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چکیده
صنعــت گردشــگری یکــی از بســترهای مناســب بــرای کــم    کــردن فاصلــۀ 
بیــن فرهنــگ و اقتصــاد اســت؛ چراکــه گردشــگری، در کنــار مزایــای اقتصــادی، 
ــای  ــی از الگوه ــود. یک ــناخته می ش ــی ش ــوذ فرهنگی ـ اجتماع ــا نف ــی ب فعالیت
ــردی  ــت بوم گ ــته اس ــوذ وابس ــن نف ــه ای  ب

ً
ــدیدا ــه ش ــگری ک ــد گردش  جدی

ً
ــبتا نس

ــا  ــت. ب ــش اس ــن بخ ــای ای ــه نیازه ــخی ب ــردی پاس ــای  بوم   گ ــت و اقامتگاه ه اس
ــۀ  ــردی، به منزل ــای بوم گ ــتر اقامتگاه ه ــت در بس ــناختی اصال ــی جامعه ش بررس
ــه  ــه چگون ــخ داد ک ــش پاس ــن پرس ــه ای ــوان ب ــگ، می ت ــاد فرهن ــرف اقتص مع
می تــوان از اصالــت در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بهــره جســت. بــر  ایــن  اســاس، 
پیــش  از هرچیــز، درک ذی  نفعــان حــوزۀ گردشــگری از اصالــت بــا روش تحلیــل 
ــا  ــا ب ــدا داده  ه ــن روش، ابت ــای ای ــر مبن ــد. ب ــه ش ــی مطالع ــی قیاس ــوای کیف محت
ــگر  ــردی و 17 گردش ــگاه بوم گ ــکان 16 اقامت ــاختاریافته از مال ــۀ نیمه س مصاحب
ــۀ گیلمــور و  ــای نظری ــر مبن ســاکن در آن هــا جمــع آوری شــد. ســپس، داده هــا ب
ــه  ــۀ اصالــت ب پایــن مقوله بنــدی شــدند. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ارائ
مخاطــب بایــد فازبنــدی شــود و به صــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد. براســاس 
مضامیــن استخراج شــده، هــر اقامتــگاه بوم گــردی بایــد اصالــت مدنظــر خــود را 
در پنــج فــاز بــه مهمانــش عرضــه کنــد: اصالــت پیــش  از ســاخت، اصالــت حیــن 
المان هــای  المان هــای ذهنــی، اصالــت حیــن صحنه ســازی  صحنه ســازی 
عینــی، اصالــت حیــن برقــراری ارتبــاط، اصالــت پــس از رفتــن مهمــان. تــاش 
مالــکان بــرای عرضــۀ اصالــت در اقامتگاه هــای بوم گــردی باعــث توســعۀ 

اقتصــاد فرهنــگ در جامعــه خواهــد شــد. 
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تحلیل محتوای کیفی قیاسی

مقدمه
به دلیــل  امــروز،  دنیــای  در  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــالوده   های  ــی از ش ــه یک ــان، ب ــت اقتصادی ش ــش و اهمی نق
 Throsby,( شــده اند  تبدیــل  اقتصــادی  نظــام  اساســی 
2001(. بــر همیــن مبنــا، برخــی مدیــران فرهنگــی در جهــان 
درزمینــۀ  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  به دنبــال   

ً
غالبــا

فراینــد تولیــد، توزیــع و مصــرف محصــوالت فرهنگی  هســتند 
ــی از  ــد. یک ــت یابن ــادی دس ــعۀ اقتص ــه توس ــد ب ــا بتوانن ت
ــتیابی  ــرای دس ــاش ب ــت گذاری ها ت ــن سیاس ــات ای موضوع
بــه راه   هایــی بــرای کــم کــردن فاصلــۀ بیــن فرهنــگ و اقتصــاد 
ــگری  ــت گردش ــان، 1393(. صنع ــی و حیدری ــت )گنج اس

می توانــد یکــی از بســترهای مناســب بــرای چنیــن مقصــودی 
ــد. باش

دلیــل این کــه برخــی گردشــگری را بخــش مهمــی 
از اقتصــاد فرهنــگ )Jóhannesson et al., 2003( یــک 
جامعــه می داننــد ایــن اســت کــه برخــی محققــان هــم 
ــم آن  ــتند ه ــل هس ــادی قائ ــای اقتص ــگری مزای ــرای گردش ب
ــد  ــف می کنن ــی تعری ــوذ فرهنگی ـ اجتماع ــا نف ــی ب را فعالیت
 جدیــد در 

ً
)کریــم زاده، 1394(. یکــی از الگوهــای نســبتا

 بــه ایــن نفــوذ  فرهنگی ـ اجتماعــی 
ً
گردشــگری، کــه شــدیدا

وابســته اســت و جایــگاه مهــم و گســترده ای در جامعــه دارد، 
ــریح  ــرای تش ــار ب ــن ب ــردی اولی ــت. واژۀ بوم گ ــردی اس بوم گ
ــای  ــت و ویژگی ه ــط زیس ــگری، محی ــل  گردش ــط متقاب رواب
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رفتــه  کار  بــه   )Drumm & Moore, 2005( فرهنگــی 
ــق  اســت و آن را شــاخه ای از گردشــگری دانســته اند کــه، طب
ــی  ــط طبیع ــه محی ــی، ب ــردی بین الملل ــۀ بوم گ ــف جامع تعری
 The( ــز بهــروزی مــردم بومــی حســاس اســت و بومــی و نی
ایــن   .)International Ecotourism Society, 2006
ــت  ــا از طبیع ــد آورد ت ــی پدی ــگران فرصت ــرای گردش ــده ب پدی
و فرهنــگ جامعــۀ میزبــان بهــرۀ بیشــتری ببــرد و درعین حــال 
ــد  ــی کن ــۀ محل ــد جامع ــی عای ــادی و فرهنگ ــت اقتص منفع

ــی، 1397(.  ــفیعی و ربان )ش
ازجملــه اقداماتــی کــه بــرای پاســخ بــه نیازهــای 
و   )Poulston & Pernecky, 2017( بوم گــردی  بخــش 
ــان در فضاهــای مناســب انجــام شــده اســت  اســکان مهمان
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ســاخت   )Zeppel, 2006(
ــکان  ــرای اس ــکان ب ــی م ــه  نوع ــردی ب ــگاه بوم گ ــت. اقامت اس
ــق  ــتایی، مناط ــق روس ــه در مناط ــود ک ــه می ش ــافران گفت مس
ــا تاریخــی یــک شــهر  بکــر طبیعــی و بافت هــای فرهنگــی ی
هــدف  بــا  را  خدماتــی  و  فعالیت هــا  و  می شــوند  دایــر 
ــه  ــگران ارائ ــه گردش ــاص ب ــه ای خ ــی منطق ــناخت و معرف ش
می کننــد )بــروج، 1391(. بــه اعتقــاد شــفیعی )1396(، 
و  کالبــدی  فضاهایــی   

ً
صرفــا بوم  گــردی  اقامتگاه هــای 

 
ً
ــا نوعــی معمــاری خــاص نیســتند کــه منحصــرا کارکــردی ب
ــه نیازهــای اســکان گردشــگران ســاخته  ــرای پاســخ گویی ب ب
شــده باشــند، بلکــه مجموعــه ای از عناصــر مبتنــی بــر 
ــتند  ــی هس ــی و فرهنگی ـ اجتماع ــای مکانی ـ فضای ویژگی ه
ــت1 را  ــی بااصال ــگ محل ــذا و فرهن ــل غ ــی از قبی ــه خدمات ک
ــده در  ــوالت ایجادش ــخ گوی تح ــا پاس ــد ت ــه می   کنن ــز ارائ نی
ــن )2019(  ــن و کوه ــند. کوه ــردی  باش ــوالت بوم گ محص
موضوعــات  به   روزتریــن  از  یکــی  را  اصالــت  موضــوع 
ــد  ــگری می دانن ــناختی گردش ــات جامعه ش ــر در مطالع اخی

.)Cohen & Cohen, 2019(
به منظــور  بوم گــردی،  اقامتگاه هــای  ایــن  صاحبــان 
ــتاوردهای  ــی و دس ــود مال ــب س ــن کس ــادل بی ــراری تع برق
ــرای  ــد ب ــا بتوانن ــازند ت ــا می س ــرایطی را مهی ــی، ش غیرمال
 Zhou et( ایــن ســکونتگاه های بومــی اصالــت پدیــد آورنــد
ــاداری گردشــگران را جلــب  ــق وف ــن طری al., 2015( و از ای
همچنیــن،   .)Castéran & Roederer, 2013( کننــد 
ــدگاه  ــک از دی ــا، هری ــن اقامتگاه ه ــاکن در ای ــگران س گردش
ــد  ــف می کنن ــرای خدمــات ارائه شــده تعری ــی ب خــود، اصالت

 .)MacLeod, 2006(
گیلمــور و پایــن )2007( توجــه روزافــزون بــه موضــوع 
اصالــت را واکنــش بــه واقعیتــی2 می داننــد کــه امــروز 
ــراد را   اف

ً
ــا ــده و متعاقب ــاری ش ــانه ای و تج ــش رس بیش ازپی

1. Authenticity 
2. Reality 

مشــتاق یافتــن اصالتــی نــاب و متفــاوت بــا ایــن نــوع واقعیــت 
می کنــد. درنتیجــه، مبادلــه ای اقتصــادی  در بســتری فرهنگــی 
 Throsby,( »رخ خواهــد کــه برخــی آن را »اقتصــاد فرهنــگ
2001( می نامنــد. مطالعــۀ درک اصالــت از نظــر گردشــگران 
و مالــکان اقامتگاه هــا موضــوع اجتماعــی مهمــی اســت 
ــی همچــون پژوهــش  ــق مطالعات ــه آن از طری کــه دســتیابی ب

ــود.  ــل می  ش ــر حاص حاض
بایــد توجــه داشــت کــه در مطالعــات موجــود بــر جنبــۀ 
تجــاری صنعــت مهمان نــوازی یعنــی هتلــداری بیشــتر 
کیــد می شــود )Lashley, 2008( و درعــوض دربــارۀ  تأ
ــه  ــد ب ــه می توان ــی چگون ــوازی بوم ــه مهمان ن ــئله ک ــن مس ای
ــد  ــک کن ــی کم ــۀ محل ــه جامع ــز ب ــگری و نی ــت گردش صنع
کمتــر مطالعــه شــده اســت )شــفیعی و ربانــی، 1397(. 
تأثیــر  می توانــد  مهمان نــوازی  صنعــت  درحالی کــه 
ــه  ــک جامعــه و ب چشــمگیری در اقتصــاد بخــش فرهنگــی ی

ــد. ــته باش ــه داش ــگ آن جامع ــاد فرهن ــر اقتص ــان  دیگ  بی
بــا توجــه بــه خــأ موجــود در تحقیقــات مهمان نــوازی 
در  اصالــت  مفهــوم  بــه  کافــی  عدم توجــه   

ً
خصوصــا و 

ــز  ــا تمرک ــه، ب ــن مطالع ــران، ای ــردی ای ــای بوم گ اقامتگاه ه
بــر درک گردشــگران و مالــکان اقامتگاه هــای بوم گــردی از 
اصالــت، به دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه اصالــت 
ــی  ــود. بررس ــه ش ــا عرض ــن اقامتگاه ه ــه در ای ــد چگون بای
ــردی،  ــای بوم   گ ــتر اقامتگاه ه ــت در بس ــناختی اصال جامعه   ش
ــاد  ــرف اقتص ــی و مع ــوازی بوم ــای مهمان ن ــۀ نموده به منزل
فرهنــگ، می توانــد بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد کــه چگونــه 
ــره  ــگ به ــاد فرهن ــعۀ اقتص ــت در توس ــن اصال ــوان از ای می  ت
جســت. محــور ایــن مطالعــه مفهــوم اصالــت در گردشــگری 
اصالــت  عمیــق  شــناخت  و   )MacCannell, 1973(
مطالعــات گردشــگری  در  اجتماعــی  پارادایمــی  به مثابــۀ 

ــت. اس

پیشینۀ تجربی 
ــه بســترهای متعــددی  ــوان ب در مطالعــۀ اصالــت، می ت
توجــه کــرد. برخــی محققــان اصالــت را بــا توجــه بــه 
موضوعاتــی ماننــد تجربــه، رفتــار و وفــاداری گردشــگر یــا از 

