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نقش اصالت اقامتگاههای بومگردی در توسعۀ اقتصاد فرهنگ

تاریخ دریافت1399/11/28 :
تاریخ پذیرش1400/02/18 :

اصالت ،اقتصاد فرهنگ ،توسعه،
گرد شگری  ،ا قا متگا هبومگرد ی ،
تحلیل محتوای کیفی قیاسی

چکیده

صنعــت گردشــگری یکــی از بســترهای مناســب ب ـرای کــم کــردن فاصلــۀ
بیــن فرهنــگ و اقتصــاد اســت؛ چراکــه گردشــگری ،در کنــار مزایــای اقتصــادی،
فعالیتــی بــا نفــوذ فرهنگی ـ اجتماعــی شــناخته میشــود .یکــی از الگوهــای
ً
ً
نســبتا جدیــد گردشــگری کــه شــدیدا بــه ایــن نفــوذ وابســته اســت بومگــردی
اســت و اقامتگاههــای بومگــردی پاســخی بــه نیازهــای ایــن بخــش اســت .بــا
بررســی جامعهشــناختی اصالــت در بســتر اقامتگاههــای بومگــردی ،بهمنزلــۀ
معــرف اقتصــاد فرهنــگ ،میتــوان بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه چگونــه
میتــوان از اصالــت در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بهــره جســت .بــرایــناســاس،
پیــشاز هرچیــز ،درک ذینفعــان حــوزۀ گردشــگری از اصالــت بــا روش تحلیــل
محتــوای کیفــی قیاســی مطالعــه شــد .بــر مبنــای ایــن روش ،ابتــدا دادههــا بــا
مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته از مالــکان  16اقامتــگاه بومگــردی و  17گردشــگر
ســاکن در آنهــا جم ـعآوری شــد .ســپس ،دادههــا بــر مبنــای نظریــۀ گیلمــور و
پایــن مقولهبنــدی شــدند .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ارائــۀ اصالــت بــه
مخاطــب بایــد فازبنــدی شــود و بهصــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد .براســاس
مضامیــن استخراجشــده ،هــر اقامتــگاه بومگــردی بایــد اصالــت مدنظــر خــود را
در پنــج فــاز بــه مهمانــش عرضــه کنــد :اصالــت پیــشاز ســاخت ،اصالــت حیــن
صحنهســازی المانهــای ذهنــی ،اصالــت حیــن صحنهســازی المانهــای
عینــی ،اصالــت حیــن برق ـراری ارتبــاط ،اصالــت پــس از رفتــن مهمــان .تــاش
مالــکان بــرای عرضــۀ اصالــت در اقامتگاههــای بومگــردی باعــث توســعۀ
اقتصــاد فرهنــگ در جامعــه خواهــد شــد.

مقدمه
فعالیتهــای فرهنگــی در دنیــای امــروز ،بهدلیــل
نقــش و اهمیــت اقتصادیشــان ،بــه یکــی از شــالودههای
اساسـ�ی نظـ�ام اقتصـ�ادی تبدیـ�ل شـ�دهاند (Throsby,
 .)2001بــر همیــن مبنــا ،برخــی مدیـران فرهنگــی در جهــان
ً
غالبــا بهدنبــال سیاســتگذاری و برنامهریــزی درزمینــۀ
ی هســتند
فراینــد تولیــد ،توزیــع و مصــرف محصــوالت فرهنگ 
تــا بتواننــد بــه توســعۀ اقتصــادی دســت یابنــد .یکــی از
موضوعــات ایــن سیاســتگذاریها تــاش بــرای دســتیابی
بــه راههایــی بـرای کــم کــردن فاصلــۀ بیــن فرهنــگ و اقتصــاد
اســت (گنجــی و حیدریــان .)1393 ،صنعــت گردشــگری

میتوانــد یکــی از بســترهای مناســب بـرای چنیــن مقصــودی
باشــد.
دلیــل اینکــه برخــی گردشــگری را بخــش مهمــی
از اقتصـ�اد فرهنـ�گ ( )Jóhannesson et al., 2003یــک
جامعــه میداننــد ایــن اســت کــه برخــی محققــان هــم
بــرای گردشــگری مزایــای اقتصــادی قائــل هســتند هــم آن
را فعالیتــی بــا نفــوذ فرهنگی ـ اجتماعــی تعریــف میکننــد
ً
(کریــ مزاده .)1394 ،یکــی از الگوهــای نســبتا جدیــد در
ً
گردشــگری ،کــه شــدیدا بــه ایــن نفــوذ فرهنگی ـ اجتماعــی
وابســته اســت و جایــگاه مهــم و گســتردهای در جامعــه دارد،
بومگــردی اســت .واژۀ بومگــردی اولیــن بــار بــرای تشــریح
روابــط متقابــلگردشــگری ،محیــط زیســت و ویژگیهــای
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مشــتاق یافتــن اصالتــی نــاب و متفــاوت بــا ایــن نــوع واقعیــت
میکنــد .درنتیجــه ،مبادلـهای اقتصــادی در بســتری فرهنگــی
رخ خواهـ�د کـ�ه برخـ�ی آن را «اقتصـ�اد فرهنـ�گ» (Throsby,
 )2001مینامنــد .مطالعــۀ درک اصالــت از نظــر گردشــگران
و مالــکان اقامتگاههــا موضــوع اجتماعــی مهمــی اســت
کــه دســتیابی بــه آن از طریــق مطالعاتــی همچــون پژوهــش
حاضــر حاصــل میشــود.
بایــد توجــه داشــت کــه در مطالعــات موجــود بــر جنبــۀ
تجــاری صنعــت مهماننــوازی یعنــی هتلــداری بیشــتر
تأکی��د میش��ود ( )Lashley, 2008و درعــوض دربــارۀ
ایــن مســئله کــه مهماننــوازی بومــی چگونــه میتوانــد بــه
صنعــت گردشــگری و نیــز بــه جامعــۀ محلــی کمــک کنــد
کمتــر مطالعــه شــده اســت (شــفیعی و ربانــی.)1397 ،
درحالیکــه صنعــت مهماننــوازی میتوانــد تأثیــر
چشــمگیری در اقتصــاد بخــش فرهنگــی یــک جامعــه و بــه
بیــاندیگــر اقتصــاد فرهنــگ آن جامعــه داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه خــأ موجــود در تحقیقــات مهماننــوازی
ً
و خصوصــا عدمتوجــه کافــی بــه مفهــوم اصالــت در
اقامتگاههــای بومگــردی ایــران ،ایــن مطالعــه ،بــا تمرکــز
بــر درک گردشــگران و مالــکان اقامتگاههــای بومگــردی از
اصالــت ،بهدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه اصالــت
بایــد چگونــه در ایــن اقامتگاههــا عرضــه شــود .بررســی
جامعهشــناختی اصالــت در بســتر اقامتگاههــای بومگــردی،
بهمنزلــۀ نمودهــای مهماننــوازی بومــی و معــرف اقتصــاد
فرهنــگ ،میتوانــد بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد کــه چگونــه
میتــوان از ایــن اصالــت در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بهــره
جســت .محــور ایــن مطالعــه مفهــوم اصالــت در گردشــگری
( )MacCannell, 1973و شــناخت عمیــق اصالــت
بهمثابــۀ پارادایمــی اجتماعــی در مطالعــات گردشــگری
اســت.

