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چکیده
معرفتاف ای گردشگری امروزه مورد اقبال قرار گرفته است و

پارادایم گردشگری خالق در نظام 
پیشرواز

بسیاریبرایننظرندکهپایداریصنعتگردشگریدرگروگردشگریخالقاست.پژوهش
دادههاتوصیفی ـ تحلیلیاست.دراین
بهلحاظرویکردگردآوری 
نو کیفیوازمنظرهدفکاربردیو 
زمینهای
پژوهشبهمعماریاکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومیرشتپرداختهشدهتاپیش 
کنشگران
پایةنقشهاو 

شبکهایباشد.اینمعماریبر
زیستبوم 

برایتوسعةظرفیتمدیریتدراین
نقشهای مؤثر از روش تحلیل مضمونو برای
کلیدی اکوسیستم صورت پذیرفته است .برای یافتن  
شبکههای اجتماعی بهره گرفته شده
کنشگران کلیدی آناز روش تحلیل  
نقشها و  
تحلیل و تفسیر  
نقشها و
میتوان در دو سطح خرد و کالن بیان کرد.در سطح خرد  ،
یافتههای این مطالعه را  
است  .
میشوند»،
شدهاند«:نقشهاییکهدراکوسیستماجرا 
کنشگرانکلیدیدرسهطبقهتعیینوتحلیل 

نقشهایی که در میانة راه اجرا هستند» .همچنینتبیین
نشدهاند» و « 
نقشهایی کههنوز اجرایی  
« 
پیش بگیرند.در
کنشگران کلیدی باید چه رفتاری رابرای بهبود و توسعة اکوسیستمدر  
شده که  
سطح کالن ،نشان داده شده که شرط الزم و کافی برای توسعة اکوسیستم گردشگری شهر خالق
سرمایه و گنجی که بستر

گسترونومی رشت ،توسعه و گسترش سرمایة اجتماعی در این شهر است.
بدیهیاستکهرفاهوزیستپذیریجامعةمحلی

زایشورویشآنرواداریوتساهلوتسامحاست.
بینالمللیاف ایشخواهدیافت .
اینمقصدخالقباجذبگردشگران 

شبکههای اجتماعی ،معماری
واژههای کلیدی :گردشگری خالق ،شهر خالق ،گسترونومی ،تحلیل  
کسبوکار .
اکوسیستم 

1ـنویسندهمسئول:استادیارپژوهشکدهتوسعهتکنولوژیجهاددانشگاهی()mnegar51@gmail.com
2ـدانشیاردانشکدهعلومگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ
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مقدمه
امروزه جوامع انسانی تحوالتی را در حوزههای گوناگون تجربه میکنند .ورود به عصر اقتصاد
دانشبنیان و شبکه ای و اقتصاد تجربه در حوزة اقتصادی ،تحوالت فنّاورانه در حوزة اطالعات و

هایگوناگونسفرراتحتتلثیرقراردادهوتسهیلوتسریعکرده،تغییراتبنیادین


ارتباطاتکهجنبه
درمفهومشهرازشهرهاییکهدرکنارکارخانجاتومراک صنعتیشکلمیگرفتهتاشهرهاییکه
آنهافرهنگاست،تغییرنگرشجوامعبشریازتوجهصِرفبهسرمایه
ترینواصلیتریندارایی 

ب رگ
لسفةپسانوگرا(پستمدرن)درامر

ومیراثملموسبهمیراثناملموسواف ایشعالقهبهآن،غلبةف
گونه ای که گردشگرانفرهیخته درپیمعنابخشیبه زندگیخودهستند،تغییر
گردشوتفریحبه 

جایرقابتصرف،دستیابی


رقابتبه
مفهومارزشدردنیایکسبوکاروجانشینیتوأمانهمکاری ـ

بهپارادایمتوسعةپایدارو...تحوالتیهستندکهوقو وپیشرفتآندرحوزةاندیشهوعملآدمیان
هادشوارمینماید .


مشهوداست؛گرچهیافتنرابطةعلتومعلولیمیانآن
ایواکوسیستممحور»

بهنظرنگارندگان،درچنینپارادایمومحیطی«خالقیت»و«نگرششب 
که
درپیوزایشمستمررانویدمیدهد


دوکلیدواژةمهمواساسیدرپایداریاست؛زیرایکینوآوریپی
تنهاکنشگرانبیشتری

طوری 
کهنه


بخشد،به

دهدوتعمیقمی

ودیگریزاویةنگرشراگسترشمی
رگونینقشهایشانباگذرزماننی ازنظر

دیدهمیشوند،بلکهتعامالتورفتارهایپیچیدةآنانودگ

ماند(بستهنگار.)1397،


دورنمی
میشود.به
روبهرشدگردشگریدراقتصادیخالقوپایدارچگونهبازتعریف 
اکنونبایددیدصنعت 
روپنجرهای بر گردشگری خالقومعماریاکوسیستمآنگشوده است تا

این منظور ،پژوهش پیش 
پاسخیبریکیازه ارانسؤالآنبیابد .
1
پیشگامیشهررشتوثبتآندرشمارشهرهایخالقگسترونومی یونسکو ( (Unesco,2017
مجالیمغتنماستتابامعماریاکوسیستمگردشگریاینشهرخالقالگوییبومیبرایحکمرواییدر
شهرهایخالقکشورایجادشود.اگرچهتمرک اینپژوهشبرگردشگریشهرخالقگسترونومیاست،
استفادهواستنادبرایسایرحوزههایشهرهایخالقیونسکو2درایرانخواهدبود .


بخشوقابل

اماالهام
پارادایم گردشگری خالق شکل پایداری از گردشگری است که موجب تمای مقاصد میشود
) (Richards and Wilson, 2006و همانطور که پژوهشها نشان میدهد ،عامل مؤثری در احیا،
بازآفرینیوتوسعةمقصدهاست).(Yozcu and İçöz,2010رشت،تنهاشهرخالقگسترونومیایراندر
اینشبکه،بایداینقابلیتراداشتهباشدکهزیرساختوزیستبومخودرابهبودبخشدوارتقادهد .

مسئلةاصلیاینجاستکهبرایتوسعةگردشگریخالقدرشهرمورد مطالعهچهبایدکردتابه
1ـ:Gastronomyدایرةالمعارفبریتانیکا()2000گسترونومیرا«هنرانتخاب،آمادهسازی،سروکردنولذتبردنازغذایخوب»تعریف
کردهاست.دراغلباسنادمرتبطباشهرخالقرشت،گسترونومیبه«خوراكوهنرآشپ ی»ترجمهشدهولیدراینپژوهشبهلحاظحفظ
رفتهاستکهبهعلتنگاهنظاممندبهموضو شاملتمامیابعادیمیشودکهبهگردشگریشهرخلالق

بارمعناییهمانواژةالتینآنبهکار
مرتبطاست.
هایادبیات،موسیقی،رسانه،طراحی،فیلم،صنایعدستی .


ـحوزه
2
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توسعه،پایداریوماناییآندرشبکةشهرهایخالقجهانیمنجرشود.امروزهدررویکردهاینوین
مدیریت ،نگرشهای بلندمدت ،نظاممند ،کلینگر و فرابخشی جانشین نگرشهای سنتی شده است؛
بهمدیریتاکوسیستمکسبوکاردادهاست.در

طوریکهمدیریتزنجیرةارزشصنعتجایخودرا


به
نگرش اکوسیستمی ،اعتقاد بر این است که حضور و عملکرد هریک از اعضا در سرنوشت کل
هایکسبوکار


واقعمفهوماکوسیستم
اکوسیستمتلثیرمیگذارد) .(Den Hartigh and Tol, 2008
در
طوریکهروابطپیچیدة


کند،به

وپایدارترمی
مفهومسنتیزنجیرههایتلمینصنعتراارتقامیدهد 

میرودوتالشهمة
شمار  
وکاربه 


هارشتةاصلیفرایندخلقارزشدراکوسیستمکسب

میانسازمان
بازیگراناکوسیستمتضمینکنندةبقاوموفقیتآناست .

هدفازاینپژوهشآناستکه،بهمنظورمدیریتوحکمرانیاکوسیستمگردشگریشهرخالق

بیاندیگر،باوجوداینکه


گسترونومیرشت،معماریایناکوسیستمدرحدبضاعتصورتگیرد.به
شهررشت،به علتبرخورداریازمیراثناملموسخوراكوهنرآشپ ی،توانستهدراینحوزهمطرحو

ثبتجهانیشودولیپاشنةآشیلاینرویدادمدیریتایناکوسیستماستکهاگرارتقانیابد،ممکن
استسببحذفشهررشتازشبکةشهرهایخالقجهانیدرارزیابیهایچهارسالةیونسکوشود .


