فصلنامةعلمیـ پژوهشیگردشگریوتوسعه،سالششم،شمارة،11تابستان 96
صفحة 81-108

طراحی مدل مفهومی گردشگری خالق
مهرنوشبستهنگار،1علیحسنی،2مرتضیخاک ار بفرو ی


3


تاریخ پذیرش1396/05/22 :

تاریخ دریافت1396/03/14 :


چکیده

تغییراتبنیادیندرسمت  تقاضاوعرضةگردشگری،همچنینایجادالگوهایاقتصادتجربهواقتصاد
بنیان،درفضایکالنتوسعةاقتصادی،گردشگریرابهسمتوسویخالقیتپیشبردهاست؛


دانش
که،صاحب نظرانرابهاینباوررساندهکهپایداریگردشگریدرگردشگریخالقاست.در


طوری

به
این پژوهش ،با روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی و مطالعات کتابخانهای ،مفهوم و ابعاد گوناگون
گردشگری خالق در قالب مدلی نوین تبیین شده و با تکنیک دلفی دومرحلهای اجما خبرگان،
درخصوصمدل،صورتگرفتهاست .
ایدیدهشودکهیکسویآنعرضهمحوریوسوی


تواندهمدرگستره

گردشگریخالقمی

ایکهدردوسویآن،مقصدمحوریوفعالیتمحوریجای


یگرتقاضامحوریباشدوهمدرگستره
د
هاوشاخصهایخاصخودرادارند .پژوهش


گرفتهباشد.بدیهیاستهرکدامازاینرویکردهاویژگی
حاضر،باتالقیدادندوگسترةیادشده،مدلمفهومیجدیدیبرایگردشگریخالقطراحیکرده
ی،اکوسیستمگردشگریخالق،چشماندازخالق،صنایعخالقوطبقة

ست.دراینمدلچهارخانها

ا
تواندابعادگوناگونگردشگریخالقراتوصیفکند.پساز


استکهمی
(گردشگر)خالق،معرفیشده

هایانجامشدهمجدداًتحلیلشدهوخانةمربوط بهوجه


برایاعتبارسنجیآن،پژوهش
طراحیمدل،
غالبآنپژوهشدرمدلنشاندادهشدهاست.
گردشگریخالق،چشماندازخالق،اکوسیستمگردشگریخالق،صنایعخالق،طبقة

واژههای کلیدی:
خالق 
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 .3استادیارپژوهشکدةتوسعةتکنولوژیجهاددانشگاهی،گروهپژوهشیمهندسیصنایع
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مقدمه
تحوالت تکنولوژیکی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،که در جوامع بشری رخ میدهد ،حوزههای
ثرمیسازد.صنعتگردشگرینی ازاینامرمستثنا

گوناگونزندگیفردیواجتماعیآدمیانرامتأ
هایتحولدرگردشگریرامیتوانچنینبرشمرد :

پیش 
ران
نیست .
 ازبُعداقتصادکالنجوامع انسانی ،پس از اقتصاد کشاورزی ،اقتصاد صنعتیو اقتصاد خدمات،شدهاند .در اقتصاد تجربه،متغیرهایمکانینرمچونخدمات
اینک وارد مرحلة نوین اقتصاد تجربه  
رفاهی ـ فرهنگی و زیباییشناختی ،جستوجوی سبکهای بدیل زندگی ،تنو قومی و نژادی و
چشماندازهایزیبایفرهنگی جایگ ینمتغیرهایسختشده است ومفاهیمومعانینمادینتعیین

کنندةارزشاقتصادیکاالهاهستند( .)Pine & Gilmore,1999
آگاهیهای بیشتر و معنابخشی به

 در طرف تقاضا ،گردشگران فرهیختة امروز درپی کسب زندگی خود هستند و برای تجارب شخصی خود اصالت قا لند ) .)UNESCO,2006آنان ،بهطور
کهآنهارابه

پشتمیکنند

وردههایی
درفرهنگوخالقیتمحلیدرگیرشدهاندوبهفرا 

فعاالنهتری،

مشاهدهگرانصِرففرهنگمحلیتن لدهد) .(Richards and Wilson, 2007

 درطرفعرضههم ،بسیاریازمقاصدگردشگریسنتیازتقاضااشبا شده وباچالشابدا یادماندنیتری عرضه کنند ،ارزش و م یت

فراوردههای جدید مواجه است .مقاصدی که تجارب به

دستمیآورند) .(Voss, 2004

رقابتیباالتریبه
بنیانهای اقتصاد فرهنگی  ،از شیفتگی برای فرهنگ متعالی (یا فرهنگ عامه که دیدار از
 موزهها ،نمایشگاههای هنری و بناهای یادبود ،در آن اصل است) بهسوی حمایت از صنایع خالق و

بهسوی رشد فرهنگ خلق مشارکتی پیش رفته ،که در آن مخاطبان
تولید نمادین و اکنون نی  
شدهاند ) .(Sacco, 2011بنابراین ادراك
فعالیتها تبدیل  

مشارکتکنندگان در 

شبکهای فرهنگ به 

فرهنگی به شیوة غیرفعال و متکی بر منابع ملموس ،به شکل درگیری فعال و مبتنی بر میراث
ناملموستحولیافتهاست.
رویکردپستمدرن«فلسفة آرام،»1کهواکنشیبهسرعتباال درجوامعصنعتیاستوبهطور

مکانهای گردشگریآرام»،
مشخص درغذاهایآرامنمودپیداکردهاست.اینرویکرد ،باتوسعة « 
دنبالتسخیربخشهاییازبازاراستکهدرصددتجاربماجراجویانةنرمهستندومعموالًبهمیراث


به
فرهنگیمحلیمربوطمیشوند( .)Fernandes,2012

تمامیاینعواملصنعتگردشگریرابهسویگردشگریخالق(نسلسومگردشگری)متحول


کرده است .اهمیت گردشگری خالق در این است که این الگو از گردشگری میتواند پاسخگوی
نیازهایعصرحاضردرسمتعرضهوتقاضایگردشگریباشد .
1. slow philosophy
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بهتبیینگردشگریخالقپرداختهاند.دراین

پژوهشگرانواندیشمندان ،ازمنظرهایگوناگون ،
تحقیق ،مطابق مدل اجرایی پژوهش (شکل  ،)1پس از شناخت رویکردها و مفاهیم گوناگون
گردشگریخالق،نظریةمدلمفهومیآنارا هواعتبارسنجیشدهاست .

اهمیت تحقیق
کوشیدهانداینمفهومراتوصیفوتفسیر

محققانوپژوهشگرانحوزةگردشگریخالق،درآثارخود،
نمایند؛ لیکنازآنجاکهگسترةتعریفگردشگریخالق،همچونخودواژةخالقیت،اینقابلیترادارد
کهاززوایاومناظرگوناگوننگریستهشود،نگارندگانرابرآنداشتتا ،باارا ة مدلی ،اینابعادرا
عرضهایازمفهومگردشگریخالقباشدوسایر
مناسبوقابل 

تلفیقوبهشکلیبیانکنندکهتبیین
پژوهشگرانبتوانند،باکاربردونقدآن،بهحوزةدانشیاینپدیدهبیف ایند .

روش تحقیق 
اینپژوهشباروشتحقیقتوصیفیـ تحلیلیانجامشدهاست.درتحقیقاتتوصیفی،هدفمحقق

کتابخانهای

مندویژگیهایپدیدةموردمطالعهاست.پژوهشحاضربراساسروشمطالعة 


توصیفنظام
تحلیلی،پژوهشگرعالوهبرتصویرسازیآنچههست،باتکیه

صورتگرفتهاست.درتحقیقاتتوصیفی 
ـ

براستداللیکهازجستجودرادبیاتومباحثنظریقوتگرفته،ابعادموضو رانی تشریحوتبیین
ونتیجهگیریو

میکند.بهبیاندیگر ،محققج یاتمطالعهشدهراباگ ارههایکلیارتباطمیدهد 

ایمیتواند ،تازمانیکهبانقیضخودروبرووازاعتبارشکاسته


.چنیننظریه
نظریهپردازیمیکند

شود،ازپایداریبرخوردارباشد .
اینگونهتحقیقاتارزشعلمیباالییدارندوبهکشف  حقایقوایجادشناختوتدوینقضایای

کلیدرمعارفبشریمنجرمیشوند(سرمدوهمکاران .)1395،
میشوند؛ در بعضی از تحقیقات ،در
روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی استفاده  

یندتحقیقازاینروشاستفادهمیشودودربعضیدیگر،موضو تحقیق،ازحیثروش،

بخشیازفرا
کتابخانهای دارد و از آغاز تا انتها متکی بر یافتههای تحقیق کتابخانهای است( .سرمد و

ماهیت 
همکاران)1395،
مالحظهمیشود ،پسازطراحیمدلمفهومیباانجام

همانطورکهدرشکل 1
دراینتحقیق  ،
ایاستفادهشده است.روش


روشدلفیدومرحله
مطالعاتکتابخانهای،برای کسباجما خبرگان ،از

دلفی عمدتاً با هدف کشف ایدههای نوآورانه و قابلاطمینان و یا تهیة اطالعاتی مناسب برای
تصمیمگیری است .اساس و پایة  تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی
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ودرزمینههایىازعلومنادقیق،کهدرآنهنوزقوانینعلمىتوسعهنیافته،اتکابه

صا بتریننظراست
آرایخبرگانمجازاست) .)Ludwig, & Starr,2005
1

مراحلطیشدهدرروشدلفی،طبقنظرفاول (،)1998دراینتحقیقعبارتنداز & Ludwig,


) :)Starr,2005
بودهاند .
-1تشکیلتیماجرا:دراینتحقیقسرپرستتیماجرا،محققان 
افرادمتخصصوصاحبنظردرحوزةگردشگری

-2انتخابهیئتی(پنل)شامل
خالق 
(براساسمدلمفهومیتهیهشده)برایدوراول 

تنظیمپرسشنامه

-3
بررسیپرسشنامهازنظرنوشتاری(رفعابهاماتاستنباطیو )...