فرهنگ��ی ( )Drumm & Moore, 2005بــه کار رفتــه
اســت و آن را شــاخهای از گردشــگری دانســتهاند کــه ،طبــق
تعریــف جامعــۀ بومگــردی بینالمللــی ،بــه محیــط طبیعــی
و بوم��ی و نی��ز به��روزی م��ردم بوم��ی حس��اس اس��ت (The
 .)International Ecotourism Society, 2006ایــن
پدیــده ب ـرای گردشــگران فرصتــی پدیــد آورد تــا از طبیعــت
و فرهنــگ جامعــۀ میزبــان بهــرۀ بیشــتری ببــرد و درعینحــال
منفعــت اقتصــادی و فرهنگــی عایــد جامعــۀ محلــی کنــد
(شــفیعی و ربانــی.)1397 ،
ازجملــه اقداماتــی کــه بــرای پاســخ بــه نیازهــای
بخ��ش بومگ��ردی ( )Poulston & Pernecky, 2017و
اســکان مهمانــان در فضاهــای مناســب انجــام شــده اســت
( )Zeppel, 2006ســاخت اقامتگاههــای بومگــردی
اســت .اقامتــگاه بومگــردی بــهنوعــی مــکان ب ـرای اســکان
مســافران گفتــه میشــود کــه در مناطــق روســتایی ،مناطــق
بکــر طبیعــی و بافتهــای فرهنگــی یــا تاریخــی یــک شــهر
دایــر میشــوند و فعالیتهــا و خدماتــی را بــا هــدف
شــناخت و معرفــی منطقــهای خــاص بــه گردشــگران ارائــه
میکننــد (بــروج .)1391 ،بــه اعتقــاد شــفیعی (،)1396
ً
اقامتگاههــای بومگــردی صرفــا فضاهایــی کالبــدی و
ً
کارکــردی بــا نوعــی معمــاری خــاص نیســتند کــه منحص ـرا
ب ـرای پاس ـخگویی بــه نیازهــای اســکان گردشــگران ســاخته
شــده باشــند ،بلکــه مجموعــهای از عناصــر مبتنــی بــر
ویژگیهــای مکانی ـ فضایــی و فرهنگی ـ اجتماعــی هســتند
کــه خدماتــی از قبیــل غــذا و فرهنــگ محلــی بااصالــت 1را
نیــز ارائــه میکننــد تــا پاســخگوی تحــوالت ایجادشــده در
محصــوالت بومگــردیباشــند .کوهــن و کوهــن ()2019
موضــوع اصالــت را یکــی از بهروزتریــن موضوعــات
اخیــر در مطالعــات جامعهشــناختی گردشــگری میداننــد
(.)Cohen & Cohen, 2019
صاحبــان ایــن اقامتگاههــای بومگــردی ،بهمنظــور
پیشینۀ تجربی
برقــراری تعــادل بیــن کســب ســود مالــی و دســتاوردهای
در مطالعــۀ اصالــت ،میتــوان بــه بســترهای متعــددی
غیرمالــی ،شــرایطی را مهیــا میســازند تــا بتواننــد بــرای
ایــن ســکونتگاههای بومــی اصالــت پدیــد آورنــد ( Zhou etتوجــه کــرد .برخــی محققــان اصالــت را بــا توجــه بــه
 )2015 ,.alو از ایــن طریــق وفــاداری گردشــگران را جلــب موضوعاتــی ماننــد تجربــه ،رفتــار و وفــاداری گردشــگر یــا از
ســوددهی عرضهکننــده مطالعــه کردهانــد.
کنن��د ( .)Castéran & Roederer, 2013همچنیــن ،نظــر افزایــش
ِ
موضــوع تجربــه در صنعــت گردشــگری ،همچــون
گردشــگران ســاکن در ایــن اقامتگاههــا ،هریــک از دیــدگاه
خــود ،اصالتــی ب ـرای خدمــات ارائهشــده تعریــف میکننــد هــر صنعــت دیگــری ،در مکانهایــی ماننــد اقامتگاههــای
بومگــردی بســیار اهمیــت دارد .محققانــی همچــون چابــرا
(.)MacLeod, 2006
گیلمــور و پایــن ( )2007توجــه روزافــزون بــه موضــوع ( )2012تجربــه را عنصــری مهــم در ماهیــت ســاختی
اصالــت را واکنــش بــه واقعیتــی 2میداننــد کــه امــروز اصالــت میداننــد .رامکیســون و اویســال ( )2014نیــز،
ً
بیشازپیــش رســانهای و تجــاری شــده و متعاقبــا افــراد را در مقالــۀ خــود ،ســعی میکننــد ایــن موضــوع را تحلیــل
 1. Authenticityکننــد کــه اصالــت تجربهشــده توســط گردشــگران در
2. Reality
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میــراث فرهنگــی ارزش تجربــۀ آنهــا را افزایــش میدهــد.
بدینمنظــور ،تجربــۀ شــخصی گردشــگران از اصالــت اشــیا
در ســایتهای فرهنگــی و جایــگاه آن در ایجــاد ارزش بــرای
تجربههایشــان در بســتر گردشــگری را میآزماینــد .از نظــر
آنهــا ،بایــد بســترهایی ســاخته شــوند کــه گردشــگران در
آنهــا اصالــت را کشــف کننــد و در پدیــد آوردن آن مشــارکت
کننــد .از طرفــی ،اصالــت بهتنهایــی هــدف نیســت ،بلکــه
وســیلهای اســت کــه بــه گردشــگران کمــک میکنــد تجربــۀ
خــود را ارتقــا دهنــد.
لــو و همــکاران ( )2015نــگاه متفاوتــی بــه اصالــت
دارنــد .در مقالــۀ آنهــا ،دربــارۀ رســتورانهای ســنتی
بحــث میشــود .بیشــتر اوقــات مدیــران رســتورانهای
ســنتی از دکوراســیون اصیــل ،موســیقی اصیــل ،لباسهــای
اصیــل و تزیینــات فرهنگــی اصیــل دیگــری کــه بــا پذیرایــی
از مهمانــان بــا غــذای فرهنگــی مرتبــط اســت اســتفاده
میکننــد .درک مشــتریان از اصالــت ایــن رســتورانهای
ســنتی بــر مبنــای ارزیابــی کلــی آنــان از غــذای محلــی،
چیدمــان و حالوهــوای رســتوران و کارکنــان آن شــکل
میگیــرد .درنتیجــه ،هرچقــدر رســتورانهای ســنتی تجــارب
منحصربهفــرد و عجیبتــری خلــق کننــد ،بیشــتر میتواننــد
هویــت و تصویــر منحصربهفــردی از خــود در ذهــن مشــتریان
خلــق کننــد .درواقــع ،اقبــال روزافــزون اقتصــاد تجربــه باعــث
جهــش بهســمت اصالــت شــده اســت.
بــه اعتقــاد یومــان و همکارانــش ( ،)2007در حرکــت
از اقتصــاد صنعتــی بهســوی اقتصــاد تجربــه ،مســیر پیشــرفت
جهــان توســعهیافته از کمبــود بهســمت فراوانــی و از فراوانــی
بهســمت اصالــت بــوده اســت .هــر چقــدر محصــول یــا
خدمتــی از نظــر گردشــگران اصیلتــر و واقعیتــر باشــد،
گردشــگران بیشــتر آن محصــول یــا خدمــت را انتخــاب
میکننــد .پــس ارائــۀ اصالــت بهمثابــۀ معیــاری بــرای
انتخــاب گردشــگر آینــده مطــرح شــده اســت.
یکـی دیگــر از بســترهای مطالعــۀ اصالــت تأثیــر اصالت
در رفتــار گردشــگر و پــس از آن وفــاداری وی بــه آن بهمنزلــۀ
رفتــاری پســینی اســت .بـرای پاســخ بهایــن ســؤال کــه اصالــت
چگونــه در رفتــار گردشــگر تأثیــر میگــذارد ،میتــوان بــه
مطالعــات بیشــماری اشــاره کــرد .بــرای مثــال ،محققــان
حــوزۀ گردشــگری ،پــس از بررســی رابطــۀ اصالــت و وفــاداری
گردشــگر ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اصالــت در وفــاداری
نگرش��ی ( )Kolar & Zabkar, 2010و وفــاداری رفتــاری
( )Castéran & Roederer, 2013وی تأثیــر میگــذارد.
رامکیســون و اویســال ( )2010نیــز بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد کــه ،وقتــی گردشــگران احســاس میکننــد
اصالــت در مقصــدی وجــود دارد ،ایــن امــر در رفتــار بعــدی

آنــان تأثیــر میگــذارد .بــرای نمونــه ،از ایــن مقاصــد بــرای
دیگ ـران تعریــف میکننــد ،تصمیــم میگیرنــد دوبــاره از ایــن
مقاصــد در آینــده بازدیــد کننــد و دوســتان و خانوادهشــان
را بــه بازدیــد از ایــن مقاصــد ترغیــب و تشــویق میکننــد؛
چراکــه اصالــت درکشــده بینشــی منحصربهفــرد بــه گردشــگر
میدهــد کــه بــه ایجــاد حــس قدردانــی از مــکان میانجامــد
و رفتارهــای بعــدی متناظــر را در آنهــا پدیــد م ـیآورد.
نتایــج پژوهــش یــی 1و همــکاران ( )2018نیــز نشــان
ً
داد کــه در خدمــات مربــوط بــه گردشــگران ،خصوصــا
میــراث گردشــگری ،عــاوه بــر تــاش بهمنظــور دســتیابی
بــه اهــداف موردنظــر صنعــت ،بایــد بــرای خلــق تجــارب
ارزشــمند و معنــادار در گردشــگران نیــز برنامهریــزی شــود و
اصالــت درکشــده توســط گردشــگران عاملــی اساســی در ایــن
برنامهریــزی اســت.
از ســوی دیگــر ،میزبــان میتوانــد ،مســتقل از
گردشــگر ،دیــدگاه خــاص خــودش را دربــارۀ اصالــت جامعــۀ
بومـ�ی خـ�ود داشـ�ته باشـ�د ( .)Chhabra, 2012عــاوه بــر
بســیاری از مطالعــات موجــود کــه دربــارۀ اصالــت از دیــدگاه
گردشــگران بحــث کردهانــد ،میتــوان پژوهشــیهای
قابلتأملــی را یافــت کــه بــه اهمیــت جایــگاه میزبــان یــا
ارائهدهنــدۀ اصالــت در مطالعــۀ اصالــت میپردازنــد.
اصالــت بــرای تمــام افــراد دنیــای مــدرن ،ازجملــه
میزبانــان در صنعــت مهماننــوازی ،امــری مهــم و شــاخص
اســت .میزبانــان ایــن حــق را دارنــد کــه تفســیر خــود را از
اصالــت ارائــه دهنــد .مدلــی کــه مقالــۀ ژو و همکارانــش
( )2015ارائــه میکننــد فراینــد اصالتدهــی میزبانــان را
از طریــق تحلیــل ســاختاری دالیــل و نتایــج تجــارب اصیــل
میزبانــان توضیــح میدهــد .نویســندگان تأثیــرات ســود
اقتصــادی شــخصی را غیرمســتقیم و مخفــی میداننــد و ســود
احساســی شــخصی را عاملــی اصلــی میداننــد کــه بهمثابــۀ
واســط بیــن ســود اقتصــادی و اصالــت عمــل میکنــد .ایــن
مــدل ســازوکاری پیچیــده امــا ظریــف را توضیــح میدهــد
کــه میزبانــان از طریــق آن بیــن تقاضــای دوگانــۀ خــود تعــادل
برقـرار میکننــد ،یعنــی بیــن «ســود حاصــل از گردشــگری» و
«فرهن��گ اصی��ل» (.)Zhou et al., 2015
درنهایــت ،مطالعــات بســیاری رابطــۀ بیــن
جســتوجوی اصالــت در گردشــگری و توســعه در ابعــاد
گوناگــون را بررســی کردهانــد .در یکـی از تازهتریــن مطالعــات
انجامشــده ،جــان و کلمنتینــا ( )2020ثابــت میکننــد
کــه بازســازی و اســتفادۀ مجــدد از جاذبههــای گردشــگری،
بــا کمــک بازیابــی اصالــت و ارزش آنهــا ،میتوانــد بــه
توســعۀ جامعــه بینجامــد .الزمــۀ دســتیابی بــه چنیــن هدفــی
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در جوامــع ایجــاد میکنــد؛ از یــک ســو ،باعــث اضافــه
شــدن معنــای اجتماعــی بــه تجــارب گروهــی میشــود و از
ســوی دیگــر معیــاری بـرای توصیــف تجــارب فــردی اســت.
اگــر شــیء یــا رویــدادی نتوانــد ارتباطــی بــا جامعــه یــا افـراد
برق ـرار کنــد ،صداقــت و اصالتــش زیــر ســؤال م ـیرود.
در کنــار دیدگاههــای اجتماعــی ،دیدگاههــای خاصــی
وجــود دارنــد کــه نــگاه دقیـق و مســتقیمی بــه مفهــوم اصالــت
در گردشــگری دارنــد .از زمانیکــه مککانــل ،در ســال
 ،1976بحــث اصالــت در گردشــگری را مطــرح کــرد ،ایــن
مفهــوم در تمــام مباحــث اجتماعی ـ فرهنگــی گردشــگری
ً
مطــرح شــده اســت .اصالــت ،خصوصــا در بســترهای
غربــی ،در مقابــلمدرنیتــه قــرار گرفــت و دوگانــۀ اصیــل و
غیراصیــل همت ـراز دوگانــۀ پیشــامدرن و مــدرن شــد.
اگرچــه ،همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز بیــان شــد،
نمیتــوان تعریــف مشــخصی از مفهــوم اصالــت ارائــه کــرد،
در مطالعــۀ هــر پدیــدهای بایــد رویکــرد خاصــی وجــود
داشــته باشــد .گیلمــور و پایــن ( ،)2007در کتــاب خــود،
رویکــرد منســجمی را در ارائــۀ اصالــت بــه مخاطــب عرضــه
میکننــد.

