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چکی ـده | جامعــۀ ایرانــی در دهههــای گذشــته تغییــرات عمیقــی را تجربــه کــرده اســت .برخــی از ایــن
تغییــرات از الگــوی حاکــم بــر تغییــرات در جامعــه پیــروی میکنــد ،در حالــی کــه بدنــۀ اصلــی تغییــرات
نتیجــۀ حکمروایــی مدرنیزاســیون و پیامدهــای آن اســت .در ایــن میــان ،بازاریابــی فرهنگــی بــا ابــزار
قدرتمنــدی نظیــر فرهنــگ بــه دنبــال یافتــن مشــتریان در عصــر مــدرن اســت .ایــن مقالــه بــه دنبــال آن
اســت تــا تغییــرات پدیدآمــده در ســبک ســفر جامعــۀ معاصــر ایــران و میــزان تأثیــرات بازاریابــی فرهنگــی
بــر آن را بــا دیدگاهــی کیفــی بیابــد .بــه همیــن منظــور ،ابتــدا بــا توســل بــه ادبیــات پیشــین چارچــوب
مفهومــی پژوهــش ترســیم شــد .ســپس بــا توجــه بــه ماهیــت مکاشــفهای پژوهــش ،روش گرانــدد تئــوری
بــرای آن انتخــاب شــد .دادههــای پژوهــش از خــال مصاحبههــای عمیــق بــا  47نفــر از کارشناســان و
کســانی کــه تجربــۀ بیــش از  10ســفر بــه خــارج از کشــور داشــتند ،انجــام شــد .تجزیهوتحلیــل پژوهــش
بــا اســتفاده از کدگــذاری سـهگانه انجــام شــد و در نهایــت بــا اســتخراج  14مقولــۀ عمــده تحــت عناویــن
شــرایطی ،تعاملــی و پیامــدی مــدل مفهومــی پژوهــش ترســیم شــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه جامعــۀ
معاصــر ایــران ،تحــت تأثیــر فرهنــگ جهانــی ،بــرای بازتعریــف نقشهــای اجتماعــی و فرهنگــی خــود و
ت جدیــد ،در هویتهــای پیشــین خــود تجدیدنظــر و آن را مجــددا ً ســازماندهی کــرده اســت.
ایجــاد هوی ـ 
در ایــن میــان بازاریابــی فرهنگــی در بســیاری مــوارد نتوانســته موجــب پایبنــدی افــراد بــه ریشــههای
خــود شــود کــه در بســیاری از مــوارد بــا فرهنــگ ســنتی و رایــج مغایــرت اساســی دارد و تغییــر ارزشهــا،
تعــارض هویــت و عــدم تعــادل مادیــات و معنویــات را بــه دنبــال داشــته اســت.

واژگان کلیــدی| بازاریابــی فرهنگــی ،ســبک زندگــی ،ســبک ســفر ،مصــرف آشــکار ،هویتیابــی،
گردشــگر.
مقدمه| سـبک زندگی یکی از مفاهیمی اسـت که به دلیل تغییرات
اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصادی طی چند دهۀ اخیر به آن توجه شـده
اسـت .بسـیاری از جامعهشناسـان عالقـۀ چندانـی به در نظـر گرفتن
چیـزی بـه نام سـبک زندگـی نداشـتند و هیچ تالشـی برای بررسـی
زوایـای مختلف آن نیـز نمیکردنـد ) .(Sobel, 2013اگر اسـتثناهایی
*نویسندۀ مسئول09123520530 ،Z.korani1989@gmail.com :

هـم وجـود داشـت ،فقـط آن را بـه عنـوان یـک متغیر وابسـته ،تحت
تأثیـر طبقـۀ اجتماعـی بررسـی میکردنـد .طـی دهههـای گذشـته،
نظریههـای اجتماعـی بـر اهمیت سـبک زندگی بـرای تحکیم هویت
فـرد متمرکـز شـدهاند (ابـاذری و چاوشـیان .)1381 ،از سـوی دیگـر،
اگـر انسـان را موجـودی خلاق و معناسـاز بدانیـم کـه واقعیتهـای
اجتماعـی پیرامـون خـود را میسـازد ،میتـوان سـبک زندگـی را بـه
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عنـوان بخشـی از فرهنگ و سیسـتم ذهنـی افراد یـک جامعه تعریف
کـرد ).(Korani & Shafiei, 2020
سـبک زندگی اصطالحی مبهم و چالشبرانگیز اسـت و شـامل طیف
گسـتردهای از حقایق میشـود کـه میتواند تمام الگوهای سـفرکردن
را در بـر بگیـرد و نگرشهـا و جهانبینیهـای افـراد را جهـت دهـد
) .(Pung, Gnoth, & Del Chiappa, 2020در خصـوص عوامـل
تأثیرگـذار بر سـبک زندگی ،نظریههای اجتماعی و فرهنگی بسـیاری
وجـود دارنـد کـه از یـک سـو واقعیتهـای جهـان پیرامـون را در نظر
میگیرنـد و از سـوی دیگـر جهانیسـازی را شـامل میشـوند .وبلـن
( )1396اسـتدالل میکنـد کـه در دوران مدرن ،مصرف آشـکار عامل
اصلـی تعیینکننـدۀ هویت و سـبک زندگی اسـت.
امـروزه افزایـش سـفرها ،گردشـگری را بـه بخشـی جداییناپذیـر از
سـبک زندگـی فـرد تبدیـل کـرده تـا او گونههـای مختلفـی از سـفر
را بـه عنـوان یـک کنـش اجتماعـی بـرای خـود برگزینـد .در ایـن
میـان گردشـگری پدیـدهای اسـت کـه تعامالت را شـدت بخشـیده و
سـبک زندگـی افـراد را تحت سـلطۀ خـود درمـیآورد ).(Bore, 2019
گردشـگری مصـرف را افزایـش میدهـد تـا هـم تمایزآفریـن باشـد و
هـم بتوانـد ترجیحـات فـردی را بیـان نمایـد .گردشـگری بـه عنوان
یـک فرهنـگ تودۀ جهانـی که تحت سـلطه ابزارهای مدرن قـرار دارد
) (Hackley & Hackley, 2015توانسـته با سـرعت از مرزهای مختلف
عبـور کنـد و وارد بازسـازی زندگـی مردم ،سـرگرمی و اوقـات فراغت
آنهـا شـود .جامعۀ ایران بـه یکباره مدرنیزاسـیون را تجربه کرد .چنین
تغییـر ناگهانیای منجر بـه ایجاد ویژگیهای خاصی از سـبک زندگی
در طبقههـای باالتـر اجتماعی شـد که از آن جملـه میتوان به تحرک
اقتصـادی ،افزایش سـطح رفـاه ،ارتباط متقابل زمان و مـکان و افزایش
سـفرهای برونمـرزی اشـاره کـرد کـه ارزشهـای مرتبـط بـا آنهـا بر
سـبک زندگی محلی افراد تأثیر گذاشـت .بوردیو )(Bourdieu, 2018
معتقـد اسـت قدرت اقتصـادی قبـل از هرچیز قدرتی اسـت که منجر
بـه حفظ نیـاز اقتصادی میشـود؛ به همین دلیل اسـت که خـود را با
مصـرف آشـکار و تجملگرایـی معرفـی میکند.
پیامهـای بازاریابی هرگز بدون مداخلات فرهنگی به مصرفکنندگان
دسترسـی پیـدا نمیکننـد ) ،(Askegaard & Linnet, 2011چـرا کـه
فرهنـگ بـر سـبک زندگی تأثیرگـذار اسـت .بازاریابـی فرهنگی نوعی
بازاریابـی اسـت کـه در آن پیامهای بازاریابی به گوش گروه مشـخصی
از مشـتریان کـه همگـی متعلـق بـه یـک فرهنـگ خـاص هسـتند
رسـانده میشـود ) .(De Mooij, 2018در حقیقـت بازاریابـی فرهنگی
پیادهسـازی هنرمندانۀ اقداماتی اسـت که مخاطب را درگیر مینماید.
در سـوی دیگـر عدم شـناخت فرهنـگ ،همان چیزی اسـت که باعث
ناکارآمـدی رقابتـی میشـود ) .(Copuš & Carnogurský, 2017هـر
جامعـهای یـک سـبک زندگـی دارد .حال کسـبوکاری کـه نتواند بر
بخـش فرهنگـی تمرکز کند بخش بزرگـی از طرح بازاریابی خـود را از
دسـت خواهد داد.
سـبک زندگـی جامعۀ معاصـر ایران تحـت تأثیر فرهنگهـای بیرونی
6
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قـرار گرفتـه و تغییر کرده اسـت .اگرچه هیـچ جامعهای از این دسـت
تغییـرات در امـان نیسـت ،امـا تغییـرات ناهمـوار میتواننـد باعـث
آشـفتگی فرهنگـی شـوند ) .(Korani & Shafiei, 2020بنابرایـن بـر
اسـاس آنچـه بیان شـد ،این پژوهـش به دنبال پاسـخ به سـؤاالت زیر
است:
 .1برخـی از پیامدهـای سـبک زندگـی مـدرن در شـیوۀ سـفر طبقـۀ
بـاالی جامعه چیسـت؟
 .2آیا بازاریابی فرهنگی توانسته آنها را بهبود بخشد؟