نظــر افزایــش ســوددهِی عرضه کننــده مطالعــه کرده انــد.
موضــوع تجربــه در صنعــت گردشــگری، همچــون 
ــای  ــد اقامتگاه ه ــی مانن ــری، در مکان های ــت دیگ ــر صنع ه
ــرا  ــون چاب ــی همچ ــت دارد. محققان ــیار اهمی ــردی بس بوم گ
)2012( تجربــه را عنصــری مهــم در ماهیــت ســاختی 
اصالــت می داننــد. رامکیســون و اویســال )2014( نیــز، 
ــل  ــوع را تحلی ــن موض ــد ای ــعی می کنن ــود، س ــۀ خ در مقال
در  گردشــگران  توســط  تجربه شــده  اصالــت  کــه  کننــد 
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ــد.  ــش می ده ــا را افزای ــۀ آن ه ــی ارزش تجرب ــراث فرهنگ می
ــیا  ــت اش ــگران از اصال ــخصی گردش ــۀ ش ــور، تجرب بدین منظ
ــرای  ــاد ارزش ب ــگاه آن در ایج ــی و جای ــایت های فرهنگ در س
ــر  ــد. از نظ ــگری را می آزماین ــتر گردش ــان در بس تجربه هایش
ــگران در  ــه گردش ــوند ک ــاخته ش ــتر هایی س ــد بس ــا، بای آن ه
آن هــا اصالــت را کشــف کننــد و در پدیــد آوردن آن مشــارکت 
ــه  ــت، بلک ــدف نیس ــی ه ــت به تنهای ــی، اصال ــد. از طرف کنن
ــۀ  ــد تجرب ــک می کن ــگران کم ــه گردش ــه ب ــت ک ــیله ای اس وس

ــد. ــا دهن ــود را ارتق خ
ــت  ــه اصال ــی ب ــگاه متفاوت ــکاران )2015( ن ــو و هم ل
ســنتی  رســتوران های  دربــارۀ  آن هــا،  مقالــۀ  در  دارنــد. 
رســتوران های  مدیــران  اوقــات  بیشــتر  می شــود.  بحــث 
ــای  ــل، لباس ه ــیقی اصی ــل، موس ــیون اصی ــنتی از دکوراس س
ــی  ــا پذیرای ــه ب ــری ک ــل دیگ ــی اصی ــات فرهنگ ــل و تزیین اصی
از مهمانــان بــا غــذای فرهنگــی مرتبــط اســت اســتفاده 
رســتوران های  ایــن  اصالــت  از  مشــتریان  درک  می کننــد. 
ــی،  ــذای محل ــان از غ ــی آن ــی کل ــای ارزیاب ــر مبن ــنتی ب س
شــکل  آن  کارکنــان  و  رســتوران  حال وهــوای  و  چیدمــان 
ــارب  ــنتی تج ــتوران های س ــدر رس ــه، هرچق ــرد. درنتیج می گی
ــد  ــتر می توانن ــد، بیش ــق کنن ــری خل ــرد و عجیب ت منحصربه ف
هویــت و تصویــر منحصربه فــردی از خــود در ذهــن مشــتریان 
خلــق کننــد. درواقــع، اقبــال روزافــزون اقتصــاد تجربــه باعــث 

ــت. ــده اس ــت ش ــمت اصال ــش به س جه
ــت  ــش )2007(، در حرک ــان و همکاران ــاد یوم ــه اعتق ب
از اقتصــاد صنعتــی به ســوی اقتصــاد تجربــه، مســیر پیشــرفت 
ــی  ــی و از فراوان ــمت فراوان ــود به     س ــعه یافته از کمب ــان توس جه
ــا  ــول ی ــدر محص ــر چق ــت. ه ــوده اس ــت ب ــمت اصال به س
خدمتــی از نظــر گردشــگران اصیل تــر و واقعی تــر باشــد، 
گردشــگران بیشــتر آن محصــول یــا خدمــت را انتخــاب 
بــرای  معیــاری  به مثابــۀ  اصالــت  ارائــۀ  پــس  می کننــد. 

ــت. ــده اس ــرح ش ــده مط ــگر آین ــاب گردش انتخ
یکــی  دیگــر از بســترهای مطالعــۀ اصالــت تأثیــر اصالت 
ــۀ  ــه آن به منزل ــاداری وی ب ــس از آن وف ــگر و پ ــار گردش در رفت
رفتــاری پســینی اســت. بــرای پاســخ به ایــن ســؤال کــه اصالــت 
ــه  ــوان ب ــذارد، می ت ــر می گ ــگر تأثی ــار گردش ــه در رفت چگون
ــان  ــال، محقق ــرای مث ــرد. ب ــاره ک ــماری اش ــات بی ش مطالع
حــوزۀ گردشــگری، پــس از بررســی رابطــۀ اصالــت و وفــاداری 
گردشــگر، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه اصالــت در وفــاداری 
نگرشــی )Kolar & Zabkar, 2010( و وفــاداری رفتــاری 
)Castéran & Roederer, 2013( وی تأثیــر می گــذارد.

ــه  ــن نتیج ــه ای ــز ب ــال )2010( نی ــون و اویس رامکیس
دســت یافتنــد کــه، وقتــی گردشــگران احســاس می کننــد 
اصالــت در مقصــدی وجــود دارد، ایــن امــر در رفتــار بعــدی 

ــرای  ــد ب ــن مقاص ــه، از ای ــرای نمون ــذارد. ب ــر می گ ــان تأثی آن
ــاره از ایــن  دیگــران تعریــف می کننــد، تصمیــم می گیرنــد دوب
مقاصــد در آینــده بازدیــد کننــد و دوســتان و خانواده شــان 
ــد؛  ــویق می کنن ــب و تش ــد ترغی ــن مقاص ــد از ای ــه بازدی را ب
چراکــه اصالــت درک شــده بینشــی منحصربه فــرد بــه گردشــگر 
می دهــد کــه بــه ایجــاد حــس قدردانــی از مــکان می انجامــد 

ــی آورد. ــد م ــا پدی ــر را در آن ه ــدی متناظ ــای بع و رفتاره
ــان  ــز نش ــکاران )2018( نی ــی1 و هم ــش ی ــج پژوه نتای
 
ً
بــه گردشــگران، خصوصــا داد کــه در خدمــات مربــوط 
ــتیابی  ــور دس ــاش به منظ ــر ت ــاوه ب ــگری، ع ــراث گردش می
ــارب  ــق تج ــرای خل ــد ب ــت، بای ــر صنع ــداف موردنظ ــه اه ب
ــود و  ــزی ش ــز برنامه ری ــگران نی ــادار در گردش ــمند و معن ارزش
اصالــت درک شــده توســط گردشــگران عاملــی اساســی در ایــن 

برنامه ریــزی اســت.
از  مســتقل  می توانــد،  میزبــان  دیگــر،  ســوی  از 
گردشــگر، دیــدگاه خــاص خــودش را دربــارۀ اصالــت جامعــۀ 
ــر  ــاوه ب ــد )Chhabra, 2012(. ع ــته باش ــود داش ــی خ بوم
بســیاری از مطالعــات موجــود کــه دربــارۀ اصالــت از دیــدگاه 
پژوهشــی های  می تــوان  کرده انــد،  بحــث  گردشــگران 
ــا  ــان ی ــگاه میزب ــت جای ــه اهمی ــه ب ــت ک ــی را یاف قابل تأمل

می پردازنــد. اصالــت  مطالعــۀ  در  اصالــت  ارائه دهنــدۀ 
ــه  ــدرن، ازجمل ــای م ــراد دنی ــام اف ــرای تم ــت ب اصال
ــاخص  ــم و ش ــری مه ــوازی، ام ــت مهمان ن ــان در صنع میزبان
ــود را از  ــیر خ ــه تفس ــد ک ــق را دارن ــن ح ــان ای ــت. میزبان اس
ــش  ــۀ ژو و همکاران ــه مقال ــی ک ــد. مدل ــه دهن ــت ارائ اصال
)2015( ارائــه می کننــد فراینــد اصالت دهــی میزبانــان را 
از طریــق تحلیــل ســاختاری دالیــل و نتایــج تجــارب اصیــل 
ســود  تأثیــرات  نویســندگان  می دهــد.  توضیــح  میزبانــان 
اقتصــادی شــخصی را غیرمســتقیم و مخفــی می داننــد و ســود 
ــۀ  ــه به مثاب ــد ک ــی می دانن ــی اصل ــخصی را عامل ــی ش احساس
ــن  ــد. ای ــل می کن ــت عم ــادی و اصال ــود اقتص ــن س ــط بی واس
ــد  ــح می ده ــف را توضی ــا ظری ــده ام ــازوکاری پیچی ــدل س م
کــه میزبانــان از طریــق آن بیــن تقاضــای دوگانــۀ خــود تعــادل 
برقــرار می کننــد، یعنــی بیــن »ســود حاصــل از گردشــگری« و 

.)Zhou et al., 2015( »فرهنــگ اصیــل«
بیــن  رابطــۀ  بســیاری  مطالعــات  درنهایــت، 
جســت وجوی اصالــت در گردشــگری و توســعه در ابعــاد 
گوناگــون را بررســی کرده انــد. در یکــی  از تازه تریــن مطالعــات 
می کننــد  ثابــت   )2020( کلمنتینــا  و  جــان  انجام شــده، 
ــگری،  ــای گردش ــدد از جاذبه ه ــتفادۀ مج ــازی و اس ــه بازس ک
بــا کمــک بازیابــی اصالــت و ارزش آن هــا، می     توانــد بــه 
ــه چنیــن هدفــی  توســعۀ جامعــه بینجامــد. الزمــۀ دســتیابی ب
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بهســازی امکانــات محلــی طبــق اســتانداردهای بین المللــی 
اســت. تمایــل انســان ها بــه تجربــه کــردن اصالــت در تولیــد  
ــان  ــذارد. محقق ــر می گ ــان تأثی ــهرهای جه ــرف در ش و  مص
ــدی  ــت را فراین ــی اصال ــراث فرهنگ ــگری و می ــوزۀ گردش ح
می بیننــد کــه انســان ها را بــه جهــان اطرافشــان متصــل 
می کنــد. بــا کمــک چنیــن اتصالــی، اصالــت رابطــه ای پویــا 
ــا  ــه ب ــود ک ــد ب ــی ای خواه ــا و معان ــان ها، مکان ه ــن انس بی

ــود. ــر می ش ــه منج ــعۀ جامع ــه توس ــگری ب ــعۀ گردش توس
مطالعــۀ  بــا  نیــز،   )2012( همکارانــش  و  نوِولــی 
ــان  ــرف، نش ــه ای مع ــۀ نمون ــمالی، به منزل ــد ش ــد تایلن معاب
ــا  ــگر ت ــط گردش ــت توس ــت وجوی اصال ــه جس ــد ک می دهن
ــعۀ  ــث توس ــت دارد و باع ــی مزی ــراد بوم ــرای اف ــد ب ــه ح چ
ــت  ــت وجوی اصال ــر، جس ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــی می ش محل
 در 

ً
ــا ــعه، خصوص ــرک توس ــد مح ــگران می توان ــط گردش توس

ــاز  ــه نی ــت؛ چراک ــناخته تر، اس ــیه ای تر و ناش ــع حاش جوام
ــی  ــه مناطق ــا را ب  آن ه

ً
ــا ــت غالب ــۀ اصال ــه تجرب ــگران ب گردش

ــدن،  ــی  ش ــای جهان ــر فراینده ــل تأثی ــه، به دلی ــاند ک می کش
ــر،  ــای اخی ــد. در دهه ه ــه نکرده ان ــی را تجرب ــرات اساس تغیی
مــردم دیگــر عاقــۀ چندانــی بــه مصــرف محصــول تولیــدات 
ــل  ــوالت اصی ــتند محص ــتاق هس ــتر مش ــدارد و بیش ــوه ن انب
ــد  ــتاق تر می کن ــا را مش ــر آن ه ــن ام ــد. همی ــرف کنن را مص
ــده  ــر شناخته ش ــد کمت ــه مقاص ــت ب ــۀ اصال ــرای تجرب ــا ب ت
ــفر  ــواع س ــن ان ــی از اصلی تری ــردی یک ــد. بوم گ ــفر کنن س
ــۀ  ــا در مطالع ــت. آن ه ــراد اس ــته از اف ــن دس ــۀ ای موردعاق
اصالــت  جســت وجوی  ایــن  کــه  کردنــد  ثابــت  خــود 

ــود. ــه ش ــعۀ آن منطق ــد توس ــد موج می توان
تأثیــر اصالــت در تجربــه، رفتــار گردشــگر یــا وفــاداری 
وی درنهایــت باعــث توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ خواهــد شــد. 
ــت در  ــر اصال ــاص تأثی ــور خ ــه ای به ط ــون مطالع ــا تاکن ام
ــرده  ــی نک ــگ را بررس ــاد فرهن ــگری در اقتص ــت گردش صنع
اســت. ایــن مطالعــه ســعی کــرده اســت خــأ ایــن مطالعــات 

را ُپــر کنــد.

