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 چکیده

نظامپارادایم در خالق واف ایمعرفتگردشگری است گرفته قرار اقبال مورد امروزه گردشگری

پیشروازپژوهشاست.خالقگردشگریگرودرگردشگریصنعتنظرندکهپایداریبسیاریبراین

درایناست.تحلیلی ـ توصیفیهادادهگردآوریرویکردلحاظبهوکاربردیهدفمنظرازکیفیونو 

ایزمینهپیشپرداختهشدهتارشتگسترونومیخالقشهرگردشگریپژوهشبهمعماریاکوسیستم

گرانکنشوهاپایةنقشایباشد.اینمعماریبرشبکهبومزیستایندرمدیریتتوسعةظرفیتبرای

برایمضمونوتحلیلروشازمؤثرهاینقشیافتنبرایاست.پذیرفتهصورتاکوسیستمکلیدی

شدهگرفتهبهرهاجتماعیهایشبکهتحلیلروشآنازکلیدیگرانکنشوهانقشتفسیروتحلیل

کردبیانکالنوخردسطحدودرتوانمیرامطالعهاینهاییافته.است وهانقشخرد،سطحدر.

،«شوندمیاجرااکوسیستمدرکههایینقش»اند:شدهتحلیلوطبقهتعیینسهدرکلیدیگرانکنش

همچنینتبیین.«هستنداجراراهمیانةدرکههایینقش»و«اندنشدهاجراییکههنوزهایینقش»

برایرفتاریچهبایدکلیدیگرانکنشکهشده بگیرندپیشاکوسیستمدرتوسعةوبهبودرا در.

خالقشهرگردشگریاکوسیستمتوسعةبرایکافیوالزمشرطکهشدهدادهنشانکالن،سطح

استشهرایندراجتماعیسرمایةگسترشوتوسعهرشت،گسترونومی بسترکهگنجیوسرمایه.

پذیریجامعةمحلیبدیهیاستکهرفاهوزیست.استتسامحوتساهلرواداریوآنرویشوزایش

اف ایشخواهدیافت.المللیبینگردشگرانخالقباجذبمقصداین



معماریاجتماعی،هایشبکهتحلیلگسترونومی،خالق،شهرخالق،گردشگری:کلیدی های واژه

کار.وکسباکوسیستم
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 مقدمه

حوزه در را تحوالتی انسانی جوامع میامروزه تجربه گوناگون اقتصادهای عصر به ورود کنند.

شبکهدانش و وبنیان اطالعات حوزة در فنّاورانه تحوالت اقتصادی، حوزة در تجربه اقتصاد و ای

ه،تغییراتبنیادینتلثیرقراردادهوتسهیلوتسریعکردهایگوناگونسفرراتحتارتباطاتکهجنبه

گرفتهتاشهرهاییکهدرمفهومشهرازشهرهاییکهدرکنارکارخانجاتومراک صنعتیشکلمی

هافرهنگاست،تغییرنگرشجوامعبشریازتوجهصِرفبهسرمایهآنترینداراییترینواصلیب رگ

مدرن(درامرلسفةپسانوگرا)پستومیراثملموسبهمیراثناملموسواف ایشعالقهبهآن،غلبةف

تفریحبه تغییرگونهگردشو زندگیخودهستند، پیمعنابخشیبه ایکهگردشگرانفرهیختهدر

یابیجایرقابتصرف،دسترقابتبه ـ وکاروجانشینیتوأمانهمکاریمفهومارزشدردنیایکسب

بهپارادایمتوسعةپایدارو...تحوالتیهستندکهوقو وپیشرفتآندرحوزةاندیشهوعملآدمیان

نماید.هادشوارمیمشهوداست؛گرچهیافتنرابطةعلتومعلولیمیانآن

«محورایواکوسیستمکهنگرششب»و«خالقیت»بهنظرنگارندگان،درچنینپارادایمومحیطی

دهددرپیوزایشمستمررانویدمیدوکلیدواژةمهمواساسیدرپایداریاست؛زیرایکینوآوریپی

بهدهدوتعمیقمیودیگریزاویةنگرشراگسترشمی گرانبیشتریتنهاکنشکهنهطوریبخشد،

هایشانباگذرزماننی ازنظررگونینقششوند،بلکهتعامالتورفتارهایپیچیدةآنانودگدیدهمی

 (.1397نگار،ماند)بستهدورنمی

شود.بهمیبازتعریفچگونهخالقوپایداراقتصادیدرگردشگریرشدروبهصنعتدیدبایداکنون

تااستخالقومعماریاکوسیستمآنگشودهگردشگریبرایروپنجرهپیشپژوهشمنظور،این

.آنبیابدسؤاله ارانازیکیبرپاسخی

Unesco,2017) ) یونسکو1گامیشهررشتوثبتآندرشمارشهرهایخالقگسترونومیپیش

مجالیمغتنماستتابامعماریاکوسیستمگردشگریاینشهرخالقالگوییبومیبرایحکمرواییدر

شهرخالقگسترونومیاست،شهرهایخالقکشورایجادشود.اگرچهتمرک اینپژوهشبرگردشگری

درایرانخواهدبود.2هایشهرهایخالقیونسکواستفادهواستنادبرایسایرحوزهبخشوقابلاماالهام

می مقاصد تمای  موجب که است گردشگری از پایداری شکل خالق گردشگری شودپارادایم

(Richards and Wilson, 2006)همان پژوهشو که میطور نشان احیا،ها در مؤثری عامل دهد،

تنهاشهرخالقگسترونومیایراندر،رشت.,Yozcu and İçöz)(2010بازآفرینیوتوسعةمقصدهاست

بومخودرابهبودبخشدوارتقادهد.اینشبکه،بایداینقابلیتراداشتهباشدکهزیرساختوزیست

مطالعهچهبایدکردتابه درشهرموردمسئلةاصلیاینجاستکهبرایتوسعةگردشگریخالق

                                                           

تعریف«بردنازغذایخوبسازی،سروکردنولذتهنرانتخاب،آماده»(گسترونومیرا2000المعارفبریتانیکا):دایرةGastronomyـ1

لحاظحفظترجمهشدهولیدراینپژوهشبه«خوراكوهنرآشپ ی»کردهاست.دراغلباسنادمرتبطباشهرخالقرشت،گسترونومیبه

شودکهبهگردشگریشهرخلالقمندبهموضو شاملتمامیابعادیمیرفتهاستکهبهعلتنگاهنظامکارآنبهبارمعناییهمانواژةالتین

 مرتبطاست.

دستی.هایادبیات،موسیقی،رسانه،طراحی،فیلم،صنایعـحوزه2
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توسعه،پایداریوماناییآندرشبکةشهرهایخالقجهانیمنجرشود.امروزهدررویکردهاینوین

نگرش نظامهایبلندمدیریت، کلیمدت، فرابخشیجانشیننگرشمند، و است؛نگر هایسنتیشده

روکاردادهاست.دبهمدیریتاکوسیستمکسبکهمدیریتزنجیرةارزشصنعتجایخودراطوریبه

اکوسیستمی ،نگرش بر کهایاعتقاد است ن عملکرد و حضور اعضا از کلدرهریک سرنوشت

وکارهایکسبواقعمفهوماکوسیستمدر.(Den Hartigh and Tol, 2008)گذاردمیاکوسیستمتلثیر

ارتقامیمفهومسنتیزنجیره بهوپایدارترمیدهدهایتلمینصنعترا کهروابطپیچیدةطوریکند،

رودوتالشهمةمیشماروکاربههارشتةاصلیفرایندخلقارزشدراکوسیستمکسبمیانسازمان

کنندةبقاوموفقیتآناست.بازیگراناکوسیستمتضمین

هرخالقمنظورمدیریتوحکمرانیاکوسیستمگردشگریشهدفازاینپژوهشآناستکه،به

کهبیاندیگر،باوجوداینگسترونومیرشت،معماریایناکوسیستمدرحدبضاعتصورتگیرد.به

علتبرخورداریازمیراثناملموسخوراكوهنرآشپ ی،توانستهدراینحوزهمطرحوشهررشت،به

ارتقانیابد،ممکنثبتجهانیشودولیپاشنةآشیلاینرویدادمدیریتایناکوسیستماستکهاگر

هایچهارسالةیونسکوشود.استسببحذفشهررشتازشبکةشهرهایخالقجهانیدرارزیابی



 مبانی نظری پژوهش

بارآنکهپیرسوباتلراولیندانست؛یعنیزمانی1993توانمولودسالرامی1«گردشگریخالق»مفهوم

شهر»پردازان.ازنخستِیننظریه(Pearce and Butler, 1993)ایازگردشگریمعرفیکردندراشکلبالقوه