بهســازی امکانــات محلــی طبــق اســتانداردهای بینالمللــی
اســت .تمایــل انســانها بــه تجربــه کــردن اصالــت در تولیـد
و مصــرف در شــهرهای جهــان تأثیــر میگــذارد .محققــان
حــوزۀ گردشــگری و میــراث فرهنگــی اصالــت را فراینــدی
میبیننــد کــه انســانها را بــه جهــان اطرافشــان متصــل
میکنــد .بــا کمــک چنیــن اتصالــی ،اصالــت رابط ـهای پویــا
بیــن انســانها ،مکانهــا و معانــیای خواهــد بــود کــه بــا
توســعۀ گردشــگری بــه توســعۀ جامعــه منجــر میشــود.
نوولــی و همکارانــش ( )2012نیــز ،بــا مطالعــۀ
ِ
معابــد تایلنــد شــمالی ،بهمنزلــۀ نمونــهای معــرف ،نشــان
میدهنــد کــه جســتوجوی اصالــت توســط گردشــگر تــا
چــه حــد بــرای افــراد بومــی مزیــت دارد و باعــث توســعۀ
محلــی میشــود .بــه بیــان دیگــر ،جســتوجوی اصالــت
ً
توســط گردشــگران میتوانــد محــرک توســعه ،خصوصــا در
جوامــع حاشــیهایتر و ناشــناختهتر ،اســت؛ چراکــه نیــاز
ً
گردشــگران بــه تجربــۀ اصالــت غالبــا آنهــا را بــه مناطقــی
میکشــاند کــه ،بهدلیــل تأثیــر فرایندهــای جهانــیشــدن،
تغییــرات اساســی را تجربــه نکردهانــد .در دهههــای اخیــر،
مــردم دیگــر عالقــۀ چندانــی بــه مصــرف محصــول تولیــدات
انبــوه نــدارد و بیشــتر مشــتاق هســتند محصــوالت اصیــل
گیلمور و پاین و ژانر پنجگانۀ اصالت
را مصــرف کننــد .همیــن امــر آنهــا را مشــتاقتر میکنــد
بــه اعتقــاد گیلمــور و پایــن ( ،)2007در ســالهای
تــا بــرای تجربــۀ اصالــت بــه مقاصــد کمتــر شناختهشــده
ســفر کننــد .بومگــردی یکــی از اصلیتریــن انــواع ســفر اخیــر ،بســیاری از انســانها بهدنبــال چیزهــای
موردعالقــۀ ایــن دســته از افــراد اســت .آنهــا در مطالعــۀ اصیــل هســتند و اصالــت بــه جدیدتریــن حساســیت
خــود ثابــت کردنــد کــه ایــن جســتوجوی اصالــت مصرفکننــدگان تبدیــل شــده اســت؛ معیــاری جدیــد کــه
طبــق آن هــر فــرد تصمیــم میگیــرد انتخــاب کنــد چــه
میتوانــد موجــد توســعۀ آن منطقــه شــود.
تأثیــر اصالــت در تجربــه ،رفتــار گردشــگر یــا وفــاداری چیــزی را از چــه کســی و از کجــا بخــرد .هــر مرحل ـهای از
وی درنهایــت باعــث توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ خواهــد شــد .اقتصــاد حساســیتها و ویژگیهــای مخصــوص بــه خــود
امــا تاکنــون مطالعــهای بهطــور خــاص تأثیــر اصالــت در را دارد .همانطــور کــه مســئلۀ کنتــرل قیمتهــا در اقتصــاد
صنعــت گردشــگری در اقتصــاد فرهنــگ را بررســی نکــرده صنعتــی مطــرح اســت و مســئله بهبــود کیفیــت در اقتصــاد
اســت .ایــن مطالعــه ســعی کــرده اســت خــأ ایــن مطالعــات خدماتــی ،در اقتصــاد تجربــه ،1کــه تجربــه در حــال تبدیــل
شــدن بــه اصلیتریــن پیشــکش 2اقتصــاد اســت ،همهچیــز
را ُپــر کنــد.
در ارائــۀ اصالــت خالصــه میشــود؛ بـرای مثــال ،دیزنیلنــد،
پارکهــا و رســتورانهای موضوعــی و بوتیــک هتلهــا و
پیشینۀ نظری
حتــی شــهرهایی ماننــد السوگاس همگــی بــر مبنــای همیــن
نظریۀ اصالت و گردشگری
ـاد تجربــه بنــا شــدهاند .ارائــه دادن اصالــت از ایــن نظــر
تحقیقــات بســیاری کــه در ســالهای اخیــر بــه اقتصـ ِ
مطالعــۀ تجربــۀ گردشــگران پرداختهانــد بــر ایــن امــر تأکیــد اهمیــت دارد کــه مخاطــب بایــد هرچیــزی را کــه دریافــت
داشــتهاند کــه گردشــگران همــواره در جس ـتوجوی اصالــت میکنــد اصیــل بدانــد .گیلمــور و پایــن ســپس ایــن ســؤال را
هس��تند ( MacCannell, 1973; Cohen, 1988; Wang,مطــرح میکننــد کــه اف ـراد و کس ـبوکارها چگونــه بــه نیــاز
 .) 1999; Goulding, 2000; Prentice, 2001بــا وجــود خــود بــه اصالــت پاســخ میگوینــد؟ پاســخی کــه آنهــا
ایــن ،همچنــان تعریــف مشــخصی از ایــن مفهــوم وجــود ارائــه میکننــد ایــن اســت کــه ایــن افــراد و کســبوکارها
نــدارد؛ زیــرا اصالــت مفهومــی ذهنــی اســت و براســاس
موقعیتهــا تعریــف میشــود .اصالــت مرزهایــی اجتماعــی
1. The experience economy
2. Offering

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی

7. Referential authenticity
8. Influential authenticity
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1. Past
2. Rendering authenticity
3. Commodities, Goods, Services, Experiences, Transformations
4. Natural authenticity
5. Original Authenticity
6. Exceptional authenticity
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بــا توجــه بــه گذشــته 1بــه نیــاز خــود بــه اصالــت پاســخ
میدهنــد؛ ازآنجاکــه گذشــته دســترسناپذیر اســت ،اف ـراد آن
را از طریــق تجــارب اینجــا و اکنــون بــه دســت میآورنــد.
ً
فعالیتهایــی کــه چنیــن تجاربــی را میســازند غالبــا از نــوع
گردشــگری فرهنگــی هســتند.
در پاســخ بــه نیــاز ارائــۀ اصالــت 2و بــر مبنــای هــر
پنــج مرحلــۀ فراینــد اقتصــاد یعنــی محصــوالت ،کاالهــا،
خدمــات ،تجربــه و دگردیســی ،3گیلمــور و پایــن پنــج ژانــر
اصالــت را معرفــی میکننــد:
ً
ژانــر اول :محصوالت-اصالــت طبیعــی :4مــردم معمــوال
چیــزی را اصیــل میداننــد کــه در وضعیــت طبیعــی خــود
ق ـرار دارد و بشــر آن را دســتکاری نکــرده اســت .ب ـرای مثــال،
تولیدکننــدگان محصــوالت ارگانیــک در ایــن دســته قــرار
میگیرنــد .در ایــن ژانــر  ،آنچــه ب ـرای فــردی مثــل گردشــگر
مهــم اســت نتیجــۀ ارائــۀ اصالــت اســت.
ً
5
ژانــر دوم :کاالها-اصالــت بدیــع  :مــردم معمــوال
چیــزی را اصیــل میداننــد کــه در طراحــیاش خالقیــت و
نــوآوری وجــود دارد .بــه عبارتــی ،ایــن نــوع کاالهــا پیــش
از ایــن هیــچگاه دیــده نشــدهاند و اولیــن در نــوع خــود
هســتند .درواقــع ،کپــی یــا تقلیــد از چیزهــای دیگــر نیســتند.
نویســندگان محصــوالت اپــل را دارای ایــن ژانــر اصالــت
ً
میداننــد .آثــار باســتانی و میــراث فرهنگــی را کــه ذاتــا
اصالــت دارنــد میتــوان در ایــن دســته در نظــر گرفــت .البتــه،
عــاوه بــر تاریخــی بــودن ،اصالــت بدیــع داشــتن را میتــوان
از خصایــص تاریخــی دانســت کــه بهخوبــی در محصــول
ً
ب ـه کار گرفتــه شــده اســت .درواقــع ،بدیــع بــودن صرفــا بــه
معنــی «جدیــد بــودن» نیســت ،بدیــع بــودن حتــی گاهــی و
در شــرایطی خــاص بهمعنــای «کپــی بــودن» اســت .ایــن
ژانــر اصالــت بــه مالــک پیشــنهاد میکنــد کــه محصولــش
را بهصــورت چیــزی ارائــه کنــد کــه ریشــه در گذشــته دارد
یــا ویژگیهایــش را از گذشــته بــه ارث بــرده اســت ،بــدون
اینکــه مخاطبــان آن را چیــزی جعلــی تصــور کننــد .در ایــن
اصالــت بایــد ادعــا شــود کــه مــا جدیــد هســتیم و درعینحــال
ارتقــا داده شــدهایم.
6
ژانــر ســوم :خدمات-اصالــت اســتثنایی  :برخــی اف ـراد
چیــزی را اصیــل میداننــد کــه بهشــکل خارقالعــادهای
خــوب اســت ،افــراد آن را بســیار خــوب ســاختهاند ،دقــت
بشــر را نشــان میدهــد و ثابــت میکنــد کــه بــدوناحســاس
یــا از روی تزویــر بــه نمایــش در نیامــده اســت .هرکســی

