
09123320604

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

4:
14

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2394-fa.html


472

صلنامه مدیریت شهرى
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

پیشگفتار
در قرن بیست و یکم، صنعت گردشگرى ابزارى اصلى 
و  بروجنى  (ضرغام  است  زندگى  کیفیت  ارتقاى  براى 
شکل دهنده  نیروهاى  از  یکى  به  و   (1392 شالبافیان، 
ولز1،  دیسبى  (هیگینس  است  شده  تبدیل  امروز  جهان 
فرهنگى  سیاسى،  ارتباطى،  مزایاى  داراى  که   (2008
 (1394 (دهشیرى،  است  خود  بین المللى  تأثیرات  و 
تأمین  بر  عالوه  چندبعدى  ماهیتى  با  گردشگرى  صنعت 
سیستم  در  عمده اى  تغییرات  باعث  گردشگران،  نیاز 
هاشمى  و  جلیلیان  (اعظمى،  مى شود  میزبان  جامعه 
با  تا  تالشند  در  دولتمردان  رو  این  از   (1394 امین، 
گردشگرى  جاذبه هاى  نمودن  ارزشمند  و  سازى  مهیا 
ابعاد  از  بهره مندى  فرصت  پتانسیل،  داراى  مناطق  در 
مثبت این صنعت را فراهم سازند (روسنتراب2 و جوو3 
گردشگرى  شهرى،  مدیریت  اخیر  مطالعات  در   .(2009
مى شود  شناخته  صنایعى  خالق ترین  از  یکى  عنوان  به 
بلکه  مى شود  گردشگران  جذب  به  منجر  تنها  نه  که 
(اسلوواگن4  مى شود  اقتصادى  توسعه  افزایش  سبب 
رقابتى  صنعت  در  موفقیت  کلید   (2014 بویاردى5،  و 
ارایه  طریق  از  گردشگران  تقاضاهاى  تامین  گردشگرى، 
دیگران،  و  هورنگ6   ) است  خالق  خدمات  و  محصول 
با  گردشگرى  صنعت  که  جایى  آن  از  الف).   2016
شدن  جهانى  جدید،  قوانین  مشتریان،  بیشتر  تقاضاى 
پول  خزایى  و  است (تاجزاده  مواجه  تکنولوژى  تأثیر  و 
حلقه  در  صنعت  این  که  ندارد  تعجبى   ،(188  ،1394
خالق،  استعداد   (2002 (بوون7،  نماید  ورود  خالقیت 
ترکیب  و  است  شهرها  رقابتى  مزیت  براى  مبنایى 
چنین  این  رشد  براى  گردشگرى  و  خالقیت  مفاهیم 
استعدادهایى ضرورت مى یابد (استیونسون8 و ماتئوس9 
تفکر  روند  که  مى دهد  نشان  اخیر  مطالعات   (2013)
خالق، به مثابهى سیستم حل مسأله (مشکل) براى افراد 

است (هورنگ و دیگران، 2016 ب). 

1.  AHP
2.  Rosentraub
3.  Joo
4.  Sleuwaegen
5.  Boiardi
6.  Horng
7.  Bowen
8.  Steven Son
9.  Matthews

یکى از اشکال گردشگرى که در دهه هاى 1980 و 
که  است  خالق"  "گردشگرى  است،  شده  مطرح   1990
پیش  توسعه  به  نیل  جهت  در  را  جامعه  مؤثرى  طور  به 
براى  اکسیرى  به  خالقیت  که  مى رسد  نظر  به  مى برد. 
طیف گسترده اى از مشکالت تبدیل شده است. با توجه 
انسان  براى  اساسى  اصل  یک  خالقیت  که  امر  این  به 
حیات  و  جامعه  افراد،  براى  حیاتى  منبع  یک  و  بودن 
و  جوش  و  جنب  پر  خالق  جوامع  است  اقتصاد  علم 
فردى،  رشد  دهنده  پرورش  انسانى،  اماکن  داراى 
تکنولوژیکى،  و  فرهنگى  پیشرفت هاى  در  درخشان 
تولید کننده شغل و ثروت و پذیراى تنوع شیوه زندگى 
سازمان  گردشگرى  (آمارنامه هاى  هستند  فرهنگ  و 
خوشه هاى  خالق،  شهرهاى  توسعه   .(102008 ملل، 
خالق، صنایع خالق و زمینه خالق (اسکات11، 2007) 
(فلوریدان12،  خالقى  طبقه  جذب  خدمت  در  مى تواند 
را  اقتصاد  کننده اى،  امیدوار  طور  به  و  باشد   (2002
فرهنگ  و  دهد  پیوند  هم  به  را  جوامع  داده،  نجات 

کند. احیا  را  محلى 
نخستین شخصى که بحث مناطق و شهرهاى خالق 
را مطرح کرد ریچارد فلوریدا است. او در سال 2002 
خالق13  گردشگرى  عنوان  تحت  را  خود  کتاب  اولین 
منتشر کرد و پس از آن در سال 2005 کتاب دیگرى را 
براى تقویت موضوعش منتشر کرد. در سال 2007 نیز 
فلوریدا  ریچارد  که  ادبیاتى  از  استفاده  با  اسکات  آلن 
مطرح کرده بود مباحثى را در ارتباط با شهرها و مناطق 
و  رقابتى  مزیت هاى  پیشبرد  چگونگى  پیرامون  خالق 
ظرفیت هاى موجود در شهرها به سمت خالقیت بیشتر 
ظرفیت هاى  و  رقابتى  مزیت هاى  تقویت  چگونگى  و 
منطقه اى  سیاست گذارى هاى  از  استفاده  با  زا  خالقیت 
زاده،  فالح  و  داها،  على،  مرد  (رحیمى،  ساخت  مطرح 
گردشگرى  سوى  به  حرکت  میان  این  در   .(11  ،1392
مى تواند  خالق  شهر  جایگاه  کسب  نهایت  در  و  خالق 
بویژه  شهرى،  تعامالت  در  را  مهمى  بسیار  فرصتهاى 
مهیا  شهرى  مکان  هر  براى  فراملى  عرصه هاى  در 
و  کردن  کار  براى  جذاب  مکانى  که  نحوى  به  سازد 
10.  International Recommendations for Tourism 
Statistics 2008. was prepared in accord- ance with the 
decision of the United Nations Statistical Commission
11.  Scott
12.  Florida
13.  Creatiwe turisme
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مکانى  جوان)،  نسل  (خصوصا  خود  شهروندان  زندگى 
توانمند  توریسم)،  (صنعت  گردشگران  براى  جذاب 
به  راه  (از  اقتصادى  مختلف  بخش هاى  شکوفایى  در 
همچنین  و  آن)  صحیح  مدیریت  و  فن آورى  کارگیرى 
هر  به  شود.  نوظهور  مختلف  بنگاه هاى  جذب  مرکز 
اخالقیت  رویکرد  با  اخیر  مطالعات  از  بسیارى  حال، 
در حال ظهور است که در حوزة گردشگرى نیز وجود 