-4
نامهبهمتخصصانوصاحبنظران 


ارسالاولینپرسش
-5
-6تج یهوتحلیلپاسخهایرسیدهدردوراول 
دوردوم(بابازنگریهایموردنیاز) 

آمادهکردنپرسشنامة

-7
دوردومبهمتخصصانوصاحبنظران 

سشنامة
-8ارسالپر 
-9تج یهوتحلیلپاسخهایرسیدهدردوردوم 
سازیمدلمفهومیطراحیشده 

 -10
نهایی
بنظر در حوزة خاص «گردشگری
در اجرای این تکنیک ،هشت نفر از اساتید دانشگاهی صاح 
خالق» ،با روش گلولهبرفی ،شناسایی شده و در سالهای  1396 -1395به این پرسشنامه پاسخ
دادهاند .

پژوهشهایقبلبررسیشدهکهنشانمیدهد

درمرحلة بعد ،برای سنجشاعتبارمدل،مجدداٌ 
میتواندقرارگیرد .
(خانههای)مدلطراحیشده 
هرپژوهشدرکدامخانة 









1. Fawle
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شکل  :1مدل اجرایی پژوهش



مطالعات کتابخانهاي درخصوص



گردشگري خالق




شناخت مفاهيم و رويکردهاي گوناگون



گردشگري خالق در پژوهشهاي انجامشده


طراحي مدل پيشنهادي



اولية گردشگري خالق




کسب اجماع خبرگان بر مدل



طراحيشده با روش دلفي



دومرحلهاي



اعتبارسنجي مدل با



بررسي مجدد پژوهشهاي



انجامشده




ارائة نظرية مدل مفهومي
گردشگري خالق




گردشگری خالق
جاییازگردشگریسنتیبه گردشگریخالقاست؛که

گفتمانصنعتگردشگریدرحالتجربةجابه
فعالیتهایخالقانه

درآن گردشگرانسعیدارند در فرهنگهایمحلیمشارکتکنندوبهتجربة 
تمایلدارند.اینرونددرجدول1بیانشدهاست :


جدول :1تحوالت روندهای گردشگری )(Kim,2013
مرحله

دورة زمانی

گردشگریانبوه 

عصرصنعتی 

گردشگریفرهنگی 

عصرصنعتیزدایی 


گردشگریخالق 

عصرشبکهها 


شرایط

مشخصات گردشگری

شرایطپایدارسیاسی 

بستههایگردشگری 


ظهورهواپیمایمسافربریجت 

اماکنتفریحیب رگوپاركهایموضوعی 

حفظمیراثتاریخی 

میراثملموس 

جهانیسازی؛میراثفرهنگی 


بازدیدازمیراثتاریخی 

رشداقتصادخالق 

میراثناملموس 

اف ایشتقاضابرایمشارکت

درفعالیتهاوشبکهسازی

مشارکتخالق

مشتریان 

باافرادمحلی 
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ظرفیتهای خالقانه را،

گردشگری خالق شکل پایداری از گردشگری است که فرصت توسعة 
خاصیکمقصدگردشگری،فراهممیسازد که

ازطریق مشارکت فعال در دورهها و تجارب یادگیری 
خودازمشخصههایاصلیمقاصدگردشگریمتولیاینفعالیتهاست) .)Richards & Raymond2000

توانندفراوردههایی

اسمیت()2005معتقداستمقاصدی کهحتیجاذبةتاریخیکافیندارند،می
براساسایدةگردشگریخالقتولیدکنند .
درچشمانداز

)بیانمیکنندکهگردشگریخالق،گردشگرانراعمیقاً 

ریچاردوویلسون(2007
ایکه آنان در فعالیتهای گوناگون آن مقصد ازقبیل صنایع
گونه 
به 
فرهنگی مقصد درگیر میسازد؛  
بدینترتیب فرصتهای جدیدی
دستی،هنر،آشپ یوسایر فعالیتهایخالقانهمشارکتمیکنند؛  
برای یادگیری مهارت های جدید و برقراری پیوند ن دیک میان گردشگران و مردم محلی و میراث
هاپدیدمیآید) .(Richards and Wilson, 2007


فرهنگیآن
کهدرشهرهاتوسعهیافتهاند،

ریچاردز()2011تصریحکردهکهاَشکالمختلفگردشگریخالق،
بیطرفانة دیگران یا حتی صرفاً خرید محصوالت خالقانه را
از اشتغال فعاالنه و خالقانه تا نظارة  
دربرمیگیرد .

گردشگریخالقبرآورندة سطوحباالتریازنیازبهرشدروحی آدمی باتمرک اصلیبرتوسعة
مهارتهاست .عالوهبراین ،گردشگری خالق به اندازة گردشگری فرهنگی وابسته به مکان

فعاالنة 
خدمتمی گیردکهدرماهیتاصلیخودنوعیفرایندهستند(مانندآوازهای


منابعیرابه
نیست؛زیرا،
محلی،صنایعدستی،نقاشی،جشنوارهها)ودرنتیجهماهیتپایدارترو نی  ،سهمیدرتوسعة مقصد

گردشگریدارد .
ازگردشگرخالقمیتوانانتظارآموختندربارة هنرهاوصنایعدستی،طراحی،آشپ ی،سالمت

،بازیوسرگرمیهایسنتی،موسیقیورقص،فیلموسایر


ودرمان،زبان،معنویت،طبیعت،ورزش
رسانههایآفرینشیراداشت .

درسال،2006اینمفهومتوسطسازمانآموزش،علوموفرهنگجامعةملل(یونسکو)دربرنامة
دستاولو
شبکةشهرهایخالقپذیرفتهشد«:گردشگریخالقسفریاستباهدفنیلبهتجربهای 
میراثفرهنگییاویژگیهایخاصیکمکان؛ وبا

کنشمندانه ،همراه با یادگیریمشارکتیهنرها و 

ارتباطیمفیدفراهممیسازد».

ساکنانمقصدگردشگری ،کهخالقفرهنگزندة آنمکانهستند ،
).(UNESCO, 2006
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گردشگری خالق ،رویکردی با مفاهیم متعدد (یا مفهومی با رویکردهای متعدد)

ایاستکهمیتواندبارویکردهایاقتصادی،علوممحیط زیست،

گردشگری خالق فعالیتی میان 
رشته
اسی،انسانشناسیوفی یولوژیمطالعهشود(.(Teresa,2010برخیاز

تاریخ،هنروفرهنگ،جامعهشن

اینرویکردهاعبارتنداز :
 گردشگری خالق درنقش خدمت:

کنندهمیتوانندنقشیکدیگررادرموقعل ومایفا


همتولیدکنندهوهممصرف
در اینرویکرد ،
طوریکه هر

کنند .از رهگذر این تعامل و مشارکت منفعتی ناملموس و مضاعف ایجاد میشود ،به
خدمت خالقانه سرشت متفاوتی دارد .این امر متضمن انتقال دانش و مهارتها با استفاده از منابع
ملموس و از آن مهم تر ،منابع ناملموسی مانند تجربه ،دانش و مهارت فنی و یا ارزشهاست.
((Teresa,2010

 نوع بهخصوصی از تقاضا:

جستجویارضایمتعالیتریننیازهایآدمیاست.اینپدیدهرامیتوان

گردشگریخالقدر
نتیجة نظام تولید پسامدرن ) (Richards& Wilson ,2006برای گردشگری دانست .در این نظام،
تهوازمدلاقتصادگرایانهبهمدلجامعهشناسیگذرمیکندکهتمایلبه

ارزشهایجامعهتغییریاف

گرایانهتر دارد .بنابراین ،الگوهای گردشگری به شکل فعالیتهای تخصصیتر

ایجاد جامعهای انسان
تغییر مییابند که در آنها نمادها ،ارزشها ،دانش ،تجربه و مشارکت مسافر اهمیت بسیاری دارد
( .(Teresa,2010
 گردشگری خالق ،منبع رشد و توسعة سایر فعالیتهای اقتصادی:

گردشگریخالقال اماًنباید توسطمؤسساتگردشگریتداركدیدهشود.ازآنجاکهگردشگری
بهمثابة یکفردمحلیزندگی
مهارتهاتوسطگردشگریاست که  

خالقمشتملبرکسبیاتوسعة 
کند،آثاراقتصادیجالبیمیتوانددربرداشتهباشد) .(Teresa,2010


می
اهوریدسکاـاولسونوایوانف()2010ادعامیکنندکهدوشکلازگردشگریخالقانهوجوددارد :

