 :0233 ،
و .سفر زن بدون اجازه شوهر نهی شده است .البته حج تمتّع از این امر مستثنا است.
ز .سفری که باعث اذیت پدر و مادر شود.
ح .سفر به منظور فرار از جهاد یا فرار از پرداخت بدهیهایی که زمان بازپرداخت آن فرا رسیده است.

نتیجهگیری
دین اسالم  ،در دستورات خود ،بهرهگیری از نعمتهای الهی را سفارش میکند .یکی از این موهبتهای الهی ،بهرهمندی از سفر و
گردشگری است .در قرآن کریم و احادیث بدین امر سفارش شده و حتی در برخی کتب حدیث ،فصلی بـدان اختصـاص داده شـده
است .نویسنده در این پژوهش با استفاده و بهرهگیری از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبراکرم (ص) و امامان معصـوم (ع) در مقـام
پاسخگویی به سؤال پژوهش برآمده و توانسته فرضیه خود مبنی بر جایگاه گردشگری در اسالم را بازکـاوی و اثبـات نمایـد .آداب
سفر و گردشگری هم به مانند جایگاه آن در سیره رسول اکرم (ص) و امامان (ع) نمایان است.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)21 :زمستان 2911

گیاهان دارویی خودرو در استان چهارمحال و بختیاری و نقش آنها
در توسعه گردشگری گیاهان دارویی و اشتغالزایی جوانان
سیده زهره آزاده قهفرخی ،1سیده فاطمه آزاده قهفرخی،2
مصطفی کرباسیون ،3فاطمه جالل

الدین4

تاریخ دریافت99/01/10 :
تاریخ پذیرش99/00/10 :
کد مقاله06871 :

چکـیده
امروزه تمایل مردم به استفاده از منابع طبیعی مانند گیاهان دارویی برای درمان مشکالت جسمی و روانی سبب افزایش
توجه به گردشگری درمانی شده است که در حال حاضر از رو به رشدترین بخشهای صنعت گردشگری است .گردشگری
گیاهان دارویی با تاکید بر طب سنتی یکی از شاخه های گردشگری درمانی است .همپیوند کردن گردشگری و علوم
گیاهان دارویی ،میتواند استراتژی باشد برای احیا و حفظ طب سنتی که یکی از مؤلفه های ناملموس فرهنگی ایران است.
در این تحقیق مجموعه ای از گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری از مطالعات گذشته جمع آوری شد و نتایج
نشان داد که در مراتع این استان تعداد زیادی از گیاهان دارویی به شکل خودرو رشد می کنند .این استان عالوه بر طبیعت
زیبا ،با توجه به تعداد نسبتاً فراوان گیاه دارویی ،و فرهنگ استفاده از آنها و روش های سنتی که در بین جوامع محلی این
استان مرسوم است ،دارای استعداد مناسبی در جهت جذب گردشگر میباشد .عالوه بر این با توسعه این شاخه از
گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری روحیه کارآفرینی در بین جوانان افزایش یافته ،که به تبع آن شاهد توسعه
اقتصادی و کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها خواهیم بود.

واژگـان کلـیدی :گردشگری گیاهان دارویی ،چهارمحال و بختیاری ،رونق اقتصادی ،طب سنتی

 -2کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
zohreazade2015@gmail.com

 -1دانشجوی کارشناس بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
 -9دکتری توسعه منابع انسانی ،استادیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
 -4دانشجوی مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
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گیاهان دارویی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور بوده و از آنجا که این بخش از نظر تأمین نیازهای مردم ،تامین مواد اولیه
صنایع ،اشتغال افراد ،ایجاد در آمد حائز اهمیت است ،استفاده درست از این سرمایهی ارزشمند میتواند سبب کاهش نابرابری در
آمدی و ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و شهریها به سایر نقاط دیگر باشد که امروزه گریبانگیر بسیاری
از نواحی شهری کشور ما شده است .با رشد گردشگری ،نیازها و تقاضاهای جدید پیش میآید و میزان تقاضا نسبت به کاال ،خدمات
و اطالعات افزایش مییابد و این امر ،محیط کسب و کار جدید را فراهم کرده و موجب افزایش روحیهی کارآفرینی در بین
روستائیان میشود و همچنین منجر به افزایش سرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای جدید اقتصادی در مناطق کم درآمد میشود
(گودآسیایی و نژاد محمد نامقی .)0109 ،امروزه با روی آوردن گردشگران از گردشگری انبوه به گردشگری بازار خاص و نوظهور
توجه به انواعی از گردشگری از جمله گردشگری گیاهان دارویی و گردشگری سالمت اهمیت خاصی پیدا کرده است .همچنین
مطالعات نشان میدهد که برخی کشورهای در حال توسعه پیشرفت خوبی در زمینه گردشگری گیاهان دارویی داشتهاند (مؤیدنیا و
همکاران .)0091 ،برای مثال کشور چین سالیانه گردشگران زیادی را به کشور خود دعوت میکند و نه تنها گردشگران را با باورها،
آداب و رسوم باستانی خود آشنا میکنند ،بلکه آنان را با سبک زندگی امروزی ،فرهنگ و نحوه مراودات خود همراه میکنند .دانش
گیاهان داروئی ،فرهنگ بهرهگیری از داروهای طبیعی و طب سنتی چین به عنوان یکی از میراث معنوی متعدد چینیها مطرح
است .در طب سنتی چینی که بیش از  1هزار نوع درمان مثل طب سوزنی ،ماساژ درمانی دارند بیش از  7هزار نوع ترکیب دارویی
استفاده میکنند .چینیها برخالف برخی ملل صاحب تمدن کهن دیگر ،طب سنتی را همچون یک شیء ارزشمند در لفافه نپیچیده-
اند و آن را بر روی تاقچه فراموشی نگذاشتهاند ،بلکه گردشگرانی را که به کشورشان سفر میکنند ،برای آشنایی با این میراث
دیرینهاشان ،به مراکز طب سنتی دعوت میکنند و با استفاده از امکانات و روشهای طبی طبیعی (و غیراز پزشکی رایج) مثل
استفاده از گیاهان دارویی و گیاه درمانی ،ماساژ ،آب درمانی (که امروزه تحت عنوان گردشگری سالمت میشناسیم) درآمد بسیار
خوبی را کسب میکنند .آنها گردشگری سالمت خود را در دو مقولهی مجزای سنتی و مدرن تقسیم کرده و بنا به خواستها و
سالئق مختلف گردشگران ،طرفداران طب سنتی خود را با اتکاء به فرهنگ و تمدن غنی طب سنتی چین پذیرائی میکنند و از
طرفی دیگر توریستهای عالقه مند به طبابت روز را با آخرین دانش پزشکی ،متدهای روز دنیا و مدرن ترین تجهیزات روز پزشکی
مورد عنایت قرار میدهند .بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،عموم کشورهایی که بیشتر وارد عرصه توریسمدرمانی سنتی شدهاند ،یا
دارای پیشینه و ظرفیتهای علمی و بومی آن بودهاند و یا توانستهاند آن را وارد ،و در کشور و فرهنگ خود نهادینه کنند (طیبه
باقری .)0101 ،در ایران ،گیاهان دارویی از زمانهای قدیم در طب سنتی برای درمان بیماریها استفاده میشدند ،همپیوند کردن
گردشگری و علوم گیاهان دارویی ،نه تنها راهی برای انتقال دانش و علم گیاهشناسی به علوم است ،بلکه میتواند استراتژی باشد
برای احیا و حفظ طب سنتی که یکی از مؤلفههای ناملموس فرهنگی مشرق زمین به ویژه ایران است (مؤیدنیا و همکاران.)0091 ،
طب سنتی در ایران تاریخ طوالنی دارد و بسیاری از پزشکان در طول تاریخ همچون ابوعلی سینا و رازی کتابهای مانند قانون فی
الطب و الحاوی را در زمینهی طب سنتی گیاهان دارویی نوشتهاند و از قرن  00تا  08میالدی از کتابهای مرجع طب در مغرب
زمین بوده است (مؤیدنیا و همکاران .)0091 ،استان چهار محال و بختیاری به علت شرایط خاص آب و هوایی صنعتی نیست و
یکی از استانهای محروم کشور محسوب میشود .بیشتر ساکنین این استان به فعالیتهای کشاورزی و دامداری مشغول می-باشند
و سطح درآمد پایینی دارند .اما موقعیت ممتاز جغرافیایی این منطقه با قرار گرفتن در میان سلسله جبال زاگرس و با برخورداری از
طبیعت زیبا و متنوع و مناظر بدیع طبیعی و فرهنگی میتواند زمینههای وسیع و گستردهای را جهت توسعه در اختیار دستگاههای
برنامهریزی ،اجرایی و مردم محلی قرار دهد و بسترهای الزام را برای سرمایهگذاری و جذب گردشگر فراهم نماید؛ که میتوان با
بهرهگیری از مزایای مذکور ضمن اشتغالزایی در روند توسعه انسانی و منطقهای به عنوان یک محور اصلی ،ایفای نقش نمود
(خاکساری و عباسی .)0100 ،در این استان  0011گونه گیاهی موجود است که از بین این گیاهان ،تعداد بسیاری از آنها خاصیت
درمانی دارند .از روزگاران گذشته نیز در این استان مردم محلی در روستاها ،بختیاریها و کوچنشینان از طریق روشهای طب سنتی
و با بهرهگیری از گیاهان دارویی مرتعی برای درمان بیماریها و به عنوان طعمدهنده استفاده میکردند .میتوان با جذب گردشگر
به این استان عالوه بر آشنایی بیشتر گردشگران با فرهنگ ،آداب و رسوم زیبای بختیاریهای کوچنشین و روستائیان ،در صورت
عالقهمندی به طب و درمانهای سنتی ،فرهنگ مصرف گیاهان دارویی ،صنایع دستی و محصوالت لبنی را به عنوان سوغاتی از
استان عزیزمان در اختیارشان قرار داد .در این پژوهش گیاهان دارویی استان و کاربردهای درمانی آنها طبق نتایج محققان گذشته
جمعآوری شده تا به اهمیت گیاهان دارویی و درمانهای سنتی در این استان برای جذب گردشگری سالمت مبتنی بر طب سنتی و
گیاهان دارویی پرداخته شود.

 -2روش پژوهش
در این پژوهش ،لیستی از مهمترین گونههای دارویی که در استان ،توسط گیاهشناسان گزارش شده ،تهیه و اندام مورد استفاده
و خواص درمانی گیاهان نیز از منابع متفاوت جمع آوری شده و طبقه بندی و برای هر گیاه ،مقابل آن ذکر شد .بررسیها نشان داد
که گیاهان مناطق تنگ صیاد (حیدری و همکاران ،)0096 ،منطقه هلن (غالمی و شیرمردی ،)0106 ،منطقه سبزکوه (اسدی
بروجنی و همکاران ،)0088 ،کوه رخ (آرین منش و همکاران0119 ،؛ قاسمی دهکردی و همکاران ،)0101 ،کوه شیت (دهقانی و
همکاران ،)0107 ،شیدا (وهابی و همکاران ،)0109 ،کرسنک (شیرمردی و همکاران ،)0100 ،کاکلک (نقی پور برج و همکاران،
 ،)0091جهمان (نقی پور برج )0109 ،در سالهای گذشته شناسایی و گزارش شده است.

 -3نتایج
همان طور که در جدول زیر (جدول  )0مشاهده میکنید تعداد  010مورد از گیاهان دارویی پرکاربرد و مهم در استان
چهارمحال و بختیاری ،اندام مورد استفاده و خواص درمانی آنها به اختصار بیان شده است.
جدول  .1گیاهان دارویی مرتعی و خودرو استان چهارمحال و بختیاری ،اندام مورد استفاده و خواص درمانی

تقویت سیستم ایمنی بدن،
تنظیم کلسترول خون و کاهش
خستگی

تنگ صیاد

نام علمی

نام فارسی

خانواده

.2

Acantholimon
erinaceum (Jaub.
& Spach) Lincz.

کاله
میرحسن
خارپشتی

Caryophyllaceae

ریشه

.1

Acanthophyllum
sp

چوبک

Caryophyllaceae

ریشه

.9

Acer
monspessulanum
L.

کیکم
شیرازی

Aceraceae

میوه خشک،
شیره

Achillea
kellalensis Boiss.
Achillea
millefolium L.
Subsp.
millefolium

شماره

رفع بواسیر ،التهاب پوست،
اسهال ،انعقاد خون ،غشای
مخاطی
محافظت از قلب ،تقویت
سیستم ایمنی بدن ،حفظ قند
خون طبیعی ،جلوگیری از
دیابت ،درمان آکنه ،ماساژ
روغن روی پوست جلوگیری از
پیری پوست

کاکلک،
تنگ صیاد

تنگ صیاد،
شیدا

بومادران

Compositae

سرشاخه گلدار

درمان اسهال

سبزکوه

بومادران
هزار برگ

Compositae

سرشاخه گلدار

درمــان بیماریهای عصبی،
هیستری ،صرع ،ضعف قلب و
خستگی عمومی

تنگ صیاد،
کرسنک

.6

Achillea
wilhelmsii C.
koch.

بومادران

Compositae

سرشاخه گلدار

ضدتشنج ،بادشکن ،بیماری-
های تنفسی ،التهابات پوستی

.7

Alcea koelzii
I.Riedl.

ختمی

Malvaceae

ریزوم و گلها

ضدالتهاب ،خلط آور

.8

Alhagi persarum
Boiss. & Buhse.

خارشتر،
خار حجی

Papilionaceae

اندام هوایی

.1

Allium
ampeloprasum L.
Subsp. iranicum
Wendelbo

تره کوهی،
پنیرك
معمولی

Liliaceae

اندام هوایی

.4
.5

معرق ،درمان روماتیسم ،مدر
مسهل
ضدعفونیکننده ،افزایش قدرت
یادگیری ،تقویت بینایی ،مبارزه
با آب مروارید ،بهبود عملکرد
غده تیروئید ،تقویت سیستم
ایمنی بدن
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اندام

خواص درمانی سنتی

منطقه
گزارش شده

رخ ،تنگ
صیاد،
کرسنک،
سبزکوه
تنگ صیاد،
هلن
کاکلک،
تنگ صیاد
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا

.21

Allium hirtifolium
Boiss.

موسیر ،پیاز

Liliacea

پیاز

مدر ،آنتی بیوتیک ،ضدالتهاب،
ضد درد ،خلطآور

هلن،
کرسنک،
جهمان،
شیدا

.22

Allium rubellum

بونسور،
پیاز
صورتی

Amaryllidaceae

پیاز

دفع سنگ کلیه ،کاهش چربی
خون ،کمک به هضم غذا

رخ

19

.21

Alyssum sp..

قدومه

Cruciferae

دانه

خلطآور ،ضدالتهاب

.29

Amaranthus
retroflexus L.

تاج خروس

Amaranthacea

برگ

درمان زخم معده و اسهال

.24

Amygdalus
communis L.
Amygdalus
haussknechtii C.
K. Schneider ex
Bornm.

بادام
شیرین

Rosaceae

پوست ،میوه

ملین ،کاهش سرفه ،ضدالتهاب

بادام
زاگرسی

Rosaceae

میوه

تقویت ریه و طحال ،درد معده،
ملین

.26

Amygdalus
lycioides Spach.

تنگرس،
بادام
خارآلود

Rosaceae

برگ ،شاخه،
میوه ،صمغ

.27

Amygdalus
scoparia Spach.

بادام تلخ

Rosaceae

میوه

.25

جهمان،
تنگ صیاد
تنگ صیاد

رخ ،شیدا
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.28

Anchusa italica
Retz.

گاو زبان

Boraginaceae

گل

درمان اختالل پوستی از قبیل
اگزما و خارش قرمزی پوست

کاکلک،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه

.21

Anchusa strigosa
Labill.

گاوزبان
خاردار

Boraginaceae

گل

ضـدافسـردگی ،ضـداضـطراب،
تقویتکننده عمومی بدن به
خصوص مقوی قلب و ضد-
سرفه و برای درمان بیماری-
های سوداوی

تنگ صیاد،
کرسنک

.11

Anthemis
odontostephana
Boiss.

بابونه تاج
دندانی

Compositae

اندام هوایی

ضدصفرا ،ضدبلغم ،ضدالتهاب

کاکلک،
تنگ صیاد،
رخ ،هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا

.12

Anthemis sp.
Boiss.
Armeniaca
vulgaris Lam.

بابونه

Compositae

سرشاخه گلدار

خارش پوستی ،آکنه

تنگ صیاد

زردآلو

Rosaceae

میوه ،مغز

ضدآسم ،ضدسرفه ،ضدیبوست

.19

Artemisia aucheri
Boiss.

درمنه
کوهی

Compositae

برگ و
سرشاخه گلدار

اشتهاآور ،بادشکن ،درمان تنگی
نفس و دلپیچه

.14

Asperula
glomerata
(M.Bieb.) Griseb.

زبرینه
کوهستانی

Rubiaceae

اندام هوایی

اثرات مفیدی روی قلب داشته
و باعث تقویت کبد میشود،
خواب آور و مسکن ،رفع درد-
های عصبی

تنگ صیاد،
سبزکوه،
شیدا

.15

Astragalus
adscendens Boiss
& Hausskn.

گون گزی

Papilionaceae

کتیرا

مسهل ،خلط آور ،مسکن ،تب
بر

هلن،
کرسنک

.16

Astragalus
gossypinus Boiss.

گون
پنبهای

Papilionaceae

کتیرا

.17

Astragalus
hamosus L.

ناخنک

Papilionaceae

کتیرا

.11
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درمان دیابت ،چربی خون،
فشارخون ،التهاب پروستات،
سنگ کلیه ،درد ،یبوست،
سرماخوردگی ،آسم
ضد عفونیکننده ،تسکیندهنده
درد ،سرمه آن به چشم جهت
تقویت بینایی ،مالیدن کوبیده
آن ضدشوره ،شپش و رشک
است

رخ
هلن،
کرسنک،
سبزکوه
رخ ،هلن،
کرسنک

مداوای سرفه ،برطرف کردن
گرفتگی صدا ،ملین و مسهل،
تقویت کننده موی سر
دفع سنگ کلیه و مثانه ،تب بر،
مقوی معده

هلن،
کرسنک
کاکلک،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه

تنگ صیاد
هلن

.18

Astragalus verus
Olivier.

گون
طالیی

Papilionaceae

شیرابه

مسکن درد کلیه ومثانه ،تقویت
کننده ساقه پوست ومو

کاکلک،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک

.11

Atriplex
leucoclada Boiss.

سلمکی
ساقه سفید

Chenopodiaceae

اندام هوایی

ضدباکتری

تنگ صیاد

.91

Bromus tectorum
L.

جارو علفی
بامی

Gramineae

اندام هوایی

تهیه پماد برای زخم

Bunium Cariodes
(Boiss) Hausskn.
Ex Bornm
Bupleurum
gerardii Colmeiro
ex Nyman.

زیره
الوندی

Umbelliferae

دانهها

معطر و بادشکن

چتر گندمی

Umbelliferae

اندام هوایی

ضدالتهابی

تنگ صیاد،
کرسنک

.99

Bunium persicum

زیره
کوهی،
زیره سیاه

Umbelliferae

دانه

ضد نفخ

رخ

.94

Capparis spinosa
L.

کور ،کبر،
علف مار

Capparidaceae

میوه ،ریشه،
جوانههای گل

درمان نقرس ،کم خونی ،ضعف
عمومی ،ضعف اعصاب و
هیستری ،رفع سوء هاضمه،
مدر ،درمان بیماری کبد و
طهال

تنگ صیاد،
سبزکوه

.95

Capsella bursapastoris L.

کیسه
کشیش

Cruciferae

تمام بخش-
های گیاه

مقوی ،بندآورنده خون ،محلل
سنگهای مجاری ادرار

.96

Cardaria draba
(L.) Desv.

ازمک،
موچه

Cruciferae

دانه

اشتهاآور ،تصفیه کننده خون،
درمان ناراحتی سیستم تنفسی

.97

Carex stenophylla
Wahlenb.

جگن برگ
باریک

Cyperaceae

اندام هوایی

نقرس ،روماتیسم و التهاب
مفاصل ،برای درمان ،بیماری-
های پوستی ،معرق ،مدر ،نفخ،
قولنج ،بیماریهای کبد ،دیابت،
آماس ،سل ریوی

تنگ صیاد،
کرسنک

.98

Carthamus
oxyacantha M.B.

گلرنگ زرد

Compositae

دانه ،اندام
هوایی

برای زخمهای بد و درمان
کننده خارش ،مسکن ،تقویت
کننده اعصاب ،رفع درد آرتوروز

کاکلک،
جهمان،
تنگ صیاد،
رخ ،هلن،
کرسنک

.91

Catdaria draba L.
Desv.

ازمک

Cruciferae

دانه و برگ،
ریشه

.41

Celtis caocasica
Willd
Centaurea
)aucheri (DC.
Wagenitz.

داغداغان

Ulmaceae

پوست

گل گندم
زاگرسی

Compositae

ریشه

اثرات آنتیاکسیدانها و سرطان

.41

Centaurea behen
L.

گل گندم
طالئی

Compositae

ریشه

تب بر ،مسکن ،ضد روماتیسم،
درمان ورم ملتحه چشم و پف
کردن آن

.92
.91

جهمان،
تنگ صیاد،
شیدا ،هلن،
کرسنک،
سبزکوه
جهمان ،رخ،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا
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.42

اشتهاآور ،تصفیه کننده خون،
پاك کننده سینه از خلط و از
بین برنده لکههای پوست
صورت ،درمان سیستم تنفسی
صرع ،اسهال ،دل درد ،سزفه،
تقویت معده

کاکلک،
تنگ صیاد،
کرسنک
جهمان،
کرسنک

سبزکوه،
کوه شیت،
رخ
رخ
تنگ صیاد،
کرسنک
کاکلک،
هلن،
کرسنک
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.49

Centaurea
depressa M.B.

گل گندم

Compositae

.44

Centaurea iberica
Trev.ex Spreng.

گل گندم
چمنزار،
گل گندم
بیان

Compositae

گل آذین

.45

Centaurea persica
Boiss.

گل گندم
فارسی

Compositae

ریشه و ساقه

.46

Centaurea virgata
Lam.

گل گندم
بوتهای

Compositae

ریشه و ساقه

.47

Cerastium
inflatum Link ex
desf.

دانه مرغ
متورم

Caryophyllaceae

اندام هوایی

جوشانده گیاه معرق ،رفع
گرفتگی عضالت و اعضا

.48

Chaerophyllum
macropodum
Boiss.

جعفری
فرنگی
کوهستانی

Umbelliferae

اندام هوایی

ضدمیکروب ،آنتی اکسیدان

.41

Chenopodium
album L.

سلمه تره

Chenopodiaceae

برگ و ریشه

رفع تصلب شرایین و عروق
کرونر قلب ،درمان کم خونی و
یرقان

.51

Chenopodium
botrys L.

گیاه درمنه
ترکی

Chenopodiaceae

اندام هوایی

.52

& Cicer Jaub.
Spach.

نخود

Papilionaceae

دانه

.51

Cichorium intybus
L.

کاسنی تلخ

Compositae

ریشه

مدر ،ضد درد ،معرق ،تب بر،
تقویت معده ،تصفیه کننده
خون ،ملین ،صفرابر

.59

Cirsium arvense
(L.) Scop.

کنگر هرز

Compositae

برگهای
خاردار و ساقه

سالمتی ،بارداری ،دیابت ،کبد و
پوست

.54

Clematis
ispahanica Boiss.

کلماتیس
اصفهانی

Ranunculaceae

برگ

ضدویروس ،ضد التهاب و ضد
تومور

.55

Colchicum sp.

گل حسرت

Liliaceae

همه بخش-
های گیاه

معالجه یرقان و ورم طحال

تنگ صیاد

Conringia
)orientalis (L.
Andrz.
Conringia
orientalis (L.) C.
Presl.
Consolida
)orientalis (Gay
Schrod.

گوش
خرگوش

Cruciferae

برگهای اولیه

التیام زخم و و جراحت ،هضم
سریع غذا

کاکلک،
کرسنک

گوش
خرگوش

Cruciferae

برگهای اولیه

ادرارآور ،ضدنفخ ،هاضم ،تقویت
معده ،برطرفکننده تشنگی

تنگ صیاد

زبان در
قفا

Ranunculaceae

اندام هوایی

ضد میکروب

کرسنک،
شیدا

.56
.57
.58

16

گل ،برگ،
ساقه

مسهل ،تب بر ،تصفیه کننده
خون ،ضدرماتیسم ،مقوی،
آرامبخش ،اشتها آور ،درمان
جوش ،خشونت ریه ،بیماری
پوستی

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا ،رخ

تب بر و مسکن
فزاینده بینایی و ضد التهاب
کناره آزاد پلکها و ورم
ملتحمه و گل مژه
درمان ورم ملتحه چشم و پف
کردن آن و همچنین درد چشم
می کند

ضد کرم قوی ( آسکاریس)،
کاهش دهنده قندخون ،آرام
بخش ،اشتها آور ،سکسه ،تنگی
نفس ،دل پیچه
برای سالمت قلب مفید است و
خطر بیماریهای قلبی عروقی
را کاهش می دهد

کاکلک،
تنگ صیاد،
کرسنک
تنگ صیاد،
کرسنک
تنگ صیاد،
کرسنک
تنگ صیاد،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
رخ ،تنگ
صباد،
کاکلک،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه
هلن،
سبزکوه
تنگ صیاد،
کرسنک
رخ ،تنگ
صیاد،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک
تنگ صیاد،
هلن

.61

Coronilla varia L.

یونجه
باغی

Papilionaceae

اندام هوایی

کاهش چربی و فشارخون

.62

Cotoneaster
luristanica Klotz

شیرخشت
لرستانی

Oleaceae

مان

.61

Cousinia
tenuiramula

کرك

Compositae

شیره

.69

Crataegus
azarolus L.

زالزالک
زرد

Rosaceae

میوه

.64

Cynodon dactylon
(L.) Pres.

مرغ

Gramineae

همه اندامها

.65

Daphne
mucronata Royle.

.66

Delphinium
semibarbatum
Bienert. ex Boiss.

.67

Delphinium
tuberosum Auch.
ex Boiss.

برگ بویی
(خوشک،
خیش)
زبان پس
قفای
زبان پس-
قفای غده-
دار

ملین ،مسهل صفرا ،خلط آور،
مقوی کبد و معد
جذام ،زخم ،کورك و درمان
بیماریهای کبدی
کاهش فشار خون ،استرس،
تقویت عمومی بدن ،ملین،
مقوی معده
تنظیم قند و چربی ،ملین،
ضدالتهاب ،برونشیت ،رفع
اختالالت پوستی،
سرماخوردگی ،دیابت ،درمان
نقرس ،سنگ کلیه و سنگ
صفرا

جهمان
تنگ صیاد
هلن

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک

Thymelaeaceae

پوست ،ساقه

مدر ،مسهل ،معرق و التیام
دهنده زخمها

جهمان،
تنگ صیاد،
شیدا

Ranunculaceae

برگ ،گل

ضدکرم ،پیشاب آور ،ضدنقرس،
سنگ کلیه

تنگ صیاد

Ranunculaceae

برگ ،گل

ضدکرم پیشاب آور ،ضدنقرس،
سنگ کلیه

تنگ صیاد

.68

Descurainia
sophia (L.) Schur.

خاکشیر
ایرانی

Cruciferae

دانه ،سرشاخه

آرام بخش ،رفع اسهال،
ادرارآوری ،رفع التهاب کلیه،
رفع گرفتگی صدا

.61

Dianthus
orientalis Adams
subsp. orientalis

میخک
شرقی

Caryophyllaceae

-

خوشبوکننده ،مسکن درد دندان

.71

Dionysia revoluta
Boiss.

عروس
سنگ

Primulaceae

سرشاخه

.72

Ducrosia
anethifolia

مشگک

Umbelliferae

دانه

.71

Echinophora
platyloba DC.

خوشاریزه

Umbelliferae

اندام هوایی

.79

Echinops
cephalotes DC

کنگر
شتری

Compositae

شیرابه

درمان سرفه

.74

Echinops Sp.

شکرتیغال

Asteraceae

-

برطرف کننده سرفه و تب،
التیام زخم

رخ

.75

Elaeagnus
angustifolia L.

سنجد
(کاشته
شده)

Elaeagnaceae

میوه ،گل،
برگ

التهاب مفاصل ،واریس ،ضد
درد ،ضد اسهال ،مقوی ،قابض،
تب بر

رخ ،هلن،
کرسنک،
سبزکوه

رفع مشکالت معده و ضد
عفونی زخمها
درمان کمر درد ودردهای
زایمان ،بادشکن
درمان عفونت دهان در نوزادان،
عفونت رحمی زنان ،آسم،
التهاب ریه ،چاشنی غذا

رخ ،هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا
تنگ صیاد،
کرسنک،
سبزکوه
هلن،
سبزکوه
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.51

Convolvulus
arvensis L.

پیچک
صحرایی

Convolvulaceae

ساقه ،برگ،
ریشه

درمان یبوست ،اثر صفرابر ،ضد
کرم

رخ ،منطقه
جهمان،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک

تنگ صیاد
رخ ،تنگ
صیاد ،هلن،
کرسنک،
شیدا
جهمان،
شیدا
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سرماخوردگی ،آنفوالنزا،
برونشیت ،گرفتگی بینی ،تب
یونجه ،آرتریت ،کهیر ،عدم
تعریق ،سردرد ،دردهای
استخوان و مفاصل و کاهش
فشارخون

.76

Ephedra major
Host

ارمک،
افدرا

.77

Eremostachys
laevigata Bunge.

سنبل
بیابانی
رفیع

.78

Eremostachys
macrophyla
Montbr. & Auch

سنبل
بیابانی

Labiatae

.71

Erodium
)cicutarium (L.

نوك لک
لکی هرز،
شمعدانی
عطری

Geraniaceae

برگ ،اندام
هوایی

.81

Eruca sativa Mille

منداب

Cruciferae

برگهای
جوان

محرك ،مقوی دستگاه گوارش،
مدر

.82

Eryngium
billardieri F.
Delaroche.

زول

Umbelliferae

کل گیاه به
خصوص ریشه

خلط آور و بازکننده برونشها،
درمان سیاه سرفه ،ضداسپاسم
و باد شکن ،مسکن ،درمان درد
رماتسیم ،درمان دیابت،
پاکسازی کبد و کلیه

.81

Erysimum
repandum

خاکشیر
تلخ مواج

Cruciferae

دانه

درمان نارسایی قلبی

.89

Eucaliptus
camaldulensis
Dehn.

اکالیپوس

Myrtaceae

برگ

تب ،سرفه ،کیپ شدن بینی،
عفونت ادراری ،روماتیسم ،نیش
حشرات

.84

Euphorbia peplus
L.

.85

Euphorbia sp.
(Worn.) Prokh.

مسگت
دان
نوعی
فرفیون

Euphorbiaceae

کل گیاه

خارش بدن ،درد مفاصل

Euphorbiaceae

شیرابه

درمان میخچه وزگیل

.86

Falcaria vulgaris
Bernh.

غاز یاغی

Umbelliferae

برگ

.87

– Ferula assa
foetida L.

آنقوزه

Umbelliferae

صمغ ،ریشه
وساقه

.88

Ferula ovina
Boiss.

کما

Umbelliferae

بذر ،سرشاخه
گلدار ،برگ

.81

Ferulago
angulata

چویل سه
پاره

Umbelliferae

ساقه و برگ

.11

Ficus carica L.
subsp. Carica

Moraceae

میوه ،برگ

.12

Fraxinus
rotuidfolia Mill

زبان
گنجشک

Oleaceae

دانه ،برگ،
پوست درخت

.11

Fritillaria
imperialis L.

الله
سرنگون

Liliacea

پیاز

Ephedraceae

اندام هوایی

Labiatae

سرشاخه

ضدعفونیدستگاهادراری،
تسکین درد زنبورگزیدگی

اندم هوایی

ضدعفونی دستگاهتناسلی زنان،
مسکن گزیدگیحشرات

درمانخونریزی ،التیامزخم،
افزایش شیرمادران ،ضد
افسردگی ،ضد عفونی کننده،
اندامهای هوایی ،تقویت کبد و
کلیه

درمان زخمها و اختالالت
دستگاه گوارش
ضدنفخ ودرمان سوء هاضمه،
ضد کرم ،مبارزه با کرمهای
گیاهان
درمان کمر درد ،ضدتشنج و
مقوی
درمان دردهای کلیوی ،رفع
نفخ شکم حیوانات
کاهش فشارخون ،کاهش
سطح کلسترول و تری
گلیسرید خون ،جلوگیری از
سرطان و التهاب ،دفعکننده
کرمهای رودهای
درمان زخم و کاهش ورم ،تب
بُر
رفع کننده اخالط خونی،
تسکین دهنده درد سینه،
برونشیت ،آسم ،سرفه،
اختالالت غدهها و ادرار کردن
دردناك

جهمان

هلن،
کرسنک،
رخ
جهمان،
هلن،
کرسنک،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا،
جهمان
جهمان
تنگ صیاد،
هلن،
سبزکوه،
شیدا،
کرسنک
تنگ صیاد،
هلن
سبزکوه
کاکلک،
کرسنک
رخ ،تنگ
صیاد
هلن ،شیدا
تنگ صیاد
تنگ صیاد،
هلن ،شیدا
تنگ صیاد،
هلن ،شیدا
هلن
رخ  ،هلن،
تنگ صیاد
رخ ،هلن،
شیدا

.14

Fumaria
parviflora Lam.

شاه تره
گل ریز

Fumariaceae

اندام هوایی

.15

Fumaria vaillantii
Loisel.

شاهتره

Fumariaceae

اندام هوایی

.16

Galium mite
Boiss. & Hoh.
Boiss.

شیر پنیر

Rubiaceae

اندام هوایی

.17

Galium verum L.

شیر پنیر

Rubiaceae

سرشاخه

.18

Glaucium
corniculatum L.
Rudolph.