هادرقرننوزدهم،دربرابراقتصادصنعتی،توانازجانراسکینوویلیامموریسنامبرد.آنمی«خالق

(.1392هایخالقانسانیتلکیدداشت)قربانیوهمکاران،اقتصادهنرراطرحکردندکهبرفعالیت

پردازانمفاهیمیهستندکهپژوهشگرانونظریهریخالقوشهرخالقهردوازبنابراینگردشگ

گردشگری»اند؛امادراینپژوهشهااززوایاوابعادگوناگونبهآنپرداختهمتعددیدرطیاینسال

توجهوتلکیدقرارگرفتهاست.کهترکیبمعناداریازایندوواژهاستمورد«شهرخالق



 قالخ ی شهرگردشگر

 شعار با میدانموزه»گردشگریخالق، تاریخیو2،«هایبیشترهایکمتر، صرفآثار دیدار حد از

تربازندگیجامعةمحلیهایتجربیوتعاملعمیقوبرانجامفعالیتاندازهایطبیعیفراتررفتهچشم

تلکیدمی آنتمامیحواسمشارکتیاسایقمشاهدهالخیگردشگربیاندیگر،بهکند. در تکه

شود.اشدرگیرمیگانةگردشگردرخلقتجربةیگانهپنج

محوریتاتقاضامحوریوایازعرضهگرفتهدرخصوصگردشگریخالقدرگسترهمطالعاتصورت

فعالیت نگارندگانباتالقیمحوریجایگرفتههمچنیندرپیوستاریازمقصدمحوریتا دادندواند.

یاد کردهگسترة طراحی برایگردشگریخالق مفهومی مدلی گردشگریشهرشده اکوسیستم اند.
                                                           

1.Creative Tourism 
2. “less museums, more squares” 
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گیرد.دراینربعمحوریشکلمیخالقبخشیازاینمدلاستکهازتالقیمقصدمحوریوعرضه

شبکه تعامالت شبکهمدل، این است. حد باالترین در غیررسمی و رسمی نههای وها صنایع تنها

ها،ساختارها،امکاناتومنابعمقصدرانی گیرندکهزیرساختوخالقرادربرمیهایفرهنگیخوشه

(.1396نگاروهمکاران،کشند)بستهبهچالشمی

دراینپژوهش،اینمفهومازگردشگریخالقمدنظراستومنظورازاکوسیستمگردشگریشهر

است.قدرشهرخالقبناشدهوکاریاستکهبرپلتفرمگردشگریخالخالقاکوسیستمکسب



 یونسکو شهرهای خالقشبکة 

شهررادرخودجای180میالدی(2017)تاپایانسالحاضرحالشهرهایخالقیونسکودرةشبک

ت هدفاز است. اف ایشهمکاریسیساینشبکهسوقلداده به المللیهایبیندادنشهرهایعضو

پایدارشهریونی ةیابیبهتوسعاب اریدرراستایدستمن لةبهمنظورتوجهبیشتربهخالقیتبه

بههاسناجتماعیآمشارکترونقفرهنگیو طوریت، هماهنگبااتفکرخالقساکنکه و نهمگام

فرهنگبرایفراوانظرفیتةدهندشهرهایخالقیونسکونشانةشبکمدیریتشهریحرکتکند.

قویتخالقیتوتبا،شوندکهرهاباپیوستنبهاینشبکهمتعهدمیشهوپایداراستةتقویتتوسع

اقتصادیوةهایتوسعراهبردهاورادرطرحمحلیفرهنگبردنسطحمشارکت،وباالصنایعفرهنگی

 (.Unesco,2017)بگنجانندخوداجتماعی

فهرستاعالمد سوییونسکور از سال1شده نام2017در ،26 فهرستشهر شهرهایخالقدر

کهنفرهنگیةسابقدراثرتنو غذاییکهعلتبههریکازاینشهرها.خوردبهچشممیگسترونومی

من لةگیریازنقشگسترونومیبهاینشهرهابابهرهاند.گرفتهدراینفهرستجایگرفتههاشکلآن

اقتصادیمانندکشاورزی،گردشگری،هایدیگراب ارتوسعه،ازطریقبرقراریپیوندهایدوطرفهبابخش

شوند.داریو...،ازفوایداقتصادیزیادیبرخوردارمیداریغذا،هتلونقل،فراوریونگهحمل



 وکار های کسب معماری اکوسیستم

فضاهای ایپیوستههمبهب رگهای2شبکهزیستیهایاکوسیستمهمانندوکارکسبدرجهانامروز،

ارزشباالییمشارکتبیشتریناندوباتعاملدریکدیگرباایپیچیدهصورتبهآنهستندکهاعضای

(.بهبیاندیگر1395باشد)افتخاری،شرایطبهتریبرایزیستنداشتهکنندتااکوسیستمخلقمی

 Iansiti and)ورقابتتعادلبرقراراست4میانهمکاری3کاروتوانگفتدرهراکوسیستمکسبمی

Levien, 2004)ها،نهادهاوافرادیاستکهبریکدیگرتلثیر.درایناکوسیستمکهمتشکلازسازمان

.(Suh and Kim, 2015)یابدگذارند،سطحتحلیلازمحصولیاخدمتبهسطحسیستمارتقامیمی

                                                           
1. https://en.unesco.org/creative-cities 
2. network 

3.Business Ecosystem 

4.Cooperation 
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هر نهایتدرواف ایندمی1اکوسیستمکلبرارزشارزشایجادباوکارهایکازکسبدراینتعریف،

دستمیبیشتریبهسهم کرامر1395آورند)افتخاری، و پورتر کهچنینارزش2(. هایمشترکیرا

برندةشرایطاقتصادیواجتماعیاست،شالودةنوآوریپذیریوپیشزمانارتقادهندةرقابتطورهمبه

(.Porter and Kramer, 2011اند)وکاردانستههایکسبوریپایداردراکوسیستموبهره

از لونظر و )کنش3ینییانسیتی اکوسیستم(هاگونهگران کسبدر عبارتهای از:وکار اند

ایستا8هایاکولوژیکیایننقش7گرانویژه.وکنش6هامالکانقطب5ها،مسلط4هایکلیدی،شرکت

می(Åhlgren, 2013)نیستند پیچیدتوانآنو براساسسطحنوآوریو را گیروابطتعریفکردها

(Suh and Kim, 2015)هیچنقشیثباتنداردوعلتهمینبهوپویاستفرایندیاکوسیستم.تکامل

گونه کیستونغیرهاهمة اجرایراهبردتوانندمی9هااز یاهایگوناگونبگیرندهایمختلفنقشبا

.(Iansiti and Levien, 2004)حتیممکناستحذفشوند

دهدفرموشرکتشکلمیوکاررایکیازچهارمفهومبازار،فنّاوری،پلتهستةهراکوسیستمکسب

(Jansen et al., 2009)اکوسیستم برایمعماری پژوهشگران ازنظر این10کاروهایکسب. پاسخ باید

کسبپرسش اکوسیستم یافت: را کنشها و عناصر چه دربردارندة )بازیگرانی(وکار چهگرانی است؟

گرانآنبرقرارکرد؟هربازیگرچهنقشیدارد؟عناصراصلیاکوسیستمتوانمیانکنشروابطیرامی

گرویژهدرآن(.نمایشگرافیکیاکوسیستمواند؟)تعیینیکیازسهنقشکلیدی،مسلطوکنشکدام

.(Galateanu and Avasilcai, 2013)تکاملاکوسیستمنی الزماستوتوسعهسطوحنهایتتعییندر

هاست،وکار،کهالزمةمدیریتبرآنهایکسبتحلیلاکوسیستموگفتنیاستکهمطالعهوتج یه

روش معماریاکوسیستمبا مراحلابتداییاستو در اینرویکردهنوز توجهروزاف ونبه وجود با

هشصورتگرفتهاست.اعتناییاستکهدراینپژوتحلیلشبکةاجتماعینوآوریدرخور


 مطالعه معرفی مورد

درجایگاه،2015سالدرشهرنیااست.النیگاستانمرک ورانیاشمالییشهرهاکالنازیکیرشت

مندیازبهرهسببرشتبه.وستیپونسکودریجهانخالقیشهرهاةشبکبهگسترونومی،خالقشهر

نظیریبرخورداراستتاریخیازتنو غذاییکمکهنةونی سابق،تنو پوششگیاهیمحصوالتدریایی

(.1394رود)شهرداریرشت،شمارمیگردشگریآنبههایجذابیتازکهیکی

تیجمع،1395سالدریرسمیسرشماربراساس.استرانیاریگردشگرپذشهرنیسومرشت

نی نفرونیلیم2بهسالیرگگردشیهاماهوکهدرتعطیالتاست11نفر956ه ارو971آنساکن

                                                           
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 

ایرانآمارمرک وبگاه،1395سرشماریـنتایج11
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بالغمی «بارانشهر»بهواستیاترانهیمدشبهونیکاسپمعتدلییهواوآبج ومنطقةرشتشود.