پیشینۀ پژوهش

••سبک زندگی و سبک سفر

در جامعـۀ ایرانـی سـبک زندگـي ،مفهومـي وابسـته بـه زمينـه تلقي
ميشـود و بـا طيفـي از متغيرهاي فـردي و اجتماعي گره خـورده که
در تحليـل ،نيازمنـد رويکـردي ميانرشـتهاي اسـت .به عبـارت ديگر
تمايزهـاي فردي و جامعهشـناختی در موضوعي مانند سـبکزندگي
امـري صرفـاً فردگرايانه محسـوب نميشـود (ابراهیم آبـادی.)1392 ،
آزاد ارمکـی و شـالچی ( )1384در مطالعـۀ خود دو نوع سـبک زندگی
در میـان جوانـان را مقایسـه کردهانـد که یکی به اصول پایبنـدی دارد
و دیگـری دنبالهرو پستمدرنیسـم اسـت.
ایراندوسـت و قـادرزاده ( )1393دریافتنـد کـه سـبک زندگـی بـه
شـکلگیری هویـت اجتماعـی فـرد کمـک میکنـد .حبیبپـور
گتابـی ( )1395شـاخصهایی را بـرای سـبک زندگـی تعییـن
کـرده اسـت .بـر اسـاس ایـن شـاخصها جهتگیـری سـبک
زندگـی ايرانیـان بـه سـمت مصـرف کـم کاالهـای فرهنگـی،
موسـیقی پـاپ ،رسـانههای ماهـوارهای ،مديريـت بـدن ،غـذای
رسـتورانی و فسـتفود ،پوشـیدن مانتـو ،کاهـش فرزنـدآوری،
کاهـش ازدواج ،کاهـش پايبنـدی بـه مناسـک و گذرانـدن اوقـات
فراغـت بـه صـورت سـفر تغییـر کـرده اسـت .باسـاال و کلنوسـکی
) (Basala & Klenosky, 2001بـا بررسـی ادبیـات ،مشـخصات
افرادی که سـبک سـفر مشـابهی دارند را بررسـی و نتیجه گرفتند
کـه محـل زندگـی ،زبـان و همراهـان میتواننـد تأثیر بهسـزایی بر
ایـن سـبک داشـته باشـند .خـان ) (Khan, 2019خبـر از تغییرات
چشـمگیری در خصـوص نادیدهگرفتـن کلیشـههای جنسـیتی در
میـان گردشـگران میدهـد .موسـکاردو ) (Moscardo, 2005بـا
تأکیـد بـر بازاریابی بر اسـاس سـبکهای سـفر ،شـناخت دو عنصر
فرهنگـی و آموزشـی را الگویـی مناسـب بـرای بازاریابـی میدانـد.
سـفر وارد سـبد هزینۀ ایرانیان شـده اسـت و تغییرات آن را میتوان
در سـه بُعد بررسـی کرد؛ فراوانی مسافرت که ناشـی از رشد فناوری
و افزایـش رفـاه بـوده اسـت (عبـدی و علیـزاده ،)1392 ،تغییـرات
ترجیـح مسـافرت از مذهبـی بـه سـیاحتی (اجتهدنـژاد کاشـانی و
قوامـی )1392 ،کـه موجـب تغییـر کارکـرد تعطیلات شـده اسـت
و بـه گفتـه مانهایـم ) (Mannheim, 1993یکـی از شـاخصهای
مردمساالرانهشـدن فرهنـگ اسـت و در نهایـت تجربـۀ مسـافرت
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خارجـی کـه ذائقۀ بسـیاری را در جامعـۀ معاصر ایران تغییـر داده و
ایرانیـان بـه دالیـل بسـیار به سـمت مرزهـا روانه شـدهاند.

••سفر و بازاریابی فرهنگی

ابتـدا پژوهشـگران رادیکالـی بـه رویکـرد فرهنگـی بـه بازاریابـی و
مصرفکننـده توجـه کردنـد کـه ارزشهـای بنیادیـن بازاریابـی را از
طریـق تحقیقـات انتقادی به چالش میکشـیدند .اتخاذ سیاسـتهای
مرتبـط بـا بازاریابـی فرهنگـی بـه طـور فزاینـدهای اهمیت پیـدا کرد
و فعالیتهـای مربـوط بـه آن موجـب توجـه مخاطبـان ناهمگن شـد
) .(Moisander & Valtonen, 2006در بازاریابـی فرهنگـی ،همـه چیز
حـول محـور مشـتری میچرخد و تحقیقـات و دانـش بازار بـه او این
امـکان را میدهـد تـا خـود را بـا نیازهـای مشـتری تطبیق دهـد .این
امر مسـتلزم آن اسـت که سـازمانهای مختلـف از نیازهـای فرهنگی
افـراد آگاهـی داشـته و هـر محصـول را با بخشـی از جمعیـت مطابق
سـازند ) .(Silva, Sousa & Fernandes, 2019در زمینـۀ گردشـگری،
بهخصـوص در بُعـد بینالمللـی بازاریابـی فرهنگـی ابـزاری بـرای
نشـاندادن محصـول و ایجـاد تعامـل بـا مشـتری فراهـم میکنـد
).(Sousa, Silva & Malheiro, 2020
فـروش محصـوالت گردشـگری بایـد در فضایـی اتفـاق افتـد کـه از
مصرفکننـدگان به تولیدکنندگان منتقل شـود تا تضمینـی بر درآمد
در مقصـد باشـد .ایـن حالـت ،زمانـی اتفـاق میافتـد که گردشـگران
در مقصـدی دور از خانـه ،فرهنگـی آشـنا مییابنـد .کیـو)(Qu, 2016
معتقـد اسـت کـه انگیزههـای فرهنگـی بـر سـفر گردشـگران غالـب
شـده اسـت .امـروزه مرزهـا دیگر تنها محـدود به مرزهـای جغرافیایی
نیسـت و بیـن مـردم مرزهایـی از فرهنـگ نیـز کشـیده شـده کـه تا
حـدی تصمیمگیـری آنهـا را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت .بازاریابـان
بـا آگاهـی از ایـن واقعیتهـا ،مؤلفههـای فرهنگهـای مختلـف را در
تبلیغـات مربـوط بـه مقصـد قـرار میدهنـد تـا مشـتریان بتواننـد با
مقصـد ارتبـاط برقرار کننـد .در جامعـۀ ایرانی که دورۀ پسـتمدرن را
تجربـه میکند و زمینـۀ چندانی برای بازاریابی فرهنگـی فراهم نکرده
اسـت به سـختی میتـوان مفاهیمـی را در این خصوص یافـت .از این
رو ایـن سـؤال مطـرح اسـت که «آیـا بازاریابـی فرهنگی با اسـتفاده از
گردشـگری میتوانـد بـه حفـظ هویت افـراد کمـک کند؟»

••چارچوب مفهومی

ادبیات پیشـین سبک زندگی ،مصرف گردشـگری و بازاریابی فرهنگی
را محصـول پیامدهای ُخرد میدانـد و به درک چگونگی ایجاد نظم در
سـاختارهای بزرگتـر کمک میکنـد .در کنار بسـیاری از ویژگیهای
دورۀ معاصر ،مصرفگرایی منجر به تغییر ارزشها میشـود .بر اسـاس
ایـن تغییـرات ،عواملی نظیر هویت ،تأثیر خود را در تعیین نوع سـبک
زندگـی از دسـت میدهنـد .در حقیقت ،این مسـئله سـبک زندگی را
بـه یک واقعیت سـیال تبدیـل کـرده و افـراد را وارد دنیاهای چندگانه
کـرده اسـت ) .(Tomlinson, 2003به بیان گیدنـز )(Giddens, 2013
میتـوان سـبک زندگـی را مجموعـهای یکپارچـه از شـیوهها دانسـت
کـه فـرد به دلیـل فرمبخشـیدن فیزیکی بـه هویتش به اسـتقبال آن