شقایق
شاخ دار

Papaveraceae

گل

.11

Glaucium
grandiflorum
Boiss. & Huet.

شقایق گل
درشت

Papaveraceae

شیرابه،
گلبرگ ،میوه

.211

Glycyrrhiza
glabra L.

شیرین
بیان

Papilionaceae

ریشه ،برگ

.212

Gundelia
tournefortii L.

کنگر
خوراکی،
کنگر
علوفهای

Compositae

.211

Gypsophila
& bicolor (Freyn
Sint.) Grossh.

.219

Haplopyllum
perforatum

دمبرگ ،ساقه،
گل

بهبود مشکالت کبدی ،کیسه
صفرا ،ضد ورم ،ضد اسپاسم،
تقویت کننده قوای جنسی،
کاهشدهنده صفرا ،ادار آور و
آرامبخش
تصیفه خون ،خاصیت آنتی
هیستامین ،کاهنده تپش قلب
پائین آوردن تب ،رفع سنگ
مثانه ،رفع ورم و کمبود
ویتامین
آرام کننده ،مدر ،قابض ،درمان
بیماری مجاری ادرار ،ضدتشنج،
درمان گواتر ،سنگ کلیه،
بیماریهای کبد

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک

درمان دیابت ،آرام کننده

سبزکوه

مسکن و مخدر ضعیف،
خوابآور و آرامبخش ،مسکن
سرفههای مقاوم و خلط آور،
ضد سیاه سرفه و تببر،
تسکین دهنده دردهای
سیاتیک و ضد یرقان ،نرمکننده
سینه و ضد نفستنگی ،نرم
کننده و ضد التهاب ،کاهنده
ورمها و ضد برونشیت ،معرق
در ذات الجنب و ضد تبهای
دانهای
سینوزیت ،ضدآسم ،خلط آور،
ضدالتهاب ،زخم معده
جلوگیری ازبروز سرطان ،اشتها
آور ،تب بر ،کاهش چربی خون
به خصوص کلسترول ،تصفیه
خون ،درمان یرقان ،نارسایی
کبدی ،جهت درمان زخمهای
ناشی از سوختگی که عفونی
شدهاند .همچنین برای دفع
انگلهای رودهای کنگر را در
شیر پخته و مصرف میکنند

تنگ صیاد

کاکلک
تنگ صیاد

رخ ،شیدا

تنگ صیاد،
هلن ،شیدا
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.19

Fumaria asepala
Boiss

شاهتره

Fumariaceae

تمام اندام

تصفیه خون ،خاصیت آنتی
هیستامینی ،کاهنده تپش قلب

جهمان ،رخ،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا

رخ  ،هلن،
کرسنک،
شیدا

گچ دوست
دو
رنگ،گچ
دوست
مزرعه
روی

Caryophyllaceae

ریشه ،برگ

سینوزیت ،ضدآسم ،خلط آور
،ضدالتهاب،درمان زخم معده

تنگ صیاد،
کرسنک

هوفاریقون

Rutaceae

اندام هوایی

ضدکرم معده و روده و گرفتگی
صدا ،درمان اختالالت عصبی،
هیستری ،صرع ،حالت تشنج،
عدم تعادل عصبی ،تسکین
دردهای عصبی و نشاط آور،
ضد افسردگی ،نیرودهنده،
قابض ،هضم کننده ،اشتهاآور،
ضد نقرس

تنگ صیاد،
رخ
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افسنطین،
گل بی
مرگ کم
کپه
آفتاب
پرست

Compositae

شرشاخه گلدار

دفع انگل و کرم روده

تنگ صیاد،
کرسنک،
شیدا

Boraginaceae

سرشاخه گلدار

تب بر ،دفع سنگ کلیه ،نقرس

هلن ،شیدا

Gramineae

دانه و جوانه

سرشاخه گلدار

.214

Helichrysum
oligocephalum
DC.

.215

Heliotropium
europaeum L

.216

Hordeum vulgare
L.

جو

.217

Hymenocratr
bituminosus Fisch
& C. A. Mey.

گل اروانه

Labiatae

.218

Hyoschyamus
retieulatus L.

بذرالنج
مشبک

Solanaceae

ساقه ،دانه،
برگ

.211

Hyoscyamus
kotschyanus
Pojark.

بذر البنبج
بویراحمدی

Solanaceae

ساقه ،دانه،
برگ

تب بر ،درمان کم خونی ،سوء
هاضمه ،ملین ،درمان سل ،زخم
ریوی ،سردرد
درمان نفخ معده ،تقویت
سیستم گوارش ،سم زدایی باال،
برطرف کردن خون مردگی،
مقوی اعصاب ،تب بر قوی،
مسکن ،درمان درد چشم
داروی خواب آور ،مسکن درد
دندان و برای ناراحتیهای
عصبی نظیر تشنج و جنون
داروی خواب آور ،مسکن درد
دندان و برای ناراحتیهای
عصبی نظیر تشنج و جنون

رخ  ،هلن،
کرسنک

تنگ صیاد

تنگ صیاد،
هلن
تنگ صیاد،
کرسنک

.221

Hypecoum
pendulum L.

شاه تره،
زرد شاه

Papaveraceae

سرشاخه گلدار

درمان بیماری پوستی،
یرقان،تقویت سرشاخه گلدار
مزاج

کاکلک،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا

.222

Hypericum
helianthemoides
(Spach) Boiss.

گل راعی
زاگرسی

Hypericaceae

سرشاخه گلدار

ضدکرم معده و روده ،ادرار آور،
گرفتگی صدا را باز میکند،
اسهال ،ضعف جنسی ،درمان
کم خونی ،ضدافسردگی ،درمان
کننده بیخوابی ،درمان تب و
اثر سمی نیش حشرات

تنگ صیاد،
هلن،
سبزکوه،
شیدا

.221

Hypericum
scabrum L.

گل راعی
دیهیمی

Hypericaceae

سرشاخه گلدار

ضد ویروس ،معالجه زخم ،آنتی
اکسیدانت ،ضد اضطراب ،ضد
تشنج

هلن،
سبزکوه،
تنگ صیاد

.229

Iris songarica
Schrenk.

زنبق
صحرایی

Iridaceae

ریزوم ،پوست

.224

Isatis L.

وسمه

Cruciferae

ریشه ،برگ

.225

Ixiolirion
)tataricum (Pall.
Herb

خیارك

Amaryllidaceae

غده ،سرشاخه
گلدار

درمان مشکالت پوست

.226

Juglans regia L.

گردو

Juglandaceae

همه بخش-
های گیاه

خون ساز ،تصفیه کننده خون،
رفع دلپیچه ،درمان کننده
سردرد ،سرمازدگی ،زگیل،
تقویت لثه و دندان

.227

Juniperuse excels
Bieb.

ارس

Cupressaceae

برگ ،میوه

.228

Kochia scoparia

جاروی
قزوینی

Chenopodiaceae

دانهها

خلط آور ،مدر ،دفع کرم ،درمان
آسم ،سیاه سرفه ،نزله مزمن
ریه ،گریپ
درمان بواسیر ،سرماخوردگی،
کاهش تب مخملک ،سرخک،
تیفوئید و آنفلوانزا از دمکرده
ریشه ،تقویت و بلند شدن مو

درمان یبوست و بهبود هضم
غذا ،بهبود عملکرد قلب،
کاهش فشار خون ،کاهش تری
گلیسرید ،بهبود خواب ،درمان
عفونت پوستی
تنظیم اختالالتی مانند
هیپرلیپیدمی ،فشار خون باال،
چاقی و آرترواسکلروز

تنگ صیاد،
شیدا
تنگ صیاد،
کرسنک
جهمان،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه
سبزکوه

تنگ صیاد،
شیدا

.221

Lactuca serriola
L.

کاهوی
خاردار

Compositae

برگ جوان

.211

Lallemantia
iberica

بالنگوی
شهری

Labiatae

بذر

.212

Lamium album L.

گزنه سفید

Labiatae

برگ و
سرشاخه گلدار

معرق ،آرام بخش ،خواب آور
مقوی قلب ،کاهش تپش قلب،
رفع ترس و وحشت ،اسهال
آرامبخش ،خلط آور ،صفرا آور،
خواب آور ،ضدتومور ،تنگ
کننده عروق ،ضداسپاسم ،شل
کننده عضالنی

کاکلک،
هلن،
کرسنک
تنگ صیاد،
هلن ،شیدا
هلن

.219

Leontice
armeniaca Boivn.

ترب شیر
ارمنستانی

Podophyllaceae

اندام زیر
زمینی

تقویت سیستم ایمنی ،حفظ
سطح کلسترول ،کاهش وزن،
بهبود هضم ،درمان کم کاری
تیروئید ،بهبود سالمت روان،
سم زدایی بدن ،افزایش رشد
مو و درمان سرفه

تنگ صیاد

.214

Lepidium
persicum

ترتیزك
صخره
روی

Cruciferae

قسمتهای
مختلف گیاه

کاهش چربی و کلسترول خون،
درمان حشره گزیدگی ،رفع
خلط سینه

کاکلک،
تنگ صیاد،
کرسنک

.215

Linum album ky.
ex Boiss

کتان سفید

Linaceae

گل ،دانه

ملین ،درمان روده بزرگ
تحریک پذیر ،التهاب تشنجی
روده کور ،برای درمان التهاب
رودهای

رخ ،شیدا

.216

Lotus corniculatus
L.

یونجه پا
کالغی

Papilionaceae

اندام هوایی

التیام زخم

هلن،
کرسنک

.217

Malus domestica
Borkh.

سیب

Rosaceae

میوه ،پوست،
برگ

ضد کلسترول ،جلوگیری از
آسم ،درمان دیابت ،سم زدایی
کبد ،جلوگیری از سنگ کیسه
صفرا ،جلوگیری از پارکینسون،
کاهش وزن ،کاهش مشکالت
تنفسی ،ضد درد

هلن

.218

Malva neglecta
Wallr.

پنیرك
معمولی،
نان کالغ

Malvaceae

برگ ،گل

کاهش درد به خصوص در
درمانهای موضعی ،ماسک
صورت ،درمان سردردهای
موضعی

.211

Marrubium
cuneatum Russell.

فراسیون
حلبی

Labiatae

اندام هوایی

آنتی اکسیدان

.291

Marrubium
strobilasiun

فراسیون

Labiatae

برگ و
سرشاخه گلدار

ضد التهاب ،ضد درد ،ضد نزله
مغزی

.292

Medicago sativa
L.

یونجه

Papilionaceae

سرشاخه گلدار

چاق کننده ،رفع یبوست

.291

Melilotus sp.

.299
.294

Mentha
)longifolia(L.
Hudso.
Minuartia meyeri
(Boiss.) Bornm.

رخ ،تنگ
صیاد،
کرسنک،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
تنگ صیاد،
کرسنک،
سبزکوه
کاکلک،
تنگ صیاد،
رخ ،هلن،
کرسنک

یونجه زرد،
اکلیل
الملک ،شاه
افسر

Papilionaceae

برگ ،ساقه،
سرشاخه گلدار

دیابت

کاکلک،
هلن،
کرسنک

پونه

Labiatae

برگ ،سرشاخه
گلدار ،ریزوم

ضد عفونی کننده ،تقویت بدن

جهمان ،رخ،
هلن ،شیدا

مروارید
تالشی

Caryophyllaceae

اندام هوایی

ضدنفخ ،ضدمیکروب

تنگ صیاد
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.211

amplexicaule
Lamium L.

گزنه سای
آغوش

Labiatae

اندام هوایی

درمان روماتیسم ،تب بر ،معرق،
ملین ،محرك و مسکن درد

هلن،
سبزکوه،
شیدا
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.295

Morieria spinosa
Boiss.

خاکشیر
تلخ

Cruciferae

ریشه

ناراحتی تنفسی

.296

Morina persica

خار عروس

Morinaceae

میوه و برگ

ضد رماتیسم ،ضد التهاب ،ضد
عفونی کننده مجارای ادرار

.297

Morus alba L.

توت سفید

Moraceae

میوه و برگ

ضد التهاب ،ضد سرطان ،ضد
باکتری ،ضد پیری

.298

Morus nigra L.

توت سیاه

Moraceae

میوه ،برگ

درمان اسهال ،دیابت

.291

Muscari
neglectum Guss.
ex Ten

کالغک

Asparagaceae

ریشه غدهای

تهیه چاشنی ،طعم دهنده ،قی
آور و مدر

.241

Myrtus communis
L.

مورد

Myrtaceae

برگ

.242

Nasturtium
officinale R. fissa
C. A. May.

علف
چشمه

Labiatae

اندام هوایی

تنگ صیاد
تنگ صیاد،
سبزکوه،
شیدا
رخ ،تنگ
صیاد
هلن
کاکلک،
جهمان،
کرسنک

ضد دیابت ،قابض ،ضدعفونی
کننده زخم ،ضد کرم
تنظیم قند خون ،درمان بیماری
پوستی ،اگزما ،روماتیسم،
برونشیت ،بیماری طحال،
مقوی معده ،اشتها آور

هلن،
کرسنک،
شیدا

.241

Nepeta
glumerulosa

پونه سای
انبوه

Labiatae

اندام هوایی

آنتی اکسیدان

رخ

.249

Nepeta persica
Boiss.

پونهسای
ایرانی

Labiatae

اندام هوایی

ضد عفونی کننده بدن

.244

Nepeta pungens
(Bunge.) Benth.

پونهسای
نیش دار

Labiatae

برگ

ضد ویروس سرخک

.245

Nonnea caspica
(Willd.) G. Don.

چشم
گربهای
خزری

Boraginaceae

برگ

صفراآور ،آرام بخش ،تصفیه
کننده خون ،محرك کلیه و
کبد

تنگ صیاد

.246

Oleae europaea
L.

زیتون

Oleaceae

میوه ،برگ،
روغن ،پوست

ضد فشار خون ،مدر ،ضد دیابت

سبزکوه

.247

Onobrychis
gaubae Bornm.

اسپرس
کوه دشته،
اسپرس
کرجی

Papilionaceae

دانه و بخش
هوایی

معالجهی زردی ،استسقا ،انواع
قولنجها ،تسکین درد و تحریک
اشتها

تنگ صیاد،
کرسنک

.248

Ononis spinosa L.

خارخر

Papilionaceae

ریشه

ضدعفونیکننده ،مدر ،ضد
رماتیسم ،ضدالتهاب ،ضدعفونی
مجاری ادراری

.241

Onopordon
leptolepis DC.

خار پنبه
برگ نازك،
خارزن بابا

Compositae

ریشه ،میوه،
روغن ،اندام
هوایی

کمردرد ،درد مفاصل

.251

Onosma
bulbotrichum DC.

زنگوله ای
زرد

Boraginaceae

ریشه

درمان سوختگیها ،زخمهای
مقعد ،بواسیر و زخمهای
پوستی

کرسنک

.252

Onosma
microcarpum DC.

.251

Onosma sericeum

زنگولهای
دانه ریز
زنگولهای
کرك
ابریشمی

Boraginaceae

ریشه

ترمیم ،التیام زخم ،سوختگی

کرسنک،
شیدا

Boraginaceae

ریشه

ترمیم التیام زخم و سوختگی

تنگ صیاد

.259

Orobanche alba
Steph

گل جالیز

Orobanchaceae

ساقه

درمان تشنج ،درمان بیماری
رودهای

جهمان

هلن

کاکلک،
هلن،
کرسنک،
شیدا
هلن،
کرسنک،
شیدا

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
جهمان،
تنگ صیاد،
کرسنک،
سبزکوه

.254

Papaver
argemone L.

خشخاش
کمرنگ

Papaveraceae

.255

Papaver dubium
L.

گل و میوه

ملین ،رفعالتهاب پوستی

خشخاش
هرز،
خشخاش
کوهی

Papaveraceae

گل و میوه

تسکین سرفه ،رفع اسهال،
کاهش فشار خون ،درمان درد
کمر و سیاتیک ،خواب آور ،ضد
اسپاسم ،مسکن سرفه

.256

Papaver fugax
Poir

نوعی
شقایق

Papaveraceae

گل برگ ،دانه

خواب آور ،ضد اسپاسم ،مسکن
سرفه ،ضد تب

.257

Peganum harmala
L. var. harmala.

اسفند

Zygophyllaceae

دانه

جال دهنده سینه و شش ،ضد
عفونی کننده محیط

.258

Phlomis aucheri

گوش بره
زرد

Labiatae

اندام هوایی

ضد میکروب

.251

Phlomis olivieri
Benth.

گوش بره

Labiatae

سرشاخه گلدار

درمان سردرد و درد چشم

.261

Phlomis persica
Boiss.

گوش بره
ایرانی

Labiatae

سرشاخه
هوایی

ضدقارچ ،ضدمیکروب

.262

Phragmites
)australis (Cav
Trin. ex Steud.

نی

Gramineae

برگ ،بذر،
ریشه ،ساقه

بزاق آور ،پادزهر ،تب بر ،خنک
کننده ،سم زدایی از خون ،دافع
سنگ کلیه ،ضد آسم ،ضد
استفراغ ،ضد سرفه ،قابض
خونریزی ،مدر ،مقوی معده

هلن

.261

Pimpinella aurea
DC.

جعفری
کوهی زرد

Umbelliferae

گل آذین ،بذر

ضدالتهاب

تنگ صیاد

.269

Pimpinella
kotschyana Boiss.

آنیسون

Umbelliferae

بذر

.264

Pistacia atlantica
Desf. subsp.
Mutica

بنه

Anacardiaceae

میوه

.265

Plantago lagopus
L.

بارهنگ

Plantaginaceae

دانه

.266

Plantago
lanceolata L.

بارهنگ
سر نیزهای،
کلغورشک

Plantagoneceae

برگ ،دانه

.267

Plantago major

بارهنگ

Plantagoneceae

برگ ،دانه

قابض ،مدر ،قاعده آور ،ضد درد
و التهاب ،تقویت کننده کلیه و
گشاینده انسدادهای کبد،
طحال ،مثانه و رحم
آرام کردن درد کمر ،درد پشت
و درد قولنج ،ضماد بنه در
معالجه ورمها ،اسهال ،دفع کرم
معده ،تقویت قدرت حافظه
قابض ،درمان تب و عفونت-
های ریوی
ضد عفونیکننده ،ضد کرم ،ضد
آلزایمر ،ضد سرطان ،ضد
روماتیسم ،ضد تومور ،ضد
التهاب دستگاه گوارش ،ضد
تب ،ضد سرفه ،ضد زخمهای
داخلی ،بازکننده برونشها،
ملین ،مسهل ،معرق،
هضمکننده غذا ،خلطآور،
محافظ کبد ،محرك سیستم
ایمنی بدن ،شیرافزا،
کاهشدهنده چربی خون،
مقوی رحم
ضدالتهاب ،تقویت کننده
سیستم ایمنی بدن ،خاصیت
دیورتیک ،ضدخونریزی ،درمان
التهاب دهان و حلق

هلن
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تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک
کاکلک،
جهمان،
هلن،
کرسنک،
شیدا
جهمان،
هلن
جهمان،
تنگ صیاد،
هلن ،شیدا
تنگ صیاد،
شیدا
کاکلک،
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا

هلن،
سبزکوه
جهمان

رخ ،تنگ
صیاد  ،هلن،
کرسنک،
شیدا

رخ ،تنگ
صیاد  ،شیدا
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.268

Polygonum
aviculare L.

علف هفت
بند

Polygonaceae

سرشاخه گلدار

درمان اسهال ،آسم و برونشیت،
رفع اگزما ،سنگ کلیه و مثانه،
درد معده ،قند خون ،میگرن،
نفخ معده ،مسکن دردهای
نقرس و رماتیسم ،تاول و
سوختگی به شکل کمپرس

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا

.261

Potentilla reptans
L.

پنجه برگ

Rosaceae

گیاه شکوفه
دار خشک شده

قابض ،ضداسهال ،ضدالتهاب

تنگ صیاد،
کرسنک،
سبزکوه

.271

Prangos ferulacea
(L.) Lindl.

جاشیر

Umbelliferae

اندام هوایی

مقوی دستگاه عصبی ،رفع
رعشه ،بیماری کلیوی ،مشکل
ادراری ،بذر نارس ایجاد
حساسیت و خارش پوستی می-
کند.

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا

.272

Psathyrostachys
)fragilis (Boiss.
Nevski.

ریش
سنبل،
چمن جو

Gramineae

برگ و گل

کنترل دیابت و کلسترول،
پیشگیری مشکالت قلبی و
سنگ کیسه صفرا

تنگ صیاد

.271

Punica granatum
L.

انار وحشی

Punicaceae

میوه ،برگ

.279

Quercuse branti
Lindl.

بلوط ایرانی

Fagaceae

برگ ،میوه

پیشگیری و درمان بیماریهای
قلبی عروقی ،فشار خون ،دیابت
و سرطان
قابض ،ضدعفونیکننده ،بهبود
زخمهای سرطانی ،رفع اسهال-
های ساده

هلن
سبزکوه

.274

Ranunculus
arvensis L.

الله
صحرایی

Ranunculaceae

گلها

درمان تنگی نفس ،بیماری
سل ،اولسرهای مثانه

.275

Ranunculus
kotschyi Boiss.

آالله

Ranunculaceae

ریشه ،برگ

آرامبخش ،برای رفع ناراحتی
پوستی و جوش

.276

Reseda lutea L.

ورث،
اسپرك

Resedaceae

ریشه ،سرشاخه
گلدار ،برگ،
دانه

ضد تشنج ،ضدعفونی کننده،
درمان ورم معده

کاکلک،
کرسنک،
سبزکوه
تنگ صیاد،
کرسنک
جهمان،
تنگ صیاد،
کرسنک

.277

Resede buhseana

ورث ایرانی

Resedaceae

سرشاخه گلدار

ضد تشنج ،ضدعفونی کننده،
درمان ورم معده

تنگ صیاد

.278

Rhamnus persica
Boiss. & Hohen.

سیاه
تنگرس
فارسی

Rhamnaceae

میوه نارس و
رسیده ،مغز
میوه ،شیره
گیاه

-

.271

Rheum persicum
Los.

ریواس

Polygonaceae

گل آذین،
ریشه

.281

Rheum ribes L.

ریواس

Polygonaceae

ریشه ،ساقه

.282

Rosa canina

نسترن
وحشی،
گل سنگ

Rosaceae

گل ،میوه

مقوی معده و اعصاب ،کاهش
کلسترول خون ،سرگیجه و
وزوز گوش را کاهش میدهد،
اسید معده را متعادل می کند
مقوی قلب و اعصاب ،کاهش
کلسترول ،رفع اختالالت
قاعدگی ،کاهش خونریزی
معده و روده
مدر ،ملین ،مناسب برای کلیه و
کاهش اختالل در مجاری
ادرار ،ورم مفاصل ،نقرس ،تب،
سرماخوردگی ،تولید گلبول
قرمز و افزایش ویتامین ث بدن
در شرایط سرماخوردگی

تنگ صیاد

رخ

هلن

رخ ،تنگ
صیاد

.281

Rubia florida
Boiss.

روناس
پرگل

Rubiaceae

اندام هوایی

ضدمیکروب ،ضد ویروس

تنگ صیاد

.289

Rubia tinctorum

روناس

Rubiaceae

ریشه گیاه

مدر ،افزایش شیر مادران،
درمان یبوست ،تورم بدن،
اشتها آور ،قاعده آور ،درمان
بیماری پوستی

تنگ صیاد،
هلن

تمشک
برگ
نارونی

Rosaceae

برگ ،میوه

.285

Rumex
conglomeratus

ترشک
خوشه ای

Polygonaceae

تخم

.286

Rumex crispus L.

ترشک
مواج

Polygonaceae

بذر ،برگ

.287

Salix alba L.

بید

Salicaceae

پوست و
بندرت برگ

.288

Salix excels

فوکا ،سیاه
بید

Saliceceae

برگ

درمان سردرد ،چرك گوش

.281

Salsola kali
L.subsp. Trogus.

شور
خاردار،
چب چاب

Chenopodiaceae

اندام هوایی

ضدکرم ،قاعده آور ،مدر،
مسهل ،محرك

.211

Salvia
ceratophylla L.

مریم گلی
شاخ گوزنی

Labiatae

برگ

ضد درد ،آرامشبخش ،کاهش
قندخون

.212

Salvia hydrangea
DC.

مریم گلی
تماشایی

Labiatae

اندام هوایی

ضدالتهاب ،ضداسپاسم،
ضدنفخ ،مسکن

.211

Salvia multicaulis
Vahl, Enum

مریم گلی
ارغوانی

Labiatae

سرشاخه گلدار

ضدمیکروب

.219

Salvia palaestina
Benth.

مریم گلی
فلسطینی

Labiatae

سرشاخه گلدار

ضداسپاسم و ضدالتهاب

.214

Salvia reuterana
Boiss.

مریم گلی
اصفهانی

Labiatae

سرشاخه گلدار،
اسانس

دندان درد ،درمان عفونت

.215

Salvia sclarea L.

مریم گلی

Labiatae

سرشاخه گلدار

درمان بیماری عصبی،
رماتیسم ،پلی آرتریت

کرسنک

.216

Salvia virgata
Jacq.

مریم گلی
رز

Labiatae

اندام هوایی

ضد میکروب

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک

.217

Sameraria
nummularia

ساماری
سکهای

Cruciferae

برگ

بیماریهای قلبی و عروقی و
تنظیم فشار خون

تنگ صیاد

.218

Sanguisorba
minor Scop.

توت رباهی

Rosaceae

برگ ،میوه

درمان سوختگیها و گرفتگی-
های عضالنی

رخ ،تنگ
صیاد،
کرسنک

توت
روباهی

Rosaceae

برگ

برای درمان مشکالت پوستی،
قابض ،معرق

هلن

مرزه
بختیاری

Labiatae

اندام هوایی

ضددرد و ضدالتهاب ،خلط آور،
ضدعفونیکننده

هلن ،شیدا

.284

(Rubus anatolicus
Focke) Focke ex
Hausskn.

.111

ماده رنگی برای مو ،التیام
دهنده و بند آورنده خون ،اشتها
آور ،تصفیه کننده خون
صفراآور ،ضداسکوربوت ،ضماد،
تصفیه کننده خون ،مسهل،
ترمیم پوست
ضد میکروب ،ضدعفونیکننده،
ضد درد ،ضد التهاب ،ضد ورم،
ضد تب ،ضد روماتیسم ،قابض،
مسکن ،کاهشدهنده میل
جنسی

هلن

تنگ صیاد
کرسنک،
شیدا
هلن،
کرسنک
تنگ صیاد
رخ ،تنگ
صیاد،
کرسنک،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
رخ ،تنگ
صیاد ،هلن،
کرسنک
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا ،رخ
هلن،
کرسنک،
سبزکوه
جهمان،
تنگ صیاد،
رخ ،هلن،
سبزکوه،
شیدا
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.211

Sanguisorba
minor Scop.
)Muricata (Spach
Briq.
Satureja
bachtiarica
Bunge.

ضدالتهاب و ضدعفونیکننده
قوی علیه عفونتهای دهـانی
یـا چـشم
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.112

Scabiosa olivieri
Coult.

.111

Scandix iberica
Heldr. ex Boiss.

طوسک
زاگرسی
شانه
ونوس
قفقازی

.119

Scariola orientalis
(Boiss.) Sojak
subsp. Orientalis

گاو چاق
کن

Compositae

.114

Scorzonera
ramosissimo DC.

شنگ
اسبی
پرشاخه

Compositae

ریشه

.115

Scrophularia
nervosa Benth.
subsp. nervosa

گل
میمونی
رگهدار

Scrophulariaceae

گل

درمان اِگزما

.116

Scrophularia
striata Boiss.

.117

Scutellaria
multicaulis

Labiatae

سرشاخه گلدار
و برگ

مقوی معده

تنگ صیاد

.118

Silene aucheriana
Boiss.

Caryophyllaceae

سرشاخه گلدار

حشره کش ،ضد دیابت ،کاهش
کلسترول خون

رخ

.111

Silene caesarea
Boiss & Bal.

علف
خنازیر
بشقابی
پرساقه،
بشقابی
کوهستانی
مگس گیر،
سیلن
ایرانی
سیلن
ایتالیائی،
سیلن
فلسطینی

Scrophulariaceae

سرشاخه

درمان آبسه ،تومور ،جراحت،
بیماریهای پوستی

رخ

Caryophyllaceae

سرشاخه گلدار

درمان عفونت گوش ،سینوزیت،
گلودرد

رخ،
کرسنک

.121

Smyrnium
cordifolium Boiss.

آوندول

Umbelliferae

ریشه

.122

Solanum nigrum
L.

تاجریزی
سیاه

Solanaceae

میوه

Dipsacaceae

ریشه

بیماریهای پوستی،
تصفیهکننده خون

تنگ صیاد

Umbelliferae

برگ

کاهش استرس کاهش عالئم
یائسگی

تنگ صیاد،
کرسنک

شیره

تسکین دهنده ،ضداسپاسم،
هاضم ،ادرارآور ،درمان سرفه
خشک

تنگ صیاد،
کرسنک

خلط آور و نرم کنده سینه و
التیام دهنده زخمها

تنگ صیاد،
سبزکوه
تنگ صیاد،
کرسنک،
سبزکوه،
شیدا

مدر ،دافع سنگ کلیه ،درمان
بیماری مثانه و کلیه
درمان اسهال خونی ،التهاب،
تاول ،تسکین دردهای عصبی،
سردرد ،ملین و مسهل

هلن ،شیدا
هلن

.121

Sophora
alopecuroides L.

تلخ بیان

Leguminosae

اندام هوایی

ضد یبوست ،کاهش ترشحات
کیسه هوایی صفرا ،تسکین درد
دندان

کاکلک،
کرسنک،
شیدا

.129

Sorghum
halepense L. Pers.

سورگوم

Gramineae

بذر

درمان بیماریهای خونی و
ادراری

هلن

.124

Stachys acerosa
Boiss.

سنبله
کوهسری

Labiatae

اندام هوایی

ضدباکتری ،آنتی اکسیدان

هلن

.125

Stachys inflata
Benth.

سنبلهای
ارغوانی،
اولیله

Labiatae

اندام هوایی

ناراحتیهای گوارشی ،خورد
کردن سنگ مجاری ادراری و
صفراوی

رخ ،هلن،
تنگ صیاد،
کرسنک،
شیدا

.126

Stachys
lavandulifolia
Vahl.

چای
علفی،
سنبلهای
زیبا ،چای
کوهی

Labiatae

سرشاخه گلدار

درمان افسردگی ،نشاط آور

.127

Stachys pilifera
Benth.

سنبلهی
مودار

Labiatae

اندام هوایی

ضد میکروب

.128

Stachys spectabil
is Choisy ex DC.

سنبله
تماشایی

Labiatae

برگ و
سرشاخه گلدار

رفع اسهال ،درمان دل درد

جهمان،
تنگ صیاد،
رخ ،هلن،
کرسنک
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا
هلن،
کرسنک

شال دم،
استپی
ریشدار

Gramineae

ساقه هوایی

مدر ،کاهش وزن و دفع چربی

تنگ صیاد

.111

Tamarix
ramosissima
Ledeb.

گز پرشاخه

Tamaricaceae

گال و پوست

اگزما ،اسهال خونی و
سرماخوردگی

جهمان

.112

Tanacetum
)parthenium (L.
Schultz-Bip.

بابونه
گاوی

Compositae

اندام هوایی

ضد التهاب ،شل کننده عروق
خونی ،آرامبخش ،محرك
سیستم گوارشی ،قاعده آور و
دافع انگلهای داخلی

هلن،
سبزکوه

.111

Tanacetum
polycephalum
Schultz.

مینای پر
کپه

Compositae

سرشاخه گل-
دار

ضدعفونی کننده ،بی حس
کننده ،ضدجوش ،خلط آور،
کاهش فشار خون

رخ ،هلن،
سبزکوه،
شیدا

.119

Taraxacum
montanum
(C.A.Mey.) DC.

گل
قاصدکوهی

Compositae

ریشه ،برگ،
شیرابه اندامها

دیابت ،دفع اوره ،کم خونی،
کاهش کلسترول ،دفع سنگ
کلیه ،دفع سموم بدن

تنگ صیاد،
کرسنک

.114

Taraxacum sp

گل قاصد

Compositae

گل

.115

Taraxacum
syriacum Boiss.

گیاه
قاصدك

Compositae

ریشه ،گل

.116

Teucrium
orientale
L.subsp.orientale

.117

Teucrium polium
L.

.118

Teucrium
Scordium

.111

Thymus daenesis
Celak subsp.
daenesis

.121

Stipa barbata
Desf.

رخ

تنگ صیاد،
کرسنک

Labiatae

سرشاخه گلدار

ضد تب ،ضد درد ،کاهنده فشار
خون ،ضد میکروب

رخ

Labiatae

سرشاخه گلدار

تب بر ،ضد سرماخوردگی،
کاهش درد قاعدگی،
ضدرماتیسم ،تقویت لثهها

تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک،
شیدا

Labiatae

اندام هوایی

قاعده آور ،مدر ،کاهنده قند
خون

هلن،
سبزکوه

آویشن
دنایی

Labiatae

سرشاخه

خلط آور و ضد سرفه

کاکلک،
هلن ،شیدا

.191

Tragopogon
graminifolius DC.

شنگ

Compositae

برگ و گل

درمان زخم پوست ،زگیل،
کچلی سر ،سرفه ،پاکسازی
کبد

تنگ صیاد،
سبزکوه

.192

Tragopogon
longirostris Bisch.

شنگ نوك
دراز

Compositae

گل

درمان زخم پوست ،زگیل،
کچلی سر ،سرفه ،پاکسازی
کبد

رخ ،تنگ
صیاد،
کرسنک

.191

Trichodesma
aucheri DC.

فانوس آبی
ایرانی

Boraginaceae

اندام هوایی

درمان شکستگی استخوان

تنگ صیاد

.199

Trifolium pratense
L.

شبدر قرمز

Papilionaceae

اندام هوایی

.194

Trifolium repens
L.