دارد.
تحریم هاى  دلیل  به  کشورمان  اخیر،  سال هاى  در 
آنچه  با  گردشگر،  جذب  بخش  در  اقتصادى  و  سیاسى 
فرهنگى  میراث  بخش  توسعه  انداز  چشم  سند  در  که 
و گردشگرى جهت جذب گردشگر در نظر گرفته بود 
گردشگر  جذب  به  موفق  و  است  نرفته  پیش  هماهنگ 
خروجى هاى  و  ورودى ها  بین  توازن  عدم  است.  نشده 
موجود  مستندات  اساس  بر  ایران،  گردشگرى  صنعت 
در سال 2013 حدود هفت میلیون نفر ایرانى با صرف 
کشور  از  خارج  به  دالر  میلیارد   10 معادل  هزینه اى 
سفر کرده اند و در همین سال ایران فقط پذیراى چهار 
معادل  درآمدى  محل  این  از  و  بوده  گردشگر  میلیون 
توازن  عدم  این  است.  کرده  کسب  دالر  میلیارد  پنج 
گردشگرى  عرصه  در  مدون  برنامه اى  نبود  نشانگر 
جاذبه هاى  در  ایران  ممتاز  رتبه  به  توجه  با  است. 
تدابیر  اتخاذ  صورت  در  گفت  مى توان  گردشگرى 
مناطق  از  یک  هر  بیشتر؛  گردشگران  جذب  و  الزم 
است؛  نفت  چاه  حلقه  چند  حکم  در  ایران  گردشگرى 
چاه هایى که نه تنها تمام نمى شوند بلکه با استحصال 
سند  در  اگرچه  مى گیرند.  هم  بیشترى  رونق  بیشتر 
ایران   1404 سال  تا  شده  بینى  پیش  توسعه  چشم انداز 
از  و  باشد  گردشگر  میلیون   20 از  بیش  میزبان  باید 
کسب  ارزى  درآمد  دالر  میلیارد   20 حدود  محل  این 
همگانى  کوشش  نیازمند  میزان  این  به  رسیدن  اما  کند 
است؛  جانبه  چند  و  درست  سیاست هاى  اعمال  و 
را  زمین  ایران  درآمدى  سهم  بتواند  که  سیاست هایى 
مقاله  این  در  رو  این  از  دهد.  افزایش  گردشگرى  از 
اصول  و  معیارها  کنکاش  و  بررسى  به  ابتدا  آنیم  بر 
سپس  و  بپردازیم  خالق  گردشگرى  زیرساخت هاى  و 
ایران،  شهرهاى  گردشگرى  استعدادهاى  شناسایى  با 
گردشگرى  صنعت  توسعه  جهت  در  راهکار  ارائه  به 
کوچک  چند  هر  هایى  گام  تا  شود.  پرداخته  ایران 
تک  و  اقتصادى  شکننده  ساختار  اصالح  راستاى  در 

و  قابلیت ها  سایر  از  و  شده  برداشته  ایران  محصولى 
رفاه  و  اقتصادى  رشد  جهت  در  کشور  توانمندى هاى 

پذیرد.  صورت  بهره گیرى  اجتماعى 
از میانه دهۀ 1990 به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس 
در آمریکا، مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمول و 
سیاست هاى  برنامه ریزى  به  گرایش  از  جدید  مدل  یک 
 ،1392 همکاران،  و  (رحیمى  است  شده  تبدیل  شهرى 
متعدد  مفاهیم  و  معانى  در  خالق  شهر  مفهوم   .(11
هستند  شهرهایى  خالق،  شهر  است.  شده  برده  کار  به 
روزمره  مشکالت  براى  جدیدى  راه حل هاى  قادرند  که 
تولیدات  بر  خالق  شهر  دیگر  مفهوم  دهند.  ارائه  شان 
خدمات  و  کاالها  تولید  یعنى  است؛  متمرکز  فرهنگى 
مى گیرند  قرار  ارتباط  در  فعالیت هایى  با  فرهنگى 
و  (خوراسگانى  مى آید  حساب  به  خالقیت  مرکز  که 
رشد  براى  مکانى  خالق  شهر   .(161  ،1390 همکاران، 
و نمو خالقیت ها در دینامیک شهرها است. شهر خالق 
و  علمى  نوآورى هاى  هنرى،  خالقیت هاى  براى  منزلى 
رشد  به  رو  فرهنگ هاى  رساى  صداى  و  تکنولوژى 
است. شهرى که همه پتانسیل هاى خالق خود را جامه 
و  فرهنگى  فعالیت هاى  پرچمدار  و  مى پوشاند  عمل 
توسعه اى است. یک شهر خالق یک شهر پویا از لحاظ 
شهر،  این  در  است.  فرهنگى  بین  و  فرهنگى  یادگیرى 
ظرفیت هاى  از  استفاده  به  خاطر  اطمینان  شهروند  هر 
(ابراهیمى،  دارد  خود  فرهنگى  و  هنرى  فنى،  علمى، 
1387، 65). یک مسأله مشترك در بحث توسعه مرتبط 
خالق  شهرهاى  رویکردهاى  و  مباحث  محوریت  با 
احیاى  و  خروجى ها  بررسى  براى  مى تواند  که  است 
تئورى   .(2013 شود(راسییو14،  گرفته  نظر  در  شهرى 
خالق  فضاى  خالقیت-  که  مى کند  بیان  خالق  شهر 
و  است  نوآورى  رشد  براى  شرط  پیش  ترین  مهم   -
اندازهاست  چشم  و  متنوع  ایده هاى  شامل  تئورى  این 
گسترده  شکلى  به  خالقیت   .(2004 تریپ15،  و  (رومن 
مناسب  و  متعالى  چیزى  ظهور  عنوان  به  مى تواند 
شود  تعریف  جامعه  یا  گروه  شخصى،  یک  منظر  از 
در  مى توان  را  خالق  شهر  پایه هاى   .(2006 (ساویر16، 

گرفت. نظر  در  مکان  و  فرهنگى  اقتصاد،  زمینه  سه 

14.  Ratiu
15.  Romen & trip
16.  Sawiyer
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تفریحى  آزادى هاى  با  شهرى  اعتماد  قابل  محیط هاى 
و  جذب  را  خالق  افراد  تا  مى شوند  مدیریت  فرهنگى  و 
حفظ کنند. این نیروى کار در عوض، ثروت را در اقتصاد 
باید  ثروت،  تولید  براى  شهرها  مى دهد.  گسترش  دانش 
محیط هاى شهرى قوى از نظر فرهنگى از طریق برنامه هاى 
ایجاد  یکپارچگى،  فرهنگ  و  اقتصاد  مکان،  بین  که  بهتر 
درك  فرهنگى  نظام هاى  عنوان  به  شهرها  بسازند.  نماید 
مى شوند که توسط میراث انسانى و طبیعى شکل گرفته اند 
و محصول ارزشى ها و عقاید شهروندان خود است (رام، 