پیشینۀ نظری
نظریۀ اصالت و گردشگری

بــه  اخیــر  ســال های  در  کــه  بســیاری  تحقیقــات 
کیــد  مطالعــۀ تجربــۀ گردشــگران پرداخته انــد بــر ایــن امــر تأ
داشــته اند کــه گردشــگران همــواره در جســت وجوی اصالــت 
 MacCannell, 1973; Cohen, 1988; Wang,( هســتند
Goulding, 2000; Prentice, 2001 ;1999 (. بــا وجــود 
ــود  ــوم وج ــن مفه ــخصی از ای ــف مش ــان تعری ــن، همچن ای
ــاس  ــت و براس ــی اس ــی ذهن ــت مفهوم ــرا اصال ــدارد؛ زی ن
موقعیت هــا تعریــف می شــود. اصالــت مرزهایــی اجتماعــی 

در جوامــع ایجــاد می کنــد؛ از یــک ســو، باعــث اضافــه 
ــه تجــارب گروهــی می شــود و از  ــای اجتماعــی ب شــدن معن
ســوی دیگــر معیــاری بــرای توصیــف تجــارب فــردی اســت. 
اگــر شــیء یــا رویــدادی نتوانــد ارتباطــی بــا جامعــه یــا افــراد 

ــر ســؤال مــی رود.  ــرار کنــد، صداقــت و اصالتــش زی برق
ــی  ــای خاص ــی، دیدگاه ه ــای اجتماع ــار دیدگاه ه در کن
وجــود دارنــد کــه نــگاه دقیــق  و مســتقیمی بــه مفهــوم اصالــت 
در گردشــگری دارنــد. از زمانی   کــه مک کانــل، در ســال 
ــن  1976، بحــث اصالــت در گردشــگری را مطــرح کــرد، ای
ــگری  ــی گردش ــث اجتماعی ـ فرهنگ ــام مباح ــوم در تم مفه
 در بســترهای 

ً
مطــرح شــده اســت. اصالــت، خصوصــا

ــل و  ــۀ اصی ــت و دوگان ــرار گرف ــه ق ــل    مدرنیت ــی، در مقاب غرب
ــد.  ــدرن ش ــامدرن و م ــۀ پیش ــراز دوگان ــل همت غیراصی

ــان شــد،  ــز بی ــن نی اگرچــه، همان  طــور کــه پیــش از ای
نمی  تــوان تعریــف مشــخصی از مفهــوم اصالــت ارائــه کــرد، 
ــود  ــی وج ــرد خاص ــد رویک ــده  ای بای ــر پدی ــۀ ه در مطالع
ــود،  ــاب خ ــن )2007(، در کت ــور و پای ــد. گیلم ــته باش داش
رویکــرد منســجمی را در ارائــۀ اصالــت بــه مخاطــب عرضــه 

می کننــد.

گیلمور و پاین و ژانر پنج گانۀ اصالت 
ــال های  ــن )2007(، در س ــور و پای ــاد گیلم ــه اعتق ب
چیزهــای  به دنبــال  انســان ها  از  بســیاری  اخیــر، 
حساســیت  جدیدتریــن  بــه  اصالــت  و  هســتند  اصیــل 
ــه  ــد ک ــاری جدی ــت؛ معی ــده اس ــل ش ــدگان تبدی مصرف کنن
طبــق آن هــر فــرد تصمیــم می گیــرد انتخــاب کنــد چــه 
ــه ای از  ــر مرحل ــرد. ه ــا بخ ــی و از کج ــه کس ــزی را از چ چی
ــود  ــه خ ــوص ب ــای مخص ــیت ها و ویژگی ه ــاد حساس اقتص
ــاد  ــا در اقتص ــرل قیمت ه ــئلۀ کنت ــه مس ــور ک را دارد. همان ط
ــاد  ــت در اقتص ــود کیفی ــئله بهب ــت و مس ــرح اس ــی مط صنعت
ــل  ــه در حــال تبدی ــه1، کــه تجرب ــی، در اقتصــاد تجرب خدمات
ــز  ــت، همه چی ــاد اس ــکش2 اقتص ــن پیش ــه اصلی تری ــدن ب ش
در ارائــۀ اصالــت خاصــه می شــود؛ بــرای مثــال، دیزنی لنــد، 
پارک هــا و رســتوران های موضوعــی و بوتیــک هتل هــا و 
حتــی شــهرهایی ماننــد الس وگاس همگــی بــر مبنــای همیــن 
اقتصــاِد تجربــه بنــا شــده اند. ارائــه دادن اصالــت از ایــن نظــر 
ــت  ــه دریاف ــزی را ک ــد هرچی ــب بای ــه مخاط ــت دارد ک اهمی
می کنــد اصیــل بدانــد. گیلمــور و پایــن ســپس ایــن ســؤال را 
ــاز  ــه نی ــه ب ــراد و کســب وکارها چگون ــد کــه اف مطــرح می کنن
ــا  ــه آن ه ــخی ک ــد؟ پاس ــخ می گوین ــت پاس ــه اصال ــود ب خ
ــب وکارها  ــراد و کس ــن اف ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای ــه می کنن ارائ

1. The experience economy
2. Offering 



شناسایی پیشایندهای تاب آوری روبه جلوی کسب وکارهای 
گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی

247اکبری آرباطان  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

ــخ  ــت پاس ــه اصال ــود ب ــاز خ ــه نی ــته1 ب ــه گذش ــه ب ــا توج ب
می دهنــد؛ ازآنجاکــه گذشــته دســترس ناپذیر اســت، افــراد آن 
ــد.  ــت می آورن ــه دس ــون ب ــا و اکن ــارب این ج ــق تج را از طری
ــوع   از ن

ً
ــا ــی را می   ســازند غالب ــن تجارب ــی کــه چنی فعالیت های

ــتند. ــی هس ــگری فرهنگ گردش
ــر  ــای ه ــر مبن ــت2 و ب ــۀ اصال ــاز ارائ ــه نی ــخ ب در پاس
ــا،  ــوالت، کااله ــی محص ــاد یعن ــد اقتص ــۀ فراین ــج مرحل پن
ــر  ــج ژان ــن پن ــور و پای ــی3، گیلم ــه و دگردیس ــات، تجرب خدم

اصالــت را معرفــی می کننــد:
 
ً
ژانــر اول: محصوالت-اصالــت طبیعــی4: مــردم معمــوال
ــود  ــی خ ــت طبیع ــه در وضعی ــد ک ــل می دانن ــزی را اصی چی
قــرار دارد و بشــر آن را دســتکاری نکــرده اســت. بــرای مثــال، 
تولیدکننــدگان محصــوالت ارگانیــک در ایــن دســته قــرار 
ــل گردشــگر  ــردی مث ــرای ف ــر ، آنچــه ب ــن ژان ــد. در ای می گیرن

ــۀ اصالــت اســت. مهــم اســت نتیجــۀ ارائ
 
ً
معمــوال مــردم  بدیــع5:  کاالها-اصالــت  دوم:  ژانــر 
ــت و  ــی اش خاقی ــه در طراح ــد ک ــل می دانن ــزی را اصی چی
ــش  ــا پی ــوع کااله ــن ن ــی، ای ــه عبارت ــود دارد. ب ــوآوری وج ن
از ایــن هیــچ   گاه دیــده نشــده اند و اولیــن در نــوع خــود 
هســتند. درواقــع، کپــی یــا تقلیــد از چیزهــای دیگــر نیســتند. 
نویســندگان محصــوالت اپــل را دارای ایــن ژانــر اصالــت 
 
ً
می داننــد. آثــار باســتانی و میــراث فرهنگــی را کــه ذاتــا
اصالــت دارنــد می تــوان در ایــن دســته در نظــر گرفــت. البتــه، 
عــاوه بــر تاریخــی بــودن، اصالــت بدیــع داشــتن را می تــوان 
ــول  ــی در محص ــه به خوب ــت ک ــی دانس ــص تاریخ از خصای
ــه   ب

ً
ــا ــودن صرف ــع ب ــع، بدی ــت. درواق ــده اس ــه ش ــه  کار گرفت ب

ــی و  ــی گاه ــودن حت ــع ب ــت، بدی ــودن« نیس ــد ب ــی »جدی معن
ــن  ــت. ای ــودن« اس ــی ب ــای »کپ ــاص به معن ــرایطی خ در ش
ــش  ــه محصول ــد ک ــنهاد می کن ــک پیش ــه مال ــت ب ــر اصال ژان
ــته دارد  ــه در گذش ــه ریش ــد ک ــه کن ــزی ارائ ــورت چی را به ص
ــدون  ــت، ب ــرده اس ــه ارث ب ــته ب ــش را از گذش ــا ویژگی های ی
ــن  ــد. در ای ــزی جعلــی تصــور کنن ــان آن  را چی این کــه مخاطب
اصالــت بایــد ادعــا شــود کــه مــا جدیــد هســتیم و درعین حــال 

ارتقــا داده شــده ایم. 
ژانــر ســوم: خدمات-اصالــت اســتثنایی6: برخــی افــراد 
چیــزی را اصیــل می داننــد کــه به شــکل خارق العــاده ای 
ــت  ــاخته اند، دق ــوب س ــیار خ ــراد آن را بس ــت، اف ــوب اس خ
بشــر را نشــان می دهــد و ثابــت می کنــد کــه بــدون  احســاس 
ــی  ــت. هرکس ــده اس ــش در نیام ــه نمای ــر ب ــا از روی تزوی ی

1. Past 
2. Rendering authenticity 
3. Commodities, Goods, Services, Experiences, Transformations
4. Natural authenticity 
5. Original Authenticity 
6. Exceptional authenticity 

ــان و  ــه مخاطبانش ــا ب ــد ت ــویق می کن ــتانش را تش ــه زیردس ک
ــت  ــر اصال ــن ژان ــه ای ــند، ب ــاس باش ــان حس ــت های آن خواس
پایبنــد اســت. می تــوان شــرکت های مشــتری مدار را جــزء 
ــد از چیزهــای  ــر اصالــت بای ایــن دســته دانســت. در ایــن ژان
ــا  ــرد ی ــتفاده ک ــول اس ــی غیرمعم ــه روش ــی ب ــود و معمول موج
اســتانداردهای موجــود را بــه روش هــای غیرمرســوم اجــرا 
ــردن  ــم ک ــای فراه ــه به معن ــتثنایی ک ــت اس ــی اصال ــرد؛ یعن ک
ــار  ــرای تعامــات و روابــط صمیمــی انســانی در کن بســتری ب
ــر  ــن ژان ــت. ای ــخص اس ــر ش ــی ه ــای خصوص ــظ فض حف

ــد.  ــری کن ــازی جلوگی ــد دارد از کاالیی س قص
مــردم  ارجاعــی7:  تجارب-اصالــت  چهــارم:  ژانــر 
 چیــزی را اصیــل می داننــد کــه همــواره بــه بســترهای 