شبدرسفید،
شبدر
خزنده

Papilionaceae

برگ

درمان پسوریازیس ،اگزما و
دیگر جوشها ،کاهش سرفه
کودکان ،جلوگیری از سرطان
پروستات و اندومتر ،کاهش
عالئم یائسگی
تب بر ،سرماخوردگی،
ضدالتهاب ،برونشیت ،سیاه
سرفه ،درمان درد مفاصل و
نقرس
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مریم
نخودی
شرقی
شیرازی
مریم
نخودی
اسپانیایی،
کلپوره ،چز
کوهی
مریم
نخودی
باتالقی

مدر ،ضدالتهاب ،کاهش قند،
کاهش کلسترول ،جلوگیری از
کم خونی ،مشکالت کیسه
صفرا
درمان دردهای عضالنی ،سوء
هاضمه ،نفخ روده ،سنگ های
صفراوی ،درد مفاصل ،اگزما و
کوفتگی مفید ،دیورتیک

هلن،
کرسنک
تنگ صیاد،
هلن،
کرسنک
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.195

Trigonella sp.

شنبلیله

Fabaceae

برگ ،دانه

.196

Tripleurospermum
disciforme (C. A.
Mey) Schultz-Bip.

بابونه
کاذب

Compositae

اندام هوایی

.197

Triticum aestivum
L.

گندم
خوراکی

Poaceae

میوه

.198

Typha latifolia L.

لوئی

Typhaceae

اندام هوایی

.191

Vaccaria
pyramidata
Medicus.

صابونک،
جغجغک

Caryophyllaceae

ریشه

.141

Valeriana
sysimbriifolia
Vahl.

والرین
کوهستانی،

Valerianaceae

ریشه

.142

Coronilla varia L.

یونجه
تاجی

Fabaceae

اندام هوایی

.141

Varthemia persica
DC.

عطر سنگ

Compositae

گل ،میوه ،اندام
هوایی

اثرات مفید در افراد دیابتی ،سل
ریوی و استخوانی ،تقویت
دستگاه هاضمه ،گشاد کنندهی
عروق
رفع اختالل هاضمه ،کاهش
فشار خون ،رفع ناراحتیهای
زنانه ،تسکین ورم ،رفع تب و
لرز ،التیام زخم
ملین ،اشتهاآور ،مقوی مادران
شیرده ،تقویت ازدیاد قوه باه،
جلوگیری از ریزش موی سر
مدر ،قابض ،قاطع خونریزی،
التیام زخم ،تب بر ،ترشحات
مفرط بعد از زایمان را خشک
میکند .التهاب و ورم پستان را
رفع میکند
مدر ،رفع رماتیسم ,نقرس،
بیماریهای مجاری ادراری و
پوست،کاهش کم خونی
دختران جوان ،تسکین خارش و
تحریکات جلدی
آرامبخش ،کاهش بیخوابی
ملین ،مدر بول ،تسکین دهنده
اضطراب قلبی و تسکین دهنده
آسم
کاهش قند خون ،ضد قارچ،
ضد باکتری

رخ  ،هلن،
کرسنک
هلن،
کرسنک،
سبزکوه
رخ

کرسنک

کرسنک،
سبزکوه،
شیدا
تنگ صیاد،
هلن ،شیدا
کرسنک
تنگ صیاد

.149

Verbascum
nudicaule

گل ماهور
ساقه
عریان

Scrophulariaceae

برگ ،گل

درمان آسم ،سرفههای مزمن،
ذات الریه

تنگ صیاد

.144

Verbascum
orientale

گل ماهور
شرقی

Scrophulariaceae

برگ ،گل

معرق ،خلط آور و قی آور ،برگ
تازه به صورت کمپرس در
التیام زخم استفاده میشود

تنگ صیاد

.145

Verbascum
songaricum
Schrenk

گل ماهور
شرقی

Scrophulariaceae

برگ ،گل

درمان آسم ،سرفه مزمن ،ذات
الریه

جهمان

.146

Veronica
anagalis-aquatica
L.

سیزاب آبی
جویباری

Scrophulariaceae

همهی بخش-
های گیاه

ادرار آور ،تنظیم قاعدگی،
آرامبخش ،تصفیه کننده خون

رخ ،تنگ
صیاد ،هلن،
کرسنک

.147

)Vicia Ervilia (L.
Willd

گاو دانه،
کرسنه

Fabaceae

اندام هوایی

.148

Vitis vinifera L.

انگور

Vitaceae

میوه ،هستهی
میوه ،برگ

.141

Xanthium
spinosum L.

زردینه

Compositae

اندام هوایی،
ریشه ،میوه

مسهل و ادرار آور ،تهوع و
استفراغ را تسکین می دهد،
ناراحتی کلیوی ،یرقان و درد
طحال را از بین میبرد .محلول
آن برای رفع جوش ،کک و
مک مناسب است
تقویت کننده کبد و صفرابر،
آنتیاکسیدان و آرامبخش،
خارج کننده سموم از بدن و
ضد تجمع پالکتها ،کاهنده
چربی و فشار خون ،مقوی و
ضد التهاب ،خنک کننده و
تبتر ،برطرف کننده
نارساییهای عروقی (از جمله
واریس) ،ضد ویروس ،کاهنده
التهابات مفصلی
مدر ،قابض ،رنگ موی زرد

کرسنک،
شیدا

کرسنک

تنگ صیاد

.151

Xanthium
stramarium L.

زردینه
خاردار

Compositae

اندام هوایی،
ریشه ،میوه

ضدباکتری

.152

Ziziphora
clinopodioides
Lam.

کاکوتی
کوهی

Labiatae

سرشاخه گلدار

درمان ناباروری ،خلط آور،
ضدعفونی کننده روده

.151

Ziziphora
clinopodioides
Lam. subsp. rigida
(Boiss.) Rech. f.

.159

Ziziphora tenuior
L.

تنگ صیاد،
هلن،
سبزکوه
جهمان،
هلن،
کرسنک،
شیدا

کاکوتی
کوهی،
مشک
طرامشک

Labiatae

اندام هوایی

مقوی معده ،بادشکن ،رماتیسم،
قاعده آور ،مقوی قلب

رخ ،تنگ
صیاد

کاکوتی

Labiatae

سرشاخه گلدار

مقوی معده ،ضدعفونی کننده
مجاری تنفسی

جهمان ،رخ،
تنگ صیاد،
شیدا ،هلن،
کرسنک

نتیجهگیری
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)21 :زمستان 2911

همانطور که نتایج تحقیقات این پژوهش نشان میدهد گونههای گیاهان دارویی در طبیعت استان چهارمحال و بختیاری
بسیار زیاد است که توسط عموم مردم در شهر و روستاها برای مصارف دارویی جمع آوری میشوند .با توجه به بررسیهای انجام
شده از  007گونههای گیاهی جمعآوری شده در منطقهی شیدا %00/9 ،گونههای دارویی (وهابی و همکاران ،)0109 ،در منطقه
تنگ صیاد از  090گونه ی گیاهی 007 ،گونه دارویی معرفی شده (حیدری و همکاران ،)0096 ،در منطقه کاکلک  018گونه گیاهی
شناسایی شده که  19گونه دارویی (نقی پور برج و همکاران ،)0091 ،در منطقهی سبزکوه  071گونه دارویی (اسدی بروجنی و
همکاران ،)0098 ،در منطقهی هلن از  090گونه گیاهی  077گونه دارویی معرفی شده (غالمی و شیرمردی ،)0106 ،در منطقهی
جهمان از  009گونه گیاهی جمعآوری شده  19گونه گیاهی کاربرد دارویی دارند (نقی پور برج .)0109 ،در منطقه کوه شیت 099
گونه گیاهی شناسایی شده که از بین آنها  00گونه کاربرد دارویی دارند (دهقانی و همکاران .)0107 ،در کوه رخ طبق نتایج قاسمی
و همکاران ( 81 )0101گونه گیاهی شناسایی شده که از بین آنها  00گونه کاربرد دارویی و سنتی دارند .اما در تحقیقات آرین
منش و همکاران ( 000 )0119گونه شناسایی شده که از این تعداد 71 ،گونه دارای خواص دارویی هستند .در نقاط مختلف دنیا
روشهای درمانی طبیعی مانند استفاده از گیاهان دارویی ،مورد توجه اقشار کم درآمد و پر درآمد میباشد .به عالوه بازار خاص
گردشگری گیاهان دارویی با تأکید بر طب سنتی که به نحوی شاخهای از گردشگری درمانی است ،خود میتواند راهکاری برای
حفظ این میراث فرهنگی ناملموس در ایران زمین باشد .در بین لیست گیاهان دارویی باال ،مریم گلی ،علف هفت بند ،اسفند ،پونه،
بومادران ،ختمی ،تره کوهی ،موسیر ،بارهنگ ،گل گندم ،کنگر خوراکی ،شاهتره ،گل راعی ،پنیرك ،آویشن ،کاکوتی ،شیرین بیان،
کاسنی ،موچه ،مرزه بختیاری ،بابونه چشم گاوی ،شنگ و گل ارونه به وفور در بین مردم محلی برای مصارف دارویی و خوراکی
استفاده میشوند .برای مثال هرسال کنگر ،موسیر ،شنگ ،نعناع ،چویل و پونه از طبیعت جمع آوری میشود و به عنوان طعم دهنده
داخل ماست ،دوغ ،کشک و یا داخل غذاهای مختلف به شکل تازه یا خشک مورد استفاده قرار میگیرند .همان طور که در جدول
( )0مشاهده میکنید گیاهان مریم نخودی ،گل قاصد ،علف هفت بند ،مورد ،گیاه مرغ ،یونجه برای کاهش قند استفاده میشوند.
برای کاهش فشار خون گیاهان دارویی مریم نخودی ،ریواس ،بارهنگ ،ارس ،یونجه باغی ،درمنه و  ...استفاده میشود .گیاهان
دارویی زیره ،بومادران ،کاکوتی ،تلخ بیان ،تاجریزی ،مریم گلی ،نسترن وحشی ،ریواس ،بلوط ،علف هفت بند ،بارهنگ ،مورد،
شیرین بیان ،خاکشیر ،کتان ،ارس ،گل راعی ،گل ارونه ،هوفاریقون ،چویل ،آنقوزه ،منداب ،شیرخشت ،درمنه ،داغداغان ،موچه برای
رفع مشکالت مختلف گوارشی استفاده میشوند .همچنین گل قاصد ،بارهنگ ،ترتیزك ،چویل ،کنگر خوراکی و غیره برای کاهش
چربی خون کاربرد دارویی دارند .در ادامه به اهمیت رشد گیاهان دارویی در این استان میپردازیم.
یکی از گیاهان دارویی مهم آویشن است که طبق گزارشات گیاهشناسان در برخی مناطق آویشن دنایی ( Thymus
 )daenensisگزارش شده است .این گیاه به عنوان ضدنفخ ،هضم کننده غذا ،ضد اسپاسم ،ضد سرفه و خلط آور استفاده میشود.
محققان میزان ترکیبات مونوترپن را در این گیاه  69/7درصد گزارش کردند که تیمول به عنوان مهمترین ترکیب با 60/0درصد،
میزان باالیی را به خود اختصاص داده است (نیک آور و همکاران .)0080 ،در مطالعاتی که روی گونههای آویشن دنایی
( )Thymus daenensisو آویشن باغی ( )Thymus vulgarisدر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد ،ترکیبات تیمول،
کارواکرول ،گاماترپینن ،پ-سیمن و بتاکاریوفیلن مهمترین ترکیبات در هر دو گونه آویشن بودند .اما در حالت کلی میزان ترکیبات
کارواکرول ،گاماترپینن ،پ-سیمن تحت شرایط تنش کم آبی افزایش و تیمول کاهش یافت (علوی سامانی و همکاران .)0100 ،در
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مطالعهای دیگر نتایج نشان داده که تحت شرایط تنش آبی عملکرد گیاه ،ترکیب کاریوفیل و کارتنوئید در آویشن دنایی کاهش می
یابد اما میزان اسانس افزایش یافت ( .)Bahreininejad et al, 2008سعیدی و همکاران ( )0107با استخراج اسانس از آویشن
باغی ( )Thymus vulgarisرشد یافته در شرایط آب و هوایی شهرکرد ،تیمول ( ،)%00/0گاماترپینن ( ،)%08/1پ-سیمن
( ،)01/9لینالول ( )%1را به عنوان مهمترین ترکیبات گزارش کردند (سعیدی و همکاران .)0107 ،بابونه چشم گاوی (مخلصه) نیز از
گیاهان دارویی با ارزش این استان میباشد و ترکیبات کامفن با  %9/7و کامفور با  %70گزارش شده که خواص دارویی باالیی دارد
( .)Haziri et al, 2009همچنین مخلصه کشت شده در شهرکرد دارای  %6/0کامفن %0/06 ،پ-سیمن %08/88 ،کامفور،
 %8/77بورنیل استات در مرحله  11درصد گلدهی بود و در مرحله  011درصد گلدهی دارای  %0/18پ-سیمن %00/7 ،کامفور،
 %0/00بورنئول % 00/18 ،بورنیل استات و  %0/10بورنیل ایزووالرات میباشد که نسبت به میزان این ترکیبات در مناطق دیگر
مانند بیرجند ،شاهرود ،اصفهان بیشتر است ( .)Abdollahi Arjenki et al, 2016طبق مطالعات قاسمی پیربلوطی و همکاران
( )0107اسانس چویلهای یافت شده در استان چهارمحال و بختیاری بین  1/00تا  1/70میلیلیتر در صدگرم بود .مونوترپنهای
هیدروکربن حدود  70/8تا  % 66/0از کل ترکیبات این گیاه را شامل شدند و ترکیبات عمده شناسایی شده در این گیاه شامل آلفا
پینن ( )α-pineneبین  07/80تا  ،% 01/87سیس بتا ا-سیمن ( ،)cis-β-ocimeneسابینن ( )sabineneبین  0/01تا،%00/00
ترانس بتا ا-سیمن ( )trans-β-ocimeneبا  0/06تا  ،%0/99الفا فالندرن ( )a-phellandreneبین  1/08تا  ،6/1بتا فالندرن
( )β-phellandreneبین 1تا  ،%6/01تیمول ( )thymolبین  1/08تا  %7/87و میرسن  (myrcene) 63/2تا  % 0/19بودند
( .)Ghasemi Pirbalouti et al, 2016همچنین در شرایط آب و هوایی شهرکرد ترکیبات مهم گیاه Achillea
 millefoliumشامل کریزانتنیل استات ( ،)% 06/09سیس کریزانتئول ( ،)%00/7ژرماکرن دی ( ،)%6/00بتاکاریوفیلن ()%7/79
بودند (سعیدی و همکاران .)0096 ،عالوه بر این در گونهی دیگر بومادران ( )Achillea wilhelmsii K.Kochرشد یافته در
استان چهارمحال و بختیاری ،کریزانتنون ( )chrysanthenoneبا  ،%08/8ترانس-کارول ( )trans-carveolبا،%06/1
لینالول( )linaloolبا  ،%07/0کامفور ( )camphorبا  ،%09/9فیلیفولون ( )filifoloneبا 0 ، %09/6و  8سینئول( )cineole-0،8
با  ،%07/6الفا پینن ( )αpineneبا  ،%00/8ترانس-پیپریتول ( )trans-piperitolبا  ،%00/6گاما-کاریوفیلن((β)-
 )caryophylleneبا  ،%00/0گاما-نرولیدول ( )(E)-nerolidolبا ،%01/8الواندولیل استات ( )lavandulyl acetateبا 01/1
 %به عنوان ترکیبات غالب این گیاه گزارش شدند (.)Saeidi et al, 2018
آزاده و همکاران ( )0109ترکیبات فیتوشیمیایی و خاصیت آنتیاکسیدانی گونههای مختلف ختمی ( ).Alcea spرشد یافته در
مراتع استان چهارمحال و بختیاری را بررسی کردند نتایج نشان داد میزان ترکیب فنولی بین  07/80تا  %80/19میلیگرم گالیک
اسید در گرم وزن خشک عصاره بود .میزان آنتوسیانین  900/98میلیگرم برمیلیلیتر در گونهی  A.aucheriبا گلهای قرمز یافت
شد در حالی که در گونهها با گلهای سفید این ترکیب کمتر بود .بیشترین میزان فالونوئید با  07/01میلیگرم کوئرستین بر گرم
وزن خشک عصاره ،در گونهی  A. Koelziiیافت شد .بیشترین میزان موسیالژ نیز  00درصد در گونهی  A. arbelemsisیافت
شد .نتایج نشان داد ظرفیت آنتیاکسیدانی گونههایی که دارای محتوای آنتوسیانین باالتری هستند بیشتر است .باالترین میزان مهار
رادیکال آزاد به گونه  A. aucheriبا مقدار IC50با  00/17میلیگرم بر میلیلیتر تعلق داشت (آزاده و همکاران .)0097 ،سعادت
جو و همکاران ( )0108گونههای مختلف مریم گلی را بررسی کردند و درصد اسانس را بین  1/10تا  )w/w( %1/1گزارش کردند و
باالترین درصد اسانس به ترکیبات کاریوفیلن اکساید ( )caryophyllene oxideبا  ،%10/0بتا-کاریوفیلن ((E)-
 )caryophylleneبا  ، %06/6ژرماکرن-ب ( )germacrene-Bبا ( ،)%01/1ژرماکرن-د با ،(germacrene-D)8/23%آلفا
پینن ( )α-pineneبا ( ،)%06/0بی سیکلوژرماکرن ( )bicyclogermacreneبا  ،%01اسپاتولنول ( )spathulenolبا ،%01
لینالول استات ( )linalool acetateبا  %00/0تعلق داشت (سعادتجو و همکاران .)0108 ،کانانی و همکاران ( )0100با تجزیه
اسانس دانههای آنقوزه ترکیبات ،آلفا-ترپینیل استات ( )α-terpinyl acetateبا  0 ، %60/0و 0و -0تری متیل تیوفن (-0،0،0
 )trimethylthiopheneبا  ،%09سابینن ( )sabineneبا  ،%61/0وربنون ( )verbenoneبا  ،%70/0بتاپینن ( )β-pineneبا 19
تا  ،%77/0زد-بوسیمن ( )(Z)-βocimeneبا  %00/6را گزارش کردند (.)Kanani et al, 2011
همان طور که مشاهده میشود گیاهان پرکاربرد دارویی در صنعت داروسازی و طب سنتی در مراتع به فراوانی یافت میشوند
همچنین تحقیقات گذشته ،نشان میدهد که گیاهان دارویی رشد یافته در مراتع و شرایط آب و هوایی این استان ،دارای درصد
باالیی از ترکیبات با ارزش دارویی هستند .با توجه به اهمیت و توجه به این گیاهان از حیث موضوعات گیاهشناسی ،خاصیت
دارویی در طب سنتی ،کاربرد در ساخت داروهای گیاهی در طب مدرن ،میتوانیم با توسعهی گردشگری گیاهان دارویی به معرفی
بهتر این گیاهان ،معرفی استان از نظر رویشگاه گیاهان دارویی در کشور ،آموزش خواص دارویی گیاهان در طب سنتی ،ایجاد
انگیزه برای کشت و پرورش گیاهان دارویی در زمینهای زراعی و مراتع برای افراد جویای کار ،ترغیب سرمایه گذاران برای
سرمایهگذاری روی توسعهی کشت و فرآوری گیاهان دارویی بپردازیم .مطالعات نشان میدهد که برخی کشورهای در حال توسعه
پیشرفتهای خوبی در زمینه گردشگری گیاهان دارویی داشتهاند و این بازار خاص گردشگری در حال پیشرفت میباشد .در
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کشورهایی مانند هند ،چین و تایلند روی گردشگری درمانی برنامهریزی بلند مدت شده است (مؤیدنیا و همکاران .)0091 ،بنا به
اعتقاد صاحبنظران مربوطه ،طب سنتی و گیاهان دارویی یکی از جاذبههای مهم گردشگری است که میتواند سبب افزایش جذب
گردشگران شود (باقری .)0101 ،با توجه به جمعیت زیاد گیاهان دارویی ،استان چهارمحال و بختیاری دارای پتانسیل خوبی برای
مقاصد گردشگری گیاهان دارویی میباشد بنابراین باید بستری برای جذب گردشگران فراهم شود .برای مثال می توان باغ-های
گیاه شناسی ،پاركهای گردشگری ،کلکسیون گیاهان دارویی و هرباریومها را ایجاد کرد که در آنها میتوان طیف گسترده-ای از
گیاهان به ویژه گیاهان دارویی را کشت و نامهای علمی ،خواص دارویی و کاربردشان در طب سنتی را برای گردشگران به نمایش
گذاشت .در فضاهای مذکور میتوان به آموزش و پژوهش در زمینه علوم گیاهی به ویژه گیاهان دارویی و طب سنتی و انتقال این
دانش به توریستها و عالقهمندان داخلی و خارجی پرداخت .و شرایطی را برای گردشگران ایجاد کرد که بتوانند بعد از آموزش
روشهای کاشت ،داشت و برداشت گیاهان ،خود عملیات کاشت و یا برداشت را انجام دهند تا بتوانند تجربههای مفید خود را در
اختیار افراد عالقهمند دیگر بگذارند و ترغیب به کشت و توسعه گیاهان دارویی شوند .گیاهان دارویی عالوه بر کاربردهای درمانی به
عنوان بخشی از طبیعت با رنگ و عطر خود ،تنوع و زیبایی را به مناظر میبخشند و مکانی برای استراحت و تفریح گردشگران در
فضای باز فراهم میکنند .از طرفی دیگر ،کاهش استرس ،مشکالت روحی و روانی افراد با تأکید بر روش آروماتراپی در این فضاها،
بسیار چشمگیر است .عالوه بر این میتوان در فضاهای ایجاد شده سوغات و صنایع دستی این استان مانند انواع لبنیات محلی از
جمله کشک ،قارا (قره قوروت) ،پنیر محلی ،انواع ماست و همچنین عسلهای وحشی کوهستانی وگیاهان دارویی و معطر ،کرفس
کوهی ،گردو ،بادام ،صنایع دستی همچون چوقا ،خرسک ،سیاه چادر ،نمد و همچنین غذاهای منحصر به فرد استان مانند کباب
بختیاری ،آش دوغ ،آش شنگ و موچه ،کال جوش (کله جوش) ،آگِردَگ ،کاچی شیر ،گردو پلو ،اُماج ،اوگندی ،نان گرده ،نان چپه،
نان یوخا ،نان کاکولی ،نان بلوط و دمنوشهای محلی مانند دمنوش نعناع فلفلی ،زنجبیل ،چای کوهی ،دارچین ،هل ،آویشن و غیره
را به فروش رساند .معرفی مناطق غنی از گیاهان دارویی و آموزش فرهنگ کاشت ،داشت ،برداشت و استفاده از گیاهان دارویی و
معطر ،آگاهی از ارزشهای طبیعی منطقه و ضرورت حفظ آنها به افراد غیر بومی میتواند سبب افزایش جذب گردشگران و رونق
اقتصادی شود .عالوه بر این ،آموزش گیاهان دارویی ،فرهنگ استفاده از آنها ،به نسلهای جدید برای حفظ طبیعت و فرهنگ
منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار است (شکوری و همکاران .)0100 ،همچنین تعامل با افراد خارج از جامعه باعث افزایش آگاهی
از موضوعات واقعی میشود که بر جوامع بومی تأثیر میگذارد .گردشگران ،گیاهان دارویی و روشهای مصرف آنها را به طور
مستقیم با فرهنگ مصرف و نوع گونههای گیاهی مناطق خود مقایسه میکنند (کارلی لوسنر )0118 ،و با فرهنگ مردم بومی ،اعم
از غذایی ،لباس ،محصوالت و صنایع دستی استان بیشتر آشنا میشوند .همچنین منابع طبیعی تجدید پذیر گیاهان دارویی ،فرآوری
آنها ،تهیه محصوالت و سوغات استان و فروش آنها ،باعث ایجاد فرصتهای شغلی برای تعداد زیادی از کارگران مشاغل
مختلف میشود .عالوه بر این ،جابجایی کارخانههای تولیدی از مراکز صنعتی و ایجاد کارخانههای کوچکتر در مناطق روستایی را
تسهیل خواهد کرد (رکوسکا و همکاران .)0110 ،بنابراین با توجه به اثرات مفید گردشگری درمانی با استفاده از گیاهان دارویی و
طب سنتی که خود یکی از سودآورترین شاخههای گردشگری است ،فراهم کردن زمینهای برای جذب گردشگران در نواحی
روستایی میتواند زمینههای توسعه پایدار روستایی را فراهم کند (عباس زاده و همکاران .)0100 ،بنابراین توسعهی گردشگری
سالمت مبتنی بر گیاهان دارویی و طب سنتی در این استان عالوه بر ایجاد فضای مناسب و مهیج برای گردشگران ،محیطهای
روستایی را تبدیل به محیطی پویا ،حمایتی و انگیزشی برای کارآفرینی زنان و جوانان بیکار خواهد کرد .سبب رونق اقتصادی شده و
فرهنگ زیبای مردم استان ،عادات غذایی ،صنایع دستی و محصوالت لبنی ،مصرف سنتی گیاهان دارویی که میراث گذشتگان این
سرزمین است را میتوان به گردشگران داخلی و خارجی انتقال داد.
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5

چکـیده
امروزه بخش قابل توجهی از منابع زیست محیطی از سوی گردشگران و به واسطه عدم آگاهی آنها از رفتارهای آسیب
رسان به محیط ،متاثر میشود؛ از این رو ،نشانزدهای زیست محیطی مربوط به رفتار گردشکران باید بیش از پیش کنترل
شود .هدف از این پژوهش تعیین فاکتورهای موثر بر پیشگیری از بروز رفتارهای نامناسب و تاثیرگذار بر منطقه میزبان
مورد بازدید است ،تا بدین واسطه با ارائه مدلهای طراحی رفتاری و مؤلفههای پایداری ،گردشگری پایدار شکل گیرد .در
این پژوهش توصیفی  -تحلیلی ،بخشی از دادهها از طریق پرسشگری و استفاده از پرسشنامه لیکرت پنج مقیاسه ،جمع
آوری شد .در این بررسی  81پرسشنامه برخط که ار سوی طراحان صنعتی و معماران به عنوان نمونههای داوطلب تکمیل
گردید به کمک نرم افزار  SPSSWin21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داده که بین تغییرات رفتاری
توریست و کاهش پسماند و حفظ محیط زیست ارتباط معناداری وجود دارد .این بررسی نشان داده که آموزش به توریست،
کاهش خسارات زیست محیطی را به همراه دارد .آنالیز نتایج حاکی از این بوده که بهبود طراحی المانهای محیط مورد
بازدید تاثیرات مثبتی بر تغییر رفتار گردشگران خواهد داشت .اهمیت تطابق شایسته ،بین فعالیت گردشگران و فرهنگ
بومی منطقه مورد بازدید ،از دیگر نتایج حاصل شده از این بررسی محسوب میشود .هر چند که بین یکسان بودن امکانات
در اختیار توریست با ساکنان محلی ارتباط معناداری وجود ندارد اما اعمال جریمههای برنامهریزی شده ،به کاهش تخریب
های زیست محیطی ناشی از فعالیت گردشگران منجر میشود .باستناد یافتهها و با توجه به لزوم فراهم سازی بستری
مناسب برای دستیابی به گردشگری پایدار ،طراحی رفتار و کاربست اصول طراحی محیط ،محصول و خدمات که از
تخصصهای طراحان صنعتی و معماران محسوب میشود ،ضرورت خواهد داشت.
واژگـان کلـیدی :گردشگری پایدار ،طراحی رفتاری ،طراحی محیط ،طراحی صنعتی

 -1کارشناس ارشد ،گروه معماری داخلی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران( ،نویسنده مسئول)
Mozhganspr.72@gmail.com

 -2دانشجو رشته طراحی صنعتی ،دانشکده معماری شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ،ایران ،تهران
 -3دانشجو رشته طراحی صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران مرکز ،تهران
 -4دانشیار گروه طراحی صنعتی ،دانشگاه علم و صنعت ،ایران ،تهران
 -5کارشناس ارشد ،گروه طراحی صنعتی ،موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس ،تهران
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طبق اعالم سازمان گردشگری جهانی ،گردشگری پایدار فرایندی است که باعث بهبود کیفیت زندگی میزبانان ،تأمین تقاضای
بازدیدکنندگان با حفاظت منابع طبیعی و انسانی میشود (ملکی و همکاران )1399 ،که میتوان با ایجاد بستر مناسب محافظت از
محیط زیست را با به کارگیری مؤلفههای پایداری برای محیط به وجود آورد ( بحرینی.)1399 ،
گردشگری یک پدیده اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است که مستلزم جابجایی مردم به کشورها یا مکانهای خارج از محیط
زندگی افراد برای اهداف شخصی ،تجاری و حرفهای است(سازمان ملل نیویورک  .)2010 ،1سازمان جهانی گردشگری ملل متحد،
گردشگران را به سه دسته تقسیم میکند دسته اول شامل گردشگران بومی میشود؛ ساکنان یک کشور هستند که فقط در آن
کشور سفر میکنند .دسته دوم گردشگر داخلی نام دارند و غیرمقیمانی هستند که به کشور مشخص مسافرت میکنند و دسته سوم
گردشگر خارجی نام دارند که در واقع ساکنان کشور معینی هستند که به کشور دیگری خارج از کشور محل سکونت خود سفر می-
کنند (سازمان ملل نیویورک .)2010 ،با توجه به اینکه گردشگری به یک صنعت بزرگ در دنیا تبدیل شده و به عنوان منبع
درآمدی برای دولتها به حساب میآید و گروههای مختلفی مانند گردشگران ،ساکنان ،اپراتورهای تجاری و نمایندگان دولتی از آن
منفعت کسب میکنند (پیرسون و هاردلی  )2018 ،2از اینرو نقش بازاریابی در آن حائز اهمیت است .به همین دلیل برای ایجاد
گردشگری پایدار بازاریابی گردشگری باید بر روی مدلهایی از گردشگری سرمایهگذاری کند که بر حفظ محیط زیست ،منابع و
میراث فرهنگی متمرکز هستند (غالم رببانی  3و همکاران.)2013 ،
برای رسیدن به گردشگری پایدار باید رفتار و فعالیتهای گردشگری را به گونهای طراحی کرد که دارای هماهنگی با اصول
پایداری باشد ،به نحوی که گردشگر خود را عضوی از محیطهای طبیعی و فرهنگی و تاریخی ببیند و به حفظ آن اهمیت دهد
(قربانپور و همکاران .)1398 ،با به کارگیری مدلهای رفتاری رفتارهای گردشگر در سوی حفاظت از محیط زیست شکل میگیرد.
طراحی رفتاری که از زیر حوزههای طراحی صنعتی و معماری داخلی محسوب میشود ،روشی است که ضمن جلوگیری از آسیب
های محیط زیست ،منجر به همدلی و مسئولیتپذیری زیست محیطی گردشگران و کاهش آلودگی تولیدشده در مکانهای
گردشگری و در نهایت حفاظت محیط زیست در سفر و سالم نگهداشتن منطقهی گردشگری میشود (شیرمحمدی و
همکاران .)1399،همچنین تالشی برای تاثیرگذاری بر رفتار انسان است (ماسلو و مینتز  .)1956 ،4طراحی رفتار بر این مهم تاکید
دارد که با طراحی محیط یا محصول می توان رفتار کاربران را مدیریت نمود .طراحان با تاثیرگذاری در فرآیند طراحی میتوانند در
جهت شکل گرفتن رفتاری مثبت در افراد اثرگذار باشند .برای رسیدن به جامعهای پایدار باید  90تا  95درصد از میزان مصرفگرایی
منابع تقلیل یابد(گاردنر و اسمپات  .)1998 ،5برای رسیدن به گردشگری پایدار میتوان مقاصد گردشگری را با توجه به اصول و
شاخصههای پایداری و به کارگیری مدلهای رفتاری حفاظت نمود .با چنین راهکارهایی نه تنها میزان درآمدهای جامعه میزبان و
افراد محلی افزایش پیدا میکند بلکه بستر مناسبی برای توسعهی زیرساختها و افزایش اشتغال و حفظ فرهنگ بومی و مهمتر از
آن حفظ محیط زیست ایجاد میشود (جمعه پور و همکاران.)1397 ،
با توجه به ضرورت موضوع پژوهش در خصوص ایجاد گردشگری پایدار ،در این پژوهش سعی شده تا مؤلفههای آسیب زننده
به محیط زیست که توسط گردشگر بروز میکند مورد بررسی قرار گرفتهشود و باستناد آن ،مدلهای رفتاری مناسب ،مبتنی بر
اصول طراحی محیط و محصول ،ارائه گردد .در این پژوهش بررسی ارتباط بین مقرر کردن جریمههای خاص و حفظ هرچه بیشتر
محیط زیست و همچنین معیارهای مؤثر در کنترل آسیبهای محیط زیستی مورد تاکید قرارگرفتهاست .از سویی کشف رابطه بین
میزان آگاهی گردشگران از دانش توریسم پایدار و کنترل آسیبهای زیست مح یطی در مقصد گردشگری نیز مورد بررسی قرار
گرفت.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گیرش پریاگا  )2018( 6در پژوهش خود به ارتباط بین انگیزه ،حس تعلق خاطر به مقصد گردشگری ،ادراک گردشگر از
تاثیرگذاری آن به محیط زیست و رضایت و خشنودی با استفاده از سیستم شناختی عاطفی و رفتاری میپردازد .نتایج این بررسی
نشان داده که انگیزه ،ارتباط معناداری با درک توریست از تاثیرگذار بودنش نسبت به محیط دارد ،بدین صورت ،که گردشگرانی که