مـیرود .از آنجـا کـه الگـوی مصرف یکی از جنبههای اساسـی سـبک
زندگـی را تشـکیل میدهـد ،بسـیاری از نظریهپـردازان از ایـن منظـر
بـه آن نـگاه میکننـد .وبلـن ( )1396الگـوی مصـرف طبقـۀ مرفـه را
تحلیـل کـرده و پیشـنهاد میدهد که انگیـزۀ مصرف آشـکار تا حدی
برآمـده از حسـادت و تقلیـد ،دو محرک مقایسـهای ناپسـند اسـت .او
اسـتدالل میکنـد کـه پسانداز نسـبت به مصرف آشـکار ابـزار خوبی
برای تبلیغات نیسـت.
گیدنـز ) (Giddens, 1993همچنیـن بازتابندگـی را بـه عنوان ویژگی
اصلـی جوامع مدرن میدانـد .بازتابندگی یعنی فرد به دنبال بازآفرینی
هویـت خـود از دنیای مدرن سـود میبـرد و آن را تغییر میدهد .یکی
از پیامدهـای اساسـی ایـن بازتابندگـی تکامـل فرهنگهـای مختلف
اسـت .بازتابندگی فرهنگی به این واقعیت اشـاره دارد که هر فرهنگی
دارای معانی باز و غیر قطعی اسـت .بوردیو ( )1380اسـتدالل میکند
کـه جامعـه بـه عنـوان یک فضـای اجتماعـی نمایـان میشـود که در
آن رقابتهـای بیپایانـی در حـال برگـزاری اسـت و تمایزهایـی کـه
چارچـوب مـادی را بـرای نهـاد اجتماعـی و فرهنگـی فراهـم میکند
تکامـل مییابد .فضای اجتماعی بر اسـاس سـرمایه سـاخته میشـود.
هرچه سـرمایۀ شـخص بیشتر باشـد ،موقعیت وی در فضای اجتماعی
باالتـر اسـت .بـوکاک ) (Bocock, 2008معتقـد اسـت مصـرف نهتنها
زندگـی طبقـات بـاال را به خـود اختصـاص داده ،بلکـه زندگی طبقات
پایینتـر را نیـز تحـت تأثیر خود قرار داده اسـت .بـرای بوکاک مصرف
شـامل کاالهایـی اسـت کـه بـه سـبب ارزش نمادیـن آنها خریـداری
میشـوند ،نـه به سـبب ارزش مصرفـی آنها.
اگرچـه بودریـار ) (Baudrillard, 1998بـر اهمیـت رسـانهها بـرای
تجزیهوتحلیـل سـبک زندگی و تغییـرات آن متمرکز اسـت ،اما توجه
ویـژهای بـه تبلیغـات دارد .تبلیغـات بـه عنـوان برسـاختی از جامعـۀ
مصرفکننـده ،یـک عنصـر مـدون از وضعیت اجتماعی اسـت و منجر
بـه نوعـی مشـارکت عمیق میشـود که دنیـا را به قطعاتـی از واقعیت
اجتماعـی تبدیـل کـرده اسـت .ظرفیـت تبلیغـات و رسـانهها بـرای
جداکـردن نشـانهها از بافـت اجتماعـی ،به مشـتریان این احسـاس را
میدهـد کـه میتواننـد بخشـی از جهـان را بـه تصـرف درآوردنـد .او
از طریـق مفهـوم بازیافـت یادآور میشـود افـرادی کـه نمیخواهند از
موجهـای تبلیغـات عقـب افتند ،باید با شـرایط جدید سـازگار شـوند.
در دنیـای امـروز تبلیغات عملکـرد اخالقی و ایدئولوژیک داشـته و فرد
را بـه سـمت مصرف بیشـتر سـوق میدهـد .آنها بـه طور مـداوم فکر
میکننـد کیسـتند ،چگونه به نظـر میرسـند و میخواهند که چگونه
باشـند .بنابرایـن در جامعهای که درهایش را به سـمت آیندهای مبهم
گشـوده اسـت ،شـکلدادن هویت فرهنگـی امری پرمخاطره اسـت.
افـراد بـرای بازتعریـف نقشهـای خـود ،در هویتهـای پیشـین خود
تجدیـد نظـر کردهانـد .آنها بـا بهرهگیری از شـرایط موجود بـا تجارب
و نگرانیهـای جدیـدی مواجـه گشـتهاند ،در حالـی کـه عواقب منفی
ناشـی از ایـن تغییـرات را به دلیـل هیجانات خـود نادیـده گرفتهاند.
تصویـر  1چارچـوب مفهومـی پژوهـش را نشـان میدهـد و تلاش
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بـرای درک اجـزای آن مسـتلزم ایـن اسـت کـه پژوهشـگر مسـئله را
موشـکافانهتر بررسـی کنـد.

روش پژوهش

مطالعـۀ پیـش رو یـک مطالعـۀ کیفـی اسـت کـه سـعی در نمایش و
سـاخت پدیدههـا دارد .بر اسـاس اصـول الگوی ساختاری-تفسـیری و
اجتنـاب از نظریهپردازی و فرضیهپردازی ،روش کیفی شـروع به تولید
مجموعهای سـؤاالت اساسی و دسـتهبندی دادهها برای ساختن نظریه
میکنـد .نظریـۀ دادهبنیاد روش انجـام عملیات پژوهش حاضر اسـت.
بـرای جمـعآوری دادهها پژوهشـگر از مصاحبههای نیمهسـاختاریافته
بهرهمنـد شـده و بـا اسـتفاده از نمونهگیـری هدفمنـد بـه سـراغ
کارشناسـان بازاریابی ،گردشـگری و علوم اجتماعی و همچنین افرادی
کـه تجربـۀ بیـش از ده سـفر بـه خـارج از کشـور را داشـتهاند رفتـه و
تلاش کرده تـا اصل تنـوع را حفـظ کند.
دادههـای مـورد اسـتفاده در نظریـۀ دادهبنیـاد بایـد تجربی باشـند ،از
ایـن رو ،بـه صـورت عینـی و در حین عملیـات پژوهش پـس از انجام
 47مصاحبـه دادهها به اشـباع نظری رسـید (جدول  .)1قبـل از انجام
مصاحبـه ،مصاحبهشـوندگان بـه صـورت کامـل در جریـان اهـداف
پژوهـش قـرار گرفتنـد .هر مصاحبـه  30دقیقه به طـول انجامید و در
تعـدادی ،مجـددا ً به مصاحبهشـوندگان رجوع شـد تا ابهامـات موجود
برطـرف شـود .تحلیـل و کدگـذاری مصاحبههـا از همـان مصاحبـۀ
نخسـت آغـاز و همیـن مسـئله منجر شـد تـا سـؤالهای مصاحب ه در
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طـول مـدت پژوهش تکامـل یابند .مصاحب ه و سـؤاالت مربـوط به آن
مشـتقی بـود از ادبیـات پژوهـش ،مصاحبههـای پیشـین و تجربیـات
پژوهشـگر :دالیـل و شـرایط سـفر بـه کشـورهای مختلـف ،تجربـۀ
مدرنیتـه بـه عنوان یـک فرد ایرانـی ،توانایی بـرای مقاومـت در مقابل
تبلیغـات ،نحـوۀ تعامـل بـا دیگران ،نحـوۀ مصـرف و اشـکال فراغت و
تفریـح .پـس از جمـعآوری دادهها ،طبقهبنـدی و مرتب شـده و در دو
دسـتۀ دادههای مشـاهدهای و مصاحبـهای از یکدیگر تفکیک شـدند.
سـپس کدگذاری باز آغاز شـد و مفاهیم اسـتخراج شـدند و با استفاده
از کدگـذاری محـوری ،مقـوالت عمـده به دسـت آمد که هر کـدام به
یکـی از حـاالت شـرایطی ،تعاملی/فراینـدی و پیامدی اختصـاص و از
همان رویکرد قابلیت تفسـیر داشتند .چنین تفسـیری باید مقوالت را
بـه صـورت منطقی و تحلیلـی در ارتبـاط با یکدیگر قرار دهد .سـپس
در سـطح باالتـری از انتـزاع و بـا اسـتفاده از کدگذاری گزینشـی یک
مقولـۀ هسـته به دسـت آمد که میتوانسـت کلیـت موضوعـات را در
بـر گیرد.
لینکـن و گوبـا ) (Lincoln & Guba, 1985معیارهایـی پایـهای بـرای
اعتبارسـنجی تحقیقـات و پژوهشهـای کیفـی بیـان میکننـد کـه
میتـوان آنهـا را هموزن بـا پایایـی و روایی دادههـا در تحقیقات کمی
دانسـت کـه شـامل اعتبـار ،انتقالپذیـری و اطمینانپذیری اسـت.
اعتبـار پژوهـش کیفـی شـامل فعالیتهایـی اسـت کـه احتمـال
بهدسـتآوردن یافتههـای معتبـر را افزایـش میدهنـد .روشهـای
تأمیـن اعتبـار عبارتانـد از درگیـری و مشـاهدۀ طوالنیمـدت،
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جدول  .1اطالعات مشارکتکنندگان .مأخذ :نگارندگان.
دستهبندی
کارشناس گردشگری

