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  چکیده:

موهبت طبیعی، رشد و شکوفایی صنایع کمکی در کنار نفت الزم با توجه به وضعیت نا به سامان صنعت نفت و اتکاي بیش از حد ایران به این 

رسد. گردشگري به عنوان صنعتی که در سال هاي اخیر رشد چشمگیري را تجربه نموده است گزینه ي مناسبی محسوب و ضروري به نظر می

د، نند تبدیل به جاذبه بی نظیر گردشگري شونتواشود. ایران به طور کلی داري پتانسیل هاي طبیعی و فرهنگی بیشماري است که هر یک میمی

  اما متأسفانه این فرایند در ایران بسیار کند صورت گرفته و بسیاري از پتانسیل ها بالاستفاده رها شده اند.

ت شدید این رقابشوند ندارد و بنابرامروزه، بازار رقابتی امروز صنعت گردشگري جایی براي کشورهایی که بدون برنامه ریزي وارد این صنعت می

د کند. کلیبین رقباي موجود و تمایل مقاصد جدید به ورود به این صنعت، کار را براي مقاصد سخت کرده و آنها را نیازمند تغییرات مداوم می

غیره  یغات وتغییرات مثبت و مفید خالقیت و در پی آن نوآوري است. خالقیت در بخش هاي مختلف گردشگري اعم از محصول، انتخاب بازار، تبل

کار  دمی تواند یک مقصد را از یک پیرو در بازار تبدیل به یک رهبر نماید. از آنجا که خالقیت و نوآوري قابل کپی برداري نیست، اگر تقلید شو

و زمینه هایی  توان با مطالعه روندهاي خالقانه در مقاصد دیگر، خط مشی کلی را مشخص نمودهشود، هرچند میخالقانه و نوآورانه محسوب نمی

ول که امکان خالقیت در آن وجود دارد را شناخت. به عالوه مطالعه ایده هاي خالقانه مقاصد دیگر و بومی سازي آنها خود به وجود آورنده محص

یل ها به تانسشود. بنابراین پی بردن به اهمیت و مزایاي گردشگري، شناخت پتانسیل ها، تبدیل خالقانه این پجدید بوده و نوآوري محسوب می

از  د تاجاذبه هاي بی بدیل، نفوذ در بازارهاي هدف مورد نظر و معرفی این جاذبه ها، مسیر غیر قابل اجتنابی است که در پیش روي ایران قرار دار

 د فائق آید.این طریق بتواند بر بخشی از مشکالت خود از قبیل بیکاري، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و تراز پرداختی منفی خو

  

  واژگان کلیدي: خالقیت، نوآوري، کارآفرینی، گردشگري

   



4 

  مقدمه:

 خدر دنیاي رقابتی امروز هر تولید کننده یا عرضه کننده اي که بتواند نیازهاي مشتریان را به خوبی شناخته و به شیوه ي بهتري به آن پاس

نماید. با توجه به گرایش انسان امروز به تجربه پدیده هاي نو، ود تضمین میدهد، گوي سبقت را از سایر رقبا ربوده و سود بیشتري را براي خ

زند. تالش شرکت هاي مطرحی مانند اپل و سامسونگ در رونمایی خالقیت و نوآوري در بخش ها و صنایع مختلف حرف اول را در جلب مشتري می

و صداي اتومبیل هاي جدید تولید شده و تمرکز بر روي امکانات جدید  از تلفن هاي همراه جدید، یا شرکت هاي اتومبیل سازي در معرفی پرسر

   و متفاوت آنها گواه این مطلب است.

و افزایش تقاضا براي مقاصد داشته و به ویژه  مانند سایر بخشهاي اقتصادي، خالقیت و نوآوري نقش بسزایی در ایجاد نیز گردشگري بخش در

عموما خالقیت و در پی آن ایجاد نوآوري در هر صنعتی از جمله گردشگري نه تنها بنگاه ها ر گرفته است. در سال هاي اخیر بسیار مورد توجه قرا

مند دو افراد نوآور را منتفع خواهد کرد، بلکه براي تمام کسانی که به نحوي در فرایند تولید و عرضه ي محصول خالقانه نقش داشته اند نیز سو

گیرد که خانه ي قدیمی خود را تبدیل به یک اقامتگاه سنتی تصمیم می يکنیم در سطح یک روستا فرد فرض). 2007، 1ون هیپل( خواهد بود

 گیرد. نوآوريکوچک براي گردشگران نماید، و این ایده ي خالقانه پس از اجراي مناسب و طی فرآیندهاي الزم مورد توجه گردشگران نیز قرار می

باعث افزایش تقاضاي گردشگري در سطح آن روستا شده و گردشگران بیشتري را به سمت آن روستا  ایجاد شده از سوي این فرد در بخش اقامت

، بلکه ورود گردشگران بیشتر، مشاغل جدیدي را در نمایدمیکند، در این صورت نه تنها فرد خالق در این فرایند سود اقتصادي کسب هدایت می

   شود.روستا میروستا شکل داده و باعث ارتقاي مشاغل قدیمی در 

در سطح کالن نیز چنین است، خالقیت و نوآوري در بخش گردشگري در سطح یک کشور نه تنها دولت و بخش هاي دولتی را به واسطه ي 

سازد، بلکه باعث رونق صنعت هتلداري، صنایع غذایی، حمل و نقل، بیمه و غیره در آن کشور شده و ورود ارز و جذب گردشگر بیشتر منتفع می

  ردش پول و ایجاد شغل را به همراه خواهد داشت.گ

ي دارد، زوتوان گفت در هر صنعتی، خالقیت و نوآوري در ایجاد محصوالت جدید که سازگاري بیشتري با نیازهاي متنوع انسان امربنابراین می

ه بین مقاصد وجود دارد، اهمیت بیشتري پیدا و این مفهوم در گردشگري به واسطه ي رقابت شدیدي ک است رکن جدایی ناپذیر و غیرقابل انکاري

نمایند و در این عرصه حتی مقاصد هر روزه ما شاهد ظهور مقاصد جدیدي هستیم که محصوالت نوینی را به گردشگران عرضه می ؛ چراکهکندمی

   ود.ب شته شده و محکوم به فنا خواهندمطرحی مانند فرانسه و اسپانیا نیز بدون خالقیت و نوآوري در زمینه ي گردشگري، به تدریج کنار گذا

   

                                                           
1 Van Hippel 
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 ادبیات موضوعی:

جهان امروز در حال گذار از عصر صنعتی به عصر خالق است. انسان عصر خالق عالوه بر تأمین نیازهاي اساسی، در پی پاسخگویی به نیازهاي 

به گفته ي دیگر، امروزه در کشورهاي جهان ). 1393است(شفیعی و همکاران، ي خود نظیر نیاز به تفکر، سرزندگی، نوآوري و کنجکاوي خالقانه

ارند، ار دشرایطی فراهم شده که انسان را از سطوح پایین هرم نیازهاي مزلو جدا کرده و او را متوجه نیازهاي متعالی انسانی که در سطوح باالتر قر

خالقانه و تمایل به تجربه ي پدیده هاي نوآورانه، جزیی از نیازهاي انسان امروز به  ساخته است. بنابراین خالقیت، نوآوري و حمایت از ایده هاي

اقتصاد قوي، ضامن رشد آینده و عامل متمایزکننده ي سازمان ها  رود. امروزه خالقیت منبع مهم ارزش آفرینی، سرآغاز کارآفرینی، عاملشمار می

 ).1394(گنجی و همکاران،  از یکدیگر است

مانند بسیاري از مفاهیم دیگر در علوم انسانی با چالش هایی رو به رو است، از این رو تعریف دقیق و  و کارآفرینی قیت و نوآوريتعریف خال

هم از دانش (دانش انسانی، فرهنگ و سخالقیت در معناي سیستماتیک به معنی افزایش  عده اي معتقدندوجود ندارد. مفاهیم منسجمی این 

. در اکثر تعاریف مطرح شده در مورد خالقیت به چهار مؤلفه ي )2005، 2آدامز(است ز این دانش براي خلق راهکارهاي جدید جامعه) و استفاده ا

  ):2011، 3(ریچاردز شودخالقیت گفته می 4pاصلی اشاره شده است که به آن ها 

 موجود باشد. شخص خالق: شخصی که با ایده هاي خالقانه به دنبال ایجاد مفهوم جدیدي از یک کمیت  

  فرآیند خالقانه: این مورد در واقع به دنبال اجرایی کردن ایده هاي خالقانه است. ایده ها به خودي خود قابلیت اجرا در محیط واقعی را

الح طندارند بنابراین باید یک فرآیند خالق نیز در پی یک ایده ي خالقانه وجود داشته باشد تا طرح اجرایی آن را تبیین نماید. در اص

 شود.این مرحله تحت عنوان نوآوري مطرح می

  محصول خالقانه: در دو مرحله ي قبل ایده ي خالقانه اي مطرح شده و برنامه ي اجرایی آن نیز طراحی شده است. برآیند این دو مرحله

 انجامد.به ایجاد یک محصول جدید و خالقانه می

 کند. در واقع اجراي طرح ها و برنامه احی شده در مراحل قبلی را فراهم میمحیط خالقانه: محیطی است که امکان تولید محصول طر

انجامد نیاز به فراهم شدن زمینه هایی مانند نیروي کار مناسب و سرمایه ي کافی دارد که هاي جدید که به تولید یک محصول نو می

ان گفت محیط خالقانه محیطی است که حامی طرح هاي تومهیا شدن این پیش نیازها در محیط خالقانه امکان پذیر است. در واقع می

 رساند.خالقانه بوده و آن ها را به مرحله ي کارآفرینی می

توان نتیجه گرفت خالقیت، نوآوري و کارآفرینی طی فرآیندي بهم پیوسته قابل تعریف هستند. به این معنی که خالقیت به از مطالب فوق می

ده هاي جدید اشاره داشته که در ادامه به نوآوري که استفاده از این ایده هاي جدید است منجر شده و در نهایت عنوان مفهوم پایه اي به تولید ای

  ).2004، 5دسله  ;2007، 4شود (لگرنزيدرصورت وجود شرایط و محیط مناسب به کارآفرینی ختم می

جاذبه ها و یا حتی جاذبه سازي بسیار حائز اهمیت بوده و رشد  هاي خالقانه به ویژه در تبدیل پتانسیل ها بهدر گردشگري نیز داشتن ایده

ي وسیع تري براي ایجاد خالقیت نسبت به دیگر گردشگري را به دنبال خواهد داشت. در گردشگري به واسطه ي ترکیبی بودن محصول، زمینه

مواجه نموده و خالقیت و نوآوري را به امري مداوم و  صنایع فراهم است، اما از سوي دیگر رقابت شدید میان مقاصد، حفظ نوآوري را با مشکل

  دائمی بدل نموده است.