کــه زیردســتانش را تشــویق میکنــد تــا بــه مخاطبانشــان و
خواســتهای آنــان حســاس باشــند ،بــه ایــن ژانــر اصالــت
پایبنــد اســت .میتــوان شــرکتهای مشــتریمدار را جــزء
ایــن دســته دانســت .در ایــن ژانــر اصالــت بایــد از چیزهــای
موجــود و معمولــی بــه روشــی غیرمعمــول اســتفاده کــرد یــا
اســتانداردهای موجــود را بــه روشهــای غیرمرســوم اجــرا
کــرد؛ یعنــی اصالــت اســتثنایی کــه بهمعنــای فراهــم کــردن
بســتری ب ـرای تعامــات و روابــط صمیمــی انســانی در کنــار
حفــظ فضــای خصوصــی هــر شــخص اســت .ایــن ژانــر
قصــد دارد از کاالییســازی جلوگیــری کنــد.
7
ژانــر چهــارم :تجارب-اصالــت ارجاعــی  :مــردم
ً
معمــوال چیــزی را اصیــل میداننــد کــه همــواره بــه بســترهای
دیگــر اشــاره دارد ،از تاریــخ بشــر الهــام میگیــرد یــا بــه
خاطــرات و آرزوهــای مــا ارجــاع میدهــد .در جهانــی کــه
همهچیــز بــا دستســاختههای تاریــخ بشــر اشــباع شــده
اســت ،فقــط چیــزی اصیــل پنداشــته میشــود کــه بــه چیــزی
طبیعــی ،اصلــی ،اســتثنایی و ذینفــوذ اشــاره میکنــد .بــه
بیــان دیگــر ،در چنیــن حالتــی ،اگرچــه مخاطــب میدانــد کــه
آنچــه بــه او ارائــه شــده ســاختگی اســت ،آن را بســیار طبیعــی
و مشــابه واقعیــت میپنــدارد .البتــه ،نبایــد فرامــوش کــرد کــه
اســتفادۀ صــرف و بــدون فکــر از یــک موضــوع (مثــل هتلهــا
یــا رســتورانهای موضوعــی) در چشــم مخاطــب باورناپذیــر
و احمقانــه جلــوه میکنــد .در ایــن ژانــر ،حتــی تخیــات هــم
میتواننــد اصیــل باشــند .نوشــیدن چــای در مهمانــی چینــی
یــا مکانهایــی را کــه دارای مضامیــن (تمهــای) خاصــی
هســتند جــزء ایــن ژانــر دســتهبندی میکننــد .در ایــن ژانــر
اصالــت نیــز ،جلوگیــری از کاالیـی شــدن بســیار مهــم اســت.
ژانــر پنجــم :دگردیســی-اصالت ذینفــوذ :8مــردم
ً
معمــوال چیــزی را اصیــل میداننــد کــه در موجــودات دیگــر
تأثیــر میگــذارد ،بشــر را در رســیدن بــه اهــداف واال یــاری
میرســاند و بــه آنهــا طعــم راههــای بهتــر را میچشــاند.
ایــن اصالــت نــه غیرمنطقــی اســت و نــه بیمعنــی.
توجــه بیانــدازۀ کنونــی بــه پایــداری از ایــن ژانــر اصالــت
سرچشــمه میگیــرد .ایــن اصالــت ســعی دارد بــه ایــن ســؤال
پاســخ دهــد کــه محصــوالت یــا خدماتــی کــه بــه مخاطــب
عرضــه میشــوند چگونــه میتواننــد تأثیــر مثبتــی در وی
داشــته باشــند .در ایــن ژانــر ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه
انتقــال ارزش عینــی بــرای برخــی مخاطبــان کافــی نیســت.
امــروزه ،انســانها در سراســر جهــان درپــی محصــوالت و
خدماتــی هســتند کــه ،از طریــق انتقــال معانــی ،آنهــا را بــه
یکدیگــر متصــل کنــد و بــه آنهــا معنایــی ارائــه دهــد کــه
ً
واقعــا برایشــان ارزشــمند اســت؛ معان ـیای از قبیــل زیبایــی،
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خالقیــت ،روشــنفکری ،هارمونــی ،عدالــت ،یکــی شــدن،
آزادی ،امنیــت و صداقــت .گیلمــور و پایــن معتقــد هســتند
هــدف از بهکارگیــری همــۀ انــواع اصالــت درنهایــت رســیدن
بــه همیــن ارزشهــا و معانــی اســت.
درنهایــت گیلمــور و پایــن ( )2007توضیــح میدهنــد
کــه چیزهــا همیشــه آنگونــه کــه بــه نظــر میرســند نیســتند.
مــا محیــط ،حرفهــا ،اعمــال و تجاربمــان را خودمــان شــکل
میدهیــم .درنتیجــه ،واقعیــت همیشــه آنچیــزی خواهــد
ً
بــود کــه مــا ســر هــم کردهایــم؛ خصوصــا پیشــکشهای
اقتصــادیای کــه خودمــان در صنعــت تولیــد میکنیــم.
علیرغــم همــۀ تالشــی کــه امــروزه افــراد بــرای دســتیابی
بــه اصالــت میکننــد ،کســبوکارها نمیتواننــد اصالــت
را از هیــچ بســازند و بــه مخاطــب خــود عرضــه کننــد .آنهــا
پیــروی از پنــج ژانــر اصالــت در تعامــل بــا مخاطــب را تنهــا
راه باقیمانــده بــرای ارائــۀ چیزهــای اصیــل بــه مخاطــب
خــود میداننــد.
روش پژوهش
ماهیــت ایــن پژوهــش و کمبــود چشــمگیر مطالعــات
بیشــتر در ایــن زمینــه در ایــران اقتضــا میکنــد کــه پیــش
از هرچیــز درک ذینفعــان حــوزۀ گردشــگری از اصالــت بــا
رویکــردی کیفــی مطالعــه شــود ،زیـرا تحقیــق کیفــی ارتبــاط
خاصــی بــا مطالعــۀ ادراک اجتماعــی دارد (فلیــک.)1393 ،
ســپس ،تحلیــل و بررســی شــود کــه چگونــه میتــوان از ایــن
مفهــوم در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بهــره گرفــت.
روش تحلیــل محتــوای کیفــی قیاســی 1از میــان
روشهــای تحقیــق کیفــی انتخــاب شــد .بــرای بررســی
نظاممنــد اطالعــات موجــود در میــدان مــورد مطالعــه و
آشــکار کــردن الگوهــای معنایــی پنهــان در مصاحبههــای
انجامشــده ،روش تحلیــل محتــوای کیفــی روشــی مطلــوب
یراد و همــکاران .)1392 ،تحلیــل محتــوای
اســت (مؤمنــ 
کیفــی روش تحقیقــی مناســب بـرای اســتنتاج معتبــر و پایــا از
مت��ون ( )Krippendorff, 2018و فراتــر از فراینــد شــمارش
اســت ،زیــرا هــدف آن مرتبــط کــردن نتایــج بــا بســتر یــا
محیطــی اســت کــه از آن تولیــد شــدهاند.
درحالیکــه برپایــۀ روش تحلیــل محتــوای کیفــی
میتــوان مشــخص کــرد کــه افــراد چگونــه فکــر میکننــد،
دربــارۀ چــه فکــر میکننــد ،چــرا و چگونــه بــه ارزیابــی
و تصمیمگیــری میپردازنــد و چــه چیــزی آنهــا را
برمیانگیــزد (خــداوردی )1387 ،بــا کمــک تحلیــل
محتــوای کیفــی قیاســی میتــوان مفاهیــم موجــود و نظریــات
1. Deductive content analysis

خاصــی را در بســتری جدیــد آزمــود و مطالعــه کــرد ،بــدون
اینکــه صــدای مشــارکتکنندهها فرامــوش شــود؛ زیــرا
مشــارکتکنندهها میتواننــد ،عــاوه بــر اســتفاده از دانــش
موجــود ،همهچیــز را بــا کلمــات خودشــان و آنگونــه کــه
میخواهنـ�د بیـ�ان کننـ�د (.)Kyngäs et al., 2020
بــا ایــن اســتدالل ،ایــن روش پژوهــش بــا هــدف
ســاماندهی و اســتخراج معنــا از مصاحبههــای انجامشــده
و نتیجهگیــری واقعبینانــه از آنهــا بــ ه کار گرفتــه شــد.
اســتفاده از ایــنروش بــه پژوهــش حاضــر کمــک کــرد تــا
ماتریــستحلیــل نظاممنــدی بســازد کــه ،بــا اســتفاده از
آن ،اســتنباطهای معتبــری از دادههــای بهدســتآمده از
مصاحبههــا و مشــاهدات میدانــی عینــی بــرای پاســخ بــه
یراد و همــکاران،
پرســش مدنظــر بــه دســت آورد (مؤمنــ 
 .)1392درواقــع ،تحلیــل مصاحبههــای انجامشــده بــا ایــن
روش بــه محقــق ایــن امــکان را داد کــه اســتنباط نظاممنــدی
از دادههــا داشــته باشــد مبنــی بــر اینکــه چگونــه میتــوان از
درک مالــکان و گردشــگران از اصالــت بـرای کمــک بــه رونــق
اقامتگاههــای بومگــردی و درنتیجــه توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ
بهــره گرفــت.
در مطالعــات اولیــه دربــارۀ ایــن پژوهــش ،از یــک ســو
ً
مشــخص شــد کــه تقریبــا هیــچ مطالع ـهای بهطــور خــاص
مفهــوم اصالــت در اقامتگاههــای بومگــردی را بهمثابــۀ
ً
پدیــدهای نســبتا نوظهــور در ایــران بررســی نکــرده اســت و
از ســوی دیگــر مشــخص شــد کــه مطالعــات گســتردهای
دربــارۀ مفهــوم اصالــت در حــوزۀ گردشــگری در دنیــا انجــام
شــده اســت .بیســابقه بــودن مطالعــۀ ایــن مفهــوم در
ایــران و شناختهشــده بــودن آن در ادبیــات جهــان محقــق
را بــر آن داشــت تــا از روشــی اســتفاده کنــد کــه از تلفیــق
رویکــرد قیاســی و اســتقرایی بــرای پاســخ دادن بــه ســؤال
پژوهــش بهــره ببــرد .بــا ایــن اســتدالل ،ایــن پژوهــش بــا
هــدف کاربــردی کــردن مفهــوم اصالــت در توســعۀ اقتصــاد
فرهنــگ انجــام شــد .افــزون بــر ایــن ،یافتههــای ناشــی از
ایــن پژوهــش پیشــنهادهایی ب ـرای حمایــت یــا عدمحمایــت
از نظریــۀ گیلمــور و پایــن ( )2007ارائــه و تحلیــل محتــوای
کیفــی را ســاختارمندتر کــرد (ایمــان و نوشــادی.)1390 ،
ایــن نظریــه ،بهمثابــۀ دانشــی پیشــینی ،مطالعــه را بــر ایــن
موضــوع خــاص متمرکــز میکنــد و بــه محقــق ایــن امــکان را
میدهــد کــه پژوهــش خــود را بــر مبنــای مفاهیــم حســاس
پیــش ببــرد .ایــن مفاهیــم حســاس بــه پژوهشــگر امــکان
میدهنــد چیــزی را ببینــد کــه در غیــر ایــن صــورت متوجــه
آن نمیش��د (.)Pandey, 2019
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جدول  :1نمونههایی از چگونگی استخراج ماتریس تحلیلی از نظریۀ گیلمور و پاین ()2007

1

اصالت
طبیعی

عناصر طبیعت را
القا کن.

محصوالت ساده

اصیل چیزی است که در حالت طبیعی خود
باشد و بشر آن را دستکاری نکرده باشد

طبیعتگرایی

2

اصالت
بدیع

بگذار زمان
ریشهات را شکل
دهد و خالقیت
ُ
فرمت را.

کارکردهای خالقانه و ابتکاری

اصیل میتواند چیزی باشد که ،اگرچه جدید
است ،محصولش را بهمنزلۀ چیزی ارائه میکند
که ریشه در گذشته دارد( .ویژگیهایش را از
گذشته به ارث برده است).

3

اصالت
استثنایی

منحصربهفرد باش
یا غیرمعمول.

پیرامون سالیق منحصربهفرد یا
ترجیحات غیرمعمول مخاطبان
شکل بگیرد.

وقتی چیزی اصیل میشود که اجزای بهظاهر
بدیهی یک چیز را بگیری و با آن طوری رفتار
کنی که انگار غیربدیهی است.

4

اصالت
ارجاعی

با احترام ،به
واقعیت ارجاع بده.

ً
آنچه را قبال اصیل شناخته میشد در
محصول یا خدمت خود بازسازی
کند ،بدون اینکه آن را به ابتذال
بکشاند یا از اهمیتش کم کند

اصالت چیزی را برای فرد بازسازی میکند
که در غیر این صورت نمیتوانست آن را در
آن لحظه تجربه کند.

5

اصالت
ذینفوذ

معانی را انتقال بده.

هدف از ارائۀ هر محصول یا خدمتی
باید فراتر از ظاهر آن باشد.

اصیل چیزی است که افراد را در معرض
معناهای جدید در زندگی قرار میدهد.

خرقعادت

ارجاع

عرضۀ ارزشها ،معانی و
اهداف واال

جم ـعآوری شــدند .ســپس ،بــا کمــک نرماف ـزار مکسکیــودا
 ،2018زیرمقــوالت شناســایی و مقولهبنــدی دادههــا انجــام
شــد .در اســتخراج مقــوالت ،جامــع ،مانــع ،مســتقل و عینــی
بــودن مقــوالت بایــد مدنظــر قـرار گیرنــد (ایمــان و نوشــادی،
1390؛ Patton, 2014؛ .)Krippendorff, 2009
در مرحلــۀ بعــد ،برخــی منابــع پیشــنهاد میکننــد کــه،
پــس از اســتخراج مقــوالت و ،در صــورت نیــاز ،بــا کشــف
معنــای ضمنــی مشــترک بیــن دســتههای مقــوالت ،مضمــون
مشــترک بیــن آنهــا نیــز اســتخراج شــود.