 -1وابستهبهیک مقصدگردشگری خاص :باپیروی ازاین رویکرد ،شهرهاومناطقروستایی
خالقشکلمیگیرند .
وردههای
یتهای خالقانه :رویکرد م بور از این فرضیه پیروی میکند که فرا 
 -2مبتنی بر فعال 
خالقانهای هستند که

یتهای 
یشوند و مبتنی بر فعال 
گردشگری خالق در فضا منتشر م 
تواننددرآنهاشرکتکنند). (Olson & Ivanov,2010

بازدیدکنندگان،مستقلازمکان،م 
ی
وسیعیازتجاربخالقانهاستکهدرآنهامحتوایخالق

امروزهگردشگریخالق،شاملگسترة
میتواند
میتواندزمینة اصلیتلقیشودکهسطحگردشگریودخالتدرتولیدتجربة خالقانه درآن  

باالیاپایینباشد.ریچاردز (،)2011در مروری که بر رابطة میان خالقیت و گردشگری انجام داده،
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وردههاوفرایندهایخالقو
میسازدکهرویکردهایمتعددیشاملفعالیتافرادخالق،فرا 
خاطرنشان 
میشود) .(Richards, 2011
محیطهایخالقانهوجودداردکهخالقیتمحسوب 

 خالقیت درنقش پسزمینه :1

که شامل برندسازی برای شهر و اتمسفر خالق میشود .فرایند خالقانة برندسازی برای شهر،
کند.گردشگرانمیتواننددربارة مکانوفرهنگمحلی،

ساکنانوبخشخالقرابهشدتدرگیرمی

کردهاند،بیاموزندوتجربهحاصل
ازطریقاتمسفرخالقموجودکهساکنانمحلییابخشخالقایجاد 
تعامالتوفعالیتهاییباشدتکم ،مانندخریدیامشاهده

میتوانددربرگیرندة 
کنند.البتهخالقیت 
برایگردشگراننی ،باشد) .(Richards, 2011.,Rabazauskaitė ,2015
 خالقیت درحکم فعالیت،مشارکت ،آیین تعامل و تجربه:

خالقیتدرحکم  فعالیتنیازمندسطحباالییازدرگیریدرفرایندخالقانهازسویگردشگرانو
ساکنانمحلیاست.شرکتدرفعالیتهایساختصنایعدستییاآشپ یمحلیوسایرفعالیتهای

بدیلمیسازد.دراینحالت،

خالقانهیاهنری،ساکنانرابهآموزگارانوگردشگرانرابهفراگیرانت
میکند وامکانفراگیریدانشمحلیرابرای
افرادمحلیرابهکاشفانکنجکاوشهرهایخودتبدیل  
گردشگرانمهیامیسازد.ایندگرگونیمتقابل،ازطریقمشارکتافرادمحلیوگردشگران،یکویژگی

مهمگردشگریخالقاست.اینامراثرمهمیبراحیایفضا هایشهریوروستاییوفرایندبرندسازی
برایمکاندارد)Rabazauskaitė ,2015؛ .(Richards, 2011
درسایرپژوهشها،مفهومخالقیتدرتوسعةگردشگریچنینبیانشدهاست :















وسیلهایبرایدرگیرساختنگردشگراندرزندگیخالقانةجاریدرمقصدگردشگری

وسیلهایخالقانهبرایاستفادهازمنابعموجود

اب اریبرایتقویتهویتوتشخص
شکلیازتجلیوکشفدرونی
ـآموزشهمراهباتحققشخصیت
شکلیازآموزشدرحینتفریح 
منبعیازایجادفضایجدیددرمکانها) (Richards and Marques,2012

منبعیبرایبازسازیواحیایمکانها

وردههاوتجاربگردشگری
توسعةفرا 
وردههایموجود
احیایمجددفرا 
اف ودنبرارزشمادیداراییهایفرهنگیوخالقانه
وردههایجنبیازرهگذرتوسعةخالقانه
ایجادفرا 
استفادهازفنونخالقانهبرایارتقایتجاربگردشگری
اف ودننشاطوتنفسبهمکانها) (Richards ,2014
1. background
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ریچاردز و ویلسون ( )2006سه شکل خاص از توسعة خالق را دربارة گردشگری در شهرها
مشخص کرده است :مکان های خالق ،رویدادهای خالق و گردشگری خالق .که البته میان آنها
رشدیدیدهمیشود) .(Richards & Wilson ,2006


پارچگیروبه

یک
مکانهای خالق :که عبارت از نهادینهسازی خالقیت و ارزشهای خالقانه در مکانهای خاص
است.
برخیاوقاتارزشهاینمادینخلق

رویدادهای خالق:رویدادهاهمچوننیروییخالق ،کهحتی
میکند  ،موجب زایش رویدادها و محصوالت فرهنگی جدید میشوند که به توسعة گردشگری نی 

میانجامد .

میانمردمنگریستهمیشودوبهبازدیدکنندهاجازهمیدهد

گردشگری خالق :بهشکلرابطة 
مانندافرادمحلیزندگیکند) .(Richards ,2014
هایمبتنیبرسختاف ار،


درمطالعاتوتحقیقاتگردشگریخالق،روش
درطبقهبندیدیگری،


وروشهایمبتنیبر

کهتاحدزیادیوابستهبهتوسعة فضاهایخالقوساختارهایزیربناییاست ،
نرماف ار ،که بهشدت وابسته به توسعة تجارب است ،تصریح شده است .انطباق این دو کران (حد)،

ساختارهایمدیریتی،استراتژیوسیاستهایموردنیازدرایجاد

هایسازهاف ار،باعرضة


عنوانروش

به
رابطهباسختاف ارونرماف ارخالقهمراهاست(باباییهمتی،موسوی .)96:1393،

ازدیدپرنتیسوآندرسون ( )1999و بینکهارتوریموند ( ،)2000گردشگریخالقازماهیتی
عرضهمداربرخورداراستتاتقاضامحور؛واینامرظاهراًازشرایطخالقشهرهاومناطقعالقهمندبه

توانمندیهای منحصربهفرد و یافتن م یت رقابتی مشتق شده است (بابایی همتی ،موسوی،

توسعة 
 .)106:1393
مهارتهای جدید تفسیر و نوآوری را

فرانکلین ( )2003معتقد است بازدیدکنندگانی که 
بهگردشگرانیپویاتبدیلمیشوند؛ زیرا ،قادرندتمامیمشاهداتخودراتفسیرکنند.

فرامیگیرند ،

ها،نمادهاوسمبلهارافرامیگیرند(باباییهمتی،موسوی.)70:1393،این


هامهارتتفسیرنشانه

آن
افرادپویابیانگرگردشگریخالقتقاضامحورهستند.کالك()2005برایتولیدتجاربخالقاستفاده
از انوا حواس و مسیریابی و مکانیابی جدید و روشهای جدید مشاهدة محصوالت را برمیشمرد.
مطابق نظر او ،گردشگر خالق قادر به پر کردن شکاف بین گردشگر و تولیدکننده و همکاری با
تولیدکنندگان در ایجاد و تکمیل داستانها و وقایع کوناگون است (بابایی همتی ،موسوی،
 .)103:1393
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طراحی مدل مفهومی گردشگری خالق
شده،مالحظهمیشودکهدوطیفمهمواصلیدرمفهومگردشگریخالقوجود


درادبیاتمطالعه
دربرمیگیرد و طیف دیگر شامل

فعالیتمحوری» 

دارد :یک طیف «مقصد محوری» را در برابر «
می شود.نگارندگانبراینباورندکهباتالقیایندوطیف
عرضهمحوری» درمقابل«تقاضامحوری»  
« 
میگیرد واین
توانچهارخانهایتشکیلدادکهتمامیشئونوحاالت گردشگریخالقرا دربر 


می
مفهومرابهدرستیتبیینمیکند(شکل .)2


شکل :2مدل مفهومی گردشگری خالق 


مقصدمحور





اکوسيستم



گردشگري خالق



چشمانداز خالق

تقاضامحور

عرضهمحور


صنايع خالق



طبقة خالق




فعاليتمحور


منبع :نگارندگان


اکوسیستم گردشگری خالق :این خانه ،که از تالقی مقصدمحوری و عرضهمحوری شکل
میگیرد،نقشیکامالًپررنگوحیاتیبرایجامعةمحلیدرتحققفرایندگردشگریخالققا لاست.

هانهتنهاصنایعو
.اینشبکه 

شبکههایرسمیوغیررسمیدرباالترینحداست
دراینربع،تعامالت 
دکهزیرساختها،ساختارها،امکاناتومنابعمقصدرانی ،

هایفرهنگیوخالقرادربرمیگیرن


خوشه
بهچالشمیکشند .