ً
معمــوال

دیگــر اشــاره دارد، از تاریــخ بشــر الهــام می گیــرد یــا بــه 
ــه  ــی ک ــد. در جهان ــاع می ده ــا ارج ــای م ــرات و آرزوه  خاط
همه چیــز بــا دست ســاخته های تاریــخ بشــر اشــباع شــده 
اســت، فقــط چیــزی اصیــل پنداشــته می شــود کــه بــه چیــزی 
ــه  ــد. ب ــاره می کن ــوذ اش ــتثنایی و ذی نف ــی، اس ــی، اصل طبیع
بیــان دیگــر، در چنیــن حالتــی، اگرچــه مخاطــب می دانــد کــه 
آنچــه بــه او ارائــه شــده ســاختگی اســت، آن  را بســیار طبیعــی 
و مشــابه واقعیــت می پنــدارد. البتــه، نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
اســتفادۀ صــرف و بــدون فکــر از یــک موضــوع )مثــل هتل هــا 
ــر  ــا رســتوران های موضوعــی( در چشــم مخاطــب باورناپذی ی
و احمقانــه جلــوه می   کنــد. در ایــن ژانــر، حتــی تخیــات هــم 
ــی  ــی چین ــل باشــند. نوشــیدن چــای در مهمان ــد اصی می توانن
یــا مکان هایــی را کــه دارای مضامیــن )تم هــای( خاصــی 
ــر  ــن ژان ــد. در ای ــته بندی می کنن ــر دس ــن ژان ــزء ای ــتند ج هس
اصالــت نیــز، جلوگیــری از کاالیــی  شــدن بســیار مهــم اســت.
مــردم  ذی نفــوذ8:  دگردیســی-اصالت  پنجــم:  ژانــر 
ــر  ــودات دیگ ــه در موج ــد ک ــل می دانن ــزی را اصی  چی

ً
ــوال معم

ــاری  ــداف واال ی ــه اه ــیدن ب ــر را در رس ــذارد، بش ــر می گ تأثی
ــاند.  ــر را می چش ــای بهت ــم راه ه ــا طع ــه آن ه ــاند و ب می رس
بی معنــی.  نــه  و  اســت  غیرمنطقــی  نــه  اصالــت  ایــن 
ــت  ــر اصال ــن ژان ــداری از ای ــه پای ــی ب ــدازۀ کنون ــه بی ان توج
سرچشــمه می گیــرد. ایــن اصالــت ســعی دارد بــه ایــن ســؤال 
ــه مخاطــب  ــا خدماتــی کــه ب پاســخ دهــد کــه محصــوالت ی
عرضــه می شــوند چگونــه می تواننــد تأثیــر مثبتــی در وی 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــر، اعتق ــن ژان ــند. در ای ــته باش داش
ــت.  ــی نیس ــان کاف ــی مخاطب ــرای برخ ــی ب ــال ارزش عین انتق
ــوالت و  ــی محص ــان درپ ــر جه ــان ها در سراس ــروزه، انس ام
ــه  ــی، آن هــا را ب ــق انتقــال معان ــی هســتند کــه، از طری خدمات
ــه  ــد ک ــه ده ــی ارائ ــا معنای ــه آن ه ــد و ب ــل کن ــر متص یکدیگ
 برایشــان ارزشــمند اســت؛ معانــی  ای از قبیــل زیبایــی، 

ً
واقعــا

7. Referential authenticity
8. Influential authenticity 
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ــدن،  ــی ش ــت، یک ــی، عدال ــنفکری، هارمون ــت، روش خاقی
ــتند  ــد هس ــن معتق ــور و پای ــت. گیلم ــت و صداق آزادی، امنی
هــدف از به کارگیــری همــۀ انــواع اصالــت درنهایــت رســیدن 

ــت.  ــی اس ــا و معان ــن ارزش ه ــه همی ب
درنهایــت گیلمــور و پایــن )2007( توضیــح می دهنــد 
کــه چیزهــا همیشــه آن گونــه کــه بــه نظــر می رســند نیســتند. 
مــا محیــط، حرف هــا، اعمــال و تجاربمــان را خودمــان شــکل 
ــد  ــزی خواه ــه آن  چی ــت همیش ــه، واقعی ــم. درنتیج می دهی
ــکش های   پیش

ً
ــا ــم؛ خصوص ــم کرده ای ــر ه ــا س ــه م ــود ک ب

اقتصــادی ای کــه خودمــان در صنعــت تولیــد می کنیــم. 
ــتیابی  ــرای دس ــراد ب ــروزه اف ــه ام ــی ک ــۀ تاش ــم هم علی رغ
بــه اصالــت می کننــد، کســب وکارها نمی تواننــد اصالــت 
را از هیــچ بســازند و بــه مخاطــب خــود عرضــه کننــد. آن هــا 
پیــروی از پنــج ژانــر اصالــت در تعامــل بــا مخاطــب را تنهــا 
ــب  ــه مخاط ــل ب ــای اصی ــۀ چیزه ــرای ارائ ــده ب راه باقی مان

ــد. ــود می دانن خ

روش پژوهش 
ــود چشــمگیر مطالعــات  ــن پژوهــش و کمب ماهیــت ای
ــش  ــه پی ــد ک ــا می  کن ــران اقتض ــه در ای ــن زمین ــتر در ای بیش
ــا  ــت ب ــگری از اصال ــوزۀ گردش ــان ح ــز درک ذی    نفع از هرچی
رویکــردی کیفــی مطالعــه شــود، زیــرا تحقیــق کیفــی ارتبــاط 
خاصــی بــا مطالعــۀ ادراک اجتماعــی دارد )فلیــک، 1393(. 
ســپس، تحلیــل و بررســی شــود کــه چگونــه می تــوان از ایــن 

مفهــوم در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بهــره گرفــت.
میــان  از  قیاســی1  کیفــی  محتــوای  تحلیــل  روش 
ــی  ــرای بررس ــد. ب ــاب ش ــی انتخ ــق کیف ــای تحقی روش ه
نظام منــد اطاعــات موجــود در میــدان مــورد مطالعــه و 
ــای  ــان در مصاحبه ه ــی پنه ــای معنای ــردن الگوه ــکار ک آش
ــوب  ــوای کیفــی روشــی مطل ــل محت انجام شــده، روش تحلی
ــوای  ــل محت ــکاران، 1392(. تحلی ــی راد و هم ــت )مؤمن اس
کیفــی روش تحقیقــی مناســب بــرای اســتنتاج معتبــر و پایــا از 
متــون )Krippendorff, 2018( و فراتــر از فراینــد شــمارش 
ــا  ــتر ی ــا بس ــج ب ــردن نتای ــط ک ــدف آن مرتب ــرا ه ــت، زی اس

ــده اند.  ــد ش ــه از آن تولی ــت ک ــی اس محیط
برپایــۀ روش تحلیــل محتــوای کیفــی  درحالی کــه 
ــد،  ــر می  کنن ــه فک ــراد چگون ــه اف ــرد ک ــخص ک ــوان مش می  ت
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــرا و چگون ــد، چ ــر می  کنن ــه فک ــارۀ چ درب
را  آن هــا  چیــزی  چــه  و  می پردازنــد  تصمیم  گیــری  و 
تحلیــل  کمــک  بــا   )1387 )خــداوردی،  برمی  انگیــزد 
محتــوای کیفــی قیاســی می تــوان مفاهیــم موجــود و نظریــات 

1. Deductive content analysis

خاصــی را در بســتری جدیــد آزمــود و مطالعــه کــرد، بــدون 
این کــه صــدای مشــارکت کننده ها فرامــوش شــود؛ زیــرا 
ــش  ــتفاده از دان ــر اس ــاوه ب ــد، ع ــارکت کننده ها می توانن مش
ــه  ــه ک ــان و آن گون ــات خودش ــا کلم ــز را ب ــود، همه چی موج

 .)Kyngäs et al., 2020( کننــد بیــان  می خواهنــد 
بــا ایــن اســتدالل، ایــن روش پژوهــش بــا هــدف 
ــده  ــای انجام ش ــا از مصاحبه ه ــتخراج معن ــامان دهی و اس س
بــه  کار گرفتــه شــد.  آن هــا  از  واقع بینانــه  نتیجه گیــری  و 
ــا  ــرد ت ــک ک ــر کم ــش حاض ــه پژوه ــن  روش ب ــتفاده از ای اس
ماتریــس  تحلیــل نظام منــدی بســازد کــه، بــا اســتفاده از 
از  به دســت آمده  داده هــای  از  معتبــری  اســتنباط های  آن، 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــی ب ــی عین ــاهدات میدان ــا و مش مصاحبه ه
ــکاران،  ــی راد و هم ــت آورد )مؤمن ــه دس ــر ب ــش مدنظ پرس
ــن  ــا ای ــع، تحلیــل مصاحبه هــای انجام شــده ب 1392(. درواق
روش بــه محقــق ایــن امــکان را داد کــه اســتنباط نظام منــدی 
از داده هــا داشــته باشــد مبنــی بــر این کــه چگونــه می تــوان از 
درک مالــکان و گردشــگران از اصالــت بــرای کمــک بــه رونــق 
اقامتگاه هــای بوم گــردی و درنتیجــه توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ 

بهــره گرفــت.
در مطالعــات اولیــه دربــارۀ ایــن پژوهــش، از یــک ســو 
ــچ مطالعــه ای به طــور خــاص   هی

ً
ــا مشــخص شــد کــه تقریب

به مثابــۀ  را  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  در  اصالــت  مفهــوم 
ــت و  ــرده اس ــی نک ــران بررس ــور در ای  نوظه

ً
ــبتا ــده ای نس پدی

ــترده ای  ــات گس ــه مطالع ــد ک ــخص ش ــر مش ــوی دیگ از س
دربــارۀ مفهــوم اصالــت در حــوزۀ گردشــگری در دنیــا انجــام 
شــده اســت. بی ســابقه بــودن مطالعــۀ ایــن مفهــوم در 
ــق  ــان محق ــات جه ــودن آن در ادبی ــده ب ــران و شناخته ش ای
ــق  ــه از تلفی ــد ک ــتفاده کن ــی اس ــا از روش ــت ت ــر آن داش را ب
ــؤال  ــه س ــخ دادن ب ــرای پاس ــتقرایی ب ــی و اس ــرد قیاس رویک
ــا  ــش ب ــن پژوه ــتدالل، ای ــن اس ــا ای ــرد. ب ــره بب ــش به پژوه
ــردی کــردن مفهــوم اصالــت در توســعۀ اقتصــاد  هــدف کارب
ــی از  ــای ناش ــن، یافته ه ــر ای ــزون ب ــد. اف ــام ش ــگ انج فرهن
ایــن پژوهــش پیشــنهادهایی بــرای حمایــت یــا عدم حمایــت 
از نظریــۀ گیلمــور و پایــن )2007( ارائــه و تحلیــل محتــوای 
ــادی، 1390(.  ــان و نوش ــرد )ایم ــاختارمندتر ک ــی را س کیف
ــن  ــر ای ــه را ب ــینی، مطالع ــی پیش ــۀ دانش ــه، به مثاب ــن نظری ای
موضــوع خــاص متمرکــز می کنــد و بــه محقــق ایــن امــکان را 
ــم حســاس  ــای مفاهی ــر مبن می  دهــد کــه پژوهــش خــود را ب
ــکان  ــگر ام ــه پژوهش ــاس ب ــم حس ــن مفاهی ــرد. ای ــش بب پی
ــر ایــن صــورت متوجــه  می  دهنــد چیــزی را ببینــد کــه در غی

.)Pandey, 2019( نمی  شــد  آن 
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جدول 1: نمونه هایی از چگونگی استخراج ماتریس تحلیلی از نظریۀ گیلمور و پاین )2007(

ردیف
ژانر 

اصالت
مقولهتعریف عینی اصالتواژه های کلیدیمحور اصالت

1
اصالت 
طبیعی

عناصر طبیعت را 
القا کن.

محصوالت ساده
اصیل چیزی است که در حالت طبیعی خود 

طبیعت گراییباشد و بشر آن را دستکاری نکرده باشد

2
اصالت 

بدیع

بگذار زمان 
ریشه ات را شکل 
دهد و خاقیت 

رمت را.
ُ
ف

کارکردهای خاقانه و ابتکاری

اصیل می تواند چیزی باشد که، اگرچه جدید 
است، محصولش را به منزلۀ چیزی ارائه می کند 

که ریشه در گذشته دارد. )ویژگی هایش را از 
گذشته به ارث برده است.(

خاقیت

3
اصالت 
استثنایی

منحصربه فرد باش 
یا غیرمعمول.

پیرامون سایق منحصربه فرد یا 
ترجیحات غیرمعمول مخاطبان 

شکل بگیرد.

وقتی چیزی اصیل می شود که اجزای به ظاهر 
بدیهی یک چیز را بگیری و با آن طوری رفتار 

کنی که انگار غیربدیهی است.
خرق عادت

4
اصالت 
ارجاعی

با احترام، به 
واقعیت ارجاع بده.

 اصیل شناخته می   شد در 
ً
آنچه را قبا

محصول یا خدمت خود بازسازی 
کند، بدون این که آن را به ابتذال 

بکشاند یا از اهمیتش کم کند

اصالت چیزی را برای فرد بازسازی می کند 
که در غیر این صورت نمی توانست آن را در 

آن لحظه تجربه کند.
ارجاع

5
اصالت
ذی نفوذ

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 می دهد.