نمودار  :1فرایند گردآوری و تحلیل دادهها

جامعــۀ هــدف ایــن پژوهــش اقامتگاههــای بومگــردی
شــهر شــیراز هســتند .در پژوهشهــای کیفــی انــدازه نمونــه
بــا توجــه بــه انــدازه آن تعییــن نمیشــود ،بلکــه مســئله اصلــی
دســتیابی بــه اشــباع در یــک مطالعــه اســت کــه کفایــت نمونــه
را نشــان میدهــد (محمدپــور .)1388 ،بــر ایــن اســاس،
در مرحلــۀ اول ،طبــق فهرســت منتشرشــده توســط وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،فهرســت
اقامتگاههــای بومگــردی شــیراز تهیــه و آدرس هریــک
مشــخص شــد .در مرحلــۀ دوم ،از بیــن  33اقامتــگاه بومگــردی

موجــود ،ابتــدا بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد 5 ،نمونــۀ
دردســترس انتخــاب شــد و مصاحبــۀ نیمهســاختاریافتهای
بــا مالــکان ایــن اقامتگاههــای بومگــردی و گردشــگرانی
کــه در آنهــا اقامــت و تمایــل بــه مشــارکت داشــتند انجــام
شــد .درنهایــت ،براســاس نمونهگیــری هدفمنــد و بــا روش
گلولهبرفــی ،محقــق بــه اقامتگاههــای دیگــر معرفــی شــد و
بــا مالــکان  16اقامتــگاه بومگــردی و نیــز  17گردشــگر کــه
تجربــۀ اقامــت در آنهــا را داشــتند ،بهمنزلــۀ دو دســته از
ذینفعــان ایــن حــوزه ،مصاحبــه کــرد .مصاحبههــا در محــل
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براســاس آنچــه گفتــه شــد ،در اولیــن مرحلــه و بــرای
ً
مقولهبنــدی ،ابتــدا نظریــۀ گیلمــور و پایــن ( )2007کامــا
مطالعــه و واژههــای کلیــدی اســتخراج شــدند و در ماتریــس
تحلیلــی ق ـرار گرفتنــد .ایــن ماتریــس تحلیلــی بایــد طراحــی
شــود تــا بــر مبنــای آن معیــاری بـرای تحلیــل دادههــا به دســت
آیـ�د ( .)Kyngäs et al., 2020در جــدول  ،1چنــد نمونــه از
چگونگــی اســتخراج ایــن ماتریــس از نظریــۀ گیلمــور و پایــن
نشــان داده شــده اســت .پــس از اســتخراج ماتریــس تحلیلــی،
دادههــا بــه روش اســتقرایی و بــا مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته
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اقامتگاههــا انجــام شــد ،امــا گفتنــی اســت کــه ،بهدلیــل
شــیوع ویــروس کرونــا در زمــان انجــام مصاحبههــا9 ،
مصاحبــۀ آخــر تلفنــی انجــام شــدند کــه ایــن امــر یکــی از
محدودیتهــای پژوهــش بــود.
فراینــد گــردآوری دادههــا تــا مرحلــۀ اشــباع نظــری ادامــه
یافــت .به اعتقــاد گلیــزر و اشــتراوس ( ،)1967زمانی میگوییم
اشــباع نظــری رخ داده اســت کــه دیگــر هیــچ دادۀ دیگــری یافت
نشــود کــه پژوهشــگر بتوانــد بهوســیلۀ آن ویژگیهــای مقولــه را
گســترش دهــد .همزمــان بــا اینکــه محقــق دادههــای مشــابه
را بارهاوبارهــا مشــاهده و مــرور میکنــد ،از لحــاظ تجربــی
اطمینــان حاصــل میکنــد کــه یــک مقولــه بــه کفایــت رســیده
اســت یــا نــه .ایــن فراینــد تــا زمــان کفایــت همــۀ مقــوالت
ادامــه خواهــد یافــت .بــر ایــن اســاس ،ب ـرای اینکــه محقــق
اطمینــان یابــد کــه مقــوالت بیشــتری بــا انجــام مصاحبههــای
بیشــتر ب ـ ه دســت نمیآیــد ،از زمــان رســیدن بــه اشــباع نظــری
 3مصاحبــۀ دیگــر بــا مالــکان و گردشــگران انجــام شــد .ب ـرای
اطــاع از رســیدن بــه اشــباع نظــری و نیــز بهدلیــل ماهیــت
غیرخطــی بــودن تحقیقــات کیفــی ،هــر مصاحبــه بالفاصله بعد
از انجــام توســط محقــق نوشــته و کدگــذاری شــد .ایــن روش
اعتبــار پژوهــش را نیــز افزایــش میدهــد .مصاحبــه بــا مالــکان و
گردشــگران موردمطالعــه در بــازۀ زمانــی بهــار  1398تا تابســتان
 1399انجــام شــد.
یافتههای پژوهش
در ایــن مطالعــه نیــز ،اگرچــه همــۀ مقــوالت ماتریــس
تحلیــل دارای زیرمقــوالت بودنــد ،برخــی از زیرمقــوالت در
قالــب هیچیــک از مقــوالت ماتریــس تحلیــل نگنجیدنــد.
بنابرایــن ،مقــوالت جدیــدی بــا روش اســتقرایی از متــون
اســتخراج شــدند .درنهایــت 5 ،مضمــون از بیــن  35مقولــۀ
استخراجشــده کشــف شــد کــه در جــدول  2ارائــه شــدهاند.

جدول  :2مضمون کشفشده
ردیف
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4

اصالت حین برقراری ارتباط

5

اصالت پس از رفتن مهمان

براســاس یافتههــای پژوهــش ،میتــوان از اصالــت در
«پنــج فــاز از چرخــۀ عمــر یــک اقامتــگاه» اســتفاده کــرد .در
اولیــن گام نیــاز اســت کــه مالــک از انــواع اصالــت «پیــش از
شــروع بــه ســاخت» اقامتــگاه اســتفاده کنــد .در گام بعــد و در
حیــن ســاخت اقامتــگاه ،مالــک بایــد اصالــت را بــا توجــه بــه
دو دســته از ویژگیهــای اقامتــگاه بـرای عرضــه بــه مخاطــب
تــدارک ببینــد؛ المانهــای ذهنــی و المانهــای عینــی در
اقامتــگاه .توجــه بــه هریــک از ایــن دو بخــش میتوانــد بــه
درک بهتــر اصالــت از ســوی مهمانــان اقامتــگاه کمــک کنــد.
پــس از اتمــام ســاخت اقامتــگاه و در «لحظــۀ برقـراری ارتباط
مســتقیم» مهمــان و مالــک در جایــگاه میزبــان نیــز ،توجــه
وی بــه برخــی مقــوالت میتوانــد عاملــی در درک اصالــت
از ســوی مهمــان باشــد .درنهایــت ،اگــر مالــک اقامتــگاه
بــه تأثیراتــی کــه «بعــد از تــرک کــردن اقامتــگاه» در مهمــان
میگــذارد توجــه و بــرای آن برنامهریــزی کنــد ،میتوانــد از
ایــن طریــق نیــز باعــث شــود کــه مهمــان همچنــان احســاس
اصالــت را در زندگــی خــود داشــته باشــد کــه ایــن امــر از آثار
بلندمــدت عرضــۀ اصالــت در اقامتــگاه بومگــردی اســت و
نشــانۀ موفقیــت آن اقامتــگاه خواهــد بــود .افــزون بــر ایــن،
ایــن نــوع برنامهریزیهــا در بلندمــدت بــدون شــک آثــار
مثبتــی در جامعــه خواهــد داشــت کــه میتوانــد موضــوع
مطالع ـهای دیگــر باشــد.

شکل  :1فرایند عرضۀ اصالت در اقامتگاه بومگردی براساس زمان عمر اقامتگاه

شناساییپیشایندهایتابآوریروبهجلویکسبوکارهای
گردشگریدرشرایطتحریماقتصادی
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بـرای شــروع ارائــۀ اصالــت در فراینــد فازبندی شــده ،در
فــاز اول و پیــش از شــروع بــه ســاخت نیــاز اســت کــه مالــک
پیشنیازهایــی ب ـرای شــروع فعالیــت داشــته باشــد؛ شــناخت
کاملــی از معمــاری و بافــت محیــط ،فرهنــگ جامعــۀ میزبــان
و جامعــۀ محلــی بهصــورت یــک کل بــهدســت آورد کــه ،بــه
قــول یکــی از مالــکان مصاحبهشــونده« ،الزمــۀ هــر کاری
مطالعــه اســت».
مالــک  :9بــه نظــرم ،هرکــس میخــواد ایــن کار رو
شــروع کنــه بایــد بــرای خــودش برنامــهای داشــته باشــه.
نمیشــه چنــد تــا ظــرف قدیمــی و قاشــق خــشدار و دیــوار
کاهگلــی کنــار هــم بــذارم ،غذایــی [برنــج] شــفته هــم بــذارم
جلــوی مهمــون و بگــم ایــن غــذای ســنتی مــاس .بــه نظــرم،
ایــن راه بــه ترکســتانه .بعــد از چنــد وقــت ،همــه میگــن
بومگــردی نمیخوایــم ،چــون خــود مــن هــم چــادر رو
ترجیــح مــیدم بــه ایــن نــوع اقامتگاههــا.
یکــی دیگــر از راههــای ایجــاد اصالــت در هــر اقامتــگاه،
پیــش از بهرهبــرداری ،اســتفاده از افـراد متخصــص یــا اســتفادۀ
بهینــه از تخصــص خــود فــرد و همچنیــن مشــورت کــردن بــا
دیگــران اســت .توجــه بــه تبلیغــات و برندســازی از دیگــر
مــواردی اســت کــه مالــک بایــد پیــش از شــروع بــه کار بــه آن
توجــه کنــد؛ همـراه کــردن جامعــۀ میزبــان بــا تغییـرات جدیــد
و همچنیــن هویتســازی بـرای اقامتــگاه از نتایــج ایــن مقولــه
خواهــد بــود.
مالــک  :2ایــن اقامتگاههــا چیــزی کــه نــدارن کانســپته
و چــون کانســپت نــدارن مثــل هــم میشــن .چــون فقــط
فیزیکــن .مثــل معضلــی کــه در هتلهــای مــا اتفــاق افتــاده.
ً
مثــا شــما میریــن کیــش و بــه شــما میگــن از بیــن
هتلهــا انتخــاب کنیــن .امــا بــا کمــی تحلیــل میبینیــن
کــه همــۀ اینهــا مثــل هــم هســتن .هیچکــدوم خدمــات
خاصــی نمــیدن .فقــط فیزیکشــون بــا هــم فــرق میکنــه.
ولــی درنهایــت تجربــۀ داخــل اتــاق تــوی همهشــون یکیــه.
در آخــر ،همــه مثــل هــم هســتن .اتفاقــی کــه موجــب شــد
هتلهــای ســنتی بهعنــوان «دستینیشــن هتــل» در ایــران
پررنــگ بشــن همیــن هویــت بــود .یعنــی اتفاقــات و اقداماتــی
ً
کــه مثــا خونــۀ عامریهــا رو هتلســرای عامریهــا کــرد.
مالــک  :1مــن تــوی هیئتمدیــرۀ اقامتگاههــای اســتان
فــارس هســتم .وقتــی میخواســتیم بــرای قیمتگــذاری
شــاخص تعییــن کنیــم ،همکارهــای مــن یــه فــرم نوشــته بــودن
کــه بــاالش نوشــته بــود متـراژ و تعــداد اتــاق .مــن گفتــم خــب
ایــن پــس چــه فرقــی داره بــا هتــل؟ یعنــی چــی؟ دغدغۀ ســتاره
و امکانــات اتاقهــا رو کــه اونهــا هــم دارن .شــما چــه فرقــی
میکنیــد؟ کــه بــا زور مــن یــه چیــز جدیــد اضافــه کردیــم کــه
شــد هویــت و شــخصیت بنــا .دو ُبعــد بهــش دادیــم؛ یکــی

