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  پست مدرن خدمات مهمان نوازي  مصرف كنندگان
  1ابتهال زندي

 

  :نكات كليدي

  مصرف خدمات مهمان نوازي درجامعه ي : امروز شاهد افزايش روز افزون  شواهدي هستيم كه گواه اين مطلب هستند كه
  .نظر ماهيت پراكنده شده است امروزي غرب از 

  تجزيه ايجاد شده درنقش هاي اجتماعي ثابت ، به افراد اين آزادي را داده است تا هر هويتي را كه مي خواهند در جامعه ي
  .پست مدرن براي خود بر گزينند 

  اوري هاي ارتباطي و تجزيه فرا روايت ها، مركزيت فن: در مهمان نوازي مصرف پست مدرن بر پايه ي سه اصل قرار دارد
  .فرهنگ مصرف كننده ي سرمايه داري جديد  

  انتقال از يك مدرنيست به يك پست مدرنيست باعث شده كه رفتار مصرف كننده، مشكالتي را براي تمامي كساني كه به نوعي
  .درگير بازاريابي براي خدمات مهمان نوازي هستند پديد آورد

  

  :بازاريابي پست مدرن

وي . پست مدرنيسم مشكالت جدي را بر سه راه مطالعات مصرف امروزي ايجاد كرده است ) Thomas  )1997:54طبق نوشته هاي 
)  read‐ world( ، جهان واقعي ) read – time( معتقد است كه اين امر به اين دليل است كه  بازاريابي ، بازاريابي زمان واقعي 

ريابي پست مدرن همان طور كه در كتاب هاي بازاريابي استاندارد منعكس مي شود به طور آشكار برخي كامال پست مدرن است چرا كه بازا
  :تعدادي از اين قواعد كلي رامعرفي مي كند   Thomasدر ادامه . از قواعد كلي را به چالش مي كشاند

  نياز مصرف كننده  
  برتري مصرف كننده  
 تداوم رفتاري  
 تمايالت مصرف كننده  
  ارزش مشاهده شده  

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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  تصوير محصول  
  فروشنده –جدايي خريدار  
  سازمان  –تمايز افراد  
  فرايند  –جدايي محصول  
  توليد  –تقسيم مصرف  

و ديگر )  1997( Sholtzو  Firatو ) 2000( Brownو )  Thomas  )1997اگر ما مقدمه ي ارائه شده توسط نويسندگاني چون 
ي شدند را بپذيريم واضح است كه نياز داريم تا پست مدرنيسم را آن گونه كه به مصرف مهمان نوازي كساني كه پيشتر در اين كتاب معرف

  .امروزي مربوط مي شود مطالعه كنيم 

اين بخش به دنبال يافتن موضوعاتي كليدي در بطن مدرنيسم است و تالش مي كند تا راه هايي بيابد كه بتوان اين موضوعات كليدي را 
اين بخش نه به دنبال يافتن جزئيات پيشرفت پست مدرنيسم است و نه مي . نوازي عصر حاضر شناسايي و توصيف نمود  در صنعت مهمان

ما بحث خود را تنها به شناخت پست مدرنيسم آن گونه كه به اشكالي از مصرف . خواهدچگونگي استفاده آنرا در جوامع عصر حاضر بيابد 
  .كنيم  مهمان نوازي مربوط مي شود محدود مي

  

  : معرفي پست مدرنيسم

يك موضوع مشترك كه در ادبيات امروزي در مورد مصرف مي توانيم پيدا كنيم اين است كه در جوامع امروزي غرب مصرف از نظر ماهيت 
  .پراكنده شده است 

Logily )1999  ( مي گويد كه يك تغيير )لگو هاي سليقه ي جهاني به ساليق تغيير ارزش ها و باورهاي بر پايه ي توليد انبوه صنعتي و ا
اين تغيير با الگوهاي الكترونيكي خريد و مصرف و تشخيص ابهامات ذاتي در مصنوعات مدرن . شناخته شده است ) و ترجيحات شخصي 

 Foxall& Goldsmith. (مستند شده است  اين انتقال از يك مدرنيست به يك پست مدرنيست باعث شده تا مصرف ) 1994
  .را براي تمام افرادي كه درگيربازاريابي كاالها و خدمات مهمان نوازي هستند ايجاد كند ،مشكالتي 

. به همراه مشاهده ي كاهش در نقش هاي ثابت اجتماعي ، افراد آزادند تا هر هويتي كه مي خواهند در يك جامعه ي پست مدرن برگزينند 
همان . يت هاي خاص هرروز، افراد با آنها مواجه مي شوند هر كدام از اين هويت ها داراي يك نقش هستند كه در موقع

افراد آزادند هر هويتي كه بخواهند برگزينند و اين هويت ها در يك : مي گويد ، هيچ خود واقعي وجود ندارد  Foncanlt (1980(طوركه
را براي زينت بخشيدن و بيان يك روش كم  مصرف كننده مدرن كاالهايي: مي گويد ) Ogilry  )1990:15.فرايند تغيير مداوم قرار دارند 

و بيش مستمر و قابل تشخيص مي خريد ، مصرف كننده ي پست مدرن با تركيبي الكترونيكي از كاالها و خدمات بازي مي كند تا يك 
ت را به گروه هايي وارد اين بحث مي شود كه اگرچه تحقيق بازار اكثر جمعي Ogilry. سري از هويت هاي ناپايدار آزمايش را تجربه كند 

از نوع مستمر و قابل تشخيص مصرف كنندگان تصميم كرده بود اما تحقيق بازار پست مدرن به اين مسئله دست يافت كه افراد در يك  
بسته به حس و حال و موقعيت، همان افراد ممكن است در يك لحظه همچون پولداران كالس : Ogilryگروه  باقي نمي مانند طبق مثال 

  .رفتار كنند ) از نظر موقعيت اجتماعي ( رفتار كنند و لحظه ي ديگر همچون مصرف كنندگان كالس پايين باال 

تكه تكه شدن و پايين بودن تعهد به اين امر، منجر به مصرف كنندگاني مي شود كه خودي محكم، متحد و يك شكل ارائه نمي دهند ، 
اين امر به اين داليل است كه ما ) Firat & Shultz 1997( از چندين تكه است  بنابراين گروهي از ترجيحات بدست مي آيد كه پازلي
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همزمان . بايد تاثير بالقوه ي راكد پست مدرنيسم كه ممكن است روي مصرف خدمات مهمان نوازي داشته باشد ، در نظر داشته باشيم 

كنند مشخص مي شود كه الزم است تا توجه بيشتري  وقتي تعدادي از اشكال نظم علمي مشكالت موقعيت پست مدرنيسم را بررسي مي
  .به بررسي روي اين مشكالت شود 

  

  :تعريف پست مدرنيسم 

چنين بحث هايي را مي . صحبت درباره ي پيشرفت و ادامه ي نقش پست مدرنيسم در جامعه ي امروزي در بحث اين بخش نمي گنجد 
هيم بدست آوريم توجه به جنبه هاي كليدي پست مدرنيسم و راه هايي است كه آنچه كه ما مي خوا. توان در جاهاي ديگري انجام داد 

براي رسيدن به اين هدف الزم . مربوط به يك مشكل كليدي از جامعه ي معاصر ، نقش مصرف و به ويژه مصرف مهمان نوازي مي شود 
د اركان مهم و كليدي پست مدرنيسم بحث كنيم است تا درباره  سرچشمه هاي تفكر پست مدرنيسم صحبت كنيم و به طور خالصه در مور

  .در ادامه ي اين كتاب به كاربرد جنبه هاي اين اركان در بخش هاي مختلف صنعت مهمان نوازي معاصر مي پردازيم . 