مبانی نظری پژوهش
کهپیرسوباتلراولینبارآن

رامیتوانمولودسال1993دانست؛یعنیزمانی
مفهوم«گردشگریخالق» 1
راشکلبالقوهایازگردشگریمعرفیکردند(.)Pearce and Butler, 1993ازنخستِیننظریهپردازان«شهر

توانازجانراسکینوویلیامموریسنامبرد.آنهادرقرننوزدهم،دربرابراقتصادصنعتی،

خالق» 
می
اقتصادهنرراطرحکردندکهبرفعالیتهایخالقانسانیتلکیدداشت(قربانیوهمکاران .)1392،

مفاهیمیهستندکهپژوهشگرانونظریهپردازان

ریخالقوشهرخالقهردواز 

بنابراینگردشگ
هااززوایاوابعادگوناگونبهآنپرداختهاند؛امادراینپژوهش«گردشگری


متعددیدرطیاینسال
کهترکیبمعناداریازایندوواژهاستموردتوجهوتلکیدقرارگرفتهاست .

شهرخالق»

گردشگری شهر خالق
موزههای کمتر ،میدانهای بیشتر» 2،از حد دیدار صرف آثار تاریخی و
گردشگری خالق ،با شعار « 
هایتجربیوتعاملعمیقتربازندگیجامعةمحلی


وبرانجامفعالیت
اندازهایطبیعیفراتررفته


چشم
تلکید میکند .به بیان دیگر ،گردشگری خالق مشاهدهای مشارکتی است که در آن تمامی حواس
اشدرگیرمیشود .


گانةگردشگردرخلقتجربةیگانه
پنج
ایازعرضهمحوریتاتقاضامحوریو

مطالعاتصورتگرفتهدرخصوصگردشگریخالقدرگستره

اند.نگارندگانباتالقیدادندو


محوریجایگرفته

همچنیندرپیوستاریازمقصدمحوریتافعالیت
گسترة یاد شده مدلی مفهومی برای گردشگری خالق طراحی کردهاند .اکوسیستم گردشگری شهر
1.Creative Tourism
”2. “less museums, more squares
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محوریشکلمیگیرد.دراینربع


خالقبخشیازاینمدلاستکهازتالقیمقصدمحوریوعرضه
مدل ،تعامالت شبکههای رسمی و غیررسمی در باالترین حد است .این شبکهها نهتنها صنایع و
گیرندکهزیرساختها،ساختارها،امکاناتومنابعمقصدرانی 


وخالقرادربرمی
خوشههایفرهنگی

کشند(بستهنگاروهمکاران .)1396،


بهچالشمی
دراینپژوهش،اینمفهومازگردشگریخالقمدنظراستومنظورازاکوسیستمگردشگریشهر
قدرشهرخالقبناشدهاست .

خالقاکوسیستمکسبوکاریاستکهبرپلتفرمگردشگریخال


شبکة شهرهای خالق یونسکو
حالحاضر(تاپایانسال 2017میالدی) 180شهررادرخودجای
شهرهایخالقیونسکودر 

شبکة 
داده است .هدف از تلسیس این شبکه سوقدادن شهرهای عضو به اف ایش همکاریهای بینالمللی
بهمن لة اب اریدرراستایدستیابیبهتوسعة پایدارشهریونی 
بهمنظورتوجهبیشتربهخالقیت 

نهاست ،بهطوریکه تفکر خالق ساکنان همگام و هماهنگ با
رونق فرهنگی و مشارکت اجتماعی آ 
شهرهایخالقیونسکونشاندهندة ظرفیت فراوان فرهنگبرای

مدیریتشهریحرکتکند .شبکة 
رهاباپیوستنبهاینشبکهمتعهدمیشوندکه ،باتقویتخالقیتو

تقویتتوسعة پایداراست وشه
راهبردهایتوسعةاقتصادیو

رادرطرحهاو

وباالبردنسطحمشارکت،فرهنگمحلی
صنایعفرهنگی 
اجتماعیخودبگنجانند(.)Unesco,2017
در فهرست اعالمشده از سوی یونسکو 1در سال  ،2017نام  26شهر در فهرست شهرهای خالق
بهعلت تنو غذاییکهدراثرسابقة کهنفرهنگی
بهچشممیخورد .هریکازاینشهرها 

گسترونومی 
گیریازنقشگسترونومیبهمن لة


اینشهرهابابهره
گرفتهدراینفهرستجایگرفتهاند.

آنهاشکل 

اب ارتوسعه،ازطریقبرقراریپیوندهایدوطرفهبابخشهایدیگراقتصادیمانندکشاورزی،گردشگری،
داریو،...ازفوایداقتصادیزیادیبرخوردارمیشوند .

حملونقل،فراوریونگهداریغذا،هتل


معماری اکوسیستمهای کسبوکار
پیوستهای

به 
هم
اکوسیستمهای زیستی شبکه 2های ب رگ  

درجهانامروز،فضاهای کسبوکار همانند 
پیچیدهای با یکدیگر در تعاملاندوبا بیشترین مشارکت ارزشباالیی

بهصورت 
هستندکهاعضایآن  
خلقمیکنندتااکوسیستم شرایطبهتریبرایزیستنداشته باشد(افتخاری.)1395،بهبیاندیگر

4
3
توانگفتدرهراکوسیستمکسبوکار میانهمکاری ورقابتتعادلبرقراراست (Iansiti and


می
.درایناکوسیستمکهمتشکلازسازمانها،نهادهاوافرادیاستکهبریکدیگرتلثیر

)Levien, 2004
میگذارند،سطحتحلیلازمحصولیاخدمتبهسطحسیستمارتقامییابد(.)Suh and Kim, 2015

1. https://en.unesco.org/creative-cities
2. network
3.Business Ecosystem
4.Cooperation
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درنهایت
میاف ایند و  
دراینتعریف،هریکازکسبوکارها با ایجاد ارزش برارزش کل اکوسیستم  1

2
چنینارزشهایمشترکیرا که

دستمیآورند(افتخاری.)1395،پورترو کرامر 


بیشتریبه
سهم 
پذیریوپیش برندةشرایطاقتصادیواجتماعیاست،شالودةنوآوری


زمانارتقادهندةرقابت

طورهم

به
وکاردانستهاند( .)Porter and Kramer, 2011


هایکسب
وبهرهوریپایداردراکوسیستم

گونهها) در اکوسیستمهای کسبوکار عبارتاند از:
کنشگران ( 
یین  3
ازنظر یانسیتی و لو 
8
7
6
5
ایننقشهایاکولوژیکی ایستا

وکنشگرانویژه .

مالکانقطبها 

مسلطها ،

شرکتهایکلیدی 4،

توانآنهارابراساسسطح نوآوریوپیچیدگیروابطتعریفکرد

نیستند(  )Åhlgren, 2013
ومی
(.)Suh and Kim, 2015تکاملاکوسیستمفرایندیپویاستوبههمینعلتهیچنقشیثباتنداردو
میتوانند با اجرای راهبردهای مختلف نقشهای گوناگون بگیرند یا
همة گونهها غیر از کیستونها  9
حتیممکناستحذفشوند) .(Iansiti and Levien, 2004
هستةهراکوسیستمکسبوکاررایکیازچهارمفهومبازار،فنّاوری،پلتفرموشرکتشکلمیدهد

10
) .(Jansen et al., 2009ازنظر پژوهشگران برای معماری اکوسیستمهای کسبوکار باید پاسخ این
پرسشها را یافت :اکوسیستم کسبوکار دربردارندة چه عناصر و کنشگرانی (بازیگرانی) است؟ چه

روابطیرامیتوانمیانکنشگرانآنبرقرارکرد؟هربازیگرچهنقشیدارد؟عناصراصلیاکوسیستم

کداماند؟(تعیینیکیازسهنقشکلیدی،مسلطوکنشگرویژهدرآن).نمایشگرافیکیاکوسیستمو

درنهایتتعیینسطوحتوسعهوتکاملاکوسیستمنی الزماست) .(Galateanu and Avasilcai, 2013

وکار،کهالزمةمدیریتبرآنهاست،

تحلیلاکوسیستمهایکسب

گفتنیاستکهمطالعهوتج یهو
باوجودتوجهروزاف ونبهاینرویکردهنوزدرمراحلابتداییاستومعماریاکوسیستمباروش
تحلیلشبکةاجتماعینوآوریدرخوراعتناییاستکهدراینپژوهشصورتگرفتهاست .