عرضۀ ارزش ها، معانی و 
اهداف واال

ــرای  ــه و ب ــن مرحل ــد، در اولی ــه ش ــه گفت ــاس آنچ براس
 
ً
ــا ــن )2007( کام ــور و پای ــۀ گیلم ــدا نظری ــدی، ابت مقوله بن

ــدی اســتخراج شــدند و در ماتریــس  مطالعــه و واژه هــای کلی
تحلیلــی قــرار گرفتنــد. ایــن ماتریــس تحلیلــی بایــد طراحــی 
شــود تــا بــر مبنــای آن معیــاری بــرای تحلیــل داده  هــا به دســت 
آیــد )Kyngäs et al., 2020(. در جــدول 1، چنــد نمونــه از 
چگونگــی اســتخراج ایــن ماتریــس از نظریــۀ گیلمــور و پایــن 
نشــان داده شــده اســت. پــس از اســتخراج ماتریــس تحلیلــی، 
ــاختاریافته  ــۀ نیمه س ــا مصاحب ــتقرایی و ب ــه روش اس ــا ب داده  ه

ــودا  ــزار مکس کی ــا کمــک نرم اف جمــع آوری شــدند. ســپس، ب
ــا انجــام  ــدی داده ه ــایی و مقوله بن ــوالت شناس 2018، زیرمق
شــد. در اســتخراج مقــوالت، جامــع، مانــع، مســتقل و عینــی 
بــودن مقــوالت بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد )ایمــان و نوشــادی، 

.)Krippendorff, 2009 ؛Patton, 2014 1390؛
در مرحلــۀ بعــد، برخــی منابــع پیشــنهاد می کننــد کــه، 
ــف  ــا کش ــاز، ب ــورت نی ــوالت و، در ص ــتخراج مق ــس از اس پ
معنــای ضمنــی مشــترک بیــن دســته های مقــوالت، مضمــون 

مشــترک بیــن آن هــا نیــز اســتخراج شــود.

نمودار 1: فرایند گردآوری و تحلیل داده ها

ــردی  ــای بوم گ ــش اقامتگاه ه ــن پژوه ــدف ای ــۀ ه جامع
ــه  ــدازه نمون ــی ان ــای کیف ــتند. در پژوهش ه ــیراز هس ــهر ش ش
بــا توجــه بــه انــدازه آن تعییــن نمی شــود، بلکــه مســئله اصلــی 
دســتیابی بــه اشــباع در یــک مطالعــه اســت کــه کفایــت نمونــه 
را نشــان می دهــد )محمدپــور، 1388(. بــر ایــن اســاس، 
در مرحلــۀ اول، طبــق فهرســت منتشرشــده توســط وزارت 
ــت  ــتی، فهرس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
هریــک  آدرس  و  تهیــه  شــیراز  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 
مشــخص شــد. در مرحلــۀ دوم، از بیــن 33 اقامتــگاه بوم گــردی 

موجــود، ابتــدا بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد، 5 نمونــۀ 
دردســترس انتخــاب شــد و مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته ای 
بوم گــردی و گردشــگرانی  اقامتگاه هــای  ایــن  مالــکان  بــا 
ــام  ــتند انج ــارکت داش ــه مش ــل ب ــت و تمای ــا اقام ــه در آن ه ک
ــا روش  ــد و ب ــری هدفمن ــاس نمونه گی ــت، براس ــد. درنهای ش
ــد و  ــی ش ــر معرف ــای دیگ ــه اقامتگاه ه ــق ب ــی، محق گلوله برف
ــه  ــگر ک ــز 17 گردش ــردی و نی ــگاه  بوم گ ــکان 16 اقامت ــا مال ب
تجربــۀ اقامــت در آن هــا را داشــتند، به منزلــۀ دو دســته از 
ــه کــرد. مصاحبه هــا در محــل  ذی نفعــان ایــن حــوزه، مصاحب
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ــل  ــه، به دلی ــت ک ــی اس ــا گفتن ــد، ام ــام ش ــا انج اقامتگاه   ه
شــیوع ویــروس کرونــا در زمــان انجــام مصاحبه هــا، 9 
ــن امــر یکــی از  ــی انجــام شــدند کــه ای ــۀ آخــر تلفن مصاحب

محدودیت هــای پژوهــش بــود. 
فراینــد گــردآوری داده هــا تــا مرحلــۀ اشــباع نظــری ادامــه 
یافــت. به اعتقــاد گلیــزر و اشــتراوس )1967(، زمانی می گوییم 
اشــباع نظــری رخ داده اســت کــه دیگــر هیــچ دادۀ دیگــری یافت 
نشــود کــه پژوهشــگر بتوانــد به وســیلۀ آن ویژگی هــای مقولــه را 
ــا این کــه محقــق داده هــای مشــابه  گســترش دهــد. هم زمــان ب
ــی  ــاظ تجرب ــد، از لح ــرور می کن ــاهده و م ــا مش را بارهاوباره
اطمینــان حاصــل می کنــد کــه یــک مقولــه بــه کفایــت رســیده 
ــوالت  ــۀ مق ــت هم ــان کفای ــا زم ــد ت ــن فراین ــه. ای ــا ن ــت ی اس
ــق  ــه محق ــرای این ک ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــد یاف ــه خواه ادام
اطمینــان یابــد کــه مقــوالت بیشــتری بــا انجــام مصاحبه هــای 
بیشــتر بــه  دســت نمی آیــد، از زمــان رســیدن بــه اشــباع نظــری 
3 مصاحبــۀ دیگــر بــا مالــکان و گردشــگران انجــام شــد. بــرای 
ــت  ــل ماهی ــز به دلی ــری و نی ــباع نظ ــه اش ــیدن ب ــاع از رس اط
غیرخطــی بــودن تحقیقــات کیفــی، هــر مصاحبــه بافاصله بعد 
ــن روش  ــق نوشــته و کدگــذاری شــد. ای از انجــام توســط محق
اعتبــار پژوهــش را نیــز افزایــش می دهــد. مصاحبــه بــا مالــکان و 
گردشــگران موردمطالعــه در بــازۀ زمانــی بهــار 1398 تا تابســتان 

1399 انجــام شــد.

یافته های پژوهش 
در ایــن مطالعــه نیــز، اگرچــه همــۀ مقــوالت ماتریــس 
تحلیــل دارای زیرمقــوالت بودنــد، برخــی از زیرمقــوالت در 
ــد.  ــل نگنجیدن ــس تحلی ــوالت ماتری ــک از مق ــب هیچ ی قال
ــون  ــتقرایی از مت ــا روش اس ــدی ب ــوالت جدی ــن، مق بنابرای
ــۀ  اســتخراج شــدند. درنهایــت، 5 مضمــون از بیــن 35 مقول
استخراج شــده کشــف شــد کــه در جــدول 2 ارائــه شــده اند.

جدول 2: مضمون کشف شده

مضمونردیف

اصالت پیش از ساخت1

اصالت حین صحنه سازی المان های ذهنی2

اصالت حین صحنه سازی المان های عینی3

اصالت حین برقراری ارتباط4

اصالت پس از رفتن مهمان5

ــت در  ــوان از اصال ــش، می ت ــای پژوه ــاس یافته ه براس
»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 ویژگی هــای اقامتــگاه بــرای عرضــه بــه مخاطــب 
تــدارک ببینــد؛ المان هــای ذهنــی و المان هــای عینــی در 
ــه  ــد ب ــش می توان ــن دو بخ ــک از ای ــه هری ــه ب ــگاه. توج اقامت
درک بهتــر اصالــت از ســوی مهمانــان اقامتــگاه کمــک کنــد. 
پــس از اتمــام ســاخت اقامتــگاه و در »لحظــۀ برقــراری ارتباط 
ــه  ــز، توج ــان نی ــگاه میزب ــک در جای ــان و مال ــتقیم« مهم مس
ــت  ــی در درک اصال ــد عامل ــوالت می توان ــی مق ــه برخ وی ب
ــگاه  ــک اقامت ــر مال ــت، اگ ــد. درنهای ــان باش ــوی مهم از س
ــه تأثیراتــی کــه »بعــد از تــرک کــردن اقامتــگاه« در مهمــان  ب
ــد از  ــد، می توان ــزی کن ــرای آن برنامه ری ــه و ب ــذارد توج می گ
ایــن طریــق نیــز باعــث شــود کــه مهمــان همچنــان احســاس 
اصالــت را در زندگــی خــود داشــته باشــد کــه ایــن امــر از آثار 
ــت و  ــردی اس ــگاه بوم گ ــت در اقامت ــۀ اصال ــدت عرض بلندم
ــن،  ــر ای ــزون ب ــود. اف ــد ب ــگاه خواه ــت آن اقامت ــانۀ موفقی نش
ــار  ــک آث ــدون ش ــدت ب ــا در بلندم ــوع برنامه ریزی ه ــن ن ای
ــوع  ــد موض ــه می توان ــت ک ــد داش ــه خواه ــی در جامع مثبت

مطالعــه ای دیگــر باشــد.

شکل 1: فرایند عرضۀ اصالت در اقامتگاه بوم گردی براساس زمان عمر اقامتگاه



شناسایی پیشایندهای تاب آوری روبه جلوی کسب وکارهای 
گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی

251اکبری آرباطان  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

بــرای شــروع ارائــۀ اصالــت در فراینــد فازبندی شــده، در 
فــاز اول و پیــش از شــروع بــه ســاخت نیــاز اســت کــه مالــک 
پیش نیازهایــی بــرای شــروع فعالیــت داشــته باشــد؛ شــناخت 
کاملــی از معمــاری و بافــت محیــط، فرهنــگ جامعــۀ میزبــان 
و جامعــۀ محلــی به صــورت یــک کل بــه    دســت آورد کــه، بــه 
ــر کاری  ــۀ ه ــونده، »الزم ــکان مصاحبه ش ــی از مال ــول یک ق

مطالعــه اســت«.
ــن کار رو  ــواد ای ــس می خ ــرم، هرک ــه نظ ــک 9: ب مال
ــه.  ــته باش ــه ای داش ــودش برنام ــرای خ ــد ب ــه بای ــروع کن ش
ــوار  ــش دار و دی ــق خ ــی و قاش ــرف قدیم ــا ظ ــد ت ــه چن نمی ش
کاهگلــی کنــار هــم بــذارم، غذایــی ]برنــج[ شــفته هــم بــذارم 
جلــوی مهمــون و بگــم ایــن غــذای ســنتی مــاس. بــه نظــرم، 
ــن  ــه می گ ــت، هم ــد وق ــد از چن ــتانه. بع ــه ترکس ــن راه ب ای
بوم گــردی نمی خوایــم، چــون خــود مــن هــم چــادر رو 

ــا. ــوع اقامتگاه ه ــن ن ــه ای ــی دم ب ــح م ترجی
یکــی دیگــر از راه هــای ایجــاد اصالــت در هــر اقامتــگاه، 
پیــش از بهره بــرداری، اســتفاده از افــراد متخصــص یــا اســتفادۀ 
بهینــه از تخصــص خــود فــرد و همچنیــن مشــورت کــردن بــا 
ــر  ــازی از دیگ ــات و برندس ــه تبلیغ ــه ب ــت. توج ــران اس دیگ
مــواردی اســت کــه مالــک بایــد پیــش از شــروع بــه کار بــه آن 
توجــه کنــد؛ همــراه کــردن جامعــۀ میزبــان بــا تغییــرات جدیــد 
و همچنیــن هویت ســازی بــرای اقامتــگاه از نتایــج ایــن مقولــه 

خواهــد بــود.
مالــک 2: ایــن اقامتگاه هــا چیــزی کــه نــدارن کانســپته 
ــط  ــون فق ــن. چ ــم می ش ــل ه ــدارن مث ــپت ن ــون کانس و چ
ــاده.  ــاق افت ــا اتف ــی کــه در هتل هــای م ــل معضل فیزیکــن. مث
 شــما می ریــن کیــش و بــه شــما می گــن از بیــن 