ي هدف با تمركز آن رو) آن طور كه در بخش دوم اين كتاب خواهد آمد ( بحث درباره ي رويكرد مدرنيسم سنتي در رفتار مصرف كننده 
كه در قسمت سوم اين كتاب آمده ( گرايي و تحليل كمي ، با جنبه هاي پست مدرن با تمركز آن بر روي تشريفات ، اسطوره و نمادگرايي 

  .جايگزين شده است ) است 

توانيم  يكي از مشكالت مهم در بررسي پست مدرنيسم و كاربرد آن در مطالعه ي مصرف در مهمان نوازي اين است كه ما دقيقا نمي
پست مدرنيسم شامل يك دامنه وسيع از پيشرفتهاست ، نه تنها در . تعريف دقيقي از مفهوم آنچه كه در پي  توصيف آن هستيم ارائه دهيم 

فلسفه و علوم اجتماعي بلكه در معماري ، هنر ها ، ادبيات ، مد و ديگر رشته ها وقتي از چنين كلمه اي استتفاده مي كنيم بايد به فكر 
او درباره ي پست مدرنيسم مي . خالصه شده اند ) Brown )1995ريف آن به روش هاي متفاوت بسياري باشيم ، اين مشكالت توسط تع

پست مدرنيسم غيرقابل لمس ، يك حس و حال ، يك لحظه ، يك جنبه ، يك موقعيت ذهن است تا مجموعه اي از تئوري ها يا « گويد 
  » يك چارچوب ذهني 

قوي محكم و مد . پست مدرنيسم يك حركت معاصر است  ": ارائه شده وي مي گويد ) gellner  )1992:22توسط  يك نگرش مشابه
اين گونه به نظر مي رسد كه هيچ اعالميه پست مدرن وجود ندارد كه كسي بتواند .. وراي اين مشخص نيست چه شيطاني است . روز است 

( پست مدرنيسم ليزترين  "نيز مي گويد )  Scott )1998  :183 "رستي بشناساند به اين اطمينان برسد كه بتواند نظرش را به د
slippery  ( است كه به واسطه ي حرف اضافه  "مدرنيسم  "بنابراين كلمه ي .كه به چندين راه تعريف و استفاده مي شود .. كلمه هاست

به عالوه ، مشكالت ارائه . بر با مد روز استفاده و درك مي شود به هم وصل شده كه به نوبه ي خود به طور نزديكي تقريبا برا "پست "ي 
ي تعريف بوسيله ي اين حقيقت كه پست مدرنيسم آمده است تا به چيزهاي متفاوت در زمينه هاي متفاوت مطالعه معني هاي متفاوت 

تنها نكته ي قابل : ي گويد م)  1995:11 (brownآن گونه كه )  featheston 1991. (بدهد ، سخت تر و وخيم تر شده است 
تشخيص اجماع در رسيدن به توافق نظر در ميان پست مدرنيسم با اين حقيقت كه پست مدرنيسم متشكل از دامنه ي وسيعي از نظم 

ي ، نمونه هاي حضور پست مدرن در طراحي و دكور ، داستان فيلم ها و اختيار ضبط موسيقي ، تبليغات تلويزيون: هاست  سخت تر شده اند 
به عالوه وقتي دامنه ي نظم هاي موجود در پست مدرنيسم ، )  hebdige 1986( مجله ها ، مقاالت انتقادي و ويدئوها وجود دارد 

گسترش مي يابند ، تغيير شكل مفاهيمي كه بر پايه ي آنها هستند بي نهايت گرانبها مي شوند ، به سادگي انعكاسي از پراكندگي ميان اين 
آن گونه كه . ماهيت نا همگون تفكر پست مدرن باعث آشفتگي هاي قابل توجهي شده است )  Brown 1995. ( مي بود سلسله نظم ها 
Rosenan )1992:14  ( شخصيت  ":مي گويدcut  وpaste   پست مدرنيسم نبود يكپارچگي آن هردو نشان از يك نقص و قوت است
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ا تعداد فراواني از جايگزين ها اجازه مي دهند تا راههاي متنوع و متفاوت اركاني كه هر كس مي تواند چيزي بيابد تا موافق آن باشد ام. 

به طور همزمان در لبه ي سقوط به . پست مدرنيسم تحريك كننده و جذاب است ... مشمول پست مدرنيسم مي شوند را كنار هم قرار دهند 
  .آشفتگي قرار دارد 

به هر حال مشكالت تعريف مفاهيم پست مدرنيسم دليل كافي براي رد كردن استفاده ي آن در توجه بازاريابي و مصرف در مهمان نوازي 
پست مدرنيسم مفهومي مبهم است و در نتيجه سخت براي استفاده ولي از . معاصر نيست مشكالت تعريفي در خيلي از مفاهيم وجود دارند 

اگر ما ادبيات وسيع . طالعات ارزشمندي درباره ي رفتار مصرف كننده ي خدمات مهمان نوازي معاصر ارائه دهد سويي نيز مي تواند ا
مربوط به پست مدرنيسم امروزي را در نظر بگيريم كه بيشتر آن در زمينه بازاريابي مهمان نوازي نوشته شده است و اكثرا در ذهن افراد 

چنين متن هايي را مي توان در . تر شده بنابراين به مشخص تر شدن خود آن كمك مي كند  است مشكالت مربوط به اين مفهوم مشخص
يافت به عالوه مي توان  firat (1989)و featherston (1991) ,brown ( 1995 ) , eliot ( 1993 )كتاب هاي افرادي چون 

يافت كه ارزش  Harvey (1989 ) , rosenau (1992 ) متون بسياري براي شفاف سازي پست مدرنيسم  در كتاب هاي افرادي چون 
  . بسياري دارند چرا كه به درك ما از اين مفهوم پيچيده كمك ارزشمندي مي كنند 

  

  :به سوي دركي از پست مدرنيسم 

شروع درك پست مدرنيسم از مركز جامعه غرب با فرهنگ روشنگري ،يك از هم پاشيدگي دائمي در فقدان تامل و خرافات قرون پيشرفت ، 
وحدت جامعه ي انساني ، افراد به عنوان نيروري خالق جامعه ، برتري غرب ،نظريه علمي : اين قضيه شامل جنبه هايي چون . شروع شد 

اين عقايد تا كنون در اروپا و بقيه ي جوامع غربي  (seidman 1994 )ده اي در پيشرفت اجتماعي مي شود به عنوان حقيقت و عقي
احياء : پست مدرنيست ها مي گويند كه اين رويكرد تحت حمله قرار دارند و اين حمله از اين جنبه ها مهم مي شود . اساسي بودند 

عي ، بحران در ايدئولوژي هاي سياسي غرب و بحران در نقد الگوهاي ادبي ، زيبا بنيادگرايي مذهبي ، كاهش قدرت موسسات مهم اجتما
شناسي و فرهنگي گفته مي شود كه يك تغيير عظيم فرهنگي اجتماعي در جامعه ي غرب رخ داده است و مفاهيم پست مدرنيسم را تسخير 

كه برنامه بنيان گذاري برتر سنت غربي را رد مي كند  چنين پست مدرنيسمي مي توان گفت كه يك جهت يابي حكيمانه است. كرده است 
 .  

جهان به خودي خود . در واقعيت اين به ما نمي گويد چه چيز حقيقت ، خوب يا زيباست . هيچ حقيقت مطلق و ارزش واقعي وجود ندارد 
  ( rue 1994 : 273 )و متفاوت از هم  تنها ما تغيير مي كنيم البته به طور متنوع . جهان تغيير نمي كند . هيچ يك از اينها نيست 

Wolin (1992)  نيز از چنين ديدگاهي حمايت مي كند او از پست مدرنيسم به عنوان حركتي نشدني صحبت مي كند.woline  زماني
ا متداوم كه برخي از عبارات كليدي مورد استفاده در ادبيات پست مدرن مثل  ضد ساختار ، غير متمركز بودن و ابهام آلود بودن و ن

اگر چه در ادبيات هيچ اجماع . ،پراكندگي را در نظر مي گيرد مي گويد كه اينها نوعي عدم پذيرش انديشه فلسفه ي غرب را بيان مي كنند 
  .و اتفاق نظري در باره ي ماهيت مدرنيسم وجود ندارد گفته مي شود كه مي توان يك فهم فرهنگي برتر از اين مفهوم شناسايي كرد

Seidman (1990)  مي گويد تجدد گرايي شامل مللي مي شود كه يك انقالب عقيده اي انساني در آنها ايجاد شده باشد مثل پيشرفت
هاي اجتماعي ثبت شده توسط هنرهاي عالي ، علوم عالي و عقيده ي اتحاد افراد از جمله اين مواردند و تصوري از انقالب انساني كه در 