   

                                                           
2 Adams 
3 Richards 
4 Legrenzi 
5 Decelle 
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  خالقیت و چرخه عمر مقصد:

کند که در هر مرحله از آن مدیران و فعاالن مقصد معموالً مقاصد گردشگري در طول حیات خود مراحل مختلف و شرایط مختلفی را تجربه می

در اینجا اشاره ي ظریفی به تئوري چرخه ي عمر مقصد دهند. د، محصول مقصد را دائماً تغییر میهاي ذهنی و عملی خوبا اقدامات و تالش

گردشگري خالی از لطف نیست. در تئوري چرخه ي عمر، باتلر پنج مرحله ي اصلی را براي فرایند رشد مقاصد ارائه نموده است که عبارتند از 

رکود یا  ي عکس العملی که مدیران گردشگري در مقاصد مختلف نسبت به شروع مرحله ساسااکتشاف، مشارکت، رشد، بلوغ(تثبیت) و رکود. بر 

ادامه ي رکود، جوان شدن مجدد و یا افول را به تواند میدهند، سناریوهاي مختلفی قابل تصور است که هر یک از این سناریوها کساد نشان می

قابت شدید موجود در بخش عرضه ي گردشگري باعث شده است که مقاصد، چرخه ي امروزه ر. )1392ضیایی و حسن پور، همراه داشته باشد (

عمر خود را به نسبت گذشته با سرعت بیشتري طی کنند و حتی بعضی از مقاصد مرحله ي رشد و بلوغ خود را طی نکرده و در ابتداي عمر خود 

اجرایی نمودن ایده هاي جدید، مرحله ي رشد و بلوغ خود را طوالنی تر . بنابراین تمام تمرکز مقاصد بر این است که با برسندبه رکود و افول 

  ، حیات مجدد خود را تضمین نمایند.این مرحلهدیرتر به مرحله ي رکود رسیده و در صورت رسیدن به ، نموده

 ، اما این نیازبودهمختلف  توان گفت که یک مقصد گردشگري در تمام مراحل عمر خود نیازمند خالقیت و نوآوري در بخش هايبنابراین می

در دو مرحله ي اکتشاف و رکود بسیار مشهود تر است. نامگذاري مرحله ي اول تحت عنوان اکتشاف، اشاره به کشف تصادفی مقصد از سوي گروه 

، در بخشدتصادفی به آن می کوچکی از گردشگران دارد. این نام، این مرحله را از حالت سازمان یافته و برنامه ریزي شده خارج کرده و رنگ و بوي

ولین تواند در انماید. پس یک مقصد مییافتگی عرضه در مقصد را به این مرحله تزریق می معرفی، سازمان احالی که جایگزینی نام اکتشاف ب

ل ها را تبدیل به جاذبه پتانسیل هاي در اختیار به شیوه اي خالقانه عمل نموده و پتانسی ومرحله از چرخه ي عمر خود با بررسی وضع موجود 

ن با مهیا شدن شرایط به تبلیغ مقصد در بازارهاي هدف و جذب تقاضاي سرگردان پرداخته و یا حتی به تقاضاسازي آنظیر نماید و پس از  کمهایی 

ازار بتخاب ه در زمینه ي اني محصوالت گردشگري جدید و منحصر به فرد، چ بپردازد. بنابراین در این مرحله خالقیت و نوآوري در زمینه ي ارائه

 .کندچه در زمینه ي تبلیغات کارامد متناسب با بازار هدف، نقش بسزایی ایفا می مناسب و هدف

تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در در مرحله ي رکود نیز همان طور که در باال اشاره شد، سناریوهاي مختلفی وجود دارد که می

ایده هاي جدید در این مرحله  پیش ببرد. نبودحیات هایی از رکود بوده و مقصد را به سوي تجدید ر تواند کلیدیت و نوآوري میاین مرحله خالق

در تمام مراحل  مجدد آن را مشکل نماید. بنابراین خالقیت و نوآوري احیايتواند یک مقصد را براي همیشه از چرخه ي رقابت خارج نموده و می

  رسد.تر به نظر می که این نقش در مرحله اول و آخر پررنگ نمایدمیجذب و حفظ تقاضا نقش مهمی ایفا  ،ر ایجادعمر یک مقصد د

  ): چرخه عمر مقصد گردشگري1شکل(
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 گردشگري جایگزین و محصوالت خالقانه:

کرده است، به این معنی که شرکت هاي فعال در این ي رشد صنعت گردشگري، این صنعت رویکرد محصول محور را دنبال میدر مراحل اولیه

گردشگري از سوي  ،. در این دوراننمودندمیبخش، یک محصول مشخص را عرضه کرده و متقاضیان (گردشگران)، آن محصول را خریداري 

ا این زمینه نیز، مقاصدي متناسب بدر همین راستا، بنگاه هاي فعال در  شدیگردشگران یک خالقیت فراغتی همراه با تفریح و لذت صرف تلقی م

، ر. این شرکت ها براي کسب سود اقتصادي بیشتکردنداین گونه تقاضا را انتخاب نموده و محصوالت گردشگري خود را در قالب آن تعریف می

ي می توان گفت رابطه ي دوسویه ادادند. بنابراین حداکثر ظرفیت عرضه را به کار گرفته و گونه هاي محدود گردشگري با ظرفیت باال را ارائه می

شده است. توان گفت کدام عامل دیگري را موجب میمیان محدود بودن افق تقاضا و و محدود بودن انواع عرضه وجود داشت که به طور قطع نمی

 داد و آن راص شکل می. تقاضاي یکنواخت، گردشگري  انبوه را در مقاصدي محدود و مشخاستظهور مفهوم گردشگري انبوه حاصل این فرایند 

گردشگري نیز مانند بسیاري از فعالیت هاي دیگر، نوعی خصوصی سازي را تجربه  با گذشت زمان و ظهور تفکر پست مدرنیسم، ؛اما نمود.تقویت می

و ادامه ي بقا را براي کرد. رشد این صنعت و پررنگ شدن اثرات اقتصادي آن، کشورها و مقاصد زیادي را وارد عرصه ي رقابت در این صنعت نمود 

از سوي دیگر در بخش تقاضا، گردشگرانی پا به میدان نهادند که از گردشگري انتظاري فراتر از تفریح و خوش  کرد.مقاصد سخت و سخت تر 

ري نعت گردشگگردشگران باتجربه اي که به دنبال شناخت و تجربه ي پدیده هاي جدید بودند و همین امر راه ورود به ص ،گذرانی صرف داشتند

  را براي بسیاري از کشورها و به ویژه کشورهاي درحال توسعه هموار نمود.

ي محصوالتی متناسب با تقاضاي متنوع گردشگران پیش برد و به این عرضه کنندگان را به سمت ارائه بنابراین رقابت شدید در بخش عرضه،

 گردشگري جایگزین را به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به همراه داشت ترتیب گردشگري به فرایندي تقاضامحور تبدیل شده و شکل گیري

 .)1992، 7و ادینگتون 6اسمیت(

پا گرفته و مقاصد زیادي را  1980ابتداي  و 1970در واقع گردشگري جایگزین گونه هاي جدید و نوآورانه ي گردشگري بودند که در دهه ي 

و به دسته بندي تقاضاهاي متفاوت  باعث شکست تقاضاي عظیم موجود براي مقاصد خاص شدهوارد چرخه ي رقابت نمود. این نوع گردشگري 

 جایگزینی گردشگري انبوه با این نوع گردشگري فرصت پرداخت و به دنبال آن عرضه کنندگانی متناسب با این تقاضا پا به عرصه ي ظهور نهادند.

ه هاي خالقانه از پتانسیل هاي موجود خود استفاده کرده و به جذب گردشگر بپردازند. را براي مقاصد کوچکتر فراهم نموده که با ارائه ي اید

خالقیت را به  ،و تنوع تقاضا شکل گرفت فرآیند گردشگريبنابراین ظهور گردشگري جایگزین که به دنبال تغییر دیدگاه گردشگران نسبت به 

اه هاي سنتی در کشورهاي کوچک شکل گرفتند که امکانات و راحتی هتل عنوان چاشنی اصلی در بخش عرضه ي گردشگري مطرح کرد. اقامتگ

نمودند، گونه هاي جدید گردشگري مانند گردشگري کشاورزي شکل هاي لوکس را نداشته اما تجربه ي جدیدي را براي گردشگران فراهم می

کرد. به این ترتیب مقاصد کوچک با خالقیت و نوآوري  گرفت که با خوشگذرانی گردشگري ساحلی همراه نبوده اما طرفداران خاص خود را پیدا

هور این ند. از طرف دیگر ظوتوانستند پتانسیل هاي طبیعی و فرهنگی خود را تبدیل به جاذبه هاي منحصر به فرد نموده و از گردشگري منتفع ش

وق داده و آن ها را متوجه این نکته ساخته است که ن ها مقاصد مطرح جهان را نیز به سمت خالقیت و نواوري سآمقاصد جدید و رشد  روزافزون 

در عصر امروز مقصد یکنواخت به تدریج تقاضاي خود را از دست داده و منزوي خواهد شد. برگزاري فستیوال هاي مختلف و ساخت جاذبه هاي 

  .استمصنوع متنوع در کشورهاي مطرحی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا گواهی بر این مطلب 

 قیت و نوآوري در بخش هاي مختلف گردشگري:خال

خواهند بود تا با  هاي آن است. در این فرایند، کسب و کارها و مقاصد در تالشیکی از عرصه هاي بروز خالقیت و نوآوري بازاریابی و آمیخته

ازاریابی، میان محصوالت خود و سایر محصوالت ها از طریق فرایند بقرار دادن رویکردهاي خالقانه در جریان کار شناسایی نیازها و برآوردن آن

هاي مهم در فرایند بازاریابی آمیخته بازاریابی است که از تمایز ایجاد نموده و نیازهاي مخاطبان را به شکلی بهتر برآورده سازند. یکی از این بخش

  خالقیت و نوآوري بسیار بهره مند شده است.