یکیازموضوعاتاصلیدر ایننو گردشگری،معتبربودنتجربهاست؛بهاینمعناکهمکان
درهرکشوریمیتوان

دهدنشانهایازاعتبارآناست؛مثالً


خاصیکهفعالیتخالقانهدرآنرویمی
آشپ ی فرانسوی یاد گرفت ،اما فقط در خود فرانسه است که فضای موجود اعتبار سبک آشپ ی
مکانمیتواند

فرانسویرادارد.بنابراینگرچهصنایعخالقانهعموماً محدودبهمکاننیستند،خودِ 
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بهمثابةبخشیازتجربة خالقانهعملکند وموجبتحریکخالقیتشود  (Steiner and Reisinger,


) .2006
اکوسیستمبهمعنایتوجهو دركتمام عواملیاست کهبهطورمستقیمو غیرمستقیمدر

واژة 
یابلندمدتتأثیر

فقیتآندرکوتاهمدت

یککسبوکار،محصولیافرایندشرکتدارندوبرمو

توسعة
میکند ),2015
میگذارند .در حقیقت ،عبارت «مقصد» اغلب به اکوسیستم گردشگریمحور اشاره  

 .(Gretzel & et al.
گردشگری در شهرهای عضو شبکة شهرهای خالق یونسکو نمونة مناسبی برای اکوسیستم
گردشگریخالقاست.درایناکوسیستم،گردشگری خالقبهتوسعة شرایطاقتصادی ،اجتماعی و
درونزا) .
میانجامد(توسعة 
فرهنگیمقصد 
محوریوفعالیتمحوریایجادشدهاست.در


اینخانهازتالقیمحورهایعرضه
صنایع خالق :
استکهانجامفعالیتهایخالقانهرابرایگردشگر

اینربعمدل،میتوانگفتتأکیدبرصنایعخالق

یسرمیسازد .گرچه ،چون فعالیتصورتگرفته درمنطقة خاصو فرهنگخودارا هنمیشود،از

م
اعتبارتجربهتاحدیکاستهمیشود.

صنایعخالقنقطةتقاطعهنر،تجارتوتکنولوژیاست.صنایعخالقشاملچرخةخلق،تولیدو
عنوانورودیهایاولیهاستفاده

کهخالقیتوسرمایههایفکری 
رابه

توزیعکاالهاوخدماتیاست 
ایازفعالیتهایمبتنیبردانش وبامحوریتهنر هستندکهشامل


جموعه
میکنند.اینصنایعم

محصوالتملموسوخدماتمعنویناملموسدارایمحتوایخالقانه،ارزشاقتصادیوقابلیتعرضه
کسبوکارهایکوچکند،بایدبرایبقا
دربازارند ).)UNCTAD,2008: 13ازآنجاکهصنایعخالقاغلب 
دربازارهایجهانییکشبکةافقیهمکاریبایکدیگرتشکیلدهند( .)Sasaki,2010
طبقة خالق :این ربع نمودار از تالقی فعالیتمحوری و تقاضامحوری تشکیل شده و بیانگر
گردشگری خالقی است که در آن گردشگر و مهارتهای او و تعامالتش نقش پررنگی دارد .این
ایجادمیکنندکهگردشگر

فعالیتهایمشارکتیخالق،گاهیچنانارزشهیجانیوعاطفیعمیقی 

خود را همچون یک فرد محلی احساس میکند .این روابط سبب اف ایش سرمایة اجتماعی برای
گردشگروجامعةمی بانمیشود .
واژة «طبقة خالق» ،کهبرایاینبخشنموداربرگ یدهشده ،ازابداعاتریچاردفلوریدا ()2002
است.باانتشاراثراو ،باعنوان«ظهورطبقة خالق»،گفتمانخالقیتازدیدگاهتولیدمحوربه دیدگاه
نظراودراقتصادجدید،خالقیتانسانیسرمایهای بسیارارزشمنداستو

مصرفمحورتغییرکرد.از 

هموارهگروهیازافرادخالقشکلوجهتوجفرافیایتوسعةاقتصادیجدیدراتعیینمیکنند .
اینخانههمازتالقیتقاضامحوریومقصدمحوریشکلگرفتهاست.دراینجا،

چشمانداز خالق:
مقصد خالق میتواند چشمانداز بکر طبیعی یا انسانسازی باشد که برای گردشگر خالق ارزش
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بخشیدرپیداشتهباشد.یابهبیانوندر


بخشیوهویت

تواندبرایشمعنا
زیباییشناختیداردویا 
می

هایخالقبدلمیشود .


اندازخالقبهجایگاهیبرایروایت

)،چشم
دایم2007(1

اعتبارسنجی مدل با بررسی پژوهشهای انجامشده
در این پژوهش ،با بررسی مطالعات و تحقیقات قبلی و جانمایی آنها در مدل مفهومی ابدا شده،
هایپیشیندریکیاچندربعازمدلمیتوانندقرارگیرند.اینمهمدر


مشخصشدهکهپژوهش
جدول2بهتفصیلبررسیشدهاست .
جدول :2گردشگری خالق در آیینة پژوهشها
ردیف

پژوهشگر

1

 Jong
won Lee, Heeseok Lee
) (2015

محور پژوهش -نکات مهم

جایگاه در مدل

تبیین اولویت راهبردی خطمشیهای صنعت گردشگری خالق در کره با استفاده
از AHP

خطمشی فرعی برای توسعة گردشگری
خطمشی اصلی و هفده  
تدوین چهار  

ربع اول:

خالق با روش تحلیل سلسله مراتبی؛ این چهار حوزه عبارتند از :پشتیبانی از

اکوسیستم

کسبوکار ،پشتیبانی از تحقیق و توسعه ،توسعة منابع انسانی و ارتقای نظام


گردشگری خالق

حقوقی .

برنامهریزی فرهنگی و گردشگری خالق در مقاصد نوظهور

هایموجودومطلوبازبرنامهری یواحیایفرهنگشهریدر


تحلیلیازواقعیت
مشیهایبازیافت
هایوسیع،خط 

اده 
راه
ویانادوکاستلوی پرتغال(مباحثیچونپی 
حملونقل اکولوژیکی و)...؛ بررسی
و استفادة مجدد زباله و یا سامانة  
)(2012

 Carlos Fernandes

2

چشماندازهاییبرایاینشهربرمبنایخالقیت،نوآوری،طراحیوپیوندباتجارب


ربع اول:

گردشگری:بیشینهساختنفضابرایهنروفرهنگدرفضاهایعمومیشهریو

اکوسیستم

استفاده از فضای ساختمانی شهری برای فعالیتهای فرهنگی ازطریق ایجاد

گردشگری خالق

فضایفعالیتفرهنگیدرتمامیپروژه هایجدیدشهری؛ویانادوکاستلوبایدبا

نوآوری و خالقیت درزمینة  گردشگری بتواند تجارب متمای ی را به گردشگران
عرضهکند  وفضاهایشهریرادرفعالیتهنریوگردشگریفرهنگیترکیب
کند .

1 Van der Duim
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ترویج گردشگری پایدار با توسعة خالقانة گردشگری :اسلونی در کجا قرار دارد؟

Romana Korez-Vide
)(2013

3

مشیهایی برای
طراحی مدل گردشگری خالقانة پایدار؛ تدوین ال امات و خط 
گذاراناسلونیبهمنظورتوسعة گردشگریخالق؛اینمدلابعادپایداری

سیاست
اقتصادی،غنای محلی  ،کیفیتاشتغال،برابریاجتماعی،رضایتبازدیدکنندگان،
کنترلمحلی،پاکی گیمحیطزیست،کاراییمنابع،تنو زیستی،غنایفرهنگی،

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

محلیویکپارچگیفی یکیرادربرمیگیرد .

رفاهجامعة
احیای گردشگری مدیترانهای ازطریق گردشگری خالق

ویژگیهای سمت عرضه و سمت تقاضا در گردشگری خالق؛ تعامل میان


)(2010

5

Siow-Kian Tan, Shiann Far Kung,
)Ding-Bang Luh (2012

 M. Teresa Fernández Fernández

4

گردشگری خالق و سایر فعالیتهای اقتصادی؛ گردشگری خالق فقط وقتی
رقابتیترینشکلخودراداردکهتماممؤسساتدرگیربکوشندخدماتمتمای ی

مشح ون از اصلیت و ارزش نمادین وابسته به یک مکان خاص ارا ه کنند؛ در
ندولتیومصرفکنندگاناستهرسفر

بازاریکهمحلتعاملبنگاهها،مسئوال

سرشتمتفاوتیبابقیهدارد وانتقالدانشتحققعینیخواهد یافت؛کمتراز

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

نیمی از گردشگران خالق نقش تولیدکنندگان را بهعهده گرفتهاند .این امر
نشاندهندة اینواقعیتاستکهاقتصادغیررسمیحضورمهمیدرگردشگری

خالقدارد .
مدلی برای تجربة خالقانه در گردشگری خالق

طراحی مدلی از یک تجربة خالق؛ چهار تم برای شکلگیری تجربة خالق در
گردشگری :هوشیاری و آگاهی (فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی)،

ربع سوم:

نیازها(مبنایی،اجتماعیوفکری)،خالقیتدرتجربةخالق(تازگی،فایدهبخشی،

طبقة خالق

چالشوریسککنترل شده،تجربیوماهیتی)ویادگیریوتعامل(باتمباافراد،

محیطومحصوالت/خدمات/تجارب) .
مدل کسبوکار گردشگری خالق و کاربرد آن در بلغارستان

 Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav Ivanov
) (2010

6

وکارگردشکریخالق؛مقایسهبامدلکسبوکارگردشگری


طراحیمدلکسب

فرهنگی در حوزه های منابع ،بازارهای هدف ،فواید متوجه میراث فرهنگی و
پایداری؛ بیان مبسوط عوامل عرضه ،عوامل تقاضا ،فواید ملموس و ناملموس
گردشگری خالق و نتایج گردشگری خالق ،که شامل اف ایش و موفقیت