مدرنيسم از عقيده ي پيشرفت ، استدالل ، اكتشافات علمي و ابتكارات تكنولوژي استقبال مي كند . تسلط است انتظار شناسايي خود و پايان 
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مه به عالوه وقتي ما قوانين بنيادي جهان اجتماعي و فيزيكي را درك كنيم مي توانيم آنها را تحليل ، برنامه ريزي و كنترل كنيم و اينها ه

  .)  smart 1992(در مدرنيسم هست  

Crotty (1998)  مي گويد كه جهان مدرن با عقل گرايي شناسانده مي شود و به دنبال آن مدلweberian  به اين ترتيب جهان مدرن
طبق توصيف باال اين خردگرايي در اطمينان و دقت . به عنوان يك چيزي ديده مي شود در ان استدالل ابزاري نوسانات را نگه مي دارد 

مدرنيسم وفاداري عظيمي به . طبيعت مجسم شده است كه علم به عنوان آنچه كه شدني است تلقي شده است علم و كنترل و تدبير 
مي گويند ،مدرنيسم شامل  adorno (1972:3)و  horkheimerهمان طور كه . توانايي استدالل براي كشف اشكال كامل دانش دارد 

هدف همواره آزادي انسان ها از ترس و ايجاد . و تبديل دانش به خيال مي شود  )افسانه ها ( ياس و نا اميدي از جهان ، زوال اسطوه ها 
بحث در باره ي پست مدرنيسم مي تواند دقيقا واقع شود وي مي گويد  Seidman (1990)طبق نوشته هاي . برتري خود بوده است 

به بحث مهمي در جامعه  1980و  1970ي دهه ي پيش آمد و طي سال ها 1960اولين مباحث در باره ي پست مدرنيسم در اواخر دهه ي 
  .پست مدرنيسم به عنوان توصيفي از تغييرات وسيع در هنجارها ، ارزش ها و عقايد پديدار شد  1990شناسي تبديل شد تا سال هاي 

ن مدرنيسم شده مدرنيسم داللت بر اين دارد كه پست مدرنيسم جايگزي "پست"قضيه ي پست مدرنيسم با اين سوال مطرح شد كه آيا 
به هرحال در حوزه ي ادبيات نمي توان به سادگي به اين سوال پاسخ داد چرا كه بسياربه اين بستگي دارد كه ما چطور مدرنيسم را . است 

ين دو برخي از تعاريف پست مدرنيسم به آن به عنوان پديدار شدن از مدرنيسم و در عكس العمل در برابر مدرنيسم يا موازي ب. تعريف كنيم 
  ( milner 1991)مورد اشاره شده مي نگرد 

ديگر نويسندگان به پست مدرنيسم به عنوان يك تضاد عيني در برابر مدرنيسم مي نگردند و معتقدند كه پست مدرنيسم تمامي آنچه كه 
آورد اگر همان طور كه گفته درحاليكه روشن است كه پست مدرنيسم از حركت هاي مدرن سربر. مدرنيسم ادعا ميكند را زير سوال مي برد 

پس پست مدرنيسم  –شفافيت و اطمينان الغاي ابهام و افراد متكي به نفس و قابل كنترل  –شد مدرنيسم در عقايد روشنفكرانه پديدار شد 
طبق .  پست مدرنيسم تمامي مفاهيم يك جهت يابي جامع كل گرا را تكذيب و رد مي كند. نيز به روشني طرد كننده ي مدرنيسم است 

در جايي كه مدرنيسم تالش مي كند تا پايه و اساس خود را بر مبناي حقايق عمومي و  ": مي گويد   crotty (1998:185)گفته ها ي 
براي چنين ادعاهايي از  epistemologicalبي شبهه درباره ي آنچه كه چيزهاي واقعا هستند قرار دهد ، پست مدرنيسم تمامي پايه ي 

به جاي حمايت از شفافيت ، اطمينان ، تماميت و تداوم ،پست مدرنيسم خود را تسليم ابهام ، نسبيت ، قسمت .ي كند حقيقت را رها م
  . غرق لذت بازي ، طنز ، تقليد افراطي و حتي بي نظمي مي كند ... قسمت كردن ، سخت گيري و عدم تداوم 

به هرحال . يكي به سادگي معكوس ديگري است . پست مدرنيسم است مي توان ديد كه اين يك راه روشن تعيين تفاوت ميان مدرنيسم و
پست مدرن در اين راه اين است كه / بسياري از نويسندگان مي گفتند كه مشكل نگرش به جنگ مدرن . قضيه چندان ساده نيست 

 crotty (1998)آنگونه كه  مخصوصا.بسياري از ويژگي هايي كه غالبا مربوط به پست مدرنيسم مي شود خاص پست مدرنيسم نيستند 
 Adornoمس گويد بسياري از انتقادات تفكر مدرنيست توسط بسياري از ساختارگرايان همچون  (1977)c وGiddens  (1979)  

حمايت مي شود اما همان طور كه ساختارگرايان پست مدرنيست نيستند پس با توجه به اين چنين مباحثه اي پيشنهاد مي دهد كه امور 
اين مجادله تا ادبيات پست مدرن .خالف قاعده وقتي پديدار مي شوند كه ما به پست مدرنيسم به عنوان نقطه ي مقابل مدرنيسم بنگريم 

براي اهداف ما من مي خواهم از پست مدرنيسم به صورت . و احتماال تا آينده قابل پيش بيني هم ادامه خواهد يافت نيز ادامه مي يابد 
  .مدرنيسم بودن استفاده كنم  –پست 

 crottyهمان طور كه .عالوه بر آنچه در باال گفتيم من به دنبال بحث درباره ي اين نيستم كه نوگرايي به پايان رسيده است 

مطمئنا پست مدرنيسم داللت بر اين ندارد كه زماني مدرنيسم وجود داشت و حاال توسط پست مدرنيسم  ": مي گويد  (1998:184)
  .. .جايگزين شده است 
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در غرب نمايه هاي كليدي نوگرايي هنوز هستند مثال يك اقتصاد ، سياست  "اثبات گرايي به معناي مرگ اثبات گرايي است  -ظهور پسا

بر صنعت حول و حوش گروه هاي ذي نفع و كليدي سازماندهي مي شود مباحث اقتصادي بر يك ارزيابي ارزش هاي مقايسه  گذاري مبتني
اين موارد همگي كليد مفاهيم نوگرايي هستند و به اين ترتيب اين ناآگاهانه اسن كه . اي بازار آزاد در برابر قوانين ايالت ثابت مي شوند 

  .جامعه ي غرب جايگزين مدرنيسم شده است  بگوييم كه پست مدرنيسم در

نوگرايي از خودش خسته نشده است ، ممكن است در بحران باشد اما به شكل دادن  ":مي گويد  seidman (1994:1)همان طور كه 
به نظر  ":اين طور توصيف شده است  crotty (1998:193)رابطه بين مدرنيسم و پست مدرنيسم توسط .طرح زندگي ما ادامه مي دهد 

در متن يك جهان جديد كهبه نام هاي . مي رسد باظهور پست مدرنيسم دشمني ميان مدرنيست و انبوه فرهنگ به پايان رسيده باشد 
صنعتي گرايي ، ارتباطات انبوه و دسته جمعي ، مصرف - مختلفي توصيف مي شود مثل بين المللي گرايي افراطي ، چند مليتي گرايي ، پسا

پست مدرن  "و  "مدرن  "كلمات . مدرنيسم ناتوان از گرفتن شخصيت نخبه گرايانه ي خود بوده است  - ...اني فرا واقعي كننده گرايي جه
بايد با رجوع به الگوهاي وسيع اجتماعي و فرهنگي ديده شوند كه بتوان آنها را تشخيص داد و با هدف برجسته كردن تمايالت فرهنگي و  "

مي گويند كه اين تمايالت را مي   miller & real 1998 , Seidman 1994 نويسندگاني چون . رد اجتماعي درك شده تحليلشان ك
توان در مناطقي چون اضمحالل در فاصله ميان هنر عالي و هنر معمول اختالطكدهاي زيباشناسي در معماري نوعي حسرت براي سنت در 

و فرهنگي و غيربومي كردن اقتصادهاي ملي و فرهنگ ها مشاهده كرد سراسر هنر ، شكست مرزهاي سنتي بين موسسات اجتماعي و قلمر
دانش پست مدرن شامل مرزهاي نظم يافته ، جدايي علوم ، ادبيات و ايدوئولوژي و تقسيم  "مي گويد  Seidman (1994:2)آنطور كه . 