ظاهــری کــه بایــد بــه معمــاری بومــی اونجــا پایبنــد باشــه کــه
بــه وســایل تــوی اتــاق کاری نــداره ،در حــد معمــاری ظاهری.
دومیــن ُبعــدی کــه بهــش دادیــم در پاســخ بــه ایــن ســؤال
بــود :آیــا ایــن اقامتــگاه چیــزی را بــه بــازار اضافــه میکنــه؟
ً
کاراکتــرش چیــه؟ مثــا در تهـران یــه اقامتــگاه داریــم بــه اســم
حنــا کــه روی صنایــع دســتی مانــور م ـیده[ .بوتیــک هتــل]
نظامیــه مــیآد میگــه یــه مســئول تشــریفاتی در ســفارت
آلمــان بــوده کــه یــه خونــه و یــه داســتانی داشــته .هــر اتاقــی
یــه قصــه داره کــه ب ـرات تعریــف میکنــن .پــس مــا اومدیــم
یــه مزیتــی گذاشــتیم ب ـرای هــر اقامتــگاه.
همچنیــن ،مالــک پــس از بــه دســت آوردن شــناخت و
پیــش از هرگونــه اقدامــی بــرای ســاخت اقامتــگاه بومگــردی
خــود بایــد جامعــۀ هــدف را مشــخص کنــد ،نیازهــای او را
بشناســد و بهصورتــی هدفمنــد اقامتــگاه خــود را متناســب
بــا رفــع نیازهــای آن جامعــۀ هــدف و ب ـرای جلبنظــر آنهــا
طراحــی کنــد .اگرچــه ممکــن اســت چنیــن راهبــردی موجــب
از دســت دادن بخــش دیگــری از مخاطبــان شــود ،جامعــۀ
هــدف مدنظـ ِـر مالــک اقامتــگاه را اصیلتــر خواهنــد دانســت.
دلیــل ایــن امــر را میتــوان در نقلقــول یکــی از مالــکان
مصاحبهشــونده پیــدا کــرد کــه «اگــر سنســورهات قــوی
باشــه ،بــازار بهــت میگــه کــه بایــد روی چــی کار کنــی».
مالــک  :15اصالــت اقامتــگاه بومگــردی زمانــی حفــظ
میشــه کــه شــما فقــط بهخاطــر پــول در آوردن هــر مهمونــی
رو راه ندیــد .نــه اینکــه بخــوام بــه کســی توهیــن کنــم یــا
بگــم کســی ســطحش پایینــه .مــن فقــط دارم دربــارۀ انــواع
ً
مختلــف اقامتــگاه حــرف میزنــم .مســلما ب ـرای هــر تایــپ
شــخصیتی اقامتــگاه وجــود داره .بنابرایــن ،بــه نظــر مــن ،بـرای
ً
اصالــت اقامتــگاه بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه مثــا مــن
نبایــد در حــوزۀ تبلیغاتــی وارد بشــم کــه میدونــم اون حیطــۀ
مســافرهایی رو بــرای مــن مــیآره کــه خونــهم رو در طــول
ســال پــر میکنــه ،ولــی اعصابــم رو خــرد میکنــه ،مــن رو
زده میکنــه از کارم و خونــهم رو بــه کســایی معرفــی میکنــه
کــه شــاید دلــم نخــواد مهمونــم باشــن و اونهــا هــم دلشــون
نخــواد مهمــون مــن باشــن.
مالــک  :12مــا بــا گــذر زمــان و طیــف مهمونهامــون
امکانــات متفاوتــی فراهــم کردیــم .امــا بعضــی از اقامتگاههــا
جــادۀ دسترســی راحتــی نــدارن و کســی کــه م ـیره اونجاهــا
میدونــه کــه بــه راحتــی جاهــای دیگــه نیســتن و رفاهشــون
کمتــره و همیــن موضــوع جذابیــت ایجــاد میکنــه .پــس ایــن
نکتــه خیلــی مهمــه کــه بدونیــم هــر اقامتــگاه طرفدارهــای
خــودش رو داره و ایــن همهچیــز رو تعییــن میکنــه.
زمانیکــه مالــک وارد مرحلــۀ ســاخت اقامتــگاه میشــود
توجــه بــه دو دســته از المانهــا ضــروری اســت .ابتــدا توجــه
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بــه المانهــای ذهنــی و ســپس توجــه بــه المانهــای عینــی.
اگــر مالــک بتوانــد در ســاخت اقامتــگاه خــود از نــگاه تجاری
بــه اقامتگاهــی کــه میســازد گــذر کنــد و فرامــوش نکنــد
کــه آنچــه میســازد تفاوتهــای فراوانــی بــا هتــل دارد ،در
القــای حــس اصالــت بــه مخاطبــش موفقتــر خواهــد بــود.
مالــک  :8مــا نمیتونیــم اســتانداردهامون رو بــه
اســتانداردهای هتــل نزدیــک کنیــم .تــو داری تــوی جایــی
قــدم میزنــی کــه اســتانداردهاش مخصــوص خودشــه .هــر
بنایــی مخصــوص خودشــه .شــما نمیتونیــن دو تــا بنــا رو بــا
هــم مقایســه کنیــن.
همچنیــن ،مالــک بایــد بــه بازآفرینــی ،خالقیــت،
خرقعــادت ،عرضــۀ ارزشهــا ،معانــی و اهــداف واال،
تمرکــز بــر مدرنیتــه در کنــار ســنت و کارآفرینــی توجــه کنــد.
ً
مالــک  :11مــا تقریبــا هفــت تــا اتــاق داریــم داخــل
ســه تــا از اتاقهــا حمــوم و ســرویس بهداشــتی و تخــت
ً
داره ،مخصوصــا بــرای اینکــه خارجیهــا رو از دســت
ندیــم .چهــار تــا دیگــه از اتاقهــا هــم کامــا ســنتیه .حمــوم
و سرویســش بیــرون اتــاق و مشــترکه و تختخــواب هــم
ً
نــداره .کال تــوی اقامتــگاه وســایلی مثــل تلوزیــون نیســت.
چــون معتقدیــم اونجــوری دیگــه کســی نمــیآد بیــرون
بــا هــم تعامــل داشــته باشــیم ،چــون دوســت داشــتیم بــا
مهمــون حــرف بزنیــم .ولــی اینترنــت داریــم ،چــون تــوی
شــهریم .شــاید منطقــی باشــه اگــه رفتــی یــه روســتای
دورافتــاده ،جایــی کــه همهچیــز زیــادی ارگانیــک و ســنتیه،
اینترنــت ارائــه نــدن .ولــی مــا ،کــه تــو شــهریم و میدونیــم
االن آدمهــا همــه کارهاشــون ،حتــی جابهجایــی پــول ،رو
بــا اینترنــت انجــام م ـیدن ،اینترنــت داریــم ،البتــه نــه تــوی
اتاقهــا ،بلکــه فقــط تــوی حیــاط و فضاهــای عمومــی؛ بـرای
اینکــه از اتــاق بیــاد بیــرون .حواســمون بــوده کــه خواســتۀ
معقولــی باشــه و بــه حالوهــوای ســنتی خونــه آســیب نزنــه.
ایــن مقــوالت ذهنــی در کنــار مقــوالت عینــی همچــون
بهرهگیــری از قابلیتهــای بالقــوۀ موجــود در منطقــه یــا
کشــور ،تقویــت جامعــۀ محلــی ،ارجــاع دادن ،برنامهریــزی
درخصــوص تکنولــوژی ،داشــتن همکاریهــای فراســازمانی،
برنامهریــزی بـرای ارائــۀ خدمــات فراتــر از اقامــت و توجــه بــه
ملزومــات تجــاری اقامتگاههــا بایــد بهمنزلــۀ نمونههایــی از
ارائــۀ اصالــت در فــاز دوم یعنــی حیــن ســاخت اقامتــگاه در
نظــر گرفتــه شــوند.
گردشــگر  :6چــرا اهمیــت ایــن خونههــای ســنتی
ً
چنــد برابــر شــد؟ بــه نظر مــن ،قطعــا ایــن قضیــه از گردشــگر
خارجــی شــروع نشــد .از مــن و شــما شــروع شــد .از مــن و
شــمایی کــه در شــیراز و ته ـران در زندگــی مــدرن خودمــون
مونــده بودیــم و نیــاز داشــتیم کــه چیــزی از رنــگ و بــوی

گذشــتهمون رو پیــدا کنیــم و اون هویتــی بــوده کــه هویــت
ایرانــی مــا محســوب میشــه .یعنــی حسهــا ،داســتانها،
ُ
فیلمهایــی کــه از قدیــم دیــده بودیــم .پلههــا ،ارســیها و
مــوارد ایــن چنینــی.
ً
گردشــگر  :9مثــا یکــی از اقامتگاههــا تــوی شــمال
اومــد داروی گیاهــی پــرورش داد .بــه بچههــای محلــی
منطقــه هــم ایــن کار رو یــاد داد .اونهــا هــم اومــدن
زمینهــای خودشــون رو بــردن زیــر کشــت داروهــای
گیاهــی .حــاال خودشــون شــدن صادرکننــدۀ ایــن داروهــا
و تــوی اقامتــگاه هــم محصوالتشــون رو میفروشــن .ایــن
میشــه کمــک بــه جامعــۀ محلــی در کنــار ســود خودمــون.
مالــک  :10ایــن ارائــۀ تجربــه هــم بــرای اونهایــی
کــه م ـیآن جالبــه هــم ب ـرای خــود کســی کــه ارائــه م ـیده،
حتــی از لحــاظ مــادی .مــن بــه مهمونــم میگــم مــا ب ـهازای
چیــزی کــه آمــوزش م ـیدی پولــی ازت نمیگیریــم .یادمــه
یــه مهمــون خارجــی داشــتم .وقتــی بــه مــن ایمیــل زد ،گفــت
مــن خیلــی پــول نــدارم کــه هزینــه کنــم ،ولــی دوســت دارم
بیــام تــوی کشــور شــما .بعــد مــن بهــش گفتــم اشــکال
نــداره .تــو بیــا ،مــا از ایــن چیــزی کــه میگــی ازت کمتــر
میگیریــم .بهجــاش روزی دو ســاعت زبــان انگلیســی
درس بــده .بچههــای کوچــه و محــل رو آوردم و ســه روزی
کــه اونجــا بــود بــه اینهــا زبــان انگلیســی درس داد .ایــن
بــرای بچههــای محلــی انگیــزه میشــه کــه بــا اینترنــت
هــم میتونــن زبــان انگلیســی یــاد بگیــرن و ایــن باعــث
پیشرفتشــون میشــه.
پــس از تفکــر و برنامهریــزی بــرای ارائــۀ اصالــت در
ســه فــاز اول و پــس از بهرهبــرداری از اقامتــگاه ،کار مالــک
تمــام نمیشــود .در فــاز بعــد ،مالــک بــا گردشــگرانی کــه
بهمنزلــۀ مهمــان در اقامتــگاه ســاکن شــدهاند ارتبــاط برق ـرار
میکنــد .نتایــج نشــان دادنــد کــه مالــک بایــد بتوانــد در
برقــراری ایــن ارتبــاط نیــز اصالــت را بــه مهمانــش عرضــه
کنــد .ایــن ارتبــاط میتوانــد بــا تأکیــد بــر ایجــاد تعامــل
و فضاهــای تعاملــی بــا مهمــان ،مهیــا کــردن ش ـرایط ب ـرای
درگیــر شــدن احساســات مهمــان بــا اقامتــگاه از طریــق ایجاد
حــس تعلـق ،خودمانــی شــدن بــا مهمــان و ایجــاد آرامــش و
حــس صمیمیــت بــا او اصالــت را بــه مهمــان عرضــه کنــد.
گردشــگر  :12یکــی از اتفاقهایــی کــه در چنــد ســال
گذشــته تــو خــود شــیراز افتــاده اینــه کــه کارکــرد فضاهایــی
ً
کــه قبــا ب ـرای تجمــع طراحــی شــده بــودن فرامــوش شــده
بــود ،ولــی االن دوبــاره دارن بــازآوری میشــن .مدتــی قبــل
مقابــلحمــوم وکیــل پلتفرمــی ایجــاد کــردن کــه حــدود 8
ً
صبــح تقریبــا بیشــتر از صــد تــا گردشــگر اونجــا نشســته
بودنــد و غــذا میخوردنــد .درســته ایــن تــوی فرهنــگ
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1. Gathering points
)2. User Experience (UE