ربع اول:

کسبوکار محلی و اف ایش ثروت جامعه محلی است ،در این مدل کسبوکار؛


اکوسیستم

امت اجانوا مختلفگردشگریازطریقفعالیتهایگردشگریخالق:گردشگری

گردشگری خالق

خالق و ماجراجویانه ،گردشگری فرهنگی و خالقانه ،گردشگری در بناهای
درحالیکه میان گردشگری فرهنگی و خالق

باستانی وگردشگری خالق و ...؛ 
تفاوتهایی وجود دارد ،مدل کسبوکار گردشگری خالق نشان میدهد که هر

مقصدگردشگریفرهنگیمیتواندازگردشگریخالقنی سودببرد .
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خالقیت و گردشگری روستایی

پیوند میان گردشگری خالق و نواحی روستایی؛کارکرد اقتصادی اصلی طبقة
اوریهایامحتوایخالقانة جدید؛فلوریدا()2002
خالقفلوریدا:تولیدایدهها ،فنّ 

سه بخش جدید را به طبقة خالق میاف اید :خدمات ،کار یدی و ماهیگیری،

)(2011

8

)Vaida Rabazauskaitė (2015

 Jarábková Jana – Hamada Marián

7

کشاورزیوجنگلداری؛نواحیروستاییدارایظرفیتبالقوة جایدادنوحتی

جذببخشهایخالق؛شرایطویژة نواحیروستایی:محیطخوب،فرهنگویا

تسهیالت اجتماعی؛ سه رویکرد راهبردی برای توسعة روستایی :توسعة محلی،
توسعة  اقتصادی ،خالقیت و استعداد موجود در نواحی روستایی؛ م ایای توسعة
هایروستایی:احیایصنایعدستیوسنتهایمحلی،


گردشگریخالقدربخش
بازسازی غرور مردم محلی به میراث فرهنگی خود ،حفظ میراث ملموس و
ناملموسفرهنگی،ایجادمشاغلجدیددربخشهایخالقواف ایشدرآمدناشی

ازچنینبخشهایی،اثراتفرعیجریانخالقیتواف ایشرقابتپذیریمقاصد؛


ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق؛
ربع دوم:
صنایع خالق؛
ربع سوم:
طبقة خالق

سند ملی وزارت فرهنگ اسلواك در حمایت از گردشگری خالقانه :سادهسازی
دسترسی به اطالعات دربارة امکانات تأمین مالی ،سادهسازی فرایند ارا ة
کاربردهای پیشنهادی و مدیریت آن ها ،ایجاد امکاناتی برای حامیان ،ایجاد
مشارکتبخشهایعمومیوخصوصیبرایتأمینمالیو ....

احیای فضاهای عمومی با گردشگری خالق

برنامهری ان کاربری زمین فقط متخصصان درگیر ساخت بافت
چون گذشته  ،
رانوپیشبرندة

شهرینیستند،بلکهمردممحلیواقداماتابتکاریآنهاپیش

خالقاستوجوامعمحلیمیتوانند،ازطریقگردشگریخالق

راهبردهایتوسعة
خودواشتراكآنهابادیگران،درساختشهرسهیم

وتحققایدههایخالقانة 

شوند؛ اگر میان یک جامعة محلی و متخصصان شهری تشریکمساعی بهوجود
آید ،جامعة محلی انرژی خالقانة بیشتری کسب خواهد کرد و این همکاری و
هماف اییموجبتشکیلشبکههایاجتماعیمحلیخواهدشد؛گردشگریخالق

میرساند،بلکهمنبعتجارب
تنهابهتحققظرفیتفعالیتهایمشارکتییاری 


نه
گردشگری دست اول است؛ تهییج عاطفی و دانش دربارة فرهنگ محلی را به
میاف اید و باعث ترویج سبکهای زندگی
ارمغان میآورد ،به غنای گردشگری  
محلیواحیایفضاهایشهریمیشود .
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خالقیت و گردشگری در شهر

روبهرشد گردشگری؛ خلق اشکال جدید رابطه توسط جامعة
ماهیت رابطهایِ  
ایوتعاملخالق؛اشکالجدیدیازتبادلارزش،کهبیشتررابطهایاست


شبکه
تاتراکنشی؛مردمساکنیکشهربایدبهتحركواداشتهشوندتاباشهروندانی
هاوپروژههای


کنندتماسیابند.اینامردرواقعاساسبرنامه

کهازشهرعبورمی
گردشگریخالقاستکهگردشگرانراقادربهمالقاتباافرادمحلی،تعاملبا

)(2016

 Greg Richards

9

هامیکندتاامکانتجربة زندگیمانندفردمحلیرا

آنهاویادگیریدربارة  
آن


ربع اول:

نیمیتوانددرهرمکانوزمانیرویدهدکهاین

پیداکنند.اینبرخوردهایانسا

اکوسیستم

واقعیت بهنوبةخود سلطهگری نهادهای فرهنگی مانند موزهها و سایر فضاهای

گردشگری خالق؛

جاافتادة فرهنگی را با اف ودن رستورانها ،پالژها و میدانهای تفریحی درنقش

ربع چهارم:

ایکاهشمیدهد.طراحی

مکانهاییبرایتبادلخالقانهوتوسعة سرمایة  
رابطه


چشمانداز خالق

مدلمفهومیگذرازگردشگریفرهنگیبهگردشگریخالقوسپسگردشگری
رابطهای؛ در آینده ،شهرها باید به راههای خالق برای تبدیل گردشگران به

«شهروندان موقتی» یا «افراد شبهمحلی ،»1با استفاده از شبکههای محلی،
بیندیشند تا اقامت گردشگران را در شهرها طوالنیتر کنند؛ دانستن پیچیدگی
ف ایندة روابطخالقانهمیانمقاصد ،گردشگرانوساکنانمحلی؛ انوا رویارویی
هاینوینبرتسهیلرابطهمیانآنها .

افرادواثرفنّ 
اوری
اشتهار مکان :معرفی هیوستون در ایالت تگزاس ،درحکم مقصد گردشگری خالق
ازطریق فرهنگ آشپزی

راهبردمدیریتشهرتمکان؛تأ ثیرزیادفرهنگغذاییوآشپ یشهربرتصحیح

10

 Velvet Nelson
)(2015

1

تصویر شهر؛ تحلیل محتوای آشکار در مقاالت منتشرشده در رسانهها نشان

ربع اول:

میدهد رستوران های محلی که توسط سرآشپ ان خالق اداره میشود ،در دید


اکوسیستم

بازدیدکنندگان،یک محیطچاالكوجذابپدیدآوردهاست؛ازراهبردهایمهم

گردشگری خالق

مدیریت اشتهار مکان ،ترویج فرهنگ آشپ ی و غذایی شهر است که میتواند
شاملرستورانهایمحلیواغذیة ویژة آنمکانباشد کهحسیازهویتمحلی

بهآنمکانمیدهد .


1 .paralocals
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خوشه های خالقانة غذایی و توسعة روستایی ازطریق برندسازی برای مکان:
اقدامات صورت گرفته برای گردشگری غذایی در استانفورد و موسکوکا ،انتاریو و
کانادا

خوشههای خالقانة غذایی ،مکانهایی هستند که به بازدیدکنندگان آرایهای از

فرصتهایگردشگریغذاییمانندتورهایغذایی،بازدیدازم ار ونی تجارب

 Anne H.J. Lee , Geoffrey Wall , Jason F. Kovacs
)(2015

11

جشنوارههای فرهنگی) ارا ه

تکمیلی مانند فعالیتهای هنری (برای مثال ،
غذاییمیتواندمتضمنارتقایمنابعمحلی

خوشههایخالقانة 

میکنند؛توسعة 

استخراجشدهاز بخش هایکشاورزیو فرهنگیباشد؛گسترشجریاناطالعات

میان ذینفعان یک خوشة غذایی خالقانه (شامل کارآفرینان ،کشاورزان و
هنرمندان) ،بهواسطة  تنو بازیگران درگیر ،نقشی حیاتی دارد که باید با هدف
تسهیلهمکاری،ارتباطوتسهیماطالعاتصورتپذیرد.اینامرسهممهمیدر
ایجاد یک برند قوی برای مقصد گردشگری ایفا میکند که بهنوبةخود ذا قهای

ربع دوم:
صنایع خالق

منحصربه فردازآنمکانبرایبازدیدکنندگانایجادخواهدکرد؛انجاممطالعات
مقایسههایی درخصوص داراییهای اصلی ،پیشرو و

تطبیقی برای دو شهر و 
پشتیبان در توسعة محصول ،رویکردهای سازمانی در برندسازی برای مکان،
استفاده از رسانة بازاریابی ،فرایندهای همکاری میان ذینفعان ،مشارکت میان
بخشهای خصوصی و عمومی و برنامههای مالی و درنهایت مقایسة راهبردهای

ارتباطی و جریانهای اطالعات؛ توسعة اقتصاد غذایی خالقانه :ماهیت تولید
کشاورزی،دسترسیبهسایرمحصوالتفرهنگیوگردشگریپشتیبانومجاورت
ذینفعانمحلی ،شرطاساسیموفقیت
بهبازارهاازمکانیبهمکاندیگر؛ جذب  
درتوسعةیکخوشةگردشگریغذایی 

13

 Siow-Kian Tan, Siow-Hooi Tan,
 Stella Kostopoulou
 Ding-Bang Luh and Shiann-Far Kung
) (2013
)(2015

12

احیای آبکنارها :فضای خالق برای گردشگری خالق

محیطهاییباپتانسیلخالقبرایجذبگردشگر

احیایشهرهایبندریدرنقش
کناروبندریمیتوانندمی بانصنایعخالقباشند.