معرفی موردمطالعه
کالنشهرهایشمالیایرانومرک استانگیالناست.اینشهردرسال،2015درجایگاه
رشتیکیاز 
بهرهمندیاز
شهرخالقگسترونومی،بهشبکةشهرهایخالقجهاندریونسکوپیوست.رشتبهسبب 
محصوالتدریایی،تنو پوششگیاهیونی سابقةکهنتاریخیازتنو غذاییکمنظیریبرخورداراست
شمارمیرود(شهرداریرشت .)1394،


گردشگریآنبه
جذابیتهای

کهیکیاز
رشت سومین شهر گردشگرپذیر ایران است .براساس سرشماری رسمی در سال  ،1395جمعیت
ماههای گردشگری سال به2میلیون نفر نی 
ساکن آن 971ه ارو 956نفر 11است کهدرتعطیالتو  
1.value ecosystem
2Porter and Kramer
3 Iansiti and Levien
4 keystones
5 dominators
6 hub landlords
7 Niche Players
8ecological roles
9.keystones
10.Business Ecosystems Architecture

11ـنتایجسرشماری،1395وبگاهمرک آمارایران 
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ترانهای است و به «شهر باران»
شبهمدی 
آبوهوایی معتدل کاسپین و  
بالغمیشود.رشت ج ومنطقة  

قطبهای کشاورزی و
شهره است .اینشهرکهدرمسیرجادةابریشمقرارگرفتهبود،امروزه یکی از  
میشود بیشاز 170نو غذایمحلیدررشتتهیه و
یشود .گفته  
گردشگری در کشور شناخته م 
تره،باقاالقاتوق،ماهیفویج،فسنجان،اناربیج،غورهآویج،


قاسمی،نازخاتون،ترش
میشودکهمیرزا
طبخ 
سیرقلیه ،گل در چمن ،کالکباب از جملة این غذاهاست .البته پنج غذای مرغ ترش ،اناربیج،
آبوهوایمساعد ،خاكمرغوب
زیتونپرورده نی بهثبت ملی رسیدهاست  .

باقالقاتوق ،میرزاقاسمی و 
گیالن  ،داشتن منابع گوشتی دام ،پرندگان و منابع دریایی تنو غذایی چشمگیری به این منطقه
بخشیده است (ویکیپدیا .)1397 ،غذاهای گیالنی موردپسند ایرانیان است و مردم رشت آن را به
وجودرستورانهایپرتعداد وچشمگیر

فرهنگیتلثیرگذاردرزندگیجامعةمحلیارتقادادهاند.

عامل
روگسترونومیمحورتوسعةاینشهرقلمدادمیشود.

دراینشهرنی نشانازاینجایگاهدارد.ازاین
درپیشنهادارا هشدهبهیونسکودرخصوصشهررشت،بهمواردیهمچونتنو محصوالتکشاورزی
هایطبیعیوتاریخیوفرهنگیشهر،سفرههایرنگینغذاکهآمی هایازخالقیتوهنر


ودامی،جاذبه
وسالمتاست،روستاهایاطرافشهرکهمحلتولیدمحصوالتکشاورزیاستوبازارشهرکهمرک 
فروشمحصوالتکشاورزیروستا یاناست،وفصلیبودنغذاکهنشانگررابطةطبیعتوسنتآشپ ی
برنامههای
استپرداختهشدهاست(شهرداریرشت.)1394،صنایعخالقمرتبطومراک آموزشیشهر 
انجمنها و

یمردمنهاد،

سازمانها

دیدهاند.همچنین
گستردهایرادرخصوصغذاوهنرآشپ یتدارك 

سازمانهایدولتیبابرگ اریجشنوارههایهدفمنددراینحوزهفعالاندوبرآنندتاباارتقاوتوسعةاین

صنعت خالق و فرهنگی کیفیت زندگی و رفاه را در این شهر بهبود بخشند .بیتردید برگ اری
نمایشگاههای بینالمللی و همگرایی توانمندیهای فعاالن محلی ،ملی و منطقهای درزمینة تولید و

بستهبندی و توزیع مواد خوراکی بومی و محلی نهتنها در حوزة اقتصادی به اف ایش روابط متقابل

کنندهمیانجامد،بلکهدرزمینةروابطبینفرهنگینی مؤثرواقعمیشود .

تولیدکنندهومصرف
لحاظمحدودةاکوسیستموشناساییسازمانها،محدودةجغرافیاییشهررشت


دراینپژوهشاز
مدنظرقرارگرفتهوپژوهشدربازةزمانیسال1395تا1397بهانجامرسیدهاست .

روش تحقیق
دادهها،
بهلحاظ رویکرد گردآوری  
اینپژوهشازنو کیفیاستو باهدف کاربردی صورتپذیرفتهو  
1
نقشهایی که باید در این
توصیفی ـ تحلیلی است .در این پژوهش ،نخست با روش تحلیل محتوا  
شده،سپسبهمنظورمعماریاکوسیستمگردشگریشهرخالقرشت،


اکوسیستماجراشوندشناسایی
ازروشتحلیلشبکههایاجتماعی2استفادهشدهاست .

3
گفتنی است در این پژوهش خدمات اکوسیستم  ،بهعلت بهکارگیری روش تحلیل شبکههای
1. Thematic analysis
)2. Social Network Analysis (SNA
3. Ecosystem Services
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معماری اکوسیستم گردشگری شهر خالق گسترونومی با تحلیل شبکة اجتماعی ...

دستآمدهباروشتحلیلمحتوابامشاهداتمیدانی
هایبه 


شدهاست.نقش
اجتماعی«،نقش»1نامیده
ازشهرخالقگسترونومیرشتودریافتنظرخبرگانتکمیلونهاییشدهاست .
ازسازمانهاو

گستردهای

همانندهراکوسیستمکسبوکاردیگری،طیف

کنشگرانایناکوسیستم،
تواننددراینزیستبوم


برقراریروابطوایجادشبکةهمکاریمی
نهادهارادربرمیگیردکههریکبا 
گرانبهاشتراكگذارند.بهمنظورشناساییکنشگراناین

ارزشخلقکنندوآنرادرمیانسایرکنش
نظرگرفتنپلتفرمگردشگریشهرخالقگسترونومیومحدودیتجغرافیاییشهر
اکوسیستم،کهبادر 

وجودرسایتهایاینترنتیمرتبطوحضورمحققدرشهروپرسش


ست،باجست
رشتصورتگرفتها
2
تاییکنشگران(بازیگران) ایناکوسیستمتدوینونهاییشدهاست .

ازفعاالنشهری،فهرست 
99
«نقشکلیدی»و«بازیگر(کنشگر)کلیدی»نقشهاوبازیگرانیهستندکهدرروشتحلیلشبکه،با
انوا محاسباتمرک یت،نقشهایابازیگرانمرک یوقدرتمندمعرفیمیشوند.بهبیاندیگر،گرههاییدر
شبکهوجودداردکهمرک یتباالییدارند.فرایندانجاماینپژوهشدرشکل1نمایشدادهشدهاست .

مطالعاتکتابخانهایدرحوزههای:
گردشگریخالق،شهرخالق،اکوسیستمکسبوکار،
گردشگریوگسترونومی،شهرهایخالقگسترونومیدنیا
تعیینشکافتحقیقاتیو
ترسیممدلمفهومیپژوهش
شناختاکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومی
رشتبامطالعاتکتابخانهایوحضورومشاهدات
میدانیدرشهررشتومصاحبهباخبره

شناختکنشگران:
تهیةفهرستسازمانهایدولتی،
عمومیوخصوصیدرشهررشتو
نهاییسازیفهرست

شناختنقشها:
تدویننقشهایمؤثردراکوسیستم
گردشگریخالقگسترونومیباروش
تحلیل مضمون و کاربرد نرماف ار
MAXQDAواخذتلییدخبرگان

معماریاکوسیستمباایجادشبکةدووجهی
بازیگر ـ نقشوتحلیلآنباروشتحلیلشبکههای
اجتماعیوبانرماف ارUCINET
نتیجهگیریوارا ةراهبردبراساسنقشهاوسازمانهای
کلیدیدراکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومی

شکل  :1فرایند اجرای پژوهش
1ـیا«نقشمؤثر»
بازیگرانیاکنشگرانمؤثر» 

2ـ«
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در این پژوهش ،نخست سه ماتریس مستطیل همحضوری و دووجهی کنشگر ـ نقش تشکیل
هانقشهاهستند،


گرانوستون
یوزن 2،کهدرآنسطرهاکنش
سهای ب 
شدهاست.سپساینماتری 
سهای
هریکازماتری 
تبدیلشدهاند.یعنیاز 

مربعوزندار

سهای
منظورتحلیلهایبیشتربهماتری 


به
منتجشدهاست .