ویکشاورزیهاقطبازیکیامروزهاینشهرکهدرمسیرجادةابریشمقرارگرفتهبود،.استشهره

ویدررشتتهیهلنو غذایمح170بیشازشودمیگفته.شودیمشناختهکشوردریگردشگر

آویج،تره،باقاالقاتوق،ماهیفویج،فسنجان،اناربیج،غورهقاسمی،نازخاتون،ترشمیرزاکهشودمیطبخ

کال چمن، در گل سیرقلیه، جملةازکباب مرغغذاهااین غذای پنج البته اناربیج،ترش،ست.

خاكمرغوب،هوایمساعدوآب.رسیدهاستملینی بهثبتپروردهزیتونومیرزاقاسمیباقالقاتوق،

دریاییگیالن منابع و پرندگان دام، گوشتی منابع داشتن غذایی، تنو  اینمنطقهچشمگیری به

است)ویکی بخشیده موردایگیالنیاهغذ(.1397پدیا، ایرانیاناستو رشتپسند بهمردم آنرا

وچشمگیرهایپرتعدادوجودرستوراناند.فرهنگیتلثیرگذاردرزندگیجامعةمحلیارتقادادهعامل

 شود.روگسترونومیمحورتوسعةاینشهرقلمدادمینی نشانازاینجایگاهدارد.ازایندراینشهر

کشاورزیشدهبهیونسکودرخصوصشهررشت،بهمواردیهمچونتنو محصوالتدرپیشنهادارا ه

ایازخالقیتوهنرهایرنگینغذاکهآمی ههایطبیعیوتاریخیوفرهنگیشهر،سفرهودامی،جاذبه

وسالمتاست،روستاهایاطرافشهرکهمحلتولیدمحصوالتکشاورزیاستوبازارشهرکهمرک 

طبیعتوسنتآشپ یبودنغذاکهنشانگررابطةفروشمحصوالتکشاورزیروستا یاناست،وفصلی

هایبرنامهآموزشیشهرمراک مرتبطوصنایعخالق(.1394استپرداختهشدهاست)شهرداریرشت،

وهاانجمننهاد،یمردمهاسازمانهمچنین.انددیدهتداركایرادرخصوصغذاوهنرآشپ یگسترده

اندوبرآنندتاباارتقاوتوسعةایندراینحوزهفعالهایهدفمندبابرگ اریجشنوارههایدولتیسازمان

بی بخشند. بهبود شهر این در را رفاه و زندگی کیفیت فرهنگی و خالق صنعت برگ اریتردید

بیننمایشگاه همهای و توانمندیالمللی محگرایی فعاالن منطقهلهای و ملی درزمینی، وتولیدةای

خوراکبسته مواد توزیع و محبندی و بومی نهلی حوزی در ةتنها به متقابلاف ایشاقتصادی روابط

.شودفرهنگینی مؤثرواقعمیبینروابطةکهدرزمینبلانجامد،کنندهمیتولیدکنندهومصرف

ها،محدودةجغرافیاییشهررشتلحاظمحدودةاکوسیستموشناساییسازماندراینپژوهشاز

بهانجامرسیدهاست.1397تا1395دربازةزمانیسالمدنظرقرارگرفتهوپژوهش



 ش تحقیقرو

ها،دادهگردآوریرویکردلحاظبهصورتپذیرفتهوکاربردیباهدفکیفیاستواینپژوهشازنو 

روشتحلیلمحتواتحلیلی ـ توصیفی نخستبا اینپژوهش، در ایننقش1است. بایددر هاییکه

منظورمعماریاکوسیستمگردشگریشهرخالقرشت،شده،سپسبهاکوسیستماجراشوندشناسایی

استفادهشدهاست.2هایاجتماعیازروشتحلیلشبکه

اکوسیستم پژوهشخدمات این در است به3گفتنی به، شبکهعلت تحلیل روش هایکارگیری

                                                           
1. Thematic analysis 

2. Social Network Analysis (SNA) 
3. Ecosystem Services 
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آمدهباروشتحلیلمحتوابامشاهداتمیدانیدستهایبهشدهاست.نقشنامیده1«نقش»اجتماعی،

ازشهرخالقگسترونومیرشتودریافتنظرخبرگانتکمیلونهاییشدهاست.

هاوازسازمانایگستردهوکاردیگری،طیفهمانندهراکوسیستمکسب،اکوسیستمگراناینکنش

دربرمی بومتواننددراینزیستبرقراریروابطوایجادشبکةهمکاریمیگیردکههریکبانهادهارا

گراناینمنظورشناساییکنشگرانبهاشتراكگذارند.بهارزشخلقکنندوآنرادرمیانسایرکنش

گرفتنپلتفرمگردشگریشهرخالقگسترونومیومحدودیتجغرافیاییشهرنظراکوسیستم،کهبادر

هایاینترنتیمرتبطوحضورمحققدرشهروپرسشوجودرسایتست،باجسترشتصورتگرفتها

ایناکوسیستمتدوینونهاییشدهاست.2گران)بازیگران(تاییکنش99ازفعاالنشهری،فهرست

هاوبازیگرانیهستندکهدرروشتحلیلشبکه،بانقش«گر(کلیدیبازیگر)کنش»و«نقشکلیدی»

هاییدرشوند.بهبیاندیگر،گرههایابازیگرانمرک یوقدرتمندمعرفیمیمرک یت،نقشانوا محاسبات

نمایشدادهشدهاست.1شبکهوجودداردکهمرک یتباالییدارند.فرایندانجاماینپژوهشدرشکل


 : فرایند اجرای پژوهش1شکل 

                                                           

 «نقشمؤثر»یاـ1

«گرانمؤثربازیگرانیاکنش»ـ2

 های:ایدرحوزهمطالعاتکتابخانه
وکار،گردشگریخالق،شهرخالق،اکوسیستمکسب

 گردشگریوگسترونومی،شهرهایخالقگسترونومیدنیا

تعیینشکافتحقیقاتیو
 ترسیممدلمفهومیپژوهش

شناختاکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومی
ایوحضورومشاهداترشتبامطالعاتکتابخانه

 میدانیدرشهررشتومصاحبهباخبره

هیوجمعماریاکوسیستمباایجادشبکةدو
هاینقشوتحلیلآنباروشتحلیلشبکه ـ بازیگر

 UCINETاجتماعیوبانرماف ار

هایهاوسازمانگیریوارا ةراهبردبراساسنقشنتیجه
 کلیدیدراکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومی

 گران:شناختکنش
هایدولتی،تهیةفهرستسازمان

عمومیوخصوصیدرشهررشتو
 سازیفهرستنهایی

 

 ها:شناختنقش
هایمؤثردراکوسیستمقشتدوینن

خالقگسترونومیباروشگردشگری
نرم کاربرد و مضمون اف ارتحلیل

MAXQDAواخذتلییدخبرگان 
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اینپژوهش، ماتریسمستطیلهمدر دونخستسه تشکیل1نقش ـ گروجهیکنشحضوریو

هاهستند،هانقشگرانوستونکهدرآنسطرهاکنش2،وزنیبیهاسیماترشدهاست.سپساین

یهاسیازماترکیهریعنیازاند.تبدیلشدهدارمربعوزنیهاسیماترهایبیشتربهمنظورتحلیلبه

ست.امنتجشده«نقش ـ نقش»و«گریباز ـ گریباز»سیدوماتر،«نقش ـ گریباز»

هاهیآراشکللیمستطهایسیماتردر و دوزنی)بکیصفر و لیلی( ارتباطنبودنایبودنبر

نقش» انجام یهاسیماتربودند.« وزنبرآمدهمربع آن آرااز و مربعهاهیدارند ماتریس در

ابازیگر ـ بازیگر یگرسطروستوندرچندنقشمشتركهمکاردارندکههردوکنشنینشاناز

چندانیدونقشسطروستونمنقشنشانگرایناستکه ـ هایماتریسمربعنقشآرایه.کنندیم

است.انیدرجرگریباز

الگوریتم و توصیفهایگوناگونیبرایتحلیلشبکهمفاهیم که دارد کنندةهایاجتماعیوجود

هرپژوهش،باتوجهبه(در1394هنمنوریدل، (گراناستهایتعاملکنشبافتساختاریوروش

میهدف قرار تحلیل مورد خاصی مفاهیم پژوهش، آن سؤاالت و پیشها پژوهش در رو،گیرند.