خالق؛محیطهایآب


ربع دوم:
صنایع خالق

فهم دیدگاههای گردشگر در گردشگری خالق

سایتهای گردشگری
تعامل گردشگران با محیط اجتماعی ـ فی یکی خود در  
خالق؛ ایجاد خالقیت ازطریق تعامل گردشگران با «سرپرست»« ،فعالیت» و یا

ربع سوم:

احساسجویان ،و

«محیط» ،شناسایی سه گروه از گردشگران :آرامشجویان ،

طبقة خالق

جویانبهمحیطوویژگیهایفعالیت،احساسجویانبه


آرامش
واقعگرایان.تأکید

هایفعالیتهایخود.


گرایانبهویژگی

تعامالتباسرپرستوواقع
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18

Ilaria Pappalepore, Robert

17

Lan-Lan Chang,
گ ارشیونسکو  Antonio Carlos Ruiz Soria,
Kenneth F. Backman,YuChi h
Justyna Molendowska, MSc
 Huang
()2006
)griculture(2014
)(2014

16

 Rebecca Pera
) (2014

15

 Maitland, Andrew Smith
)(2014

14
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مناطق پیشرو خالق شهری ،شواهدی از شرق لندن

ویژگیها،انگی هها و

خوشههای خالقدر توسعة گردشکری؛مطالعة عمیق 

نقش 
تجارب بازدیدکنندگان از مناطق خالق شهری با استفاده از تج یه و تحلیل

ربع دوم:

کیفی؛ ایجاد فرصت برای مصرف و انباشت سرمایة فرهنگی ازطریق انباشت

صنایع خالق

صنایع خالق؛ حضورتولیدکنندگان خالق و دیگر بازدیدکنندگان خالق درحکم
یکجاذبه.
توانمندسازی مسافر نوین :داستانسرایی بهمثابة یک رفتار مشارکتی خالق در
گردشگری

نقشداستانسراییبهسانرفتارمشارکتیخالققدرتمنددرگردشگری.

به سمت استراتژیهای پایدار در گردشگری خالق

گ ارشی از برنامهری ی گردشگری برای کنفرانس بینالمللی گردشگری خالق
سال2008؛مفاهیمگردشگریخالق .

بازسازی کاستادلسل ازطریق گردشگری خالق

فرصتهای

اف ایش آگاهی میان کارآفرینان محلی و سیاستگذاران ،در مورد 
توسعة استراتژی گردشگری خالق ،با آموزش مدل گردشگری خالق؛ برای
کاستادلسلبهصورتپایدارونوآورانه .

بازسازی

ربع دوم:
صنایع خالق؛
ربع سوم:
طبقة خالق
ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

گردشگری خالق :بررسی مقدماتی از گردشگران خالق :انگیزه ،تجربه ،ارزش
درکشده و قصد دوبارة بازدید

گردشگری خالق درحکم  استراتژی احیاکننده و بازتولید مقصد از جنبههای
روانشناسی مصرف گردشگردر پسزمینة
فی یکی،فرهنگیواجتماعی؛ بررسی  
گردشگریخالق.
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19

KAIJA LINDROTH, JARMO RITALAHTI& TUOVI
 SOISALON-SOININEN
)(2007

20

Greg Richards and Bob
 Palmer
)(2010

21

Agnieška Juzefovič
)(2015

نقش گردشگری خالق در توسعة مقاصد

ذینفعانازتوسعة گردشگریدر چارچوب
ارزشهاوادراکات 
نگرشها  ،

شناسایی 
ایدههایجدیدوشناخت
مشارکتهاینوآورانه،تولید 

گردشگریخالق؛شناسایی
موجودیتوامکاناتگردشگری خالق؛تحولنیازهایگردشگرانواف ایشرقابت
میان مقاصد گردشگری؛ چگونگی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در مقاصد؛
نشستهای میان میهمان و می بان ،پول

مشارکت گردشگران ،همکاری نوآورانه ،
گروههای نخبه شکل
ه ینهشده در مقاصد؛ تعامل اجتماعی که در نشست  
آنهاست .
نگرشهاواحساسات 

میگیرد،آشکارکنندة


ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

وریهای مقصد،
نتایج اصلیدر ده دسته :محیط اجتماعی ـ فی یکی مقصد ،فنّا 
اوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،ترافیک،
مصرفکننده ،فنّ 

ساختار خدمات ،رفتار 
شبکهسازی ،توسعه و عرضة گردشگری ،منابع
دسترسپذیری  ،

حملونقل و 

محلی،بازاریابیوروابطعمومی.

گردشگری خالق ،توسعه ،روندها و فرصتها

تغییر جهت از منابع به روابط در جامعة شبکهای؛ دالیل حیاتی بودن خالقیت
برایصنعتتوریسم؛گردشگریخالقاب اریبرایفکرکردندوبارهبهمکانهاو
هایجدیدبرایآنها .


خلققابلیت
یافتنو

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

گردشگری خالق با موضوعاتی چون :فلسفه ،جامعهشناسی ،ارتباطات

سرمقالةمجلة«مطالعاتخالقیت» 
دعوتگردشگری خالقبه تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ مقصدموردبازدید،
بهجایتماشایدورادورآن(درچنینحالتی،مسافریکگردشگرلَختوخ یده

سبکهای
سنتها و  
)(Couch Surfingنیست)؛ گردشگری خالق ،یعنی کشف  
جنبههای مختلف گردشگری خالق
مختلف زندگی و کشف زندگی عادی مردم؛  
درفراگفتمانهادرسفر:دعوتبهسفردرزمان(به جوهر،زندگیماقبلزمان)و

واقعیتهایدیجیتالوجودداشتهباشندو

یابهواقعیت(زمانیکهجهاناطرافو
زیستمحیطی،

هاینهفتهدرجنبشهای جدید 


فضیلت
با هم درتداخلباشند)؛ 
موزههامسببحذفدانشوایجادتصویریاستریلو
زندگیدر صلح باطبیعت؛ 
عقیم از فرهنگ؛ معکوس شدن روند و تأثیر فعال موزه در بازسازی زندگی؛
بهمثابةهمکارفعال
مکانهایعمومیباگردشگریخالق؛نقشتوریست 
بازسازی 
روزمره؛نقشکارگاههایخالقدرروندتجدیدحیاتفضاهایخالق

درزندگی

98
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  Ester Bardone, Kristel Rattusandسیدامیرمنصوری
)Liisi Jääts (2015
( )1393

22
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کاالهای خالق در زندگی روستایی (کارآفرینی گردشگری مزرعه)

ساختمانهای م رعه،محوطهها و مناظر

ابعادخالقدرگردشگریم رعه :فضا (
مهارتها ودانش)و شخصیتاو؛اجراینمایش

اطراف) ،دانششخصیکشاورز (

ربع دوم:

توسط کارآفرینان گردشگری م رعه؛ برگ اری رویداد یک روز کار در م رعه؛

صنایع خالق

شناختوتعاملباکارآفرینروستایی.اینتعامالتبهیادگیری،تبادلاحساسات
اجتماعیمیانجامد.

وعواطفواف ایشسرمایة
گردشگری بهمثابة نظام معرفت

گردشگریبرایآنکهبهنظاممعرفتبدلشودبایدبرنامههایخودرابهسمت


ربع چهارم:

قرا ت منظر هدایت کند .گردشگری منظر به ارتقای بینش (و نه دانش)

چشمانداز خالق

گردشگرانمیانجامد.