ً
مثــا

هتل هــا انتخــاب کنیــن. امــا بــا کمــی تحلیــل می بینیــن 
ــات  ــدوم خدم ــتن. هیچ ک ــم هس ــل ه ــا مث ــۀ این ه ــه هم ک
ــه.  ــرق می کن ــم ف ــا ه ــون ب ــط فیزیکش ــی دن. فق ــی نم خاص
ــه.  ــون یکی ــوی همه ش ــاق ت ــل ات ــۀ داخ ــت تجرب ــی درنهای ول
ــد  ــب ش ــه موج ــی ک ــتن. اتفاق ــم هس ــل ه ــه مث ــر، هم در آخ
ایــران  به عنــوان »دستینیشــن هتــل« در  هتل هــای ســنتی 
پررنــگ بشــن همیــن هویــت بــود. یعنــی اتفاقــات و اقداماتــی 
ــرد. ــا ک ــرای عامری ه ــا رو هتل س ــۀ عامری ه  خون

ً
ــا ــه مث ک

مالــک 1: مــن تــوی هیئت مدیــرۀ اقامتگاه هــای اســتان 
فــارس هســتم. وقتــی می خواســتیم بــرای قیمت گــذاری 
شــاخص تعییــن کنیــم، همکارهــای مــن یــه فــرم نوشــته بــودن 
کــه بــاالش نوشــته بــود متــراژ و تعــداد اتــاق. مــن گفتــم خــب 
ایــن پــس چــه فرقــی داره بــا هتــل؟ یعنــی چــی؟ دغدغۀ ســتاره 
و امکانــات اتاق هــا رو کــه اون هــا هــم دارن. شــما چــه فرقــی 
می کنیــد؟ کــه بــا زور مــن یــه چیــز جدیــد اضافــه کردیــم کــه 
ــی  ــم؛ یک ــش دادی ــد به ــا. دو ُبع ــخصیت بن ــت و ش ــد هوی ش

ظاهــری کــه بایــد بــه معمــاری بومــی اونجــا پایبنــد باشــه کــه 
بــه وســایل تــوی اتــاق کاری نــداره، در حــد معمــاری ظاهری. 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــم در پاس ــش دادی ــه به ــدی ک ــن ُبع دومی
ــه؟  ــه می کن ــازار اضاف ــه ب ــزی را ب ــگاه چی ــن اقامت ــا ای ــود: آی ب
 در تهــران یــه اقامتــگاه داریــم بــه اســم 

ً
کاراکتــرش چیــه؟ مثــا

ــل[  ــک هت ــی ده. ]بوتی ــور م ــتی مان ــع دس ــه روی صنای ــا ک حن
نظامیــه مــی آد می گــه یــه مســئول تشــریفاتی در ســفارت 
ــه و یــه داســتانی داشــته. هــر اتاقــی  آلمــان بــوده کــه یــه خون
ــم  ــا اومدی ــن. پــس م ــرات تعریــف می کن ــه قصــه داره کــه ب ی

یــه مزیتــی گذاشــتیم بــرای هــر اقامتــگاه.
ــه دســت آوردن شــناخت و  ــن، مالــک پــس از ب همچنی
ــردی  ــگاه بوم گ ــاخت اقامت ــرای س ــی ب ــه اقدام ــش از هرگون پی
ــای او را  ــد، نیازه ــخص کن ــدف را مش ــۀ ه ــد جامع ــود بای خ
ــب  ــود را متناس ــگاه خ ــد اقامت ــی هدفمن ــد و به صورت بشناس
ــرای جلب نظــر آن هــا  ــا رفــع نیازهــای آن جامعــۀ هــدف و ب ب
طراحــی کنــد. اگرچــه ممکــن اســت چنیــن راهبــردی موجــب 
ــۀ  ــود، جامع ــان ش ــری از مخاطب ــش دیگ ــت دادن بخ از دس
هــدف مدنظــِر مالــک اقامتــگاه را اصیل تــر خواهنــد دانســت. 
دلیــل ایــن امــر را می تــوان در نقل قــول یکــی از مالــکان 
مصاحبه شــونده پیــدا کــرد کــه »اگــر سنســورهات قــوی 
ــی«.  ــی کار کن ــد روی چ ــه بای ــه ک ــت می گ ــازار به ــه، ب باش
مالــک 15: اصالــت اقامتــگاه بوم گــردی زمانــی حفــظ 
می شــه کــه شــما فقــط به خاطــر پــول در آوردن هــر مهمونــی 
ــا  ــم ی ــن کن ــی توهی ــه کس ــوام ب ــه بخ ــه این ک ــد. ن رو راه ندی
ــواع  ــارۀ ان ــط دارم درب ــن فق ــه. م ــطحش پایین ــی س ــم کس بگ
ــپ  ــر تای ــرای ه  ب

ً
ــلما ــم. مس ــرف می زن ــگاه ح ــف اقامت مختل

شــخصیتی اقامتــگاه وجــود داره. بنابرایــن، بــه نظــر مــن، بــرای 
ــن   م

ً
ــا ــه مث ــم ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــد ب ــگاه بای ــت اقامت اصال

ــم اون حیطــۀ  نبایــد در حــوزۀ تبلیغاتــی وارد بشــم کــه می دون
ــول  ــه م رو در ط ــه خون ــی آره ک ــن م ــرای م ــافرهایی رو ب مس
ــن رو  ــه، م ــرد می کن ــم رو خ ــی اعصاب ــه، ول ــر می کن ــال پ س
ــه  ــی می کن ــایی معرف ــه کس ــه م رو ب ــه از کارم و خون زده می کن
کــه شــاید دلــم نخــواد مهمونــم باشــن و اون هــا هــم دلشــون 

نخــواد مهمــون مــن باشــن.
مالــک 12: مــا بــا گــذر زمــان و طیــف مهمون هامــون 
امکانــات متفاوتــی فراهــم کردیــم. امــا بعضــی از اقامتگاه هــا 
ــدارن و کســی کــه مــی ره اونجاهــا  جــادۀ دسترســی راحتــی ن
ــون  ــتن و رفاهش ــه نیس ــای دیگ ــی جاه ــه راحت ــه ب ــه ک می دون
کمتــره و همیــن موضــوع جذابیــت ایجــاد می کنــه. پــس ایــن 
ــای  ــگاه طرف داره ــر اقامت ــم ه ــه بدونی ــه ک ــی مهم ــه خیل نکت

ــه. ــن می کن ــز رو تعیی ــن همه چی ــودش رو داره و ای خ
زمانی کــه مالــک وارد مرحلــۀ ســاخت اقامتــگاه می شــود 
توجــه بــه دو دســته از المان هــا ضــروری اســت. ابتــدا توجــه 
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ــه المان هــای عینــی.  ــه المان هــای ذهنــی و ســپس توجــه ب ب
اگــر مالــک بتوانــد در ســاخت اقامتــگاه خــود از نــگاه تجاری 
ــد  ــوش نکن ــد و فرام ــذر کن ــازد گ ــه می س ــی ک ــه اقامتگاه ب
ــل دارد، در  ــا هت ــی ب ــای فراوان ــازد تفاوت ه ــه می س ــه آنچ ک
القــای حــس اصالــت بــه مخاطبــش موفق تــر خواهــد بــود. 
بــه  مــا نمی تونیــم اســتانداردهامون  رو  مالــک 8: 
ــی  ــوی جای ــو داری ت ــم. ت ــک کنی ــل نزدی ــتانداردهای هت اس
قــدم می زنــی کــه اســتانداردهاش مخصــوص خودشــه. هــر 
بنایــی مخصــوص خودشــه. شــما نمی تونیــن دو تــا بنــا رو بــا 

ــن. هــم مقایســه کنی
همچنیــن، مالــک بایــد بــه بازآفرینــی، خاقیــت، 
خرق عــادت، عرضــۀ ارزش هــا، معانــی و اهــداف واال، 
تمرکــز بــر مدرنیتــه در کنــار ســنت و کارآفرینــی توجــه کنــد. 
ــا اتــاق داریــم داخــل   هفــت ت

ً
ــا مالــک 11: مــا تقریب

ــت  ــتی و تخ ــرویس بهداش ــوم و س ــا حم ــا از اتاق ه ــه ت س
از دســت  رو  این کــه خارجی هــا  بــرای   

ً
داره، مخصوصــا

ندیــم. چهــار تــا دیگــه از اتاق هــا هــم کامــا ســنتیه. حمــوم 
ــم  ــواب ه ــترکه و تخت خ ــاق و مش ــرون ات ــش بی و سرویس
ــت.  ــون نیس ــل تلوزی ــایلی مث ــگاه وس ــوی اقامت  ت

ً
ــداره. کا ن

ــرون  ــی آد بی ــی نم ــه کس ــوری دیگ ــم اون ج ــون معتقدی چ
ــا  ــتیم ب ــت داش ــون دوس ــیم، چ ــته باش ــل داش ــم تعام ــا ه ب
ــوی  ــون ت ــم، چ ــت داری ــی اینترن ــم. ول ــرف بزنی ــون ح مهم
شــهریم. شــاید منطقــی باشــه اگــه رفتــی یــه روســتای 
ــنتیه،  ــک و س ــادی ارگانی ــز زی ــه همه چی ــی ک ــاده، جای دورافت
ــم  ــو شــهریم و می دونی ــی مــا، کــه ت ــدن. ول ــه ن اینترنــت ارائ
ــول، رو  ــی پ ــی جابه جای ــون، حت ــه کارهاش ــا هم االن آدم ه
ــه تــوی  ــه ن ــا اینترنــت انجــام مــی دن، اینترنــت داریــم، البت ب
اتاق هــا، بلکــه فقــط تــوی حیــاط و فضاهــای عمومــی؛ بــرای 
ــتۀ  ــه خواس ــوده ک ــمون ب ــرون. حواس ــاد بی ــاق بی ــه از ات این ک
معقولــی باشــه و بــه حال وهــوای ســنتی خونــه آســیب نزنــه.
ایــن مقــوالت ذهنــی در کنــار مقــوالت عینــی همچــون 
بهره   گیــری از قابلیت هــای بالقــوۀ موجــود در منطقــه یــا 
کشــور، تقویــت جامعــۀ محلــی، ارجــاع دادن، برنامه ریــزی 
درخصــوص تکنولــوژی، داشــتن همکاری هــای فراســازمانی، 
برنامه ریــزی بــرای ارائــۀ خدمــات فراتــر از اقامــت و توجــه بــه 
ــی از  ــۀ نمونه های ــد به منزل ــا بای ــاری اقامتگاه ه ــات تج ملزوم
ــۀ اصالــت در فــاز دوم یعنــی حیــن ســاخت اقامتــگاه در  ارائ

نظــر گرفتــه شــوند.
ــنتی  ــای س ــن خونه ه ــت ای ــرا اهمی ــگر 6: چ گردش
 ایــن قضیــه از گردشــگر 

ً
چنــد برابــر شــد؟ بــه نظر مــن، قطعــا

خارجــی شــروع نشــد. از مــن و شــما شــروع شــد. از مــن و 
شــمایی کــه در شــیراز و تهــران در زندگــی مــدرن خودمــون 
ــوی  ــگ و ب ــزی از رن ــه چی ــتیم ک ــاز داش ــم و نی ــده بودی مون

ــت  ــه هوی ــوده ک ــی ب ــم و اون هویت ــدا کنی ــته مون رو پی گذش
ــتان ها،  ــا، داس ــی حس ه ــه. یعن ــوب می ش ــا محس ــی م ایران
ــی ها و  رس