ت مدرنيسم طرد امروزي عقيده ي مدرنيسم با اين توجه شايد تفاوت تعريفي مهم ميان مدرنيسم و پس "هايي ميان دانش و قدرت است 
پست مدرنيسم مي گويد كه بسياري از ايده آل هاي مدرنيسم مطلق و بي . است كه تجربه ي اجتماعي پايه هاي واقعي بنيادين را دارد 

   (Firat & vankatesh 1995). دوام هستند تا محكم وضروري 

/ يسم و پست مدرنيسم استفاده ي وسيع از ليست هاي معين ويژگي هاي مدرن يك مكانيزم مشترك براي يافتن تفاوتهاي ميان مدرن
از نويسنده اي . وقتي انتقاداتي را مي پذيريم كه چنين ليستهاي حاوي صفات غير بافته شده مي توانند بي معني باشند . پست مدرن است

نتقل كند پس منصفانه است تا بگوييم كه آنها حسي به نويسنده ي ديگر فرق كند و بخواهد حس يك حركت سيستماتيك و كامل را م
  .به اين ترتيب يك سيستم بندي معمولي در اينجا ارائه شده است . براي معكوسيت پست مدرن مي دهند

  

  تاكيد پست مدرنيسم                            تاكيد مدرنيسم 

  تصور                                              شيء/ نماد

  Cartesianموضوع نمادين                                         موضوع 

  موضوع نشانه شناختي                                موضوع شناخت نگر 

  موضوع قسمت بندي شده                           موضوع همسان

  موضوع غيرمتمركز                                  موضوع متمركز

  علت                                                    معلول

  نمادگرايي                                               شيء گرايي
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  نمايش)                                       مضمون ( عني

  )شيء ( حقيقت )                                 ساختگي ( حقيقت 

  ي                                             واقعي فرا واقع

  محلي گرايي                                         جهاني گرايي

  جامعه به عنوان منظر                               جامعه به عنوان ساختار

  logocentricاستدالل                       hermeneuticاستدالل 

  برقراري ارتباط                                      دانستن 

  فرهنگ                                                اقتصاد

  سرمايه داري     اواخر سرمايه داري                             

  سيستم نمادين                                      سيستم اقتصادي 

  توليد                                           مصرف    

  انساني                                               علوم تجربي  

  امريكا+ جهاني گرايي                                       مركز گرايي در اروپا 

 phallocentrismنهضت آزادي زنان            / جنسيت گرايي 

  نگ گرايي                                 استعمار گراييچندفره

  

  يادگيري درس هايي از پست مدرنيسم : مصرف مهمان نوازي 

) پست مدرن ( درحالي كه تعاريف پست مدرنيسم با يكديگر رقابت مي كنند ، معماري ، طراحي ، تاريخ ، ادبيات ، جامعه شناسي درواژه ي 
در مورد ارتباط آن به مصرف محصوالت و خدمات مهمان نوازي مي توان در مورد . و بسيار سخت نموده اند  را از لحاظ تعريف قابل بحث

  .مقايسه ي تعدادي از مفاهيم قابل توجه بحث كنيم 

 نفي فرا روايات كه پيش از اين اشاره كرديم  
 مركزيت تكنولوژي ارتباطات  
  فرهنگ اواخر سرمايه داري 
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  :نفي فرا روايات

به آن به عنوان مركزيت مباحثه درباره  lyotard(1984)اين مسئله مربوط به استفاده از فرا روايات براي حل مشكالت معمول است كه 
يكي از موضوعات مهم پست مدرنيسم را   Lyotard. ي پست مدرنيسم مي نگرد ، به ويژه به آنهايي كه مربوط به دانش مي شود 

نوني فراروايات است وقتي رجوع به تئوري هاي اساسي يا مهم دانش مي دهد ، مثال فلسفه هاي معرفي كرد وآن كاهش قدرت قا
overarching  تاريخ مثل روشنگرايي ، مسائل جنگ طبقاطي و انقالب كارگري توسطMarx   (micholsort &crasser 

. ات ديگر جريان اجتماعي معاصر را توجيه نمي كند پست مدرنيسم مي گويد كه چنين فرا رواي.مورد بحث قرارگرفته شده است    (1990
يكي از نا باوري ها به سوي فراروايات است يك عدم پذيرش ..... وضعيت پست مدرن  "ميگويد  lyotard(1984:88) همان طور كه

 Functorsوظيفه ي روايات از دست دادن  "مي گويد  lyotard(1984:330)اينكه براي انجام هركار تنها يك راه وجود دارد و مجددا  

پست مدرنيسم مي گويد هيچ شكل مجردي از دانش . هايش قهرماني بزرگش ، خطرات بزرگش ، سفرهاي بزرگش و هدف بزرگش است
ر داشت كه فرا ديگر نمي توان به اين امر باوlyotardاز نظر . ممتاز نيست ، هيچ نظريه اي مستقل وابسته نسبت به ديگري نيست 

  .روايات مي توانند دريافت و ضبط حقيقت از هر روايت  سخنراني باشد

مي گويد به منظور فهم پست مدرنيسم ما الزم است lyotard همان طور كه. يك فرا روايت به سادگي يك روايت در ميان ديگران است 
شفافيت كل گرايي سيستم هاي فكري را هدايت . استقبال كنيم از عدم اطمينان و فرديت تقسيم شده . نسبت به تفاوت ها حساس باشيم 

ارزش دانش پست مدرن در اين است كه مارا از تفاوت هاي اجتماعي ، ابهام و برخوردها آگاه كند . كنيم و مانع نا همگوني در اجماع شويم 
در باور به يك اتحاد و خودپيوستگي طبقه  بر يكي از موضوعات و كاهشlyotard كار. تا تحمل ما نسبت به اين موضوع بيشتر شود 

بندي شده است وي مي گويد با تغيير از فراروايات به روايات محلي و از تئوري هاي عمومي به استراتژي هاي عملي ، ما نيز داريم مفهوم 
عكس مي سازند جايگزين سازيم يك موضوع دانستني معقول جهاني را با افرادي با چندين ذهن و دانش كه موقعيت و تاريخ اجتماعي را من

(seidman 1994)  درباره ي عالقه ي ما به كاربري مفاهيم پست مدرنيسم در يك درك از مصرف مهمان نوازي وlyotard  مي
 گويد كه عالوه بر تعبير در راهي كه ما درباره ي دانش فكر مي كنيم بايد يك عدم تمركز موازي در جهان اجتماعي را قبول كنيم حال چه

اصرار دارد كه هيچ مركز ، هيچ موضوع ، يك  lyotard(1984)همان طوركه پيشتر گفته شد . به سياست رجوع مي كنيم چه به خود 
. شكل ، هيچ چسبندگي و هيچ دستوري وجود ندارد و اين عدم اطمينان نيز شامل خود برابري و به همان اندازه به كل شامل مي شود 

  .در ابتدا با كمبود اطمينان و كاهش باور به اتحاد و خود چسبندگي طبقه بندي شد  lyotard(1984)پست مدرنيسم طبق گفته هاي 

نفي فرا روايات منجر به عدم حل تفاوت ها و تمايزات مي شود كه به نوبت منجر به جايگزين شدن ، چند پارگي به جاي كليت ، ابهام 
 )شده است   clear –cutزات جايگزين اطمينان و طنز ،تقليد و هزل جايگزين تماي crotty  1998   همانطور كه  ( crotty 

كه اتفاق افتاده است جامعه در حال تجربه ي يك وضع انفجار   massificationبه سبب وسعت ودرجه  ":مي گويد  ( 1998:104)
به اين . بي هاي متظاهر است است كه درآن تمايزات، محو شده و در يك وضعيت پست مدرن بي نهايت مبهم ، فوق واقعيت و كاميا