«بازیگر ـ نقش»،دوماتریس«بازیگر ـ بازیگر»و«نقش ـ نقش»
یوزن) و دلیلی بر بودن یا نبودن ارتباط
لشکل آرایهها صفر و یک (ب 
سهای مستطی 
در ماتری 
سهای مربع برآمده از آن وزندارند و آرایهها در ماتریس مربع
«انجام نقش» بودند .ماتری 
بازیگر ـ بازیگرنشانازاین دارندکههردوکنشگرسطروستوندرچندنقشمشتركهمکاری
آرایههایماتریسمربعنقش ـ نقشنشانگرایناستکهدونقشسطروستونمیان چند
یکنند  .
م
بازیگردرجریاناست .
مفاهیم و الگوریتمهای گوناگونی برای تحلیل شبکههای اجتماعی وجود دارد که توصیفکنندة
بافتساختاریوروشهایتعاملکنشگراناست )هنمنوریدل)1394،درهرپژوهش،باتوجهبه

هدفها و سؤاالت آن پژوهش ،مفاهیم خاصی مورد تحلیل قرار میگیرند .در پژوهش پیشرو،

همانطور که ذکر شد ،مفهوم مرک یت مورد توجه بوده است .مرک یت بیشتر یک نقطه ،بهمعنی

تراستکهدرنهایتآنگرهراقدرتمندتر


داشتندرجةباالتر،ارتباطاتبیشتروکسبموقعیتمطلوب
میسازد.انوا مرک یتدرشبکهکهدراینپژوهشاندازهگیریشدهعبارتاستازمرک یتدرجه3،

مرک یتبینابینی4ومرک یتبردارویژه 5.
دستیابی به مرحلة اشبا نظری
نمونهگیری گلولهبرفی تا  
دادههای شبکه با روش هدفمند  

جمعآوریشدهاست.پرسش ومصاحبةعمیقبا 32نفرازخبرگانشهریو علمیواجرایی،که

دربارة موضو و مفهوم توسعة شهر خالق رشت اشراف و تسلط داشتهاند ،در زنجیرهای عمدتاً
مرحلهایتارسیدنبهاشبا اطالعاتصورتگرفتهاست.مطالعةگ ارشهاومستنداتموجوددر


سه
شهرداریرشتدرخصوصشهر  خالقومشاهداتمیدانیپژوهشگرنی اب ارمکملیبرایدستیابی
بهاشبا نظریبودهاست .
همانطور که بیان شد ،براساس دادههای گردآوریشده ،سه ماتریس دووجهی آبیرنگ (بیانگر

ارتباط کنشگران و نقش هایی که در زمان انجام پژوهش در شهر رشت اجرا میشوند) ،ماتریس
گرانونقشهاییکهدرزمانانجامپژوهشدرشهررشتاجرا


دهندةارتباطکنش

رنگ(نشان
قرم 
نمیشوند) و ماتریس بنفشرنگ (نشاندهندة ارتباط کنشگران و نقشهایی که نمیتوان در زمان

صورتبینابینیاجرامیشوند)


هادادوبه

انجامپژوهشدرشهررشتحکمقطعیبهاجرایکاملآن
تشکیل شده و پس از تحلیل شبکه براساس مفاهیم مرک یت و قدرت با نرماف ار  UCINETو
وضعموجودروابطوتعامالتاکوسیستمتحلیلوتفسیرشدهاست .

NETDROW
1

1.actor-event

وزنیماتریسبیانگربودنیانبودنرابطهمیانسطروستونهاستوبهشدترابطهتوجهیندارد .

2ـ 
بی
3. Degree Centrality
4. Betweenness Centrality
5. Eigenvector Centrality
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نامهایتهیه
هادرایناکوسیستم،پرسش 


اینقش

منظورتحلیلرابطةتلثیراتتوسعه

آن،به
عالوه 
بر

ظرخبرگانآشنابامفاهیمومحورهایتوسعةایناکوسیستمتکمیلشده است.اطالعات

شدهوبان
نامههای تکمیلشده بهصورت ماتریس مربعشکل  25×25مورد تحلیل شبکه و تفسیر قرار
پرسش 

هاتلثیراتتوسعهایبیشتریدارند


شودکهکدامدستهازنقش

گرفتهاست.دراینتحلیلمشخصمی
دراولویتتوجهقرارگیرند.بهمنظورسنجشدقتواستحکامپژوهش،نتایجنهاییباجمع

وباید 
محدودتریازخبرگانشناساییشدهدرمیانگذاشتهشدهوبهتلییدآنانرسیدهاست .

باتوجهبهآنچهبیانشد،اینپژوهشنوعیتفسیرروابطدرنظامیاجتماعیاستکهفراینداجرای
استوبروندادآناطالعاتیتوصیفیاست

زمندتوصیفهایتحلیلی،ادراکیوطبقهبندیشده

آننیا
کهدرپیتفسیرواقعیتاست.اینروشپژوهشمستل مشناختعمیق،قدرتومهارتتحلیلزیاد
وجمعآوریاطالعاتطوالنیاستکهضروریاستمحققازن دیکدرکلفراینددرگیرباشد.

در این پژوهش معماری اکوسیستم کسبوکار با پلتفرم «گردشگری شهر خالق گسترونومی»
گرانباارتباطاتمتقابلدرآنبسترارزشهاییراخلقمیکنندوبه

مدنظراست؛پلتفرمیکهکنش
هایکلیدی،کنشگرانمؤثرو


هایمؤثر،نقش

گذارند.درمعماریایناکوسیستم،نقش

اشتراكمی
گرانکلیدیبرمبنایارتباطاتشبکهایموجودشناساییشدهوراهبردهاوراهکارهاییبرای


کنش
دستیابیبهوضعیتمطلوبارا همیشود .


یافتههای پژوهش
پژوهشهای پیشین طراحی نشده بود؛بنابراین ضروری مینمود که

مدنظراینمطالعه در 

زیستبوم 

گذاشتهشده و خدمات این اکوسیستم یا به زبان روش تحلیل

اشتراك 

ابتدا ،بر مبنای ارزش به 
نمونههای
نقشهایی که باید در آن ایفا و اجرا شود شناسایی شوند.با مطالعة  
شبکههای اجتماعی  ،

شهرهایخالق گسترونومی در

نظریومنابعکتابخانهایدرزمینة گردشگری خالق ،شهرهای خالق ،

شاخصهاومعیارهایپذیرفتهشده،پیشنهادارا هشدةبهیونسکودربارة

جهان،اسنادیونسکودرزمینة
سازمانهایشهر رشتباروشتحلیلمحتواو

دستگاههایاجراییو

شهررشت،بررسیشرحوظایف
نرماف ار  MAXQDAحدود  400نقش کشف و استخراج شدهاست .با مشاهدات میدانیو
با کمک  
مصاحبه با مسئوالن اجرایی شهر رشت ،اعضای شورای شهر و استادان دانشگاهی و خبرگان علمی و
ایننقشهاتلیید شده ونتیجة نهایی در قالب  25محور اصلی و  138نقش بیان شده

مدنی شهر 
پنجگانه عبارتاند از :توسعة زیرساخت انرژی؛ توسعة روابط و امور
بیستو 

است .این محورهای 
بینالمللی؛ توسعة رسانه ،انتشارات و شبکههای مجازی و محتوای آن؛ توسعة ساختارها و شبکة

تعامالت؛ حمایتهای مالی ،سرمایهگذاری؛ توسعة کشاورزی ،باغداری و دامپروری؛ توسعة صنایع
خالق؛ توسعة گردشگری خالق گسترونومی؛ توسعة اجتماعی (سرمایة انسانی ،سرمایة اجتماعی)؛
توسعة فنّاوری و نوآوری غذایی؛ ارتقای محیطزیست؛ توسعة پژوهش؛ برندسازی؛ تضمین کیفیت؛
توسعة بهداشت و سالمت؛ توسعة فرهنگی ،هنری؛ توسعة خدمات اقامتی؛ توسعة خدمات شهری؛
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زیرساختهای اطالعاتی؛ توسعة آموزش عالی؛

زیرساختهای ارتباطی و حملونقل؛ توسعة 

توسعة 
1
توسعة آموزش حرفهای؛ توسعة آموزش عمومی؛ توسعة نظام حقوقی ـ راهبردی؛ تضمین امنیت .
(بستهنگار .)1397،

پژوهشگر با درنظرگرفتن تمامی شاخصهای شهر خالق در مطالعات پیشین و اف ودن بر آن
توانستهاست کار کاملتریدراینحوزهومختصشهرخالق گسترونومیارا هنماید.شایدبتوان
دستآمده در پژوهش لیندورث و
گفت ،از حیث توجه به ابعاد گوناگون ،این طبقهبندی با نتایج به 
همکارانش که در سال  2007با عنوان «نقش گردشگری خالق در توسعة مقاصد» صورت گرفت
مشابهتون دیکیدارد) .(Lindroth et al., 2007
شده،بیانگرایناستکهازتعدادکلنقشهای

آوری
زمشاهداتمیدانیجمع 

یافتههایاولیهکها

ضروری برای بقای اکوسیستم ،یعنی  138نقش 49 ،درصد در این اکوسیستم اجرا میشوند41 ،
هاحالتبینابینیدارندوگرچهگامهایاولیهبرای


درصدنقش
حاضراجرانمیشوندو10

درصددر 
حال

شدنآنهاداد.