ُ
ــا، ا ــم. پله ه ــده بودی ــم دی ــه از قدی ــی ک فیلم های

مــوارد ایــن چنینــی. 
ــمال  ــوی ش ــا ت ــی از اقامتگاه ه  یک

ً
ــا ــگر 9: مث گردش

اومــد داروی گیاهــی پــرورش داد. بــه بچه هــای محلــی 
اومــدن  یــاد داد. اون هــا هــم  ایــن کار رو  منطقــه هــم 
داروهــای  کشــت  زیــر  بــردن  رو  خودشــون  زمین هــای 
ــا  ــن داروه ــدۀ ای ــدن صادرکنن ــون ش ــاال خودش ــی. ح گیاه
ــن  ــن. ای ــون رو می فروش ــم محصوالتش ــگاه ه ــوی اقامت و ت
می شــه کمــک بــه جامعــۀ محلــی در کنــار ســود خودمــون.
ــی  ــرای اون های ــم ب ــه ه ــۀ تجرب ــن ارائ ــک 10: ای مال
ــه مــی ده،  ــه هــم بــرای خــود کســی کــه ارائ کــه مــی آن جالب
حتــی از لحــاظ مــادی. مــن بــه مهمونــم می گــم مــا بــه ازای 
ــه  ــم. یادم ــی ازت نمی گیری ــی دی پول ــوزش م ــه آم ــزی ک چی
یــه مهمــون خارجــی داشــتم. وقتــی بــه مــن ایمیــل زد، گفــت 
مــن خیلــی پــول نــدارم کــه هزینــه کنــم، ولــی دوســت دارم 
ــکال  ــم اش ــش گفت ــن به ــد م ــما. بع ــور ش ــوی کش ــام ت بی
ــر  ــی ازت کمت ــه می گ ــزی ک ــن چی ــا از ای ــا، م ــو بی ــداره. ت ن
انگلیســی  زبــان  ســاعت  دو  روزی  به جــاش  می گیریــم. 
ــه روزی  ــل رو آوردم و س ــه و مح ــای کوچ ــده. بچه ه درس ب
ــن  ــی درس داد. ای ــان انگلیس ــا زب ــه این ه ــود ب ــا ب ــه اونج ک
ــت  ــا اینترن ــه ب ــه ک ــزه می ش ــی انگی ــای محل ــرای بچه ه ب
ــث  ــن باع ــرن و ای ــاد بگی ــی ی ــان انگلیس ــن زب ــم می تون ه

پیشرفتشــون می شــه.
ــت در  ــۀ اصال ــرای ارائ ــزی ب ــر و برنامه ری ــس از تفک پ
ــک  ــگاه، کار مال ــرداری از اقامت ــس از بهره ب ــاز اول و پ ــه ف س
ــه  ــگرانی ک ــا گردش ــک ب ــد، مال ــاز بع ــود. در ف ــام نمی ش تم
ــاط برقــرار  ــۀ مهمــان در اقامتــگاه ســاکن شــده اند ارتب به منزل
ــد در  ــد بتوان ــک بای ــه مال ــد ک ــان دادن ــج نش ــد. نتای می کن
ــه  ــش عرض ــه مهمان ــت را ب ــز اصال ــاط نی ــن ارتب ــراری ای برق
ــل  ــاد تعام ــر ایج ــد ب کی ــا تأ ــد ب ــاط می توان ــن ارتب ــد. ای کن
ــرای  ــا کــردن شــرایط ب ــا مهمــان، مهی ــی ب و فضاهــای تعامل
درگیــر شــدن احساســات مهمــان بــا اقامتــگاه از طریــق ایجاد 
حــس تعلــق ، خودمانــی شــدن بــا مهمــان و ایجــاد آرامــش و 
ــه مهمــان عرضــه کنــد. ــا او اصالــت را ب حــس صمیمیــت ب
گردشــگر 12: یکــی از اتفاق هایــی کــه در چنــد ســال 
ــی  ــه کــه کارکــرد فضاهای ــاده این ــو خــود شــیراز افت گذشــته ت
ــودن فرامــوش شــده  ــرای تجمــع طراحــی شــده ب  ب

ً
ــا کــه قب

ــازآوری می شــن. مدتــی قبــل  ــاره دارن ب بــود، ولــی االن دوب
ــدود 8  ــه ح ــردن ک ــاد ک ــی ایج ــل پلتفرم ــوم وکی ــل  حم مقاب
ــته  ــا نشس ــگر اونج ــا گردش ــد ت ــتر از ص  بیش

ً
ــا ــح تقریب صب

بودنــد و غــذا می خوردنــد. درســته ایــن تــوی فرهنــگ 
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ــن رو  ــدن و ای ــاق اوم ــراد خ ــری اف ــه س ــا ی ــوده، ام ــران نب ای
ســاختن. کافــۀ اوِل صبــح حــاال وارد فرهنــگ مــا شــده. 
درهرصــورت، نقاطــی از بافــت شــهری کــه بااســتفاده مونــده 
ــن  ــد شــدن. ای ــری دادن و مفی ــر کارب ــکاری، تغیی ــا ابت ــود، ب ب
تجربــه ســیاله و جاهــای دیگــه می تونــن ازش اســتفاده کنــن. 
ــمت  ــن به س ــه رفت ــی ک ــه، اقامتگاه های ــن تجرب ــاس همی براس

ــدن. ــق ش ــی موف ــاع1 به نوع ــای اجتم مکان ه
گردشــگر 1: وقتــی وارد اقامتــگاه شــدیم. در کــه بســته 
شــد بایــد از یــه راهــرو رد می شــدیم، انــگار تونــل زمــان بــود. 
 
ً
ــا ــون کام ــاط، دیدم ــه حی ــیم ب ــا برس ــدیم ت ــی رد می ش وقت

عــوض می  شــد. اول نمی رفتیــم تــوی اتاقمــون. می رفتیــم 
تــوی پنــج دری. همون جــا ســرویس بهداشــتی داشــت و 
گــپ  می کردیــم  شــروع  و  می شســتیم  رو  دســت هامون 
ــازی  ــه ب ــدن. تخت ــم می اوم ــت هامون ه ــم. دوس ــا ه زدن ب
ــاعت  ــب س ــه ش ــا ی ــی آوردن. م ــای م ــون چ ــم. برام می کردی
12 و نیــم رســیدیم و تــا ســاعت 3 داشــتیم بــازی می کردیــم. 

ــۀ گردشــگری. ــه جاذب ــود ی ــن برامــون شــده ب خــود ای
ــۀ اصالــت  ــه ای بــرای ارائ درنهایــت، مالــک بایــد به گون
ــی  ــرات بلندمدت ــه تأثی ــد ک ــزی کن ــش برنامه ری در اقامتگاه
در مهمانــی کــه مدتــی در آنجــا اقامــت داشــته بگــذارد. اگــر 
ــت  ــرف اقام ــر از ِص ــه غی ــگاه، ب ــرک اقامت ــس از ت ــان پ مهم
داشــتن در یــک محــل، از مــوارد گوناگونــی ازجملــه فرهنــگ 
گاهــی یافته باشــد،  جامعــۀ میزبــان یــا احتــرام گذاشــتن بــه آن آ
تغییراتــی ازجملــه در ســبک زندگــی یــا روزمرگی هایــش ایجاد 
کــرده باشــد یــا تجربه هــای متفاوتــی داشــته کــه باعــث بــروز 
تفاوت هایــی 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 می دهــد کــه مالــک توانســته اصالــت 
را در طــول زمــان و در پنــج فــاز متوالــی بــه مهمانش عرضــه کند.
ــت  ــازار به ــه، ب ــوی باش ــورهات ق ــر سنس ــک 1: اگ مال
ــۀ کاربــر2 می گــه  می گــه کــه بایــد روی چــی کار کنــی. تجرب
ــن  ــگاه می کنی ــد ن ــن، بع ــی می کنی ــه رو طراح ــه تجرب ــما ی ش
کــه کاربــر بــه چــه جاهایــی حســاس تره. پــس جــا داره بیشــتر 
ــذا  ــم] غ ــه [مهمان ــدم این ک ــن می دی  م

ً
ــا ــن. مث روش کار کنی

بخــوره بــراش یــه چیــزه، بــا مــن غــذا درســت کنــه یــه چیــزه 
و غــذای خــودش رو هــم درســت کنــه یــک چیــز دیگــه. ایــن 
آدم بایــد دائــم بــا دیگــران تعامــل داشــته باشــه. چیــزی نیســت 
کــه از آســمون اومــده باشــه. چیزیــه کــه تــوی تجربــه اتفــاق 
ــه.  ــاق همین ــگری خ ــا از گردش ــف م ــۀ تعری ــه. هم می افت
ــون  ــدون هم ــن می ــتر. ای ــای بیش ــر، میدون ه ــای کمت موزه ه
ــرای  ــی ب ــن تجربه های ــه. چنی ــراث ناملموس ــون می ــه. هم ایونت
گردشــگر درنهایــت از اون آدمــی می ســازه کــه وقتــی برگشــت 
1. Gathering points
2. User Experience )UE(

بــه خونــه ش احســاس می کنــه دیگــه مثــل قبــل بــه زندگــی و 
اطرافــش نــگاه نمی کنــه. مــن همــۀ تاشــم رســیدن بــه همیــن 

نقطــه س.
ــای  ــر اقامتگاه ه ــه، اگ ــان داد ک ــش نش ــای پژوه یافته ه
 جدیــد در صنعــت 

ً
بوم   گــردی به مثابــۀ زیرســاختی نســبتا

گردشــگری در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ کشــور تأثیرگــذار 
باشــند، بایــد بــرای بــرای فعالیت هــا و اقدامــات خــود 
برنامه ریــزی کننــد و ظرفیــت کیفــی اقامتــگاه خــود را افزایــش 
ــود را  ــی خ ــاس محل ــی لب ــراد بوم ــال، گاه اف ــرای مث ــد. ب دهن
ــد  ــت یاب ــگر مطابق ــارات گردش ــا انتظ ــا ب ــد ت ــر می دهن تغیی
)شــفیعی و ربانــی، 1397(. درصورتــی کــه بهتــر اســت 
ــۀ ســرمایه و دارایــی  ــه اصالــت خــود به مثاب مالــکان محلــی ب
ــت،  ــه هس ــه ک ــرای آن، همان گون ــد و ب ــگاه کنن ــگری ن گردش
برنامه ریــزی کننــد. ایــن امــر در ســطح کان بــه توســعۀ 
ــت را  ــش اصال ــن پژوه ــود. ای ــر می ش ــگ منج ــاد فرهن اقتص
یکــی از بخش هــای ســرمایۀ اجتماعــی مقصــد و عاملــی 
 Suansri,( بوم گــردی  رونــق  موفقیــت  آغــاز  در  حیاتــی 
ــگ  ــاد فرهن ــعۀ اقتص ــرای توس ــی ب ــع آن راه حل 2003( و به تب

ــت.  ــرده اس ــی ک معرف
ــئله،  ــن مس ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ــاش ب ــر ت ــاوه ب ع
ــور  ــت گیلم ــۀ اصال ــۀ ژانرهــای پنج گان ــت نظری ــق توانس محق
و پایــن را نیــز گســترش دهــد. گیلمــور و پایــن )2007( 
ــه  ــب وکاری ب ــر کس ــد در ه ــه بای ــت، ک ــر اصال ــج ژان از پن
ــه  ــن پژوهــش ب ــد. ای ــت کردن ــب عرضــه شــود، صحب مخاط
ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن پنــج ژانــر بــا هــر نســبت موردنظــر 
مالــک، بایــد بتواننــد از نظــر زمانــی در پنــج فــاز متوالــی بــه 
ــه  ــه ب ــورت، آنچ ــن ص ــر ای ــوند. در غی ــه ش ــب عرض مخاط
ــرد در کنــار دیگــر 

ُ
مخاطــب عرضــه شــده فقــط یــک ویژگــی خ

ویژگی هــای اقامتــگاه خواهــد بــود. حفــظ تــداوم و پیوســتگی 
در ارائــۀ اصالــت در اقامتگاه هــای بوم گــردی در موفقیــت 