در عوض مي . ترتيب پست مدرنيست ها از تالش براي تحميل دستورات بر هرج و مرج و تقسيم و چندپارگي واقعيات اجتناب مي ورزند 
 . بپذيريم  گويند كه ما بايد محدوديت هاي دانش خود را قبول كرده و ارزش عموميت گرايي را زير سوال ببريم عدم امكان حقايق جهاني را

  firat & Shultz ( 1997 : 199)  در محيطي كه به طور فزاينده تعهد كمتري نسبت به هر ديدگاه يا مارك وجود دارد  "نيز مي گويند
بلكه تنها يك وابستگي لحظه اي ، توليد مداوم ،فرمول سازي مجدد ، موقعيت يابي مجدد و بازسازي تصورات ايجاب شده است در يك 

ايات چند پاره  شده كه هيچ كس قدرتي وراي تصوري كه نشان مي دهد ندارد ، موفقيت تنها از راه بازاريابي معقولي كه جنبه سيستم رو
هاي ارتباط نمادين و زبان شناختي شناسايي كنندگان براي استخدام و بازشناسايي آنها به صورتي كه تصورات فوق العاده ارائه مي دهد 

را زير سوال مي برد و مي گويد تعميم هاي اين ماهيت محدود  overarchingسم ارزش چنين تئوري هاي حاصل مي شود پست مدرني
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هستند مفهوم بازاريابي به دنبال اين است كه نظم را بر بي نظمي و چند پارگي كه صنعت مهمان نوازي معاصر را طبقه بندي مي كند 

محدوديت هاي دانش ما درباره ي پند پاره شدن ) دو روش رد مي كند اول تحميل كند پست مدرنيسم چنين تالش هايي را از طريق 
مدارك اندكي در جهت حمايت از چنين تعميم هايي در باره ي مصرف مهمان نوازي موجود ) مصرف مهمان نوازي ناديده مي گيرد و دوم 

  . است 

  

  مركزيت تكنولوژي هاي ارتباطي

انبوه ايجاد كند كه هيچ نمونه ي مشابه  Simulacraرسي جهاني به يك فرهنگ توليد و اين مربوط به پست مدرنيسم مي شود كه دست
 baudrillard). براي آنها نيست  : 1983  او اولين كسي است كه گفته مي شود يك تئوري اجتماعي پست مدرن تنظيم كرد   (

(kellner 1988)  ه شده درك ارائه مي دهد كه در يك عصر ارتباطي وگفت كه در معني وسيع تر پست مدرنيسم يك شيوه ي تغيير داد
با  ":مي گويد  Solomon (1998 :30 )همانطور كه .لحظه اي از طريق يك دامنه ي وسعت داده شده ي رسانه ها پرورانده شده است 

ي دوبعدي ،يك نگاه كردن به جهان آنطور كه يك دوربين تلويزيوني مي نگرد چشم پست مدرن طول و پهناي تجربه ي يك منظره 
كارناوال ، گرفتن تصورات ، سطح اغوا كننده را كاهش مي دهد اشباع توسط تكنولوژي شكل مهم عصر پست مدرن است ، به طور وسيع 
تر گفته شد كه مدل ها ، كدها ،تظاهر ، ديدگاه ها و تصورات فوق واقعيت جايگزين ارزش استفاده اجناس شده است در نتيجه ما در جهان 

تجربه  (miller &real 1998)، زندگي مي كنيم كه تصور يا علت يك واقعه جايگزين تجربه و دانش مرجع يا معلول شده است  متظاهر
آنها در يك موقعيت فرا . پست مدرن يك نوع هم زماني است ، آن به دنبال يافتن گذشته براي تصورات خود و استفاده ي آنها ست 

در نتيجه مصرف كننده هاي امروزي صنايع ساختگي مصرف . همتر از آنچه كه نشان مي دهند شده اند واقعيت وجود دارند كه عالمت ها م
مي   miller & read (1998:30 )طبق آنچه . مي كنند و بر آنچه كه عالمت ها نشان مي دهند يا معني مي دهند تمركز نمي كند 

علت يك واقعه مستقيم جايگزين تجربه و دانش مرجع يا معلول آن شده ما در جهاني از ظواهر زندگي مي كنيم كه عالمت يا  "گويند 
  . است 

نشان دهنده واقعي بيشتر از ) ورا ( فرا واقعيت مربوط به يك تمايز نا مشخص ميان واقعي و غير واقعي مي شود كه در آن پيشوند فرا 
توسط يك محيط مشابه دوباره توليد مي شود ، واقعي نمي وقتي واقعي اي كه همان محيط است ديگر يك دادني نيست اما . واقعي است 

 ":مي گويد   baudrillard (1993:23)براي توضيح بيشرمي توان گفت كه آن چيزي مي شود كه .شود اما واقعي تر از واقعي مي شود 
قعيت نوعي وضعيت است كه در از نظر وي با ظهور فرا واقعيت شبيه سازي شامل خود واقعيت مي شود فرا وا "يك توهم مشابه خودش 

 Disney landخودش از مثال   baudrillardآن مدل ها جايگزين واقعيت و شبيه سازي شده در سراسر صنعت مهمان نوازي است ، 

صحبت مي شود  Micky mouseوقتي از . استفاده كرده و مي گويد كه اين مكان خيلي واقعي تر از خود اياالت متحده است  
baudrillard (1993:139) اين تصور ...مي گويد كه آن يكي از بهترين مثال هاي يك مدل از واقعيت بدون اصليت و واقعيت است

به اين منظور خلق شد كه  Disney landهسته اي و كلي است و ديگر عامي و بي ترتيب نيست در واقع وي مي گويد كه ..... نمايش 
 . ست و بلكه يك تظاهر است را پنهان كند اين حقيقت كه بقيه ي امريكا ديگر واقعي ني

 venture (1995 :67)    با قسمتي از اين حرف موافق است و مي گويد" Disney land  يك مدينه فاضله نمادين امريكايي است" 
.  

(1995) Garatt ,Appignanesi    نوع ديگري از تور فوق واقعيDisneyland   ي يادواره گذشته را توصيف مي كنند كه در موزه
طبق گفته ي كساني كه از اين پارك . ارائه شد يك پارك مصنوعي كه نسل كشي را نشان مي دهد  .D.Cي هولوكاست در واشنگتن 
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ديدن كردند هريك داراي يك كارت شناسايي حاوي سن و جنسيت و نام وعكس از قرباني واقعي هولوكاست هستند وقتي آنها وارد هر سه 

همه ي اينها . كارت شناسايي خود را وارد مونيتور مي كنند تا ببينند زندگي واقعي آنها چگونه روي مي دهد   IDوند طبقه نمايشگاه مي ش
. در اتاقي اتفاق مي افتد كه ويدئوهايي از كشتن جوخه ها در عمليات روي پرده هاي ويدئويي در سراسر مجموعه نمايش داده مي شوند 

Eco(1987)يد جهان غرب با واقع گرايي براي ساختن نمونه ها و كپي هاي عالي يا نمادهاي موثق و قابل نيز كسي است كه مي گو
اين تصور به طور فزاينده اي به تظاهري مي رسد كه مرزهاي ميان حقيقت و دروغ و  ":ميگويد Eco (1987:6)اعتماد عجين شده است 

درباره ي مراكز ميراث كه اخيرا سر برآورده اند صحبت مي كند اين روش نيز وقتي  brown (1995)واقعيت و بازسازي را از بين مي رود 
اينها مخلوطي از موزه و تئاتر را شامل مي شوند كه هر چيز به معناي گفته اي درست و  Yorkدر  jorvikرا برجسته مي سازد مثال مركز 

مثالي در صنعت مهمان نوازي است در واقع مي توان گفت  فرا واقعيت به عنوان.واقعي است اما در واقع يك تخيل عالي است وديگر هيچ 
كه مهمان نوازي معاصر و گردشگري بر جنبه هاي فرا واقعيت پايه گذاري شده اند به دليل برتري اوليه آن در مصرف مهمان نوازي اين 

  .شد  بحث خواهد 9شكل از پست مدرنيسم و كاربرد آن در مصرف خدمات و محصوالت مهمان نوازي در فصل 

  

  فرهنگ مصرف كننده سرمايه داري اخير 

در مصرف توسط يك نوع ) دسته اي از پروتستان هاي خشكي مذهب (اين موضوع بر مي گردد به راه هايي كه در آنها اخالق پيوريتن 
يسم و مصرف يكي در واقع براي بيشتر مردم اين طور به نظر مي رسد كه پست مدرن. اخالق تجاري برجسته مصرف جايگزين شده است 