1 United nation, New York
2 Pearson & Hardy,
3 Ghulam Rabbany
4 Maslow and Mintz
5 Gardner and Sampat
6 Girish Prayag
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 -3گردشگری پایدار
صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین صنعتها شناخته میشود لذا با ایجاد گردشگری پایدار میتوان
جذب گردشگران و عدم آسیب به محیط برای منطقه توریستی را به همراه داشت( دبدبه و همکاران .)1399 ،طبق تعریف یونسکو
در گردشگری پایدار ،مردم محلی وگردشگران ،میراث فرهنگی و محیط زیست دارای اهمیت و ارزش هستند (محمدی و همکاران،
 .)1396گردشگری پایدار مفهوم بازدید از مکانی به عنوان گردشگر و تالش برای تأثیرگذاری مثبت بر محیط ،جامعه و اقتصاد است
(لیسسی  .)2017 ،9مولر از اولین کسانی بود که گردشگری پایدار و لزوم توجه به موضوعاتی مانند اهداف محیط زیست ،اهداف
اقتصادی ،اهداف اجتماعی را مطرح نمود (شکوری و همکاران.)1390 ،
گردشگری پایدار بر پایه مدیریت منابع زیست محیطی استوار است  ،به صورتی که فرآیندهای زیست محیطی ،تنوع زیست
محیطی و سیستمهای حمایت زندگی را با توجه به احترام به ارزشهای فرهنگی حفظ کند (قربانپور و همکاران .)1398 ،با صنعتی
شدن و آلودگی بیش ازحد شهرهای بزرگ و آسیبهای محیطی به مناطق توریستی ،پایداری و حفظ محیط زیست از مولفههای
اثرگذار در پیشرفت زمینههای اقتصادی و بهبود شاخصهای نیروی انسانی مناطق بومی شناخته شد (سرکرده ،مجاهدی) 1399 ،
گزارش وزارت محیط زیست برای مدیریت گردشگری پایدار در کاکس بازار  10در سال  2008عنوان کرد ،در حال حاضر هزینه
گردشگری به نوعی تحمیلی است بر مردم محلی ،با این وجود به ازای این هزینهها ،مزایای قابل توجهی از گردشگری دریافت

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)12 :زمستان 1399

انگیزههای فرهنگی ،تجربه و یادگیری از بازدید یک مکان را دارند دارای درک بیشتری از اثرات مثبت و منفی هستند که به واسطه
حضورشان بر محیط زیست وارد میکنند.
شکوری و همکاران ( )1390در بررسی خود ضمن شناسایی مؤلفههای توریسم پایدار ،مواردی چون حفظ تنوع موجود ،استفاده
از منابع پایدار ،حمایت از اقتصاد محلی ،آموزش ،احساس مسئولیت را مهم دانستند .پژوهشی تحت عنوان " الگوهای رفتاری برای
طراحی رفتار ترغیب کننده  " 1توسط بی جی فاگ  2در سال  2009مدل رفتاری فاگ را مورد بررسی قرار دادهاست ،هدف از این
مدل نشان دادن مؤلفههایی است که با کمک آن میتوان رفتار کاربر را به سمت رفتار هدفمند ،هدایت نمود .در این پژوهش سه
مؤلفهی انگیزه ،توانایی و تلنگر و عواملی که باعث شکل گیری و افزایش این سه مؤلفه میشوند مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است ،تا بدین وسیله بتوان احتمال شکل گرفتن رفتار هدف را در کاربر افزایش داد .مینگ چانگا  3در سال  2015عنوان میکند که
دانش محیط زیستی رفتار پایدار توریست را به همراه دارد ،عالوه بر آن شاخصهای دیگری مانند حساسیت توریست به مقصد
گردشگری و حس یکی بودن توریست با مکان و مسئولیت پذیری زیست محیطی در ایجاد رفتار پایدار مؤثر هستند .نتایج پژوهش
نشان می دهد ،افرادی که دارای دانش زیست محیطی هستند از حساسیت بیشتری نسبت به حفظ محیط زیست برخوردار هستند.
در همین راستا حس تعلق به مقصد پیدا می کنند و رفتار مسئولیت پذیری زیست محیطی از خود بروز میدهد .توسیادیا  4در سال
 2017پژوهشی با عنوان " فناوری و طراحی رفتاری در گردشگری  "5انجام داد .در این مقاله عنوان میشود که در دنیای امروزی،
تکولوژی به یک عضو جدا نشدنی در گردشگری و محیط زیست تبدیل شدهاست .تکنولوژیهای مرتبط با صنعت توریسم بر مبنای
تغییر رفتار توریست و تاثیرگذاری بر تجربهی بازدید او از محیط طراحی شدهاند .در این مقاله تئوریهایی در رابطه با تکنولوژی و
گردشگری ارائه شدهاست و همچنین در جست و جوی آن است که با استفاده از تئوریهای رفتاری ،تئوریهای مورد نظر در زمینه
گردشگری را عملیاتی نماید تا بدین واسطه شکل گرفتن رفتار سادهتر و مشکالت طراحی توسط تکنولوژی حل شود .هدف نهایی
پژوهش نیز آن است که با ایجاد تجربهای به یاد ماندنی برای گردشگر جذب گردشگر افزایش یابد تا سود بیشتری برای ذینفعان
ایجاد شود .در مقالهای که توسط استفن کلون  6در سال  2010صورت گرفتهاست ،صحبت از آن است که طراحان صنعت باید
دارای نقش پررنگی در زمینهی طراحی رفتاری باشند ،تا بدین وسیله امکان ایجاد گامهای مثبتی در جهت دستیابی به پایداری
برداشتهشود .فی فی ایکس یو  7در سال  2020به بررسی سازگاری و ارتباط رفتار حمایتی از محیط زیست در خصوص گردشگری
پرداختهاست .نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین مدل پی ایی بی  8و گردشگری پایدار وجود دارد.

1 A behavior model for persuasive design
2 BJ Fogg
3 Ming Cheng
4 Tussyadiah
5 Technology and behavioral design in tourisim
6 Stephen clune
7 Feifei X U
8 PEB - Protecting environment behavior
9 Lisse
شهری در کشور بنگالدش 10 Cox’s Bazar :
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نمیکنند .باستناد نظر شکوری و همکاران()1390گردشگری پایدار در ابتدا باید استخدام بومیان را فراهم کند تا بتواند ارتباطی بین
مشاغل بومی و توریست به وجود آورد.

شکل  -1ابعاد و اجزای اصلی گردشگری پایدار (شکوری و همکاران)1390 ،
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به دلیل اینکه صنعت توریست بیشتر در بخش خدمات فعالیت دارد اهمیت نیروی انسانی حائز اهمیت بیشتری از سایر
بخشهای اقتصادی است و سرمایه گذاران در صنعت گردشگری نیز بیشتر مایل به ایجاد و رشد اشتغال نسبت به سرمایهگذاری با
ارزش مشابه در سایر بخشها هستند ( نیتو  .)2003 ،1سومین تأثیر سیاسی و سیاستگذاری درگردشگری است که به دنبال مواردی
مانند  :توسعه گردشگری در آینده به عنوان یک اولویت در اقتصاد با حمایت دولت و بخشهای محلی ،استفاده بهینه و حصول
اطمینان از حفاظت از منابع طبیعی و محیط های فرهنگی و شهری ،افزایش کیفیت امکانات و خدمات توریستی با بهبود سیاست
های منابع انسانی ،نوسازی و گسترش زیرساخت های عمومی به نفع توسعه گردشگری و افزایش نقش بخش خصوصی در
گردشگری است (دومیترو .)2012 ،2
شناخت و پیشبینی رفتار افراد نقش موثری در ایجاد گردشگری پایدار دارد؛ این شناخت میتواند در جهت آگاهی از رفتار
گردشگران در محیط زیست ،نوع استفاده آنها از امکانات و میزان رضایتمندی آنها از مقصد باشد ( الندنا  3و همکاران )2018 ،و
همچنین رفتار افراد با منابع زیست محیطی میتواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رضایت گردشگران بگذارد (دومیترو،
 .)2012عالوه بر آن اگر رفتار گردشگران و نحوهی هزینه کردن آنها در محیط کنترل شدهباشد ،نه تنها صدمات وارده به محیط را
تا حد امکان کاهش میدهد بلکه به عنوان نیروی برای درآمدزایی جامعهی میزبان نیز عمل میکند( الندنا و همکاران.)2018 ،
زمینههای اجتماعی (شیرمحمدی و همکاران ،)1399 ،سطح تحصیالت ،سن ،عالیق و میزان درآمد (الندنا و همکاران،)2018 ،
جنسیت و هم چنین باورها و هنجارهای اخالقی افراد (هان  4و همکاران )2017 ،از عواملی هستند که میتوانند بر نگرش و رفتار
افراد تاثیر بگذارد .هنجار میتواند تعهد اخالقی افراد برای انجام و یا جلوگیری از شکل گرفتن رفتار خاص باشد؛ میتوان با الزام
گردشگر به انجام الگوی رفتار طراحی شده ،رفتار محیط زیست دوستانه را در او ایجاد کند (هان و همکاران.)2017 ،
آگاهی از ابزارهایی است ،که میتواند در جهت حفاظت از محیط زیست و بهبود مسائل اقتصادی در جامعه میزبان مؤثر عمل
کند (غالم رببانی و همکاران .)2013 ،زیرا گردشگرانی که آگاهی بیشتری از دانش اهمیت محیط زیست دارند ،ارتباط بیشتری با
محیط مورد بازدید برقرار میکنند (مینگ چینگا و همکاران .)2015 ،این دانش میتواند سبب بروز رفتار مسئولگرایانه افراد در سوی
حمایت از محیط زیست شود ( فی فی ایکس یو و همکاران)2020،
به هر روی ،از منظر گردشگری پایدار ،ضمن دقت بر جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،باید نشانزدهای زیست محیطی
حاصل از فعالیت گردشگران  ،کنترل شود که بخشی از این اقدامات به واسطهی تحقق تفکر طراحی میسر میشود .در واقع با
رویکردهای طراحی محیط و محصول میتوان تاثیرات منفی گردشگری را کاهش داد .جدول( )1نمونههایی از آثار منفی گردشگری
بر محیط زیست را نشان می دهد.
1 Neto
2 dumitru
3 Landona
4 Han
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جدول  -1تاثیرات منفی گردشگری در مناطق میزبان (سانلو)2003،1

تقلیل منابع طبیعی

آلودگی

منابع آبی

در مناطق گرم و خشک به دلیل آب و هوای گرم ،مصرف آب هنگام
تعطیالت تقریباً دو برابر بیشتر از میزان متوسط مصرف ساکنان منطقه
است.

منابع محلی

به دلیل ویژگیهای فصلی این صنعت ،بسیاری از شهرهای گردشگری در
فصلهای شلوغ به تعداد ده برابر بیشتر بازدیدکننده نسبت به دیگر فصل-
ها دارند ،این امر میتواند فشار زیادی به منابع محلی مانند انرژی،
موادغذایی و سایر مواد اولیه که ممکن است به سختی تأمین شوند  ،وارد
کند.

فرسایش زمین

جنگل زدایی و استفاده از زمین برای اسکان و تأمین سایر زیرساختها و
استفاده از مصالح ساختمانی و همچنین تامین سوخت باعث فرسایش
زمین میشود.

آلودگی صوتی ،بصری،
فاضالب ،مواد شیمیایی و
زبالهها

آلودگیهای ناشی از فعالیتهای تعداد زیاد از گردشگران

تأثیرات فیزیکی ناشی از
فعالیتهای گردشگری

آسیب زدن به پوشش گیاهی و خاک

پیامدهای فیزیکی

گردشگری پایدار در تالش است تا بوسیله مؤلفههای پایداری و رفتاری ،آسیبها و تأثیرات منفی وارده بر محیط زیست را
کنترل کند .برای نمونه دلبستگی مکانی باعث می شود تا گردشگران نفع شخصی خود را با حفاظت از محیط زیست در یک جهت
ببینند و به همین سبب رفتاری که در قبال محیط زیست از خود بروز میدهند رفتار قدردان و دلسوزانه است (مینگ چینگا و
همکاران .)2015 ،اگر توریست احساس عاطفی و دلبستگی به فضا داشتهباشد ،نسبت به جاذبههای گردشگری حساس بوده و
درگیری عاطفی و تعلق به مکان پیدا میکند و به حفاظت محیط زیست فضا اهمیت بیشتری میدهد؛ در نهایت فعالیتهایی در
جهت حمایت از محیط زیست انجام میدهد(خوشابی ،خزائی پول.)1399 ،
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تأثیرات فیزیکی توسعه
گردشگری

فعالیتهای ساختمانی و توسعه زیرساختها ،جنگلزدایی ،استفاده بیرویه
از زمین یا عدم استفاده پایدار و توسعه سواحل

 -4طراحی رفتاری
طراحان می توانند با طراحی محصوالت و خدمات در سوی حل مشکالت رفتاری حرکت کنند تا بدین صورت رفتار مثبت افراد
شکل گیرد (کلون  .)2010،محیطها بر ادراک ،شناسایی ،اثرگذاری و رفتار انسان تاثیرگذار هستند .رفتار انسان بشدت تحت تأثیر
الگوهای ذهنی است که با نیازها ،انگیزه ها و تواناییهای وی در تعامل است (حاتمی نژاد و همکاران .)1398 ،در این راستا میتوان
از مولفه های رفتاری مرتبط با حوزه حفاظت محیط زیست استفاده کرد .برای نمونه ،در مدل رفتاری فاگ سه فاکتور انگیزه ،توانایی
و تلنگر مورد بحث قرار میگیرد .مدل فاگ بیان میکند که شکل گرفتن رفتار هدف ،نیازمند انگیزه ،توانایی کافی و یک تلنگر
تاثیرگذار است که با وجود هر سه فاکتور امکان ایجاد رفتار هدف شکل میگیرد (فاگ .)2009 ،در کاربرد این مدل ،طراح باید سعی
نماید تا با داشتن دانش بکارگیری مؤلفههای انگیزه (جدول  )2و مؤلفههای توانایی (جدول  ) 3انگیزه و توانایی ،افراد افزایش پیدا
کند یا امکان افزایش یک یا هر دو آنها وجود داشتهباشد .فاگ اشاره میکند که توانایی و انگیزه قابل تبادل هستند ،به عبارتی ،در
صورت کاهش انگیزه ،وجود توانایی باال منجر به ایجاد رفتار هدف میشود (فاگ  .)2009 ،بیشک در صورت وجود انگیزه و
توانایی ،باید تلنگر نیز برای ایجاد رفتار هدف وجود داشتهباشد (جدول  .) 4تلنگر دارای سه مرحله است :ابتدا کاربر متوجه تلنگر
شده ،سپس تلنگر را با یک رفتار هدف همراهی می کند و در نهایت با وجود انگیزه و توانایی کافی ،تلنگر کامال مؤثر به سمت رفتار
هدف عمل میکند .در نتیجه از مدل فاگ و عوامل سه گانه آن می توان در تقویت عوامل انگیزشی بین گردشگران با هدف

1 SunLu
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گردشگری پایدار بهره گرفت (فاگ  .) 2009 ،زمانی که رفتار توریست هدفمند است ،اثرات منفی که ممکن است به واسطه رفتارش
بر طبیعت اعمال کند کاهش مییابد و رفتارش در سوی رعایت ارزشهای محیط زیست دوستانه شکل میگیرد.

لذت و رنج
امید و ترس
مقبولیت اجتماعی یا
ترد شدن از جامعه

زمان
پول
فعالیت فیزیکی
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انحراف اجتماعی
غیر روتین بودن
چرخه ذهنی

جرقهای به عنوان
تلنگر
سادهسازی به عنوان
تلنگر
نشانهای به عنوان
تلنگر

جدول  -2مؤلفههای ایجاد کننده انگیزه (فاگ.)2009 ،
کاربر نیاز به فکر کردن در مدت زمان طوالنی ندارد و در همان لحظه نسبت به اتفاقی که رخ میدهد واکنش
نشان میدهد.
امید به معنای انتظار فرد برای یک رخداد مقبول است و ترس به عنوان انتظار برای رویداد ناگوار است .برای
مثال افراد در بیشتر مواقع ترس ناشی از یک عمل دردناک را به بهای نتیجه خوبی و مطلوبی که در ازای
عمل رخ میدهد ،میپذیرند
شاخص مقبولیت ،بسیاری از رفتارهای افراد را کنترل میکند؛ بدین صورت که افراد معموال مشغول انجام
فعالیتهایی می شوند که در ازای آن مقبولیت اجتماعی بدست آورند و از خطر طرد شدن به دور شوند.
جدول  -3مولفههای توانایی (فاگ .)2009 ،
شاخص سادهسازی فعالیت است .در صورت وجود زمان توانایی نیز قابل شکلگیری است.
شکلگیری رفتاری که برای کاربر هزینه بر باشد ساده نیست .در برخی موارد با خریدن زمان با استفاده از پول
سادهسازی فعالیت شکل میگیرد.
رفتارهایی که نیازمند فعالیتهای فیزیکی طاقت فرسا و سنگین هستند معموال ساده نیستند.
انحراف اجتماعی به معنای برخالف عرف جامعه عمل کردن و شکستن قوانین جامعه است .به همین دلیل
اجرای اینگونه رفتارها دشوار است.
رفتارهایی که مردم هروز به طور مداوم انجام میدهند و به روتین زندگی آنها تبدیل شده به عادت تبدیل
میشود و به مراتب انجام رفتار نیز ساده تلقی میشود.
اگر رفتار هدف نیازمند فکر کردن زیاد باشد در این صورت شکلگیری رفتار ساده نیست؛ خصوصا زمانی که
ذهن افراد درگیر مسائل و مشکالت دیگری باشد.
جدول  -4انواع تلنگر (فاگ)2009 ،
تلنگر جرقهای در هنگام کمبود انگیزه ی انجام رفتار برای افزایش و ایجاد انگیزه کاربر مورد استفاده قرار می-
گیرد.
تلنگر سادهسازی ،در صورت وجود انگیزه باال و کمبود توانایی کاربر استفاده میشود.
صرفا برای یادآوری به کاربر است و هدف اصلی آن انگیزه و توانایی نیست .مانند چراغ راهنمایی و رانندگی
که با تغییر رنگ خود انجام رفتار مورد نظر را به کاربر متذکر میشود.

همان گونه که اشاره شد مدل دیگری تحت عنوان مدل پی ایی بی) 1 (PEBیا رفتار حفاظت از محیط زیست در راستای
گردشگری پایدار قابل استفادهاست .مدل پی ایی بی مرتبط با رفتار افراد در داخل و اطراف محل سکونتشان است که تاثیرات
محیطی مثبت را به همراه دارد .این مدل از مواردی مانند :بهرهوری از منابع تجدیدپذیر (خرید لوازم صرفه جویی در مصرف انرژی)،
مصرف سبز (خرید مواد غذایی ارگانیک) ،بازیافت منابع خانگی (باطری ها) ،انتخاب حمل و نقل سازگار با محیط (اتوبوس،
دوچرخه) حمایت میکند .از اهداف مدل پی ایی بی تشویق دیگران به داشتن رفتار پایدار با حفظ ارزش های شخصی ،آگاهی از
عواقب و رعایت هنجارهای شخصی و اجت ماعی است تا تأثیرات منفی محیطی که توسط رفتار افراد در محیط زیست به وجود می -
آید کاهش پیدا کند ( الندنا و همکاران.)2018 ،
مدل ایی آر بی( 2 )ERBنیز یک استراتژی کارآمد برای ایجاد رفتار پایدار برای حفاظت از محیط زیست است و باعث میشود
تأثیرات منفی و آسیبهای وارد شده به محیط زیست که توریست با حضورش در مقصد انجام میدهد کاهش پیدا کرده و با وجود
تراکم بازدیدکنندگان در یک مکان همچنان پایداری برای محیط زیست وجود داشتهباشد ( ژانگ  )2019 ،3و ارزش رفتار مثبت افراد
به نمایش گذاشتهشود (مینگ چینگا و همکاران  .)2015مدل  ERBباعث می شود تا افراد مواردی مانند :تغییرات آب و هوایی به
1 PEB- Protecting Environment Behaviour
2 ERB – Environment responsible behavior
3 Zhang
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واسطه ی آسیب به محیط زیست ،خطرات رفتاری نامناسب گردشگران با محیط زیست و چرایی انتخاب محل اقامتشان مانند
انتخاب هتلهای سبز ،حفظ اراضی و حیات وحش را در نظر داشتهباشند (ژانگ . )2019 ،یکی دیگر از مدل های رفتاری ،مدل تی
پی بی( 1 )TPBاست .این مدل رفتاری برآن است تا با برنامه ریزی مناسب ،بروز رفتارهایی از توریست است برای حفظ محیط
زیست را افزایش دهد و از صدمه زدن به اکوسیستم جلوگیری کند .در این مدل رفتاری عواملی مانند هنجارهای ذهنی ،کنترل
رفتارهای درک شده در ایجاد رفتار گردشگران تأثیرگذار هستند(هان و همکاران.)2017 ،

 -5قصد رفتاری

 -6محصول گردشگری
محصول گردشگری ،شامل جاذبههای طبیعی مانند آبشارهای طبیعی ،اسکی ،صخره نوردی یا جاذبههای ساختهشده توسط
انسان مانند ،انواع پارکها ،هتلها ،استراحتگاهها ،رستورانها ،تئاترها ،فعالیتها ،کنسرتها ،جشنوارهها و رویدادها است .جاذبههای
تاریخی و میراث فرهنگی ،مانند یادگیری تهیه غذای محلی یا ساختن صنایع دستی جامعه میزبان ،از دیگر انواع محصوالت
گردشگری بشمار میآیند .امروزه بازاریابی هدفمند و ارائه محصوالت گردشگری با توجه به اینکه اکثریت گردشگران قبالً از مقصد
بازدید نکردهاند یک امر بسیار حیاتی است (ماک نالتی  3و همکاران .)2011 ،محصوالت گردشگری از سه زیرمجموعهی تجربی،
عاطفی و فیزیکی تشکیل میشوند .زیرمجموعه تجربی شامل مواردی چون جشنوارهها ،فعالیتها ،اجتماعات ،رویدادها ،سرگرمی،
خرید ،خدمات است .زیرمجموعه عاطفی مؤلفههای منابع انسانی ،فرهنگی ،تاریخی ،مهماننوازی را در بر میگیرد و زیر مجموعه
فیزیکی نیز مواردی از قبیل مسائل زیرساختی ،منابع طبیعی ،محل اسکان و رستورانها را شامل میشود (ماک نالتی و
همکاران.)2011،
از منظر طراحی ،وظیفهی طراح صنعتی ،ترکیب هنر ،علم و فناوری برای ایجاد محصوالت جدید و قابل استفاده افراد است
(موریس  )2016 ،4از این روکاربست اصول طراحی صنعتی و معماری محیطی میتواند راهی به سوی توسعه محصوالت گردشگری
پایدار تلقی شود.
توسعه محصول گردشگری ،فرآیندی است که به موجب آن منابع یک مقصد خاص برای پاسخگویی به نیازهای گردشگران
داخلی و خارجی شکل میگیرد .برخی از محصوالت گردشگری قابل لمس نیستند؛ در هنگام ارائه این خدمات باید به فرآیند تفکر
گردشگر توجه کرد .با توجه به انتظارات ،تجربه و خاطرات گردشگر میتوان بازار بالقوهای بوجود آورد (ماک نالتی و
همکاران .)2011،بی تردید ،پیادهسازی تفکر طراحی محصول و خدمات ،دستیابی به اهداف پیشگفت را تسریع و تسهیل میکند .از
طرفی ،عرصه طراحی خدمات نیز که از حوزه های کاربردی در طراحی صنعتی و معماری داخلی محسوب میشود ،کامال با طراحی
مبتنی بر توسعه گردشگری پایدار مرتبط است (شکل .) 6
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درکی که افراد از بروز یک رفتار خاص دارند قصد رفتاری آنها برای انجام آن رفتار خاص است .قصد رفتاری افراد به عنوان
یک موقعیت ذهنی شناخته میشود که با عمل وی ارتباط برقرار میکند .در واقع نگرش فرد ،به نیات رفتاری تبدیل شده و در
نهایت باعث بروز عمل رفتاری میشود( .باسخا و همکاران .)1398 ،یکی از فاکتورهای مهم برای ایجاد گردشگری پایدار ،ایجاد
نگرش مثبت نسبت به حضور توریست در منطقه ،برای ساکنین آن منطقه است .افراد ساکن در منطقه مورد بازدید ،باید از
سودآوری بازدید گردشگران آگاه شوند .هرچه ساکنین نگرش مثبتتری نسبت به توریست و منافعی که توریست برای آنها به
همراه دارد داشتهباشند به همان نسبت حمایت آنها از این صنعت بیشتر شده و صنعت توریست به سمت گردشگری پایداری سوق
پیدا میکند ( ووسنم  .)2020 ،2با توجه به تحقیقات اخیر رفتار محیط زیست دوستانه گردشگران تحت تاثیر رفتار هدفمند آنها ،که
توسط دیزاینرها طراحی میشود ،شکل میگیرد .چارچوبهای روانشناختی نیز در شکلگیری رفتار افراد بیتاثیر نیستند .بر این
اساس متغیرهای روانشناختی رفتار گردشگر را به سمتی هدایت میکنند که مصرف خدمات ناپایدار گردشگری در منطقه را
جایگزین خدمات پایدار کنند .مطالعات بیشماری در زمینه حمایت از محیط زیست نشان دادهاست که هنجارهای شخصی تاثیر قابل
توجهی بر طراحی رفتار و تصمیم به انجام کار توسط توریست دارند (هان و همکاران.)2017 ،

1 TPB – Theory of Plan Behavior
2 Woosnam
3 Macnulty
4 Morris
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شکل  -2بلوپرینت خدمات گردشگری (ماک نالتی و همکاران)2011،

-7روش شناسی پژوهش
در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،باستناد اهمیت کنترل آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت گردشگران ،به مواردی
مانند ایجاد دلبستگی گردشگران به محیط ،افزایش آگاهی ،بهبود مدیریت برنامهریزی محیط زیست ،انواع مدلهای رفتاری با
پیروی از شاخصهای پایداری تاکید شد ه تا به واسطه آن بتوان با تغییرات رفتاری مقتضی ،به کمک طراحی محیط ،خدمات یا
محصول و بهکارگیری مدل های رفتاری ،رفتار مثبت گردشگران را شکل داده تا به تبع آن ،حفا ظت از محیط زیست و در نهایت
ایجاد گردشگری پایدار برای مقصد میزبان به وجود آید.
در این مطالعهی به ارتباط بین گردشگری پایدار با مؤلفههای پایداری و مدلهای طراحی رفتاری برای کنترل آسیبهای
زیست محیطی و حفاظت از آن پرداخته شدهاست .برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای ،میدانی و پرسشنامه برخط به زبان
فارسی در محیط گوگل داک و به صورت لیکرت پنج مقیاسه استفاده شد 81 .نفر از معماران و طراحان صنعتی در تابستان سال 98
شامل  46درصد زن و 54درصد مرد با حداقل تحصیالت کارشناسی و حداکثر دکترا به عنوان نمونه های داوطلب ،به پرسشنامه
پاسخ دادند .دادههای جمعآوری شده در این مرحله ،در محیط نرم افزار  SPSSWin21و از طریق آزمون همبستگی رتبهای
اسپیرمن ،تجزیه و تحلیل شد.

-8نتایج
نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین طراحی محیطی با هدف کاهش پسماند و تغییر رفتار توریست از یک سو و بین
تناسب فعالیت توریست برای توجه به محیط زیست از سوی دیگر ،ارتباط معنیدار وجود دارد .نتایج نشان داد که آزمودنیها به طور
معنی داری با مفاهیم زیر ،کامال موافق بوده اند.
 وجود جریمه رفتارهای آسیب زننده به محیط را کنترل میکند.
 فعالیتهای توریست باید با فرهنگ بومی مقصد مطابقت داشتهباشد.
 آموزش به توریست میتوانند خسارت زیست محیطی را کاهش دهد.
 طراحی محیطی مناسب موجب کاهش پسماند در محیط میشود.
 بهبود طراحی محیطی میتواند به تغییرات رفتار توریست کمک کند.
 کیفیت امکانات رفاهی بر مدت زمان حضور توریست در مقصد تاثیرگذار است.
 بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی به کاهش خسارت محیط زیست منجر میشود.
 بهبود امکانات اقامتی و بهداشتی در جادهها منجر به افزایش سفرهای جادهای میشود.
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این توضیح الزم است که تنها  10درصد از افراد با یکسان بودن امکانات در اختیار توریسم با ساکنان بومی منطقه موافق بوده-
اند .عالوه بر موارد یاد شده ،بین اعمال جریمه در قبال رفتارهای آسیب رسان به محیط زیست و اثر بخشی کنترل این دسته از
کنشها ،ارتباط معنیداری دیده شد .افزایش میزان آگاهی گردشگران نسبت به معیارهای پایداری محیط زیست و کاهش تخریب
های زیست محیطی ناشی از گردشگری نیز ارتباط معنی دار حاصل شد.
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تامسون  )1986( 1معتقد است طراحی رفتاری از دو مولفهی :رفتار انسان و شرایط ،منظور شرایطی که در آن رفتار افراد شکل
میگیرد ،تشکیل شدهاست .بین این دو مؤلفه یک همبستگی شکل گرفتهاست .بنابراین طراحی ،تطبیق رفتارها با شرایطی است که
رفتار هدف در آن بکار گرفته میشود.
یکی از اصول تغییرات رفتاری عامل شرطیسازی است .شرطیسازی با تشویق و یا مجازات رفتاری سعی در تکرار رفتارهای
تشویقی و جلوگیری از رفتارهای مجازاتی دارد .اصول دیگر در ایجاد تغییرات رفتاری عامل یادگیری است (باندورا  )1977 ،2که
اساس آن بر مبنای یادگیری رفتاری از طریق مشاهده در محیط است .اصول ذکر شده فقط از طریق نشانهها و تشویقها به دنبال
ایجاد تغییرات رفتاری هستند .اما اصول دیگری نیز وجود دارند که با استفاده از عواملی مانند انگیزش و شخصیت افراد میتوانند
تغییرات رفتاری ایجاد کند .تئوری فاگ نیز بر همین عوامل استوار است .قابل ذکر است که این مدل رفتاری زیر شاخه تغییرات
رفتاری متقاعد کننده نیز میباشد.
تکنولوژی نیز که در طراحی محیط و محصول نقش بسزایی دارد ،یکی از ابزارهایی است که میتواند با ایجاد برخی محرک
های فراتر از تجربیات افراد ،در طراحی رفتاری نقش موثر داشتهباشد .برای مثال نرم افزارهای ورزش که دلیل شکلگیری آنها
زندگی سالم فیزیکی و احساسی برای افراد است و باعث شده تا تغییر رفتاری در افراد ایجاد شود (فاگ .)2009 ،طراحی رفتاری
مبتنی بر کاربست تکنولوژیکی به دنبال برطرف کردن مشکالتی مانند ناتوانی در کنترل ،کمبود توجه و عجز در تواناییهای
شناختی است.
3
یکی از نظریههایی که تأثیر تکنولوژی در تغییر رفتار را عنوان میکند نظریهی ترومپ و همکاران ( )2011است .این نظریه
تغییرات رفتاری را در چهار حالت اصالح کننده  ،4متقاعدکننده  ،5وسوسهکننده  6و تحکیمکننده  7تقسیمبندی میکند .در حالت اصالح
کننده میتوان به نصب تابلوها و نشانهایی در مقصد گردشگری اشاره کرد که بواسطه آنها کاربر مجبور به اصالح رفتار خاص
خود شود .حالت اصالحکننده یک حالت آشکار و قوی است .آشکار به این معناست که کاربر به صورت ملموس تغییر رفتار خود را
متوجه میشود و قوی حاکی از آن است که مؤلفهی ذکر شده دارای اثر بسیار قدرتمندی بر روی تغییر رفتار کاربر و ایجاد رفتار
هدف است .حالت متقاعدکننده به این نکته اشاره دارد که کاربر به بازدید از مکان خاص ترغیب میشود که توسط یک گجت
هوشمند هدایت میشود .متقاعد کننده ،حالتی آشکار و در عین حال ضعیف شناخته میشود .ضعیف به این مسئله اشاره دارد که
اثری که بر تغییر رفتار کاربر دارد ضعیف است .در حالت سوم با اصطالح وسوسهکننده نشر ویدیوهایی از منابع طبیعی
بازدیدکنندگان را به بازدید حضوری از مکان توریستی وسوسه میکند .وسوسه کننده از نوع مخفی و ضعیف است .مخفی یعنی
کاربر تأثیر مؤلفه بر تغییر رفتارش را مستقیما حس نمیکند  .در حالت تحکیم کننده با ایجاد پسورد برای افزایش ایمنی اطالعات
کاربران در وبسایتی که به عضویت آن درآمدند ،ثبت نام و استفاده کاربران از وب سایت محکمتر میشود .حالت تحکیم کننده نیز
در زیرمجموعه تأثیرگذاری مخفی و قوی قرار میگیرد .ترومپ و همکاران ( ،)2011عنوان کردند که استراتژیهای طراحی باید
مطابق با این چهارعامل تنظیم شوند ،تا رسیدن به رفتار هدف با استفاده از تجربیات معناداری صورت گیرد و این مورد با ویژگی
حاصل شده که در نتایج پژوهش حاضر ن یز اشاره شد ،یعنی لزوم ارتقا سطح آگاهی گردشگران ،هم راستا می باشد .از طرفی همان
گونه که نتایج پرسشنامههای این تحقیق نشان داده ،طراحی می تو اند به تغییرات رفتاری مناسب منجر گردد و این مورد با مباحث
اخیر در خصوص رفتار گردشگران از طریق ارایه شده از سوی ترومپ ( )2011هم راستا است .با عنایت به موارد یاد شده ،این گونه
بنظر می رسد که طراحی گجتهای راهنما ،طراحی جذاب المان های ترغیب کننده در سایتهای گردشگری مبتنی بر اصول
طراحی محیط و محصول ،برای حصول گردشگری پایدار راه گشا باشد .بی شک طراحی های مورد نظر باید با توجه به ساختار
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5 Persuasive
6 Seductive
7 Decisive
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سایت و ویژگیهای محیط گردشگری هماهنگ باشد از این رو در بهینه سازی رفتار توریست باید و در فاز های نخست باید
مطالعات اولیه بر بستر تفکر طراحی شکل بگیرند.