                                                           
6 Smith 
7 Eadington 
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 هارچشود. در این تئوري به یابی، از محصول گرفته تا شیوه هاي توزیع و تبلیغات و قیمت را شامل میآمیخته ي بازاریابی، ابعاد مختلف بازار

کاال یا خدمتی است که به مشتري ارائه شده و در قبال آن پول دریافت  ،بعد اصلی اشاره شده است: محصول، قیمت، توزیع و ترفیع. محصول

شیوه هاي گوناگونی است که محصول به دست  ،شود. توزیعي کاال  خدمات از مشتري دریافت میهزینه اي است که بابت عرضه  ،شود. قیمتمی

ي خدمات حضور  مشتري رسیده و در اختیار او قرار می گیرد، در بخش خدمات به ویژه گردشگري، به این دلیل که مشتري باید در محل ارائه

ترفیع، فرآیندي است در جهت معرفی محصول و جلب نظر ي پیدا خواهد کرد. این بخش نسبت به سه بخش دیگر اهمیت کمتر داشته باشد،

. انتخاب بازار هدف مناسب، طراحی تبلیغاتی مناسب با بازار هدف و قرار دادن این بازار در شودحداکثري مشتري که به فروش بیشتر ختم می

 .استمعرض تبلیغات مؤثر، از جمله مهمترین مسائل مطرح شده در این بخش 

دانند، اما خالقیت در هر کدام از این بخش ها قابل اجرا بسیاري از افراد در ابتداي امر، خالقیت را تنها محدود به نوع محصول ارائه شده می

  خواهد داشت.در پی بوده و نتایج چشمگیري 

  :گردشگري محصولدر خالقیت 

خالقانه بسته به تجربه ي منحصر به فردي که  نو وتواند بسیار حائز اهمیت باشد، تا جایی که یک محصول ایجاد خالقیت در این بخش می

تواند قیمت، بعد مسافت و بسیاري از شاخص هاي دیگر را تحت الشعاع قرار داده و گردشگر را به سمت خود کند، میبراي گردشگر ایجاد می

محصول ترکیبی و غیر بسیط است، بنابراین بخش هاي مختلفی را شامل شده که خالقیت و نوآوري  بکشاند. از آنجایی که محصول گردشگري یک

  ).2016، 9و مدودووا 8ماراکووا( تواند باعث جهت دادن به فرآیند انتخاب مقصد گردشگري شوددر هریک از این بخش ها می

یل و به طور کلی نوآوري در هر بخشی که بتواند تجربه اي جدید را به ایجاد خالقیت در صنعت هتل داري، نوآوري در ایجاد جاذبه هاي بی بد

رواج گونه هاي جدیدي از گردشگري مانند تا شود. از شکل گیري هتلی خاص در یک منطقه گرفته گردشگر ارائه نماید در این دسته گنجانده می

هرچند این خالقیت تنها محدود به عرصه هتل  شودن آن افزوده میگردشگري آرام یا گردشگري صحت و سالمت که روز به روز بر تعداد طرفدارا

هاي محصول گردشگري مانند حمل و نقل و غذا و جاذبه ها نیز در این مهم مشارکت دارند و در مجموعه فضایی و هتلداري نمی باشد. سایر بخش

  خالقانه را شکل می دهند.

 :گذاري خالقیت و نوآوري در قیمت

ز بخش هاي اقتصادي به ویژه بخش لوکسی مانند گردشگري، فاکتور تأیین کننده اي در فرآیند انتخاب مشتریان محسوب ا بسیاريقیمت در 

شود. در بخش گردشگري هرچه محصول گردشگري خاص تر و متفاوت تر باشد، تأثیر قیمت بر فرآیند انتخاب مقصد گردشگران کمرنگ تر می

ه تمرکز بر روي اید ،تواند راه حلی مناسب براي رقابت باشد. در این بخش هدفاي مشابه، تمایز قیمتی میخواهد شد، اما در مقاصدي با ویژگی ه

شود. یکی از متداول ترین راه ها براي کاهش هاي خالقانه و نوآورانه اي است که منجر به صرفه جویی هزینه ها و در نتیجه افزایش کارآیی می

. امروزه در بسیاري از مقاصد، نیروي انسانی از بخش استیروي انسانی، استفاده از تکنولوژي و فناوري هاي جدید هزینه ها و محدود کردن نیاز به ن

لوور با طراحی  موزه ي هایی از فرآیند تولید و عرضه ي محصول حذف شده و جاي خود را به تکنولوژي هاي جدید داده است. به عنوان مثال

نده ي راهنماي بازدید از موزه و توضیحاتی درباره ي اشیاي به نمایش در آمده  در موزه است، نه تنها بازدید صوتی که ارائه ده نمايسیستم راه

ان نمایاز موزه را براي گردشگران بین المللی ساده تر نموده و احتمال نارضایتی ناشی از اتالف وقت را کاهش داده است، بلکه نیاز موزه به راه

  ه گونه اي فناوري مدرن را جایگزین نیروي انسانی نموده است.ده و بارا کاهش دانسانی 

همچنین کشور ژاپن که مهد فناوري و نوآوري در بخش هاي مختلف صنعتی و خدماتی جهان است، در ابتکاري جدید هتلی را راه اندازي کرده 

را کاهش داده است و هم  ناشی از استفاده از نیروي انسانی کند. با این کار هم هزینه هاياز ربات ها  براي ارائه ي خدمات استفاده می که است

 توانسته از این فناوري به عنوان یک جاذبه گردشگري استفاده نماید.

                                                           
8 Marakova 
9 Medvedova 
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با استفاده از شیوه هاي جدید و جایگزین کردن روش هاي سنتی و ناکارآمد قدیمی  قادرندتوان نتیجه گرفت که بسیاري از مقاصد بنابراین می

  با فناوري هاي نوین، هزینه هاي خود را کاهش داده و در نتیجه محصوالت خود را با قیمت رقابتی تر عرضه نمایند.

 خالقیت در ترفیع:

ات است. در بحث تبلیغات، انتخاب بازار هدف مناسب و طراحی تبلیغاتی همان طور که گفته شد، یکی از مهم ترین مفاهیم در این بخش، تبلیغ

  متناسب با بازار هدف، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

دانند، اما در واقع انتخاب یک بازار هدف در حالی که بسیاري از افراد در ابتداي امر خالقیت و نوآوري را تنها در ارائه ي محصولی جدید می

نماید. به عنوان مثال کشور آفریقاي جنوبی در آن نیز ایده اي خالقانه به شمار آمده و سود سرشاري را عاید عرضه کنندگان می به مناسب و ورود

و  ، دو کشور پرجمعیت چین و هند را به عنوان بازار هدف خود در قاره ي آسیا انتخاب کرده2015برنامه ریزي راهبردي گردشگري خود در سال 

در این راستا ترتیب داده است. ایجاد تسهیالتی در زمینه ي روادید، برقراري پروازهاي منظم میان شهرهاي بزرگ این کشورها و  اقداماتی را

برد هشهرهاي بزرگ آفریقاي جنوبی و همچنین طراحی تبلیغاتی متناسب با این بازارها از جمله ي این اقدامات به شمار می رفت. با اتخاذ این را

 آفریقاي جنوبی رشد قابل مالحظه اي را در تعداد گردشگران ورودي خود از این دوکشور پرجمعیت آسیایی شاهد بوده استل، سادر عرض یک 

  .)2015، 10دپارتمان گردشگري آفریقاي جنوبی(

تواند می تبلیغاتی خاصتواند نقش تعیین کننده اي در انتخاب مقصد گردشگران داشته باشد. ایده ي از سوي دیگر تبلیغات خالقانه نیز می

 مانند آهنربایی گردشگران را جذب نموده و در انتخاب مقصد براي آن دسته از گردشگرانی که مقصد خاصی را مد نظر ندارند یا بین چند مقصد

ازد، به تقاضاسازي بپردتواند تا جایی مؤثر واقع شود که با ویژگی هاي مشابه مردد هستند، مؤثر واقع شود. تبلیغات خالقانه و مناسب حتی می

  یعنی حتی افرادي که تصمیم به سفر ندارند و یا از پیش مقصدي را براي سفر خود انتخاب کرده اند را به سمت مقصد مورد نظر بکشاند.

دلیل که  ات به این، این نوع تبلیغها براي تبلیغ مکان هاست گیرد، استفاده از فیلمیکی از شیوه هاي تبلیغاتی که امروزه مورد توجه قرار می

اشند، بتبلیغات مستقیم ماندگارترند. تحقیقات نیز مؤید این مطلب می به غیر مستقیم هستند حس اعتماد بیشتري را در فرد ایجاد کرده و نسبت

ران با تأثیر از گردشگ ، به گونه اي که بسیاريداشته، فیلم ها تأثیر بسیار زیادي بر فرآیند انتخاب مقصد گردشگران هطبق بررسی هاي انجام شد

  گزینند. خود را برمیبعدي پذیرفتن از فیلم هاي مطرح، مقصد سفر 

  نمونه هایی از خالقیت در زمینه گردشگري:

  در ایجاد جاذبه هاي فیزیکی: خالقیت

 در این بخش سعی شده تا به مکان هایی اشاره شود که در آنها با استفاده از یک ایده ي خالقانه از یک پدیده یا یک مکان که به خودي خود 

 .کشش چندانی در زمینه گردشگري نداشته، یک جاذبه ي خاص ساخته شده است

فاده از ماشین هاي کالسیک که آنها را به رنگ خاکستري رنگ در نبراسکا یک خانواده با است ماکت ماشینی استون هیج در نبراسکا:-

ساخته شده و به عنوان یکی از جاذبه هاي خالقانه  1987اند. این اثر در سال ماکتی از استون هیج انگلستان را به نمایش گذاشته آمیزي کرده اند،

 آید.ي گردشگري به شمار می

یر خیابانی است که با چراغ هاي ال اي دي تزیین شده است. این المپ ها در طول روز این مس مسیر دوچرخه سواري نورانی در هلند:-

کند. نورپردازي این مسیر به از انرژي خورشیدي براي شارژ خود استفاده کرده و در طول شب مسیري رویایی را براي دوچرخه سواران فراهم می

  باشد.رجسته ي هلندي میي نقاشی هاي ونگوك، نقاش ب ونه اي است که تداعی کنندهگ

 یزناین موزه عالوه بر اینکه در یک مکان منحصر به فرد ساخته شده، داراي معماري زیبا و منحصر به فردي  موزه ي تنوع زیستی پاناما:-

 طراف قرار گرفته اندباشد. نماي بیرونی این موزه با پانل هاي رنگارنگ پوشیده شده و در داخل این موزه صفحه هاي نمایش در سقف، کف و امی
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آکواریوم  2015کند. در سال و با پخش فیلم هایی از جنگل هاي پاناما و حیات وحش آن، حس بودن در جنگل را به بازدید کنندگان القا می

  رد.گذابزرگی در این موزه به بهره برداري رسید که گوشه اي از دنیاي زیر آب دریاي کارائیب و اقیانوس آرام را به نمایش می

 1973این پارك در داخل یک برج خنک کننده از یک نیروگاه هسته اي شکل گرفته است. در سال  کار در آلمان:لپارك تفریحی کا-

فعالیت جزئی آن آغاز شده اما هیچ ماده ي هسته اي  ساختسال به طول انجامید، پس از اتمام  12ساخت این راکتور هسته اي شروع شد و 

شد. تا اینکه در سال  ي چرنوبیل، این نیروگاه کار خود را تعطیل نمود و از آن سال بالاستفاده رها در پی حادثه 1986دریافت نکرد. در سال 

نوردي و غیره دوباره بازگشایی شده و شروع به فعالیت عنوان یک پارك تفریحی با امکاناتی نظیر شهربازي، مسیرهاي پیاده روي، صخره  به 2001

  نمود.