 هستند به طوري كه مصرف به طور عميقي در تارو پود پست مدرنيسم قرار گرفته است 

Featherstone 1991, jameson 1965 ,brown (1993: 50 )   اصرار به مصرف يك نشانه ي شخصيتي است ، : مي گويد
اواخر سرمايه داري يك نيروي محرك در خلق  مي گويدكه ويژگي هاي jameson 1991. شايد نشانه شخصيتي وضعيت پست مدرن

جهان پست مدرنيسم است و دوره ي پست مدرنيسم مي تواند به عنوان نوعي سرمايه داري چند مليتي و جامعه ي مصور باشد كه درآن 
انبوه ، رسانه هاي  گفته مي شود كه در جامعه معاصر مصرف ، در نتيجه ي ارتباطات. فرهنگ ديگري استقاللي كه روزگاري داشت ندارد 

نتيجه اينكه ما اكنون . جمعي ، تبليغات و شهرت كه خود نتيجه ي انقالب آگاهي بوده است به تمامي آنچه كه مهم است تبديل شده است 
. مورد حمايت بود ) Bocock )1993:4اين ديدگاه توسط . در جهان ساختگي زندگي مي كنيم كه حتي خواستن آن هم ساختگي است 

مصرف به عنوان مظهر حركت به سوي پست مدرن گرايي بوده است به همين خاطر به بيشتر از اينكه به نقش هاي كار  ":گويد  وي مي
  . توليدي كه مركز زندگي مردم است بپردازد بيشتر به هويت مردم و آنچه كه هستند مي پردازد 

روابط جنسي در انواع مختلف ، در گذران اوقات فراغت ، در مصرف به  در مقام نقش هاي كاري ، نقش ها در انواع مختلف اشكال خانواده ،
اين موارد در جامعه شناسي و تئوري اجتماعي به . طور عمومي وجود دارند كه به نظر مي رسد بيشتر وبيشتر در نظر مردم مهم رسيده اند 
ند يا نه منعكس شده اند به عالوه اين مصرف داراي عنوان بحث در باره ي اينكه آيا جوامع غربي به سمت پست مدرن شدن پيش مي رو

: ويژگي بي نظمي و غير قابل پيش بيني بودن توصيف شده است ، از ديگر ويژگي هاي اين مصرف مي توان به اين موارد اشاره كرد
براي پيشرفتشان  مصرف كنندگان هرچه بخواهند انجام مي دهند ، تناقض سيستم هاي مرجوعي معمول و شكست در حفظ چيزهايي كه

تالش شده بود درنتيجه مصرف كنندگان به طور فزاينده اي بي ثبات و غير قابل اعتماد مي شوند و اين تعيين رفتار خريد را سخت مي كند 
.  

يك  عالوه برآنچه كه در باال گفته شد در عصر پست مدرن گفته نمي شود كه تمايز ذاتي ميان توليد و مصرف وجود دارد هر عامل مصرف
در صنعت مهمان نوازي چنين ديدگاهي نقطه و ديدگاه مشترك در سال   ( Firat & venkatesh 1995). عمل توليد است و برعكس 
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در واقع كم بودن تفاوت ميان توليد ومصرف به عنوان يكي از ويژگي هاي مهم صنعت مهمان نوازي گفته مي . هاي زيادي بوده است 

اين كم بودن تفاوت ميان توليد و مصرف منجر شد كه توليد جايگاه خود را در مركز فرهنگ ما . بحث شد درباره اش  2شود كه در بخش 
به عنوان دومين واقعه پيش آمده در نظر گرفته ) در بهترين حالت ( در مدرن گرايي مصرف . از دست داده و با مصرف جايگزين شده است 

در بدترين حالت به عنوان . يك نوع وظيفه ي خانه داري  –سيار كوچك شمرده مي شد مي شد و به عنوان يك فعاليت زنانه و خصوصي ب
در پست مدرنيسم مصرف داراي اهميت بيشتري است وسيله اي شده است كه    (mort 1989). يك عمل شيطاني محسوب مي شد 

من كي "اين سوال  ":مي گويد   Bocock (1993:109)همان طور كه . افراد موجوديت خودشان را در ارتباط با ديگران تعريف مي كنند 
احتماال بايد از لحاظ الگوهاي مصرف پاسخ داده شود البته به طوري كه شبيه نقش حرفه اي بسياري از مردم در سرمايه داري  "هستم ؟ 

  .غرب باشد 

  

  كاربرد پست مدرنيسم در مورد مصرف محصوالت مهمان نوازي 

درحالي كه براي كمك به درك بيشتر الزم و .اين بخش تاكنون از ديد تئوري پردازان مهم پست مدرنيسم به پست مدرنيسم پرداخته است 
به منظور . واضح است كه چنين رويكردي مي تواند يك نقطه ي ورودي سخت و غير قابل دسترسي براي ورود به تفكر پست مدرن باشد 

در مصرف محصوالت و خدمات مهمان نوازي الزم است چارچوب هايي شناسايي كنيم كه برخي از جنبه هاي  به كارگيري پست مدرنيسم
پرداخته  Firat & Shultz(1997)براي اين كار ما به بررسي در چارچوبي مي پردازيم كه چارچوب اول توسط . انتزاعي تر راساده تر كند 

وب ها اطالعاتي درباره ي پيچيدگي هاي روايت پست مدرن ارائه مي دهد كه اين چارچ.  brown (1995:2000)شد وديگري توسط 
  . بسيار در رابطه با بازاريابي و رفتار مصرف كننده هستند 

  

  Shultz و    Firatوضعيت پست مدرن 

 venkatesh و  Firatگنجانده شده بعالوه توصيف كوتاهي كه ارائه مي شود در ابتدا توسط  8.1موردي كه در جدول  10اين چارچوب 

هفتمين مورد را به چارچوب اضافه كرد و بعد  Vanraiij(1993). جنبه و مورد اول را شناسايي كردند 6آنها . طراحي شد  (1993)
Brown (1993a)  آنرا به شكل امروزي كامل كرد و سه مورد ديگر به آن اضافه كرد كه به ويژه به تمايالت مشاهده شده ي مصرف

ماهيت  8.1از اين مدل در جهت بررسي يك جنبه صنعت مهمان نوازي استفاده شد و مطالعه موردي. درن مربوط مي شود كننده پست م
 Firat مدل   brown (1995:2000)بعد .در نظر گرفته مي شود    Royal Caribbeanپست مدرن يكي از آخرين سفرهاي دريايي 

در نتيجه بحث روي هفت موضوع متمركز مي ) رجوع كنيد  8.2به جدول ( ده تر مي كند را با تركيب برخي از اجزا در هم سا  Shultzو ,
از بين بردن تمايزات ، پراكندگي ،فرا واقعيت ، ترتيب زماني وقايع ، تلفيق ، ضد ساختارگرايي وكثرت گرايي كه هر يك :شود كه عبارتند از

  .در زير توضيح داده مي شوند 
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  1-8شكل                 Firat &Shultzتوصيف كوتاهي از شرايط  پست مدرن 

  شرايط پست مدرن 

  تحمل / گشودگي 

 توصيف كوتاه

  پذيرش يا تفاوت بدون تعصب و پيش داوري يا ارزيابي هاي برتري و پستي 

ابجاد و تشكيل واقعيت هاي اجتماعي طي شبيه سازي سازي كه به طور قدرتمندي   فرا واقعيت 
  مهم شده و ارائه مي شود 

  "اينجا و همين حاال  "تمايل فرهنگي به تجربه كردن هرچيز در زمان حال   حال مداوم

شامل اجزاء ضد و نقيض ، متناقض و . تمايل فرهنگي به داشتن هرچيز با هر چيز ديگر  ايجاد تناقض
  لزوما نامربوط 

حضور مطلق لحظات و تجربيات ناپيوسته و نامرتبط در زندگي و حس خود و رشد   پراكندگي
  .پذيرش پوياگرايي كه منجر به پراكندگي مي شود 

  رشد عدم تمايل فرهنگي به تعهد نسبت به هر ايده و پروژه يا طرح بزرگ   فقدان تعهد

  در فرهنگ مدرن حفظ مي كرد   sheيا  heحذف بشر از مركزيت اهميتي كه نامنظم نمودن موضوع يا فعاليت