همان مرک یتمورد مفهوم شد، ذکر که طور بوده بهتوجه یکنقطه، مرک یتبیشتر معنیاست.

ایتآنگرهراقدرتمندترنهتراستکهدرداشتندرجةباالتر،ارتباطاتبیشتروکسبموقعیتمطلوب

3گیریشدهعبارتاستازمرک یتدرجه،سازد.انوا مرک یتدرشبکهکهدراینپژوهشاندازهمی

5ومرک یتبردارویژه.4مرک یتبینابینی

داده با شبکه های روش گلولهنمونههدفمند گیری تا مرحلیابیدستبرفی نظریاشبا ةبه

پرسجمع است. آوریشده مصاحبةعمیقبا که32شو اجرایی، علمیو ازخبرگانشهریو نفر

داشته تسلط و اشراف رشت خالق شهر توسعة مفهوم و موضو  عمدتاًدربارة زنجیرهای در اند،

هاومستنداتموجوددراست.مطالعةگ ارشایتارسیدنبهاشبا اطالعاتصورتگرفتهمرحلهسه

یابیخالقومشاهداتمیدانیپژوهشگرنی اب ارمکملیبرایدستشهرداریرشتدرخصوصشهر

بهاشبا نظریبودهاست.

براساسدادههمان شد، بیان که ماتریسدوهایگردآوریطور سه آبیشده، رنگ)بیانگروجهی

کنش نقشارتباط و میگران اجرا رشت شهر پژوهشدر انجام زمان در که ماتریسهایی شوند(،

هاییکهدرزمانانجامپژوهشدرشهررشتاجراگرانونقشدهندةارتباطکنشرنگ)نشان قرم

ماتریسبنفشنمی و ارتباطکنشرنگ)نشانشوند( نقشدهندة نمیگرانو زمانهاییکه تواندر

ند(شوصورتبینابینیاجرامیهادادوبهانجامپژوهشدرشهررشتحکمقطعیبهاجرایکاملآن

شبکه تحلیل از پس و شده نرمتشکیل با قدرت و مرک یت مفاهیم براساس وUCINETاف ار

NETDROWاست.وضعموجودروابطوتعامالتاکوسیستمتحلیلوتفسیرشده

                                                           
1.actor-event 

توجهیندارد.هاستوبهشدترابطهوزنیماتریسبیانگربودنیانبودنرابطهمیانسطروستونبیـ2
3. Degree Centrality 

4. Betweenness Centrality 

5. Eigenvector Centrality 
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ایتهیهنامههادرایناکوسیستم،پرسشاینقشمنظورتحلیلرابطةتلثیراتتوسعهآن،بهبرعالوه

است.اطالعاتظرخبرگانآشنابامفاهیمومحورهایتوسعةایناکوسیستمتکمیلشدهشدهوبان

تکمیلنامهپرسش بههای ماتریسمربعشده صورت قرار25×25شکل تفسیر و شبکه تحلیل مورد

ایبیشتریدارندهاتلثیراتتوسعهشودکهکدامدستهازنقشگرفتهاست.دراینتحلیلمشخصمی

باید بهو گیرند. اولویتتوجهقرار نتایجنهاییباجمعدر منظورسنجشدقتواستحکامپژوهش،

است.شدهدرمیانگذاشتهشدهوبهتلییدآنانرسیدهمحدودتریازخبرگانشناسایی

باتوجهبهآنچهبیانشد،اینپژوهشنوعیتفسیرروابطدرنظامیاجتماعیاستکهفراینداجرای

دادآناطالعاتیتوصیفیاستاستوبرونشدهبندیهطبقوادراکیتحلیلی،هایزمندتوصیفآننیا

شناختعمیق،قدرتومهارتتحلیلزیادمستل مکهدرپیتفسیرواقعیتاست.اینروشپژوهش

 آوریاطالعاتطوالنیاستکهضروریاستمحققازن دیکدرکلفراینددرگیرباشد.وجمع

 کسبدر اکوسیستم پژوهشمعماری این پلتفرم با گسترونومی»وکار خالق شهر «گردشگری

کنندوبههاییراخلقمیگرانباارتباطاتمتقابلدرآنبسترارزشمدنظراست؛پلتفرمیکهکنش

نقشاشتراكمی درمعماریایناکوسیستم، نقشگذارند. گرانمؤثروهایکلیدی،کنشهایمؤثر،

ایموجودشناساییشدهوراهبردهاوراهکارهاییبرایگرانکلیدیبرمبنایارتباطاتشبکهکنش

شود.یابیبهوضعیتمطلوبارا همیدست



 پژوهش های یافته

بنابراین نشدهطراحیپیشینهایپژوهشدرمطالعهمدنظراینبومزیست کهنمودمیضروریبود؛

خدماتشدهگذاشتهاشتراكبهارزشمبنایبرابتدا، تحلیلروشزبانبهیااکوسیستماینو

شوندشناساییشوداجراوایفاآندربایدکههایینقشاجتماعی،هایشبکه هاینمونهمطالعةبا.

درگسترونومیخالقشهرهایخالق،شهرهایخالق،گردشگریایدرزمینةنظریومنابعکتابخانه

یونسکودربارةبهشدةارا هپیشنهادشده،پذیرفتهمعیارهایوهاشاخصدرزمینةیونسکواسنادجهان،

ومحتواتحلیلروشبارشتشهرهایسازمانواجراییهایدستگاهوظایفبررسیشرحرشت،شهر

میدانیومشاهداتباشدهاست.استخراجوکشفنقش400حدودMAXQDAاف ارنرمکمکبا

وعلمیخبرگانودانشگاهیاستادانوشهرشورایاعضایرشت،شهراجراییمسئوالنبامصاحبه

تلییدایننقششهرمدنی نتیجةشدهها شدهبیاننقش138واصلیمحور25قالبدرنهاییو

است. این عبارتپنجوبیستمحورهای توسعگانه از: توسعةاند انرژی؛ امورةزیرساخت و روابط

توسعبین شبکهةالمللی؛ و انتشارات توسعرسانه، آن؛ محتوای و مجازی شبکةهای و ةساختارها

حمایت سرمایهتعامالت؛ مالی، توسعهای باغةگذاری؛ دامکشاورزی، و توسعداری صنایعةپروری؛

توسع توسعگردشگریةخالق؛ گسترونومی؛ )سرمایةخالق سرةاجتماعی اجتماعی(؛ةمایانسانی،

محیطةتوسع ارتقای غذایی؛ نوآوری و توسعفنّاوری کیفیت؛ةزیست؛ تضمین برندسازی؛ پژوهش؛

توسعةتوسع سالمت؛ توسعةبهداشتو هنری؛ توسعةفرهنگی، اقامتی؛ خدماتشهری؛ةخدمات
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ارتزیرساختةتوسع حملباطیهای توسعو توسعزیرساختةونقل؛ اطالعاتی؛ آموزشعالی؛ةهای

توسعآموزشحرفهةتوسع توسعةای؛ امنیتةآموزشعمومی؛ تضمین راهبردی؛ ـ حقوقی 1.نظام

(.1397نگار،)بسته

شاخص تمامی درنظرگرفتن با آنپژوهشگر بر اف ودن و پیشین مطالعات در خالق شهر های

کامل ومختصشهرخالقگسترونومیاتوانستهاستکار اینحوزه شایدبتوانتریدر را هنماید.