که امروزه به عنوان یکی از جاذبه هاي گردشگري سیاه مورد توجه  جزیره ي عروسک ها نام مکانی است جزیره ي عروسک ها در مکزیک:-

یمی که آسیب دیده اند از درخت آویزان شده و صحنه تعداد زیادي از گردشگران است. در این مکان، عروسک هاي قد پذیرايقرار گرفته و سالیانه 

  ي ترسناکی را خلق کرده اند.

این تونل زیرزمینی مسیري تنگ است که در زمان جنگ ویتنام و امریکا از سوي مبارزان آزادي خواه ویتنام، مورد  تونل زیر زمینی ویتنام:-

است. این تونل امروزه به عنوان مدرکی دال بر شرایط سخت جنگ، مورد بازدید مریکا داشته آگرفته و نقش بسزایی در شکست استفاده قرار می

گیرد و نمونه ي بسیار خوبی است که استفاده ي خالقانه از یک تونل جنگی را به عنوان یک جاذبه ي گردشگري، گردشگران از سراسر دنیا قرار می

  گذارد.به نمایش می

ان هاي اقامتی گردشگرتواند تأمین کننده ي نیازهتل نه تنها می. استسفر، انتخاب یک هتل خوب  یکی از بخش هاي مهم در برنامه ریزي هاي

  ردازیم.پدر این بخش به معرفی تعدادي از اقامتگاه هاي خالقانه در سراسر دنیا میتواند خود به عنوان بک جاذبه ایفاي نقش نماید. باشد بلکه می

ست که به صورت یک هتل لوکس با امکانات کامل براي دونفر سازمان دهی شده است. از جمله امکاناتی یک هواپیماي کامل ا هتل هواپیما:-

توان به سونا، جکوزي، اینترنت بی سیم و سیستم تهویه ي مطبوع اشاره کرد. همچنین این هتل هواپیما، که در این هتل هواپیما وجود دارد می

  نفر را در خود جاي دهد. 15تواند تا می قابلیت تبدیل به یک سالن جلسه را دارد و

ساخته شده و امروزه به صورت یک هتل لوکس مورد  12ي بازسازي شده ي جنگلی است که در قرن  این هتل یک قلعه هتل سنتی بورگ:-

بهره  هتل با پاي پیاده یا با اسبتوانند از فضاي جنگلی اطراف کنند میگیرد. گردشگرانی که این هتل را براي اقامت انتخاب میاستفاده قرار می

 مند شده و از صومعه ها و کلیساهاي اطراف آن بازدید نمایند.

باقی مانده است  1940در کورن ویل انگلستان، مجموعه اي از کاروان هاي سنتی و واگن هاي قدیمی قطار مربوط به دهه ي  کاروان هتل:-

شود. خاص ترین اتاق در این مجموعه، یک کاروان بزرگ چوبی است که به شیوه ان استفاده میکه امروزه به عنوان اتاق هایی براي اقامت گردشگر

  ي کاروان هاي کولیان تزیین شده است.

در باالي یک صخره قرار داده  2002این هتل که در کره ي جنوبی قرار دارد، در یک کشتی کروز شکل گرفته است که در سال  کروز هتل:-

واجه ممشکالتی نظیر دریازدگی با توانند تجربه ي بودن در یک کشتی کروز را لمس کرده، بدون اینکه در این هتل افراد میشده است. با اقامت 

  شوتد.

در یک مزرعه در آلمان، صاحب مزرعه از بشکه هاي بزرگ شراب به عنوان اتاق هاي اقامتی براي مهمان ها  هتل بشکه اي در آلمان:-

اتاق ها داراي سرویس هاي منحصر به فرد بوده و سیستم گرمایشی مطلوبی دارند. همچنین براي هر کدام از این اتاق ها  استفاده نموده است. این

  یک حیاط خلوت زیبا نیز طراحی شده است.

  شده است. اتاق ها با نی ساخته شده اند و در اتاق ها از کاه و پوست گاو براي تزیین استفاده هتل ایندر  هتل مزرعه اي در هلند:-

فوتی زیرزمین شکل گرفته و داراي فضاهایی از قبیل محل غذاخوري، موزه،  506این هتل در یک معدن قدیمی در  هتل معدن در سوئد:-

  است.تئاتر و تمامی فضاهاي مورد نیاز یک هتل 

ناب هاي نایلونی به درخت آویخته شده نام مکانی اقامتی در کاستاریکا است که در دو طبقه ساخته شده است و با ط رصدخانه ي طبیعت:-

حداقل رسانده شده و گردشگران از آب باران و برق تولید شده توسط پنل هاي خورشیدي استفاده  بهاست. در اقامتگاه، دخالت فناوري هاي مدرن 

  ها با پیاده روي امکان پذیر است.و جود ندارد و دسترسی به آن تن آنبراي  رو نمایند. این هتل در عمق جنگل واقع است و مسیر ماشینمی
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آورد که شبی را در اتاق هاي زندان گذرانده و احساس زندانیان را تجربه این هتل مکانی براي گردشگران فراهم می هتل زندان لیتوانی:-

  .نمایند

  خالقیت در ارائه خدمات:

نبال که به د یمراکز آب درمانی و هتل که به ارائه ي خدماتاین کلینیک تلفیقی است از بیمارستان،  در سوئیس: prairie  La کلینیک-

در این کلینیک خدماتی از قبیل مراقبت هاي پوستی، رفع آسیب هاي ورزشی،  پردازد.باشند، میسبک زندگی سالم و یا کاهش و کنترل وزن می

شود. در این کلینیک به کاهش و کنترل وزن ارائه می ایروبیک و ورزش هاي آبی، خدمات زیبایی، ماساژ و آب درمانی و همچنین خدمات مربوط

شود که با اقامت در هتل هاي مجلل این کلینیک، مشاوره هاي پزشکی و روان شناسی و انواع آزمایشات روزه ارائه می 13یک برنامه ي کاهش وزن 

  ه است.و کنترل هاي پزشکی و همچنین ورزش هاي فردي و دسته جمعی و بسیاري خدمات دیگر، همرا

ي زندگی سالم در آمریکا بود که پس از گذشت  این تفریحگاه اولین مرکز ارائه دهنده ي شیوه در فلوریداي آمریکا:  Pritikinتفریحگاه -

کاهش وزن برند، یا به دنبال دهد. این تفریح گاه به افرادي که از بیماري هاي دیابت یا فشار خون رنج میچهار دهه همچنان به کار خود ادامه می

هد. دباشند، خدماتی را ارئه میو یا حتی به افرادي که فقط به دنبال گذران تعطیالت خود به شیوه اي سالم و آرام و به دور از شلوغی می هستند

ا و بسیاري از توانند از غذاهاي سالم، اقامت در اتاق هاي لوکس، شرکت در کالس هاي زومبا و یوگافراد در طول اقامت در این تفریح گاه می

  شوند.تسهیالت دیگر بهره مند می

است که به ارائه ي خدماتی از قبیل یوگا، ماساژ، آب  یاین تفریحگاه مرکز سالمت در مکزیکو سیتی:  Rancho Puetraتفریحگاه -

سی، کالس هاي هنري و آشپزي نیز پردازد. در این مرکز سالمت، تورهاي طبیعت گردي همراه با عکادرمانی، کالس هاي تناسب اندام و غیره می

شود. همچنین این مرکز داراي مزارع کوچکی براي پرورش غذاهاي ارگانیک است. از این گیاهان هم براي تغذیه ي سالم گردشگران برگذار می

  آورد.میشود و هم اینکه این باغ ها فرصتی را براي مشارکت گردشگران در امور کشاورزي فراهم مراجعه کننده استفاده می

  خالقیت در اجرا و برگزاري رویدادها:

  در این بخش سعی شده است به فستیوال ها و رویدادهایی اشاره شود که با تغییرات اندك و بومی سازي امکان اجرا در ایران را داشته باشد.

و هنر همراه بوده، توانسته گردشگران  اجراي فستیوال هاي بین المللی در چند جزیره ي ژاپن که با تلفیق طبیعتفستیوال هنر ژاپن:  -

گردشگر از این جزایر  900000جزیره ي ژاپن برگزار شد که طی آن  7اولین فستیوال ي بین المللی هنر در  2010زیادي را جذب کند. در سال 

11and Development Organization for Economic Cooperation ,( میلیون دالر ارز به این منطقه وارد کردند 126دیدن نموده و 

2014(.  