شکل  -3روشهای طراحی رفتاری (ترومپ و همکاران)2011،
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این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در تأثیرات اجتماعی و فرهنگی الزم است تا اثرات ایجاد شده از تعامل متقابل بین
جوامع محلی و گردشگران کنترل شود .رضایت بازدیدکنندگان نه تنها از رفتار افراد محلی ،بلکه از تعامل با سایر بازدیدکنندگان نیز
به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد .به طور کلی ،شرایط اجتماعی بیش از شرایط طبیعی بر رضایت بازدیدکنندگان اثرگذار است ،پس
الزم است بر روی قوانین رفتاری برای بازدیدکنندگان و ساکنان تمرکز ویژهای شود (دومیترو )2012 ،و در این راستا نیز طراحی
های اجزای محیط ،تاثیرات الزم را خواهند داشت.
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Sustainable tourism development strategies based on an
integrated combination of behavioral design and sustainability
principles

Abstract
Today, a significant portion of environmental resources are affected by tourists due to their
lack of awareness of harmful behaviors to the environment. Therefore, environmental indicators
related to tourist behavior should be more closely monitored. The purpose of this study is to
determine the factors affecting the prevention of inappropriate and effective behaviors in the host
region, in this way, sustainable tourism can be formed by presenting behavioral design models
and sustainability components. In this descriptive-analytical study, part of the data was collected
through questioning and using a five-point Likert questionnaire. In this study, 81 questionnaires
that were completed by industrial designers and architects as volunteer samples were analyzed
using SPSSWin21 software. The results show that there is a significant relationship between
tourist behavioral changes, waste reduction and environmental protection. This study has shown
that educating tourists reduces environmental damage. The analysis of the results showed that
improving the design of the elements of the visited environment will have positive effects on
changing the behavior of tourists. The importance of a good adaption between the activities of
tourists and the indigenous culture of the visited area is another result of this study. Although
there is no significant relationship between the same facilities available to tourists and local
residents, the imposition of planned fines will reduce the environmental damage caused by
tourist activity. Based on the findings and considering the need to provide a suitable environment
for achieving sustainable tourism, behavior design and achieving the principles of designing the
environment, products and services, which are the specialties of industrial designers and
architects, will be necessary.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)21 :زمستان 2911

فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در حوزه وفاداری گردشگران به
هتلهای ایران

محمدحسین ایمانی خوشخو ،1مهدیه شهرابی

فراهانی2

تاریخ دریافت99/70/70 :
تاریخ پذیرش99/70/07 :
کد مقاله90079 :

چکـیده
وفاداری مشتری یکی از اهداف اصلی همه کسب و کارها محسوب می شود .با توجه به اهمیت گردشگری و پتانسیل
کشور ایران ،الزم است تا نگاه ژرف و علمی به فعالیت های گردشگری در داخل کشور صورت گیرد .همزمان با افزایش
سفرها از یک سو و کسب و کارها در گردشگری ،به ویژه هتل ها ،از سوی دیگر ،مطالعاتی در حوزه های مختلف از جمله
وفاداری به هتل انجام گرفته است .پژوهش حاضر ،به شیوه فراتحلیل مقاالت ارائه شده در داخل کشور با موضوع وفاداری
گردشگران به هتل های ایران را ارزیابی و بررسی نموده است .رویکرد این پژوهش کیفی بوده و پس از تحلیل و بررسی
مقاالت ،یک ارزیابی کلی و طبقه بندی شده از عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به هتل های ایران ارائه شده است.
عناصر کیفیت خدمات ،کیفیت رابطه با مشتری ،خدمات مکمل ،رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت تجربه مشتری به
عنوان متغیرهای موثر بر وفاداری به هتل در گردشگری به دست آمده اند.

واژگـان کلـیدی :صنعت

گردشگری ،3وفاداری ،0رضایت ،7کیفیت ،0هتل0

 -2استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
 -1دکتری تخصصی مدیریت گردشگری دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
Mahdieh.shahrabi@yahoo.com
9 Tourism Industry
4 Loyalty
7 Satisfaction
6 Quality
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 -1مقدمه
گردشگری یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند .به
طوری که در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود ( .امین بیدختی و
همکاران )0339 ،کشورهای موفق در صنعت گردشگری و دیگر کشورها نیز انگیزه توسعه این بخش را مورد توجه قرار داده اند تا
از مزیتهای آن بی نصیب نباشند .ولی دست یابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند ایجاد زیر ساختهای مناسب ،تأمین
نیازمندی های توریست ها و ایجاد تسهیالت مطلوب گردشگری است .با توجه به تعدد نیازهای گردشگری به عنوان عوامل جذب
و توسعه گردشگری ،توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندی ها و تأمین آن از سوی فعاالن صنعت گردشگری می باشد.
(ابراهیم پور و همکاران)0397 ،
وفاداری مشتری برای هر کسب و کاری اهمیت زیادی دارد ،زیرا مشتریان وفادار منافع زیادی را برای سازمان به همراه دارند.
براساس یافته های تحقیق ریچهلد و تیل  )0990(0وفاداری دارای منافع بسیاری است ،از مزایای متنوع وفاداری مشتری می توان
به این موارد اشاره نمود  :جریان پیوسته از سود ،کاهش هزینه های بازاریابی ،رشد درآمد به ازای هر مشتری ،کاهش هزینه های
عملیاتی ،افزایش مراجعه مشتری به سازمان ،افزایش قیمت و موانع تغییر منبع خرید میان مشتریان وفاداری که به آسانی جذب
برنامه های ترویجی رقبا نم ی شوند .بدیهی است که وجود چنین منافعی خود گویای اهمیت فوق العاده وفاداری مشتری در دنیای
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کسب و کار امروزی است(.کینینگهام و دیگران8773 ،1؛ یی و ال8770 ،9؛ یی و ژئون8773 ،4؛ رینارتز و کومار8777 ،7؛ ریچهلد و
تیل)0990 ،
شرکت هایی که به رضایت مشتریان توجه نموده اند در زمینه افزایش کارایی فرایندها ی تولید  ،رشد سر یع شرکت ،افز ایش
دانش در مورد مشتریان و افزایش ارزش تولیدات خود موفق بوده اند .رضایت مشتریان عامل تعیین کننده در وفاداری مشتری است
که باعث حفظ مشتری می شود .ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در تجارت و کسب و کار امروزی به این دلیل که
مشتریان وفادار عامل اصلی موفقیت سازمانی هستند ،مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است .وفاداری به معنی افزایش مشتری
برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید مجدد و مکرر کاال و خدمات آن سازمان می باشد(.ابراهیم پور و همکاران)0397 ،
موضوع وفاداری در صنایع خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،به ویژه صنعت گردشگری که امروزه حرف اول را در
رقابت با سایر صنایع بزرگ جهان می زند .از این رو برای پیشرفت و توسعه هر چی بیشتر واحدهای فعال در این صنعت ،نیازمند
برنامه ریزی ،توجه به مشتری و در نهایت کسب وفاداری مشتری است .از آنجایی که موضوع وفاداری در تمامی صنایع حائز
اهمیت بوده و بسیار درباره آن صحبت می شود ،در صنعت گردشگری نیز بسیار اهمیت داشته و باید به آن توجه صورت گیرد .در
این پژوهش ،بررسی و نگاه فراتحلیل به مقاالت داخلی در حوزه وفاداری گردشگران به هتل های ایرن صورت گرفته و عوامل موثر
بر وفاداری به هتل های ایران به صورت ارزیابی کلی و طبقه بندی شده با رویکرد فرا تحلیل بیان شده اند.
در حال حاضر صنعت گردشگری 0به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می باشد(.تقوی ،قلی پور)0333،
و به مهم ترین فعالیت اقتصادی جهان پس از صنایع نفت و خودروسازی تبدیل شده است (.تاجیک )0397،بر اساس گزارش های
سازمان جهانی گردشگری 5از سال  8777حدود 877میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد شده است که  %07این مشاغل مرتبط به
حوزه گردشگری است .این امر سبب شده گردشگری در حال حاضر به یکی از بزرگترین صنایع تبدیل گردد که بیشترین تصدی
شغل را در مقایسه با دیگر صنایع داشته است( .سومیستو هالیم)8700،3
از این رو گردشگری یکی از صنایع کلیدی در هر جامعه است که می تواند توجه برنامه ریزان را جلب کند .زیرا این صنعت بر
بسیاری از بخش های جامعه از جمله بخش های اقتصادی فرهنگی و زیست محیطی تاثیر می گذارد .از سوی دیگر ،حجم زیاد
مسافرت ها در سال های اخیر موجب شده است گردشگری یکی از بزرگترین صنایع در دنیا معرفی شود( .کاظمی و همکاران،
)0390

1 Reichheld & Teal
2 Keiningham and et al.
3 Yi and La
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گردشگری به مجموعه فعالیتی اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .این فرایند شامل
فعالیتهایی از قبیل برنامه ریزی سفر ،مسافرت به مقصد ،اقامت ،بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود .همچنین
فعالیتهایی را که گردشگری به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را
نیز دربر میگیرد .به طور کلی می توان گفت هرگونه فعالیت و فعل و انفعال را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد
گردشگری تعلق می گیرد(.ابراهیم پور و همکاران)0397 ،
لذا هر یک ازفعاالن صنعت گردشگری باید تالش کنند سه خود را از این صنعت و درآمدهای آن افزایش دهند .از سوی دیگر
باید توجه کرد در دنیای رقابتی امروز نخستین سفر به یک مقصد گردشگری به معنی موفقیت آن مقصد گردشگری نیست ،بلکه
تکرار سفر به مقاصد گردشگری و معرفی و تبلیغ آن نزد گردشگران بالقوه است که میتواند موفقیت آن مقصد گردشگری را در
بلندمدت رقم بزند( .غفاری و همکاران)0393 ،
از این رو وفاداری به مقاصد گردشگری و نیز فعاالن و عرضه کنندگان در صنعت خدماتی گردشگری ،و عوامل موثر بر آن
نقش بسزایی در موفقیت بلندمدت آن ها ایفا می کند .لذا باید تالش شود وفاداری به خدمات گردشگری و عواملی که این وفاداری
را ایجاد می کند شناسایی و تقویت شود.

-2وفاداري

بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود(.اولیور)0999 ،1
وفاداری به مقاصد گردشگری و عوامل مؤثر بر آن میتواند نقش بسزایی در موفقیت بلندمدت مقاصد گردشگری ایفا کند .مرور
مبانی نظری پژوهش ها نشان ممی دهد رضایت گردشگر ،درگیری ذهنی ،تصویر ذهنی ادراک شدة گردشگر از مقصد گردشگری و
آشنایی با مقصد گردشگری از مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری به مقاصد گردشگری است (.سعیدنیا و همکاران)0339 ،
کیفیت ،ارزش ،رضایتمندی ،عوامل واسطه ای کیفیت خـدمات و ارزش ادراک شده مـدلهـای کیفیـت ارتباطات ،اعتماد و
تعهد از عواملی میباشند که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری مؤثرند .باید اذعان داشت که وفاداری موجب میشود پایداری
مقصد افزایش یابد .از مزایای وفاداری به مقاصد میتوان ازهزینههای کمتر بازاریابی ،افزایش قدرت نفوذ تجارت مسافرت و تکرار
تبلیغات دهان به دهان نام برد .در همین راستا گستلسون و کرومپتون در مطالعات خود به پنج عامل اشاره نمودهاند که منجر به
بازگشت به مقصدی شده است که قبالً ازآن بازدیدکرده اند:
 کاهش ریسک تجربه ای که رضایت را برآورده نکند. آگاهی از اینکه آن ها افراد مانند خودشان را درآن مقصد مالقات میکنند. وابستگی احساسی -فرصتی برای بازدید از جنبه هایی از مقصدکه در قبل تجربه نکرده اند.
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کاتلر ،)8773(0واژه وفاداری را به عنوان تعهد پایدار در خانواده ،کشور و یا دوستان توصیف میکند و معتقد است این اصطالح
در ابتدا با تاکید بر وفاداری به نام تجاری وارد ادبیات بازاریابی شده است .وی در بحث وفاداری مشتریان معتقد است که وفادار
ساختن مشتری مستلزم تبعیض قائل شدن میان مشتریان مختلف میباشد و از هیچ شرکتی نمیتوان انتظار داشت که همان توجهی
که به مشتریان سودآور دارد به مشتریان غیر سودآور نیز داشته باشد(.رحیم نیا و همکاران)0390 ،
وفاداری مفهومی پیچیده است ،وفاداری ،از نگرش مطلوب تر نسبت به یک عالمت تجاری در مقایسه با دیگر عالمتهای
تجاری و تکرار رفتار خرید حاصل میشود .حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات از یک برند
و انجام آن به طور مستمر در آینده وفاداری است ،البته با قبول این وضعیت که تأثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی ،به صورت

 نشان دادن اینکه تجربه قبلی آنها رضایت بخش بوده است(.پایک)8770 ،9به طور کلی وفاداری در چهار سطح تعریف می شود:
وفاداری شناختی :بیانگر این اعتقاد است که (نوعاً) یک نام تجاری (خدمت) نسـبت بـه دیگر نامهای تجاری (خدمات) منافع
بیشتری ایجاد میکند .
وفاداری اثرگذار (عاطفی) :بیانگر احساسی مثبـت و تعلـق نسـبت بـه یـک نـام تجـاری(خدمت) است.
وفاداری ارادی (نیت) :بیانگر تعهـد عمیـق تـر و تمایـل بـه شناسـاندن یـک نـام تجـاری (خدمت) به دیگران است.
1 Kotler
2 Oliver
3 Pike
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وفاداری رفتار :بیانگر تبدیل نیات به رفتار است(.عالمه و نکته دان )0333،وفاداری رفتاری گویای آن است که آشنایی تجربی
گذشته بر روی تصمیمات گردشگری امروز و فردا ،به خصوص انتخاب مقصد گردشگری تاثیر میگذارد .به صورتی که بسیاری از
مقصدها بر تکرار بازدید گردشگرانش متکی هستند(.اوپرمن)8778 ،2

منبع  :عالمه و نکته دان9831 ،
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در این مدل پیشنهاد می شود ،وفاداری رفتـار مسـتقیم تـابع وفـاداری نیـت و وفـاداری نیـت به طور مستقیم تابع وفاداری
عاطفی و به طور غیرمستقیم تابع وفاداری شناختی اسـت کـه بـه ترتیب به وسیله ی تعهد عاطفی و تعهد حسابگرایانه مشخص
میشود؛ تعریف شده است .در این مدل رضایت مشتری به طور جامع مورد بررسی شده است و انتظار می رود این عامل به طور
مستقیم و غیرمستقیم از طریق عوامل تعهد بر وفاداری شناختی تأثیرگذارد و به وسیله ادراک از عدالت در خدمات،کیفیت خدمات و
اعتماد و دوستی تجاری تعریف می شـود.در این مدل ممکن است ،دوستی تجاری بر تعهد عاطفی تأثیرگذار باشد.

-3رضایت
تعاریف متعددی از رضایت وجود دارد که وجه مشترک همه آنها نشان دهنده این است که مفهوم رضایت اشاره به ضرورت
وجود هدفی که مصرف کننده میخواهد به آن دست یابد ،میکند" .رضایت ارزیابی قضاوتی قبل از تصمیم در یک مبادله خاص
است ،که به طور مستقیم میتوان آن را به صورت یک احساس کلی ،کامالً مشخص شده به عنوان عملکرد کیفیت ادراک شده
دانست(".پاراسورامن و دیگران)37 :0937 ،1
مفاهیم کیفیت خدمات و رضـایت از خـدمات ،در نوشـتارها وفعالیتهای بازاریابی در طول دهه های گذشته مورد توجه
بسیارقرار گرفته است .محققان بازاریابی مزایای رضایت و کیفیـت رابسیار ستوده اند و از آنها به عنوان شـاخصهای مزیـت رقـابتی
سازمان یاد کرده اند( .رویتر و دیگران )0990 ،9از طرف دیگـر در برداشتن کیفیت خدمات به وسیله حفظ حمایت مشتری ،بـر
مزیت رقابتی یک شرکت تأثیر می گذارد و در نهایت سهم بازارو سودآوری را در پی خواهد داشت( .موراش و اوزمنت)0990 ،4
راضی نمودن مشتری برای ایجاد وفاداری و ارتباط با مشتری ضروری می باشد .برقراری ارتباط بلندمدت با مشتری در طی زمان
صورت میگیرد .این ارتباط بامشتری هنگام ارائه خدمت ایجاد میشود ،حفظ و نگهداری ارتباط ایجاد شده با مشتری نیازمند تالش
زیادی است .میزان تعهد طرفین رابطه در موفقیت ارتباطات اهمیت بسیارزیادی دارد .برای حفظ ارتباط ایجاد شده با مشتری باید
حس قابل اعتماد بودن هتل وخدمات ارائه شده در مشتریان آنها وجود داشته باشد .اگر مشتری بداند که میتواند به ثباتدر خدمت
ارائه شده به وی اعتماد کند ،ارتباطات محکم تر و طوالنی تر خواهد بود(.شث و دیگران)8770 ،7
رضایت مشتری از متغیرهای مهم و کلیدی در موفقیت برنامه های بازاریابی است که به طور مکرر در کتب و مقاالت
بازاریابی نوین مطالعه شده است (ایمانی خوشخو و جاودانه )0397 ،دلیل اهمیت رضایت مشتری در این است که این متغیر عاملی

1 Oppermann
2 Parasuraman et al.
3 Ruyter et al
4 Morash and Ozment
5 Sheth
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ضروری در بقا حیات هر کسب و کاری محسوب می شود(.فورنل )0998 ،2رضایت مشتری را ارزیابی کلی مشتری پس از خرید
تعریف میکند .رضایت گردشگر نیز پیش نیاز اصلی در موفقیت مقاصد گردشگری است (حسنقلی پور و همکاران)0390 ،
نظری و بحری نژاد ( )0390بیان می کنند کیفیت خدمات تصویر ذهنی برند و قیمت از مهم ترین عواملی هستند که می
توانند بر رضایت مشتری تآثیر بگذارند .بر این اساس می توان گفت که رضایت گردشگر می تواند بر وفاداری به برند مقصد
گردشگری تآثیرگذار باشد .بر اساس نتایج پژوهشگران درسازمانهای خدماتی،کیفیت خدمات از مهـمتریــن عوامــل مؤثر در
افـزایش سـطح رضایتمندی مشتریان و درنتیجه وفاداری آنان است(.عالمه و نکته دان .)0339 ،از طرفی تسهیالت و ارزشهای
دریافت شده و ادراک شده تأثیر مسـتقیمی بـر کیفیـت سـفر ،تجربه گردشگری و سطح تقاضای آنها در آینده دارد( .ابراهیم پور و
همکاران)0397 ،

-4وفاداري به هتل
نشانة وفاداری مشتری آن است که مشتریان دوباره به هتل بازگردند(.شومکر و بومن )8773 ،1وفاداری زمانی اتفاق میافتد که
مشتریان قویاً احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن ،میتواند نیازهای آنان را برطرف سازد ،به طوری که سازمانهای

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)21 :زمستان 2911

رقیب از مجموعه مالحظات مشتریان خارج میشوند(.لویس و شومکر )0997 ،9قابل توجه است که ارزیابی هتلهـا ی موجـود در
ایـران ،بر مبنـای پـنج مـورد زیـر صورت میگیرد :
 امور ساختمانی -تأسیساتی هتل و متعلّقات آن؛ امور خدمات و تجهیزات هتل؛ امور ایمنی ،بهداشت و پایداری؛امور غذا و نوشیدنی؛امور مدیریت ،نیروی انسانی و آموزش (دفتر تدوین استانداردهای فنّـی و نظـارت سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی )0333 ،همچنین ،پس از بازنگری و بررسی مطالب مطرح شده در ادبیات مرتبط با وفاداری مشتری در صنعت هتلداری و
مهمانداری  3عامل به شرح زیر قابل ذکر هستند:
 .0مهمان نوازی
 .8غذا و نوشیدنی
 .3اقامت
 .0قیمت
 .7تفریح و سرگرمی
 .0خدمات مکمل
 .0امنیت و سالمت
 .3موقعیت و جابجایی.

-5روش پژوهش
رویکرد این پژوهش به روش کیفی است .در رویکرد کیفی ،پژوهشگر با سازماندهی داده ها به درون طبقه ها(بر اساس
مضامین ،مفاهیم یا ویژگی های مشابه) داده ها را تحلیل می کند .مفاهیم جدید شکل می گیرد ،تعاریف مفهومی صورت بندی شده
و روابط میان مفاهیم بررسی می گردد( .نیومن )0398 ،بر این اساس مطالعه ی حاضر به روش فراتحلیل به مثابه بازنگری پیشینه
پژوهشی 0انجام می پذیرد که در آن بازنگری در پیشینه پژوهش در حوزه وفاداری گردشگران به هتل های ایران صورت میگیرد.
اصل اساسی و عملی در فراتحلیل عبارت است از ترکیب نتایج تحقیقات مختلف و متعدد و استخراج نتیجه های جدید و
منسجم و حذف آنچه که موجب سوگیری در نتایج نهایی می شود (دالور .)0300 ،بنابراین ،واحد تحلیل در فراتحلیل مطالعات
انفرادی پژوهشگران مختلف در حوزه ی مورد بررسی است .درواقع در فراتحلیل اطالعات اولیه از منابع موجود جمع آوری شده ،با

1 Fornell
2 Shoemaker and Bowen
3 Lewis and Shoemaker
4 Meta-Analysis as a Literature Review
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یکدیگر ترکیب و سپس نتیجه ای بدست می آید که هر کدام از تحقیقات به آن نرسیده اند .از نظر نیومن 2بازنگری پیشینه
پژوهشی اهداف مختلفی دارد که یکی از آن ها تلفیق و تلخیص آن چیزی است که در یک حوزه ی مطالعاتی یافت می شود .در
حقیقت بازنگری منجر به ترکیب نتایج مختلف میشود( .نیومن)0397 ،
در این پژوهش تعداد  3مقاله فارسی بازه سالهای  0337تا  0390مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.

-6تحلیل داده هاي مقاالت
مطابق با رویکرد کیفی ،در این پژوهش متغیرهای ارائه شده در هر یک از مقاالت مورد بررسی قرار گرفت ،جمع بندی کلی
انجام شد و در پایان با نتایج بدست آمده از مقاالت ،بررسی مقایسه ای صورت گرفته و عوامل موثر بر هر یک از انواع وفاداری
ارائه شده اند.کل مقاالت از نوع تحقیق کمی بوده اند و با جهت گیری کاربردی و توسعه ای انجام گرفته اند .حیطه پژوهش همه
مقاالت کتابخانه ای و میدانی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در بین  3مقاله ،همه مقاالت فرضیه
داشته اند ،متغیرها را از مفاهیم نظری و پیشینه تحقیق استخراج نموده و بر اساس آن فرضیه سازی کرده و مدل مفهومی ترسیم
نموده اند .عناوین مقاالتی که وفاداری به هتل را بررسی کرده اند به ترتیب سال در جدول زیر طبقه بندی شده است:

ردیف
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0
8
3
0
7
0
0
3

جدول شماره  -9طبقه بندی مقاالت
گردآورندگان
عنوان مقاالت
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری
سید محسن عالمه ،ایمان نکته دان0339 ،
(مطالعه موردی هتل های چهار و پنج ستاره اصفهان)
عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل های پنج ستاره ی ابوالفضل تاج زاده نمین ،آیدین تاج زاده نمین ،مرتضی
رمضانی0397 ،
تهران
مهدی حقیقی کفاش ،حامد باقری0390 ،
کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره شهر شیراز
فریبرز رحیم نیا ،عطااله هرندی ،سیده زهرا فاطمی،
تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان
0390
مورد مطالعه :هتل های پنج ستاره کالن شهر مشهد
تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به
زهره دهدشتی شاهرخ ،جمشید صالحی صدقیانی ،آزین
برند در صنعت هتلداری.
هرندی0390 ،
مورد مطالعه شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس
حبیب ابراهیم پور ،محمد حسن زاده ،ولی نعمتی0390 ،
رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران
تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند طبق مدل دو بیسی بر وفاداری گردشگران
سید محمد آقاپور حصیری ،منا افغان پور 0393
مطالعه موردی هتل های منتخب استان مازندران
بررسی ارتباط میان مدیریت تجربه مشتری با وفاداری مشتریان در
امید درخشانی ،عمر محمودی0393 ،
صنعت هتلداری

در تحقیقات انجام گرفته در بررسی عوامل موثر بر وفاداری به هتل ها در داخل کشور ،تحقیق بر روی هتل های  0ستاره
شیراز ،هتل های  0و  7ستاره اصفهان ،هتل های استان مازندران ،هتل های  7ستاره مشهد ،هتل های  0ستاره شهر مریوان و
هتل های  7ستاره تهران و هتل های پارس انجام گرفته است.
جدول شماره  -2روش پژوهش مقاالت
ردیف
0
8
3
0

مقاله
عالمه و نکته دان،
0339
تاج زاده نمین و
دیگران0397 ،
حقیقی کفاش و باقری،
0390
رحیم نیا و دیگران،
0390

روش
پژوهش

اهداف پژوهش

کمی

کاربردی

کمی

کاربردی

کمی

کاربردی

کمی

کاربردی

حیطه پژوهش
کتابخانه ای
میدانی
کتابخانه ای
میدانی
کتابخانه ای
میدانی
کتابخانه ای
میدانی

شیوه گردآوری
اطالعات
اسناد
پرسشنامه
اسناد
پرسشنامه
اسناد
پرسشنامه
اسناد
پرسشنامه

فرضیه یا
سوال

مدل
مفهومی

فرضیه

دارد

فرضیه

دارد

فرضیه

دارد

فرضیه

دارد

1 Neuman

61

7
0
0
3

دهدشتی شاهرخ و
دیگران0390 ،
ابراهیم پور و دیگران،
0390
آقاپور حصیری و افغان
پور0393 ،
درخشانی و محمودی،
0393

کمی

کاربردی

کمی

کاربردی

کمی

کاربردی

کمی

کاربردی

کتابخانه ای
میدانی
کتابخانه ای
میدانی
کتابخانه ای
میدانی
کتابخانه ای
میدانی

اسناد
پرسشنامه
اسناد
پرسشنامه
اسناد
پرسشنامه
اسناد
پرسشنامه

فرضیه

دارد

فرضیه

دارد

فرضیه

دارد

فرضیه

دارد

مقاله

0

عالمه و
نکته دان،
0339

8

تاج زاده

جدول شماره  -8متغیرهای پژوهش مقاالت
متغیرهای پژوهش
مسئله اصلی
در دنیای رقابتی امروز ،مشتریان در
کانون اصلی توجه شرکت ها قرار
دارند و وفاداری آن ان عامل اصلی
کسب مزیت رقابتی سازمان ها
اعتماد
کیفیت خدمات
رضایتمندی
است .هدف از انجام پژوهش بررسی
رابطه بین وفاداری مشتریا ن و یکی
از متغیرهای کلیدی آن یعنی کیفیت
خدمات می باشد.
مهمان نوازی
شناسایی عوامل مرتبط با وفاداری
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کیفیت ،یکی از مهمترین عوامل موثر بر وفاداری به هتل محسوب می گردد .و رابطه معناداری از نتایج تحقیقات میان وفاداری
به هتل و کیفیت وجود دارد .یکی از عناصر کیفیت در هتل ها ،کیفیت خدمات است که شامل عوامل محسوس ،اعتبار ،پاسخگویی،
اطمینان و همدلی می باشد )Swaid and Wigand, 2009( .از عناصر دیگر کیفیت ،کیفیت رابطه با مشتری است که خود از
اجزای اعتماد مشتری ،رضایت مشتری و تعهد ارتباطی تشکیل شده است(.رحیم نیا و همکاران)0390 ،
در یکی از مقاالت به رضایت توجه شده و به عنوان عامل موثر بر وفاداری در نظر گرفته شده است .در این مدل کیفیت
خدمات ،عدالت در خدمات ،اعتماد و دوستی تجاری بر رضایت اثر گذاشته و رضایت منجر به وفاداری مشتری می گردد( .عالمه و
نکته دان)0339 ،
رفتار شهروندی سازمانی نیز مستقیما بر وفاداری به مقصد تاثیر می گذارد .رفتار شهروندی سازمانی خود از اجزایی تشکیل شده
است :جوانمردی ،وظیفه شناسی ،تعلق سازمانی ،از خود گذشتگی ،ادب و نزاکت ،رفتار مدنی ،مشارکت در کار ،مشارکت حمایتی،
مشارکت اجتماعی ،خودآموزشی و خود بهبودی و پیشگامی در کار .در میان این عوامل ،پیشگامی در کار بیشترین تاثیر را بر
وفاداری داشته است و عنصر خود آموزشی و خودبهبودی به عنوان عنصر با کمترین اثر شناخته شده است( .ابراهیم پور و همکاران،
)0390
در تحقیق (درخشانی و محمودی )0393 ،مدیریت تجربه مشتری ( )CEMبه عنوان عامل موثر بر وفاداری مشتریان به
هتلهای  0ستاره مریوان مورد بررسی قرار گرفته است .مدیریت تجربه مشتری خود به سه بخش وظیفه ای ،مکانیکی و انسانی
تقسیم می گردد .هر یک از بخش ها از عناصری تشکیل شده است که می توانند بر وفاداری تاثیر بگذارند .از بین این سه بخش
طبق نتایج بدست آمده ،بخش وظیفه ای بیشتری ن تاثیر را بر وفاداری دارند و بخش های انسانی و مکانیکی در رتبه های بعدی
قرار گرفته اند.
در تحقیق (رحیم نیا و همکاران )0390 ،برقراری ارتباطات با کیفیت با مشتریان به منظور ارتقاء کیفیت ذهنی ادراک شده آنان
از خدمت میباشد که این امر به نوبه خود سبب ایجاد وفاداری در مشتریان خواهد شد .در این تحقیق تأثیر کیفیت رابطه با مشتری
بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان بررسی شده است.
در تحقیق (دهدشتی شاهرخ و همکاران )0390 ،که روی هتل های پارس انجام گرفت ،تاثیر ارزش ویژه برند را بر رضایت و
وفاداری به برند هتل از دید مصرف کننده مورد ارزیابی قرار داده اند .در این تحقیق ارزش ویژه برند متغیر تاثیر گذار بر وفاداری
انتخاب شده است که خود به  0عنصر (کیفیت فیزیکی ،رفتار کارکنان ،خودپنداره ایده ال ،هویت برند ،تناسب /سبک زندگی و
آگاهی از برند) تقسیم گردید .که تاثیر مستقیم بر رضایت و تاثیر غیر مستقیم بر وفاداری به برند هتل دارند.
تحقیقاتی که وفاداری را مورد بررسی قرار داده اند ،به متغیر وفاداری و عناصر آن توجه چندانی نشان نداده اند .در تحقیق
(عالمه و نکته دان)0339 ،که کیفیت خدمات را بر وفاداری مشتری مورد بررسی قرار داده بود ،متغیر وفاداری خود به سه بخش
وفاداری شناختی ،وفاداری عاطفی و وفاداری نیت تقسیم شده که در نهایت منجر به وفاداری رفتاری می گردد .در تحقیق (حقیقی
کفاش و باقری )0390 ،و (ابراهیم پور و همکاران )0390 ،هم چنین وفاداری می تواند به مفهوم عدم حساسیت به قیمت ،تمایالت
پشتیبانی کننده از خرید مجدد و گرایش به تیلیغات دهان به دهان باشد.

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان هتل

69

نمین و
دیگران،
0397

مشتریان و رتبه بندی شاخص های
مربوط
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3

حقیقی
کفاش و
باقری،
0390

بررسی ارتباط میان ادراک از کیفیت
خدمات و وفاداری مشتریان در هتل

0

رحیم نیا و
دیگران،
0390

برقراری ارتباطاتی با کیفیت با
مشتریان به منظور ارتقاء کیفیت
ذهنی ادراک شده آنان از خدمت
میباشد که این امر به نوبه خود
سبب ایجاد وفاداری در مشتریان
خواهد شد .تأثیر کیفیت رابطه با
مشتری بر کیفیت ادراک شده و
وفاداری مشتریان بررسی شده است.

7

دهدشتی
شاهرخ و
دیگران،
0390

بررسی تاثیر رضایت مصرف کننده بر
رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری
به برند در صنعت هتلداری

0

ابراهیم پور
و دیگران،
0390

وجود افراد و کارکنانی با ویژگی
رفتار شهروندی افزون بر تأثیر در
تحقق اثربخش اهداف سازمانی
مزیتی رقابتی برای سازمان ها
محسوب می شود .مسئله اصلی
بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی
در هتل بر وفاداری گردشگران است.

0

آقاپور
حصیری و
افغان پور،
0393

بررسی میزان تاثیر ابعاد بازاریابی
رابطه مند بر اساس مدل دو بیسی
بر وفاداری گردشگریان مراکز اقامتی
استان مازندران

3

درخشانی و
محمودی،
0393

چه ارتباطی میان مدیریت تجربه
مشتریان و وفاداری مشتریان در
صنعت هتلداری وجود دارد.