کارشناس علوم اجتماعی

کارشناس بازاریابی

افرادی با بیش از  10سفر خارج
کشور

اطالعات
جنسیت

مرد ( - )11زن ()3

تحصیالت

کارشناسی ارشد ( - )3دکتری ()11

شغل

گشتبر (تور لیدر) ( - )2سمت مدیریتی ( - )4استاد دانشگاه ()8

جنسیت

مرد ( - )7زن ()2

تحصیالت

کارشناسی ارشد ( - )6دکتری ()3

شغل

نویسنده و روزنامهنگار ( - )3معلم ( - )1دانشجو ( - )2استاد دانشگاه ()3

جنسیت

مرد ( - )4زن ()2

تحصیالت

کارشناسی ( - )4کارشناسی ارشد ()2

شغل

فعال حوزۀ دیجیتال مارکتینگ ( - )4مسئول تولید محتوا ( - )1برنامهنویس ()1

جنسیت

مرد ( - )11زن ()7

تحصیالت

دیپلم ( - )2کارشناسی ( - )7کارشناسی ارشد ( - )6دکتری ()3

شغل

حوزۀ فناوری ( - )5سمت مدیریتی ( - )4آزاد ( - )3دانشجو ( - )2استاد دانشگاه ( - )2امالک ( - )1خانه دار ()1

سن

بیشتر از  60سال ( 50 - )2تا  60سال ( 40 - )3تا  50سال ( 30 - )6تا  40سال ( 20 - )5تا  30سال ()2

سکونت

تهران ( - )7اصفهان ( - )2قم ( - )2همدان ( - )1کرمانشاه ( - )1مشهد ( - )1تبریز ( )1رشت ( - )1کرمان (- )1
بندرعباس ()1

بازبینـی توسـط همـکار ،بازبینی توسـط مشـارکتکنندگان ،تکنیک
مثلثسـازی (ترکیب و تلفیق) ،جسـتجو برای شـواهد مغایـر و اعتبار
پژوهشـگر کـه در ایـن پژوهش از تکنیک مثلثسـازی اسـتفاده شـد.
قابلیـت انتقـال از نظـر مفهومـی ،شـبیه تعمیمپذیـری در مطالعـات
کمـی اسـت .ایـن قابلیـت بـه ایـن مسـئله اشـاره دارد کـه دادهها در
وضعیتهـای مشـابه بـرای دیگران نیز معنایی مشـابه ایجـاد میکند.
در ایـن حالت با ارائۀ جزئیات بیشـتر در خصوص شـرکتکنندگان در
پژوهـش تالش شـد تـا این مفهـوم نیز پوشـش داده شـود.
اطمینانپذیـری از نظـر مفهومـی ،بیشـتر شـبیه بـه پایایـی و آزمون
مجـدد در رویکردهـای کمـی اسـت و بـه پایداربـودن یـا پایدارنبودن
الگـوی دادههـا در موقعیـت یا زمانـی دیگـر اشـاره دارد .در این حالت
پژوهشـگر میتوانـد در گزارشهـای خـود از نقـل قولهایی اسـتفاده
کنـد که عینـاً بیانگر گفتار مشـارکتکنندگان اسـت .در این پژوهش
نیـز برای رسـیدن به اطمینانپذیـری برخی از نقـل قولها با صراحت
بیان خواهند شـد.

یافتهها

14مقوله از دادههای جمعآوریشـده اسـتخراج شـد که در سـه دستۀ
اصلی شـرایطی ،تعاملی و پیامدی ،تجزیهوتحلیل شـده اسـت (جدول
.)2

••مقولههای شرایطی

-چالشهای ساختاریدر گذشـته ،جامعـۀ ایرانـی شـاهد سـاختاری اجتماعی بـا فاصلههای
طبقاتـی کمتر بود .مدرنیزاسـیون کـه باعث ایجاد تحـوالت بزرگی در
زندگی مردم جهان شـد ،کشـور ایـران را نیز از قلـم نینداخت .محیط
داخلـی نیـز بـه واسـطۀ انقلاب ،آشـوب و همچنیـن سیاسـتهای
تبعیضآمیـز دولتـی بـا فاصلۀ چشـمگیری میـان طبقـات اجتماعی
مختلـف روبـرو شـد .با ایـن همه سـفر ایرانیان به خـارج از کشـور در
دهههـای اخیـر رونـق یافتـه و ایـن امر منجر بـه برخـورد طبقۀ مرفه
بـا پدیـدۀ گردشـگری به مثابـۀ یک عنصر تمایززا شـده اسـت .اگرچه
ایـن طبقـه از رفـاه نسـبی بیشـتری برخـوردار اسـت ،اما بسـیاری از
ارزشهـای بنیادیـن از میـان رفت .به طـور کلی میتوان کشـور ایران
را در دهههـای گذشـته دسـتخوش چالشهـای سـاختاری فراوانـی
دیـد .یکی از مصاحبهشـوندگان معتقد اسـت تا زمانـی که چالشهای
سـاختاری گریبانگیر کشـور اسـت بازاریابی فرهنگـی نمیتواند نقش
پررنگـی ایفـا کنـد« :کشـور ایـران هـر نـوع تحولـی را به خـود دیده
اسـت .بسـیاری از مـردم بـا عالقه به فرهنگهـای موجود ،از بسـیاری
از قوانیـن سـرخورده هسـتند و چـه بسـا سـفر بـه خـارج از کشـور را
ط آمرانه میداننـد .فرهنگ مـا چنان در
پـا بیـرون گذاشـتن از خطـو 
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جدول  .2کدگذاری مصاحبهها .مأخذ :نگارندگان.
مقوالت عمده

مقوالت عمدۀ نهایی

نوع مقوله

فاصلۀ طبقاتی  -تعامل طبقات  -تفسیرهای ضعیف  -مدرنیزاسیون ناگهانی-
تمایززدایی -قوانین  -نوسان اقتصادی -همسویی فرهنگی  -ارزشهای بنیادین

چالشهای ساختاری

شرایطی

تعامالت بینگروهی  -تعدد سفر  -تصویرسازی  -مقایسۀ فرهنگی  -تبلیغات
دهانبهدهان  -ارتباطات گسترده  -مهاجرت  -تنوع  -دیگرخواهی

گسترش تعامالت بین فرهنگی

شرایطی

انقالب و آشوب  -تحوالت  -فرصتسوزی  -سرعت تغییرات  -انگیزههای جدید -
انباشت سرمایه  -کاالنگری  -ارزشآفرینی  -نمایش

تغییرات سریع

شرایطی

نگاه خیره  -شبکههای اجتماعی  -گوشی موبایل  -ارتباط با خارج  -اینترنت
آموزش مدرن  -ضرورت مدرنیسم  -گسترش مجاری ارتباطی  -هجمۀ تبلیغات -
نرمالیزاسیون -ماهواره
مقابلۀ سنت و مدرنیته  -هنجارشکنی  -تمایززایی  -ناهمواری توسعه  -شکاف
بیننسلی -تورم  -عدم تناسب ثروت و فرهنگ  -فرهنگگریزی
هویتیابی  -جابجایی فضایی  -نقشهای سنتی  -محدودیت  -حق انتخاب
مذهبگریزی  -قدرت یافتن زنان  -نهادهای مدرن  -کاهش تبعیض جنسیتی  -هویت
کاذب  -فردگرایی

تناقضات توسعه

شرایطی

تحول در هویت افراد

تعاملی

افزایش مصرف

تعاملی

گذراندن اوقات فراغت  -سرعت کسب ثروت  -بیبرنامگی  -جلب توجه  -رفتار
متفاوت -شکاف طبقاتی

نمایش طبقۀ اجتماعی

تعاملی

سرمایهداری  -بازتابندگی  -پولمحوری  -عملکرد اخالق  -ترس از عقبماندن -
سازگاری  -بازیابی هویت  -دارایی

بازیافت

تعاملی

الکچری  -شوآف  -تفریحات مدرن  -دلزدگی  -تغییر نامحسوس -عدم تداوم شخص -
هژمونی تفریح

فراغت مدرن

تعاملی

آزادی  -پوشش  -سیستم منسوخ  -کاهش تعهد  -سیاستزدگی  -انتقاد  -تحت فشار
بودن  -دسترسی  -حس رهایی

سیاست رهاییبخشی

تعاملی

سرعت پیمایش  -ناسازگاری  -همرنگی با محیط  -سستی  -ارزشهای ضعیف -
ارزشهای حاکم  -لرزۀ اعتقادی