اینطبقه گوناگون، ابعاد به حیثتوجه از نتایجبهگفت، پژوهشلیندورثودستبندیبا در آمده

 سال در 2007همکارانشکه عنوان مقاصد»با توسعة در نقشگردشگریخالق صورتگرفت«

 .(Lindroth et al., 2007)مشابهتون دیکیدارد

هایشده،بیانگرایناستکهازتعدادکلنقشآوریزمشاهداتمیدانیجمعهایاولیهکهایافته

یعنی اکوسیستم، بقای برای 138ضروری می49نقش، اجرا اکوسیستم این در درصد 41شوند،

هایاولیهبرایهاحالتبینابینیدارندوگرچهگامدرصدنقش10شوندوحاضراجرانمیحالدرصددر

 هاداد.شدنآنتوانحکمبهانجامهابرداشتهشده،هنوزنمیآنشدناجرایی

 حالتکنش1جدول سه هر در را رشت خالق شهر گردشگری اکوسیستم در کلیدی گران

میمورد نشان تحلیلمطالعه با که شبکهدهد روشتحلیل قدرتدر مرک یتو هایهایگوناگون

دهند.بومرانشانمیهایاصلیاینزیستنی نقش4و3و2هایاند.جدولاجتماعیشناساییشده


 گران )بازیگران( کلیدی اکوسیستم بندی کنش : رتبه1جدول

 گر کنش

مرکزی  گران بندی کنش رتبه
شده در  های اجرا در نقش

 اکوسیستم

گران مرکزی  بندی کنش رتبه
 بالقوه

مرکزی  گران بندی کنش رتبه
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111 11111111 1 رشتشهرداری
کلادارة
فرهنگی،میراث
ودستیصنایع

استانگردشگری
 گیالن

2 22222222 222

373333365105 3 استانداری

هایسازمان

 نهادمردم
4 4547

                                                           

 نقشدررسالةدکتریمحققدرجشدهکهارا ةآنازحوصلةایننوشتارخارجاست.138ـفهرستکامل1
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 گر کنش

مرکزی  گران بندی کنش رتبه
شده در  های اجرا در نقش

 اکوسیستم

گران مرکزی  بندی کنش رتبه
 بالقوه

مرکزی  گران بندی کنش رتبه
هایی که هنوز در  برای نقش

 مراحل ابتدایی اجرا هستند
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جهادسازمان
 استانکشاورزی

5 63644645 898

مراک وهادانشگاه
 رشتشهرپژوهشی

6 74755759 99

وفرهنگکلادارة
 گیالناسالمیارشاد

6 5659 898

حفاظتسازمان
زیستمحیط
 گیالناستان

7 989

شورایاسالمی
شهررشت

8 8 810 9597 757

صنایع،بازرگانیاتاق
کشاورزیومعادن

 گیالناستان
 8 1081010 1010

خصوصیبخش
وغذاصنف)

 وابسته(صنایع

9 4 484

ودرمانیمراک 
اورژانس،بیمارستانی،
علومهایدانشگاه
خدماتوپ شکی
درمانیوبهداشتی

 10 910

 10  گیالندانشگاه

6646   پاركعلموفنّاوری
کارتعاون،کلاداره
اجتماعیرفاهو

گیالناستان
   7 71078 33

صنعت،سازمان
تجارتومعدن
گیالناستان

   3 636

وآموزشکلادارة
 استانپرورش

   4

آموزشکلادارة
ایحرفهوفنی

 استانگیالن
   6
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 شوند.  کلیدی که انجام می های بندی نقش : رتبه2جدول 

 نقش
رتبه در 

مرکزیت 

 درجه

رتبه 

در 

 قدرت

رتبه در 

مرکزیت 

 بینابینی

رتبه در 
مرکزیت 

بردار 
 ویژه

111 1 گردشگرانومحلیمردمبرایمنابعازبهینهاستفادةآموزش
وصنایعآشامیدنی،وغذاییموادتخصصینمایشگاهبرگ اری
 مرتبطهایفنّاوری

2 313

222 3 پایدارتوسعةمحوریتباعلمیهاینشستبرگ اری

وگسترونومیحوزةدرکارآفرینیمنظوربهزنانتوانمندسازی

 وابستهخالقصنایع
4 414

وگردشگریحوزةدرخالقشهرهایسایرباالمللیبینمشارکت
 خالقیت

5 55

وغذاییمحصوالتعرضةبرایرایگانهاینمایشگاهبرپایی
 تولیدکنندگانمعرفی

6 757

توربرگ اریشکار،تورهایبرگ اریماهیگیری؛تورهایبرگ اری
معدنیآبهایچشمه

7 66

99 8 شهرازخارجوداخلدرهارستورانکیفیوکمّیتوسعة

88 9 هارستورانوشهردرکنسرتوزندهموسیقیاجرای

1010 10 گسترونومیدرنوآوریمنظوربه(مسابقهیا)رویدادبرگ اری

1 یوکشاورزیگسترونومةدرحوزیالمللنیمشارکتب

3 گسترونومیحوزةدرروستاوشهرروابطتوسعة

4 متخصصوطبقهخالق ونخبگانحفظوجذب

6 سالماغذیةمصرفترویج

7 بومیگیاهانازصحیحاستفادةترویجوحفاظت


 شوند.  های کلیدی که انجام نمی بندی نقش : رتبه3جدول 

 نقش

رتبه در 

مرکزیت 

 درجه

رتبه 

در 

 قدرت

رتبه در 

مرکزیت 

 بینابینی

رتبه در 
مرکزیت 

بردار 
 ویژه

111 1 اجتماعیبرابریایجاد
هاینظامارتقایبرایبخشیمیاناقداماتتوسعةوتقویت
 پایدارغذایی

2 22

33 3 ارگانیککشاورزیکالجایجاد

43 3 ایم رعههایپاركایجاد

514 4 غذابهوابستههایقابلیترویبرگذاریسرمایه

65 5 گسترونومیجهانی(بنیاد)مرک تلسیس
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 نقش

رتبه در 

مرکزیت 

 درجه

رتبه 

در 

 قدرت

رتبه در 

مرکزیت 

 بینابینی

رتبه در 
مرکزیت 

بردار 
 ویژه

وگسترونومیحوزةدرخالقهایخوشهوصنایعتوسعة
 وابستهخالقصنایع

6 725

86 7 کشاورزانوغذاییعلومدانشجویانوسرآشپ انمیاندانشتبادل
خالقصنایعوخصوصیبخشمالیحمایتوتوانمندسازی
 گسترونومی

8 97

 8 شهرواجتماعیمحیطیمسا لبراینوآورانهمحلیراهکارهایارا ة

108  گردشگریتوسعةباگسترونومیحوزةدرنوآوریتحریک

1 اهآبرودخانهیشناوررویبازارهاجادیسواحلواةتوسع
دهیالیوتبددهیادیگو،تولوگفتیبرارساختیفضاوزجادیا

3  بهمحصول

 4  یشهرخالقگسترونومجیترویشورالیتشک

 4  شهریگسترونومیبرندساز

 5  یکشاورزیغذادیارزشتولةریفنّاوریدرزنجیوارتقاینوآور

 6  ییآشپ لکهمعرففرهنگمحیتعدادپریهامغازهجادیا
مةتوسع تشکیهاشرکتانیروابط و یاقتصادالتیب رگ
 یگسترونومةهاوخدماتخالقانوردهافردیهدفتولباخرد

 6 

 

 شدن هستند. های کلیدی که در مراحل ابتدایی اجرایی بندی نقش : رتبه4جدول 

 نقش

رتبه در 

مرکزیت 

 درجه

رتبه 

در 

 قدرت

رتبه در 

مرکزیت 

 بینابینی

رتبه در 
مرکزیت 

بردار 
 ویژه

12- 1 وابستهصنایعوگسترونومیدرزمینةشغلیهایفرصتاف ایش

11- 1 غذاییصنایعتولیدهایکارخانهازبازدید
توسعةدرمحلیجامعةمشارکتوشهریدموکراسیایجاد
 شفافوبازصورتبهشهر

2 -13

14- 3 گسترونومیبرندخلق

15- 3 گسترونومیارزششبکةدرگردشگریگنجاندن

16- 4 خالقگردشگریبازاریابی
سالم،غذایبهدسترسیهدفبا)محلیغذاییمراک ایجاد
 (...وشغلیهایفرصتاف ایشوضایعاتکاهش

