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 چکیده

فرهنگی مورد آنالیز قرار  -مدل کسب و کار پیشنهادی برای گردشگری خالق در چهارچوب توریسم پایدارارتباطی

عی درک می شود، این موضوع از اگرچه توریسم خالق عموما به عنوان فرمی از توریسم فرهنگی اجتما. گرفته است

عالوه بر این، این مقاله به . توریسم، زبان ارتباطی جهانی متفاوت از جریان اصلی گردشگری فرهنگی می باشد

برای شهرها و  تواند در توسعه  پایدار پردازد که مدل کسب و کار چطور می چگونگی این موضوع می آنالیز

مقاله . یرد واز ظرفیت های بالقوه تاریخی و فرهنگی آنها استفاده بهینه شودروستاهای کوچک مورد استفاده  قرار گ

وآموزش چگونگی این موضوع می پردازد که توریسم خالق چگونه می تواند توسعه ای سودده  همچنین به تشریح 

 .و پایداراجتماعی  را برای جوامع کوچک  وبزرگ در کشور به ارمغان آورد

 

 ارتباطی، توسعه پایدار، میراث بالقوه، گردشگری خالق، جوامعزبان : یکلیده های واژ
The communicative language of human societies: a perspective on the teaching  

of creative tourism 
Abstract 
The business model proposed for creative tourism is analyzed in the framework of 

sustainable communication-cultural tourism. Although creative tourism is generally 

understood as a form of social cultural tourism, tourism is a universal 

communication language that is different from the mainstream of cultural tourism. In 

addition, this paper examines how the business model can be used in sustainable 

development for small towns and villages and to be used to maximize their potential 

historical and cultural potential. The article also describes and teaches how this 

creative tourism can bring sustainable and socially sustainable development for the 

small and large communities in the country. 
Key words: communication language, sustainable development, potential heritage, 

creative tourism, societies 
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 مقدمه

گیری سفر به  تر جهت صورت تخصصیه ب. باشد توریسم خالق فرمی از توریسم فرهنگی می

باشد و  سمت فهم و یادگیری بیشتر از هنر، تاریخ یا ویژگی های خاص یک مکان اجتماهی می

کنند   که به این مناطق سفر می این مناطق ساکن هستند را با کسانی ارتباطی بین آنهایی که در

 ییاین نوع توریسم همچنین به بازدیدکنندگان آموزش و پیشنهاد فرصتها. کنند را ایجاد می

های خالقانه از طریق مشارکت فعاالنه در تجربیات یادگیری می دهد، ضمن  برای توسعه ظرفیت

بیشتر مردم با فرهنگ در زمان های ویژه همچون تعطیالت نیز اینکه فرصت هایی برای آشنایی 

گردشگری خالق فراتر از دید کلی به توریسم می باشد و شامل جذب عمیق . شود فراهم می

های  ها در یادگیری فرهنگ مقاصد گردشگری می باشد، یعنی جائیکه آنها در فعالیت توریست

گردشگران . کنند های خالقانه شرکت می دستی، هنر و دیگر فعالیت بسیاری همچون صنایع

خواهند در این  شوند و می های فرهنگی راضی نمی محض پدیده ةخالق دیگر تنها با مشاهد

آنها به آرژانتین می روند تا رقص تانگو را یاد بگیرند، به  –پدیده ها نیز مشارکت داشته باشند 

می روند تا به طبخ غذاهای سنتی اقدام  روسیه می روند تا آیکون ها را نقاشی کنند و به فرانسه

به الله جین همدان روند تا سفالگری یادگیرند ویا به اصفهان می روند تا فرش بافی و .کنند وبایا

 .گز پختن را یاد بگیرند و غیره

 

 طرح مسئله

اگرچه گردشگری خالق عموما به عنوان فرمی از توریسم فرهنگی اجتماعی شناخته می 

اس از رشته اصلی اهمیت آموزش توریسم فرهنگی متمایز می باشد که ما در این شود، اما در اس

که توریسم مرسوم فرهنگی براساس دیدن و  حالی در. آن خواهیم پرداخت مقاله بیشتر به

این . باشد باشد، توریسم خالق براساس تجربه و مشارکت و یادگیری می مشاهده کردن می

نوان نسل بعدی توریسم فرهنگی می باشد که سطح باالی موجب قرارگیری توریسم خالق به ع

عالوه . کند می ءهای فعال را ارضا گرایی شخصی با تمرکز اصلی بر روی توسعه مهارت نیاز به واقع

 براین، توریسم خالق مقوله ای مخفی شده در پشت توریسم فرهنگی به صورت کلی نیست، چرا

آیندهای مختلف همچون رقصیدن، آواز خواندن، که توریسم خالق از منابع توریست برای فر

به توریسم فرهنگی  که به مراتب از نظر ماهیت نسبت کند ها و غیره استفاده می نقاشی، فستیوال
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یکی از . است ترگرایی از محیط و شرکت برای توسعه مقصد پایدار مرسوم براساس مصرف

توریسم . و اعتبار تجربه استمسایل اصلی در مصرف گردشگری، شامل توریسم خالق، سنخیت 

مکان خاص جایی . خالق بر اساس صحت تجربه ای است که در اختیار گردشگر قرار می گیرد

یکی می تواند . تواند به عنوان نشانه ای برای سندیت رخ دهد های خالق می است که فعالیت