ــت.  ــذار اس ــگاه تأثیرگ اقامت

بحث و نتیجه گیری
ایــن پژوهــش تــاش کــرده اســت بــه این پرســش پاســخ 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  در  اصالــت  اســت  بهتــر  دهــد: 
ــد  ــت دریاب ــد داش ــدا قص ــس ابت ــود؟ پ ــه ش ــه عرض چگون
ــی  ــه درک ــا چ ــن اقامتگاه ه ــان ای ــی ذی نفع ــتۀ اصل ــه دو دس ک
ــگران  ــه گردش ــۀ آن ب ــپس روش عرض ــد و س ــت دارن از اصال
را در اختیــار مالــکان قــرار دهــد. بدین منظــور، اصالــت 
را به مثابــۀ پارادایمــی اجتماعــی در مطالعــات گردشــگری 
ــوارد درک  ــیاری م ــان در بس ــته از ذی نفع ــن دو دس ــد. ای برگزی
مشــترکی از اصالــت داشــتند. بــرای نمونــه، هــم مالــکان و هــم 
ــم  ــت مه ــای درک اصال ــر« را در الق ــۀ »تغیی ــگران مقول گردش
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می دانســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه مالــک بتوانــد هــم در مهمــان 
ــن،  ــودش. همچنی ــع خ ــم در مواض ــد و ه ــاد کن ــر ایج تغیی
گاهــی  گاهــی«؛ یعنــی مالــک بــرای ارائــه و کســب آ مقولــۀ »آ
ــه  ــط موردتوج ــوالت فق ــی مق ــل،  برخ ــد. در مقاب ــاش کن ت
ــه  ــده« ک ــه آین ــگاه ب ــۀ »ن ــون مقول ــد، همچ ــته بودن ــک دس ی
گردشــگران در مصاحبه هــای خــود بــه آن اشــاره ای نکردنــد. 
به منظــور بهــره بــردن از مفهــوم اصالــت به معنــای 
هــدف کان تــر توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ بایــد بتــوان از 
از  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ذی نفعــان  همــۀ  درک  براینــد 
ــه، مصاحبه هــای  ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــرد. ب ــت بهــره ب اصال
ــوای  ــل محت ــه روش تحلی ــی ب ــرد قیاس ــا رویک ــده ب انجام ش
ــر  ــه، اگ ــان داد ک ــل نش ــۀ تحلی ــدند. نتیج ــل ش ــی تحلی کیف
ارائــۀ اصالــت در اقامتگاه هــای بوم گــردی بــه رونقشــان 
ــاد  ــعۀ اقتص ــه توس ــطح کان ب ــه در س ــد و درنتیج ــک کن کم
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  مالــکان  بینجامــد،  فرهنــگ 
برنامه ریزی شــده  بایــد اصالــت را به صــورت هدفمنــد و 
و در پنــج فــاز زمانــی بــه مهمــان خــود عرضــه کننــد. 
ــد.  ــد ش ــح داده خواه ــه توضی ــت   آمده در  ادام ــۀ به دس نتیج
ــپس  ــر و س ــۀ موردنظ ــه نظری ــاره ای ب ــدا اش ــور، ابت بدین منظ

کاربــرد آن تشــریح می شــود.
امــروز،  دنیــای  در  محصولــی  هــر  ارائــۀ  بــرای 
مخاطــب نیازمنــد درک اصالــت از آن محصــول اســت و 
 Gilmore( اصالــت آن  چیــزی اســت کــه او می خواهــد
Pine, 2007 &(. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــرای 
ــه  ــک ب ــور کم ــده به منظ ــت ارائه ش ــن اصال ــری از ای بهره گی
ــب  ــه مخاط ــت ب ــۀ اصال ــد ارائ ــگ بای ــاد فرهن ــعۀ اقتص توس
ــت  ــری توانس ــن نتیجه گی ــرد. ای ــدی ک ــد و فازبن را قاعده من
نظریــۀ ژانرهــای پنج گانــۀ اصالــت گیلمــور و پایــن )2007( 

ــد. ــعه ده را توس
بیــان  مصاحبه هــا  از  استخراج شــده  مضامیــن 
ــت  ــد اصال ــد بتوان ــردی بای ــگاه بوم گ ــر اقامت ــه ه ــد ک می کنن
ــد:  ــه کن ــش عرض ــه مهمان ــاز ب ــج ف ــود را در پن ــر خ مدنظ
اصالــت پیــش از ســاخت، اصالــت حیــن صحنه ســازی 
ــن صحنه ســازی المان هــای  ــی، اصالــت حی المان هــای ذهن
ــس از  ــت پ ــاط و اصال ــراری ارتب ــن برق ــت حی ــی، اصال عین
ــن مهمــان. درواقــع، همان طــور کــه در شــکل 2 ترســیم  رفت
ــد در بســتر تعامــل مالــک و مهمــان »در  ــت بای شــده، اصال
امتــداد زمــان« ارائــه شــود. برنامه ریــزی بــرای ارائــۀ اصالــت 
بــه مخاطــب بایــد پیــش از هرگونــه اقدامــی بــرای راه انــدازی 
ــن  ــس از رفت ــا پ ــود و ت ــروع ش ــردی ش ــگاه بوم گ ــک اقامت ی
مهمــان از اقامتــگاه ادامــه داشــته باشــد. ارائــۀ یــک یــا چنــد 
ژانــر اصالــت بــدون »حفــظ تــداوم و پیوســتگی« در ارائــۀ آن 
نمی توانــد تأثیــری در توســعۀ اقتصــاد فرهنــگ داشــته باشــد.

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

اســت  مشــتریان1  جدیــد  حساســیت  اصالــت 
وضعیتــی،  چنیــن  در   .)Gilmore & Pine, 2007(
ارائه دهنــدۀ خدمــت بــرای این کــه موفــق شــود بایــد بــا 
ــن،  ــد. بنابرای ــخ ده ــدان پاس ــد ب ــای جدی ــی راهبرده طراح
ــن  ــی ای ــوع اصل ــه موض ــه، اگرچ ــت ک ــن اس ــم ای ــۀ مه نکت
مطالعــه اقامتگاه هــای بوم گــردی اســت، ارائــۀ اصالــت 
در بســتر هــر ارتبــاط متقابلــی بیــن ذی نفعــان صنعــت 

گردشــگری ممکــن و تاحــدودی الزامــی اســت. 
مطالعــۀ  در   )1393( صیــادی  و  اردکانــی  ناظمــی 
ــگ  ــاد فرهن ــای اقتص ــت مؤلفه ه ــه وضعی ــود، ک ــع خ جام
ــورهای  ــا کش ــران ب ــی ای ــۀ تطبیق ــدف مقایس ــا ه ــران ب در ای
ــاد  ــت اقتص ــود وضعی ــای بهب ــۀ راهکاره ــا و ارائ ــب دنی منتخ
ــن اقدامــات  ــد، مهم تری فرهنــگ در کشــور را بررســی کرده ان
ــگ  ــاد فرهن ــکات اقتص ــت از مش ــرای برون رف ــا ب و راهبرده
ــن  ــدف ای ــه ه ــا ب ــورد از آن ه ــد م ــه چن ــمرند ک را برمی ش
مقالــه بســیار نزدیــک اســت. بــه اعتقــاد آن هــا، ظرفیت هــای 
کّمــی و کیفــی تأسیســات گردشــگری کشــور بایــد بــا توجــه 
بــه ویژگی هــای فرهنگــی کشــور ارتقــا یابــد، نگرشــی 
ــود  ــور وج ــگری کش ــت گردش ــه فعالی ــادی ب فرهنگی ـ اقتص
داشــته باشــد و همچنیــن از ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
در صنعــت گردشــگری فرهنگــی بیشــتر اســتفاده شــود. توجــه 
ــرای  ــۀ دســتورالعملی مشــخص ب ــت به منزل ــه مســئلۀ اصال ب
ــی  ــه بخش ــردی ک ــای بوم گ ــوی اقامتگاه ه ــت روبه جل حرک
خصوصــی در صنعــت گردشــگری بــه شــمار می رونــد، 
ــا  ــن راهبرده ــه ای ــتیابی ب ــور دس ــی به منظ ــی عمل ــم اقدام ه
خواهــد بــود و هــم پاســخی خواهــد بــود بــه راهبــرد شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی دربــارۀ لــزوم تعییــن قواعــد فعالیــت 
میــدان  از  نمونــه ای  به منزلــۀ  بوم   گــردی  اقامتگاه هــای  در 

ــگ. ــاد فرهن اقتص
اقتصــادش جهانــی شــده اســت،  دنیایــی کــه  در 
دانشــمندان علــوم اجتماعــی درپــی یافتــن پاســخ هایی جدیــد 

1. The new consumer sensibility 
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ــای   روش ه
ً
ــا ــتند. مطمئن ــادی هس ــعۀ اقتص ــئلۀ توس ــرای مس ب

معمــول، کــه حــل مســئله را بــه راه حل هــای بیرونــی و دنیــای 
ــق  ــا تزری ــه ی ــی جامع ــع طبیع ــتفاده از مناب ــا اس ــون ی پیرام
ســرمایۀ خصوصــی یــا عمومــی بــه طرح هــای صنعتــی منــوط 
می کننــد، دیگــر چنــدان جواب گــو نیســتند. راه حل هــای 
جایگزیــن در ایــن دوران توجــه بــه جنبه هــای فرهنگــی و 
 Jóhannesson( ــت ــی اس ــط اجتماع ــوری رواب ــگاه مح جای
ــک  ــت. نزدی ــا اس ــی از آن ه ــت یک ــه اصال et al., 2003( ک
ــای  ــی از مؤلفه ه ــۀ یک ــگ به مثاب ــه فرهن ــت ک ــه اس ــه دو ده ب
ضــروری توســعۀ اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بخــش ســاختمان، تحت تاثیــر چنیــن رویکــردی بــه فرهنــگ، 
ــی  ــات اقامت ــرداری از تأسیس ــرای بهره ب ــا ب ــش تقاض ــا افزای ب
و بخــش خدمــات بــا افزایــش تقاضــا بــرای بهره بــرداری 
ــی  ــات فرهنگ ــدرن و خدم ــنتی و م ــات س ــان از امکان هم زم

ــکاران، 1386(. ــی و هم ــی زنجان ــت )تقدیس ــه رو اس رو ب
ــا  ــگ، ب ــاد فرهن ــه اقتص ــده ک ــث ش ــری باع ــن تغیی چنی
ــب  ــی متناس ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــع ب ــۀ مناب ــص بهین تخصی
ــعۀ  ــگ و توس ــای فرهن ــه غن ــه، ب ــی جامع ــداف فرهنگ ــا اه ب
ــبرد  ــی در پیش ــهم بزرگ ــد و س ــک کن ــه کم ــادی جامع اقتص
اهــداف گوناگــون یــک نظــام اجتماعــی داشــته باشــد. تشــکر 
)1383(، بــه نقــل از برتــون، اقتصــاد فرهنــگ را درواقــع 
ویژگی هــای  و  مشــهود  ویژگی هــای  تحلیــل  و  توصیــف 
گوناگــون  صنایــع  در  تقاضــا  و  متقابــل  عرضــه  رابطــۀ 
ــردی  ــن رویک ــد. چنی ــگ می دان ــش فرهن ــکیل دهندۀ بخ تش
ــرد  ــن رویک ــت. ای ــکیل داده اس ــش را تش ــن پژوه ــای ای زیربن
بــا »تعییــن قواعــد فعالیــت« در میــدان اقتصــاد فرهنــگ میــان 
نقش آفرینــان ســطوح گوناگــون کامــل خواهــد شــد کــه 
ــات  ــی )1387( آن را از الزام ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــد. ــع فرهنگــی هــر کشــوری می دان ــات نظــام صنای و ضروری
ایــران، بــا برخــورداری از منابــع عظیــم مــادی و معنــوی 
متنــوع در حــوزۀ فرهنــگ و تولیــدات فرهنگــی، ظرفیــت 
فراوانــی بــرای تبدیــل کــردن اقتصــاد خــود بــه نوعــی اقتصــاد 
ــه،  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــا دارد. ام ــتوار و پوی ــی اس فرهنگ
ــگ،  ــاد فرهن ــوزۀ اقتص ــت ح ــای مثب ــۀ کارکرده ــم هم علی رغ
ــا  ــجم ب ــه ای منس ــتن برنام ــوزه و نداش ــن ح ــه ای ــی ب بی توجه
اصولــی مبتنــی بــر اهــداف و اصــول فکــری و ارزشــی جامعــه 
در ایــن زمینــه، کشــور را دچــار آســیب های مخربــی می کنــد. 
راه حــل ایــن مســئله اســتفاده از راهبردهــای کارآمــدی اســت 
ــی ســازنده  ــه جریان ــران را ب ــد اقتصــاد فرهنــگ در ای کــه بتوان

تبدیــل کنــد. 
حاکمیــت رویکــرد هزینــه ای و نداشــتن الگوی مناســب 
خســارت های  گذشــته  دهه هــای  در  فرهنــگ  اقتصــاد  در 
ــدن  ــر ش ــه کم اث ــه ب ــرده، ازجمل ــور وارد ک ــه کش ــی ب فراوان

و  فرهنگــی  معضــات  حــل  در  فرهنگــی  ســازمان های 
افزایــش و تنــوع تولیــد محصــوالت فرهنگــی کم اثــر یــا 
ــده  ــر ش ــادی، 1393( منج ــی و صی ــی اردکان ــر )ناظم بی اث
ــه روز  ــای ب ــی از نمونه ه ــردی یک ــای بوم گ ــت. اقامتگاه ه اس
و پرطــرف دار بــرای اقتصــاد فرهنــگ اســت کــه بایــد از 
افتــادن در ایــن مشــکات اجتنــاب کــرده و از مــرگ اصالــت 
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