5 -19

8- 6 کشاورزیمحصوالتنوآورانهومستقیمعرضه

7- 6 صنعتیغذایتولیدارزشزنجیرةدرفناوریارتقایونوآوری

210- 7 هوشمندشهرایجاد

 3 -  هوشمندپذیرمهمانهایسامانهتوسعة
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تلثیراتتوسعهنشان2شکل شبکة مورد25هایایمحوردهندة خدماتاکوسیستم مطالعهگانة

تحلیل رویایناست. صورتهایمرک یتبر نی  بهشبکه گرهطوریگرفته، سای  نشانکه دهندةها

هانشانازمرک یتهانشانةمرک یتبینابینیوسای برچسبگرهمرک یتدرجه،سای حلقةدورگره

بهبردارویژهدارد.اندازةاینشاخص پیوستهاست.همهان دیکبههمبرآوردشدهواینشبکهکامالً

توسعهایننتایجنشان که ایندارد نیافتگیاکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومیرشتاز

هراندازهبه تغییراتمثبتبهایاستکه هرگونه در توسعه محورهایمنظور تواندگانةمی25یکاز

ایآشکار،جدیوچشمگیریدرسایرمحورهاداشتهباشد.تلثیراتتوسعه

نشاندادهشدهاست.درتحلیل1(35ازحداکثر30قدرت)باالی،فقطروابطبسیارپر2درشکل

ایهاصفربرآوردشدهاست؛بهاینمعنیکههیچحوزهمرک یتبینابینی،اینشاخصبرایهمةگره

نداردکهپلارتباطیتوسعهمیانگریدرفرایندتوسعهبازینمینقشواسطه کندواینقابلیترا

تفکیکدارعلتجهتبهمحورهایاصلیباشد. محاسباتمرک یتبه گرافمربوط، بودنماتریسو

مرک یتدرجةداخلیومرک یتدرجةخارجیصورتگرفتهاست.

می نشان تحلیل این که )سیاست»دهد راهبردی و حقوقی نظام حاکمیت(توسعة و ،«گذاری

اند،سهمحوراصلینخست«ژوهشتوسعةپ»و«توسعةاجتماعی)سرمایةانسانی؛سرمایةاجتماعی(»

اییابیبهبیشترینتلثیراتتوسعهکهمرک یتدرجةخارجیبسیاریدارند.بهبیاندیگر،برایدست

درکمترینزمانممکن،بایدتالشوتمرک وانجاماقداماتحاکمیتیواجراییراازاینسهحوزهو

هایوابستهبهآنآغازکرد.نقش

توسعة»،«گسترونومیخالقگردشگریتوسعة»داخلییادرونیدرجةمرک یتبودنباالهمچنین

توسعة»و(«اجتماعیسرمایةانسانی؛سرمایة)اجتماعیتوسعة»مجدداًو«گسترونومیخالقصنایع

پذیرندمیراایتوسعهتلثیراتکههاییحوزهاولینکهاستآندهندةنشان«غذایینوآوریوفنّاوری

انداصلیمحورهایاینشوند،میشکوفاو سرمایةارتقایواجتماعیتوسعةکهاستتوجهجالب.

.داردسودوهردرایتوسعهجدیبسیارتلثیراتاست،آنمؤیدهممطالعاتکهطورهماناجتماعی،

اکوسیستمایندرمؤثرهاینقشاصلیمحورهایازفکریوانسانیاجتماعی،سرمایةاف ایشیعنی

.اندازدمیتوسعهمثبتدوربرراخالقاکوسیستمواستپذیرتوسعههموآفرینتوسعههمکهاست

توسعةوشودمندمیبهرهتوسعهایننی ازخودکهشودمیمنجرهاحوزهسایرتوسعةبهتنهانهیعنی

وتوسعهدرکافیوالزمشرطاجتماعیسرمایةکهاف ایشگفتتوانمیبهتربیانبا.یابدبیشتریمی

.استاکوسیستماینماندگاری

اند،صرفوجودطورکهبرخیازمنتقداننظریةطبقةخالقفلوریداهماذعانکردهبنابراین،همان

زیست و خالقیت توسعة به شهر در نخبگان حضور نمیو منجر آن بوم  Markusen and)شود

Schrock, 2006).و حضور وجود، به اجتماعیاستکه سرمایة مطابقدستاوردهایاینپژوهش،

ایوتعامالتپیچیدهوانجامدوبهبسطروابطشبکههایانسانیواستعدادهامیجذبوحفظسرمایه

                                                           

ای(بدهند.متیاز)بیشترینتلثیرتوسعهتوانستندحداکثرپنجاکهازهفتخبرهنظرخواهیشدهوهرکداممیبهایندلیلـ1
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درخالقمنجرمی وانولوشود. بنابرعقیدة که پیامدهای(2008)1واقعجدایشطبقاتاجتماعی، از

شود.حصولایننتیجهمؤیداینمفهومتنیدهمیهماجتماعیبهرخالقاست،باسرمایةنظریةشه

«پایینبهباال»بومخالقیتدرصورتیباموفقیتهمراهاستکهرویکردنی هستکهتوسعةزیست

توسعة.یعنیراهبردهاییبه(Richards, 2014)توسعةشهرشود«باالبهپایین»جایگ ینرویکردهای

شودکهبتواندکلشهررادرگیرسازد،خودباوریوانسجاماجتماعیراتقویتکندوپایدارختممی

همهایبومیگرفتهتانخبگانوفرهیختگاندانشگاهیبهجامعةمحلیرادرشکلاعمآنازاقلیت

 پیونددهد.


 : گراف ماتریس توسعه2شکل 



 گیری بحث و نتیجه

هایجدید،بلکهداشتننگرشیجدیدگرچهبرخیمحققانگردشگریخالقرانهل وماًسفربهمکان

اینشیوةنوینگردشگریمداردانسته فارغازسودحاصلازگردشگریبرایمقصد، اندومعتقدند،

مکان در می هافرهیختگی ایجاد نظر(Soria and Molendowska-Ruiz, 2014)کند به لیکن ،

ایدرحکمرانیومدیریتبراکوسیستمگردشگریشهرخالقاستکهنگارندگان،ایننگرششبکه

گرانهریکدارد.اکوسیستمیکهدرآنکنشدهدوپایدارنگهمیاینمدارفرهیختگیراتوسعهمی

کندنگاهدیجدنگرشیخودبایهاوسنتخیغذا،تار،یعیمنابعطببهفراخورنقشخودبههویت،

که بود خواهد دیبازدقادر با جذبکند، را آنانکنندگان کندارتباطبرقرار راشماریبیتجاربو

نماید.مبادله

                                                           
1Vanolo 
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خالقیتدرشهرخالقرشتتحققوتجسمعینییابد1کهمانترایتوانگفتبرایاینبنابراینمی

 منتقدانشهرخالقرا آنچه قابل (Long and Morpeth, 2012نگرانکردهو حد تا قبولیمرتفع(

محوربهآنودرگامنخستمعماریاکوسیستمگردشگریشهرایواکوسیستمشود،رویکردشبکه

خالقگسترونومیدراینشهراست.

تعریفشدهاست:صورتقابلهایاکولوژیکیبدینبوم،نقشآمدهازاینزیستدستباشناختبه

غذاارزشگرانزنجیرةکنش،2هایکلیدیشرکتگسترونومی،خالقشهرگردشگریوسیستماکدر

وشودمیخلقزنجیرهایندراکوسیستمایناصلیارزش.«سفرهتام رعهاز»بازیگرانیعنیهستند؛

کنندمیتلمینگرانکنشاینرااصلیواولیهمنابع هایفراوردهتولیدمحلشاملاینجادرم رعه.