توانحکمبهانجام

هابرداشتهشده،هنوزنمی
شدن 
آن
اجرایی 

کنش گران کلیدی در اکوسیستم گردشگری شهر خالق رشت را در هر سه حالت
جدول   1
موردمطالعه نشان میدهد که با تحلیلهای گوناگون مرک یت و قدرت در روش تحلیل شبکههای

بومرانشانمیدهند .


هایاصلیاینزیست
اند.جدولهای2و3و4نی نقش


اجتماعیشناساییشده

جدول :1رتبهبندی کنشگران (بازیگران) کلیدی اکوسیستم
رتبهبندی کنشگران مرکزی
در نقشهای اجراشده در
اکوسیستم
رتبه در مرکزیت درجه

رتبه در قدرت

رتبه در مرکزیت بینابینی

رتبه در مرکزیت بردار ویژه

رتبه در مرکزیت درجه

رتبه در قدرت

رتبه در مرکزیت بینابینی

رتبه در مرکزیت بردار ویژه

رتبه در مرکزیت درجه

رتبه در قدرت

سازمانهای

مردمنهاد


رتبه در مرکزیت بینابینی

شهرداریرشت
ادارةکل
میراثفرهنگی،
صنایعدستیو

گردشگریاستان
گیالن
استانداری

رتبه در مرکزیت بردار ویژه

کنشگر

رتبهبندی کنشگران مرکزی
بالقوه

رتبهبندی کنشگران مرکزی
برای نقشهایی که هنوز در
مراحل ابتدایی اجرا هستند

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

3

3

3

3

3

6

5

 10

5

4

4

5

4













7



1ـفهرستکامل138نقشدررسالةدکتریمحققدرجشدهکهارا ةآنازحوصلةایننوشتارخارجاست.
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رتبهبندی کنشگران مرکزی
در نقشهای اجراشده در
اکوسیستم
رتبه در مرکزیت درجه

رتبه در قدرت

رتبه در مرکزیت بینابینی

رتبه در مرکزیت بردار ویژه

رتبه در مرکزیت درجه

رتبه در قدرت

رتبه در مرکزیت بینابینی

رتبه در مرکزیت بردار ویژه

رتبه در مرکزیت درجه

رتبه در قدرت

رتبه در مرکزیت بینابینی

سازمانجهاد
کشاورزیاستان
دانشگاههاومراک 

پژوهشیشهررشت
ادارةکلفرهنگو
ارشاداسالمیگیالن
سازمانحفاظت
محیطزیست

استانگیالن
شورایاسالمی
شهررشت 
اتاقبازرگانیصنایع،
معادنوکشاورزی
استانگیالن
بخشخصوصی
(صنفغذاو
صنایعوابسته)
مراک درمانیو
بیمارستانی،اورژانس،
دانشگاههایعلوم

پ شکیوخدمات
بهداشتیودرمانی 
دانشگاهگیالن 
پاركعلموفنّاوری 
ادارهکلتعاون،کار
ورفاهاجتماعی
استانگیالن 
سازمانصنعت،
معدنوتجارت
استانگیالن 
آموزشو

ادارةکل
پرورشاستان
ادارةکلآموزش
حرفهای
فنیو 
استانگیالن

رتبه در مرکزیت بردار ویژه

کنشگر

رتبهبندی کنشگران مرکزی
بالقوه

رتبهبندی کنشگران مرکزی
برای نقشهایی که هنوز در
مراحل ابتدایی اجرا هستند

5

6

3

6

4

4

6

4

5

8

9

8

6

7

4

7

5

5

7

5

9

9



9

6

5

6

5

9

8

9

8









7

9

8

9

















8

8

8

10

9

5

9

7

7

5

7







8

 10

8

 10

10

 10



 10















4

4

8

4

10

9

 10

















10





















6

6

4

6











7

7

 10

7

8

3



3











3

6

3

6















4

















6



9

115

سال هشتم ،شمارة دوم ،تابستان 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


جدول  :2رتبهبندی نقشهای کلیدی که انجام میشوند.
نقش

آموزشاستفادةبهینهازمنابعبرایمردممحلیوگردشگران
برگ اری نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی ،صنایع و
فنّاوریهایمرتبط
نشستهایعلمیبامحوریتتوسعةپایدار

برگ اری

رتبه در

رتبه در

رتبه

مرکزیت

در

مرکزیت

درجه

قدرت

بینابینی

رتبه در
مرکزیت
بردار
ویژه

1

1

1

1

2

3

1

3

3

2

2

2

بهمنظور کارآفرینی در حوزة گسترونومی و
توانمندسازی زنان  
صنایعخالقوابسته
بینالمللی با سایر شهرهای خالق در حوزة گردشگری و
مشارکت  
خالقیت
نمایشگاههای رایگان برای عرضة محصوالت غذایی و

برپایی 
معرفیتولیدکنندگان
برگ اریتورهایماهیگیری؛برگ اریتورهایشکار،برگ اریتور
آبمعدنی 
چشمههای 

رستورانهادرداخلوخارجازشهر

توسعةکمّیوکیفی

4

4

1

4

5

5



5

6

7

5

7

7

6



6

8

9



9

رستورانها

اجرایموسیقیزندهوکنسرتدرشهرو

9

8



8

بهمنظورنوآوریدرگسترونومی
برگ اریرویداد(یامسابقه) 

10

 10



 10

نالمللیدرحوزةگسترونومیوکشاورزی
مشارکتبی 





1



توسعةروابطشهروروستادرحوزةگسترونومی





3



جذبوحفظنخبگانو طبقهخالقومتخصص





4



ترویجمصرفاغذیةسالم





6



حفاظتوترویجاستفادةصحیحازگیاهانبومی





7




جدول  :3رتبهبندی نقشهای کلیدی که انجام نمیشوند.
نقش

ایجادبرابریاجتماعی
نظامهای
میانبخشی برای ارتقای  
تقویت و توسعة اقدامات  
غذاییپایدار

رتبه در

رتبه

رتبه در

مرکزیت

در

مرکزیت

درجه

قدرت

بینابینی

رتبه در
مرکزیت
بردار
ویژه

1

1

1

1

2

2



2

ایجادکالجکشاورزیارگانیک

3

3



3

هایم رعهای
پارك 
ایجاد 

3

4



3

قابلیتهایوابستهبهغذا

سرمایهگذاریبرروی


4

5

1

4

تلسیسمرک (بنیاد)جهانیگسترونومی

5

6



5
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نقش

خوشههای خالق در حوزة گسترونومی و

توسعة صنایع و 
صنایعخالقوابسته
تبادلدانشمیانسرآشپ انودانشجویانعلومغذاییوکشاورزان
توانمندسازی و حمایت مالی بخش خصوصی و صنایع خالق
گسترونومی
ارا ةراهکارهایمحلینوآورانهبرایمسا لمحیطیواجتماعیشهر

رتبه در

رتبه

رتبه در

مرکزیت

در

مرکزیت

درجه

قدرت

بینابینی

رتبه در
مرکزیت
بردار
ویژه

6

7

2

5

7

8



6

8

9



7

8







 10



8

توسعةسواحلوایجادبازارهایشناوررویآبرودخانهها
گفتوگو،تولیدایدهوتبدیلایده
ایجادفضاوزیرساختبرای 
بهمحصول
تشکیلشورایترویجشهرخالقگسترونومی



1





3





4



برندسازیگسترونومیشهر



4



نوآوریوارتقایفنّاوریدرزنجیرةارزشتولیدغذایکشاورزی



5



پرتعدادیکهمعرففرهنگمحلیآشپ ی
ایجادمغازههای 
شرکتهای ب رگ و تشکیالت اقتصادی

توسعة روابط میان 
وردههاوخدماتخالقانةگسترونومی
خردباهدفتولیدفرا 



6





6



تحریکنوآوریدرحوزةگسترونومیباتوسعةگردشگری


جدول  :4رتبهبندی نقشهای کلیدی که در مراحل ابتدایی اجراییشدن هستند.
نقش

رتبه در

رتبه

رتبه در

مرکزیت

در

مرکزیت

درجه

قدرت

بینابینی

رتبه در
مرکزیت
بردار
ویژه

فرصتهایشغلیدرزمینةگسترونومیوصنایعوابسته

اف ایش

1

-

1

2

کارخانههایتولیدصنایعغذایی

بازدیداز
ایجاد دموکراسی شهری و مشارکت جامعة محلی در توسعة
بهصورتبازوشفاف
شهر 
خلقبرندگسترونومی

1

-

1

1

2

-

1

3

3

-

1

4

گنجاندنگردشگریدرشبکةارزشگسترونومی

3

-

1

5

بازاریابیگردشگریخالق
ایجاد مراک غذایی محلی (با هدف دسترسی به غذای سالم،
فرصتهایشغلیو)...