تغییر ارزشها

پیامدی

تحرکات اقتصادی  -بیثباتی محیطی  -عقبافتادگی  -بیتوجهی به تمایزها -بحران
معنویت  -انحطاط اخالق

عدم تعادل مادیات و معنویات

پیامدی

تعاریف جدید  -تحمیل هویت  -عدم امنیت درونی  -اتوپیا  -عدم وجود میانجی -
پاسخ به دغدغههای ذهنی  -سرمایۀ فرهنگی ضعیف

تعارض هویت

پیامدی

مصرف آشکار  -مد  -رقابت  -تقلید  -برند  -قیمت  -ظاهرسازی  -عدم تواضع

هـم آمیختـه کـه مجالی بـرای ارائـۀ دسـتمایهای جذاب به گردشـگر
نمیدهـد [بـه دنبال کلمه میگـردد]  ...ببینید ،شـما نمیتوانید فالن
آژانـس را مجبـور کنیـد کـه بیـا و فقـط روی ایـن بخـش فرهنگ ما
10
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کار کـن ،چـون بخشهای دیگـرش دافعه دارد .واقعیت اینجاسـت که
گردشـگران خارجی هم چندان به دنبال همسـویی فرهنگی نیسـتند
و اهدافشـان از سـفر چیزهای دیگری اسـت .البته همۀ این صحبتها
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زمانـی محلـی از اعـراب دارنـد کـه هنـوز وضعیـت اقتصـادی افـراد
دگرگون نشـده باشـد و بتوانند هزینههای سـفرها را پرداخت کنند».
-گسترش تعامالت بینفرهنگیکشـور ایـران در منطقۀ اسـتراتژیکی قرار گرفتـه اسـت .در این میان،
تعاملات فـردی و خانوادگـی و مسـافرتهای متعـدد بـرای اهـداف
مختلـف بـه کشـورهای دور و نزدیـک امکانپذیـر شـده اسـت و از
سـوی دیگر برنامههای توسـعهای کشـور به سـمت جذب گردشگران
بیشـتری حرکت میکند .گردشـگرانی که تصویر ذهنیشـان از ایران
قبـل و بعـد از سـفر متفاوت اسـت و همین افـراد میتوانند بـه عنوان
ابزارهـای جـذب گردشـگران دیگـر از طریـق تبلیغـات دهانبهدهـان
ت نیـز بـر تعاملات
باشـند .همچنیـن پدیدههایـی نظیـر مهاجـر 
بینفرهنگـی افـزوده و ارتباطـات را افزایش داده اسـت .ایـن ارتباطات
زمینـۀ تعاملات بیشـتری بـا افـرادی از فرهنگهـای دیگـر را فراهم
کرده اسـت که روزبهروز گسـتردهتر میشـود .یکی از گردشـگرانی که
بـه  17کشـور مختلف سـفر کـرده اسـت چنیـن میگوید:
« میدونـی ،من عاشـق فرهنگمونم .همین چیزهای ریزودرشـتی که
گوشـهوکنار پیـدا میشـه .ولـی خیلیـا از یـه چیزایی دلشـون پره که
هـر چـی بهشـون بگی ایـن چیـزا جـزو فرهنگمونـه ازت نمیپذیرن.
برداشتشـون از سـنت منفیـه .فکـر میکنـن چـون حجـاب اجباریه،
همـه چیـز زوره [ ]...وقتـی آدمایـی از فرهنـگای دیگـه رو میبینم به
خـودم میگـم شـاید مـا عقبموندهایم ،شـاید مـا حق هیـچ انتخابی
نداریـم ولـی بعـد کـه میبینـم قوانیـن همهجـا هسـت پیـش خودم
میگـم کاش همـۀ آدما میتونسـتن بیان و ببینن کـه فرهنگ خیلی
هم قشـنگه .چـرا باید همـه مثل هـم لباس بپوشـن؟»...
-تغییرات سریعجامعـۀ ایـران ،مدرنیتـه را به سـرعت تجربه کرد .بسـیاری از تغییرات
به درسـتی درک نشـد و فرصت همسـویی بـا جریانهـای بازاریابی را
بـه افـراد نـداد .جامعـه برای فـرار از وضـع موجود خـود را وابسـته به
تجربـۀ سـفرهای خارج از کشـور دیـد و عناصر فرهنگـی نقش باخت.
سـرعت تغییـرات بـه قدری بـود که جامعه فرصـت پیدا نکـرد خود را
با آن هماهنگ سـازد .انگیزۀ سـودآوری ،انباشـت و سـرمایهگذاری در
مقیاسهـای وسـیع ،منجر بـه تعارض رادیکال با سـنتهای گذشـته
و کاال هـدف غایـی شـد و همه چیز حول آن شـکل گرفت .پیامدهای
ایـن تغییـرات منجر بـه تحرکهـای اقتصادی سـریع و ناهموار شـد.
علاوه بـر ایـن ،وجـود رسـانههایی کـه تصویرهـای ذهنـی افـراد را
مخـدوش میکردنـد و ارزشهـای جدیـدی میآفریدنـد ،منجـر بـه
ازدسـترفتن ارزشهـای فرهنگی شـد.
« ...کـی بـدش میـاد هـی عکسهـای مختلـف از سفرهاشـو بـذاره
اینسـتاگرام؟ یـه عده میگن شـوآفه ،بـذار بگـن [ ]...راستشـو بخوای،
مـن هرجایـی بدونم ایرانـی زیاده نمیرم .همین چنـد وقت پیش رفته
بودیـم ترکیـهً ،
اصلا نموندیـم اسـتانبول ،سـریع رفتیـم مارماریس، 1
البتـه از بدشانسـی باز هم تو رسـتوران هتل یه آقاهه پشـت سـرمون
داشـت فارسـی حرف مـیزد [میخنـدد]».