همگردگرانکنشهمةپلتفرمایندرشدهسببآنچهدیگر،بیانبه.شودمیدامیوباغیکشاورزی،

این.دارندمستقیممشارکتغذاتولیدوتهیهدرکههستندگرانیکنشوهاگونهآیند، بازیگران

نابودی وسالمتکلاکوسیستمدارندو نقشیحیاتیبرایبقا بهفروپاشیزیستآنزنجیره بومها

کنند.ایندرحالیاستکههاتکیهمییابیبهثباتبهآنهایدیگربرایدستشودوگونهمنجرمی

 .(Karhiniemi, 2009)اندبخشکوچکیازشبکهوکلاکوسیستمرااشغالکرده

ادغامسعیدارندسایرکنش3هامسلط بهزیرچترخوددرآورند؛ افقیدرگرانرا هایعمودیو

تریدارند؛اندازةب رگشبکهرابرعهدهبخشب رگیازکنترلوکنندومدیریتاکوسیستمایجادمی

کاهشمیهادارندوباجلوگیریازفعالیتگونهازکیستون تسخیروحتیهاباند.آندههاتنو را

مینابودکردن ارزش خود برای  بازیگران سایر به(Suh and Kim, 2015)آفرینند می. رسدنظر

 میراث کل ادارة و کشاورزی جهاد سازمان رشت، صنایعشهرداری گردشگریفرهنگی، و دستی

 اند.بومهایاصلیدراینزیستمسلط

تلثصورتبه4کنشگرانویژه تنو اکوسیستماماگرانندارند،سایرکنشبرایگستردهیراتمج ا

سالمتدرحیاتیوهانقشمؤثراندازةکیستونبهاندوشبکهمؤثرهاوابستهاست.اهرمبهوجودآن

قابلیتویژهکل خالقانهفعالیتاکوسیستمدارند. آفرینندوهایجدیدمیایبرایخلقارزشدارند.

کنشدر سایر مکمل پیشرانواقع و خوشگران و تنو  اف ایش و نوآوری اصلی درهای فکری

پردازندهایخودمیهاکوچکاست،بهتوسعهوتعمیققابلیتآناند.گرچهدامنةفعالیتاکوسیستم

(Suh & Kim, 2015)هایاستارتاپیوصنایعخالقمرتبطباحوزةگسترونومیوگردشگری.شرکت

اند.کنند،بازیگرانویژهایناکوسیستمگرانیکهدرحوزةفرهنگوهنرفعالیتمیوکنش

هایمرک یتدرکهبرآمدهازتحلیل4و1،2،3هایهاونتایجاینپژوهش،براساسجدولیافته

تحلیلشبکةاجتماعیاست،راهکارهاوراهبردهایزیررابههمراهدارد:

                                                           

ایازکلماتوآواهاییکهباآهنگخاصیبهدفعاتتکرارمجموعه:ازاندعبارتم دیسناوجین،سیک،بودایی،هندوآییندرـ1

 شوند.(صورتعادتوروزمرهتکرارمیمعناییکهبه)کنایهازالفاظزیباوپرشود.می

2   . keystones  

3. dominators 

4. Niche Players 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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گرکلیدیایناکوسیستمشناسایی،شهرداریرشتکنش1باتوجهبهجدولـدراینپژوهش

نقش اینقدرتومرک یتدرهرسهحوزةموردپژوهشمشهوداست: هاییکهدرشهرشدهاست.

نقشانجاممی اجراییماندهونقشهایمغفولشوند، چندانکوتاهیدرشدنکاملراهنههاییکهتا

حاضرحالدهنددرکهنشانمی1گرشدهبرایاینکنشبراساساگوهایترسیمپیشدارند.همچنین،

تواندباهمکاریدیگردرانجامشصتنقشبادیگربازیگرانمشارکتدارد،پنجاهنقشبالقوهرامی

گرانبهاجرادرآوردوچهاردهنقشرادرحالیبادیگراعضایایناکوسیستممشارکتداردکهکنش

نمیههنوزب بامروراینتوانگفتانتظارمیشوند.میصورتدرستاجرا 124رودشهرداریرشت،

شده(وباتوجهبهمرک یتیکهدراکوسیستمگردشگریشهرخالقنقشتعریف138نقش)ازکل

 گسترونومیرشتدارد،جایگاهخودرابازتعریفکند.

زچرخةحیاتاکوسیستمگردشگریشهرخالقهایشهرداریرشتدراینمرحلهابرخیفعالیت

هایخالقالمللییاتوسعةفعالیتهایداخلیوبینهاوجشنوارهجملهبرگ ارینشستگسترونومی،از

گیریوهاییکهاقتضایشکلهاوفعالیتخوبیانجامشدهاست.ایننقشراهمرک یشهر،بهدرپیاده

خصوصبخشخصوصیوگران،بهرفتهبهدیگرکنشبایدرفتهاند،ثبتشهرخالقگسترونومیبوده

نقشکنشسمن در شهرداری و شوند واگذار نقشها، به اکوسیستم قدرتمند وگر حمایتی های

بسترسازیاهتمامبیشتریورزد.

،دومین1دستیوگردشگریاستانگیالننی ،باتوجهبهجدولفرهنگی،صنایعـادارةکلمیراث

شدهگویایایناستکهاینگرمرک یایناکوسیستمدرهرسهوضعیتاست.اگوهایترسیمشکن

صورتنقشدیگرنی به43اند.نقشیمشارکتداردکههماکنوندراکوسیستمفعال43گردرکنش

ستکههاوخدماتاکوسیستمانقشنقشنی از9پذیراستوبالقوهبامشارکتاینادارةکلانجام

انجامکاملآنراهدرازیدرپیشاستواینکنش بنابراینهنوزتا گردرانجامآنمشارکتدارد.

بررسیومطالعةاینگرمرک یوپرضروریاستاینکنش با درصد70نقشکهحدود95قدرت،

یناموررابردناشدهدرایناکوسیستماست،موقعیتخودرابازتعریفکندوپیشهایتعریفنقش

گرایانهوبسترسازخوددراولویتقراردهد.گرفتنجایگاهدولتیخودونقشحمایتنظربادر

 جدول به توجه با از1ـ تحلیلآنجاو در کنشکه از یکی استانداری شبکه کلیدیهای گران

خشیامعاونتیشناساییومعرفیشدهاستونقشحاکمیتیدراستانرابرعهدهدارد،الزماستب

هایتخصصیهایکالنونظارتبرسایربخشگیریایجادکندکهمتولیشهرخالقباشدوتصمیم

عهده حوزه این در حمایترا همچنین شود؛ تسهیلدار و اجراییکننده در نقشگر هایشدن

 ماندهباشد.زمینبر

 جدول می1ـ دانشگاهنشان که نقشرششهرپژوهشیمراک وهادهد انجام در هایت

کنشزمینبر مرک یمانده اینتریمحسوبمیگر فعلیتنرسیدة به خدمات دیگر، بیان به شوند.

هاومراک بنیاناستکهج بامشارکتدانشگاههایدانشهاوفعالیتاکوسیستمبیشترازنو نقش

                                                           

اف ارگیریازنرمبابهرهـ1



 98 تابستان ،دوم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة



122 

 نومتولیانشهردوربماند.روند.ایننکتهنبایدازدیدمدیراپژوهشیاینشهرازپیشنمی

مرک یت واسطهچنانچه در گیالن نقشیافتندانشگاه بازیگران درگریمیان حاضرحالهاییکه

می بهاجرا دانشگاه این که است این گویای نقششوند اکوسیستم این در ویژه دارد.طور آفرینی

فنّاوریدرم توجهبهمرک یتوقدرتپاركعلمو انتظاریانکنشهمچنینبا گرانکلیدیبالقوه

هایخالق،نرموفرهنگیدرایناکوسیستمنقشیپیشرورودکهاینبازیگربرایتوسعةفنّاوریمی

کارآفرینوخالقدراکوسیستمگردشگریشهربرعهدهگیردوبرایایده هاینوآورانهطبقةجوان،

سرمایه خالق را حمایتی مسیرهای و کند جذب تلسیسکالجگذار رابطه همین در نماید. هموار

هایکلیدیومرک یبالقوةایناکوسیستماست،ازنقش3کشاورزیارگانیک،کهباتوجهبهجدول

بایددراولویتاجراقرارگیرد.

موزهپ شکیعلومدانشگاهداروییگیاهانباغ گیاهانارزشمندهاینمونهاززندهایگیالنکه

همینخصوصقابلعلمیوتحقیقاتیآموزشی،هدفبادارویی در استاست، الزم استو توجه

هایمناسبیازآنصورتگیرد.حمایت

بهشدتدچارفقدانتنو وتکثرگونهمطالعهبهـاکوسیستممورد برخالفآنچهابتدا نظرهاست.