ز نزدیک توانید با فرهنگ چین امی فستیوالفستیوال سال جدید چین یکی از زیباترین فستیوال ها است. در این فستیوال سال نو چینی: -

  .شودآشنا شوید. اژدها، فشفشه ها و لباس سنتی مردم چین در مهم ترین روز این کشور در خیابان ها دیده می

پیدا کرده است.  گردشگرانآغاز شده و محبوبیت ویژه اي نزد  1990فستیوال ساالنه فانوس ها در تایوان از سال فستیوال فانوس تایوان: -

  .کننددر جریان این جشنواره هزاران فانوس آسمان تایوان را روشن می

ستیوال ساالنه شود. این فدر ایالت نیومکزیکو آمریکا برگزار می فستیوال بین المللی بالون در شهر البوکرکی واقعفستیوال بالون آمریکا: -

  .شودبالون برگزار می 500روز و با به پرواز درآمدن بیش از 9در روزهاي نخست ماه اکتبر در طی 

لومتري شرق شهر کی 10شود. مکان فستیوال روستاي پیلتون واقع در روز برگزار می 5طی  این فستیوال: انگلستان فستیوال گالستونبري-

رسد. این فستیوال در رشته هاي هنري هزار نفر می 200نفر است اما در طی این فستیوال به  998گالستونبري است. جمعیت روستاي پیلتون 

هانی ج یشهرتکه گیرد صورت می سیقیشود اما بیشترین توجه به بخش مومختلفی همچون تئاتر، کمدي، سیرك، رقص و موزیک برگزار می

  .اردد
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دولت کره در حال حاضر به دنبال تقویت سیاست هاي مربوط به صنایع خالق در چارچوب اقتصاد خالق است ها و کنفرانس ها: نمایشگاه-

اوري فنتوان گفت اقتصاد خالق براي همگرا و همسو کردن تا از این مجرا بتواند اقتصاد ملی خود را پویا نموده و رفاه فرهنگی را افزایش دهد. می

هاي جدید در زمینه ي اطالعات و ارتباطات طراحی شده است تا از این طریق بتواند در راستاي یکپارچه سازي فرهنگ و صنعت گام برداشته، 

 ارزش آفرینی کرده و مشاغل جدید ایجاد نماید. در این راستا وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره به تعریف گونه هایی از گردشگري پرداخته

است که ارزش افزوده ي باال داشته و به گونه اي مرتبط با فناوري اطالعات و تکنولوژي هاي جدید است. گردشگري پزشکی، برگزاري جلسات و 

  ).OECD, 2014کنفرانس ها و برپایی نمایشگاه ها از این دست رویدادها است (

 خالقیت در معرفی محصول:

شن ن به عنوان لوکیآي تبلیغ مقصد، استفاده از  ، یکی از شیوه هاي خالقانهشدهمان طور که در بخش هاي پیش اشاره  استفاده از فیلم ها:

. در این بخش به صورت خالصه به چند مورد استفاده از این نوع تبلیغات اشاره کرده و و تأثیر آن را بر گردشگر پذیري استفیلم هاي مطرح 

  کنیم.مقصد بیان می

ز اکران فیلم شجاع دل که در جایی در اسکاتلند فیلمبرداري شده بود، تنها در سال اول بعد از اکران، تعداد گردشگران ورودي به این بعد ا-

  درصد افزایش یافت. 300محل به میزان 

رصد در هر سال رشد داشته د 10به میزان  2003تا  1993پس از اکران فیلم ارباب حلقه ها، تعداد گردشگران ورودي به نیوزیلند از سال -

  است.

  درصدي را تجربه کرد. 73پس از اکران فیلم تروي، که در ترکیه فیلمبرداري شده بود، تعداد گردشگران ورودي به این کشور،رشد -

درصدي  50سط داري شده بود، تمام مقاصد نمایش داده شده، رشد متورب فیلم هري پاتر که در مکان هاي مختلف بریتانیا فیلمساخت پس از -

  .)2009، 12هوریگان( را تجربه نمودند

را بر این اساس استوار کرده است.  wellingtonاهمیت این نوع تبلیغات به اندازه اي است که کشور نیوزیلند، توسعه ي منطقه اي به نام 

طقه را ندولت نیوزیلند با ایجاد زمینه هایی براي فیلم برداري فیلم هاي مطرح در این منطقه به دنبال برند سازي بوده و در پی آن است که این م

  ).OECD, 2014به عالقه مندان معرفی نماید(  wellywoodبا نام

یکی از کشورهایی است که در این زمینه به فعالیت پرداخته است و از برنامه هاي تلویزیونی، روزنامه  : اتریشاستفاده از رسانه هاي گروهی

ها  هها و همچنین یک صفحه ي مجزا در سایت یوتیوب به عنوان ابزار تبلیغاتی و اطالع رسانی درباره ي رویدادهاي فرهنگی بین المللی، نمایشگا

  )OECD, 2014کند.(و جشنواره ها استفاده می

این فناوري امروزه بسیاري از صنایع  مانند هوافضا، صنایع دفاعی و خدمات پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است. در  فناوري واقعیت مجازي:

اقعیت و این فناوري با استفاده از تکنولوژي هاي کامپیوتري تالش شده است تا تجربه اي را براي متقاضیان فراهم نمایند که تا جاي ممکن به

قرار نزدیک باشد. در گذشته روزنامه ها، مجالت سفر، نرم افزارهاي بازاریابی و غیره ابزاري بودند که اطالعات مقصد را در اختیار گردشگران 

ي امکان دادند، اما امروزه واقعیت هاي مجازي به عنوان یکی از راه هاي جدید تبلیغات و اطالع رسانی مطرح شده است. واقعیت هاي مجازمی

 اپیش نمایش مقاصد و جاذبه هاي آن را داراست به گونه اي که گردشگر که تا قبل از این تنها از روي عکس ها، نوشته ها و در نهایت فیلم ه

د. داشته باشاي واقعی را با استفاده از فناوري هاي سه بعدي از مقصد تواند پیش از سفر تجربهزد، حاال میمقاصد را دیده و دست به انتخاب می

گیرد و در نتیجه با نارضایتی کمتري در طول سفر همراه خواهد بود. یکی از بنابراین انتخاب مقصد به صورت آگاهانه تر و معقوالنه تر صورت می

واقعی  به يموفق ترین نمونه ها در این زمینه آب هاي پاك سنت پترزبورگ است که تحت عنوان یک تور سه بعدي به نام دو گنجینه ي یک تجر

تواند قبل از سفر از طریق فناوري هاي نوین به صورت سه بعدي در مقصد حضور یافته را براي گردشگران فراهم نموده است. بنابراین گردشگر می

  ).1995، 13و به شناسایی جاذبه ها و کسب اطالعات مورد نیاز بپردازد (چئونگ

                                                           
12 Horrigan 
13 Cheong  



13 

 گردشگري خالق:

. تقاضاي یکنواخت، مقاصد جدید را پدید آمدیکسان سازي در بخش عرضه ي گردشگري نوعی رنیسم، در دوران مدهمانطور که اشاره شد، 

ي یکنواخت و مشابهی را داشته باشند. بنابراین فرهنگ ها نادیده گرفته شده و بخش عرضه به  نمود تا براي ورود به بازار رقابتی، عرضهوادار می

پست مدرنیسم، مفهومی تحت عنوان گردشگري خالق پا به عرصه نهاد و بسیاري از روندهاي  رفت، اما با ظهورسمت یک شکل شدن پیش می

  حاکم را بر هم زد.

زیستن یک تجربه ي منحصر به فرد و به منظور ، مقاصد جدید را این نوع گردشگريدر شبکه ي جهانی گردشگري خالق، بیان شده است که 

 کند که لمس. در واقع گردشگري خالق بر دسترسی و تعامل بیشتر با فرهنگ تأکید می)1392ن، شفیعی و همکارا( کنندخالقانه جست و جو می

دانند که بعد از دو نسل قبلی پا به عرصه ي ظهور شود. این پدیده را نسل جدیدي از گردشگري میزندگی واقعی جامعه ي میزبان را شامل می

نوان اولین نسل گردشگري معرفی نموده اند. این نسل از گردشگري عالقه اي به شناخت گذاشته است. در این نظریه گردشگري ساحلی را به ع

فرآیندهاي جدید نداشته و محدود به تفریح و خوش گذرانی بوده است. دومین نسل، گردشگري فرهنگی است که تمایل به شناخت فرهنگ جوامع 

شود. و اما نسل سوم، ذاشته شده ي جامعه ي میزبان (مانند موزه ها) وارد میدیگر دارد اما براي تحقق این هدف از مجراي فرهنگ به نمایش گ

گردشگري خالق است که شناخت فرهنگ هاي متفاوت را از طریق تعامل بیشتر با جامعه ي میزبان و تجربه ي زندگی روزمره ي آن ها محقق 

ویت جریان خالقیت، نوآوري و کارآفرینی سعی در ایجاد جاذبه هاي سازد. گردشگري خالق در بخش عرضه نیازمند این است که مدیران با تقمی

  )2006، 14جدید در مقصد نموده تا بتوانند نیارهاي متنوع گردشگران امروز را به بهترین شکل ممکن پاسخ دهند (یونسکو

  پردازیم.در ادامه به گونه هایی از گردشگري خالق در روستا، شهر و در میان عشایر می

 شاورزي:گردشگري ک

درآمد کافی باعث شده است که بسیاري از کشاورزان مجبور به فروش مزارع خود شده و در جاهاي  دامروزه کاهش توانایی کشاورزي براي تولی

ه امعند مهاجرت روستاییان از روستا به شهر، به وجود آورنده ي مشکالت زیادي در جودیگري به دنبال شغل و درآمد جدید باشند. ادامه ي این ر

تواند به دنبال راهبرد هاي اقتصادي جایگزین بوده و با تنوع بخشیدن به اقتصاد کشاورزان می ،طرف دیگر قضیه ي دراست.  و روستاییي شهری

  .)1395امیري و همکاران، (بکوشند ستا ومحلی، در حفظ مزارع و زندگی خود در ر

به محصوالت کشاورزي است به طوري که با کاهش دوره اي  ورزاده ي کشاهدف از تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی، کاهش وابستگی خانو

گردشگري کشاورزي یکی از راه حل هاي برون  ابت و پایدار مانده و پاسخگوي نیازهاي ضروري آنها باشد.ثنها آمد آدر حداقلمحصوالت کشاورزي، 

ر این پذیرد. کشاورز دتایی است که با تکیه بر کشاورزي صورت میرفت از این بحران است. این نوع گردشگري یکی از شاخه هاي گردشگري روس

آورد. در این نوع گردشگري، گردشگر در بسیاري از فعالیت نوع گردشگري با آمده سازي مزرعه ي خود، امکان اقامت را براي گردشگران فراهم می

به تجر کسبشده و اوقات فراغت خود را در محیط آرام روستا با هاي کشاورزي مانند برداشت محصول، دوشیدن شیر، تهیه ي عسل و غیره سهیم 

  گذراند.اي جدید از زندگی روستایی می

 مراجعه ي تعداد زیادي از گردشگران کشاورزي در فصل برداشت زیتون به مزارع زیتون استرالیا و مزارع بزرگ آناناس در آفریقا، که در سال

  باشد.، از جمله نمونه هاي بین المللی در این زمینه میهاي گذشته در جذب گردشگر موفق بوده است

  گردشگري عشایر:

از حس دلتنگی طبیعی و باستانی نسبت به گذران اوقات خود در میان عشایر کوچ رو تمایل زیادي  رامروزه گردشگران جستجوگر و برخوردا

عنوان گردشگري عشایري را شکل داده است. مناطق عشایري در دهند و پاسخ گویی به این تقاضا، گونه ي جدیدي از گردشگري تحت نشان می

کشورهاي مختلف برخوردار از این اقوام، به عنوان یک میراث فرهنگی شامل ویژگی هاي خاص مثل عادات و رسوم مربوط به کوچ نشینی، نوع 

 )1392قنبري و همکاران، مسکن، موسیقی، زبان هاي محلی و ارزش هاي ناملموس معنوي است.(
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یژگی . ومعرفی شده استاکوتوریسم دنیا  برتر سایت هاي گردشگري مطرح دنیا، به عنوان یکی از مقاصد سويمغولستان در سال جاري و از 

ی و البته عشایر چادر نشینی است که با شیوه هاي خاص در بهاي منحصر به فرد این کشور که این جایگاه را برایش رقم زده، صحراي بزرگ گ

کنند. استفاده از پتانسیل هاي بالقوه ي این اقوام و تبدیل آن به جاذبه هاي گردشگري خاص آن کشور و همچنین شناساندن ندگی میاین صحرا ز

  و معرفی این جاذبه ها به دوست داران این نوع گردشگري، یکی از کارهاي خالقانه ي مغولستان در زمینه ي گردشگري بوده است.