-تکنولوژیدر دنیـای امـروز بسـیاری از روابط در بسـتر تکنولوژی اتفـاق میافتد.
در حقیقـت تکنولـوژی دروازهای رو به مدرنیتـه بود که حرکت جامعه
را بـه آن سـمت افزایـش داد .رواج فناوریهـای اطالعاتـی در میـان
رقابتهـای اقتصـادی و تغییـر سـبک زندگـی باعـث شـده اسـت که
مـردم فراتـر از چارچوبهـای سـنتی گام بردارنـد و فرهنـگ خـودی
اقناعشـان نکنـد .یکـی از کارشناسـان حـوزۀ بازاریابـی در اینبـاره
میگویـد:
«در گذشـته موبایـل بـه عنـوان یـک وسـیلۀ تجمالتـی بـه حسـاب
میآمـد .تعـداد کمی از مـردم توانایی خریدش را داشـتند .همانهایی
هـم کـه داشـتند از قابلیتهای محدودش اسـتفاده میکردنـد .دنیای
امـروز امـا زندگـی بـدون تکنولـوژی را برنمیتابـد .همـه چیـز درون
گوشـیها اتفـاق میافتـد .حتی همیـن فرهنگی که شـما از آن حرف
میزنـی [ ]...تکنولوژیهـای بازاریابـی از همیـن دیوایسهـا هم عبور
[مـن نوعـی منظورمه] کارهای نیسـتم کـه تصمیم
کـرده .دیگـر مـن ِ
بگیـرم تبلیغـات را برای کی بفرسـتم .ایـدۀ آن را میدهـم ،طراحیش
میکنـم و بعـد دیگـر مشـتری میدانـد و سـرچهایش».
مصاحبه شوندۀ دیگری میگوید:
«فـرض کـن داری تـو نت میچرخـی ،بعد تورهای مختلف ساجسـت
مـیده .یـا ً
مثلا صبح تـا شـب اس ام اسهایی که میـاد ،خب من که
عاشـق سـفرم بـرام مهـم نیسـت اونجا چقـدر بـا فرهنگ کشـور من
حـال میکنـه یـا تو چند تـا رسـتوران میتونم قرمهسـبزی بخـورم».
رسـانههای بصـری دیگـر در خانۀ هر ایرانی پیدا میشـوند و بسـیاری
از خانمهـای خانـهدار بـا تماشـای برنامههـای مختلـف فارسـیزبان
یـا سـریالهای ترکـی مجـذوب تصاویـر میشـوند .بـه نظر میرسـد
محتـوای چنین رسـانههایی بیشـتر اغواکننده هسـتند تا آموزنـده .از
سـوی دیگـر ایـن رسـانهها مبلـغ بسـیار خوبی بـرای مصرف آشـکار
هسـتند کـه ارتبـاط چندانـی بـه فرهنـگ ندارنـد .بنابرایـن چنـدان
عجیب نیسـت که چنین رسـانههایی را بتوان یکی از عواملی دانسـت
کـه در صـورت تبلیغاتـی مبتنی بـر فرهنـگ و پیشـهکردن بازاریابی
فرهنگی میتوانسـتند تأثیر بهسـزایی بر جامعۀ ایران داشـته باشـند.
یکـی از شـرکتکنندگان کـه خانم خانـهداری بـود ،ایدههـای خود را
اینگونـه بیـان کرد:
«چیزهایـی کـه در ایـن فیلمهـا نشـان داده میشـود هیـچ ارتباطـی
بـا فرهنـگ مـا نـدارد .هدفشـان این اسـت که مـا را وسوسـه کنند تا
پولهایمـان را دور بریزیـم [نیشـخند میزند] چیزهایی هم که نشـان
میدهنـد برعکس فرهنگ و دین ماسـت .خیلی از چیزایی که نشـون
میـدن خیلـی بیاهمیته ،تازه دارن یک سـری چیزها مثـل خیانت رو
هـم تـو زندگیها عادیسـازی میکنـن [ ]...همینها اگه نشـون بدن
یه کشـور دیگه شـبیه ما هسـتن من به سـفر رفتن ترغیب میشـم».
-تناقضات توسعهتوسـعه در مناطقـی کـه فرهنـگ بومـی عنصـر تعیینکننـدهای بـه
حسـاب میآیـد ،بـا تناقضـات بیشـتری روبـرو خواهـد شـد .ایـران
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کشـوری اسـت که ویژگیهای خاص بومی ،هنجارهـای تعیینکننده
و ارزشهـای سـنتی را درون خـود گنجانـده اسـت .بـه همیـن دلیل،
توسـعه در مناطـق مختلف کشـور ایـران دورههای ناهمواری را پشـت
سـر گذاشـته و با تناقضات بسیاری روبرو بوده اسـت .توسعۀ اقتصادی
فـارغ از توسـعۀ فرهنگـی پیامدهایـی را بـرای افـراد به همراه داشـته
اسـت .از میـان فعالیتهـای مدرنی که تناقضات مختلفـی ایجاد کرده
اسـت میتـوان به سـفرهای خـارج از کشـور اشـاره کرد .ایـن فعالیت
بـه صحنهای برای نمایش آشـکار طبقۀ اجتماعی تبدیل شـده اسـت.
یکـی از مصاحبهشـوندگان بـا ذکـر ایـن تناقضهـا چنیـن میگوید:
«اولیـن بـاری کـه میخواسـتم بـرم سـفر خـارج ،همین گرجسـتان،
بـه خانـوادهام گفتـم میروم کیـش .پدرم آدم سـختگیری بـود ،اجازه
نمـیداد کـه مـن بـا دوسـتانم به سـفر خارج بـروم .بعـد بـرای اینکه
عکساشـو بـذارم تو فیسبـوک مجبور شـدم کل فامیالمونو بالک کنم
[میخنـدد]»
یکـی از متخصصان جامعهشناسـی ایـن عدم هماهنگی در توسـعه را
اینطـور بیـان میکند:
«افـراد زیـادی در ایران هسـتند که بر خالف موجهای تـورم در مدت
کوتاهـی ثروتمنـد شـدهاند و فرصـت نکردهاند تا ثروت و فرهنگشـان
را بـا یک نسـبت رشـد دهنـد .اگـر بخواهند خیلـی از نظـر فرهنگی
افـراط کننـد بچههایشـان را بـرای تحصیـل بـه خـارج میفرسـتند.
واقعیـت اینجاسـت که اینهـا مدرنیزاسـیون فرهنگـی را عمیقاً طی
نکردهانـد و ترجیـح میدهنـد تغییـرات در ظاهـر را دنبـال کننـد و
بالطبـع بازاریابـی فرهنگی هـم نمیتوانـد مؤثر واقع شـود».
مصاحبهشـوندگان تناقضهـای توسـعه در داخـل را عامـل مهـم
بیتوجهـی بـه امری نظیـر بازاریابی فرهنگی میدانسـتند .امـا با این
همـه بسـیاری نیـز معتقـد بودنـد کـه این مسـئله بـا وجـود زمانبر
بـودن میتوانـد فراینـدی مثبت باشـد .این نقـل قول یکـی از افرادی
اسـت که به گفتۀ خودش سـاالنه یک یا دو سـفر به خارج از کشـور
دارد:
«مـن وقتی نشـانی از فرهنگمـان در کشـورهای دیگـر میبینم ذوق
میکنـم .یـک بار در یک فروشـگاه داشـتم با دوسـتم حـرف میزدم
کـه یـک خانـم آمـد و از ما پرسـید چـه زبانی حـرف میزنیـد؟ آوای
زیبایـی دارد .بقیـه اینجـوری نیسـتن .از هرچـی مربـوط بـه ایرانـه
فراریـن .دچـار ریسیسـم برعکس شـدیم [ ]...به نظر مـن یه جاهایی
سـطح رفـاه کـه رفتـه بـاال ،سـطح فرهنگـو آورده پایین .ظاهرشـون
مدرنـه ولی شخصیتاشـون نه».