  .اشاعه فرهنگي كه ارزش  را به مصرف نه به توليد مي دهد  دگرگوني فرهنگ مصرف 

  رشد تاثير گرفتن از شكل و استيل در تعيين معني و زندگي   تاكيد بر شكل وسبك

اعتراف فرهنگي به اينكه بيش از نظم ، بحران ها و نگراني ها وضعيت هاي مشترك  هرج ومرج/ پذيرش بي نظمي 
  موجوديت هستند و بعد پذيرش و سياستگذاري از اين وضعيت

  

  : پراكندگي بازارها

اشاره شد پراكندگي بازار ها از توليد انبوه افكار را به اين سمت كشاند كه بخش هاي انفرادي كوچكتر شكل  7همان طور كه در فصل 
مثال . به مصرف كننده ارائه مي شود   fast‐foodدر نتيجه صف انبوهي از كاالها و خدمات در ظرف . مهمي از بازاريابي معاصر است 

رستوران هاي زنجيره اي مك . افزوني ديگر تنها يك محصول كه تنها شامل يك انتخاب مي شود را ارائه نمي دهند شركت ها به طور روز
دوالند امروزه نوعي ساندويچ برگر هايي ارائه مي كنند كه به مشتريان اين اجازه رامي دهد محصول را آن طور كه مي خواهند انتخاب  –

شبكه توزيع با رشد و پيشرفت مكان خرده .اين پراكندگي با رشد شبكه توزيع و افزايش كانال هاي تلويزيوني تقويت شده است . كنند 
و تغييرآن از مراكز شهرها در گذشته به فروشگاه هاي خارج شهر يا پارك هاي خرده فروشي و رشد خريد هم از خانه  فروش مهمان نوازي

  .( parker 1992)هم از طريق رسانه هاي چاپي و هم خريد كانال هاي تلويزيوني تغيير كرد است  

كه استراتژي هاي پخش همگاني قوي جايگزين روش هاي  اين افزايش دسترسي به تكنولوژي هاي پيچيده امكان اين را فراهم آورده
در واقع اين امكاناتي كه به وسيله ي اين تكنولوژي ها ارائه مي شوند باعث مي شود كه بتوان به طور معمول تر و راحت . محدود قبل شود 

تكه تكه شدگي   ( schlossbery 1991 )تر درباره ي بخش هايي از يك مورد و تغيير انبوه خدمات و محصوالت انفرادي صحبت كرد 
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بازاريابي ، بازاريابي يك به يك و رشد  –مي تواند پايه ي بسياري از مباحث درباره ي تجزيه بازارهاي انبوه شامل جنبه هايي از ميكرو 

  .اطالعات بازاريابي بر پايه ي نرم افزار باشد 

  

  : بازارهاي غير متمايز

آنچه كه ما بازارهاي غير متمايز مي ناميم وجود داشته است كه مرزهاي بازاريابي مشخص كه پيش  تاثيرات پراكندگي به طور وسيع روي
   Rock landنمونه هاي اين تار و مبهم شدگي شامل محصصوالت و خدمات رستوران هايي مثل . از اين مي شناختيم را تار مي كند 

امه ريزي شده شروع به آواز خواندن بكنند تمايل ميان شركت هاي مهمان مي شود كه از كاركنان انتظار مي رود كه در زمان هاي برن
نوازي براي گسترش دامنه ي محصوالت از مرزهاي سنتي فراتر رفته است و مثال خريد اخير يك سهام داري معتبر در يك زنجيره ي 

prêt‐a‐manger   توسطmcdonal's  برعكس اعالم شد و رشد مراكز خريد در پارك هاي موضوعي و(adair 1992)  مي گويد
آن نمونه ي است كه در تبليغات تلويزيوني مي توان يافت و به ويژه رشد آگاهي   de‐ differentiationكه روشن ترين نمونه ي 

 Nicole & papa'sو معروف تر از همه   Glod blend، زوج  OXOرساني در ظرف يك سريال تلويزيوني مثل خانواده ي 

ongoing saga for renualt  . اين آگهي رساني ها تمايز مرز بازاريابي را تا اندازه اي تيره و تار مي كند كه در گذشته به عنوان تيتر
  (brown 2000)اخبار گزارش داده مي شدند گويي كه وقايع واقعي بودند و نه فقط يك تبليغ ساده كاال 

رشد در همكاري هاي : اول . ينه ي مهمان نوازي معاصر مورد بررسي قرار داد گفته مي شود از بين بردن تمايزات را نمي توان در دو زم
در پيشرفت فعاليت هاي مهمان نوازي در ميدان هاي : استراتژيك ، روابط مخاطره آميز پيوسته و سيستم هاي بازاريابي عمودي و دوم 
ر ميان موزه ها و گالري هايي كه به دنبال جمع آوري فرهنگي مثال موزه ها ،مكان هاي مذهبي ، گالريهاي هنري ، يك روش جديد د

اعانه هستند از اين برج هاي هنري براي همكاري و رويداد هاي اجتماعي استفاده مي كنند اين نوع تلق و تلوق فرهنگ، نماينده پست 
آنرا در حد يك كافه ي بسيار در لندن است كه   Victoriaو   Albertنمونه ي بعدي آگهي هاي جديد براي موزه ي . مدرنيسم است 

  .عالي وابسته به يك موزه ي خوب ارتقا داده است 

  

  : فرا واقعيت

فرا واقعيت مربوط به حركت هايي وراي بازاريابي به عنوان تهيه اطالعات محصول اشاره مي كند كه در آن آنچه كه مصرف كننده آرزو 
در نتيجه معاني از محصوالت مجزا . اهرانه اي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد مي كند مي خواهد و نياز دارد به طور مرتب و به طور م

مشخص ترين اين موارد جنسيت است كه براي معني دادن به گستره ي . ديگر جايگزين مي شوند ) علت هاي (  Signifierمي شوند و 
قطره ي ) بيوه زن هاي اسكاتلندي( پانسيون ها  ( cadbury's flake)وسيعي از محصوالت و خدمات استفاده مي شوند مثل شكالت 

 themed food courtsنيز گفته مي شود كه فرا واقعيت در پيشرفت   (Harvey 1989) (haagen dazs)بستني  halls)(گلو 

بر (   newcastle's metroو ) بر پايه ي يك ميدان شهري مديترانه اي ( sheffield's meadowhallبديهي است مثل موارد  
در نهايت مي توان گفت كه فرا واقعيت درگسترش طيف وسيعي از محصوالت جديد وجود دارد كه به ) پايه ي يك روستاي مديترانه اي 

  ( brown 1995)نوعي تقليدي مضحك از اصل آن محصوالت است مثل قهوه ي بدون كافئين ، كره بدون چربي يا الكل بدون الكل

Brown ت اكثر موارد مارك دار كردن و تصوير محصول را دربر مي گيرد و به اين ترتيب شامل قيمت ، درك ، مي گويد كه فراواقعي
مي گويد برخي از افراطي ترين نمونه هاي فرا واقعيت در مهمان نوازي  brown (1995:140)مي شود همانطور كه ... شرايط جوي  و
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از همه بيشتر در . دراماتيك كه توسط شركت كنندگان در خدمات مشاهده كرد  معاصر را مي توان در فيلم نامه ها ، طرح ها و نقش هاي

گارمون اين بديهي بودن وجود دارد اگر نقش كاركنان قسمت بار در رستورانهايي چون رستوران هاي زنجيره اي  –در نقش  –بازيگر 
whit bread's TGI Friday  قيقا شخصيتي همچون شخصيت تام كروز در فيلم را در نظر بگيريم مي توانيم بگوييم كه كاركنان د 

Coctial   ايفا مي كنند .  