جورك و ویدن فیلد17، 2016).
اثرات گردشگرى از دیدگاه ریچى و گلندر (1994) و 
مسون (2003)، شامل اثرات اقتصادى، اجتماعى و زیست 
بر  گردشگرى  مثبت  اثرات  مهم ترین  از  است.  محیطى 
جامعه میزبان مى توان به اشتغال زایى؛ تجدید حیات مناطق 
توسعه نیافته یا غیر صنعتى؛ نوزایى هنرها و فنون محلى 
و  اجتماعى  زندگى  بهبود  سنتى،  فرهنگى  فعالیت هاى  و 
فرهنگى جامعه محلى؛ نوسازى سنت هاى معمارى محلى 
زیبایى  فوق العاده  مناطق  از  حفاظت  به  توجه  افزایش  و 
هستند  فرهنگى  و  شناختى  زیبایى  ارزش هاى  داراى  که 
اشاره کرد (ضیایى و ترابیان، 1389؛ به نقل از میسون18، 
1995). اثرات اجتماعى، شامل اثرات گردشگرى در بافت 
مى گیرد  قرار  خانواده ها  و  افراد  رفاه  و  جامعه  اجتماعى 

(برقى، کاظمى و سورى، 1391، 32). 

17.  . Ram, Bjork andwidenfield
18.  meison

بلکه  نیست  تازه  گرایش  یک  خالق»  «گردشگرى 
میراث  نمایش  است.  سفر  انگیزه هاى  کهن ترین  از  یکى 
فرهنگى یک مکان که احساسات را برمى انگیزد و دانش 
«گردشگرى  در  مى سازد.  منتقل  افراد  به  را  ناشناخته اى 
خالق» گردشگران به طور فعال در دوره ها و تجربه هاى 
ترتیب  این  به  مى کنند.  شرکت  مقصد  در  ویژه  آموزشى 
بسیار  سفر  نوع  این  مى شود.  ترکیب  کردن  عمل  با  بودن 
تعاملى بوده و پاسخگوى نیاز امروزى افراد فراوانى است 
که به دنبال مشارکت، رشد شخصى و اصالت هستند. بى 
شک محیط زندگى به ما تجربه ها و انگیزه هایى مى دهد 
اما در یک مقیاس محدود. ساده ترین و لذت بخش ترین 
شیوه افزایش شناخت دنیا و همزمان رشد شخصى، سفر 
است اما با منفعل بودن و نزدیک نشدن به فرهنگ و بافت 
آموختن،  براى  مى رود.  دست  از  فرصت  این  مکان،  یک 
برانگیخته شدن و رشد کردن باید در فرهنگ محلى و بومى 
غوطه ور شد. یونسکو با الهام از عبارت گردشگرى خالق، 
«شبکه شهرهاى خالق» را پدید آورد تا این شهرها دست 
پایدار  توسعه  و  فرهنگى  گوناگونى  و  دهند  هم  دست  به 
شهرهاى  «شبکه  به  پیوستن  که  بخشند  تحقق  را  شهرى 
خالق» خود نیاز به داشتن «صنایع خالقى» از قبیل: ادبیات، 
طراحى،  محلى،  هنرهاى  و  دستى  صنایع  موسیقى،  فیلم، 
هنرهاى رسانه اى و خوراك شناسى است که در حال حاضر 
34 شهر در دنیا با فعالیت در این صنایع، عضو شبکه مذبور 
هستند که از سوى یونسکو به عنوان مقاصد «گردشگرى 

خالق» معرفى شده اند جدول شماره (1).

2008:21 ,Authenti City :شکل 1. چشم انداز شهر خالق؛ ماخذ
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«گردشگرى  را  گردشگرى  اول  نسل  کارشناسان 
نسل  و  فرهنگى»  «گردشگرى  را  آن  دوم  نسل  ساحلى»، 
سوم را «گردشگرى خالق» نام نهاده اند. نسل سوم با شعار 
فعالیت هاى  انجام  بر  بیشتر»  میدان هاى  کمتر،  «موزه هاى 
در  فرهنگى  واقعى  زندگى  با  تر  عمیق  تعامل  و  تجربى 
گردشگر  خالق»،  «گردشگرى  در  مى کند.  تمرکز  شهرها 
مشارکت  و  اجتماعى  احساسى،  آموزشى،  جنبه هاى  به 
محلى  مردم  کنار  در  بومى  فعالیتهاى  در  گردشگران 
مى پردازد. در این نوع گردشگرى نقش مدیران در شناخت 
و  منبع  یک  عنوان  به  شهر  در  موجود  خالقیت  انواع 
فرصت براى جذب گردشگران مهم تلقى مى شود. بنابراین 
«گردشگرى خالق» مبتنى بر فعالیت هاى تجربى و تعامل 
که  نحوى  به  است  مقصد  جامعۀ  زندگى  سبک  با  عمیق 
بنابراین  مى شود.  قلمداد  شهروند  یک  مثابۀ  به  گردشگر 
از  که  است  مواجه  گردشگرانى  با  گردشگرى  سوم  نسل 
مرز دیدار صرف آثار تاریخى و طبیعى فراتر رفته اند و با 
حضور در بطن جامعه مقصد، به درك عمیق ترى از آن نائل 
خواهند شد. در گزارشات مربوط به سال 2011 سازمان 
پژوهش هاى  در  که  شده  مطرح  چنین  گردشگرى  جهانى 
آینده گردشگرى باید متوجه باشیم گردشگران فرهیخته تر 
خواهند شد و به میزان بیشترى جویاى آگاهى هاى جدید 
و سرمایه هاى فرهنگى خواهند بود. آنها همچنین جویاى 
معناى بیشتر از زندگى خویش بوده و در تجارب شخصى 
خواهان اصالت بیشترى خواهند بود (امور علمى، فرهنگى 
و آموزشى سازمان ملل19، 2006). در نهایت طى کنفرانسى 
گردشگرى  زمینه  در  اکتبر 2006  تا 27  تاریخ 25  در  که 
19.  United Nation organization Educational, Scientific 
and Cultural

سوى  به  سفر  یعنى  خالق؛  گردشگرى  شد  خالق برگزار 
تجربه اى اصیل و جالب توجه و آموختن هنر، آشنایى با 
ارتباط  برقرارى  نیز  و  محل  یک  خاص  ویژگى  یا  میراث 
آن  پدیدآورندگان  که  منطقه  آن  اهالى  و  گردشگران  میان 
خالق،  شهرهاى  شکل گیرى  در  هستند.20  زیستى  فرهنگ 
اسکات نظراتى را مطرح مى کند که ابعاد تاریک آن را به 
صورت واقعى و احتمالى مشخص مى سازند مانند انزواى 
اجتماعى، بخش بندى و عدم تساوى، مشکالت اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى (اسکات، 2006). همان طور که تى 
عمده اى  صورت  به  خالق  شهر  موفقیت  مى کند  استدالل 
بلندمدت،  توسعه  مسائل  با  آن  برخورد  نحوه  به  وابسته 
مانند پایدارى اجتماعى و اقتصادى، تولید و محلى سازى، 
خاص و هویت محلى است(تاى21، 2005).  رویکردهاى 
عواملى که در توسعه گردشگرى خالق در شهرها مى توانند 