••مقولههای تعاملی

-تحول در هویت افراداگـر چـه در خصـوص منابـع هویتیابـی اتفاقنظـری وجود نـدارد،
امـا توافـق گسـتردهای در ایـن بـاره وجـود دارد کـه بـا گسـترش
مدرنیزاسـیون ،منابـع سـنتی هویتیابـی قدرتشـان را از دسـت
میدهنـد .از آنجـا کـه چنین منابعی در جوامع سـنتی محـدود بود،
افـراد منفعالنـه هویـت مییافتند .اما فراینـد مدرنیزاسـیون ،افراد را
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از طریـق جابهجایـی فضایـی و در نظـر گرفتـن فرصتهـا از دایـرۀ
محـدود نهادهـای سـنتی آزاد میکنـد.
در جامعـهای نظیـر ایـران کـه هویتیابـی فـرد محدود بـه فرهنگ
خانـواده بـوده ،شـخصیتهای مذهبـی و اجتماعـی تـا حـدی بـه
جامعـه تحمیـل شـدهاند .امـا طـی دهـۀ گذشـته عوامـل زیـادی از
جملـه امـکان انتخـاب ،انحطـاط محدودیتهـای سـنتی و کاهـش
تبعیضهـای جنسـیتی باعـث شـده اسـت تـا جامعه مقاومـت خود
را در برابـر تغییـرات کاهـش دهـد .در نتیجه قـدرت نظارتی جامعه
کاهـش یافتـه و ارزشهـا اهمیـت خـود را از دسـت دادهانـد .امروزه
فرزنـدان زندگـی کـردن ماننـد والدین خـود را نمیپذیرنـد و تالش
میکننـد تـا سـبک زندگـی خـود را بـر اسـاس نهادهـای مـدرن
انتخـاب کنند.
-افزایش مصرفدر ایـران ،مصـرف گردشـگری از طیـف گسـتردهای از انگیزههـا
سرچشـمه میگیـرد .کسـانی کـه فراتـر از نیازهـای اساسـی گام
برداشـته و تحـرک اقتصـادی را تجربـه کردهانـد بـه سـمت انجـام
سـفرهایی بـه مقاصـد گرانقیمت متمایـل شـدهاند .بنابراین کمیت
و عملکـرد بیانـی و ظاهـری کاالهـا و خدمـات ،جایگزیـن کیفیت و
عملکرد ابزاری آنها در زندگی شـده اسـت .افراد با اسـتفاده از سـفر
هویـت اجتماعی خود را معرفی میکنند .یکی از مصاحبهشـوندگان
چنیـن بیـان کرد:
«تـو دنیـای امـروز اینکـه شـما بـه خـودت برسـی ،لباسـای برنـد
بپوشـی و سـفر خارج بری نشـون میـده خیلی از بقیـه جلوتری [در
پاسـخ به سـؤال من کـه در چه بعـدی؟] منظورم اینـه مدرنتری».
-نمایش طبقۀ اجتماعیاینجـا ،مسـئله ایـن اسـت کـه سـرمایۀ فرهنگـی و اجتماعـی ایـن
قشـر از تحـرک و توسـعۀ اقتصـادی آنهـا عقبتـر اسـت و بازاریابی
فرهنگـی نیز شـاید نتوانـد مؤثر واقع شـود .بنابراین آنهـا نمیتوانند
نحـوۀ سـفر خویـش را مدیریـت کننـد .بـه گفتۀ افـراد ،آنهـا گاهی
بـدون داشـتن برنامـه بـه سـفر اقـدام میکننـد .گاهـی سـفر برای
آنهـا بـه معنـی خرج بیشـتر پول و مصرف آشـکار اسـت .بـه عبارت
دیگـر ،آنها به دنبال باالکشـیدن خـود از خالل طبقات تعریفشـدۀ
اجتماعـی هسـتند و در کنـار مصـارف آشـکار روزمـره به سـفرهای
خارجـی نیـز اقـدام میکننـد .چنیـن نحـوهای از گذرانـدن اوقـات
فراغـت و مصـرف آشـکار به معنای عدم رشـد یا سـکون نیسـت ،اما
مفهومـی غیرمولـد دارد .بـه گفت ۀ یکـی از مصاحبهشـوندگان چنین
سـفرهایی بـرای افراد نشـان از قـدرت اقتصـادی دارد:
«چنیـن افـرادی دائمـاً در تالشـند تـا در مکالمات روزمـرۀ خود نیز
بـه طـور مکـرر بـه داراییهـا و خاطـرات سـفر خـود اشـاره کنند تا
غیرمسـتقیم طبقـۀ اجتماعیشـان را که بـا ثروت به دسـت آوردهاند
یادآور سـازند».
-بازیافتدر جوامـع مـدرن نگرش نسـبت به رسـانهها تغییر کرده اسـت و افراد
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در همـه حـال تبلیغات کانالهای مختلـف را در نظر دارنـد .افراد برای
بازیابـی هویـت از طریـق بازتابندگـی ،تبلیغاتی که تشـویق بیشـتری
نسـبت بـه مصرف آشـکار دارنـد را دنبال میکننـد و از ایـن طریق به
دنبال هویتیابی هسـتند .سـرمایهداری نیز از طریق راههای مختلفی
افـراد را بـه توجـه بیشـتر بـه داراییهـای خـود سـوق داده اسـت .در
نتیجه شـاهد کاالییشـدن جنبههای زندگی هسـتیم کـه ارزشهای
مختلـف را بـا یکدیگر در هم آمیخته اسـت .این سیاسـت باعث شـده
اسـت تـا هزینههای گزافی به فرد تحمیل شـود کـه پایبندی چندانی
بـه فرهنـگ ندارنـد و در مـواردی منجر به نقـض قوانیـن اخالقی نیز
میگردنـد .به گفتـۀ یکـی از بازاریابان:
«امـروزه طبقـۀ ثروتمنـد جامعـه همـه چیـز را حـول محـور ارزش
مـادی میدانـد .مـن افراد زیـادی را میشناسـم که با وجـود کمبودن
بودجهشـان و یـا حتـی تعارضهـای فرهنگـی بسـیاری که دارنـد باز
هم به سـفر میروند .کافی اسـت کمی طعم تبلیغات را بچشـند .آنها
معتقدنـد گرانتـر بودن هتلها از تأثیر معجزهآسـایی بر نحـوۀ گذران
سفرشـان برخوردار است».
-فراغت مدرنتغییـرات در سیسـتمهای کاری ،پیشـرفتهای فنآوری ،شناورشـدن
سـاعتهای کار و تغییـرات مـدرن اوقـات فراغـت بیشـتری را بـرای
افـراد به وجود آورده .سـفرهای مـداوم به کشـورهای خارجی و اقامت
در هتلهـای مجلـل و تفریحـات گرانقیمـت اکنـون بـه بخشـی از
تفریحـات ایرانیهـا تبدیـل شـده اسـت .پرسـهزنی در مراکـز خریـد،
خریـد از برندهـای مشـهور ،غـذا و مشـروبات الکلـی گرانقیمـت در
رسـتورانهای الکچری و بازی در کازینوها همگی بخشـی از تفریحات
افـرادی شـده کـه فعالیتهایی را بـرای گذرانـدن اوقـات فراغت خود
انتخـاب کردهانـد کـه سـنخیت چندانی با فرهنگشـان نـدارد .یکی از
مصاحبهشـوندگان چنیـن گفت:
«مـن به سـفر میـرم که تجربـۀ جدید بهدسـت بیـارم .چیـزی که تو
کشـور خـودم ندارم .تـو ایران این برندا شـعبه نـدارن ،اگر هم داشـته
باشـن که شـناخت جنس اصل کار ما نیسـت [ ،]...تو ایران یه سـری
تفریحا هسـت ،ولی قابل مقایسـه نیسـتن بـا چیزی که خـارج تجربه
میکنی» .
-سیاست رهاییبخشییکـی از تغییراتـی کـه نهتنهـا در جامعـۀ ایران کـه در سراسـر جهان
همهگیـر شـده ،اعتقـاد به حقوق انسـانی اسـت .نسـل جدیـد پس از
دسـتیابی گسـترده به اطالعات با سـرعت تمام به سـوی آن شـتافت.
در حالـی کـه زمـان چندانـی بـرای تطبیق بـا تغییرات جدیـد صرف
نکـرده بودنـد .گرایـش آنها بـه آزادیهای ظاهـری در هر جنبـهای از
زندگـی مدرن از جمله سـبک زندگـی و نشـاندادن اغراقآمیز چنین
گرایشـی در سـفرهای برون مرزی یکـی از تالشهایی اسـت که برای
تحقـق اهـداف خود انجـام دادهاند .به گفتۀ یکی از مصاحبهشـوندگان:
«جوانـان امـروز میفهمنـد کـه اوضـاع تغییـر کـرده و از هـر راهـی
بـرای فـرار از شـرایط کمـک میگیرنـد .جالبتـر اینکـه جرئـت پیدا

کردهانـد در برابـر بسـیاری از سـنتها مقاومـت کننـد .فکـر میکنـم
اگـر همینجـوری پیـش برویـم چند نسـل آینـده ،هیچ شـباهتی به
ما نداشـته باشـند».
••مقولههای پیامدی
-تغییر ارزشهاتغییـر ارزش در نتیجـۀ تغییـر شـیوۀ زندگـی اسـت و ممکن اسـت با
توجـه بـه هنجارهـای یک جامعـه تأثیرات زیادی داشـته باشـد .آنچه
در خصـوص تغییـرات ارزشـی سـفر نگرانکننـده بـه نظـر میرسـد
ناسـازگاری شرایط بومی اسـت .به گونهای که حدفاصل فراموششدن
و کنارگذاشـتن این ارزشها پیمودن چند سـاعت مسـیر هوایی است.
«هـر اون چیـزی کـه بد بـود تبدیل به یـه چیز خوب میشـه ،هر چی
هـم کـه خـوب بـود یهو میـره کنـار و یادمـون میـره .منظـورم ظاهر
نیسـتا ،یهـو میبینی یارو ک ً
ال میشـه یـه آدم با یه طرز فکـر متفاوت».
مصاحبهشوندۀ دیگری گفت:
«این تغییر ارزشها منشـأهای مختلفی دارد .گاهی از همرنگی نشئت
میگیـرد ،گاهـی از حـس رهاییای که به فرد دسـت مـیده ،که حاال
میتونه فشـار نهادهـای اجتماعیای مثـل خانواده باشـه .گاهی هم از
سسـت بـودن ریشـههای فرهنگی .مـن فکر میکنـم اینجـا بازاریابی
فرهنگـی میتونـه مؤثر واقع بشـه .وقتی افراد ببینند کـه فرهنگ آنها
در خارج از کشـور نیز شناختهشـده اسـت گارد بازتری به آن خواهند
داشـت [ ]...شـاید آنها هم بخواهند چنین پیوسـتی را تجربه کنند».
ارزش دیگـری کـه به نظر میرسـد تغییـر یافته این اسـت که کمیت
سـفرها جایگزین کیفیت شـده اسـت و افراد در خالل صحبتهایشان
دائـم بـه آن اشـاره میکننـد .ایـن تغییـر بـه گونـهای چشـمگیر در
شـبکههای اجتماعی دیده میشـود و دلیل اصلی محبوبیت سـفرهای
خارجـی در بیـن آنها توانایی و امکان آن برای نشـان دادن قدرت مالی
و ارضـای حس خودبرتربینی اسـت.
-عدم تعادل مادیات و معنویاتتحـرکات اقتصادی سـریع و تا حدی بیسـابقه ،چندپارهشـدن هویت
مذهبـی ،قومی و فرهنگـی و همچنین بیثباتـی محیطهای مختلف،
تغییـرات فرهنگـی بیسـابقهای را بـه جامعـۀ ایرانـی تحمیـل کـرده
اسـت .حرکـت بـه سـمت فردگرایـی و انحطـاط تعهـدات خانوادگی،
روابـط گسـترده و گاه خـارج از عـرف ،هنجارشـکنیها ،بحرانهـای
اخالقـی ،هژمونـی فرهنـگ گذرانـدن اوقـات فراغت به شـیوۀ غربی و
کاالییشـدن سـفر همگـی از پیامدهایی اسـت که مانـع از تأثیرگذاری
بازاریابـی فرهنگـی بـرای جـذب گردشـگر ایرانـی میشـود .بـه گفتۀ
یکـی از مصاحبهشـوندگان:
«نگرانـی شـدید جامعۀ مـدرن در خصوص نحوۀ گـذران اوقات فراغت
و مصـرف آن بـه گونـهای آشـکار باعث تأثیرات روحی بسـیاری شـده
کـه خودکمبینـی و احسـاس عقبافتادگـی یکـی از نشـانههای آن
اسـت .ریتم سـریع تغییرات ،قدرت همسوشـدن با آن را در بسـیاری
از حوزههـا از افـراد گرفتـه .گاهـی بـه واسـطۀ دغدغههـای کاری و
تجـارت ،خواسـته یـا ناخواسـته دچـار فرهنگپذیـری از فرهنگهای
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بیگانه میشـوند و چه بسـا بخشـی از آن را به عنوان سـوغات با خود
میآورند».
دیگری میگوید:
«خرید بخش مهمی از سـفر اسـت .به اندازهای که ممکن اسـت تمام
پسانـدازم را خـرج کنم و بعـدش تازه اول بدبختی اسـت [میخندد].
قشـنگ خودمـو میتکونـم و هرچـی پـول دارم خـرج میکنـم و
برمیگـردم .حتـی یادمـه یه بار سـر خرید یه سـاعت پول کـم آوردم.
نمیدونـی بـا چه بدبختـیای بابـام پول حوالـه کرد».
-تعارض هویتهـر گـروه اجتماعـی در برابـر تغییـرات مـدرن چالشهـای هویتـی
انبوهـی پیـش روی خـود میبینـد .چالشهایـی کـه در برخـی
سـفرها تشـدید شـده اسـت .از آنجـا کـه آنهـا منابع مختلفـی برای
تعریـف مجـدد هویت خـود ندارنـد ،بـرای ارزیابی خویش بـه ناچار
بـه افـرادی از طبقـۀ اجتماعـی یکسـان روی میآورنـد .در نتیجـه،
ارزشهـای مصرفـی جدیـدی به فرد تحمیل میشـود تـا هویتش را
بازیابـد .بـا ایـن همه نمیتوان خلأ واقعی فرد را نادیـده گرفت ،چرا
کـه ایـن نحـوۀ پاسـخ به تحـوالت به همـان انـدازه کـه از اعتقادات
فـرد سرچشـمه میگیـرد توسـط پاسـخهای کنشـگران دیگـر نیـز
تحریـک میشـود .یکی از مصاحبهشـوندگان بـا زبانی متفـاوت این
مسـئله را بیـان کرد:
«دختـری کـه میخواهـد سـبک زندگـی مدرنـی داشـته باشـد اما
خانـواده او را محـدود میکنـد ،بـه محـض اینکـه چنیـن فشـاری
را تجربـه میکنـد از فرهنگـش جـدا میشـود .چـرا کـه تجربـۀ آن
برایـش ناخوشـایند اسـت .شـما چنین محدودیتـی را بسـط بده به
جامعـه .بدون شـک بـار ناامیدیـش دوچندان میشـود .شـاید دیگر
فرصتـی هـم بـرای جبـران آنهـا پیـدا نکند چرا کـه عرصـهای برای
نشـاندادن خـود نمییابنـد».