بررسی گردشگری خالقانه

)(2012

 Greg Richards and Lénia
 Marques

24

گردشگری خالق :وسیلهای برای درگیر ساختن گردشگران در زندگی خالقانة
جاری در مقصد گردشگری؛ وسیلهای خالقانه برای استفاده از منابع موجود؛
اب اری برای تقویت هویت و تشخص؛ شکلی از تجلی و کشف درونی؛ شکلی از

هر چهار خانة مدل

آموزشدرحینتفریحـ آموزشهمراهباتحققشخصیت؛منبعیازایجادفضای
جدید در مکان ها؛ منبعی برای بازسازی و احیای مکانها؛ خالقیت درحکم
پسزمینهیافعالیتدرگردشگری 

طبقهبندی گردشگران خالق در گردشگری خالق

گردشگرانخالقودركآنانازتجاربخالقدرسایتهایگردشگری؛مشخص


)(2014

 Siow-Kian Tan,, Ding-Bang Luh,
 Shiann-Far Kung

25

شرکتکنندگان همکار در

شدن ذهنیت درونی گردشگران؛ گردشگران خالق،
گردشگری خالق هستند.ازهمین رو باید ازآنان به عنوان یک گروه ناهمگن از
ایجادکنندگان نظراتذهنی،احساسات،خالقیتوتجربهدرگردشگریخالقنام
محیط و

برد .عوامل مهم در گردشگری خالق :آگاهی ،انگی ه ،تعامالت بیرونی ،
مردممنطقه.پنجگروهمج اازگردشگرانخالق:گ ارشگران،یادگیرندگاندانش

ربع سوم:
طبقة خالق

محیطزیست ،افراد دارای شریک تجاری و افراد نیازمند به

و مهارت ،افراد آگاه به 
هرترکیبمتفاوتازاینعواملمیتواندبینش

اوقاتفراغت (
استراحت وداشتن  
جدیدیبرایایجادتجربهایخالقومتفاوتفراهمکند)؛ بررسیموانعمشارکت

درفعالیتهایخالق .


)(2015

 Irma Booyens&Christian
 M. Rogerson

26

گردشگری خالق در شهر کیپتاون :چشمانداز نوآوری

گردشگری خالق رویداد محور؛رویدادهاییبا هدف حمایت از هنرهای محلیو
فرهنگ؛فضاهاوصنایعخالق،اپراتورهایتورخالقبرایآفرینشتجاربخالق
عمیقتردر هنر ،فرهنگ ،تاریخ ،فضاهای
(تجارب یادگیری برای تحریک تعامل  
شهریوپویاییاجتماعی)

99

ربع دوم:
صنایع خالق
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یکپارچهسازی مظاهر غربی و غیرغربی برای پیشبرد گردشگری فرهنگی و
خالق؛ یک مطالعة موردی

رویداد گردشگری خالق :جشنوارة تعامل فرهنگی میان جامعة غرب آفریقا و
)(2013

28

()1390

29

Walanchalee Wattanacharoensil & Malinvisa
 Sakdiyakorn
)(2015

 Anna Catalani

27

بهغنیسازیو توسعة اجتماعی ـفرهنگی و همچنین

ساکنانمنچستر؛رسیدن
گردشگریباتمرک برگردشگریخالق؛ارزیابی،بالفاصلهپسازجشنواره،شامل
تکنندگاندر
بحثومذاکرهباداوطلبانخالق،پ شکان،رهبراناجتماعیوشرک 

ربع سوم:
طبقه خالق

جشنواره (اینسلی )2012 ،و مشخص شدن وجود سطح باالی رضایت و تعامل
بهخصوصازنظرتوسعةآموزشومهارت)؛ایده برایرویدادهای
درنتیجةارزیابی( 
سازمانهایدرگیر.

آیندهوهمکاریبا

بابایی،عباسی 

کارآفرینی گردشگری خالق در شهر رشت

سازوکارایجادشهرخالقگردشگری.

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

پتانسیل بازار شناور ( (floating markets

برای گردشگری خالق :مطالعه در ناخونپاتوم تایلند

بازار شناور :مکانی که در آن محصوالت ،اغلب میوهها ،سب یجات و غذاهای

ربع اول:

رویقایقفروختهمیشوند؛بررسیپتانسیل بازارشناوردرحکممقصد

پختهشده ،


اکوسیستم

شاخصهای آمادگی

گردشگری خالق :مرحلة اول ،پویش محیطیبا استفاده از 

گردشگری خالق؛

برای مقصد گردشگری؛مرحلة دوم ،ادراك رهبران جامعه از تأسیس بازار شناور

ربع دوم:

برای تبدیل شدن به مقاصد گردشگری خالق؛ نقش مهم رهبران جامعه برای

صنایع خالق

توسعه و شناسایی فاکتورهای باعث و مانع گردشگری خالق در یک مقصدخاص
بازارشناور
نقش عامل فالمنکو (رقص تند کولیهای اسپانیا) در بازاریابی مقصد :وابستگی

)(2014

 Tatjana Thimm

30

صنایع خالق و گردشگری ،موردمطالعه :سویل

پیادهسازی خالقیتدرحکم روشی جدید در برنامهری ی استراتژیک شهری؛هنر

رقص فالمنکو ،بازاری ویژه و حتی تصویری از مقصد در صنعت گردشگری؛
فوقفرهنگی و
شناسایی ذینفعان فالمنکو در سویل؛ فالمنکو محصولی  
قابلصادرات.

100

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

نام کتاب :از گردشگری فرهنگی به گردشگری خالق (مجموعهمقاالت) 
درگیرشدنتمامیحواسبینایی،شنوایی،چشایی،بویاییوالمسهدرگردشگری؛
براساس مدل گردشگری چندحسی ،میتوان محصوالت و خدمات خالق
گردشگری را توسعه داد؛ توسعة گردشگری خالق سبب توانمندسازی جامعة
محلیمیشود .بهاینترتیبکه،مردممحلینقشخودراازفروشندگاناشیابه


31

Edited By Greg Richards and Julie Wilson
)(2008

32

Greg Richards
)(2011

دهندواینسببمیشودکهرابطة


هایهنریوصنعتیتغییرمی

معلمانمهارت
مردممحلیوگردشگران چی یبیشترازتجارتصرف و براساساحتراممتقابل
باشد؛ شبکهها و خوشهها ،در تفکر خالق ،بر این موضو تأکید دارند که
وکارهایخالقیکدیگرراتغذیهکنندتامحصوالتوایدههایخالقتوسعه


کسب
شهرهاظرفخوشههایخالقند؛درچنینفضاهایجدیدشهریخالقیت

یابد؛ 

هر چهار خانة مدل

زمینهای برایمصرفویا
دشگرباشدیاپس 

تواندمنظرهای براینگاهخیرة گر


می
برفعالیت هایگردشگرمتمرک باشد؛سهنو اساسیازتجاربگردشگریخالق:

عینک خالق :فعالیتهای خالقانه و نوآورانه (اساس تجربههای گردشگری
منفعل) ،فضاهای خالق :مناطق محصور خالقی که مملو از طراحان و معماران
است ،گردشگری خالق :مشارکت فعاالنة گردشگر در فعالیتهای خالق که
میتواند با عینک خالق و فضای خالق همگرا شود؛ توسعة گردشگری بازی؛

شبکهها همانند ژنراتور خالقیت در شرکتهای کوچک و متوسط گردشگری؛

«سرمایةخالق»مهمدرتوسعةاستراتژیهایخالقدرگردشگری.

)Orhan İçöz (2010

 Özen Kırant Yozcu,

33

خالقیت و گردشگری ،حالتی از هنر

رابطة گردشگری و خالقیت بهسرعت درحال توسعه است .منبع اصلی و مهم،
درخصوصتبیینمفاهیمکلیدی ،گردشگری خالق استکه ارجاعاتزیادیبه

هر چهار ربع مدل

آنشدهاست.
مدل پیشنهادی برای استفاده از تجارب گردشگری خالق در کنگرة گردشگری و
کنگرة آمیختة بازاریابی

ربع دوم:

آمیختة بازاریابی گردشگری خالق :برنامهنویسی ،بستهبندی ،همکاری ،مردم،

صنایع خالق

محصول،قیمت،تبلیغات،محل...،
تأثیر تجارب در خاطرات ،رضایت و نیات رفتاری :مطالعة گردشگری خالق

Faizan Ali,
Kisang Ryu,
Kashif Hussain
)(2016

34

اثر تجربة گردشگری خالق در خاطرات ،رضایت و نیتهای رفتاری؛ تجربة
گردشگری خالق دارای عامل مرتبة دوم با پنج بُعد :فرار ،بازشناسایی ،آرامش

ربع سوم:

ذهنی ،مشارکتمنحصربهفرد ،تعامل و یادگیری؛ حس خوب گردشگرانباتجربة

طبقة خالق

خالق از خاطرات خود و رضایت و نیات رفتاری (براساس نتایج حاصل از مدل
معادالتساختاری) 

101

طراحی مدل مفهومی گردشگری خالق 
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and HeeKyung Sung
)(2012
)Huang (2014

37

هنرمحور

نقشمهمهنروصنایعخالقدرپرورشتجدیدحیاتمحله؛توسعةجامعهدراثر
فعالیتمراک متمرک بر پرورش ظرفیتسازی و تعامالت اجتماعی؛اهمیت دادن

ربع دوم:
صنایع خالق

بههنروفرهنگدرچارچوبگردشگری

تجربیات خالق ،یادسپاری و بازدید دوباره از مقصد در گردشگری خالق

وجود روابط مثبت و معنادار میان تجارب خالق ،یادسپاری و بازدید دوباره از
مقصد

ربع سوم:
طبقة خالق

توسعة خالقیت در تجارب گردشگری :راه حلی برای سریال تولید متوالی
فرهنگ؟

شکلگیری هویتو کسب سرمایةفرهنگی
اف ایش خبرگیدرمصرف و اهمیت  
در جوامع پستمدرن ،سبب جایگ ینی خالقیت با گردشگری فرهنگی؛ توسعة
فضاهای خالق ،عینک خالق و گردشگری خالق ازمنظر عرضه و تقاضا؛ نیاز به

ربع سوم:
طبقة خالق

خالقیت در توسعة محصوالت جدید و چگونگی رویارویی با چالش تولیدمثل
سریالیمقاصد.