کاهشضایعاتواف ایش
عرضهمستقیمونوآورانهمحصوالتکشاورزی

4

-

1

6

5

-

1

9

6

-



8

نوآوریوارتقایفناوریدرزنجیرةارزشتولیدغذایصنعتی

6

-



7

ایجادشهرهوشمند

7

-

2

 10

-

3



مهمانپذیرهوشمند

سامانههای

توسعة
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شکل  2نشاندهندة شبکة تلثیرات توسعهای محورهای 25گانة خدمات اکوسیستم موردمطالعه
طوریکه سای گرهها نشاندهندة

است .تحلیلهای مرک یت بر روی این شبکه نی صورتگرفته ،به
مرک یتدرجه،سای حلقةدورگرههانشانةمرک یتبینابینیوسای برچسبگرههانشانازمرک یت
همپیوستهاست.
بردارویژهدارد.اندازةاینشاخص هان دیکبههمبرآوردشدهواینشبکهکامالًبه 

این نتایج نشان از این دارد که توسعهنیافتگی اکوسیستم گردشگری شهر خالق گسترونومی رشت
25گانة میتواند
اندازهای است که هرگونه تغییرات مثبت بهمنظور توسعه در هریک از محورهای  
به 

تلثیراتتوسعهایآشکار،جدیوچشمگیریدرسایرمحورهاداشتهباشد .

1
،فقطروابطبسیارپرقدرت(باالی30ازحداکثر )35نشاندادهشدهاست.درتحلیل

درشکل2
هاصفربرآوردشدهاست؛بهاینمعنیکههیچحوزهای

مرک یتبینابینی،اینشاخصبرایهمةگره
گریدرفرایندتوسعهبازینمیکندواینقابلیترانداردکهپلارتباطیتوسعهمیان

نقشواسطه
دار بودن ماتریس و گراف مربوط ،محاسبات مرک یت به تفکیک
بهعلت جهت 
محورهای اصلی باشد  .
مرک یتدرجةداخلیومرک یتدرجةخارجیصورتگرفتهاست .
این تحلیل نشان میدهد که «توسعة نظام حقوقی و راهبردی (سیاستگذاری و حاکمیت)»،
،سهمحوراصلینخستاند

«توسعةاجتماعی(سرمایةانسانی؛سرمایةاجتماعی)»و«توسعةپژوهش»
یابیبهبیشترینتلثیراتتوسعهای

کهمرک یتدرجةخارجیبسیاریدارند.بهبیاندیگر،برایدست
درکمترینزمانممکن،بایدتالشوتمرک وانجاماقداماتحاکمیتیواجراییراازاینسهحوزهو
نقشهایوابستهبهآنآغازکرد .

باالبودنمرک یتدرجةدرونییاداخلی«توسعةگردشگریخالقگسترونومی»«،توسعة
همچنین 
صنایع خالق گسترونومی» و مجدداً «توسعة اجتماعی (سرمایة انسانی؛ سرمایة اجتماعی)»و «توسعة
میپذیرند
توسعهای را 

حوزههایی کهتلثیرات
فنّاوریونوآوریغذایی»نشاندهندةآناستکهاولین 
جالبتوجه است که توسعة اجتماعی و ارتقای سرمایة
اصلیاند  .
میشوند ،این محورهای  
و شکوفا  
توسعهایدرهردوسودارد.

همانطورکهمطالعاتهممؤیدآناست،تلثیراتبسیارجدی
اجتماعی ،
نقشهای مؤثر در این اکوسیستم
یعنی اف ایش سرمایة اجتماعی ،انسانی و فکری از محورهای اصلی  
میاندازد.
توسعهپذیر است و اکوسیستم خالق را بر دور مثبت توسعه  

توسعهآفرین و هم 

است که هم 
مندمیشودوتوسعة

میشودکهخودنی ازاینتوسعه 
بهره
حوزههامنجر 
نهتنهابهتوسعةسایر 
یعنی 
میتوانگفتکهاف ایشسرمایةاجتماعیشرطالزموکافیدرتوسعهو
بیشتریمییابد.بابیانبهتر 

ماندگاریایناکوسیستماست .
طورکهبرخیازمنتقداننظریةطبقةخالقفلوریداهماذعانکردهاند،صرفوجود


بنابراین،همان
و حضور نخبگان در شهر به توسعة خالقیت و زیستبوم آن منجر نمیشود  (Markusen and
)  .Schrock, 2006مطابق دستاوردهای این پژوهش ،سرمایة اجتماعی است که به وجود ،حضور و
انجامدوبهبسطروابطشبکهایوتعامالتپیچیدهو


هایانسانیواستعدادهامی

جذبوحفظسرمایه
کهازهفتخبرهنظرخواهیشدهوهرکداممیتوانستندحداکثرپنجامتیاز(بیشترینتلثیرتوسعهای)بدهند .


بهایندلیل
1ـ
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خالقمنجرمیشود .درواقعجدایشطبقاتاجتماعی ،کهبنابرعقیدةوانولو (2008) 1ازپیامدهای

اجتماعیبه هم تنیدهمیشود.حصولایننتیجهمؤیداینمفهوم


رخالقاست،باسرمایة
نظریةشه
نی هستکهتوسعةزیست بومخالقیتدرصورتیباموفقیتهمراهاستکهرویکرد«پایینبهباال»
جایگ ینرویکردهای«باالبهپایین»توسعةشهرشود).(Richards, 2014یعنیراهبردهاییبهتوسعة
پایدارختممی شودکهبتواندکلشهررادرگیرسازد،خودباوریوانسجاماجتماعیراتقویتکندو

هایبومیگرفتهتانخبگانوفرهیختگاندانشگاهیبه هم


جامعةمحلیرادرشکلاعمآنازاقلیت
پیونددهد.

شکل  :2گراف ماتریس توسعه




بحث و نتیجهگیری
گرچهبرخیمحققانگردشگریخالقرانهل وماًسفربهمکانهایجدید،بلکهداشتننگرشیجدید
دانسته اندومعتقدند،فارغازسودحاصلازگردشگریبرایمقصد،اینشیوةنوینگردشگریمدار

فرهیختگی در مکانها ایجاد میکند ) ،(Soria and Molendowska-Ruiz, 2014لیکن به نظر
نگارندگان،ایننگرششبکه ایدرحکمرانیومدیریتبراکوسیستمگردشگریشهرخالقاستکه

دارد.اکوسیستمیکهدرآنکنشگرانهریک

اینمدارفرهیختگیراتوسعهمیدهدوپایدارنگهمی

وسنتهای خودبانگرشی جدید نگاه کند

بهفراخورنقشخودبههویت،منابعطبیعی ،غذا،تاریخ 
قادر خواهد بود که بازدیدکنندگان را جذب کند ،با آنان ارتباط برقرار کند و تجارب بیشماری را
مبادلهنماید .
1Vanolo
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بنابراینمیتوانگفتبرایاینکهمانترای خالقیتدرشهرخالقرشتتحققوتجسمعینییابد

و آنچه منتقدان شهر خالق را نگران کرده ) )Long and Morpeth, 2012تا حد قابلقبولی مرتفع
ایواکوسیستم محوربهآنودرگامنخستمعماریاکوسیستمگردشگریشهر


شود،رویکردشبکه
خالقگسترونومیدراینشهراست .
صورتقابلتعریفشدهاست:


هایاکولوژیکیبدین

بوم،نقش

آمدهازاینزیست
باشناختبه 
دست

2
شرکتهایکلیدی  ،کنشگرانزنجیرة ارزش غذا

در اکوسیستم گردشگری شهر خالق گسترونومی ،
میشودو
هستند؛یعنیبازیگران«ازم رعهتاسفره».ارزشاصلیایناکوسیستمدراینزنجیرهخلق 
فراوردههای