اقامت
غذا و نوشیدنی
تفریح و سرگرمی
خدمات مکمل
امنیت و سالمت
موقعیت و جابه جایی
عادالنه بودن قیمت
کیفیت خدمات:
عوامل محسوس
اعتبار
پاسخگویی
اطمینان
همدلی

کیفیت رابطه با مشتری

کیفیت فیزیکی
رفتار کارکنان
تناسب با خودپنداره ایده ال
هویت برند
تناسب با سبک زندگی
آگاهی از برند
رفتار شهروندی سازمانی
مولفه های رفتار شهروندی
سازمانی:
جوانمردی
وظیفه شناسی
تعلق سازمانی
از خود گذشتگی
ادب و نزاکت
رفتار مدنی
مشارکت در کار
مشارکت حمایتی
مشارکت اجتماعی
خود آموزشی و خود بهبودی
پیشگامی در کار
ابعاد بازاریابی رابطه مند:
بعد ارتباطات
بعد تعهد
بعد اعتماد
بعد مدیریت تعارض
بخش وظیفه ای مدیریت تجربه
مشتری
بخش مکانیکی مدیریت تجربه
مشتری
بخش انسانی مدیریت تجربه
مشتری

-

وفاداری مشتری:
عدم حساسیت به قیمت
تمایالت پشتیبانی کننده از
خرید مجدد
گرایش به ترویج تبلیغات
مثبت دهان به دهان

کیفیت
ادراک شده
مشتری

رضایت
مصرف
کننده

وفاداری مشتری

وفاداری گردشگران به برند
هتل

وفاداری گردشگران

-

-

وفاداری گردشگران مراکز
اقامتی

-

وفاداری مشتریان هتل

در تحلیل نتایج تحقیقات و بررسی عناصری که به عنوان عوامل موثر بر وفاداری به هتل بدست آمده اند ،این نتیجه بدست
آمد که همچنان موضوع کیفیت یکی از مهمترین عوامل بوده و در تمامی تحقیقات مشترک می باشد .همچنین در تمامی این
تحقیقات به رضایت اشاره شده و همانطور که در مبانی نظری هم اشاره شد ،وفاداری پس از رضایت و در نتیجه رضایت مشتری
حاصل می شود .از تحلیل و بررسی تحقیقات ،عناصر زیر نتیجه می شوند که همگی در وفاداری به هتل در صنعت گردشگری موثر
بوده و مهم تلقی می شوند:
جدول شماره  -4عوامل موثر بر وفاداری هتل های ایران ؛ منبع :محقق ساخته
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عوامل موثر بر وفاداری به هتل

کیفیت خدمات

کیفیت رابطه با مشتری

خدمات مکمل

ابعاد بازاریابی رابطه مند

مدیریت تجربه مشتری

 عوامل محسوس اعتبار پاسخگویی اطمینان همدلی اعتماد عدالت در خدمات اعتماد مشتری رضایت مشتری تعهد ارتباطی خشکشویی مناسب و کارآمد امکان ذخیره اتاق و خدمات از طریق اینترنت وجود پارکینگ برای پارک خودروهای شخصی امکان پرداخت هزینه خدمات با کارت اعتباری فراهم بودن تسهیالت برگزاری کنفرانس و جلسات دسترسی به فناوری های ارتباطی و اطالعاتی استفاده از کارت الکترونیکی به جای کلید برای اتاق در دسترس بودن تسهیالت در مواقع اضطراری جوانمردی وظیفه شناسی تعلق سازمانی از خود گذشتگی ادب و نزاکت رفتار مدنی مشارکت در کار مشارکت حمایتی مشارکت اجتماعی خود آموزشی و خود بهبودی پیشگامی در کار بعد ارتباطات بعد تعهد بعد اعتماد بعد مدیریت تعارض بخش وظیفه ای (نگهداری ،خوشامد گویی ،قابلیت اعتماد ،سرعت ،محلهتل ،راحتی ،کیفیت غذا)
 بخش مکانیکی (موسیقی ،بو ،روشنایی ،امنیت ،طراحی هتل ،ظاهرکارکنان)
 بخش انسانی (پاسخگو ،آداب ،دانش کارکنان ،تشخیص نیاز ،اعتبار،شایستگی ،تالش کارکنان ،نظافت کارکنان)
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رفتار شهروندی سازمانی

زیر شاخه ها

نتیجهگیري
امروزه صنعت گردشگری ،به یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع خدماتی در جهان تبدیل شده است .لذا توجه به این صنعت،
با توجه به پتانسیل های کشورمان ،سبب شده است تا نگرش ها و دیدگاهها به این صنعت ،علمی تر شده و تالش گردد تا در
جهت توسعه این صنعت همگام با رشد چشمگیر آن در جهان اقدامات مفیدی انجام گیرد .از سوی دیگر ،موضوع وفاداری مشتری،
یکی از مهمترین مبانی در نظر کسب و کارهای امروزی بوده و شاید بتوان گفت در رده مهمترین اهداف سازمانها قرار می گیرد .لذا
توجه به مسئله وفاداری و عوامل موثر آن ،در صنعت گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این مقاله با نگاه فراتحلیل ،مقاالت داخلی را که به موضوع وفاداری در صنعت هتلداری در گردشگری پرداخته اند ،مورد
مطالعه و بررسی قرار داده است .در این پژوهش تعداد  3مقاله فارسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .رویکرد این پژوهش کیفی
بوده و با ب ررسی متغیرها و عوامل موثر بر وفاداری به هتل های ایران ،این عناصر پس از تحلیل و ارزیابی طبقه بندی شده و ارائه
67
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گردیدند .عناصر ،متغیرها و مدلهای مفهومی هر یک از مقاالت تحلیل شده و در پایان عوامل موثر بر وفاداری هتل طبقه بندی
شدند.
تحقیقات انجام گرفته بر روی هتل های  0ستاره شیراز ،هتل های  0و  7ستاره اصفهان ،هتل های استان مازندران ،هتل های
 7ستاره مشهد ،هتل های  0ستاره شهر مریوان و هتل های  7ستاره تهران و هتل های پارس انجام گرفته است .عناصر کیفیت
خدمات ،کیفیت رابطه با مشتری ،خدمات مکمل ،رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت تجربه مشتری به عنوان متغیرهای موثر بر
وفاداری به هتل در گردشگری به دست آمده اند.
طبق نتایج بدست آمده ،رضایت یکی از مهمترین مبانی مطرح شده در موضوع وفاداری محسوب می شود .در بسیاری از
تحقیقات ،وفاداری پس از رضایت و همزمان با رضایتمندی از محصول ایجاد می شود .دربرخی از تحقیقات دیگر ،رضایت ،عنصر
واسطه و موثر بر وفاداری است .در سایر تحقیقات رضایت ،مهمترین عامل موثر بر وفاداری به حساب می آید.
با توجه به اهمیت موضوع وفاداری ،و افزایش تعداد تحقیقات در این زمینه در صنعت گردشگری ،پیشنهاد می شود که نگاه
دقیق تری به موضوع وفاداری ایجاد گردد و در مقاصد گردشگری از سوی مسئولین توجه بیشتری به آن صورت گیرد .از سوی
دیگر همه تحقیقات داخلی انجام شده در حوزه کمی و توصیفی بوده اند .لذا انجام تحقیق اکتشافی در این زمینه ضرورت می یابد.
از آنجایی که هر مقصد گردشگری دارای ویژگی های منحصر به فرد می باشد ،لذا بایستی تا وفاداری و رضایت به آن مقصد،
مطابق با ویژگی های آن تعریف شود .از این رو نیاز به انجام تحقیقات اکتشافی با شناسایی عوامل و عناصری که ممکن است از
ذهن دور مانده باشد و یا در درون فرهنگ آن منطقه وجود دارد ،ضروری است .اگرچه این دو بخش ،از جمله مهمترین حوزه های
فعالیت و کسب و کار صنعت گردشگری محسوب می شوند ،اما الزم به ذکر است که صنعت گردشگری از بخش های متنوع
دیگری نیز تشکیل شده که نیازمند بررسی های علمی می باشند.
یکی از نکات قابل توجه پیرامون موضوع وفاداری ،اقسام وفاداری است .تمامی تحقیقات انجام گرفته صرفا بر عوامل موثر بر
وفاداری تاکید داشته و به انواع اقسام و انواع وفاداری توجه نکرده بودند .الزم به ذکر است که وفاداری به محصوالت و خدمات
مختلف ،اشکال گوناگونی دارد .لذا پیشنهاد می شود که تحقیقات آتی بر روی خود وفاداری نیز تمرکز کرده و اقسام و مراحل
وفاداری را با نگاه ژرف و عمیق تری بررسی نمایند.
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-
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A meta-analysis of research conducted in the field of tourists' loyalty to
hotels in Iran
Abstracts
Customer loyalty is one of the main goals of all businesses. Considering the importance of
tourism and the potential of Iran, it is necessary to have a profound and scientific look at the
tourism activities within the country. On the other hand, studies have been conducted in various
areas, including loyalty to the hotel, as travel has increased, on the one hand, and businesses in
tourism, in particular hotels. The present study evaluates and analyzes the meta-analysis of
articles presented in the country with the topic of loyalty of tourists to Iran hotels. The approach
of this research is qualitative and after analyzing and reviewing articles, a general and
categorized assessment of the factors affecting the loyalty of tourists to Iranian hotels is
presented. Elements of service quality, quality of customer relationship, complementary services,
organizational citizenship behavior and customer experience management have been obtained as
influential variables on hotel loyalty in tourism.
Key words: Tourism Industry, Loyalty, Satisfaction, Quality, Hotel
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چکـیده
این بررسی با هدف بحث در مورد مفاهیم و نظریه های روانشناسی شناختی در پژوهش های گردشگری و همینطور زمینه
های اصلی برای پژوهش های آینده صورت پذیرفته است .هدف این مقاله نشان دادن سودمندی روانشناسی شناختی برای
درک این مسئله است که چرا گردشگران و به ویژه مسافران خوشگذران ،رفتارهایی را از خود نشان میدهند که از محیط
پیرامون خود الگو گرفته اند .این مقاله بر مبنای رویکرد مطالعه و بررسی  165مقاله در حوزه روانشناسی شناختی و ادبیات
راجع به سفرهای لذت گرایانه مرتبط با آگاهی ،ذهن آگاهی ،تَچان ،گذشته نگری ،آیندهنگری ،توجه ،طرحواره و حافظه،
احساسات ،هیجانات و عواطف طراحی شده است .یافته ها نشان می دهد که تحقیقات مورد بحث بیشتر به جای تمرکز بر
رویکرد شناختی در مطالعه سفر لذتجویانه ،از یک نگاه صرفا رفتارگرایانه استفاده کرده اند .روانشناسی شناختی میتواند به
درک هر چه بهتر فرایندهای ذهنی که موجب یکپارچگی درک محرک ها با رفتار هستند به خصوص در گردشگری و
مطالعات تجارب سفر کمک نماید .به طور کلی ،استفاده از رویکرد شناختی باعث می شود تا درک بیشتری از رفتار
گردشگران فراهم گردد و به مدیران برای درک اثربخشی تبلیغات مقصد و نیز درک رضایت و طراحی تجربه گردشگران
کمک می کند.
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سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)12 :زمستان 1399

گردشگری به عنوان «یک پدیده اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مرتبط با جابجایی مردم به مکان هایی خارج از محل زندگی
معمول آنها ،تعریف می شود و لذت ،انگیزه اصلی آن به شمار می رود» (سازمان ملل متحد ،دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی،
 .)2010در حالی که سفر می تواند برای اهداف مختلفی به انجام برسد ،پژوهش پیش رو تمرکز خود را بر سفرهای تفریحی و
لذتگرایانه معطوف نموده و از عبارات تعطیالت و اوقات فراغت به جای یکدیگر استفاده می کند .هدف این پژوهش بررسی
فعالیت سفر لذت جویانه است ،در واقع مفهوم تعطیالت اغلب در تحقیقات روانشناختی به عنوان محرکی برای بررسی تصاویر
لذتبخش و فرایندهای ذهنی استفاده می شود (کین و همکاران .)2012 ،با این حال الزم به ذکر است که مفاهیم مورد بحث به
همان اندازه برای فعالیت سفر غیر لذت طلبانه نیز اعمال می شوند.
تعدادی از مطالعات قبلی ،جنبه های روانشناختی لذت بخش بودن گردشگری را برجسته می کند .روبنشتاین ( ،)1980اینطور
بیان می کند که تفکر در مورد تعطیالت ممکن است باعث نوعی تحریک فانتزی و هیجانی شود که در شکل گیری انتخاب مقصد
تعطیالت نقش مهمی دارند (دیکروپ و ندلرز .)2004 ،تجربه های لذت بخش تعطیالت را برای سرگرمی ،سرگرمی ،تخیل و
تحریک حسی جستجو می کنند (بابین و همکاران 1994 ،؛ هولبروک .)2006 ،هیجانات و عواطف مثبت و لذت بخش از اجزای
مهم چنین تجربیاتی هستند (تونگ و ریچی .)2011 ،تعطیالت ممکن است باعث رشد رفتار لذت جویانه شود (ویلیامز،)2006 ،
اساساً لذت بخش است (فلوید 1997 ،؛ گنوت 1997 ،؛ گووسنز  )2000 ،و معموالً هیجانات مثبت ایجاد می کند (گرتزل و
همکاران 2006 ،؛ لی و همکاران .)2014 ،با این وجود همانطور که در تئوری ارزیابی شناختی هیجانات مطرح شده است ،اینکه
یک تجربه تعطیالت لذت جویانه تلقی شود یا سودمندانه به اهداف مسافر بستگی دارد (باترا و آهتوال 1991 ،؛ فام 1998 ،؛ آلبا و
ویلیامز .)2013 ،تجربه های تعطیالت از جمله مفاهیم چند حسی هستند و شامل سلیقه ها ،اصوات ،رایحه ها ،برداشتهای لمسی و
تصاویر بصری هستند (هیرشمن و هالبروک 1982 ،؛ آگاپیتو.)2013 ،
تصورات ،رویاهای روزانه ،هیجانات و خواسته ها نقش مهمی در مصرف لذت جویانه دارند (گووسنز ،2000 ،هیرشمن و
هالبروک ،)1982 ،مانند بازدید از یک میدان جنگ تاریخی (کرونیس ،)2012 ،تفریحگاه جنگلی (وونگ و وو )2013 ،یا پارک های
موضوعی (بیگنه و همکاران .)2005 ،تعطیالت در ذات خود یک پدیده به یاد ماندنی است و هیجانات بر این به یاد ماندنی ماندن
تأثیر میگذارند (الرسن و جنسن 2004 ،؛ ویرتز و همکاران .)2003 ،مشاغل موفق در زمینه گردشگری با محتوای ماجرجویانه،
طبیعتگردی ،هیجانی و خانوادگی می بایست که مرتبط با چارچوب سفر ،بدیع و غافلگیر کننده باشند (پولسون و کال.)2004 ،
حوادث غیرمعمول یا متمایز تجربه شده در یک تعطیالت به احتمال زیاد سطوح باالتری از برانگیختگی مثبت را ایجاد می کنند و
بنابراین بیشتر به خاطر سپرده می شوند (کیم .)2010 ،واضح است که روانشناسی یک حوزه نظم پذیر است که از اهمیت زیادی
برای مطالعات گردشگری به خصوص در حوزه رفتار مصرف کننده برخوردار است.
مطالعه روانشناسی در اینجا به دو رویکرد اصلی تقسیم می شود :رویکرد رفتارگرایی فقط شامل مطالعه رابطه بین محرک ها و
رفتار است ،در حالی که رویکرد شناختی که در این پژوهش اتخاذ شده است ،به دنبال فهم فرآیندهای ذهنی بین محرکها و رفتار
است .به همین ترتیب ،بسیاری از مقاالت گردشگری از اصطالحاتی مانند هیجانات یا تجربه و در درجه اول از دیدگاه رفتاری و
اغلب با تعاریف یا مفروضات کامالً متفاوت استفاده می کنند .به عنوان مثال ،یک رویکرد رفتارگرایی ،محرک های گردشگران را با
پیامدهایی مانند واکنش های عاطفی یا اندازه گیری رفتارهای آینده (قصد سفر مجدد) مرتبط می کند .بنابراین ،یک رویکرد
رفتارگرایانه بدون در نظر گرفتن فرایندهای ذهنی ذهنی که آنها را به هم پیوند می دهد ،محرک ها و پیامدهای مصرف لذتجویانه
را بدون شک در درون این ارتباط می گذارد (آلبا و ویلیامز .)2013 ،در عوض یک رویکرد شناختی فرآیند ارزیابی را توضیح می دهد
و توضیح می دهد چرا یک احساس و یا هیجان خاص توسط یک فرد ایجاد می شود (ما و همکاران.)2013 ،
روانشناسی شناختی یکی از رشته های متمایز علم روانشناسی مانند روانشناسی محیطی ،روانشناسی مثبت ،روانشناسی
اجتماعی ،روانکاوی و روانشناسی رفتاری است که ممکن است به آنها تقسیم شود .توجه داشته باشید که حداقل یکی از این زمینه
ها  -در اوایل جریان روانکاوی قرن  20برگرفته از فروید و یونگ (شوارتز ،)2003 ،و مقاالت مشابه در ادبیات گردشگری ،از جمله
مقاالت (کریپندورف 1986 ،؛ کورستانج 2015 ،؛ پارینلو 1993 ،؛ بورنر )1991 ،نیز توصیف شده اند  -مبتنی بر شکلی از شناخت
گرایی هستند اما در اینجا حذف می شوند زیرا زمینه متمایزی از روانشناسی شناختی جدیدتر را تشکیل می دهند.
این پژوهش مروری ،مفاهیم و فرایندهای اساسی فعالیت ذهنی انسان را که در زمینه روانشناسی شناختی مورد بحث قرار
گرفته ،بررسی می کند و کاربرد آن در صنعت گردشگری را نشان می دهد .رشته روانشناسی شناختی در اینجا به موضوعاتی مانند
فرآیندهای ادراک و توجه ،فرایندهای حافظه مانند طرحواره ذهنی و طبقه بندی ،جنبه های استخراج هیجانات و حاالت هوشیاری
از جمله ذهنآگاهی ،تَچان  ،1 1گذشته نگری و جستجوی آینده پرداخته شده است .علی رغم سودمندی آشکار چنین مباحثی برای
1 Flow
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 -2آگاهی و هوشیاری
آگاهی ،تجربه لحظه حاضر است و بنابراین ،شبیه مفهوم تجربه لحظه به لحظه ای است که در ادبیات گردشگری استفاده می
شود .کاربرد جایگزین اصطالح تجربه به عنوان نتیجه یادآوری شده یک تجربه لحظه به لحظه به مفهوم حافظه مربوط می شود
که در ادامه به آن پرداخته می شود .در حالی که هیچ مدل پذیرفته شده ای از چگونگی القای آگاهی و هوشیاری مغز در قالب
فیزیکی وجود ندارد ،مدل های جزئی مانند «مدل فضای کار جهانی  »3 2و «شبکه مغز پیش فرض  »5 4که در طول لحظات بیکاری
که شامل زندگی روزمره است عمل می کند (میسون و همکاران 2007 ،؛ اندروز-هانا )2012 ،قابل تأمل هستند .مدل فضای کار
جهانی ،یک نظریه شناختی کیفی ساده از مفهوم آگاهی و چگونگی آگاهی و ارزیابی مغز ما از محرک های ادراکی را فراهم می
کند (بارس 2002 ،و  .)2005این تئوری معتقد است که وقتی ما از محرک های ادراکی یکپارچه ای که در حافظه فعال نشان داده
شده اند آگاهی داشته باشیم ،سایر مناطق مغز که مسئول نظارت بر اهداف یا ارزیابی عاطفی هستند به این اطالعات بصورت کامالً
الیه الیه دسترسی داشته و آنها را پردازش می کنند .از یک صحنه تئاتر به عنوان استعاره برای توصیف عملکرد این مدل استفاده
می شود .صحنه تئاتر نمایانگر یک تصویر ذهنی پویا از خود و محیط پیرامون است که در حافظه کاری ما نگهداری می شود و در
آنجا بخشی از صحنه که با نورافکن روشن می شود تمرکز و توجه بر روی برخی محرک ها را نشان می دهد .مخاطبان فرآیندهای
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تحقیقات گردشگری ،هیچ بررسی قبلی در زمینه روانشناختی شناختی اعمال شده در گردشگری در پژوهش های روانشناسی
اجتماعی (پیرس ،)1982 ،رفتار مصرف کننده (کراوچ و همکاران 2004 ،؛ کوهن و همکاران  )2013 ،وجود ندارد .اگرچه برخی
مفاهیم در بررسی های وسیع تری از روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است (پیرس و پکر 2013 ،؛ اسکات و همکاران .)2017 ،
روانشناسی شناختی از دانش علوم شناختی که یک حوزه بین رشته ای گسترده تر مرتبط با حیوانات ،هوش مصنوعی ،علوم اعصاب
و شیمی مبتنی بر اعصاب می باشد (کوک و بوز )2014 ،متمایز است .عالوه بر این ،روانشناسی مثبت (مورگان و ژو 2009 ،؛ پیرس
و پکر )2013 ،و سالمتی (ناویجن 2011 ،و  2016؛ ناویجن و همکاران 2010 ،؛ ناویجن و میتاس 2012 ،؛ ناویجن و همکاران ،
 2013؛ ناویجن و پیترز )2010 ،حذف شدند زیرا آنها نتایج را توصیف می کنند ،نه فرآیندهای ذهنی که باعث آن نتایج می شوند.
باید توجه داشت که بیشتر مطالعات گردشگری ،اقدامات خود اظهاری ذهنی را برای سازه های مورد استفاده برای توصیف نتایج
مانند رضایت ،وفاداری و هیجانات اتخاذ می کنند ،در حالی که مطالعات روانشناختی شناختی اغلب از اقدامات عینی استفاده می
کنند.
رویکرد مورد استفاده در پژوهش پیش رو به جای توسعه تاریخی این رشته (گرانت و بوث ،)2009 ،طیف گسترده ای از زمینه
ها و مفاهیم مورد مطالعه را دلیل فراهم آوردن تلفیق ،جمع بندی و شناسایی شکاف ها انتخاب کرده است  .بنابراین ،این بررسی
سعی در استفاده از مفاهیم کلیدی روانشناسی شناختی ،شناسایی مطالعات گردشگری با استفاده از آنها و زمینه های اصلی برای
تحقیقات آینده دارد .مقاالت مورد بررسی با استفاده از مفاهیم توجه ،آگاهی ،احساسات ،عواطف ،حافظه و طرحواره انتخاب شده اند.
سپس این مقاله ها با هدف اینکه آیا آنها از دیدگاه روانشناسی شناختی استفاده می کنند مورد ارزیابی قرار گرفتند (الرسن 2006 ،؛
الرسن و جنسن .)2004 ،در نهایت مقاالتی انتخاب شدند که از این مفاهیم و نظریه های مرتبط برای توضیح و نه توصیف استفاده
می کردند.

1تَچان در روانشناسی ،حالت ذهنی ویژهای هنگام انجام یک کنش است که در آن کنشگر طوری روی یک کار متمرکز شود که در
حس پایبندی کامل به آن کار و خشنودیِ فرایند انجام کار غوطهور بشود .به سخن سادهتر ،تچان وضعیتی است که کسی آنقدر در
آنچه سرگرم انجام آن است ،غرق شود که زمان و مکان اطرافش را هم حس نکند.
)2 Global workspace theory (GWT
3نظریه فضای کاری جهانی یک معماری شناختی ساده است که برای پاسخگویی کیفی مجموعه بزرگی از جفت های همسان
فرایندهای آگاهانه و ناخودآگاه ساخته شده است .این مدل شبیه مفهوم حافظه فعال است.
(4 The default brain network (Default mode network – DMN
5در علوم اعصاب ،شبکه مغز یا حالت پیشفرض یک شبکه مغزی در مقیاس بزرگ است که مناطقی را شامل میشود که
فعالیتشان به شدت همبستهاست و در عینحال از دیگر شبکههای مغزی جدا هستند شبکهٔ حالت پیش فرض بیشتر در شرایطی
که شخص متمرکز جهان بیرونی نباشد و در زمانی که درحین بیداری در حالت استراحت باشد مشاهده شدهاست .مثالً هنگامی که
شخص غرقه در افکار خود است .اما افزون براین در شرایطی که شخص به به دیگران فکر میکند ،به خود فکر میکند ،گذشته را
در ذهن تداعی میکند یا برای آینده برنامهریزی میکند نیز ایشن شبکه فعال است .این شبکه بهطور «پیشفرض» در هنگامی که
فرد مشغول کاری نباشد فعال میشود .با اینکه شبکه حالت پیشفرض در ابتدا به عنوان شبکهای که با انجام کار هدفمند غیرفعال
میشود معرفی شد و اتفاقاً به همین دلیل نیز آن را شبکه ضدّ کار نیز می نامند .این شبکه میتواند درحین برخی کارهای هدفمند،
مانند حافظه کاری اجتماعی ،یا فعالیتهای خودزندگینامهای فعال باشد.این مدل به صورت معکوس با فعالیت سایر شبکههای مغز
مانند شبکه توجه ،همبستگی دارد.
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ذهنی مانند ارزیابی هیجانات را نشان می دهند .مغز ما با ترکیب محرک های ادراکی خارجی و خاطرات درونی ،فیلمنامه ها و موارد
دیگر در یک نمایش منسجم دنیای خارجی را روی صحنه به عنوان یک نمایش در می آورند .مخاطبان می توانند به صورت
تعاملی صحنه نمایش را ارزیابی کرده و درباره آن نظریه ارائه دهند ،مثالً با تولید انتقال دهنده های عصبی که احساسات و یا
هیجانات بدنی را تحریک میکنند و به نوبه خود به محرک های ورودی جدید تبدیل می شوند .چنین فرایندهای انعکاسی انگیزه
آور هستند و ممکن است جهت گیری بازی را تحت تأثیر قرار دهند .پژوهش پیش رو هیچ مقاله ای را که از فضای کار جهانی یا
مدل های شبکه مغز پیش فرض استفاده می کند ،شناسایی نکرده است.

 -3ذهن آگاهی ،2 1گذشته نگری تَچان و جستجوی آینده
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در حالی که در پژوهش های گردشگری به ندرت می توان مبحثی در زمینه «آگاهی» یافت ،حاالت ذهنی مربوط به این
مفهوم مانند ذهن آگاهی و مفهوم تَچان مورد بررسی قرار گرفته است .ذهن آگاهی کیفیت یا حالت آگاهی هوشیارانه است که در
آن فرد به طور ضمنی از زمینه و محتوای اطالعات آگاه است .این یک سبک تفکر است که از طریق تجزیه و تحلیل رفتار
شخصی و در نتیجه توانایی تفکر در مورد موقعیت های قدیمی به روش های جدید ایجاد می شود (چن 2015 ،؛ النگر.)1992 ،
ذهن آگاهی از اواسط دهه  1980ابزاری برای مدیریت تجارب گردشگری در نظر گرفته شده است (چن 2015 ،؛ فراومن و نورمن،
 2004؛ مکینتاش 1999 ،؛ پیرس و موسکاردو .)1986 ،این مفهوم برای طراحی تفسیر در سایت های میراث ساخته شده استفاده
می شود و هدف آن بازتولید بازدیدکنندگانی فعال ،عالقه مند ،پرسشگر و قادر به ارزیابی مجدد دیدگاه خود نسبت به جهان می
باشد (موسکاردو .)1996 ،به نظر می رسد این یک رویکرد رفتاری است زیرا تولید یک حالت ذهنی به محرک ها مربوط می شود.
مفهوم جایگزین ذهن آگاهی مراقبه ای به عنوان « نوعی آگاهی که با توجه به هدف ،در لحظه فعلی و بدون قضاوت به
آشکار شدن تجربه لحظه به لحظه ،پدید می آید» (کابات  -زین 2003 ،؛ چن .)2015 ،این یک رویکرد شناختی است ،زیرا
مکانیزمی برای دستیابی به حالت روانی مرتبط با مفاهیم دیگر مانند توجه و آگاهی فراهم می کند .به همین ترتیب ،تونگ و
همکاران ( )2016ارتباط ذهن آگاهی در رمزگذاری تجربه در حافظه را برجسته می کنند .ذهن آگاهی آموزنده است و بینشی از
وضعیت آگاهانه که گردشگران را درگیر خود می کند ،فراهم می نماید (چن .)2015 ،ذهن آگاهی محرکی است که می تواند با
حفظ اهمیت دانش و هیجانات در هنگام رمزگذاری حافظه ،حفظ دانش را در حافظه تسهیل کند (چن 2015 ،؛ تونگ و ریچی،
 2011؛ براون و رایان 2003 ،؛ فریون و همکاران.)2008 ،
روانشناسان شناختی دریافته اند که فرایندهای مغزی که درگیر تجربه آگاهانه گرا هستند نیز برای تفکر درباره گذشته (گذشته
نگر) یا آینده (آینده نگری) مورد استفاده قرار می گیرند (آدیس و همکاران  .)2007 ،با این حال ،جستجوی آینده و گذشته به جای
تفسیر محرک های حسی بر اساس نمایش ذهنی است که از حافظه یادآوری می شود (کاروسو و همکاران .)2008 ،این ساخت
یک تصویر ذهنی (یک نمایش در تئاتر) تحت تعصبات مختلف و انحرافات ذهنی متنوع قرار می گیرد .به عنوان مثال ،چشم انداز
بیش از گذشتهنگری به خاطرات نمونه اولیه متکی است و نسبت به تصاویر لذت بخش تعصب دارد .چشم انداز بیش از گذشته
نگری در اسکریپت ها ،طرح ها ،کلیشه ها و سایر نمایش های ذهنی نمونه اولیه از آنچه مردم ،مکان ها و رویدادها به طور معمول
شبیه هستند ،استوار است .به عنوان مثال ،هنگام شبیه سازی تعطیالت آینده نواحی استوایی ،مردم ممکن است نمونه اولیه ای از
تعطیالت گرمسیری را که شامل درختان خرما ،طوطی ها و پینا کوالداها است ،تهیه کنند و نه اینکه تفکر خود را بر اساس دانش
شخصی بگذارند (کین و همکاران .)2012 ،نمونه اولیه یک طرحواره ذهنی تعمیم یافته از آنچه افراد ،رویدادها و فعالیت ها معموالً
دوست دارند است (کلکامب و وایر.)2002 ،
مفهوم چشم انداز مشابه پیش بینی هیجان ها یا تصور اینکه هیجانات آینده ما تحت سناریوهای مختلف چگونه خواهد بود،
میباشد .تعدادی از تعصبات در نحوه پیش بینی وضعیت عاطفی خود در آینده در نظر گرفته می شوند .پیش بینی چگونگی احساس
فرد در پاسخ به حوادث عاطفی آینده اغلب از اطالعات مربوط به هیجان خود در پاسخ به حوادث عاطفی مشابه در گذشته غافل می
شوند و در عوض بر باورهای نمونه اولیه در مورد واکنش های عاطفی تمرکز می کنند (کین و همکاران .)2012 ،این احتمال وجود
دارد که مسافران هنگام برنامه ریزی برای یک سفر ،پیش بینی عاطفی کنند .مفهوم چشم انداز مصرف شبیه به آینده نگری است.
این یک «فرآیند شناختی است که در آن اطالعات ادراکی در حافظه فعال از طریق ایجاد رویاهای خیالی ،تصورات و تخیالت نشان
داده می شوند» (والترز و همکاران .)2012 ،مفهوم آینده نگری در کارهای ویرتز و همکاران ( )2003یافت می شود طی آن که
1 Mindfulness
2ذهن آگاهی یک فرایند روانشناختی در باب آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت ،یا به عبارتی پرورش آگاهی و
هوشیاری با تکیه بر مراقبت و زیر نظر گرفتن توجه در زمان حال بدون قضاوت است .تعریف کوتاه ذهن آگاهی یعنی آگاهی از
لحظه است.
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تجربیات پیش بینی شده ،آنالین و یادآوری شده را با هم مقایسه کرده و شواهد تجربی ارائه شود که بر اساس آن تجربیات به یاد
مانده بهترین پیش بینی کننده تمایل فرد برای تعطیالت مشابه در آینده است.
تَچان نوعی وضعیت آگاهانه است که برای درک تجربه بازدید کننده در پژوهش های گردشگری استفاده می شود .تَچان
حالتی از برانگیختگی عاطفی است و هنگامی اتفاق می افتد که مهارت های فرد با سطحی از چالش درگیر و منجر به احساس
هماهنگی با محیط شود (سیکزنت میهالی 2000 ،؛ فیلپ .)2009 ،در حالت تَچان ،فرد در تجربه غوطه ور می شود و ممکن است از
محیط اطراف خود غافل گردد (چن .)2015 ،بنابراین تَچان و ذهن آگاهی حالت های متمایزی از آگاهی هستند که به زمینه های
مختلف تجربی مربوط می شوند .ممکن است گردشگران انواع دیگری از آگاهی را نیز تجربه کنند.

 -4توجه

 -5طرحواره
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توجه ،تعامل ذهنی متمرکز درگیر در پردازش هیجانات خارجی یا خاطرات و افکار درونی است (داونپورت و بک )2001 ،و بر
درک ،حافظه و یادگیری تأثیر می گذارد (دایان و همکاران .)2000 ،مقدار اطالعات حسی مغز ما از توانایی پردازش و فرایندهای
توجه ،بیشتر از جنبه های محیطی که به ویژه برجسته درک می شوند ،فراتر است .مفهوم توجه به دستیابی به هدف ،فرایندهای
حافظه و رفتار مربوط می شود .به طور کلی ،تمرکز توجه تحت تأثیر اهداف باال به پایین و ادراک از پایین به باال قرار می گیرد،
جایی که اهداف از باال به فعالیت های ذهنی درون زا و درک از پایین به باال به محرک های برون زا از محیط خارجی مربوط می
شود .اهداف «هدایت رفتار از طریق توجه» به بخش های خاصی از جریان اطالعات اجازه می دهد اهداف ذهنی به رفتار آشکار
ترجمه شود (مونسل و درایور  )2000 ،و به فرد نسبت به اطالعات مربوط به هدف هشدار دهد (دیکترهویس و آرتس.)2010 ،
توجه همچنین در یادآوری تجربه نقش مهمی دارد (کمپوس 2016 ،؛ کمپوس و همکاران .)2014 ،تعدادی از مطالعات بررسی
می کنند که چگونه می توان با مشارکت فعال ،تعامل و توجه بیشتر ،قابلیت یادآوری را بهبود بخشید (برونر-اسپردین 2012 ،؛
موسکاردو 1996 ،؛ کمپوس .)2016 ،اوئی ( ،)2005اظهار داشت از آنجا که گردشگران برای مدت زمان نسبتاً کوتاهی از مکانی
بازدید می کنند و دانش محلی ندارند ،مهم است که توجه آنها به محیط مقصد مدیریت شود .وی به چهار ویژگی مرتبط توجه
مربوط به گردشگری اشاره می کند« :اول ،ما فقط می توانیم در هر لحظه از زمان به یک چیز توجه کنیم .دوم  ،تغییر توجه بر
تجربیات ما تأثیر می گذارد .سوم ،توجه کمیاب است .چهارم ،مردم به چیزهای مختلف توجه می کنند و دالیل مختلفی وجود دارد
که چرا آنها به همان چیز توجه می کنند» .به طور سنتی ،راهنمای تور ،کتاب سفر ،تبلیغات سفر یا مراکز اطالعات گردشگری
وظیفه هدایت توجه به جاذبههای خاص را بر عهده دارند .لیپر ( ، )1990اهمیت نشانگرها و عالئم جاذبه را برای هدایت توجه بازدید
کنندگان برجسته میکند.