مؤثر محسوب آیند عبارتند از: 
بعد  و  ملى  سطح  در  تبلیغات  و  رسانى  اطالع   -1
نقل،  و  حمل  گسترش   -2 المللى،  بین  باالتر  مراحل  در 
هماهنگى  گردشگران، 4-  و  مردم  براى  امنیت  ایجاد   -3
آوردن  فراهم  گردشگرى، 5-  امور  به  مرتبط  سازمان هاى 
رستوران،  هتل،  مانند  گردشگران،  براى  رفاهى  امکانات 
نمایشگاه، تشکیل شورایى از عناصر آگاه و متخصص در 
امر سیاحتى و جهانگردى از مراجع مسئول شهرستان در 
تشکل  و  جهانگردى  و  ایرانگردى  توسعۀ  اهداف  جهت 
برنامه،  اهداف،  بررسى  منظور  به  تخصصى  کمیسیونهاى 
تاسیس انجمن توریسم و اقدام به جذب نیروهاى عالقمند 
و  فرهنگى  فعالیتهاى  توسعۀ  و  بومى  فرهنگ  حفظ  به 
20.  www.unesco.org
21.  Tay

جدول 1. شهرهاى عضو شبکه خالق

شهر خالقصنایع خالق 

ادبیات 
فیلم

موسیقى
صنایع دستى و هنرهاى محلى

طراحى
هنرهاى رسانه اى
خوراك شناسى

ادینبرگ، ملبورن، لواسیتى، دوبلین، ریکجاویک و نورویچ
برادفورد و سیدنى

سویل، بولوگنا، گالسگو، غنا و بوگوتا
سانتافه، آسوان، کانازاوا، ایچون و هانگزو

شنزن،  کوب،  ناگویا،  مونترال،  برلین،  آیرس،  بوئنوس 
شانگهاى، سئول، سنت اتین

گراز و پکن
لیون

پوپایان
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و  منظم  تبلیغات  انجام  و  توریستى  واحدهاى  معرفى 
مناسب(صداقتى و فغفوریان، 1390). 

در  عظیمى  بالقوه  توانایى هاى  داراى  که  ایران  کشور 
زمینه هاى زیست محیطى، تاریخى، میراث فرهنگى و غیره 
است. عدم موفقیت ایران در جذب گردشگران و توسعه 
گردشگرى دالیل متعددى دارد. براى افزایش گردشگران 
تنها نمى توان به اقتصاددانان دل بین است. راه حل در واقع 
اگر  آنان  که  چرا  است  ریزان  برنامه  و  دولت  دستان  در 
نخواهند و تمایلى به گسترش توریسم و جذب گردشگر 
به  فرهنگى  و  طبیعى  تاریخى،  جاذبه هاى  باشند.  نداشته 
تنهایى نمى تواند کار ساز باشد. ایران از لحاظ اقلیمى و 
مى تواند  که  است  قاره اى  شبه  کشور  یک  جانورى  تنوع 
و  زیستى  جاذبههاى  بیشترین  داراى  اول  کشور   5 جزء 
جانورى در دنیا است. همچنین یکى از سه قطب برتر بر 
صنایع دستى در دنیا است؛ سفالگرى، شیشهگرى، قلمزنى، 
خاتم  میناکارى،  فلزات،  روى  بر  حکاکى  کارى،  مشبک 
 ... سازى، معرق کارى، منبت کارى، قالیبافى، نمدمالى و 

ایران معجونى از گوناگونى فرهنگى، زبانى، قومى، زیست 
محیطى و اقلیمى است. همچنین از لحاظ آثار تاریخى و 
میراث فرهنگى جزء ده کشور اول دنیا محسوب مى شود.

جهت فراهم آمدن زمینه خالقیت هاى گردشگرى در 
شهرها؛ چهار اصل انعطاف پذیرى، ابتکار، خطر پذیرى و 
رهبرى به عنوان ارکان حقیقى شهر خالق مورد توجه قرار 
مى گیرد. در زیر به شاخص ها و نمونه هاى عملى هر یک 

از ویژگى هاى مذکور اشاره شده است:
رونق  ایران  در  دیرباز  از  گردشگرى  و  جهانگردى 
شد  و  آمد  ابریشم،  جاده  مسیر  در  گرفتن  قرار  و  داشته 
قدیمى  چاپارخانه هاى  کاروانسراها،  وجود  خاورشناسان، 
اثبات  بر  دلیلى  مى توان  را  گسترده  ارتباطى  راه هاى  و 
 10 رده  در  تاریخى  جاذبه هاى  نظر  از  ایران  دانست.  آن 
رده  در  طبیعى  جاذبه هاى  نظر  از  و  جهان  نخست  کشور 

پنج کشور برتر دنیا قرار دارد که این امر بسترهاى بالقوه 
آورده  فراهم  گردشگرى  صنعت  توسعه  براى  را  مناسبى 

است (میرزایى موسوى، 1390).
در بخش اهداف کمى سند چشم انداز توسعه بخش 
میراث فرهنگى و گردشگرى، با توجه به چشم انداز 20 
از  ایران  سهم  است  الزم  ایران  اسالمى  جمهورى  ساله 
 83 سال  در  درصد  صدم   9 از  جهانى  گردشگران  شمار 
به 5/1 درصد در سال 1404؛ سال پایانى چشم انداز 20 
ساله، حدود 20 میلیون نفر گردشگر افزایش یابد. و سهم 
ایران از در آمد گردشگرى جهانى از 0٫7 درصد در سال 
که  گونه اى  به  یابد  رشد  سال 1404  در  درصد   2 به   83
کشور ایران در سال 1404 ساالنه قریب 25 میلیارد دالر 
از محل گردشگر ورودى در آمد کسب نماید (سند چشم 
تاریخ  در  وزیران  هیأت  مصوب  گردشگرى  توسعه  انداز 
1383/10/14). جدول شماره (2) سند چشم انداز توسعه 
بخش میراث فرهنگى و گردشگرى کشور ایران سال هاى 

1404-1384 جهت جذب گردشگر را نمایش مى دهد.