بحث و نتیجهگیری
ایــن پژوهــش تــاش کــرده اســت بــه این پرســش پاســخ
دهــد :بهتــر اســت اصالــت در اقامتگاههــای بومگــردی
چگونــه عرضــه شــود؟ پــس ابتــدا قصــد داشــت دریابــد
کــه دو دســتۀ اصلــی ذینفعــان ایــن اقامتگاههــا چــه درکــی
از اصالــت دارنــد و ســپس روش عرضــۀ آن بــه گردشــگران
را در اختیــار مالــکان قــرار دهــد .بدینمنظــور ،اصالــت
را بهمثابــۀ پارادایمــی اجتماعــی در مطالعــات گردشــگری
برگزیــد .ایــن دو دســته از ذینفعــان در بســیاری مــوارد درک
مشــترکی از اصالــت داشــتند .بـرای نمونــه ،هــم مالــکان و هــم
گردشــگران مقولــۀ «تغییــر» را در القــای درک اصالــت مهــم
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ایــران نبــوده ،امــا یــه ســری افــراد خــاق اومــدن و ایــن رو
اول صبــح حــاال وارد فرهنــگ مــا شــده.
ســاختن .کافــۀ ِ
درهرصــورت ،نقاطــی از بافــت شــهری کــه بالاســتفاده مونــده
بــود ،بــا ابتــکاری ،تغییــر کاربــری دادن و مفیــد شــدن .ایــن
تجربــه ســیاله و جاهــای دیگــه میتونــن ازش اســتفاده کنــن.
براســاس همیــن تجربــه ،اقامتگاههایــی کــه رفتــن بهســمت
مکانهــای اجتمــاع 1بهنوعــی موفــق شــدن.
گردشــگر  :1وقتــی وارد اقامتــگاه شــدیم .در کــه بســته
شــد بایــد از یــه راهــرو رد میشــدیم ،انــگار تونــل زمــان بــود.
ً
وقتــی رد میشــدیم تــا برســیم بــه حیــاط ،دیدمــون کامــا
عــوض میشــد .اول نمیرفتیــم تــوی اتاقمــون .میرفتیــم
تــوی پنــجدری .همونجــا ســرویس بهداشــتی داشــت و
دســتهامون رو میشســتیم و شــروع میکردیــم گــپ
زدن بــا هــم .دوســتهامون هــم میاومــدن .تختــه بــازی
میکردیــم .برامــون چــای مــیآوردن .مــا یــه شــب ســاعت
 12و نیــم رســیدیم و تــا ســاعت  3داشــتیم بــازی میکردیــم.
خــود ایــن برامــون شــده بــود یــه جاذبــۀ گردشــگری.
درنهایــت ،مالــک بایــد بهگون ـهای ب ـرای ارائــۀ اصالــت
در اقامتگاهــش برنامهریــزی کنــد کــه تأثیــرات بلندمدتــی
در مهمانــی کــه مدتــی در آنجــا اقامــت داشــته بگــذارد .اگــر
مهمــان پــس از تــرک اقامتــگاه ،بــه غیــر از ِصــرف اقامــت
داشــتن در یــک محــل ،از مــوارد گوناگونــی ازجملــه فرهنــگ
جامعــۀ میزبــان یــا احتـرام گذاشــتن بــه آن آگاهــی یافته باشــد،
تغییراتــی ازجملــه در ســبک زندگــی یــا روزمرگیهایــش ایجاد
کــرده باشــد یــا تجربههــای متفاوتــی داشــته کــه باعــث بــروز
تفاوتهایــی در وی شــده باشــد و همچنیــن ایــن بــاور در وی
ایجــاد شــده باشــد کــه دوبــاره بــه ایــن اقامتــگاه یــا ایــن شــهر
ســر خواهــد زد ،نشــان میدهــد کــه مالــک توانســته اصالــت
را در طــول زمــان و در پنــج فــاز متوالــی بــه مهمانش عرضــه کند.
مالــک  :1اگــر سنســورهات قــوی باشــه ،بــازار بهــت
میگــه کــه بایــد روی چــی کار کنــی .تجربــۀ کاربــر 2میگــه
شــما یــه تجربــه رو طراحــی میکنیــن ،بعــد نــگاه میکنیــن
کــه کاربــر بــه چــه جاهایــی حســاستره .پــس جــا داره بیشــتر
ً
روش کار کنیــن .مثــا مــن میدیــدم اینکــه ]مهمانــم[ غــذا
بخــوره ب ـراش یــه چیــزه ،بــا مــن غــذا درســت کنــه یــه چیــزه
و غــذای خــودش رو هــم درســت کنــه یــک چیــز دیگــه .ایــن
آدم بایــد دائــم بــا دیگـران تعامــل داشــته باشــه .چیــزی نیســت
کــه از آســمون اومــده باشــه .چیزیــه کــه تــوی تجربــه اتفــاق
میافتــه .همــۀ تعریــف مــا از گردشــگری خــاق همینــه.
موزههــای کمتــر ،میدونهــای بیشــتر .ایــن میــدون همــون
ایونتــه .همــون می ـراث ناملموســه .چنیــن تجربههایــی ب ـرای
گردشــگر درنهایــت از اون آدمــی میســازه کــه وقتــی برگشــت

بــه خون ـهش احســاس میکنــه دیگــه مثــل قبــل بــه زندگــی و
اطرافــش نــگاه نمیکنــه .مــن همــۀ تالشــم رســیدن بــه همیــن
نقط ـهس.
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه ،اگــر اقامتگاههــای
ً
بومگــردی بهمثابــۀ زیرســاختی نســبتا جدیــد در صنعــت
گردشــگری در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ کشــور تأثیرگــذار
باشــند ،بایــد بــرای بــرای فعالیتهــا و اقدامــات خــود
برنامهریــزی کننــد و ظرفیــت کیفــی اقامتــگاه خــود را افزایــش
دهنــد .ب ـرای مثــال ،گاه اف ـراد بومــی لبــاس محلــی خــود را
تغییــر میدهنــد تــا بــا انتظــارات گردشــگر مطابقــت یابــد
(شــفیعی و ربانــی .)1397 ،درصورتــی کــه بهتــر اســت
مالــکان محلــی بــه اصالــت خــود بهمثابــۀ ســرمایه و دارایــی
گردشــگری نــگاه کننــد و بــرای آن ،همانگونــه کــه هســت،
برنامهریــزی کننــد .ایــن امــر در ســطح کالن بــه توســعۀ
اقتصــاد فرهنــگ منجــر میشــود .ایــن پژوهــش اصالــت را
یکــی از بخشهــای ســرمایۀ اجتماعــی مقصــد و عاملــی
حیاتـ�ی در آغـ�از موفقیـ�ت رونـ�ق بومگـ�ردی (Suansri,
 )2003و بهتبــع آن راهحلــی بــرای توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ
معرفــی کــرده اســت.
عــاوه بــر تــاش ب ـرای پاس ـخگویی بــه ایــن مســئله،
محقــق توانســت نظریــۀ ژانرهــای پنجگانــۀ اصالــت گیلمــور
و پایــن را نیــز گســترش دهــد .گیلمــور و پایــن ()2007
از پنــج ژانــر اصالــت ،کــه بایــد در هــر کســبوکاری بــه
مخاطــب عرضــه شــود ،صحبــت کردنــد .ایــن پژوهــش بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن پنــج ژانــر بــا هــر نســبت موردنظــر
مالــک ،بایــد بتواننــد از نظــر زمانــی در پنــج فــاز متوالــی بــه
مخاطــب عرضــه شــوند .در غیــر ایــن صــورت ،آنچــه بــه
ُ
مخاطــب عرضــه شــده فقــط یــک ویژگــی خــرد در کنــار دیگــر
ویژگیهــای اقامتــگاه خواهــد بــود .حفــظ تــداوم و پیوســتگی
در ارائــۀ اصالــت در اقامتگاههــای بومگــردی در موفقیــت
اقامتــگاه تأثیرگــذار اســت.
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میدانســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه مالــک بتوانــد هــم در مهمــان
تغییــر ایجــاد کنــد و هــم در مواضــع خــودش .همچنیــن،
مقولــۀ «آگاهــی»؛ یعنــی مالــک بـرای ارائــه و کســب آگاهــی
تــاش کنــد .در مقابــل،برخــی مقــوالت فقــط موردتوجــه
یــک دســته بودنــد ،همچــون مقولــۀ «نــگاه بــه آینــده» کــه
گردشــگران در مصاحبههــای خــود بــه آن اشــارهای نکردنــد.
بهمنظــور بهــره بــردن از مفهــوم اصالــت بهمعنــای
هــدف کالنتــر توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بایــد بتــوان از
براینــد درک همــۀ ذینفعــان اقامتگاههــای بومگــردی از
اصالــت بهــره بــرد .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه ،مصاحبههــای
انجامشــده بــا رویکــرد قیاســی بــه روش تحلیــل محتــوای
کیفــی تحلیــل شــدند .نتیجــۀ تحلیــل نشــان داد کــه ،اگــر
ارائــۀ اصالــت در اقامتگاههــای بومگــردی بــه رونقشــان
کمــک کنــد و درنتیجــه در ســطح کالن بــه توســعۀ اقتصــاد
فرهنــگ بینجامــد ،مالــکان اقامتگاههــای بومگــردی
بایــد اصالــت را بهصــورت هدفمنــد و برنامهریزیشــده
و در پنــج فــاز زمانــی بــه مهمــان خــود عرضــه کننــد.
نتیجــۀ بهدســتآمده در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.
بدینمنظــور ،ابتــدا اشــارهای بــه نظریــۀ موردنظــر و ســپس
کاربــرد آن تشــریح میشــود.
بــرای ارائــۀ هــر محصولــی در دنیــای امــروز،
مخاطــب نیازمنــد درک اصالــت از آن محصــول اســت و
اصال��ت آنچی��زی اس��ت ک��ه او میخواه��د (Gilmore
 .)& Pine, 2007نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بـرای
بهرهگیــری از ایــن اصالــت ارائهشــده بهمنظــور کمــک بــه
توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بایــد ارائــۀ اصالــت بــه مخاطــب
را قاعدهمنــد و فازبنــدی کــرد .ایــن نتیجهگیــری توانســت
نظریــۀ ژانرهــای پنجگانــۀ اصالــت گیلمــور و پایــن ()2007
را توســعه دهــد.
مضامیــن استخراجشــده از مصاحبههــا بیــان
میکننــد کــه هــر اقامتــگاه بومگــردی بایــد بتوانــد اصالــت
مدنظــر خــود را در پنــج فــاز بــه مهمانــش عرضــه کنــد:
اصالــت پیــش از ســاخت ،اصالــت حیــن صحنهســازی
المانهــای ذهنــی ،اصالــت حیــن صحنهســازی المانهــای
عینــی ،اصالــت حیــن برقــراری ارتبــاط و اصالــت پــس از
رفتــن مهمــان .درواقــع ،همانطــور کــه در شــکل  2ترســیم
شــده ،اصالــت بایــد در بســتر تعامــل مالــک و مهمــان «در
امتــداد زمــان» ارائــه شــود .برنامهریــزی بـرای ارائــۀ اصالــت
بــه مخاطــب بایــد پیــش از هرگونــه اقدامــی بـرای راهانــدازی
یــک اقامتــگاه بومگــردی شــروع شــود و تــا پــس از رفتــن
مهمــان از اقامتــگاه ادامــه داشــته باشــد .ارائــۀ یــک یــا چنــد
ژانــر اصالــت بــدون «حفــظ تــداوم و پیوســتگی» در ارائــۀ آن
نمیتوانــد تأثیــری در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ داشــته باشــد.