نتیجهگیری

هـدف از ایـن مقالـه روشـن کـردن عواملـی اسـت کـه موجبـات
کمرنگشـدن بازاریابـی فرهنگـی در جامعـه میشـود .در دوران
معاصـر ،طبقۀ باال و حتی متوسـط جامعۀ ایران هویت نهادینهشـدۀ
خود را در بسـیاری از امور از جمله شـیوۀ مصرف آشـکار و سـفر به
دسـت فراموشـی سـپرده و نهتنهـا بـه دنبـال یافتـن نشـانههایی از
فرهنـگ در سـفرهای خود نیسـتند که در بسـیاری مـوارد نیز از آن
فـرار کـرده و آن را در مفاهیمـی نظیـر رهایی معنـا و هویت خود را
در سـفر بـر اسـاس موقعیتهـای اجتماعـی تعریـف میکنند.
تحـرک چشـمگیر اقتصـادی ،گسـترش سـفرهای بـرون مـرزی،
افزایـش تعـداد گردشـگران خارجـی و رسـانههای مختلـف راهـی
بـرای یافتـن منابـع هویتی مـدرن را در اختیار افراد قرار داده اسـت.
تأثیـرات منفـی ایـن عوامـل باعـث شـده تـا مـردم وقت و سـرمایۀ
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بیشـتری بـرای گذراندن اوقـات فراغت به گونهای متفـاوت با هویت
فرهنگـی خود داشـته باشـند .وضعیـت مطلوب مقاصد گردشـگری،
نشـاندادن تمایـز طبقۀ اجتماعی از طریق سـفر ،تفریحـات متنوع و
تجربههـای متفاوتـی کـه دسـتیابی بـه آن درون کشـور امکانپذیر
نیسـت آنهـا را بـه چنیـن سـفرهایی متمایلتر کـرده اسـت .آنها از
چنیـن اطالعـات و مشـاهدههایی بـه عنـوان مالکـی بـرای ارزیابی
شـیوههای زندگـی مـدرن اسـتفاده کردهانـد .ورود عناصـر فرهنگی
مـدرن نیـز ایـن رونـد را شـدت بخشـیده اسـت .در حقیقـت ایـن
عوامـل باعـث افزایـش آگاهـی جامعـه از محیـط خارجـی ،گرایش
آنهـا بـه اسـتقالل و تمایزآفرینـی از طریق سـفرهای خارجی شـده
اسـت .افـراد برای تحقـق اهـداف فوقالذکر اسـتراتژیهای مختلفی
از جملـه زیر سـؤال بردن سیسـتم فرهنگـی را پیشـه کردهاند .پس
بدیهـی اسـت کـه بازاریابـی فرهنگـی قـدرت چندانـی بـرای وصل
کـردن افـراد بـه ریشههایشـان نخواهد داشـت (تصویـر .)2
سـرمایۀ فرهنگـی ضعیـف باعـث تفسـیرهای سـطحی از تبلیغـات
شـده و چـه بسـا تفسـیرهای متفاوتـی نظیـر مصرفگرایـی را نیـز
رقـم زده و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اکثـر مسـافران مـدرن در
سـفر ،هویـت متفاوتـی پیشـه میکننـد که هدایـت آن در دسـتان
نظـام سـرمایهداری اسـت .آنهـا بـا مقایسـۀ اجتماعـی بیـن خـود و
رسـانههای تصویـری ،گاه حس رضایـت مییابند و گاه ناخشـنودی
و همیـن مسـئله تناقضـات هویتـی را تشـدید میکنـد .تضادهـا و
منازعـات ناشـی از اصطـکاک بیـن بازاریابیهـای فرهنگـی و انـواع
دیگـر بازاریابی در تعـدادی از موارد نیز باعـث برجاماندن ارزشهای
سـنتی و بازسـازی نهادها شـده اسـت.
در ادامـه چنـد پیشـنهاد عملیاتـی میآیـد کـه میتوانـد جوامـع را
یـاری رسـاند تـا بهتـر و بیشـتر با پدیـدۀ گردشـگری بـه مثابه یک
عنصـر تمایـززا و سـبک سـفر در عصر مـدرن کنار بیاینـد .اول آنکه
توسـعۀ گردشـگری در جوامـع کمترتوسـعهیافته بایـد کند باشـد تا
بـه افـراد فرصت کافـی داده شـود تا تحت فشـار کمتری با شـرایط
جدیـد سـازگار شـوند و خـود را بـا آن تطبیـق دهنـد .دوم آنکـه،
بهتـر اسـت از هجمههـای تبلیغاتـیای کـه عمـوم جامعـه را هدف
قـرار داده و باعـث میشـود این سـبک سـفر بـه عنوان یـک هویت
معاصـر خـود را معرفـی کنـد کاسـت و رفـاه جامعـه را نبایـد تنهـا
منـوط به میـزان سـفرهای برونمرزی آنها دانسـت .سـوم آنکه ،باید
فرصتهـای آموزشـی مرتبـط بـا گردشـگری در اختیـار جامعه قرار
گیـرد تـا مهارتها و دانش آنهـا را در زمینههایی ماننـد بهکارگیری
شـبکههای اجتماعـی و نـوع نـگاه آنها به مسـائل اجتماعـی افزایش
داد و سـرانجام آنکـه بهکارگیـری یـک سیاسـت فراگیر با مشـارکت
و توانمندسـازی همـۀ طبقـات جامعه برای تسـهیل توسـعۀ متوازن
نقشـی اساسـی در جلوگیـری از چنیـن پدیـدهای خواهـد داشـت و
باید تشـویق شـود.
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