میکنند.م رعه در اینجا شامل محل تولید 
کنشگران تلمین  
منابع اولیه و اصلی را این  
کنشگرانگردهم
سببشدهدراینپلتفرمهمة 

میشود.بهبیاندیگر،آنچه
کشاورزی،باغیودامی 
کنشگرانی هستند که در تهیه و تولید غذا مشارکت مستقیم دارند .بازیگران این
گونهها و  
آیند  ،
هابهفروپاشیزیستبوم

زنجیرهنقشیحیاتیبرایبقاوسالمتکلاکوسیستمدارندونابودی  
آن
هایدیگربرایدستیابیبهثباتبهآنهاتکیهمیکنند.ایندرحالیاستکه


شودوگونه

منجرمی
بخشکوچکیازشبکهوکلاکوسیستمرااشغالکردهاند).(Karhiniemi, 2009

گرانرابهزیرچترخوددرآورند؛ادغامهایعمودیوافقیدر


سعیدارندسایرکنش
مسلطها 3

شبکهرابرعهدهدارند؛اندازةب رگتری

اکوسیستمایجادمیکنندومدیریت و کنترل بخشب رگیاز 

ند.آنهابا تسخیروحتی

هادارندوباجلوگیریازفعالیتگونههاتنو راکاهشمیده


ازکیستون
نابودکردن سایر بازیگران  برای خود ارزش میآفرینند ) .(Suh and Kim, 2015بهنظر میرسد
شهرداری رشت ،سازمان جهاد کشاورزی و ادارة کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
بوماند .
هایاصلیدراینزیست 


مسلط
4
سایرکنشگرانندارند ،اما تنو اکوسیستم

گستردهای بر 

بهصورت مج اتلثیرات 
کنشگرانویژه  
اندازةکیستونهانقشمؤثر و حیاتی در سالمت

شبکهاندو  
به
بهوجودآنهاوابستهاست.اهرم مؤثر  

هایجدیدمیآفرینندو


ایبرایخلقارزشدارند.خالقانهفعالیت

اکوسیستمدارند.قابلیتویژه
کل 
درواقع مکمل سایر کنشگران و پیشرانهای اصلی نوآوری و اف ایش تنو و خوشفکری در

هایخودمیپردازند


هاکوچکاست،بهتوسعهوتعمیققابلیت
اند.گرچهدامنةفعالیت  
آن


اکوسیستم
.شرکتهایاستارتاپیوصنایعخالقمرتبطباحوزةگسترونومیوگردشگری

)(Suh & Kim, 2015
کنند،بازیگرانویژهایناکوسیستماند .

وکنشگرانیکهدرحوزةفرهنگوهنرفعالیتمی
کهبرآمدهازتحلیلهایمرک یتدر

هاونتایجاینپژوهش،براساسجدولهای3،2،1و4


یافته
تحلیلشبکةاجتماعیاست،راهکارهاوراهبردهایزیررابههمراهدارد :
1

عبارتانداز:مجموعهایازکلماتوآواهاییکهباآهنگخاصیبهدفعاتتکرار

1ـدرآیینهندو،بودایی،سیک،جینوم دیسنا
صورتعادتوروزمرهتکرارمیشوند).

(کنایهازالفاظزیباوپرمعناییکهبه

میشود.

2 . keystones
3. dominators
4. Niche Players
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ـدراینپژوهشباتوجهبهجدول،1شهرداریرشتکنشگرکلیدیایناکوسیستمشناسایی
شدهاست.اینقدرتومرک یتدرهرسهحوزةموردپژوهشمشهوداست:نقشهاییکهدرشهر
شدنکاملراهنهچندانکوتاهیدر


هاییکهتااجرایی

ماندهونقش

هایمغفول

شوند،نقش

انجاممی
حالحاضر
دهنددر 


کهنشانمی
شدهبرایاینکنشگر1


براساساگوهایترسیم
پیشدارند.همچنین،
درانجامشصتنقشبادیگربازیگرانمشارکتدارد،پنجاهنقشبالقوهرامیتواندباهمکاریدیگر

کنش گرانبهاجرادرآوردوچهاردهنقشرادرحالیبادیگراعضایایناکوسیستممشارکتداردکه

توانگفتانتظارمیرودشهرداریرشت،بامروراین124


شوند.می

صورتدرستاجرانمی
هنوزبه
نقشتعریفشده)وباتوجهبهمرک یتیکهدراکوسیستمگردشگریشهرخالق

نقش(ازکل 138
گسترونومیرشتدارد،جایگاهخودرابازتعریفکند.
برخیفعالیتهایشهرداریرشتدراینمرحلهازچرخةحیاتاکوسیستمگردشگریشهرخالق

المللییاتوسعةفعالیتهایخالق


هایداخلیوبین

هاوجشنواره
گسترونومی،ازجملهبرگ ارینشست

هاییکهاقتضایشکلگیریو


هاوفعالیت

خوبیانجامشدهاست.ایننقش
درپیادهراهمرک یشهر،به

گران،بهخصوصبخشخصوصیو


رفتهبهدیگرکنش

بایدرفته
ثبتشهرخالقگسترونومیبودهاند ،

سمنها ،واگذار شوند و شهرداری در نقش کنشگر قدرتمند اکوسیستم به نقشهای حمایتی و

بسترسازیاهتمامبیشتریورزد .
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانگیالننی ،باتوجهبهجدول،1دومین

ـادارةکلمیراث
شگرمرک یایناکوسیستمدرهرسهوضعیتاست.اگوهایترسیمشدهگویایایناستکهاین
کن 
نقشیمشارکتداردکههماکنوندراکوسیستمفعالاند43.نقشدیگرنی بهصورت

کنشگردر43

نقشهاوخدماتاکوسیستماستکه
بالقوهبامشارکتاینادارةکلانجامپذیراستو9نقشنی از 
هنوزتاانجامکاملآنراهدرازیدرپیشاستواینکنشگردرانجامآنمشارکتدارد.بنابراین
ضروریاستاینکنشگرمرک یوپرقدرت،بابررسیومطالعةاین 95نقشکهحدود70درصد

شدهدرایناکوسیستماست،موقعیتخودرابازتعریفکندوپیشبردنایناموررا


هایتعریف

نقش
نظرگرفتنجایگاهدولتیخودونقشحمایتگرایانهوبسترسازخوددراولویتقراردهد .
بادر 

آنجاکه در تحلیلهای شبکه استانداری یکی از کنشگران کلیدی
ـ با توجه به جدول  1و از 
شناساییومعرفیشدهاستونقشحاکمیتیدراستانرابرعهدهدارد،الزماستبخشیامعاونتی
هایکالنونظارتبرسایربخشهایتخصصی

ایجادکندکهمتولیشهرخالقباشدوتصمیم 
گیری

را در این حوزه عهدهدار شود؛ همچنین حمایتکننده و تسهیلگر در اجراییشدن نقشهای
زمینماندهباشد.
بر 

ـ جدول  1نشان میدهد که دانشگاهها و مراک پژوهشی شهر رشت در انجام نقشهای
زمینمانده کنشگر مرک یتری محسوب میشوند .به بیان دیگر ،خدمات به فعلیت نرسیدة این
بر 

هایدانشبنیاناستکهج بامشارکتدانشگاههاومراک 


هاوفعالیت
اکوسیستمبیشترازنو نقش
گیریازنرماف ار 


بابهره
1ـ
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پژوهشیاینشهرازپیشنمیروند.ایننکتهنبایدازدیدمدیرانومتولیانشهردوربماند.
چنانچه مرک یتیافتن دانشگاه گیالن در واسطهگری میان بازیگران نقشهایی که درحالحاضر
اجرا میشوند گویای این است که این دانشگاه بهطور ویژه در این اکوسیستم نقشآفرینی دارد.
همچنینباتوجهبهمرک یتوقدرتپاركعلموفنّاوریدرمیانکنشگرانکلیدیبالقوهانتظار
میرودکهاینبازیگربرایتوسعةفنّاوریهایخالق،نرموفرهنگیدرایناکوسیستمنقشیپیشرو

برعهدهگیردوبرایایده هاینوآورانهطبقةجوان،کارآفرینوخالقدراکوسیستمگردشگریشهر

خالق سرمایهگذار جذب کند و مسیرهای حمایتی را هموار نماید .در همین رابطه تلسیس کالج
ازنقشهایکلیدیومرک یبالقوةایناکوسیستماست،

کشاورزیارگانیک،کهباتوجهبهجدول 3
بایددراولویتاجراقرارگیرد .
نمونههای ارزشمند گیاهان
باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پ شکی گیالن که موزهای زنده از  
دارویی با هدف آموزشی ،تحقیقاتی و علمی است ،در همین خصوص قابلتوجه است و الزم است
حمایتهایمناسبیازآنصورتگیرد .