تحلیل و ارایه الگوى گردشگرى خالق در ایران 
در گردشگرى خالق، زمانى که از صفت خالق در توصیف 
یک شهر در زمینه گردشگرى سخن مى گوییم منظور این 
است که شهر داراى ویژگى هایى نظیر پویایى و فعالیت 
در زمینه گردشگرى باشد و در این حوزه نوآورى داشته و 
خدماتى ارائه کند که بازدیدکنندگان از آن لذت ببرند. در 
گردشگرى خالق، یک گردشگر در بطن جامعه و فرهنگ 
و شهرسازى بومى قرار مى گیرد و از این نکته آگاه مى شود 
که چرا بازارهاى حرفه هاى مختلف در ایران مستقل هستند 
و تیمچه ها، راسته ها و کاروانسراها شکل گرفتند و اقلیم 
تأثیرى  چه  منطقه  هر  در  موجود  دستى  صنایع  نوع  در 
دارد. از این رو گردشگرى فرهنگى بستر ساز گردشگرى 
فرهنگى  گردشگرى  خالق،  گردشگرى  در  است.  خالق 
شامل فرهنگ بومى، آداب و رسوم، گویش و زبان محلى، 

جدول 2. تصویر توسعه گردشگرى ایران در طول چهار برنامه چشم انداز

تعداد گردشگران در سال هاى پایانى نرخ رشد برنامهسالهاى برنامه
برنامه به میلیون نفر

در آمد ارزى در سال هاى پایانى 
برنامه به میلیارد دالر

برنامه چهارم (84-88)
برنامه پنجم (89-93)
برنامه ششم (94-98)

برنامه هفتم (99-1403)

%30
%20
%15
%10

6/2
5/6
13
20

5/1
5/4
10
25

منبع: سند چشم انداز توسعه گردشگرى مصوب هیأت وزیران در تاریخ 1383/10/14
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ارکسترها،  نمایشگاه ها،  موزه ها،  محلى،  لباس  و  پوشش 
نمایشنامه ها، هنرهاى دستى، معمارى ایران عالوه بر موارد 
مراسم  تعزیه،  نظیر  سنتى  آیین هاى  سنتى،  موسیقى  فوق، 
اسالمى،  و  زرتشتى  مذهبى  جشن هاى  سورى،  چهارشنبه 
هستند  فرهنگى  جذابیت هاى  و...  محرم  مانند  عزادارى ها 
که گردشگر نسل سوم گردشگرى با درك این موضوعات 
عالقه مند به کشور مقصد مى شود و چه بسا خود عنصرى 
اتفاق  به  قریب  اکثر  مى شود.  مقصد  کشور  تبلیغ  براى 
فرهنگى  جذابیت هاى  از  ایران  روستاهاى  حتى  و  شهرها 
فراوان  ظرفیت هاى  و  تنوع  به  توجه  با  برخوردارند.  غنى 
در امر گردشگرى در شهرهاى ایران که در باال ذکر شد و 
از طرفى شاخص هاى ادبیات، فیلم، موسیقى، صنایع دستى 
خوراك  و  رسانه اى  هنرهاى  طراحى،  محلى،  هنرهاى  و 
شبکه  در  خالق  گردشگرى  کننده  تعیین  که  شناسى 
همه  بررسى  و  عمیق  نگاهى  با  هستند.  خالق  شهرهاى 
شهرها  کالن  بخصوص  و  کشور  پتانسیل  مى توان  جانبه، 
شهرهاى  عملى  تجارب  از  بردارى  بهره  با  و  سنجیده  را 
داراى گردشگرى خالق، با استوار کردن بنیان ها این فضا 
را مهیا نمود که مقدمات پیوستن شهرهاى ایران از جمله 
اصفهان به عنوان شهر خالق فرهنگ و هنر، یزد به عنوان 
شهر خالقى معمارى ایرانى و تهران به عنوان شهر خالقى 
اجتماعى و مشارکت پذیر اجتماعى به جهان گردشگرى 
خالق پیوند بخورند. تحقق این امر به نگاه بلند پروازانه اى 
فضاى  سازماندهى  و  بندى  اولویت  در  که  است  نیازمند 

گردشگرى نسل سوم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

روش پژوهش 
توسعه اى،  تحقیقات  سنخ  از  هدف  نظر  از  حاضر  تحقیق 
گردشگرى  توسعه  راستاى  در  شده  تالشى  که  نحوى  به 
گردشگرى  توسعه  انداز  چشم  سند  اهداف  به  دستیابى  و 
و  شود  مطرح  خالق  گردشگرى  توسعه  ایده  کشور، 
در  خالق  گردشگرى  سازى  بستر  جهت  راهکارهایى 
ماهیت  به  توجه  با  شود  مطرح  قابلیت  داراى  شهرهاى 
مسأله مورد مطالعه روش تحقیق توصیفى- تحلیلى، براى 
انجام تحقیق انتخاب شده است. روش گردآورى اطالعات 
گردآورى  منظور  این  براى  است.  اسنادى   - کتابخانه اى 
اطالعات شامل روش هاى اسنادى و کتابخانه اى است به 
این صورت که شناسایى عوامل مؤثر در توسعه گردشگرى 
شناسایى  و  کتابخانه اى  و  اسنادى  صورت  به  خالق 
پتانسیل هاى موجود و بستر ساز توسعه گردشگرى خالق در 

شهرها بر اساس مطالعات کتابخانه اى است. بخش تحلیل 
و تصمیم گیرى شهرهاى داراى زمینه گردشگرى خالقى بر 
اساسى امتیاز پتانسیل هاى موجود جهت جذاب گردشگر 
جمع  جهت  اصلى  اسناد  است.  گرفته  صورت  شهرها  در 
مى باشند  کشور  باالدستى  اسناد  عمدتا  اطالعات،  آورى 
در  اصلى  مرجع  عنوان  به  گردشگرى  انداز  چشم  سند  و 
نظر گرفته شده است. اطالعات و داده هاى گردآورى شده 
جهت تحلیل و یافته ها و رسیدن به نقشه نهایى پتانسیل هاى 
سازمان هاى  سایت هاى  از  ایران  در  خالق  گردشگرى 
موجود  مقاله هاى  و  پایان نامه ها  و  شهر  هر  مرتبط  رسمى 
پژوهشى  شاخص هاى  انتخاب  در  است.  شده  استفاده 
اول  شود:  توجه  ضرورى  نکته  دو  به  شده  سعى  حاضر 
اینکه شاخص هاى در نظر گرفته شده تا حد امکان ابعاد 
گوناگون و نیز سطح توسعه همه جانبه بخش گردشگرى 
شهرستان هاى یاد شده را دربرگیرد. دوم، آنجایى که جمع 
آورى إطالعات و آمار مورد نیاز جهت تحلیل بررسى آن 
مى بایست از ویژگى رسمى و قابل اعتماد بودن برخوردار 
قرار  استفاده  مورد  شاخص هایى  گردیده  سعى  لذا  باشند، 
گیرد که دسترسى به آنها از طریق مراکز آمارى و رسمى 
امکان پذیر بوده تا بدین ترتیب صحت و درستى اطالعات 
به کار گرفته شده در تحقیق مورد تأیید باشد. نتایج جامعه 
کشور  در  گردشگرى  مستعد  شهرهاى  کلیه  شامل  آمارى 
ایران است. انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبى22 و تعیین 
بیشترین  با  شهرها  تعیین  جهت  گردشگرى  انواع  اهمیت 
مراتبى  سلسله  تحلیل  مدل  از  خالق  گردشگرى  پتانسیل 
و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویسى23 استفاده شده 
است. براى انجام عملیات تولید نقشه از سیستم اطالعات 
جغرافیایى24 بهره برده شد. فرآیند تحلیل به ترتیب تولید 
بانک اطالعاتى براى شهرهاى داراى اولویت است، تولید 
پتانسیل  با  شهرها  بندى  دسته  اساس  بر  رستر  نقشه هاى 
واحد، تأثیر وزن هاى نسبى در هر الیه و نهایتًا تلفیق الیه ها 

است.