شکل  :1ارائۀ اصالت در امتداد زمان در بستر تعامل بین مالک
و گردشگر (استخراجشده از نتیجۀ پژوهش)

اصالــت حساســیت جدیــد مشــتریان 1اســت
( .)Gilmore & Pine, 2007در چنیــن وضعیتــی،
ارائهدهنــدۀ خدمــت بــرای اینکــه موفــق شــود بایــد بــا
طراحــی راهبردهــای جدیــد بــدان پاســخ دهــد .بنابرایــن،
نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه ،اگرچــه موضــوع اصلــی ایــن
مطالعــه اقامتگاههــای بومگــردی اســت ،ارائــۀ اصالــت
در بســتر هــر ارتبــاط متقابلــی بیــن ذینفعــان صنعــت
گردشــگری ممکــن و تاحــدودی الزامــی اســت.
ناظمــی اردکانــی و صیــادی ( )1393در مطالعــۀ
جامــع خــود ،کــه وضعیــت مؤلفههــای اقتصــاد فرهنــگ
در ایــران بــا هــدف مقایســۀ تطبیقــی ایــران بــا كشــورهای
منتخــب دنیــا و ارائــۀ راهكارهــای بهبــود وضعیــت اقتصــاد
فرهنــگ در كشــور را بررســی کردهانــد ،مهمتریــن اقدامــات
و راهبردهــا ب ـرای برونرفــت از مشــکالت اقتصــاد فرهنــگ
را برمیشــمرند کــه چنــد مــورد از آنهــا بــه هــدف ایــن
مقالــه بســیار نزدیــک اســت .بــه اعتقــاد آنهــا ،ظرفیتهــای
ّ
کمــی و کیفــی تأسیســات گردشــگری کشــور بایــد بــا توجــه
بــه ویژگیهــای فرهنگــی کشــور ارتقــا یابــد ،نگرشــی
فرهنگی ـ اقتصــادی بــه فعالیــت گردشــگری کشــور وجــود
داشــته باشــد و همچنیــن از ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
در صنعــت گردشــگری فرهنگــی بیشــتر اســتفاده شــود .توجــه
بــه مســئلۀ اصالــت بهمنزلــۀ دســتورالعملی مشــخص ب ـرای
حرکــت روبهجلــوی اقامتگاههــای بومگــردی کــه بخشــی
خصوصــی در صنعــت گردشــگری بــه شــمار میرونــد،
هــم اقدامــی عملــی بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن راهبردهــا
خواهــد بــود و هــم پاســخی خواهــد بــود بــه راهبــرد شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی دربــارۀ لــزوم تعییــن قواعــد فعالیــت
در اقامتگاههــای بومگــردی بهمنزلــۀ نمونــهای از میــدان
اقتصــاد فرهنــگ.
در دنیایــی کــه اقتصــادش جهانــی شــده اســت،
دانشــمندان علــوم اجتماعــی درپــی یافتــن پاسـخهایی جدیــد
1. The new consumer sensibility
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ً
ب ـرای مســئلۀ توســعۀ اقتصــادی هســتند .مطمئنــا روشهــای
معمــول ،کــه حــل مســئله را بــه راهحلهــای بیرونــی و دنیــای
پیرامــون یــا اســتفاده از منابــع طبیعــی جامعــه یــا تزریــق
ســرمایۀ خصوصــی یــا عمومــی بــه طرحهــای صنعتــی منــوط
میکننــد ،دیگــر چنــدان جوابگــو نیســتند .راهحلهــای
جایگزیــن در ایــن دوران توجــه بــه جنبههــای فرهنگــی و
جای��گاه مح��وری رواب��ط اجتماع��ی اس��ت (Jóhannesson
 )et al., 2003کــه اصالــت یکــی از آنهــا اســت .نزدیــک
منابع
بــه دو دهــه اســت کــه فرهنــگ بهمثابــۀ یکــی از مؤلفههــای
ضــروری توســعۀ اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایمــان ،محمدتقــی و نوشــادی ،محمودرضــا ( .)1390تحلیــل
بخــش ســاختمان ،تحتتاثیــر چنیــن رویکــردی بــه فرهنــگ،
محتــوای کیفــی .پژوهــش.44-15 ،)2(3 ،
بــا افزایــش تقاضــا بــرای بهرهبــرداری از تأسیســات اقامتــی
و بخــش خدمــات بــا افزایــش تقاضــا بــرای بهرهبــرداری بــروج ،اشــکان ( .)1391مطالعــۀ تطبیقــی اقامتگاههــای بومگــردی
همزمــان از امکانــات ســنتی و مــدرن و خدمــات فرهنگــی
مناطــق بیابانــی از منظــر توســعۀ پایــدار گردشــگری،
روبــهرو اســت (تقدیســی زنجانــی و همــکاران.)1386 ،
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی،
چنیــن تغییــری باعــث شــده کــه اقتصــاد فرهنــگ ،بــا
تهــران.
تخصیــص بهینــۀ منابــع بــه فعالیتهــای فرهنگــی متناســب
بــا اهــداف فرهنگــی جامعــه ،بــه غنــای فرهنــگ و توســعۀ تشــکر ،زهــرا ( .)1383درآمــدی بــر اقتصــاد و فرهنــگ .تهــران:
انتشــارات مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی.
اقتصــادی جامعــه کمــک کنــد و ســهم بزرگــی در پیشــبرد
اهــداف گوناگــون یــک نظــام اجتماعــی داشــته باشــد .تشــکر تقدیســی زنجانــی ،ســیمین و دانشــور عنبــران ،فاطمــه (.)1386
( ،)1383بــه نقــل از برتــون ،اقتصــاد فرهنــگ را درواقــع
توریســم روســتایی ،تصویــری مجــازی یــا الگویــی حقیقــی
توصیــف و تحلیــل ویژگیهــای مشــهود و ویژگیهــای
در برنامهریــزی روســتایی .جغرافیــا و توســعۀ ناحیــهای،
رابطــۀ متقابــل عرضــه و تقاضــا در صنایــع گوناگــون
.192-179 ،)8(4
تشــکیلدهندۀ بخــش فرهنــگ میدانــد .چنیــن رویکــردی
زیربنــای ایــن پژوهــش را تشــکیل داده اســت .ایــن رویکــرد خــداوردی ،حســن ( .)1387متدولــوژی پژوهــش کیفــی .رهآورد
سیاســی.62-41 ،)21( ،
بــا «تعییــن قواعــد فعالیــت» در میــدان اقتصــاد فرهنــگ میــان
نقشآفرینــان ســطوح گوناگــون کامــل خواهــد شــد کــه
شــفیعی ،زاهــد ( .)1396طــرح جامــع گردشــگری حســنآباد بــا
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ( )1387آن را از الزامــات
تأکیــد بــر بومگــردی ،شــهرداری حســنآباد و دانشــگاه
و ضروریــات نظــام صنایــع فرهنگــی هــر کشــوری میدانــد.
تهــران.
ایـران ،بــا برخــورداری از منابــع عظیــم مــادی و معنــوی
متنــوع در حــوزۀ فرهنــگ و تولیــدات فرهنگــی ،ظرفیــت شــفیعی ،زاهــد و ربانــی ،راضیــه ( .)1397بومگــردی و
اقامتگاههــایدوســتدارطبیعــت.تهــران:انتشــاراتمهکامــه.
فراوانــی ب ـرای تبدیــل کــردن اقتصــاد خــود بــه نوعــی اقتصــاد
فرهنگــی اســتوار و پویــا دارد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه،
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ( .)1387ســهم فرهنــگ در اقتصاد
علیرغــم همــۀ کارکردهــای مثبــت حــوزۀ اقتصــاد فرهنــگ،
ملی ،قابلدســترس درpdf.10401/https://sccr.ir/Files :
بیتوجهــی بــه ایــن حــوزه و نداشــتن برنامــهای منســجم بــا
اصولــی مبتنــی بــر اهــداف و اصــول فکــری و ارزشــی جامعــه فلیــک ،اووه ( .)1393درآمــدی بــر تحقیــق کیفــی ،ترجمــۀ هــادی
در ایــن زمینــه ،کشــور را دچــار آســیبهای مخربــی میکنــد.
جلیلــی .تهـران :نشــر نــی.
راهحــل ایــن مســئله اســتفاده از راهبردهــای کارآمــدی اســت
کــه بتوانــد اقتصــاد فرهنــگ در ای ـران را بــه جریانــی ســازنده کری ـمزاده ،علیرضــا ( .)1394ســفر ،مهمانپذیــری ،مهماننــوازی.
ته ـران :انتشــارات مهکامه.
تبدیــل کنــد.
حاكمیــت رویکــرد هزینـهای و نداشــتن الگوی مناســب گنجــی ،محمــد و حیدریــان ،امیــن ( .)1393ســرمایۀ فرهنگــی و
در اقتصــاد فرهنــگ در دهههــای گذشــته خســارتهای
اقتصــاد فرهنــگ (بــا تأکیــد بــر نظریههــای پییــر بوردیــو و
فراوانــی بــه كشــور وارد كــرده ،ازجملــه بــه كماثــر شــدن
دیویــد تراســبی) .راهبــرد.94-73 ،)72(23 ،
ســازمانهای فرهنگــی در حــل معضــات فرهنگــی و
افزایــش و تنــوع تولیــد محصــوالت فرهنگــی كماثــر یــا
بیاثــر (ناظمــی اردکانــی و صیــادی )1393 ،منجــر شــده
اســت .اقامتگاههــای بومگــردی یکــی از نمونههــای بــهروز
و پرطــرفدار بــرای اقتصــاد فرهنــگ اســت کــه بایــد از
افتــادن در ایــن مشــکالت اجتنــاب کــرده و از مــرگ اصالــت
جلوگیــری کنــد.
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