هاست.برخالفآنچهابتدابهنظر

مطالعهبهشدتدچارفقدانتنو وتکثرگونه


ـاکوسیستممورد
هعالیترینوبهتریننمود

رسد،اینگونهگونی،کثرتوتعامالتوشبکةهمکاریآناناستک


می
وحدترادریکاکوسیستممی آفریند.بنابراینبایدبخشخصوصیدرحوزةصنایعمرتبطباخوراك

هایمرتبطزیستمحیطی،گردشگری،فرهنگی،آشپ یو...با


وصنایعخالقوابستهوهمچنینسمن
حمایتهای فرهنگی و قانونی و مالی تقویت شوند .همانطور که جدول  1نی نشان میدهد،

نهاددرایفاینقشدرایناکوسیستمخودرادرحدکنشگرانمرک یارتقادادهاند،


هایمردم

سازمان
اماهنوزآن طورکهبایدازظرفیتاینبخشاستفادهنشدهاست.همچنینمطابقجدول3کهدرآن

خوشههای خالق در حوزة گسترونومی و صنایع خالق وابسته ،در میان نقشهای

توسعة صنایع و 
انجامنرسیده،نقشیمرک یوکلیدیمحسوبشدهنی توجهوتلکیدیبراینموضو است.
به 

ـباتوجهبهجدول 3کهدر آنتوسعة سواحلوایجاد بازارهای شناورروی آب رودخانههااز
هایاجرانشدهومرک یاکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومیرشتاستکهاتفاقاًرتبة


نقش
هایبالقوةدیگریدرایناکوسیستمفعالمیشوند،


شدنآننقش

بودنراداردوبافعال

اولواسطه
نظرمیرسد


باردورودخانةشهرتوجهعاجلوجدیصورتگیرد.به
ضروریاستبهوضعیتتلسف
الزماستستادیمتشکلازتمامیحوزههایمرتبطبا اینموضو درشهرتشکیلشودوبرایحل

آن ـ که مطالبة مردم است ـ چاره اندیشی و اقدام گردد؛ ابعاد طرح تعریف شود؛ به پروژهها و
هایخردقابلاجراوارزیابیتبدیلشود؛مسئولیتاجرایهرپروژهتعیینشودومهمتراز


فعالیت
وپیشرفتطرحبهصورتشفافبهمردمگ ارششود.

همهدربارةآنگفتوگوییدرشهرشکلبگیرد

ترینوکلیدیتریننقشیاستکهاجرایآن

ـباتوجهبهجدول،3ایجادبرابریاجتماعیمرک ی
آنجاکهاف ایشسرمایةاجتماعیشرطالزموکافی
درایناکوسیستمبهتعویقافتادهاست.همچنیناز 

گذارانشهر،باشفافسازی


مطالعهاست،ضروریاستمدیرانوسیاست
برایتوسعةاکوسیستم 
مورد
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وجلبمشارکتجامعةمحلیورفعتبعیضهایاجتماعیورواجفرهنگیوقانونیتحملورواداری،

این ضرورت اجتماعی را تحقق بخشند .خصوصاً که مردم این خطه از کشور بسیار به این صفت
استهایی اعمال شود که این فضا را تنگ و محدود سازد .همچنانکه مطابق
آراستهاند و نباید سی 

بهصورت باز و شفاف»از
جدول«،4ایجاد دموکراسی شهری و مشارکت جامعة محلی در توسعة شهر  
نقش هایمرک یاستکهبراساسنظرخبرگاندرمیانةراهاجرادرایناکوسیستماست .

گفتوگو،تولیدایدهوتبدیلایدهبهمحصول»،باتوجهبهجدول،3
«ایجادفضاوزیرساختبرای 
ایدرایناکوسیستماستکهاجرانمیشود.بنابراینگشودگیاجتماعی


هایکلیدیواسطه
از  
نقش
درایناکوسیستموبازکردنبابگفتوگوباهمةمل وماتآن،کههمبرابریاجتماعیراتلمینو

محورشکلمیگیرد،یعنیارتباطیدوطرفه،ضرورتاصلیاین


همدرفضاییعدالت
تضمینمیکندو
شهرخالقاست .
هایواسطهایقدرتمندایناکوسیستم

سالماز  
نقش

ـباتوجهبهجدول،2ترویج مصرف اغذیة 
شناختهشدهکهیکیازمصادیقمهمآنآلودگیآبوخاكایناستانوکوددهیسمیم ار است.

هایکوچکخودکشتمیکنندو


هایمحدودوزمین

باحمایتازتولیدکنندگانمحلیکهدرباغچه
خصوصبرداشتهمیشود.سازمانجهادکشاورزی،که


ترویجخریدازآنان،گامکوچکامامهمیدراین
مطابق جدول  1از کنش گران کلیدی این اکوسیستم است ،باید با افتتاح و برندسازی م ار سالم
ایفاینقشکند؛م ارعیکهدرآنازسموکودارگانیکبهجایکودسمیاستفاده شود.درپیآن
بازارچههای محلی ایجاد شود و رستورانهای شهر از این بازارچهها خرید کنند .همچنین جهاد

کشاورزی باید متولی مدیریت آب باشد تا در م ار از چاههای غیرمجاز و آبهای آلوده به فل ات
سنگینرودخانههایشهربرایآبیاریاستفادهنشود .

نقشهایی
وابستهاز 

فرصتهایشغلیدرزمینةگسترونومیوصنایع

ـباتوجهبهجدول،4اف ایش
است که در این اکوسیستم مرک یت باالیی دارد ،آنهم در میان نقشهایی که در نیمهراه مسیر
اجراییشدن هستند .دراین خصوص پیشنهاد اجرایی محقق با توجه به مطالعه و مشاهدهاش از این

زیستبوما یناستکهسایرصنایعخالقبهصنعتخالقگسترونومیدرشهرپیوندبخورند.برای

14ه اربافندهدراستانگیالن،اینقابلیتراداردکه
دستیاستانبهویژهفرش،باوجود 


مثال،صنایع
محصول یا محصوالتی طراحی و به گردشگران خالق گسترونومی عرضه نماید .این موضو باید با
هاینووحمایتهایقانونیوفرهنگیومالیپابگیرد.

ا 
یده
کهدرآننقشهایمرک یدرایناکوسیستمفهرستشدهاند،چه

ـباتوجهبهجداول2و3و4
هاییکههنوزبهصورتکاملظهورو


اندوچهنقش

هاییکهدرزمانانجامپژوهشاجراشده

نقش
اییکهدرایناکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومیاجرانمیشوند

اندوچهنقشه


بروزنیافته
ولیظرفیتبالقوهدارندکهدرصورتاجراشدنکنشگرانبیشتریرادرگیرکنند،بایددراولویت

اجرا قرار گیرند .مدیران و متولیان شهر نی باید ،ضمن تسهیلگری در اجرا و نظارت ،گ ارشهای
پیشرفت را به جامعه و مردم محلی و ذی نفعان ارا ه کنند .گرچه برای این اکوسیستم  138نقش
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شمارش شده که در پرتو اجرای آنها اکوسیستم گردشگری شهر خالق گسترونومی بهصورت پویا
دستآمدهانددر

هایکلیدیکهباروشهایتحلیلمرک یتدرشبکهبه


یابد،اماانجامنقش

تکاملمی
کمترینزمانبیشتریناثربخشیرادارد.
شده،عالوهبرحفظوجذبطبقة


شود،راهبردهاوراهکارهایپیشنهاد

طورکهمالحظهمی

همان
خالق()Florida, 2002کهموردنقدبرخیپژوهشگراناست(،)Scott, 2010بهساختارهاوفرایندها
وشبکههایهمکاری )(Pratt, 2009وتولیدوانباشتاندوختةفرهنگیومصرفآن)(Sasaki, 2010

تواندالیه هایاجتماعیرابههمپیونددهد،سرمایهوانسجاماجتماعیرا

نی اهتمامجدیدارد،می
یهای اجتماعی ـ اقتصادی ) (Yáñez, 2013شود .چنین جامعة
اف ایش دهد و مانع بازتولید نابرابر 
گونهایکهدر
ندگردشگررادرخودهضموجذبکند،به 

یافتهواهلتساهلوتسامحیمیتوا


وحدت
این فرایند جامعة محلی سالمتی ،رشد ،بالندگی ،رفاه و سعادتمندی را نی تجربه کند .در این
اکوسیستم خالق ،خطر اینکه بهره برداری اقتصادی از صنایع فرهنگی و خالق خود مبدل به دام
خالقیت)(Richards and Marques, 2012شودنی کاهشمییابد .
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