یافته هاى پژوهش 
شهرهاى بسترساز گردشگرى خالق در ایران 

فراهم  جهت  فراوان  ظرفیت هاى  داراى  ایران  شهرهاى 
هنر،  عرصه  در  هستند.  خالق  گردشگرى  بستر  کردن 

22.  AHP
23.  Expert Choice
24.  GIS
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مانند  هنرها  انواع  زمینه  در  پیش  سال  هزاران  از  ایرانیان 
سفالگرى، معرق کارى، کاشى کارى، قالى بافى، نمدمالى، 
و  ابداعات  داراى  غیره  و  مینیاتور  خوشنویسى،  نقاشى، 
آثار با ارزشى بوده اند که خوشبختانه بسیارى از آنها باقى 
هستند.  گردشگران  براى  ایران  جاذبه هاى  از  و  مانده اند 
و...  یزد  کرمان،  اصفهان،  مانند  شهرهایى  زمینه  این  در 
صنایع  رشته  از 196  بیش  ثبت  با  اصفهان  کرد.  عنوان  را 
دستى ثبت شده و بیش از 9000 هنرمند به طور حتم از 
خالق  گردشگرى  قابلیت  که  است  ایران  شهرهاى  جمله 
تاریخى،  آثار  زمینه  در  دارد.  خالق  صنایع  به  توجه  با  را 
تاریخى  ارزشى  با  ابنیه  هزاران  بودن  دارا  دلیل  به  ایران 
از  بسیارى  که  باشد  موفق  بسیار  مى تواند  زمینه  این  در 
شهرهاى کشورمان زمینه اى تاریخى از دوره هاى مختلف 
و...  قاجار  صفویه،  سامانى،  ساسانى،  اشکانى،  هخامنشى، 
دارند. در زمینه طبیعت نیز با توجه به گستره فضایى این 
الگو، محیط طبیعى مثل ساحل، جنگل، کوه، کویر، غار و 
نظیر اینها شهرهاى ایران نیز داراى قابلیت ها و جاذبه هاى 
فراوانى است. همین بس که از سوى رئیس سازمان جهانى 
بیشترین  داراى  کشور  پنج  از  یکى  عنوان  به  گردشگرى، 
تنوع زیستى و جانورى در دنیا نام برده شده است. بسیارى 
مشهد،  تبریز،  اصفهان،  تهران،  قبیل  از  ایران  شهرهاى  از 
بیشترى  زیبایى هاى  و  جاذبه ها  امکانات،  داراى  شیراز 
شهرهاى  جزء  شهرى  گردشگرى  زمینه  در  که  هستند 
استعدادهاى  از  که  رشت  مى شوند.  محسوب  ایران  موفق 
گردشگرى متنوع و قابل توجهى از قبیل دریا، سواحل و 
جنگل برخوردار است. در زمینه خوراك و غذا به عنوان 
شهر خالق شناسایى شده است. جزیره کیش و قشم در 
هرمزگان که داراى موقعیت ویژه اى در خلیج فارس هستند 
از آثار تاریخى و باستانى بسیار با ارزشى برخوردارند. شهر 
زیر زمینى کاریز در کیش، که یکى از شگفت انگیزترین 
از  یکى  قدمت  سال   2500 با  است  زیرزمینى  شهرهاى 

شگفت انگیزترین جاذبه هاى این جزیره است.
شاعرانى  پرورش  دلیل  به  شیراز  ادبیات،  زمینه  در 
چون سعدى و حافظ، که در کنار بزرگانى چون فردوسى، 
بهار، سنایى، باباطاهر و... از پایه هاى ادب و فرهنگ ایران 
زمین هستند، به شهر شعر و ادب در ایران معروف است. 
پرپایى  به  که  است  نگارخانه   18 داراى  شیراز  همچنین 
موزه   11 و  مى پردازند  فرهنگى  و  هنرى  آثار  نمایش  و 
ساسانى،  هخامنشى،  دوره هاى  باستانى  و  تاریخى  آثار  که 
قاجار، صفوى و پهلوى و... را در معرض نمایش قرار داده 