طرحواره به عنوان یک ساختار شناختی ذخیره شده در حافظه فرد تعریف می شود و نشان دهنده دانش در مورد یک مفهوم یا
نوع محرک است ،به عنوان مثال ،ویژگی های یک فرد ،یک رویداد یا یک شیء و روابط بین آن ویژگی ها (گاش و گیلوبا 2014 ،؛
مرکیل .)2005 ،طرحواره ،بازیابی اطالعات از قبل پردازش شده را تسهیل می کند و رفتار انسان را هدایت می کند طوری که به
فرد اجازه می دهد در یک محیط پیچیده عمل کند (گوینر و ایتون )1999 ،اطالعات جدید را تفسیر نماید (ریگر و همکاران،
 .)1994همین روند در هنگام ارزیابی یک شخص یا شی خاص نیز اتفاق می افتد .تئوری طرحواره سه سطح همخوانی بین یک
جسم محرک و یک طرح فعال را مشخص می کند .همبستگی زمانی اتفاق می افتد که محرک با طرحواره ای که ایجاد می کند
مطابقت داشته باشد (کلمنته و همکاران 2014 ،؛ استامپف و باوم )2016 ،؛ ناسازگاری یا ناسازگاری شدید هنگامی رخ می دهد که
یک شیء و طرح تحریک شده با هم مطابقت نداشته باشند (مایرز  -لوی و تایبوت ،)1989 ،و ناسازگاری متوسط در مواردی اتفاق
می افتد که با هم انطباق جزئی داشته باشند .ناسازگاری متوسط یا شدید زمانی موجب تعجب می شود (گووالپ و همکاران)2017 ،
که ابعاد ارزیابی منجر به برانگیختگی باالتر می شود (ما و همکاران .)2013 ،بدون تغییر چشمگیر در ساختار شناختی ،ناسازگاری
شدید از بین نمیرود (استامپف و باوم .)2016 ،
تعدادی از اصطالحات مورد استفاده در گردشگری مانند تصویر مقصد مربوط به طرحواره هستند .یک تصویر مقصد «ساختار
ذهنی است که عناصر ،برداشت ها و ارزش هایی را که مردم در یک مکان خاص ارائه می دهند ادغام می کند» (هوانگ و
1 Schema
2در روانشناسی و علوم شناختی ،یک طرحواره نمایانگر الگوهای فکری یا رفتاری است ،که دستههای مختلف اطالعات و روابط
میان آنها را سازماندهی میکند .همچنین طرحواره میتواند به عنوان یک ساختار روانی از ایدههای پیشساخته ،یک چارچوب
فکری برای ابعاد مختلف جهان و یا سیستمی برای سازمان دادن و درک کردن اطالعات جدید تعریف شود.
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همکاران )2010 ،و می تواند به عنوان یک نمونه خاص از یک طرح کلی تصویر کلی تفسیر شود (مرچنت .)2016 ،به عنوان مثال،
بازدیدکنندگان ممکن است یک طرح کلی تصویر از یک مقصد ساحلی داشته باشند ،که نشان دهنده دانش عمومی آنها در مورد
این نوع مقصد است .این عناصر عمومی درک و ارزیابی مقصد خاص ساحل را تسهیل می کنند و یک تصویر ذهنی ایجاد می کنند
به ویژه برای مشتریانی که هرگز به این مقصد نرفته اند .به طور مشابه ،تصویر نام تجاری «تصوری در مورد یک برند خاص است
که توسط سازمان های تجاری نگهداری شده در حافظه منعکس می شود» (کلر .)993 ،بنابراین ،شناخت فرآیندهای شناختی دخیل
در شکلگیری طرحواره ،در بازاریابی مقصد مهم است .در حالی که تصویر مقصد یکی از حوزه های اصلی تحقیقات گردشگری
است ،از مفهوم طرحواره استفاده کمتری می شود (کلنوسکی 2002 ،؛ جیانگ و همکاران.)2012 ،

 -6حافظه
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حافظه یک فرایند ذهنی است که توسط آن اطالعات کدگذاری ،ذخیره و بازیابی می شود (اتکینسون و شیفرین )1968 ،اگرچه
حافظه ممکن است به خود اطالعات و حافظه ای که ما به یاد می آوریم نیز اشاره کند (وینستانلی  .)2006 ،روانشناسی شناختی دو
نوع حافظه مهم را دارای توانایی و ظرفیت متفاوت تشخیص می دهد .حافظه کوتاه مدت (حافظه فعال) قادر است اطالعات را برای
مدت زمان مشخص اما با ظرفیت محدود ذخیره کند ،در حالی که حافظه بلند مدت ظرفیت زیادی دارد و شامل خاطرات ،تجربیات
و اطالعات جمع شده در طول زندگی است .دو نوع حافظه بلند مدت از هم متمایز می شوند :حافظه معنایی  1و رویدادی  .2حافظه
معنایی حافظه دانش عمومی در مورد جهان است ،در حالی که حافظه رویدادی به خاطرات خاصی مانند تجربه شخصی و رویدادها
اشاره دارد (پیرس و پکر 2013 ،؛ تونگ و همکاران 2016 ،؛ براون  -التور و همکاران .)2006 ،حافظه اتوبیوگرافی زیرمجموعه ای
از حافظه رویداد است (کانوی و پلیدل  -پیرس 2000 ،؛ تونگ و همکاران )2016 ،و به عنوان رویدادهای یادآوری شده متعلق به
گذشته فرد تعریف می شود (روبین 2005 ،؛ پیرس و پکر 2013 ،؛ تونگ و ریچی .)2011 ،مدل فعال سازی در حال گسترش کالینز
و لوفتوس ( ،)1975توصیف می کند که چگونه یک طرحواره برای بازیابی اطالعات خاص از حافظه ما جستجو می شود.
حافظه ،سیستم کاملی نیست و می تواند در معرض اطالعات نادرست قرار گیرد (لوفتوس 2005 ،؛ روئدیگر و مک درموت،
 .)2000افراد ممکن است قادر به یادآوری یک واقعه قبلی نباشند ،ممکن است وقایع را متفاوت از روشی که رخ داده است به خاطر
بسپارند یا واقعه ای را که هرگز رخ نداده است به خاطر بسپارند (روئدیگر و مک درموت  2000 ،؛ براون  -التور و همکاران2006 ،
؛ براون و همکاران .)2002 ،خاطرات قابل انعطاف هستند و می توانند توسط منابع خارجی مانند تبلیغات یا داستان تحریف شوند یا
به دلیل تجارب بعدی تحریف شوند (تونگ و همکاران 2016 ،؛ براون  -التور .)2006 ،توجه به محرک های جدید ،میزان
اطالعاتی را که برای ذخیره سازی رمزگذاری می شوند  ،تعیین می کند (فیووش.)2011 ،
ارتباط تحقیقات حافظه با مطالعات گردشگری بسیار محدود است (براسچ .)2008 ،خاطرات گردشگران از این جهت مهم است
که گردشگران با توجه به تجربه قبلی سفر تصمیم آینده را می گیرند (مارشال 2012 ،؛ براون  -التور 2006 ،؛ چاندراالل و
والنزوئال 2013 ،؛ کیم و همکاران .)2014 ،خاطرات ماندگار هدف نهایی مهمی از یک تجربه گردشگری هستند (تونگ و همکاران ،
 2016؛ چاندراالل و والنزوئال 2013 ،؛ کیم 2010 ،و  2014؛ کیم و ریچی 2014 ،؛ تونگ و ریچی .)2011 ،تجارب گردشگری به
یادماندنی تنها اندکی از افکار ما را در حافظه فعال پردازش و به حافظه طوالنی مدت منتقل می کند (کیم و همکاران 2012 ،؛ ما
و همکاران .)2017 ،صنعت گردشگری و ساختارهای آکادمیک گردشگری تأکید کرده اند که ارائه تجربه ای به یادماندنی برای
گردشگران از اهمیت اولیه (اولویت باال) برخوردار است اما تحقیق در مورد مفهوم «حافظه تجربه گردشگری» فقط در مراحل اولیه
و ابتدایی است (ریچی و هادسن.)2009 ،
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حافظه تجارب سفر در «حافظه خود زندگینامه ای » رمزگذاری می شود و از این طریق اطالعات شخصی ،مکانی و زمانی را
با هم ترکیب می شوند .این ممکن است به توضیح این نکته کمک کند که چرا مردم ممکن است هنگام بحث در مورد سفرهای
گذشته ،تجربه ها و هیجاناتی را که تجربه کرده اند و همچنین موقعیت مکانی یک منطقه مقصد را به طور واضح به یاد بیاورند
(کیم 2010 ،و  .)2014پژوهش های گردشگری ،مطالعه خاطرات خود زندگی نامه ای را نادیده گرفته اند (پیرس و پکر.)2013 ،
هنگام بحث درباره سفرهای گذشته ،خاطرات خود زندگینامه ای از تجربیات ،هیجانات و چیدمان فضایی یک منطقه مقصد به یاد
می آید (کیم 2010 ،؛ پیولینو و همکاران.)2002 ،

1

Semantic
Episodic
3
Autobiographical memory
2

4حافظه خودزندگینامهای نوعی ساختار حافظهای است که از ترکیب اپیزودهای بیاد مانده از تجربیات فردی و دانش کلی در مورد
وقایع و جهان اطراف تشکیل شدهاست.
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 -5احساسات
4

5

غالباً اصطالحات «احساس » و «هیجان » به جای یکدیگر استفاده می شوند اما در این پژوهش از یکدیگر متمایز می شوند.
احساسات رویدادهای ذهنی هستند که با ارزیابی محرک های مربوطه ایجاد می شوند و تغییرات بدنی قابل اندازه گیری مانند
تعریق ،افزایش ضربان قلب و غیره ایجاد می کنند .احساسات نتیجه یک «حالت عاطفی بدن  »6است که نه تنها به سیستم کناره
ای مغز (لیمبیک) بلکه به سیستم المسه نیز منتقل می شود (داماسیو .)1995 ،یک احساس خوشبختی ممکن است منجر به لبخند
سپس تغییر وضعیت عضالت اطراف دهان شود ،و این اثر انتقال دهنده های عصبی آزاد شده ای است که متعاقباً به مغز گزارش
می شود و احساس خوشبختی را تقویت می کند .به همین دلیل است که بازخورد بدنی یا آغازگر ناخودآگاه ،مانند درخواست لبخند
از فرد ،میتواند با موفقیت احساسات را القا کند (برینول و پتی .)2003 ،به طور کلی ،عواطف و احساسات رابطه بازگشتی دارند و هر
کدام احتمال دیگری را بیشتر می کنند (هان و همکاران .)2007 ،این مفاهیم منجر به این ایده می شود که احساسات اطالعات را
به مغز ارائه می دهند .احساسات اساسا به دلیل مولفه تجربی یا احساسی که دارند ،دارای ساختار انگیزه ای و اطالعاتی هستند .در
ادبیات گردشری بحث های محدودی درباره احساسات وجود دارد (بودا و همکاران ، )2014 ،و بیشتر مطالعات به جای درک سیگنال
های عاطفی آگاهانه یا ناخودآگاه به درک محرک های جسمی و محیطی خارجی (حواس پنجگانه) توجه دارند (آگاپیتو و همکاران،
.)2014
تجارب می توانند از طریق ابعاد شخصی تر و نمادین تر ،بیشتر از محصوالت بر مصرف کنندگان تأثیر بگذارند .ارزیابی های
مصرف کنندگان از تجربیات چند بعدی ،نامطمئن و پیچیده تر است (گالو .)2013 ،چند بعدی بودن تجربه مفهوم عدم اطمینان را
نیز تحت تأثیر قرار می دهد ،زیرا تجارب در ابعاد بیشتری نسبت به محصوالت ارزیابی می شوند و همچنین به دلیل عدم اطمینان
در ارتباط با چگونگی ادغام ابعاد متعدد برای قضاوت در مورد تجربه این امر منجر به افزایش استفاده از «احساسات» در فرآیند های
انتخاب و ارزیابی می شود( .کارتر و گیلوویچ ،2010 ،اوربانی و همکاران.)1989 ،
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با کمال تعجب با توجه به ماهیت خاطرات خود زندگی نامه ای و اهمیت عوامل شخصی و واکنش های عاطفی هنگام
یادآوری خاطرات ،اکثر پژوهش های گردشگری در مورد تجارب مقصد ،عوامل شخصی را هنگام مطالعه مفهوم قابلیت یادآوری
نادیده میگیرند .اهداف و شدت عواطف همگی جزو عواملی هستند که چگونگی روند یک محرک را تفسیر می کنند ،بنابراین،
ممکن است یک مقصد خاص بیشتر بخاطر تعامل اجتماعی با دوستان و آشنایان فراخوانده شود و این امر به احتمال زیاد به دلیل
اینکه تعامالت اجتماعی باعث بروز پاسخ های عاطفی هستند رخ می دهد (کیم و جانگ 2016 ،؛ کمپوس ،2016 ،کمپوس و
همکاران 2014 ،؛ آرنولد و پرایس 1993 ،؛ تونگ و ریچی 2011 ،؛ مورگان و ژو.)2009 ،
سازماندهی حافظه خود زندگی نامه ای به این معنی است که داستان ها و روایت های سفر منبع مهمی برای برقراری ارتباط و
ایجاد انگیزه در افراد هستند .پردازش روایی نشان داده است که بر فرایند متقاعد کردن از طریق انتقال مفاهیم تأثیر می گذارد .در
انتقال روایی مفاهیم ،پاسخ های هیجانی به جای تحلیل سیستماتیک قدرت پیام ،بر اقناع افراد تأثیر می گذارند (اسکاالس.)2007 ،
یک روایت ممکن است هیجانات ،درگیری ،جذابیت و خاطرات خود را به عنوان یک تجربه ایجاد کند و در نهایت منجر به اقناع
شود (فیلیپس و مک کواری 2010 ،؛ اپل و ریچر 2010 ،؛ موسکاردو.)2010 ،
از دیگر عواملی که در یادآوری خاطرات تأثیر می گذارد می توان به سن ،میزان درگیری و با تجارب سفر ،تجارب فرهنگ
محلی و تجارب احساس سرحال بودن اشاره کرد (کیم .)2010 ،پیرس و پکر ( ، )2013در مورد یک «دست انداز یادآوری »2 1
صحبت میکنند که مربوط به حافظه خود زندگی نامه ای است (تونگ و ریچی 2011 ،؛ پیرس و پکر .)2013 ،سوغاتی های به جا
مانده از سفر نیز خاطرات چندحسی  3را برانگیخته می کنند و رمزگذاری چند حسی خاطرات ،یک بخش مهم و ارزشمند از تحقیقات
روانشناسی مبتنی بر مغز در مورد حافظه است (پیرس و پکر .)2013 ،همچنین باالنتین و همکاران ( ،)2011به تأثیر تعامالت انسان
با محیط زیست و حیات وحش بر هیجانات و حافظه اشاره کرده اند( .مورگان و پریچارد.)2005 ،

1 Reminiscence bump
2دست انداز یادآوری تمایل افراد مسن (بیش از چهل سال) به افزایش یادآوری برای وقایعی است که در دوران بلوغ و اوایل

بزرگسالی آنها رخ داده است.

3 Polysensual memories
4 Feeling
5 Emotion
6 Emotional body state
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 -6هیجانات و عواطف
مطالعه هیجانات به دلیل ماهیت پیچیده این پدیده ها دشوار است (هاری و پاروت 1996 ،؛ توماس 1990 ،؛ لی و همکاران،
 2015؛ ما و همکاران 2013 ،؛ ما و همکاران .)2017 ،اول از همه ،نیاز به تمایز میان اصطالحات عاطفه  ،1احساسات و خلق و خو
وجود دارد ،زیرا آنها اغلب به طور ناسازگاری در ادبیات مورد بحث استفاده می شوند (ما و همکاران 2013 ،؛ لی و همکاران2015 ،
؛ باگوسی و همکاران .)1999 ،عاطفه معموالً به عنوان یک چتر برای فرآیندهای ذهنی خاص ،مانند احساسات ،خلق و خو و نگرش
در نظر گرفته میشود (باگوسی و همکاران 1999 ،؛ ما و همکاران .)2013 ،در حالی که حالت خُلقی از هر شی خاص یا رویداد به
حالت عاطفی با شدت کم اشاره دارد ،هیجانات ممکن است منجر به احساسات شدید شده و با یک عامل خاص مانند یک واقعه یا
شخص همراه باشد (هوانگ و همکاران 2012 ،؛ لی و همکاران.)2015 ،
طی سه دهه گذشته ،نظریه ارزیابی شناختی که شکل گیری هیجانات را توصیف می کند ،توسط اکثر محققان علوم
روانشناختی و علوم شناختی پذیرفته شده است (فریدا 1986 ،؛ الزاروس 1991 ،؛ روزمن 2001 ،؛ واتسون و اسپنس 2007 ،؛
السوورث و چرر .)2003 ،نظریه پردازان ارزیابی  4 3معتقدند که تعیین کننده مهم هر احساس مثبت ،ارزیابی و تفسیر نتیجه ای است
که پس از مقایسه یک حالت واقعی با یک حالت مطلوب بوجود می آید (الزاروس .)1991 ،افراد با استفاده از ابعاد ارزیابی ساختار
یافته ،ویژگی های رویدادها را از نظر اهداف یا انگیزه های مربوطه ارزیابی یا برآورد می کنند (چرر و همکاران .)2001 ،ابعاد ارزیابی
در واقع همان جنبههای ذاتی احساسات هستند و نظریه های ارزیابی ،ابعاد ارزیابی را مشخص می کنند ،احساسات گسسته را از
یکدیگر متمایز میکنند و واریانس (پراکندگی) آنها را با ابعاد و الگوهای ارزیابی مربوطه نشان می دهند (چرر .)1997 ،عنوان مثال،
مجموعه ای از ابعاد ارزیابی که در یک مقصد یا جاذبه گردشگری یافت می شوند عبارتند از :همخوانی هدف ،اختیار ،قطعیت ،تازگی
و شدت برای درک احساس لذت (ما و همکاران 2013 ،؛ السوورث و اسمیت .)1988 ،هیجانات و خلق و خو می تواند تأثیر زیادی
در انتخاب داشته باشد .در واقع ،داشتن روحیه مثبت می تواند بر پردازش شناختی افراد و همینطور انواع انتخاب های دیگر آنها تأثیر
بگذارد (موگیلنر و همکاران .)2012 ،از نظریه ارزیابی شناختی برای مطالعه لذت در پارک های موضوعی ،تجارب خدمات و
تجربیات عاطفی گردشگران نسبت به مقاصد گردشگری استفاده شده است (ما و همکاران 2017 ،؛ ما و همکاران 2013 ،؛ حسانی،
 2012؛ حسانی و گیلبرت 2010 ،؛ سو و هسو .)2013 ،با این حال ،طراحی آگاهانه و مبتنی بر تئوری تجارب گردشگری لذت
گرایانه برای برانگیختن احساسات خاص در مراحل ابتدایی است.
پژوهش های قابل توجهی در مورد حافظه و هیجانات در روانشناسی شناختی وجود دارد که بر موضوعاتی مانند دقت حافظه در
یادآوری عاطفی و هیجانی (توماس ، )1990 ،ظرفیت حافظه و مسائل خالقیت (ایسن 1987 ،؛ آلپرت و روزن ،)1990 ،اثرات
نامتقارن مثبت و خلق و خوی منفی (ایسن 1984 ،؛ بوئر 1981 ،؛ بووئر و همکاران ، )1978 ،بازسازی حافظه برای احساسات
(لوین 1997 ،؛ فریدا ، )1986 ،نقش احساسات در خاطرات زندگی نامه (هالند و کنسینگر ، )2010 ،نقش احساسات در بازاریابی و
رضایت مشتری (باگوسی و همکاران ،)1999 ،هیجانات گسترده و توانایی های آن برای تأثیر در یادآوری حافظه و تأثیر احساسات
بر حافظه برای رویدادهای عمومی  ،از جمله حمله تروریستی (کنسینجر و چرر 2006 ،؛ بودسون و همکاران  2007 ،؛ ولترز و
گودسیت.)2005 ،
اکثر مطالعات گردشگری در مورد تجربیات فقط در تالشند تا نتیجه احساسی یک تجربه را بدون بحث در مورد دالیل ایجاد
یک محرک خاص برای پاسخ های خاص عاطفی و هیجانی توصیف کنند .رویکردهای توصیفی مورد استفاده برای مطالعه
هیجانات در در گردشگری ،مانند مقیاس مصرف هیجان (ریچینز ،)1997 ،قادر به توضیح این نیستند که چگونه تجربه مصرف یک
گردشگر منجر به یک واکنش احساسی خاص می شود و نه به طور مثال یک واکنش دیگر (جانسون و استوارت .)2005 ،با این
وجود به نظر میرسد مشارکت عاطفی باعث افزایش یادآوری تجربیات گردشگری به یادماندنی می شود (سرویدیو و روفالو.)2016 ،
پژوهش های قابل توجهی در مورد تأثیر عواطف ،احساسات و هیجانات در تصمیم گیری وجود دارد که مدل های انتخاب منطقی
حل مسئله را گسترش داده و تکمیل می کنند و ممکن است به توضیح «بی منطقی آشکار زمینه ساز رفتارهای لذت جویانه یا
هیجان محور ،که یک ویژگی خاص در گردشگری تفریحی است» کمک کند (گنوت.)1997 ،
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4نظریه ارزیابی ،نظریه ای در روانشناسی است که هیجانات را از ارزیابی های ما از وقایع استخراج می کند که باعث واکنش های
خاص در افراد مختلف می شود .اساساً ارزیابی ما از یک موقعیت باعث واکنشی هیجانی یا عاطفی می شود که قرار است براساس
آن ارزیابی صورت پذیرد.
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این بررسی تعدادی از مفاهیم کلیدی برای تحقیق در مورد جنبه های روانشناختی گردشگری را مورد بررسی قرار داده است:
آگاهی ،جستجوی آینده و گذشته نگری ،توجه و طرحواره ،حافظه  ،هیجانات ،احساسات و عواطف .چنین مفاهیمی برای درک
چگونگی ارتقا مقاصد گردشگری یا هتل ها  ،جهت ترغیب استفاده از روایت های گوناگون ،برای ارتقا و شکل دادن به تجربیات و
برای توسعه تجارب ذهنی بیشتر و افزایش قابلیت یادآوری مهم هستند (حسنای 2012 ،؛ گیلبرت و حسنای 2010 ،؛ رو و
همکاران 2013 ،؛ فیلیگس و مک کواری 2010 ،؛ اپل و ریچر 2010 ،؛ موسکاردو 2010 ،؛ رافونه و همکاران 2010 ،؛ چن و
همکاران .)2014 ،تجارب لذت بخش مانند سفرهای تفریحی ،از طریق تعامالت بازتابی و احساسات گردشگران پیش بینی می
شوند ،در حین و بعد از مصرف به طور هیجانی و عاطفی زندگی و به یاد آورده می شوند .آنها برای شکل گیری و تقویت هویت
مهم هستند و اغلب به طور واضح و به شکل یک داستان به خاطر سپرده می شوند و در پردازش و ارزیابی تجربه موثر هستند
(توسیادیا 2014 ،؛ المان و همکاران 2009 ،؛ تونگ و ریچی 2011 ،؛ مارشال .)2012 ،بدیهی است که تأثیر وضعیت های
روانشناختی آینده نگر در مورد نیازهای سفر و بررسی بخش های هیجانی و عاطفی در خاطرات سفرهای طوالنی مدت به تحقیقات
بیشتری نیاز دارند (پیرس 2009 ،؛ پیرس و پکر.)2013 ،
با کمال تعجب و با توجه به ماهیت لذت جویانه سفرهای تفریحی و اهمیت عملی و نظری آنها ،این مفاهیم روانشناختی
چندان مورد توجه سیستماتیک و عمیق قرار نگرفته اند .دانش احساسات و عواطف ممکن است به ما کمک کند تا درک کنیم که
چرا تجربههای مستقیم در طبیعت می توانند میل عاطفی و هیجانی به طبیعت را تقویت کنند و چطور جذابیت های هیجانی و
عاطفی می توانند در ایجاد نگرش های مثبت پس از مواجهه با جاذبه ها نسبت به تجدید نظر با استفاده از اطالعات واقعی موثرتر
باشد (باالنتین و همکاران 2011 ،؛ ماتیال .)2001 ،تعدادی از مباحث مهم پژوهش و مطالعه در زمینه گردشگری ممکن است از
تئوری روانشناسی شناختی بهره مند شوند .به عنوان مثال ،تحقیق در مورد تجربه گردشگری ممکن است تئوری ارزیابی شناختی را
فراتر از شناسایی مولفه های تجربیات به یاد ماندنی گردشگری قرار داده و به دنبال فهم دلیل به یاد ماندنی بودن مکانیسم ها برود
(الرسن .)2007 ،به طور خاص ،ارتباط علی بین عوامل تجربی و توانایی فرد در به یاد آوردن تجربیات گذشته و بازیابی زنده
اطالعات نامشخص است (کیم.)2010 ،
روانشناسی شناختی همچنین ممکن است به باالبردن درک دلیل وجود تعطیالت و سفرهای تفریحی برای سالمتی و رفاه
کمک کند .در هنگام مسافرت ،مردم دور از محیط طبیعی و متعارف ،آزادانه می توانند به گونه ای فکر کنند ،احساس کنند و رفتار
کنند که معموالً در حالت عادی انجام نمی دهند (کاتلر .)2002 ،برخی نشانه ها وجود دارد که خالقیت (دیتریش )2004 ،ممکن
است با فعال شدن شبکه پیش فرض در هنگام استراحت تحریک شود (دی بلوم و همکاران .)2014 ،به همین ترتیب ،سفر می
تواند به عنوان یک تجربه تحول پذیر نیز پذیرفته می شود (چن و همکاران .)2017 ،
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چکـیده
نظیر سایر کسب و کارها فناوری اطالعات و ارتباطات تغییر از گردشگری سنتی به هوشمند را ضروری ساخته است .مبتنی
بر مبانی نظری پژوهش تحول دیجیتال و شهر هوشمند عوامل اثرگذار بر گردشگری هوشمند فرض شدند .جامعه آماری
پژوهش گردشگران مجتمع های گردشگری و هتل ها لحاظ شد .تعداد حجم نمونه  120به دست آمد .جهت تحلیل داده
ها از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شد .یافته های پژوهش حاکی از مطلوب بودن عامل تحول دیجیتال و درسطح
متوسط قرار داشتن عامل شهر هوشمند و گردشگری هوشمند است .شاخص  RMSEAبا جذر برآورد واریانس خطای
تقریبی برابر با  0/079و مقادیر سایر شاخصها و مقایسه آن با دامنه قابل قبول مبین تایید مدل است .نتایج مفروضه
تحول دیجیتال ضرورت توسعه گردشگری هوشمند ،مبین رد این فرضیه است .نتایج فرضیه ایجاد شهر هوشمند ضرورت
توسعه گردشگری هوشمند و رابطه تحول دیجیتال و شهر هوشمند حاکی از تایید این فرضیات است.

واژگـان کلـیدی :تحول دیجیتال ،توسعه گردشگری هوشمند ،شهر هوشمند

 -1گروه حسابداری ،واحد نوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نوشهر ،ایران( نویسنده مسئول)؛
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 -1مقدمه
گردشگری به عنوان رکن چهارم اقتصادی جهان شناخته می شود .تحوالت دیجیتالی در زمینههای تجربیات گردشگران،
فرآیندهای عملیاتی و مدلهای کسب و کار نقش مهمی داشته است .سازمان های گردشگری می توانند با بهره گیری از فناوری
روش انجام کسب و کار و تعامل با مشتریان و بهره وران خود را متحول سازند و هزینههای توسعه پایدار گردشگری را به
پایینترین حد خود برسانند .در جهان امروز که هر گردشگر از امکاناتی برخوردار است ،تا همزمان با بازدید از مقصدهای مختلف
گردشگری ،محتوای صوتی و تصویری تولید کرده و در کوتاهترین زمان ممکن پیام خود را به دورترین نقاط ارسال کند ،اهمیت
فناوری و تحوالت دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری محسوس است( .گرتزل و همکاران .1 )179 :2016،ظهور و قابلیت دسترسی
به فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین افزایش استفاده از تلفن همراه و به دنبال آن رسانه های اجتماعی یکی از مهمترین
تغییرات در نظام گردشگری جهانی بوده است(دان  ،59 :2013،2بوهالیس و آمارانگانا  ،609 :2013 ،3گرتزل و همکاران :2016، 4
 ،179بس و همکاران  394 :2016 ،5و گوسلینگ  .)1 :2016 ،6با بهرهگیری از فضای اینترنت و به وجود آمدن گردشگری
الکترونیکی ،فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از عناصر اساسی گردشگری به شمار می رود و کارآیی این صنعت را افزایش داده
است .نظر به اهمیت فناوری در اکثر کسب و کارها و مبانی نظری موجود مبین رابطه فناوری با صنعت توریسم هدف از انجام این
پژوهش بررسی تاثیر تحول دیجیتالی بر گردشگری اینترنتی ،بررسی تاثیر تحول دیجیتالی بر شهر هوشمند و نیز بررسی رابطه شهر
هوشمند و گردشگری هوشمند است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)12 :زمستان 1399