همکاران()1392

فتانهحاجینوروزیو

38

Wei-Li Hung,

36

Greg Richards, Julie Wilson
)(2006

 Yi-Ju Lee & Po-Hsuan Jessica Aquino, Rhonda Phillips,

35

گردشگری ،فرهنگ و صنایع خالق :احیای محلة فرسوده با گردشگری اجتماعی

بررسی پتانسیلها و ظرفیتهای شکلگیری گردشگری خالق با استفاده از
تکنیک  ،SWOTنمونة موردی :شهر تبریز

شاخصهای شهر خالق؛ یافتن ارتباط مناسب بین

بررسی گردشگری خالق و 
هردومفهوم؛تدوینراهبردهایمناسببرایشهرتبری  .

ربع اول:
اکوسیستم
گردشگری خالق

گردشگری خالق ،نسل سوم گردشگری
حسنتقیزادهانصاری


وقتی به جایی برای بیش از یکبار سفر میکنیم ،میکوشیم با ویژگیهای

39

بیشتری از آن آشنا شویم .این خالقیتی ذهنی برای درك عمیقتر ماهیت

ربع سوم:

پدیدههاست.محققانومدیرانمقاصد گردشگری ،بهاین علت کهپتانسیلهر


طبقة خالق

درابتدابهنظرمیآید،بهمفهومگردشگری

مقصدبیشازآن چی یاستکه 
خالقپرداختهاند .

اولویتبندی ابعاد موسیقی سنتی تبریز و تأثیر آن بر جذب گردشگر خالق

گردشگری خالق ،دسترسی بیشتر به فرهنگ یا تاریخ ،کسببرخی از تجارب و

()1394

کرامتاله زیاری 

و

ندارحیمی

40

دربرگیرندة کنش متقابل مشارکتی بینبازدیدکننده با مکان ،ارتقای مشارکت و
تکامل محیط ،درك عمق ساختارها و روابط فرهنگی محیط می بان و تعامل
مثبت و جدی با محیط است؛ تبلیغات و اطال رسانی نقش بسیار مهم و
میتواند به جذب سرمایه و گردشگر کمک کند؛ داشتن
برجستهای دارد و  
فرهنگسازیبرایمردم

کسبوکارمحلیو
ارتباطاتقوی،تقسیمتجارب،ترویج 
محلی،راهکارهاییبسیارتأثیرگذاربرایجذبگردشگرخالقاست.
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مجلة برنامهریزی و توسعة گردشگری
Suzanne de la Barre
)(2012

41

خالقیت در محیط پیرامونی ،تعریف جدیدی از صنایع خالق 
بهچهره در محیطهای خالق برای کاهش ریسک محصوالت خالق؛
چهره 
تعامل  

ربع دوم:

چالشدوریوکوچکیبرایصنایعخالق؛بنیانهایمفهومیخالقیتبدونمرز؛


صنایع خالق

خالقیت درحکم یک فعالیت ،فرایند و هدف؛ شبکهها در صنایع خالق؛ رویکرد
توپوگرافیبهاشتغالخالق،ارتباطفضاوخالقیت .
شما میگویید خالق ،من میگویم خالق

بیان مفاهیم صنایع خالق ،طبقة خالق و شهر خالق؛ تبیین دشواریها و
مشکالت این مفاهیم برای سیاستگذاری با بررسی مطالعة موردی سند
Peter Campbell
)(2011

42

استراتژیهای فرهنگی لیورپول»؛ گرچه مدینة فاضله ارا هشده توسط فلوریدا

«

ربع اول:

کسبوکار،
بهنحومعج هآمی یفقروبیکاریراازبیننمیبرد،باتسلطبرچرخة 

اکوسیستم

شادی بیشتر ،انسجام اجتماعی و هماهنگی برای همه ایجاد میکند؛

گردشگری خالق

سرمایهگذاری در زیرساخت نرم «هنر و فرهنگ» بسیار آسان است و نیاز به

بهراحتی به انوا خاصی از اقدامات
تخصیص ه ینة باالندارد،بنابراین خالقیت  
اقتصادیرابهدنبالخواهدداشت.

شهرداریقابلاطالقاستکهرشدخالق


جمعبندی و نتیجهگیری 
شهریوزندگیاجتماعیقرنبیستویکماست.

خالقیتنیرویپیشراناصلیصنعت،اقتصاد،توسعة

امروزه ،راهبردهای توسعة خالقانه مسیر جدیدی برای نیل به تجارب یگانه و دستاول گردشگری
وباجهتگیریبهسوی

فراهمساخته است که درتغییرسبک زندگیوابرازهویت آن سهمدارد 
سرمایهگذاریمیکند.این

مشارکتدراقتصادهایخالقمحلی،بهنوبةخود ،بربرندسازیمکاننی 

فرایندمتضمنجابجاییمنابعگردشگریازفرهنگملموسبهسویفرهنگناملموسوخالقیتاست
که به ظهور گردشگری خالق انجامیده است .مدل گردشگری خالق از فرهنگ و میراث ناملموس
وردههای گردشگری سنتی،
کاالیی قابلعرضه میسازد .رویکردهای خالقانه ،با شکلدهی مجدد فرا 
برمصرفخالقانهدامنمیزند .

تجاربگردشگرینوینیخلقکردهو
مسلم است ،هرچه گردشگر خالق تعامل بیشتری با محیط و مقصد خالق داشته باشد،
ترینشکلخودمحققمیشودواینمفهومیاستکهدرمدلگردشگری


گردشگریخالقدرعالی
وضوحقابلدركاست.دراینشکلازگردشگریخالق ،تمامیحواس


)همبه
خالقریچاردز (2011
(بینایی ،بویایی ،شنوایی ،چشایی و المسه) گردشگر درگیر میشود و مردم محلی نقش خود را از
فروشندگان اشیا به معلمان مهارتهای هنری و صنعتی تغییر میدهند؛ که این خود سبب ارتقای
رابطهایبیشازیکتجارتصرفکه
میشود؛ 
رابطةمردممحلیوگردشگرانبراساساحتراممتقابل 
نافیگونههایدیگر

اجتماعیراهمباالمیبرد.گرچهبایددانستکهاینشکلمتعالی

سطحسرمایة 
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طوریکه میتواند مقصد خالق می بان گردشگرانی باشد که برای خلق

گردشگری خالق نیست ،به
تجارب پُرارزشویادگیریبه سفرنیامدهاند،بلکه خالقیتارا هشدهدرسمتعرضهنی برایآنان
دستاوردهاییچونخرید،مشاهدهو...خواهدداشت.همینطوراستگردشگرخالقیکهبهمقاصدو

اندازهایطبیعیویافرهنگیمیرود.اینجستجوگرانفرهیختهقادرندازاینمقاصدنی برای


چشم
ایبیافرینندوسفرمنحصربهفردیرارقمب نند .


خودتجاربخالقانه
در پژوهش حاضر ،با بهرهگیری از روش توصیفیـ تحلیلی و انجام مطالعات کتابخانهای ،مدل
مفهومیگردشگریخالقتوسعهدادهشدهاست.بهاینترتیبکهدوطیفغالبدراینمفهوم،یعنی
محوریدربرابرتقاضامحوریومقصدمحوریدربرابرفعالیتمحوری،راباهمتالقیدادهومدل


عرضه
ایگردشگریخالقترسیموتبیینشدهاست.هریکازخانههایاینمدلبیانگر


مفهومیچهارخانه
هایصاحبنظرانبهآنپرداختهشدهواینمدل


مفهومیازگردشگریخالقاستکهدرپژوهش
رابهطورکاملپوششدهد .
میتواندمفاهیممتنو گردشگریخالق(پارادایمنوینگردشگری) 

نهتنها مفاهیم طبقة خالق ) ،(Florida,2002شهر خالق )landry,2000
در این مدل  ،
 (Montgomery,2005.,و صنایع خالق ) (DCMS,1998که از سال  1998میالدی رواج یافتهاند
وچشماندازخالق2نی بهکاررفتهوتوانسته

کسبوکار1
گنجاندهشده،بلکهدومفهومنویناکوسیستم 
رویکردهایگوناگونبهگردشگریخالقراتبیینکند .
دراینتحقیق،تالششدهتااجما نظرخبرگانبرمدلبااستفادهازتکنیکدلفیدومرحلهای
نظرانفارسیزباندراینحوزه


قلتصاحب
صورتپذیرد؛گرچهازجملهمحدودیتهایاینپژوهش ،

است.بدیهیاست  ،چنانچهدراجرایروشدلفیامکاناستفادهازنظرخبرگانبیشتریمهیابود،بر
اعتبارمدلاف ودهمیشد .
همچنینپسازطراحیمدل،پژوهشهایموجوددرحوزةگردشگریخالقمجدداًبررسیشده

تواننددرخانهایازمدلجایابندوبدینصورتنشاندادهشدهاست


ونشاندادهشدهکههرکداممی
که،تازماناجرایاینپژوهش،اینمدلمعتبراست .






1. Business Ecosystem
2. Creative landscape
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