آداب  و  ایران  اسالمى  معمارى  با  نیز  کاشان  شهر  است. 
صنعت  از  برخوردارى  دیگر  سوى  از  و  محلى  رسوم  و 
کارگاهى گالب گیرى داراى شهرت ویژه اى در این زمینه 
جاذبه هاى  بر  عالوه  خزر  دریاى  حاشیه  شهرهاى  است. 
صنایع  و  گویش  رسوم،  و  آداب  فرهنگ،  داراى  طبیعى 
برخوردارى  دلیل  به  یزد  شهر  هستند.  خود  خاص  دستى 
تأثیر  تحت  و  بومى  و  تاریخى  شهرسازى  و  معمارى  از 
اقلیم منطقه به عنوان اولین شهر خشتى و همچنین آداب 
داراى  نیز  دستى  صنایع  و  شهر  مردمان  ویژه  رسوم  و 
با  نیز  اردبیل  شهر  است.  خالق  گردشگرى  قابلیت هاى 
شامل  که  منطقه  ویژه  طبیعت  ساله،   5000 قدمتى  داشتن 
آبشارها و غارهاى متعدد و چشمه هاى آب گرم سرشار از 
مواد معدنى از گردشگرى ژئوتوریسم نیز برخوردار است. 
بزرگ،  سرزمین  این  تاریخ  طول  در  همواره  تبریز  شهر 
مسیر  در  عالم  غرب  و  شرق  ارتباطى  پل  و  ممتاز  نقشى 
پایتخت  نیز  متمادى  قرن هاى  و  نموده  ایفا  ابریشم  جاده 
این  است.  بوده  زمین  ایران  اقتصادى  و  فرهنگى  سیاسى، 
اسالمى  ناب  تفکر  عقالنیت،  و  خردورزى  پایگاه  شهر 
ایرانى و پایگاه صادراتى فکر، اندیشه، فرهنگ و هنر بوده 
کتیبه هاى  در  که  دارد  هزارساله اى   10 تمدن  ایالم  است. 
بابلى (آالم یا آالمتو) آمده است و با داشتن 750 اثر ثبت 
شده تاریخى و فرهنگى در فهرست آثار ملى کشور، قاب 
دیدگان هر مسافرى را مى نوازد. زندگى عشیرهاى و سنتى 
در استان ایالم باعث رشد و رونق صنایع دستى مرتبط با 
آن شده است. قدمت شهر اراك به دوره قاجار باز مى شود. 
این شهر عالوه بر محیط طبیعى جذاب، داراى آثار تاریخى 
متعددى از دوران قاجاریه است. فرهنگ و آداب و رسوم 
پوشش و گویش و غذاهاى محلى در این شهر نیز دیده 
مى شود. شهر همدان به عنوان یکى از کهن ترین شهرهاى 
ایران ادوار تاریخى متعددى را به خود دیده است. کوروش 
بزرگ در سال 550 پیش از میالد این شهر را مقر تابستانى 
خود قرار داد. همچنین داراى جاذبه هاى طبیعى بسیارى از 
جمله غارعلى صدر است. این شهر نیز داراى فرهنگ بومى 
و صنایع دستى منحصر به خود نیز است. شهر زنجان که 
داراى پیشینه تاریخى از دوره ساسانیان است و جاذبه هاى 
طبیعى، چشمه هاى آب گرم، فرهنگ بومى و آداب و رسوم 
و صنایع دستى منحصر به خود است. شهر قزوین، که به 
تنها  نه  داراى  است،  معروف  خوشنویسى  هنر  پایتخت 
داراى جاذبه هاى تاریخى و طبیعى است بلکه این شهر در 
زمینه صنعت و کشاورزى بسیار فعال است. شهر کرمان با 
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قدمتى دیرینه از دوران هخامنشى داراى آثار تاریخى بسیار 
به  شهر  این  همچنین  است.  مختلف  دوره هاى  از  زیادى 
دلیل برخوردارى از منابع وسیع معدنى شامل گردشگرى 
ژئوتوریسم نیز است. کویر نیز طبیعت منحصر به فرد این 
دستى  صنایع  داراى  کرمان  شهر  براین  عالوه  است.  شهر 
ویژه به این منطقه است. فهرست میراث جهانى یونسکو 
در ایران شامل 19 مکان است که شامل ارگ بم در استان 
کرمان، چغازنبیل در خوزستان، تخت جمشید، پاسارگاد و 
همچنین باغ ارم در استان فارس، میدان نقش جهان، مسجد 
جامع اصفهان، تخت سلیمان در استان آذربایجان غربى و 
شرقى، سازه هاى آبى شوشتر در استان خوزستان، مجموعه 

در  اردبیلى  صفى الدین  شیخ  آرامگاه  تبریز،  بازار  تاریخى 
اصفهان،  مازندران،  استانهاى  در  ایرانى  باغ هاى  اردبیل، 
کرمان، یزد و خراسان، برج گنبد قابوس در گلستان، کاخ 
گلستان در تهران، شهر سوخته در زابل، میمند استان کرمان 

و شوش خوزستان.
گردشگرى  زمینه ساز  که  خالق،  صنایع  به  توجه  با 
که  عواملى  و  ویژگى ها  مطالعه  هستند،  شهرها  در  خالق 
بررسى  مى شود  ایران  شهرهاى  به  گردشگر  جذب  باعث 
شد. در نهایت پتانسیل هاى موجود در شهرهاى ایران که 
شماره (3)  جدول  در  هستند  خالق  گردشگرى  بسترساز 

ارائه شده است.

جدول 3. پتانسیل هاى موجود در شهرهاى ایران که بسترساز گردشگرى خالق هستند 
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جهت تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل جدول 
صورت  گردشگرى  کارشناسان  از  نظرسنجى  فوق، 
گرفت و میزان اهمیت هر یک از عوامل براساس مدل 
تحلیل سلسله مراتبى چند معیاره25 با استفاده از جدول 
افزار  نرم  از  استفاده  با  و  شد.  انجام  ساعتى26  کمیتى   9
اکسپرت چویس27 وزن هر یک از عوامل به دست آمد. 

است. مشاهده  قابل  شماره (1)  نمودار  در  نتایج 
بسترساز  گردشگرى هاى  نسبى  وزن   .4 شکل 

خالق صنایع  براساس  خالق  گردشگرى 
پتانسیل  داراى  و  مناسب  شهرهاى  تعیین  براى 
جدول  گزینه هاى  از  یک  هر  براى  خالق  گردشگرى 

25.  Analytical Hierarchy Process (AHP)
26.  saaty
27.  Expert choice

اطالعات  سیستم  محیط  در  رستر28  الیه   (3) شماره 
وزن  در  الیه  هر  با  سپس  و  شده  ساخته  جغرافیایى29 
تلفیق  با  پایانى  مرحله  در  شد.  ضرب  خود  نسبى 
نشان  که  شد  تولید  نهایى  نقشه  دار،  وزن  الیه هاى 
انواع  از  پتانسیل  بیشترین  داراى  شهرهاى  دهنده 
گردشگرى هاى  و  خالقى  صنایع  مبناى  بر  گردشگرى 

است. شهرها  در  خالق  گردشگرى  توسعه  ساز  زمینه 

نتیجه گیرى و جمعبندي
داشتن  با  ایران  که  مهم  این  به  توجه  با  حاضر  تحقیق  در 
چهار فصل، پیشینه تاریخى و آثار باستانى ثبت شده جهانى 
و  مذهبى  اقلیمى،  فرهنگى،  تنوع  همچنین  نشده،  ثبت  و 
28.  Raster
29.  GIS
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بهره  ظرفیت  باالترین  خود  متنوع  گویش هاى  یا  زبان 
را  رقابتى  مزایاى  و  قوت  نقاط  و  فرصت  این  از  بردارى 
دارد با نگاهى عمیق و بررسى همه جانبه، پتانسیل کشور 
و بخصوص کالن شهرها سنجیده شده و با بهره بردارى 
استعدادهاى  و  توان ها  داراى  شهرهاى  عملى  تجارب  از 
خالقى،  گردشگرى  معیارهاى  از  استفاده  با  و  گردشگرى 
توسعه  اولویت بندى  و  معرفى  جهت  پیشنهادى  نقشه 
زیرساخت هاى گردشگرى این شهرها تهیه و تدوین شده 
است. قابلیت هاى شهرهاى ایران بر اساس بسترهاى جذب 
توریست در گردشگرى خالق اعم از فرهنگ و سنت هاى 
بومى، هنر (بومى)، معمارى و شهرسازى (کهن)، عناصر 
غذایى،  صنایع  طبیعى،  عناصر  دستى،  صنایع  تاریخى، 
ادبیات، گویش محلى، موسیقى بومى، مذهب و ژئوتوریسم 
بررسى و آنالیز شد. به نحوى که اهمیت هر یک از انواع 
کارشناسان  از  نظرسنجى  با  خالق  گردشگرى  بسترهاى 
گردشگرى و اساتید دانشگاه ها سنجیده شد و میزان اهمیت 
هر یک از عوامل بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبى چند 
معیاره با استفاده از جدول 9 کمیتى ساعتى30  انجام شد و 
با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس31 وزن هر یک از 
عوامل به دست آمد و سپس با آنالیز شهرهاى ایران، نتایج 
مذکور  شهرهاى  تقویت  و  توسعه  اولویت  الگوى  تحقیق 
را ارئه نموده است تا عالوه بر دست یافتن به چشم انداز 
گردشگرى ایران، در بحث گردشگرى خالق در سطح بین 