  گردشگري آرام:

آن  یتمتجربه ي گردشگري بر ککیفیت شود، گونه اي از گردشگري است که در آن ي که بیشتر مربوط به شهرهاي کوچک میاین گردشگر

کرده و براي فرهنگ، تاریخ، محیط طبیعی و ارزش بیشتري ارجعیت دارد. در این نوع گردشگري، گردشگر با جامعه ي میزبان احساس یکرنگی 

قائل است. این نوع گردشگري بیشتر در کشورهاي در حال توسعه صورت می گیرد. گردشگران غالبا به کشورهاي  هاي اجتماعی آنها احترام زیادي

رانند گذآفریقایی، کشورهاي در حال توسعه ي آسیایی و همچنین کشورهاي امریکاي التین سفر کرده و مدت زمان نسبتا طوالنی را در ان جا می

  .)2011رابینسون، ( رسانندبه جامعه ي محلی یاري می و در زندگی محلی مردم شرکت کرده و

این نوع گردشگري از آن رو آرام نامیده می شود که فرد به جاي گذراندن اوقات فراغت خود در مکان ها و شهرهاي مختلف، تمام وقت خود را 

می توان نام گذاري این نوع گردشگري را تحت  را با جامعه ي محلی داشته باشد. از سوي دیگر تعامل در یک شهر کوچک گذرانده تا حداکثر

ي محلی ایجاد کرده و بیشتر از  چالش را در جامعه و عنوان گردشگري آرام به این علت دانست که در این نوع گردشگري، گردشگران کمترین اثر

ی ها و شرایط خاصی را دارا باشند، در درجه ي شوند نیز باید ویژگپذیرند. شهرهایی که تحت عنوان شهر آرام معرفی میي محلی تأثیر می جامعه

ر با گردشگ تعامل حداکثرياول شلوغ و پر جمعیت نباشند و در درجه ي دوم مکان هایی را براي گذران وقت گردشگران تعبیه نمایند تا امکان 

  درست از جامعه ي محلی در ذهن گردشگر شکل گیرد. یو درکمدهجامعه ي میزبان به وجود آ

  ي خالقیت و نوآوري در گردشگري ایران:زمینه ها

هاي نهادي از جمله آموزش نظامند در سطوح و ایجاد و بکارگیري مستمر خالقیت و نوآوري در صنعت گردشگري نیازمند ایجاد زیرساخت

هی که با توجه به نقش و جایگاباشد. قطعا کارکردهاي مختلف، تدوین قوانین حمایتگر، ارائه تسهیالت و امکانات به بخش کسب و کارهاي نوپا می

ها از کسب و کارهاي کوچک تر باشد. معموال این حمایتباید پر رنگها از جانب آن میدولت براي خود در اقتصاد تعریف نموده است، این حمایت

سب و کارهاي کشورهاي توسعه از ک %60گیرد چرا که نقش مهمی در اشتغال زایی و تولید دارند به طوري که بیش از و متوسط بیشتر صورت می

گذاري و ارائه تسهیالت حمایت هاي بسیار در طبقه کسب و کارهاي کوچک قرار دارند و دولت با سیاست OECDیافته از جمله کشورهاي عضو 

  آورد.ها به عمل میاي از آنگسترده

ین اقدامات با ظرفیت هاي گسترده ایران در توسعه اشتغال هاي اخیر نیز دولت محترم اقداماتی در این زمینه انجام داده است اما ادر سال

تناسب کافی ندارد. افزایش سرمایه صندوق حمایت از کسب و کارهاي کوچک و ایجاد فرابورس کسب و کارهاي کوچک از جمله این اقدامات است 

  که البته نیازمند حمایت بیشتري است. 

وان با تهاي بسیار باالیی در گردشگري خالق دارد که میخالقیت و نوآوري است. ایران ظرفیتصنعت گردشگري ایران نیز ناگزیر به توجه به 

در این بخش با توجه به راهکارهاي خالقانه ي ارائه شده در نظامند یاختن و نهادینه کردن آن در بازار کسب و کارها، آنها را به فعلیت رسانید. 

برخی از پتانسیل هاي بالقوه ي ایران اشاره نموده و سپس به ذکر چند نمونه از فعالیت هاي نوآورانه زمینه ي گردشگري در سطح بین المللی، به 

  پردازیم.زمینه میاین در 

در نقاط مختلف ایران، روستاهایی با ویژگی هاي آب و هوایی متفاوت وجود دارد. این روستاها به عنوان پتانسیل هاي آماده اي  روستاها:

تواند آنها را به جاذبه هاي مطرح گردشگري تبدیل نماید. استفاده از روستاهاي خوش آب و هواي ده ي خالقانه ي کوچک میهستند که یک ای

کوهستانی به منظور شکل دهی مقاصد صحت و سالمت، بهره گیري از روستاهاي شمالی جهت رونق بخشیدن به گردشگري کشاورزي و روستاهاي 

و تحرکات اکوتوریستی، این امکان را فراهم می آورد که بسیاري از روستاها را در مناطق مختلف ایران، با توجه  کویري جهت فعالیت هاي فرهنگی

سعه وبه پتانسیل ها و ویژگی هاي منحصر به فرد آنها، تبدیل به جاذبه هاي گردشگري نموده و آنها را وارد چرخه ي گردشگري نماییم. از طریق ت



15 

کمبود درآمد کمرنگ تر شده و روندهاي منفی مانند تغییر کاربري زمین و  ایی، بسیاري از مشکالت مانند بیکاريي گردشگري در مناطق روست

  هاي کشاورزي و مهاجرت از روستا به شهر کند خواهد شد.

 تصادي و بنیه ي مالیدهد که گروه کوچنده ي باقی مانده از آنها، وضعیت اقبررسی نتایج مربوط به جوامع عشایري ایران نشان می :عشایر

). از این رو یافتن راه هاي جایگزین امرار معاش با تأکید 1392قنبري و همکاران، نماید(ضعیفی دارند که آنها را نیازمند تغییر الگوي معیشتی می

ر کدام آداب و رسوم و شیوه ي رسد. کشور ایران با برخورداري از ایل هاي مختلف عشایر که هبر پتانسیل هاي بالقوه ي آنها ضروري به نظر می

 بهبود وضعزندگی ویژه اي دارند، این امکان را دارد که از گردشگري عشایر براي جذب گردشگر، حفظ فرهنگ عشایري این اقوام و همچنین 

  بهره ببرد.  آنها اقتصادي

یافته صورت بگیرد. تصنعی شدن فرآیندها و ارزش البته توسعه ي گردشگري عشایري با ظرافت هاي خاصی همراه بوده و باید بسیار سازمان 

هاي اجتماعی، نرسیدن سود حاصل به دست عشایر دخیل در این فرآیند و همچنین بر هم خوردن آرامش زندگی روزمره از جمله چالش هایی 

  دارد.است که توسعه ي این نوع گردشگري را با مشکالتی روبرو کرده و زمینه ي نارضایتی عشایر را به همراه 

د در کشور ما بسیارناست. تواند در آن عملکرد قوي داشته باشد، شکل دهی اقامتگاه هاي سنتی یکی از حوزه هایی که ایران می :ها اقامتگاه

ر قامت ددهد که گردشگران خارجی، ابناهاي قدیمی که امکان تبدیل به این مکان ها را داشته و امروزه بالاستفاده رها شده اند. تجربه نشان می

  کنند.مت در این اماکن را به عنوان یک تجربه ي منحصر به فرد تلقی میاهتل هاي سنتی را به هتل هاي مدرن ترجیح داده و اق

اقامتگاه هاي سازمان یافته ي ارزان قیمت مانند کمپینگ ها در گردشگري ایران (به ویژه در گردشگري داخلی) خالی است.  جاي همچنین

تگاه هاي سازمان نیافته را شکل داده که به خودي خود نه تنها سودي براي مقصد به همراه ندارند بلکه در بسیاري از موارد آثار این معضل، اقام

 ربهتواند تجنیستند، می رامنیت کافی برخوردا از مخربی را نیز به همراه خواهند داشت. اقامت گردشگران در خانه هاي اجاره اي سازمان نیافته که

یرین را به کام گردشگران تلخ نماید، همچنین اقامت گردشگران در پارك ها و مکان هاي پررفت و آمد شهري نه تنها باعث آلودگی بصري اي ش

ر توان دریافت که دبیان شده در باال می مطالبي میزبان را به همراه خواهد داشت. از  شود بلکه آلودگی محیط زیست و نارضایتی جامعهشهر می

  و نوآوران بخش گردشگري فراهم آورده است.کارآفرینان قامت، تقاضا در زمینه هاي خاصی وجود دارد که فرصت بسیار مناسبی را براي بخش ا

توان یک جشنواره ایران به عنوان یک کشور کهن، داراي آداب و رسوم و جشن ها و مراسم خاصی است که از هر یک از آنها می :جشنواره ها

اره اي که . جشنوستنوروز به عنوان عید بزرگ ایرانیان، پتانسیل تبدیل شدن به یک جشنواره ي فرهنگی سنتی را دارا ساخت. ي منحصر به فرد

تواند از چهارشنبه سوري آغاز شده و تا شب عید ادامه یابد و با اجراي موسیقی سنتی، شاهنامه خوانی و احیاي بسیاري از سنت هاي کهن می

  د.ب یلدا هم از دیگر مناسبت هاي سنتی ایران است که قابلیت تبدیل شدن به یک جشنواره را داردیگر همراه باشد. ش

باتوجه به آموزه هاي دینی و ممنوعیت مصرف  ري از کشورها جشنواره اي با عنوان شراب برگزار می شود که طرفداران زیادي داردادر بسی

جشنواره اي را تحت عنوان جشنواره ي نوشیدنی هاي سنتی برگزار  ها جایگزین آن نمودسنتی ایران ر يتوان نوشیدنی هاشراب در ایران، می