  

 :ترتيب زماني وقايع 

وقتي مي توان گفت كه فرا واقعيت مسئول رشد در ساختگي و مصنوعي گرايي است رشد بعدي در تمايل براي واقعي بودن اصالت و واقعي 
  .مي بينيم كه افزايش در تقاضاهايي كه اصيل هستند وجود دارد در نتيجه . بودن است و در رابطه با ترتيب زماني است 

صنعت رستوران با افزايش تقاضا براي غذاهاي واقعي . وتعطيالت سنتي   Free rangeمثال آبجو واقعي ، نان واقعي ، تخم مرغ هاي 
  Baltiو هنر آشپزي چيني گسترش غذاي  مثل تنوري هاي هندي ، تنورهاي ايتاليايي. كه درون ظروف سنتي پخته شده اند مواجه است 
محصولي كه در كاسه ي بسيار بزرگ ( مشتريان با ميل محصول را مصرف مي كنند : هندي نمونه هاي بسيار جالبي پديد آورده است 

ه عنوان يك با اين عقيده كه اين محصول شكلي سنتي از ادويه ي كاري است علي رغم اينكه ب) ماهيتابه مانند چيني پخته شده است 
گسترش يافت در بخش خرده فروشي مي توان  1980در اواسط دهه ي   birmanghamشكل از اشپزي توسط مهاجرين هندي در 

  .آبجو فروشي هايي به سبك ميخانه ديد كه به نوعي تالش براي ورود به جنبه ي ترتيب زماني وقايع پست مدرنيسم است

branding  پيوندي به اين تقاضا براي اصالت گرايي ديد به طوري كه نوعي امنيت خاطر براي مصرف را مي توان به وضوح به عنوان
درنتيجه توليد كنندگان ارجاع بيشتري به گذشتگان مي كنند تا ثبات و پايداري را ارائه دهند اين تعدادي از توليد . كننده ايجاد مي كند

  Brandواقعي آنها باشد و از قدرت  (brand)ريابي كنند كه معاضر با مارك كنندگان را قادر ساخته تا دامنه اي از محصوالت را بازا
، دامنه وسيعي ازشيريني پزي   persilواقعي براي حمايت از راه اندازي محصول جديدشان استفاده مي كنند و اين شامل مايع شستشو 

  virgin. واقعي سربرآورند ، مي شود  Guinnessو تلخ كه با پشتيباني مارك Guinnessتجملي داراي بستني و گسترش آبجو 
شامل فعاليت هاي متنوع بسياري از جمله خطوط هوايي هتل ها ، باشگاه هاي سالمتي ،  Viginنام اصلي امپراطوري . استفاده مي كنند 

  .است... لوازم آرايشي ، تفريح گاه ها و تعطيالت ، انتشارات ، خطوط راه آهن ، بالن ها ، خدمات اينترنتي ، مشروب فروشي ها و 

  :تلفيق

پست مدرنيسم را ارائه مي كرد شامل جنبه هاي طنز ، نقيضه ، ادا در آوردن و گفته مي شود كه تلفيق و تقليد بيش ازهر عامل ديگري كه 
كه از  Carling Blackنمونه هاي استفاده براي ارتقاي بازاريابي با اين ويژگي ها بسيار زيادند شامل آبجو برچسب . نقل قول مي شود 
Levi jeans   تقليد مي كند ، سيگار برگ )hamlet   ازandrex  خود ارجاعي ) مي كند  تقليدHovis   به نان قهوه اي و پرتغال

نمونه ي آخر تلفيق كه خالصه اي از تاثير آن بر )  raiders of the lost arkبه تقليد از فيلم ( توجه مي كند   Terryشكالتي 
در . است  1990يل دهه و اوا 1980طي سال هاي آخر دهه ي   Leviمصرف پست مدرنيسم است درباره ي تبليغات شلوارهاي جين 

به تبليغات براي شلوار جين نه تنها فروش شلوار هاي جين افزايش يافت بلكه تعداد آهنگ هاي پر  retro musicنتيجه ي پيوند 
در صنعت خرده فروشي تحت ليسانس اين . طرفدار اين موسيقي و بيشتر شده و طي فروش مجدد آلبوم ها جزو پرفروش هاي هفته بودند 

كه از ابجو هاي ايرلندي   Holstein pilsرا در مي آورد و   Chanelكه اداي   Boddingtons: ها از معروف ترين ها هستند مثال 
  .تقليد مي كند   Caffrey'sمثل  "سنتي  "



١
٦ 

www.tourismscience.ir    علم گردشگري                              ... مصرف كنندگان پست مدرن :  ابتهال زندي

 
Retro – marketing  يك شكل از تقليد است كه به خوبي در مهمان نوازي بنياد نهاد شده است مثال بارهاي قهوه يJ.lyons   در

ناپديد شدند به دنبال اين هستند كه تا با استفاده از تمايالت بازار بارهاي قهوه ي امروزي با ايجاد يك بازگشت سنت  1990اواخر دهه ي 
ه مشابه همين حالت ، تقليد با ب  (killgren 1999). طوالني خود را به اين بازار و با پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي قهوه پيوند دهد 

به نو اجازه مي دهد تا .) نام مي برد  repro‐retroاز آن به عنوان   brownانچه كه (  retro –كارگيري يك ديدگاه به ظاهر شبه 
يك نمونه ي كالسيك از آنچه كه ما در اينجا از ) از جزئيات آن سخن گفته است   brownكه (   Caffrey'sمورد آبجو . قديمي شود 

ماليم ، خامه ( را با آبجوهاي سنتي ) سبك، خنك ،سرحال آور (   lagerاشكال  Caffrey's 1994با آغاز .  آن سخن مي گوييم است
در آغاز با مثالي از ميراث ايرلندي و با تبليغات تصورات فراموش شده ي ايرلندي تهيه مي شد و مثال شامل . تركيب كرد ) اي ، آرام 

مي شد كه در خيابان هاي داخل شهر بازي مي كردند و دوشيزگان زيباي ايرلندي با تصاويري از بچه هاي كوچك پر سرو صدايي 
منجر به  Caffrey'sموقعيت . خوشحالي  در زمين ها قدم مي زدند و يك نفر سوار بر اسب به سرعت از مركز شهر مي گذرد ، مي شد 

موفق شد فقط به اين دليل كه در يك افسانه نيوسلتيك بازي  كه بسيار  Kikennyپديد آميز مثل . اين شد كه تعداد زيادي تقليد كنند 
  .كرد 

  :ضد ساختارگرايي

تاريخچه اي از توليد   Benettonمثال لباس  . مثال هاي ضد ساختارگرايي اغلب برپايه ي تبليغات آثار شيك بودن يا برانداز بودن است 
مثالهاي ديگر شامل ) كامال با خون و سوراخ هاي گلوله ( مواد تبليغي تكان دهنده مي شود مثال پوستر لباس هايي از يك سرباز مرده 

براي نوشيدني هاي ماليم و پخش تبليغات دزدان دريايي مورد استفاده توسط بازي هاي  "تو رقص تانگو مي گرده اي "تبليغات 
مي شود كه مي خواهد بگويد آنها وارد پخش زيرگانه شده اند مي توان گفت اكثر تقاضاي واقعي و اصيل براي رستوران   Segaمپيوتركا

بوده است همان طور كه آنها با اصليت موافق بودند تا  rockبه دليل پيوندشان با گروه هاي موسيقي   hard rock caféهايي چون 
از ميخانه هاي دانش آموزي  screamگفت كه آنها نيز يك زنجيراز   boss'sهمين طور مي توان درباره ي .  حدودي نيز برازنده بودند

  . بودند 

  : كثرت گرايي

همان طور كه قبال گفتيم كثرت گرايي مربوط به تركيب بسياري از ويژگي هاي پست مدرنيسم مي شود كه پيش از اين شناسايي كرديم با 
در نمونه ي صنعت مهمان نوازي  . تنييدگي اين جنبه ها در بيشتر فعاليت هاي مهمان نوازي معاصر مشهود است  توجه به اينكه در هم
center parcs  كه نمونه اي از تركيب كمپ تفريحي باشگاه سالمتي ، پارك موضوعي است ، كثرت گرايي را در صنعت پست مدرن

  در  Disneyبه طور مشابه شركت هاي ) ديديم de‐ differentiation مثل تركيبي كه در فرا واقعيت و( نشان مي دهد 

main street V.S.A   نكته ي مركزي همه ي چهار پارك موضوعي سراسر جهان است وmain street V.S.A   را ميتوان به
خود از يك وضعيت  اين به نوبه ي. عنوان تركيبي يك واحد موضوعي درست ديد كه يك سيستم تبليغي متنوع را همسان مي سازد 

retro  شكل مي گيرد و پارك هاي موضوعي مشابه خالصه اي از اين پست مدرنيسم هستند (kowinsky 1985) .  

  