المللى قابلیت هاى کشورمان بیشتر از پیش مطرح شود...
در مرحله پایانى با تلفیق الیه هاى وزن دار، نقشه نهایى 
30.  Saaty
31.  Expert choice

تولید شد که نشان دهنده شهرهاى داراى بیشترین پتانسیل 
از انواع گردشگرى بر مبناى صنایع خالق و گردشگرى هاى 
زمینه ساز توسعه گردشگرى خالق در شهرها است. آنچه 
که از تحلیل شاخص هاى گردشگرى خالق در شهرهاى 
اراك،  کرمان،  شهرهاى  مى دهد.  نشان  شده  حاصل  ایران 
کاشان،  یزد،  چابهار،  اول،  اولویت  در  اردبیل  و  قزوین 
یاسوج،  اصفهان،  کرمانشاه،  همدان،  تبریز،  ارومیه،  قشم، 
اهواز، بوشهر و ایالم در اولویت دوم توسعه زیرساختهاى 
برنامه ریزى  یک  با  بنابراین  گرفته اند.  قرار  گردشگرى 
با  ایران  شهرهاى  مدت،  میان  برنامه  یک  و  مدت  کوتاه 
گردشگرى  شاخص هاى  در  نسبى  مزیت هاى  بودن  دارا 
خالقى مى تواند در راس شبکه شهرهاى خالق و در رتبه 
گیرند.  قرار  خالق  گردشگرى  داراى  کشورهاى  برترین 
کردن  استوار  با  و  ظرفیتها  این  از  استفاده  با  است  امید 
چند  پیوستن  مقدمات  که  نمود  مهیا  را  فضا  این  بنیان ها 
شهر ایران از جمله اصفهان به عنوان شهر خالق فرهنگ 
و هنر، یزد به عنوان شهر خالق معمارى ایرانى و تهران 
به عنوان شهر خالق اجتماعى و مشارکت پذیر اجتماعى 
به جهان گردشگرى خالق پیوند بخورند. تحقق این امر 
به نگاه بلند پروازانه اى نیازمند است که در اولویت بندى و 
سازماندهى فضاى گردشگرى این نسل سوم مورد توجه 
ویژه قرار گیرد. بنابراین با یک برنامه ریزى کوتاه مدت و 
یک برنامه میان مدت خواهد توانست گوى رقابت را از 
کشورهاى اروپایى و آسیاى جنوب شرقى ربوده در راس 
شبکه شهرهاى خالق و در رتبه برترین کشورهاى داراى 
گردشگرى خالق قرار گیرد، این تحقیق در مقیاسى کالن 
(کشور ایران) و با دیدگاهى وسیع و شاخص هایى مؤثر 

جدول 4. وزن نسبى گردشگرى هاى بسترساز گردشگرى خالق براساس صنایع خالق
وزن نسبىبسترهاى گردشگرى خالق

فرهنگ و سنت هاى بومى
هنر (بومى)

معمارى و شهرسازى کهن
عناصر تاریخى
صنایع دستى
عناصر طبیعى
صنایع غذایى

ادبیات
گویش محلى
موسیقى بومى

مذهب
ژئوتوریسم

0/215
0/159
0/134
0/122
0/100
0/071
0/054
0/041
0/032
0/025
0/021

0/017
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و  خالق  شهرهاى  و  یونسکو  مطالعات  در  استفاده  مورد 
همچنین با بهره گیرى از سیاست هاى کلى سازمان میراث 
فرهنگى و گردشگرى در برنامه ششم توسعه انجام شده 
مقیاس  در  هایى  پژوهش  تحقیق،  این  راستاى  در  است. 
توان  پژوهش  روند.  بین  این  در  که  شده  انجام  کوچکتر 
یابى گردشگرى خالق در شهرهاى استان گیالن تا حدودى 
همسو مى باشد. پیشنهادهایى که بر اساس پژوهش انجام 
شده در راستاى دست یابى به گردشگرى خالق در ایران 

مى توان به آن اشاره کرد:
جذب و نگهداشت طبقه خالق؛ •
جذب و تشویق گردشگران خالق؛ •
تشکیل اتاق فکر خالقیت در گردشگرى؛ •
پیوند دادن شهر خالق و گردشگرى خالق •
توجه به همه اجزا چرخه تولید و خالقیت؛ •
گردشگرى  • و  فرهنگى  گردشگرى  دادن  پیوند 

خالق؛ 
حمایت از هشرهاى بومى و محلى؛  •
در  • شهرى  فضاهاى  از  مردم  استفاده  امکان  ایجاد 

ساعات مختلف شبانه روز؛ 
حفظ و نگهدارى از مجموعه هاى هنرى و فرهنگى؛ •
ایجاد فضاهایى مانند کارگاه هاى هنرى براى فراهم  •

کردن زمینه بروز خالقیت شهروندان؛
و  • صنایع  از  برگرفته  مکاره  بازارهاى  برگزارى 

تولیدات محلى و مسابقات و بازیهاى بومى؛ 
لباس هاى  • محلى،  گویش هاى  جشنواره  برگزارى 

محلى و بومى و همچنین غذاهاى محلى در سطح 
ملى و بین المللى جهت معرفى تنوع فرهنگ در 

ایران؛ 
برپایى همایش هاى جهانى و دعوت از نویسندگان  •

راستاى  در  خارجى  کشورهاى  فرهنگى  و  فهیم 
ادبیات و فرهنگ ایرانى؛ 

معمارى  • راستاى  در  جهانى  همایش هاى  برپایى 
بومى ایرانى - اسالمى؛ 

حمایت از هنرمندان و افراد خالقى و استفاده از  •
در  کارگیرى  به  جهت  کشور،  هنرمندان  خالقیت 
و  گردشگرى  زمینه  در  تبلیغ  براى  هنرى  کارهاى 

شناساندن مفاخر ایران؛
برگزارى نمایشگاه هاى موقت و دائمى جاذبه هاى  •

گردشگرى به منظور معرفى نقاط دیدنى ایران به 
ویژه مناطقى که تاکنون ناشناخته مانده اند.

در  • سرمایه گذارى  به  خصوصى  بخش  تشویق 
بازآفرینى محیط هاى تاریخى؛

و  • شهرى  نیازمندى هاى  اولویت  زمینه  در  مطالعه 
عمومى؛ 
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