جشنواره ماهیگیري درفصل و  ، جشنواره گیاهان دارویینمود. جشنواره ي تئاتر هاي خیابانی، غذاهاي بومی و محلی، جشنواره ي بازي هاي سنتی

تواند نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد. ظهور این ایی است که میغیره از جمله فرصت هصید در شهرهاي ساحلی شمال و جنوب و

ه روندها نیازمند تفکر خالق، حمایت مادي و معنوي از ایده هاي خالقانه و اجراي صحیح آنها است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفت

  است.
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  در زمینه ي گردشگري: داخلی نمونه هایی از اقدامات نوآورانه

  :ي برگزار شدهجشنواره ها

ل محمدي و گالب گیري در شهرستان کاشان است. تا سه دهه گ: شهر قمصر از قدیمی ترین و مهم ترین مناطق پرورش گالب گیري کاشان

دلیل اهمیت و ارزش اقتصادي رسید، اما امروزه به شده و به مصرف گالب گیران میمحصول گل محمدي کاشان به شهر قمصر منتقل می  قبل

 این صنعت، اکثر روستاهاي منطقه ي کوهپایه اي و کوهستانی کاشان در این زمینه فعال شده اند. زمان گالب گیري در قمصر کاشان، از اواخر

  .)1381کردوانی و غفار، ( واج داردباشد و در کنار تهیه ي گالب، تولید انواع عرقیات گیاهی دیگر نیز در این منطقه رفروردین تا اوایل تیر ماه می

صورت گرفت مشخص شد که شهر قمصر به لحاظ مسائل جمعیتی، دچار رشد منفی جمعیت و ترکیب بسیار  1380طی تحقیقی که در سال 

بل ضعف عمیقی در عرصه هاي مختلف اقتصادي شهر به وضوح قا نامتعادل سنی و جنسی شده است. همچنین در زمینه ي مسائل اقتصادي،

رؤیت بوده و و شهر فاقد کمترین توان اقتصادي است. در نتیجه دو شاخص مهم در توسعه یعنی جمعیت و اقتصاد شهر، در بدترین شرایط ممکن 

وا زاما رشد صنعت گالب گیري در این شهر و به دنبال آن برگزاري جشنواره ي گالب گیري و ورود گردشگران به این شهر، نه تنها در ان  قرار دارد.

ب گیري گال توان گفتبودن این شهر را پوشش داده است، بلکه این شهر را به شهري با جذابیت هاي گردشگري تبدیل کرده است. بنابراین می

  ).1392در این شهر باعث توسعه همه جانبه شده و شبکه اي تقریبا سازمان یافته را در زمینه عرضه گردشگري شکل داده است (عارضی و ازکیا، 

رویدادي است که با هدف معرفی تنوع غذایی رشت به عنوان » غذاهاي محلی، یک محله، یک غذا«جشنواره  شنواره غذاي محلی رشت:ج

شود. در این جشنواره توسط شهرداري رشت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و یک ظرفیت براي توسعه گردشگري این شهر برگزار می

غرفه هاي مجزا، تنوع غذایی شهروندان رشتی را به   شود، رستوران داران و اهالی رشت با عرضه غذاهاي مختلف دریگردشگري گیالن برگزار م

بسیاري از صاحب نظران برگزاري این گونه جشنواره ها را راهی براي معرفی فرهنگ منحصر به فرد گیالن، ایجاد بستر مناسب  .گذارندنمایش می

 دانند که تا کنون موردبراي سرمایه گذاري در بخش گردشگري و شکوفا شدن حداکثري ظرفیت هاي گردشگري شهر رشت و استان گیالن می

  توجه قرار نگرفته است.

  تگاه هاي سنتی فعال:اقام

 ي امیرچخماقي زرتشتیان و مجموعهي یزد در کنار آثار تاریخی مانند آتشکدههزار سالههتل داد یزد در مرکز تاریخی شهر سههتل داد یزد: 

   .ساخته شده است و با توجه به حفظ اصالت بنا، بازسازي و مرمت شده است 1307قرار دارد. این هتل در سال 

سال پیش در یکی از بازارهاي مهم یزد ساخته شده و متعلق به 120ي تاریخی است که اهتل سنتی ملک التجار خانهتجار یزد: هتل ملک ال

اي دراز و باریک با ي یزد بوده است. اولین هتل خشتی جهان که به اسلوب روزگار خود داراي کوچهاکبر شیرازي از تجار باسابقهحاجی علی

هاي این خانه اثر یک نقاش شیرازي است که از لحاظ سبک کامال با بازسازي شد. نقاشی اتاق 1390این هتل سنتی در سال  دیوارهاي بلند است.

  هاي عمارت نارنجستان شیراز همسان است. نقاشی

ز سنتی شهر یزد قرار ساله و معماري و تجهیزات کامال سنتی و مجهز به امکانات رفاهی در مرک200هتل سنتی مهر با قدمتی  هتل مهر یزد:

یبا زگرفته است. ساختمان این هتل که اولین هتل سنتی بزرگ در یزد است، از دو حیاط اصلی و نارنجستان، بادگیرهاي بلند، تاالر بزرگ، سرداب 

ر فهرست شکیل شده و دنظیر تاندازي بیبامی دیدنی و مشرف به بافت تاریخی یزد با چشمهاي رنگین، درهاي چوبی، پشتو فعال، هشتی، شیشه

  .آثار تاریخی ایران ثبت شده است

ترین محالت شهر کاشان  سال در محله کوشک صفی که یکی از قدیمی 250با قدمتی بیش از  این هتلکاشان:  هتل سنتی خانه ایرانی

ه شده است و در واقع بخش بیرونی خانه ساخت» گودال باغچه«گیري از الگوي  مترمربع با بهره 1000قرار دارد. این خانه با وسعت حدود ، است

سازي، استحکام بخشی و مرمت، اکنون  سال مقاوم 7بزرگی بوده که اندرونی و سایر ضمائم آن در طول زمان از بین رفته است. این خانه پس از 

ه الگوي معماري اصیل خود را حفظ رود کبه عنوان یک اقامتگاه سنتی از نادر خانه هاي مرمت شده مبتنی بر اصول علمی و فنی به شمار می

  .کرده است
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وان تحصیل یک زوج ج توسطنارتی تی یا شکوفه انار، نام نخستین بومکده شهرستان تفت است، بوم کده اي که  بومکده نارتی تی در تفت:

نند و به نوعی زندگی بومی و سنتی مردم کبومکده، اقامتگاه هاي سنتی هستند که مهمانان فراتر از اسکان موقت را تجربه می .شوداداره میکرده 

دهد، بومکده به شما تجربه یک سبک زندگی را کنند. به زبان ساده تر، اگر هتل به شما یک اقامت مرفه و آسوده میآن شهر یا روستا را لمس می

تر مهمانان یک بومکده، هدف اصلی شان شود که به واسطه ي تجربه امکانات یک هتل، دست به سفر بزند، اما بیشدهد، کمتر کسی پیدا میمی

   .اقامت در آن خانه سنتی است

کیلومتري شرق  250کیلومتري غرب روستاي مصر و 45اقامتگاه سید ابراهیم طباطبایی در شهر جندق در  اقامتگاه طباطبایی جندق:

 شهرستان نایین در استان اصفهان قرار دارد. این خانه که به سبک معماري سنتی ایرانی بنا شده است مدتی است که به عالقمندان و مسافران

  . باشدمیري پذیراي گردشگران ایرانی و خارجی بسیا هم اکنونمرمت و بازسازي شده و  1388در سال این اقامتگاه   کند.ه میئکویر خدمات ارا
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  نتیجه گیري:

امروزه خالقیت در دانش اقتصاد به یک مفهوم اساسی و مهم تبدیل شده است که از رشد اقتصادي حمایت کرده و باعث ایجاد مشاغل جدید 

راستا بسیاري از درصد رشد داشته و در همین  8,8، 2011تا  2002شود. در سطح جهانی تجارت کاال ها و خدمات خالقانه  بین سال هاي می

). OECD, 2014کشورها، مناطق و شهرها با استفاده از پتانسیل هاي خود قدم در این راه نهاده و خود را با این جریان جهانی همگام نموده اند (

 ي توسعه ي صنایع خالقتواند به بهترین شکل از مزایاایران به عنوان کشوري جوان از پتانسیل هاي فراوانی در این زمینه بهره مند بوده و می

ر دمانند تولید مشاغل جدید، رشد و توسعه ي روحیه ي خالقانه در میان افراد جامعه و تولید محصوالت جدید و منحصر به فرد استفاده نماید. 

القیت بخش خ یابد. در اینبخش گردشگري به عنوان یک بخش خدماتی در حال رشد با رقابت شدید در بخش عرضه خالقیت اهمیت بیشتري می

تواند باعث افزایش تقاضا، ایجاد نوآوري در تجارت گردشگري، احیاي محصوالت گردشگري و بهبود تصویر مقصد شده و نتایج شگفت انگیزي می

را براي یک مقصد در پی داشته باشد. همانطور که در بخش هاي گذشته اشاره شد، گردشگري خالق نسل جدیدي از گردشگري است که باعث 

توان گفت گردشگري خالق بیشترین نماید. بنابراین میکت حداکثري جامعه ي میزبان بوده و تجارت جدیدي را براي گردشگران فراهم میحر

همپوشانی را با گردشگري پایدار داشته و در نتیجه به حفظ منافع و منابع جامعه ي میزبان انجامیده و اثرات منفی گردشگري را به حداقل 

أکید گردشگري خالق بر فرهنگ و جامعه ي میزبان این امکان را براي ایران به وجود آورده که خود را به عنوان یکی از مقاصد مطرح رساند. تمی

در این زمینه معرفی نماید. اما این مهم به سادگی میسر نشده و نیازمند فراهم شدن زمینه هایی است که دولت، مردم و بخش خصوصی هر یک 

  ).2006کنند (یونسکو، ایفا می نقشی را در آن

  راهکارها:

بنابراین گردشگري ). OECD,2014رابطه ي بین فرهنگ و گردشگري یکی از دالیل اصلی رشد گردشگري در دهه هاي اخیر بوده است (

تصمیم سازان بخش گردشگري خالق با تأکید بر فرهنگ می تواند تقاضاي زیادي را جذب نموده و انقالبی در این زمینه ایجاد نماید. مدیران و 

ایران دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که راه پیشرفت ایران در زمینه ي گردشگري، حفظ و ارتقاي خرده فرهنگ ها است. وجود فرهنگ 

ردشگري خالق غنی، خرده فرهنگ هاي مختلف و آداب و رسوم منحصر به فرد در بخش هاي مختلف زمینه را براي ورود پر قدرت ایران در گ

آورد. توسعه ي گردشگري خالق هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایی حائز اهمیت است. اما به دالیل زیر در مناطق روستایی فراهم می

  از اهمیت بیشتري برخوردار است:

 حال مکمل براي کشاورزي در نواحی  کاهش درآمد خانواده هاي روستایی و افول کشاورزي، نیاز روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین

  ).1394تواند این خالء را پر نماید (طباطبایی و همکاران، شود و گردشگري خالق به بهترین شکل میروستایی احساس می

  امروزه در سطح ملی مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش جمعیت شهري و عوارض مختلف آن یکی از دشواري ها و مشکالت کشور

آورد، مشکالتی از ). مهاجرت روستاییان به شهرها مشکالتی را هم در روستاها و هم در شهرها پدید می1391شود (نظریان، می محسوب

قبیل پیر شدن جمعیت روستاها، افول کشاورزي، برهم خوردن هرم سنی روستاها، افزایش بیکاري در شهرها و جذب نشدن روستاییان 

باشد. یکی از دالیل اصلی این مهاجرت مشکالت فرهنگی شهري از جمله مهم ترین مشکالت این پدیده میمهاجر در محیط اقتصادي و 

تواند در بهبود و رفع این مشکل بسیار مؤثر اقتصادي خانواده هاي روستایی در روستاها است که گسترش گردشگري در این مناطق می

 واقع شود.