اساس گردشگری بر پایه ارائه خدمات به مشتری بنا شده است .به روز رسانی و متناسب سازی امکانات فعلی با تحوالت
فناوری به رشد و تقاضای گردشگران از این خدمات کمک می کند .گوشی های هوشمند ،تلویزیون هوشمند ،شهر هوشمند ،هتل
هوشمند و حمل و نقل هوشمند مصادیقی از آن هستند .واژه هوشمند و هوشمند شدن برای توصیف هرگونه پیشرفت در بخش
های اجتماعی و اقتصادی است ،که به شیوه های جدید ارتباطات و تبادل اطالعات مانند اینترنت استوار است .هوشمندی
گردشگری را سرگرم کننده ،جذاب تر ،راحت تر و به روز تر می نماید(قربانی .)50 :1398 ،از دیدگاه گردشگران مقاصد گردشگری
هوشمند  7که از ابزارهای یکپارچه گردشگری هوشمند استفاده می کنند ،می توانند در باال بردن ارزش افزوده تجارب گردشگران
سهیم باشند و بدین ترتیب به بهبودی بهره وری و حمایت از فرایند خودکار در سازمان های مرتبط کمک کنند(بوهالیس وآمارانگانا،
 .)553 :2013بنابراین یک مقصد گردشگری هوشمند که از ابزارهای هوشمند برخوردار است ،قادر به ارائه خدمات بهتر خواهد بود و
می تواند فرصت های بیشتری را در راستای افزایش تجربه گردشگران پیشنهاد دهد(لومباردی و همکاران .)137 :2012 ،8
بوهالیس و آمارانگانا( ،)2013یا و همکاران  ،)2014( 9فرزین و همکاران( ،)1397فالحتی و همکاران( )1397به مفهوم
گردشگری هوشمند در مقاالت خود پرداختند .گرتزل و همکاران( ) 2016در پژوهش های خود بهره گیری از فضای اینترنت و به
وجود آمدن گردشگری الکترونیکی ،فناوری اطالعات و ارتباطات را یکی از عناصر اساسی گردشگری و دلیل کارایی این صنعت به
شمار می آورند .بوهالیس و آمارانگانا( )2016دریافته اند ،ابزارهای گردشگری هوشمند عمدتاً در مقاصدی که از فناوری های
پیشرفته تری برخوردارند (شهرهای هوشمند) وجود دارد.
ایده شهر هوشمند  10ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات دستگاه های مختلف متصل به شبکه اینترنت اشیاء  11است .شهرهای
هوشمند ،تجسم رویایی در آینده نیستند ،بلکه با ارائه راهکارهای نوآورانه اینترنت اشیاء بسیاری از آنها در حال حاضر فعال و یا به
سرعت در حال گسترش هستند .کارگلیو  ،)2011( 12افرودیت  ،)2012( 13لومباردی و همکاران( ،)2012دان( ،)2013یا و
همکاران( )2014گرتزل و همکاران( ،)2016بوهالیس و ال ( ،)2016کاچو و همکاران  ،)2016( 14لومباردی و همکاران(،)2012
1 Gretzel Et Al
2 Dan
3 Buhalis & Amarangana
4 Gretzel Et Al
5 Boes Et Al
6 Gossling
7 Smart Tourism
8 Lombardi Et Al
9 Ye Et Al
10 Smart City
)11 Internet Of Things(Iot
12 Caragliu Et Al
13 Afrodita
14 Cacho Et Al
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جاویسیک  ) 2019( 1به مفهوم شهرهوشمند در مقاالت خود پرداختند .این نویسندگان تمرکز اصلی شهر هوشمند بر نقش زیر ساخت
فناوری اطالعات و ارتباطات در آن است.
تحول دیجیتال مجموعه اقدام های سازمانی برای به کارگیری تکنولوژی های جدید دیجیتال و بهره گیری از منافع آنها است.
تحول دیجیتال عالوه بر فرآیندهای عملیاتی کسب و کار بر محصوالت کسب و کار ،ساختار سازمانی و نیز مفاهیم مدیریتی در
سازمان تاثیر می گذارد(گوسلینگ .)1 :2016 ،بوهالیس و ال( ،)2016گرتزل و همکاران( ،)2015حاجی اسماعیلی( ،)1388گوسلینگ
( ،)2016بوهالیس و آمارانگانا( )2013و فالحتی و همکاران( ،)1397به موضوع تحول دیجیتال در سازمان های خدماتی گردشگری،
حمل و نقل و مدیریت شهری پرداختند .روند های تحول دیجیتال در گردشگری مفاهیمی است ،که شناخت آن ها به توسعه
تحول دیجیتال کمک می کند .اساسا توسعه دیجیتال مدیون توسعه مفاهیم اینترنت اشیا ،رایانش ابری  ،2اپلیکیشن های موبایلی،
رسانه های اجتماعی ،واقعیت های مجازی وافزوده ،تحلیل داده ها در گردشگری ،هوش مصنوعی ،سیستم راهنمایی هوشمند،
بازاریابی دیجیتال و کانال مالی دیجیتالی است ،که می توان با شناخت و بسترسازی مناسب از آن درگردشگری هوشمند بهره مند
شد.
اینترنت اشیا شبکه ای از اشیای فیزیکی است ،که از طریق ابزارهای الکترونیکی با هم صحبت میکنند GPS.موبایل
اطالعات به روز شده ترافیک را اطالع رسانی می کند و یا از طریق اپلیکیشن موبایلی می توان چراغ ها و یا دمای اتاق خود در
هتل را تنظیم کرد .سیستم بازشونده هوشمند درب اتاق ها نمونه هایی از مصادیق اینترنت اشیاء هستند.
فضای ابری امکان ذخیره سازی اطالعات در سرور در اینترنت به جای سخت افزارهایی مثل فلش یا هارد را فراهم می سازد،
و به این طریق محدودیت های کم شدن و یا خرابی این ابزارها نیز وجود ندارد .با این امکان دیگر مهم نیست ،کجای دنیا هساید و
یا از چه کامپیوتر و موبایلی استفاده می کنید و تنها ابزار مورد نیاز برای دسترسی به اطالعاتتان وجود اینترنت با پهنای باند مناسب
و ورود به حساب کاربریتان در فضای ابری است.
گوشیهای هوشمند امکان استفاده از اپلیکیشن های متفاوت نظیر اپلیکیشن های انتخاب مقصد ،رزرو بلیط ،انتخاب محل
اقامت ،پیش بینی هوا در سفر را در صنعت گردشگری فراهم آورده است.
رسانه های اجتماعی به افراد این امکان را می دهد ،که متن ،تصاویر و ویدئو ها را با دیگران به اشتراک بگذارند .تور اپراتورها
می توانند از طریق این اطالعات در تعریف بسته های سفر ،هزینه ها و نوع خدمات خود با مشتریان ارتباط برقرار کنند.
واقعیت افزوده  3مصداق دیگری از تحول دیجیتال است .اپلیکیشن های اطالعات مفید سفر ،نقشه یابی برای پیدا کردن
رستوران ها و جاذبه های گردشگری که قابلیت استفاده در زبان های مختلف را دارند و محدودیت های زبانی را برطرف ساخته اند،
مبین واقعیت افزوده است.
واقعیت مجازی  4مولفه دیگر از تحول دیجیتال در این صنعت است .با استفاده از فناوری واقعیت مجازی می توان به مکانهای
دور و نزدیک ،واقعی و یا خیالی و حتی در طول زمان سفر کرد.
هوش مصنوعی  5مصداق دیگری است .ربات هوشمند اسپنسر که با رفتار مودبانه با گردشگران در زمینه مسیریابی و کسب
اطالعات کمک می کند ،نمونه ای از کاربرد هوش مصنوعی در این صنعت است.
کانال مالی دیجیتال مولفه دیگری است ،که به گردشگران خارجی ارتباط پیدا می کند .از آنجا که عموما گردشگران خارجی در
کشورهای خود و سایر کشورها عادت به استفاده از کارتهای اعتباری همچون «ویزاکارت» و «مسترکارت» دارند ،بهدلیل عدم
اتصال ایران به این شبکه جهانی ناچار به حمل پول نقد هستند ،که این مساله امنیت سفر آنان را با چالش روبهرو میکند.
کارشناسان بر استفاده از ارزهای دیجیتالی همچون بیتکوین در حوزه گردشگری تاکید میکنند ،که بهعنوان یکی از نوینترین
سازوکارهای دیجیتالی در جهان امتحان موفق خود را در صنعت گردشگری کشورهایی همچون ژاپن ،تایوان ،هاوایی ،مالت و برخی
کشورهای حوزه کارائیب پس داده است .دولت میتواند با فراهم سازی بستر بهرهگیری از این سازوکار مدرن مالی و دیجیتالی در
گردشگری کشور و رواج استفاده از این ارزهای رمزنگاریشده و بهرهگیری فراگیرتر از آنها از فشار تقاضا بر ارزهای عمدهای
همچون دالر و یورو نیز بکاهد ،تا بهاین ترتیب عالوه بر ایجاد تسهیالت برای گردشگران خارجی بر آرامش بازار پرنوسان ارز کشور
نیز افزوده شود (سید نقوی و همکاران.)1 :1392،
تحقق گردشگری هوشمند تبعات مثبتی نظیر صرفه جویی در وقت و هزینه ،ارتباطات وسیع ،تعامل نهادها و فعالین
گردشگری ،ارائه بهینه اطالعات و خدمات به گردشگران ،افزایش رضایت مندی گردشگران و تشویق و ترغیب برای تکرار سفر
است .تجربه کشورهایی نظیر کرهجنوبی ،ژاپن ،مالزی و کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا مبین این اهمیت است .در این
1 Jovicic
2 Cloud Data Storage
)3 Added Reality (Ar
)4 Virtual Reality (Vr
)5 Artificial Intelligent (Ai
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کشورها بسیاری از کسب و کارها و پروژه های گردشگری از گردشگری هوشمند آغاز شدهاند .در ایران با علم به این که
گردشگری نیز صنعتی است ،مانند سایر صنایع که با علم روز باید پیشرفت نماید ،متاسفانه تجربه هوشمندسازی گردشگری بسیار
محدود بوده است .سازمانها و مراکز ذی ربط هنوز نتوانسته اند ،سهم مناسب در تحقق هوشمند سازی گردشگری داشته باشند.
کسب و کار گردشگری ایران در بخشهای مختلف چون خطوط هوایی و هتلداری ،بخش های دولتی و خصوصی وابسته در
هماهنگی بین بخش های مختلف و اتخاذ تصمیمات موثر با ضعف مدیریت و هماهنگی مواجهه است .در هوشمند سازی
گردشگری مشکالت زیرساختی نظیر :کاستی در کیفیت خدمات ارتباطی ،باال بودن قیمت خدمات ارتباطی ،کم بودن پهنای باند
اینترنت ،کمبود اطالعات جامع و نرمافزارهای موبایلی با هدف معرفی نقاط گردشگری ،حمل و نقل و سرگرمی ،عدم توسعه شبکه
ملی اطالعات ،ارتباط مالی و بانکی بین المللی ،پایین بودن بهره گیری از ظرفیت ارز دیجیتال و عدم گسترش وب سایت ها وجود
دارد .بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیک دولت ،رسانه و مصرف کننده نهایی الکترونیکی است .دولت به عنوان تسهیل گر
زیرساختی است ،که زیرساخت های ایجاد جاذبه های گردشگری ،زیرساخت الکترونیکی و رسانه جمعی را باید ایجاد کند .رسانه
ال کترونیکی بازیگر دیگر است ،که نقش تسهیل گر خدماتی را بر عهده دارد و باید به معرفی آژانس ها ،اقامتگاه ها و جاذبه های
گردشگری بپردازد .مصرف کننده نهایی الکترونیک نیز بازیگر دیگر است .فقدان سیستم منسجم و متمرکز الکترونیکی که امکان
انعکاس نظرات گردشگران را فراهم می آورد ،از قدرت این بخش میکاهد(رضوانی و همکاران .)41 :1396 ،نگاه سنتی به
گردشگری نیز یکی از موانع مهم است .در این پژوهش با مطالعه مقاالت نویسندگان فوق بینش تدوین فرضیات و تعریف و تبیین
مفاهیم به دست آمد .نظر به تبعات مثبت تحقق گردشگری هوشمند به صورت توامان برای مشتری و سازمان های مرتبط در این
صنعت و مبتنی بر مطالعه مبانی نظری فرضیات پژوهش تدوین شد و عوامل تحول دیجیتال  1و شهر هوشمند به عنوان عوامل موثر
بر گردشگری هوشمند مفروض شدند .پژوهشگر درصدد است ،تا با بررسی تاثیر این عوامل بر هوشمند سازی این صنعت و تدوین
استراتژی های مبتنی بر تبیین مولفه های مبین هر یک از عوامل مفروض شده رهنمودهای مقتضی به دست اندرکاران این صنعت
ارائه دهد ،به گونه ای که بتوانند ،با ایجاد بسترهای ارتباطی -اطالعاتی گردشگری سنتی را به گردشگری هوشمند بدل ساخته و
موقعیت این صنعت را از وضع موجود به وضع مطلوب رهنمون سازند.
تحول دیجیتال ضرورت توسعه شهر هوشمند به نظر می رسد.تحول دیجیتال ضرورت توسعه گردشگری هوشمند به نظر می رسد.-به نظر می رسد ،تحول دیجیتال و شهر هوشمندرابطه معناداری دارند.

 -3روش و ابزار پژوهش
پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش تحلیلی  -پیمایشی است و از آنجایی که به بررسی موضوع در مقطع زمانی
مشخص می پردازد ،از نوع مقطعی است .با مطالعه مبانی نظری موجود در حوزه هوشمند سازی در سازمان های ارائه دهنده
خدمات و گزارش های موجود در حوزه گردشگری هوشمند مفاهیم مربوط ،عوامل و مولفه های تبیین کننده هر عامل شناسایی و
دسته بندی شد و پیرو آن اساس تدوین پرسشنامه پژوهش فراهم گردید 30 .گویه به عنوان مجموعه موارد معرف سه عامل
گردشگری هوشمند ،تحول دیجیتال و شهر هوشمند در طیف  5گزینه ای لیکرت تدوین گردید .در تدوین سئوال های مربوط به
سنجش متغیرهای پژوهش سئواالت مربوط به عامل گردشگری هوشمند از مطالعه مقاالت تدوین شده بوهالیس آمارانگانا(،)2013
یا و همکاران( ) 2014و فالحتی و همکاران( ،)1397تحول دیجیتال از بررسی های حاجی اسماعیلی( ،)1388بوهالیس و
آمارانگانا( ،)2013گرتزل و همکاران( )2015و گوسلینگ( )2016و شهر هوشمند از مطالعات گرتزل و همکاران( ،)2016کاچو و
همکاران( )2016لومباردی و همکاران( ،)2012یا و همکاران( )2013جاویسیک( ،)2019افرودیت ( ، )2012کارگلیو( )2011بوهالیس
و ال ( )2016و یا و همکاران( )2014کمک گرفته شده است و به این ترتیب سئوال های مندرج در پرسشنامه تدوین شد .روایی
پرسشنامه با روش سنجش روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه با روش تعیین ضریب پایایی کرونباخ سنجش شد .جامعه آماری
پژوهش کلیه گردشگرهای مراجعه کننده به هتل ها و مجموعه های گردشگری استان مازندران بوده است .مبتنی بر فرمول تعیین
حجم نمونه ،حجم نمونه  120به دست آمد ،که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب اعضای نمونه انجام شد .جهت توصیف
متغیرهای پژوهش ،از جداول و نمودارهای فراوانی و از شاخص های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از تحلیل های مقتضی
آمار استنباطی شامل :آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده ها ،آزمون تی استیودنت جهت بررسی
تفاوت وضع موجود و وضع مطلوب عوامل مورد سنجش و تکنیک معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد.

1 Digital Transformation
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 -4تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-4توصیف متغیرهای پژوهش
جدول  - 1آمارههای توصیفي متغیرها (مأخذ :یافته های نگارنده)
حداکثر
تعداد میانگین واریانس انحراف معیار حداقل
عوامل
4/40
1/40
0/607
0/396
گردشگری هوشمند 2/99 120
4/15
1/31
0/704
0/495
2/82 120
شهر هوشمند
4/71
1/29
0/722
0/522
3/31 120
تحول دیجیتال

با توجه به نتایج اطالعات جدول  ،1بیشترین میانگین به دست آمده ( )3/31مربوط به عامل تحول دیجیتال است .بیشترین
میزان تغییرات(واریانس) نیز در عامل تحول دیجیتال مشاهده شد .عامل تحول دیجیتال عامل مهم تری از منظر پاسخگویان
شناسایی شد ،که باید روی مولفه های مبین این عامل بیشتر برنامه ریزی شود.

 -2-4آزمون توزیع دادهها

شد .در آزمون فرضیات پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون  Tبه بررسی این که آیا گردشگری هوشمند ،شهر هوشمند و تحول
دیجیتال در استان مازندران در سطح مطلوب قرار دارد یا خیر پرداخته شد.
 -3-4آزمون t
جدول  .3آزمون  Tجهت ارزیابی وضع موجود عوامل مورد بررسی (مأخذ :یافته های نگارنده)
عوامل
گردشگری هوشمند
شهر هوشمند
تحول دیجیتال

حجم
نمونه
120
120
120

میانگین
2/99
2/82
3/31

انحراف
معیار
0/607
0/704
0/722

تفاضل
میانگین از 3
-0/01
-0/18
0/31

درجه
آزادی
119
119
119

T
-0/070
-2/713
4/693

سطح
معنیداری
0/944
0/008
0/000
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جدول  .2آزمون نرمال بودن متغیرها (مأخذ :یافته های نگارنده)
نتیجه
آماره درجه آزادی سطح معنی داری
عوامل
نرمال است
0/200
120
گردشگری هوشمند 0/065
نرمال است
0/200
120
0/062
شهر هوشمند
نرمال است
0/200
120
0/711
تحول دیجیتال
با توجه به این که سطح معناداری های به دست آمده در عوامل ( )sigبیشتر از 0/05است ،فرض نرمال بودن متغیرها پذیرفته

مبتنی بر مقدار آماره  ، Tسطح معنی داری و میانگین به دست آمده ،عامل گردشگری هوشمند و عامل شهر هوشمند در
سطح متوسط و عامل تحول دیجیتال در سطح مطلوب در استان مازندران قرار دارد.
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 -4-4مدل مفهومی پژوهش

شهرهوشمند
تحول دیجیتال
گردشگری هوشمند
نمودار  - 1نمودار مدل مفهومي پژوهش (مأخذ :یافته های پژوهشگران از مطالعه مقاالت گرتزل 2016 ،و گوسلینگ،
 2016و وجاویسیک)2019 ،

 -5-4حل مدل با ضرایب استاندارد

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)12 :زمستان 1399
نمودار  - 2مدل حل شده با ضرایب استاندارد

مدل ترسیم شده در مرحله ی قبل ارزیابی شد .شاخص های برازش بررسی شد .همان طور که در نمودار حل مدل با ضرایب
استاندارد مشاهده می شود ،شاخص  0/079 ،RMSEAبه دست آمد ،که حاکی از خطای معقول جامعه در برازش مدل است و
چون کمتر از  0/1است ،مدل از برازش مناسب برخوردار است.
 -6-4حل مدل با ضرایب T-VALUE
در این مدل ،مقادیر بار عاملی نشان داده شده است ،که برخی از اعداد به رنگ قرمز در آمده است ،این بدان معناست که روابط
معنادار نیست و اگر چه تاثیر وجود دارد ولی این تاثیر معنادار نیست.
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با توجه به اعداد مشخص شده بر روی نمودار ،بین تحول دیجیتال و گردشگری هوشمند رابطه معنادار وجود ندارد ،اما بین
تحول دیجیتال و شهر هوشمندو بین شهر هوشمند و گردشگری هوشمند رابطه معنادار وجود دارد.
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نمودار  - 3مدل با ضرایب T VALUE

 -5یافتههای پژوهش
جدول  - 4شاخصهای برازش مدل (مأخذ :یافته های نگارنده)
شاخص تناسب
دامنه مقبول
نتیجه

RMR
نزدیکبه صفر
0/097

CFI NNFI

x2

2



RMSEA

GFI

AGFI

NFI

>0/1
0/079

≥ 0/90
0/93

≤0/90
0/90

>3
*
≥ 0/90 ≥ 0/90 ≥ 0/90
1/75 703/58 0/95 0/95
0/90

df

با توجه به نتایج تخمین در گزارش لیزرل و مقایسه آن با دامنه قابل قبول ،شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول
قرار گرفته اند و مدل مورد تأیید است.
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جدول - 5تحلیل عاملي تاییدی متغیرهای پژوهش
سئوال ها ضریب استاندارد کمیت  tضریب پایایی
متغیر
5/35
0/60
سئوال 1
5/22
0/57
سئوال 2
5/83
0/66
سئوال 3
5/64
0/63
سئوال 4
6/26
0/73
سئوال 5
0/840
گردشگری هوشمند
4/32
0/45
سئوال 6
5/79
0/65
سئوال 7
4/43
0/46
سئوال 8
5/38
0/59
سئوال 9
4/76
0/51
سئوال 10
7/05
0/69
سئوال 1
6/79
0/66
سئوال 2
5/74
0/55
سئوال 3
6/78
0/65
سئوال 4
6/80
0/66
سئوال 5
6/02
0/58
سئوال 6
0/924
5/92
0/57
سئوال 7
شهر هوشمند
7/54
0/73
سئوال 8
7/70
0/75
سئوال 9
7/95
0/77
سئوال 1 0
7/92
0/77
سئوال 11
7/59
0/74
سئوال 12
7/43
0/72
سئوال 13
2/05
0/19
سئوال 1
10/47
0/80
سئوال 2
12/82
0/91
سئوال 3
0/882
13/32
0/93
سئوال 4
تحول دیجیتال
6/17
0/54
سئوال 5
5/23
0/46
سئوال 6
11/80
0/87
سئوال 7
جدول - 6مقادیر پایایي ترکیبي و روایي همگرا
ردیف معیارهای برازش مدل شاخص بعد حد مطلوب نتیجه
0/95
30 CR
پایایی ترکیبی
1
> 0.7
0/64
30
همگرا
روایی
2
> 0.5
AVE

احتساب معیارهای پایایی ترکیبی 1و روایی همگرا 2مبین سازگاری سواالت مربوط به سنجش هر عامل و برازش درونی مدل
است.
جدول  - 7نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
برآوردهای استاندارد کمیت t
تحلیل مسیر
0/60
0/04
تحول دیجیتال  -گردشگری هوشمند
5/26
0/55
تحول دیجیتال -شهر هوشمند
5/70
0/91
شهر هوشمند  -گردشگری هوشمند

نتایج آزمون
رد
تایید
تایید

)1 Composite Reliability(Cr
)2 Average Variance Extracted(Ave
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مقدار برآوردهای استاندارد در جدول فوق ،شدت رابطه بین متغیرها را نشان می دهد .ضریب به دست آمده برای شدت رابطه
میان تحول دیجیتال و گردشگری هوشمند برابر  0/04است ،که حاکی از رابطه ضعیف میان این دو عامل است و در بررسی
معناداری آن ،مقدار  tبدست آمده برابر  0/60است ،که بین  -1/6تا  + 1/6است و حاکی از معنادار نبودن عدد بدست آمده است ،در
نتیجه می توان گفت ،بین تحول دیجیتال و گردشگری هوشمند رابطه وجود ندارد .ضریب به دست آمده برای شدت رابطه میان
تحول دیجیتال و شهر هوشمند برابر  0/55است ،که نشان دهنده رابطه متوسط میان این دو عامل است و در بررسی معناداری آن،
مقدار  tبدست آمده نشان دهنده معنادار بودن عدد بدست آمده است ،در نتیجه بین تحول دیجیتال و شهر هوشمند رابطه متوسط
وجود دارد .ضریب به دست آمده برای شدت رابطه میان شهر هوشمند و گردشگری هوشمند برابر 0/91است ،که حاکی از رابطه
قوی میان این دو عامل است و در بررسی معناداری آن ،مبتنی بر مقدار  tبدست آمده می توان بیان کرد که بین شهر هوشمند و
گردشگری هوشمند رابطه قوی معنادار وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
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نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد ،تحول دیجیتال در استان مازندران در سطح مطلوب قرار دارد ،ولی با داشتن
تاثیر کم ،رابطه معنی داری با گردشگری هوشمند ندارد .این در حالی است ،که تاثیر تحول دیجیتال برگردشگری در پژوهش های
سایر پژوهشگران تایید شده است .در پژوهش رضوانی و همکاران ( )1396که به بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر توسعه پایدار
مقاصد گردشگری پرداختند ،عامل تحول دیجیتال و فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی شد .آمارانگان()2014در مقاله ای با
عنوان مقاصد گردشگری هوشمند ضرورت توسعه سریع تکنولوژی ،به موثر بودن عامل تحول دیجیتال درگردشگری هوشمند تاکید
شده است .گرتزل( )2016و گوسیلینگ ( )2016در پژوهش خود این گونه نوشته اند ،اکنون گردشگران از اینترنت برای کسب و
کار و اطالعات درباره موصوعاتی مانند پیش بینی های آب و هوا ،شناسایی اماکن ،ساعات بازدید ،خدمات مرتبط با سفر و برقراری
ارتباط استفاده می کنند.
در تبیین نتایج این فرضیه و عدم همسویی نتیجه به دست آمده با نتایج سایر پژوهشگران به نظر می رسد ،مییتوان گفت،
مصادیق مختلف تحول دیجیتال شامل اینترنت اشیا ،فضای ابری ،رسانه های اجتماعی ،اینترنت و تلفن های هوشمند ،وب سایت
ها ،اپلیکیشن های موبایلی و کانال مالی اینترنتی سال هاست ،که محقق شده ،بیشتر افراد به آن تجهیز شده اند و به همین دلیل
در این زمان که عصر فناوری است ،از نگاه پاسخگویان مبتنی بر نظراتی که در پرسشنامه آوردند و تحلیل شد ،بدیهی به نظر
رسیده است .اکنون در حالی که سالهاست کشور ما هم تجهیز به فناوری دیجیتال شده ،رابطه بین این دو معنی دار شناسایی نشد.
شاید اگر این پژوهش  20سال پیش انجام می شد ،در استان و یا شهری که از سطح توسعه یافتگی دیجیتالی کمتری برخوردار
باشد ،یا مردم آن از بینش دیجیتالی کمتری برخوردار باشند و یا حتی اکنون در یک کشور ضعیف و بسیار توسعه نایافته انجام شود،
نتایج به شکل دیگر و عکس به دست آید.
مبتنی بر آزمون فرضیه دوم پژوهش نتایج آزمون  Tنشان داد ،عامل شهر هوشمند در استان مازندران در سطح متوسط قرار
دارد .رابطه معنی دار شهر هوشمند با گردشگری هوشمند نیز تایید شد .یافته های ناشی از سنجش این مفروضه با یافته های
پژوهش های سایر پژوهشگران نظیر دهدشتی و همکاران( )1392ترکستانی و همکاران( ،)1395لومباردی و همکاران( )2012و
گرتزل و همکاران( )2016همسو بوده است .با توجه به یافته های پژوهش عامل شهر هوشمند در سطح متوسط قرار دارد و با
سطح مطلوب فاصله دارد .باید برنامه ریزی روی معیارهای اصلی مبین شهر هوشمند انجام شود .ایجاد زیر ساخت های ارتباطات
نوری ،رادیویی و پهنای باند اینترنت جهت تحقق این معیارها ضروری می نماید .شهر هوشمند دارای شش معیار اصلی حکمرانی
هوشمند ،شهروند هوشمند ،محل زندگی هوشمند ،اقتصاد هوشمند ،حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند است (کارگلیو:2011 ،
 ،65بوهالیس و ال .)609 :2016 ،در مقوله شهروند هوشمند باید فرهنگ شهر نشینی از نوع شهر هوشمند ترویج گردد ،تا
موجبات ارتباط شهروندان با شهر هوشمند فراهم گردد .آموزش اولیه و کاربردی شهروندان جهت استفاده از امکانات شهر
هوشمند انجام گردد ،تا شهروندان با تک تک مزایای آن اشنا شوند .با داشتن امکانات هوشمند که شامل زیر ساخت
هوشمند ،ارتباطات هوشمند ،حمل و نقل هوشمند  ،دولت هوشمند ،امنیت و سالمت هوشمند و کسب و کار هوشمند است ،می
توان به اقتصاد هوشمند رسید .با ایجاد و به روز رسانی زیر ساخت های اطالعاتی و ارتباطی نوین که با دستگاه های هوشمند
تعامل داشته باشند ،می توان کیفیت و بازدهی زندگی شهروندان را بهبود بخشید .در تحقق موارد فوق جلب اطمینان و اعتماد و
مشارکت و آموزش شهروندان و سرمایه گذاران ،انسجام و هماهنگی ادارات و مراکز و سازمان ها ضروری به نظر می رسد.کشور
ما به دلیل نبود زیر ساخت ها و عدم هماهنگی نهادها و دستگاه های خدماتی و سازمان گردشگری هنوز به مراحل مقدماتی ساخت
شهر هوشمند هم نزدیک نشده است و تجربه موفقی برای رسیدن به روستاهای هوشمند و شهرهای هوشمند نداشته است .برنامه
ها و طرح هایی مانند شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک و دولت همراه به طور کامل اجرایی نشده است و نواقص بسیاری
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دارد ،حتی هنوز پیگیری این موضوع در اولویت های کشور و وزارت ارتباطات قرار نگرفته است(امینیان و سید نقوی.)72 :1397 ،
پ یشنهاد می شود ،مکانیسم عمل کشورهای موفق دنیا در ساختن شهرهای هوشمند بررسی و الگوبرداری شود.
مبتنی بر آزمون فرضیه سوم پژوهش نتایج آزمون  Tنشان داد ،عامل تحول دیجیتال در سطح مطلوب در استان مازندران قرار
دارد .یافته های پژوهش رابطه بین تحول دیجیتال و شهر هوشمند را تایید می نماید ،که با یافته های پژوهشگرانی نظیر
فالحتی و همکاران ( )1397و گرتزل و همکاران ( )2016همسو است .در شهر هوشمند انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی
برای جمع آوری و تحلیل اطالعات استفاده می شود ،که این اطالعات برای مدیریت دارایی ها و منابع شهری به کار می رود .این
اطالعات تجزیه و تحلیل و پردازش می شود ،تا به نظارت و مدیریت تمامی قسمت های کاربری و خدمات یک شهر هوشمند
کمک کند .اینترنت اشیا که یکی دیگر از مصادیق تحول دیجیتال است و شهر هوشمند کامال به هم مرتبطند .هوشمند سازی
به واسطه تحول دیجیتال در شهر هوشمند عملی است .بهره گیری از فضای اینترنت ،افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت ،ارزان
و در دسترس بودن آن از یک سو و ارتقا توانایی و ایجاد تمایل در استفاده فراگیر از کامپیوتر ،لپ تاب و تلفن های هوشمندو فراگیر
در مدارس ،آموزشگاه ها و مراکز مختلف و توسعه زیر ساخت ها و پیاده سازی و نصب سیستم های الکترونیکی و اینترنتی
به روز و نوین در سازمانها مراکز و مجتمع های گردشگری و هتل ها میتواند بر تحول دیجیتال موثر و پیرو آن در بهبود
هوشمندسازی شهر اثرگذار باشد .به نظر می رسد ،برای پیاده سازی صحیح و به موقع ،باید از استراتژی های مسئوالنه و الزام
اور استفاده کرد .در این بین همسوئی برنامه ها و طرح ها و اقدامات با اقدامات سایر مراکز دولتی ،وزارتخانه ها و سازمان های
مرتبط با گردشگری الزمه و عامل پیشبرد تحقق شهر هوشمند خواهد بود.
در ا ین پژوهش مفروضه اول که مبین بررسی رابطه تحول دیجیتال و گردشگری هوشمند بود ،بر خالف انتظار پژوهشگر رد
شد و رابطه معنی دار بین تحول دیجیتال و گردشگری هوشمند یافت نگردید .پیشنهاد می شود ،پژوهشگر دیگری این مفروضه
را در قلمرو زمانی و مکانی دیگر بررسی نماید  ،تا بتوان با اطمینان بیشتری به صحت یافته های پژوهش تاکید کرد و در مورد
ارتباط این دو عامل نتیجه گیری کرد .در صورت حصول نتیجه مشابه تبیین انجام شده در این پژوهش قابل تاکید خواهد بود و در
صورت حصول نتیجه متفاوت به بررسی بیشتر علل این عدم همسویی باید پرداخت .تا کنون به شرح و بسط بسیاری از مفاهیم
فناوری در این صنعت پرداخته نشده بود ،که بتواند الگوی پژوهش قرار گیرد و پژوهشگر ناگزیر به مطالعه و بررسی پژوهش های
انجام شده در حوزه فناوری شد ،تا بتواند اندک بینشی از تعامل هوشمند سازی با گردشگری هوشمند بیابد .در این پژوهش در
بخش کمی از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شد .متاسفانه در پژوهش های انجام شده ،در شاخه علوم انسانی مراجع جهت
تحلیل با الگوریتم های فرا ابتکاری و تلفیقی محدود است ،مبانی نظری و تالیفی برای آن وجود ندارد ،که بتوان با مطالعه آن ها
الگوی نوینی به دست آ ورد و با استفاده از الگوهای تحلیل قوی تر نتایج قابل اطمینان تری به دست آید.

منابع
-

-

94

امینیان ناصر ،سید نقوی میرعلی« ،)1397( ،ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران» ،فصلنامه مطالعات مدیریت
گردشگری ،دوره  ،13شماره  ،42صص 72- 102
ترکستانی محمد صالح ،مفاخری فهیمه ،حقیقت فاطمه« ،)1395( ،تاثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید
آنالین محصوالت گردشگری» ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،دوره  ،11شماره  ،34صص 93-109
حاجی اسماعیلی ،رضا (« ،)1388مقایسه سطوح چهارگانه شکاف دیجیتالی بر حسب متغیرهای جمعیتی» ،مجله مسائل
اجتماعی ایران ،سال  9شماره  ،2صص 27-48
دهدشتی شاهرخ ،زهره شکیبا ،جمال آباد غدیر« ،)1392( ،مدل ساختاری جهت شناسایی مولفه های استراتژیک اثربخش بر
نهادینه سازی گردشگری الکترونیک» ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال  ،8شماره  ،22صص
163-190
رضوانی محمدرضا ،صباغ پورآذریان مهدیه ،شفیعا سعید« ،)1396( ،نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری
الکترونیکی در ایران» ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،دوره  ،12شماره  ،40صص 41-82
سید نقوی میرعلی ،شکیبا زهره و جمال آباد غدیر« ،)1392( ،مولفه های موثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری
الکترونیک» ،فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال  ،8شماره  ،21صص 1-27
فرزین محمدرضا ،شکاری فاطمه ،عزیزی فاطمه« ،)1397( ،رقابت پذیری مقصد گردشگری :تحلیل اهمیت عملکرد (مورد
مطالعه شهر یزد و شیراز)» ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،دوره  ،13شماره  ،44صص 219-247
فالحتی نفتی حامد ،اسعدی میر محمد ،ممیزی مهرجردی حمیرا« ،)1397( ،طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه
گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری (مورد مطالعه :استان یزد)» ،فصلنامه برنامه ریزی
و توسعه گردشگری .دوره  ،7شماره  ،25صص 117-135

 دفاتر ارائه: «پست مدرنیسم و طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری (مطالعه موردی،)1398(  امیر،قربانی
،28  شماره، 8  دوره، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری،»)خدمات گردشگری و هتل های سه ستاره شهر بیرجند
50- 69صص
-

-

1399  زمستان،)12 : (پیاپی4  شماره،سال سوم

-

95

-

Afrodita, B., (2012), Models of Tourist Development in the Context of Regional
Development, Annals of Faculty of Economics, 1(1): 507-512.
Boes, K, et al., (2016). Smart tourism destinations: ecosystems for tourism destination
competitiveness. International Journal of Tourism Cities, 2(2), 394-409.
Buhalis, D., and A, Amarangana. (2013).Smart tourism destinations. Information and
communication technologies in tourism, Springer, 13 (6), 553-564.
Buhalis, D, and P, Oconnor. (2005). Information communication technology
revolutionizing tourism. Tourism recreation research, 30(3): 7-16.
Buhalis, D, and R, Law. (2016). Progress in information technology and tourism
management: 20years on and 10 years after the Internet-The state of Tourism research.
Tourism management, 29(4): 609-623.
Caragliu, A, et al., (2011), Smart cities in Europe. Journal of urban technology, 18(2):
65-82.
Cacho, A, et al, (2016). Social smart destination: a platform to analyze user generated
content in smart tourism destinations New Advances in Information Systems and
Technologies. Springer, 12 (3), 817-826.
Dan, W. (2013). China's “smart tourism destination” initiative: A taste of the servicedominant logic. Journal of Destination Marketing and Management 2(2):59–61.
Gossling, S. (2016). Tourism, information technologies and sustainability: an
exploratory review. Journal of Sustainable Tourism, 26(1), 1-18.
Gretzel, U., et al. (2016). Smart tourism: foundations and developments. Electronic
Markets, 25(3): 179-188.
Jovicic, D. Z. (2019). From the traditional understanding of tourism destination of the
smart tourism destination. Current Issues in Tourism journal, 22(3): 276-282.
Lombardi, P., et al. (2012). Modelling the smart city performance. Innovation the
European Journal of Social Science Research, 25 (2): 137-149.
Ye, Q., et al. (2014), The influence of hotel price on perceived service quality and value
in e-tourism: An empirical investigation based on online traveler reviews, Journal of
Hospitality & Tourism Research, 38(1): 23-39.

-

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)12 :زمستان 1399

96