اینگونهمی تعامالتوشبکةهمکاریآناناستکرسد، کثرتو بهتریننمودهعالیگونی، ترینو

آفریند.بنابراینبایدبخشخصوصیدرحوزةصنایعمرتبطباخوراكوحدترادریکاکوسیستممی

محیطی،گردشگری،فرهنگی،آشپ یو...باهایمرتبطزیستوصنایعخالقوابستهوهمچنینسمن

همانحمایت شوند. تقویت مالی و قانونی و فرهنگی های که طور می1جدول نشان دهد،نی 

اند،گرانمرک یارتقادادهدرایناکوسیستمخودرادرحدکنشنهاددرایفاینقشهایمردمسازمان

کهدرآن3طورکهبایدازظرفیتاینبخشاستفادهنشدهاست.همچنینمطابقجدولاماهنوزآن

نقشخالقنایعصوگسترونومیحوزةدرخالقهایخوشهوصنایعتوسعة میان در هایوابسته،

 شدهنی توجهوتلکیدیبراینموضو است.نرسیده،نقشیمرک یوکلیدیمحسوبانجامبه

توجهبهجدول با آن3ـ اةتوسعکهدر رویبازارهاجادیسواحلو ازهآبرودخانهیشناور ا

گسترونومیرشتاستکهاتفاقاًرتبةنشدهومرک یاکوسیستمگردشگریشهرخالقهایاجرانقش

داردوبافعالاولواسطه شوند،هایبالقوةدیگریدرایناکوسیستمفعالمیشدنآننقشبودنرا

رسدنظرمیباردورودخانةشهرتوجهعاجلوجدیصورتگیرد.بهضروریاستبهوضعیتتلسف

اینموضو درشهرتشکیلشودوبرایحلهایمرتبطباالزماستستادیمتشکلازتمامیحوزه

ـ است آن مردم مطالبة چاره که پروژهـ به شود؛ تعریف طرح ابعاد گردد؛ اقدام و واندیشی ها

مسئولیتاجرایهرپروژهتعیینشودومهمفعالیت وارزیابیتبدیلشود؛ ترازهایخردقابلاجرا

 صورتشفافبهمردمگ ارششود.وپیشرفتطرحبهوگوییدرشهرشکلبگیردهمهدربارةآنگفت

تریننقشیاستکهاجرایآنترینوکلیدی،ایجادبرابریاجتماعیمرک ی3ـباتوجهبهجدول

کهاف ایشسرمایةاجتماعیشرطالزموکافیآنجادرایناکوسیستمبهتعویقافتادهاست.همچنیناز

سازیگذارانشهر،باشفافمطالعهاست،ضروریاستمدیرانوسیاستموردبرایتوسعةاکوسیستم
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هایاجتماعیورواجفرهنگیوقانونیتحملورواداری،وجلبمشارکتجامعةمحلیورفعتبعیض

اینصفت به بسیار کشور از خطه این مردم که خصوصاً بخشند. تحقق را اجتماعی اینضرورت

نبایدسیآراسته و همچناناستاند سازد. محدود تنگو را اینفضا که مطابقهاییاعمالشود که

از«شفافوبازصورتبهشهرتوسعةدرمحلیجامعةمشارکتوشهریدموکراسیایجاد»،4جدول

هایمرک یاستکهبراساسنظرخبرگاندرمیانةراهاجرادرایناکوسیستماست.نقش

،3،باتوجهبهجدول«بهمحصولدهیالیوتبددهیادیگو،تولوگفتیبرارساختیفضاوزجادیا»

نمیهایکلیدیواسطهنقشاز بنابراینگشودگیاجتماعیایدرایناکوسیستماستکهاجرا شود.

تلمینودرایناکوسیستموبازکردنبابگفت کههمبرابریاجتماعیرا وگوباهمةمل وماتآن،

گیرد،یعنیارتباطیدوطرفه،ضرورتاصلیاینمحورشکلمیهمدرفضاییعدالتکندوتضمینمی

شهرخالقاست.

توجهبهجدول با ترویج2ـ ایقدرتمندایناکوسیستمهایواسطهنقشسالمازاغذیةمصرف،

.دهیسمیم ار استشناختهشدهکهیکیازمصادیقمهمآنآلودگیآبوخاكایناستانوکود

کنندوهایکوچکخودکشتمیهایمحدودوزمینباحمایتازتولیدکنندگانمحلیکهدرباغچه

شود.سازمانجهادکشاورزی،کهخصوصبرداشتهمیترویجخریدازآنان،گامکوچکامامهمیدراین

کنش1مطابقجدول برندسازیم اراز و افتتاح با باید سالمگرانکلیدیایناکوسیستماست،  

شود.درپیآنایفاینقشکند؛م ارعیکهدرآنازسموکودارگانیکبهجایکودسمیاستفاده

ایجادبازارچه محلی رستورانهای و بازارچهشود این از شهر جهادهای همچنین کنند. خرید ها

چاه از م ار  در تا متولیمدیریتآبباشد آبهایغیرکشاورزیباید و فل اتهایمجاز به آلوده

هایشهربرایآبیاریاستفادهنشود.سنگینرودخانه

هایینقشوابستهازصنایعوگسترونومیدرزمینةشغلیهایفرصت،اف ایش4دولـباتوجهبهج

آن دارد، باالیی مرک یت اکوسیستم این در نقشاستکه میان در نیمههم در که مسیرهایی راه

درایناجرایی مشاهدهشدنهستند. و بهمطالعه توجه اجراییمحققبا اینخصوصپیشنهاد اشاز

برایبومازیست یناستکهسایرصنایعخالقبهصنعتخالقگسترونومیدرشهرپیوندبخورند.

ه اربافندهدراستانگیالن،اینقابلیتراداردکه14ویژهفرش،باوجوددستیاستانبهمثال،صنایع

با باید اینموضو  نماید. گردشگرانخالقگسترونومیعرضه به محصوالتیطراحیو یا محصول

 هایقانونیوفرهنگیومالیپابگیرد.هاینووحمایتیدها

اند،چههایمرک یدرایناکوسیستمفهرستشدهکهدرآننقش4و3و2ـباتوجهبهجداول

شدهنقش صورتکاملظهوروهاییکههنوزبهاندوچهنقشهاییکهدرزمانانجامپژوهشاجرا

شونداییکهدرایناکوسیستمگردشگریشهرخالقگسترونومیاجرانمیهاندوچهنقشبروزنیافته

بایددراولویتولیظرفیتبالقوهدارندکهدرصورتاجراشدنکنش درگیرکنند، گرانبیشتریرا

ضمنتسهیل باید، نی  متولیانشهر مدیرانو گیرند. قرار گ ارشاجرا نظارت، و اجرا هایگریدر

جا به ذیپیشرفترا محلیو مردم و معه برایایناکوسیستم گرچه کنند. ارا ه نقش138نفعان
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اجرایآن پرتو در که خالقگسترونومیبهشمارششده اکوسیستمگردشگریشهر صورتپویاها

انددردستآمدههایتحلیلمرک یتدرشبکهبههایکلیدیکهباروشیابد،اماانجامنقشتکاملمی

 بیشتریناثربخشیرادارد.کمترینزمان

وراهکارهایپیشنهادطورکهمالحظهمیهمان راهبردها برحفظوجذبطبقةشده،عالوهشود،

(،بهساختارهاوفرایندهاScott, 2010(کهموردنقدبرخیپژوهشگراناست)Florida, 2002خالق)

(Sasaki, 2010)ختةفرهنگیومصرفآنوتولیدوانباشتاندو (Pratt, 2009)هایهمکاریوشبکه

هایاجتماعیرابههمپیونددهد،سرمایهوانسجاماجتماعیراتواندالیهنی اهتمامجدیدارد،می

 مانع و چنینجامعة (Yáñez, 2013)یاقتصاد ـ یاجتماعهایینابرابردیبازتولاف ایشدهد شود.

ایکهدرگونهندگردشگررادرخودهضموجذبکند،بهتوایافتهواهلتساهلوتسامحیمیوحدت

این در کند. تجربه نی  را سعادتمندی و رفاه بالندگی، رشد، سالمتی، محلی جامعة فرایند این

این خطر خالق، بهرهاکوسیستم دامکه به مبدل خالقخود فرهنگیو صنایع از اقتصادی برداری

یابد.شودنی کاهشمی(Richards and Marques, 2012)خالقیت
 

  



 ... معماری اکوسیستم گردشگری شهر خالق گسترونومی با تحلیل شبکة اجتماعی و همکاران نگارمهرنوش بسته
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