 م در فرآیند تولید، همواره جایگاه ویژه اي در اقتصاد دارد. امروزه تأثیر و اهمیت کشاورزي بخش کشاورزي به عنوان یکی از بخش هاي مه

و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و نیاز بخش هاي مختلف اقتصادي کشور به کشاورزي واقعیتی است که اگر مورد بی 

). وارد نمودن روستاها بر چرخه ي 1392زد (عزمی و همکاران،  توجهی قرار نگیرد به رشد و توسعه ي کشور آسیب بزرگی خواهد

تواند به افزایش تمایل روستاییان به ماندن در روستاها منجر شده و از مهاجرت آن ها به شهرها جلوگیري نماید و از این گردشگري می

  ا ایفا کند.طریق نقش مهمی را در احیا و حفظ کشاورزي به عنوان فعالیت اقتصادي مادر در روستاه
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 این در ريبیشت مالحظات نیازمند و بوده پذیر آسیب بیشتر گردشگري فرآیند مقابل در شهري هاي محیط به نسبت روستایی هاي محیط 

 جتماعی،ا اقتصادي، منافع حفظ پایدار گردشگري در. یابدمی بیشتري اهمیت روستایی گردشگري پایداري مفهموم بنابراین. است زمینه

 )2003، 15(ریچاردز و هال رسدمی حداکثر به جامعه اعضاي مشارکت و گیردمی قرار اولویت در میزبان ي جامعه محیطی زیست و فرهنگی

 هترینب روستایی مناطق در خالق گردشگري ي توسعه گفت توانمی بنابراین گرفته قرار توجه مورد نیز خالق گردشگري در مفاهیم این

  .است پایداري مفهوم با انطباق براي روش

در ایران به دلیل تنوع آب و هوایی و قومیتی که وجود دارد، روستا ها در مناطق مختلف از خرده فرهنگ هاي متفاوتی برخوردارند.  روستاها:-

ب گردشگر نوع مسکن، پوشش، عادات غذایی و شیوه هاي امرار معاش در روستاهاي مختلف ایران متفاوت است. استفاده از این تفاوت ها در جذ

یی داخلی و خارجی راهکاري براي وارد کردن روستاها به چرخه گردشگري و ایجاد اشتغال در این واحد اجتماعی است. سازماندهی خانه هاي روستا

ري جهت اقامت گردشگران، کمک به راه اندازي رستوران هاي ارائه دهنده ي غذاي محلی توسط روستاییان در روستاهاي گردشگر پذیر، برگزا

رسد. زیرا روستاهاي جشنواره هاي بومی محلی، همچنین برگزاري جشنواره هاي مرتبط با محصوالت کشاورزي ایده هاي مناسبی به نظر می

باشد و همین خاص دهند که در مناطق دیگر قابل کشت نمیمناطق مختلف ایران و دلیل تنوع آب و هوایی و اقلیمی محصوالتی را پرورش می

  نماید.ت کشاورزي هر منطقه، زمینه را براي برگزاري جشنواره هاي مبتنی بر محصوالت کشاورزي فراهم میبودن محصوال

در گردشگري خالق، شهرها در وهله ي اول نیاز به مکان هایی دارند تا گردشگر بتواند وقت خود را در آن مکان ها گذرانده و با  شهرها: -

ی در مناطق آرام شهرها تا گردشگر در آن مکان ها با آرامش بتواند شاهد زندگی عادي در آن شهر بوده مردم محلی تعامل داشته باشد. مکان های

معه و آن را از نزدیک لمس نماید. در وهله ي دوم این شهرها نیاز به جاذبه هایی دارند که تلفیقی از هنرهاي مدرن و سنت هاي حاکم بر آن جا

راستاي ایجاد جاذبه هاي بدیع در شهرهاي بزرگ خود مانند وین، از معماري مدرن و خالقانه حمایت کرده باشد، به عنوان مثال کشور اتریش در 

الگوبرداري از این تجربه هاي موفق و تغییر و بومی ). OECD, 2014و همچنین گسترش هنرهاي خیابانی را در دستور کار خود قرار داده است(

را در بسیاري از شهرهاي ایران به حرکت درآورد.استفاده از نقاشی هاي خیابانی با تم هاي فرهنگی،  تواند موتور گردشگري خالقسازي آنها می

سازمان دهی تک نوازي یا اجراي گروهی موسیقی در خیابان هاي خاص و با مجوز هاي دولتی، تعریض مسیرهاي پیاده روي در فضاهاي شهري 

ماتی مانند، کافه ها، رستوران ها، برگزاري تئاترها و نمایش هاي عروسکی خیابانی، توسعه ي و اختصاص بخشی از این پیاده روها به فضاهاي خد

تواند از پیشنهادات مفید در این فضاي سبز و پارك ها و همچنین حمایت از طرح هاي معماري تلفیقی با فضاسازي مدرن و تزیینات سنتی می

  زمینه باشد.

ور که در بخش هاي پیش اشاره شد بسیاري از اماکن قدیمی ایران قابلیت تبدیل به هتل ها و همانط تغییر کاربري خانه هاي قدیمی:-

روند، در حالی که پاید که رو به زوال و نابودي میباشند. این اماکن که امروزه بال استفاده رها شده اند دیري نمیاقامتگاهاي سنتی را دارا می

  امتی خاطره انگیز را براي گردشگران رقم زد.توان با مرمت و مقاوم سازي آن ها، اقمی

: بسیاري از کشورها امروزه به این نوع گردشگري توجه نشان داده و از استفاده از مناطق جنگی به عنوان جاذبه ي گردشگري سیاه-

واند تجا مانده از جنگ تحمیلی میکنند. مناطق به مکان هاي به جا مانده از جنگ یا بالیاي طبیعی به عنوان جاذبه هاي گردشگري استفاده می

با سازماندهی مناسب جاذبه ي حیرت انگیزي براي گردشگران داخلی و حتی خارجی بوده و حس تلخ جنگ و شرایط سخت آن را براي آن ها 

  کند.تداعی می

دارند، همان طور که در بخش پیشین اشاره پیشنهادات ارائه شده در باال تنها در حد ایده هایی هستند که براي اجرا نیاز به مهیا شدن زمینه 

ی فرینشد، حمایت از ایده هاي خالقانه و ترویج روحیه ي خالق در جامعه، تنها بخشی از راه است که براي اجرایی شدن و تبدیل به نوآوري و کارآ

ین رأس این مثلث، نقش سیاست گذاري نیاز به مشارکت مردمی، حمایت هاي دولتی و همکاري بخش هاي خصوصی دارد. دولت به عنوان مهم تر

توانند با ایجاد یک محیط مساعد از طریق اعطاي مشوق هاي مالیاتی و اعطاي وام و کمک هاي کند. در این راستا دولت ها میو حمایتی را ایفا می

موزش نیروي انسانی است. خالقیت، نوآوري مالی به حمایت از این جریان بپردازند. از سوي دیگر یکی دیگر از وظایف مهم دولت در این زمینه، آ

توانند این آموزش ها را در مدارس به صورت و کارآفرینی هرسه نیاز به نیروي انسانی آموزش دیده و کارآزموده دارند، در این زمینه دولت ها می

                                                           
15 Hall 
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اضافه کردن واحد درسی کارآفرینی به دروس تواند با پایه اي آغاز نموده و روح خالقیت را در کودکان تقویت نماید. در مرحله ي بعدي می

 دانشگاهی، بعد عملی بیشتري را به این آموزش تزریق نموده و آن را به سوي اجرایی شدن پیش ببرد. همچنین برگزاري کارگاه هاي آموزشی در

و مدیریت کسب و کارهاي کوچک مرتبط با مناطق مختلف به ویژه در روستاها، مانند کارگاه هاي آموزشی صنایع دستی و کارگاه هاي راه اندازي 

  تواند از جمله ي این اقدامات باشد. گردشگري می

تواند با تزریق سرمایه به مناطق مورد نیاز شکل گیري جریان گردشگري خالق را در این مناطق سرعت ببخشد. البته بخش خصوصی نیز می

ی است. حضور بخش خصوصی به ویژه در مناطق کوچک به شرطی براي منطقه پوشنقش دولت در هدایت سرمایه در این زمینه غیر قابل چشم

سودآور خواهد بود که این بخش در راستاي حفظ منابع و منافع اقتصادي، فرهنگی و زیست محیطی این جوامع، به تعدیل سود خود پرداخته و 

در غیر این صورت سرمایه گذاري و رشد گردشگري در این مناطق اگر تالش نمایند تا در مسیر انتقال دانش به مردم بومی آن منطفه گام بردارند. 

در  ابا انتقال دانش و اشتغال زایی براي جامعه محلی همراه نباشد، نه تنها سودي براي آن منطقه به دنبال ندارد بلکه اثرات منفی گردشگري ر

آورد. بنابراین بخش خصوصی از طریق همسو شدن با منافع جامعه می ذهن ساکنین محلی پررنگ جلوه داده و زمینه هاي نارضایتی آنها را فراهم

توانند در فرایند کارآفریتی میزبان و در سایه حمایت ها و هدایت هاي نهاد هاي دولتی و سرمایه گذاري سازمان دهی شده در مناطق مورد نیاز می

  مؤثر واقع شده و هم خود و هم جامعه ي میزبان را منتفع نماید.
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