ما تنها کوبا رقص سالسا را از رقصنده های درجه یک جهانی در بسیاری کشورها یاد بگیرد ا

تامین کننده اتمسفر و فضایی است که نشانه های اعتبار و سندیت برای تجربه کالس های 

از این رو، اگرچه صنایع خالق عموما دارای پیوند مکانی نیستند، اما . سالسا را پیوست می کند

قیت اماکن به خودی خود بخشی از تجربه خالق  اجتماع می باشند و می تواند به تحریک خال

 .به خودی خود منجر شود

 

 چارچوب نظری

توریسم خالق در منابع فرهنگی برای جذب بازدیدکنندگان برای یک مقصد به شمار می 

همچنین فرمی از توسعه جوامع خالق توسط شبیه سازی صنایع خالق از بیرون می باشد . رود

کسب و کارارتباطی  مدل .بخشد های ناشی از توریسم بهبود می که اقتصاد بومی را در سود

 .توریسم خالق فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل است

 

 
 مدل کسب و کار توریسم گردشگری اجتماعی فرهنگی – 6شکل 
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 :گروه از عناصر است ۵ی شامل فرهنگ یاجتماع یگردشگر مدل کسب و کار توریسم خالق

 عوامل تقاضا

ه صنایع خالق در صنعت قرن گذشته میالدی به تشویق توسع ۰۹اقتصاد تجربی از دهه 

ها، و مشارکت در  منظور یادگیری مهارت توریسم برای ایجاد بازارها و افزایش تمایل برای افراد به

. پردازد و در این زمینه رشد کرده است باشد، می خلق تجربیات فرهنگی اجتماعی جدید می

آنست که مردم  نسل به سرعت در حال افزایشی بمب جمعیتی در سنین بازنشستگی به معنای

ی که یها ها و مکان ات فراغت بیشتر و منابع مالی در دسترس برای کشف فعالیتقبیشتری با او

به لطف صنعتی سازی سریع در انتهای قرن . پیش از این آنها ندیده اند، اقدام خواهند کرد

کنولوژی نوزدهم میالدی تا انتهای دهه هشتاد قرن بیستم، دانش و آگاهی هنری، به کارگیری ت

نسل جدید مردم فعال . های گذشته در کشورهای با بازارهای خروجی غالب از دست رفته است

در این بازارها نیاز به یادگیری و بازیابی برای نسل هایی هستند که این از ( سال و باالتر ۱ )

جهانی شدن و تداوم افزایش دسترسی به . دست رفتن مهارت ها و فناوری های را سبب شدند

اطالعات از طریق فناوری ارتباطات، آگاهی به هنرها، فرهنگ و صنایع دستی فراموش شده 

این موضوع . بومی برای حجم باالیی از مردم در بازارهای توریستی خروجی در دسترس است

سبب تمایل بسیار بزرگتر برای رفتن به مقاصدی می شود که می توانند تجربیات بی همتایی را 

 .کجا نتوان به مثابه آن پیدا کرد چشاید در هیایجاد کنند که 

عالوه بر تمایل عمومی در عوامل تقاضا، یک تقاضای متحد برای توریسم خالق بر روی 

برای مثال آمریکا، آلمان، )بزرگترین بازارها برای توریسم در ماورای مرزهای خشکی و دریایی 

 :یل شرح داده شده استصبه تف وجود دارد که در پاراگراف های بعدی( انگلستان و غیره

 

 مشارکت در فرهنگ اجتماعی و خالقیت

 ۳۲.۴میالدی به  ۳۹۹۹میلیارد دالر در سال  ۳۲فروش صنایع دستی و هنر در آمریکا از 

میالدی رسیده و که به دلیل رکود اقتصادی حاکم در آن زمان، این  ۳۹۹۰میلیارد دالر در سال 

درصد  ۵۵، ۳۹۹۰در سال . یالدی یکسان بوده استم ۳۹۹۱با سال  ۳۹۹۰مقدار در سال 

 ۹ میالدی،  ۳۹۹۱در سال . آمریکایی ها در حداقل یک پروژه صنایع دستی مشارکت کرده اند

در ایجاد هنر مشارکت داشته اند ( ساله و باالتر ۱ )درصد تمامی شهروندان بزرگسال در آمریکا 

این نشاندهنده . میالدی شده است ۳۹۹۴درصدی در مقایسه با سال  ۳که موجب افزایش 
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میلیون نفر از مردم در مسایل هنری از طریق برخی فرم های خالقیت شرکت  ۳۳.۲آنست که 

مشارکت غیرفعال در مقوله های هنری ( ۳۹۹۱تا  ۳۹۹۴از سال )در همان دوره . کرده اند

در جامعه . درصدی مواجه شده است ۲با کاهش ( موزه، گالری ها و رخدادهای فرهنگی ندید)

 ۲۹درصد تمامی بزرگساالن در حلق هنر مشارکت داشته اند و  ۵ ، حداقل ۳۹۹۲اروپا در سال 

ای ساخته اند و یا اوقات فراغت خود را در عکاسی آماتور  حرفهدرصد نیز فیلم های غیر 

در  میلیارد دالر ۱.۴ در کانادا، فروش مواد برای مسایل هنری و صنایع دستی از . گذرانده اند

 . میالدی رسیده است ۳۹۹۲میلیارد دالر در سال  ۳۲.۲میالدی به  ۳۹۹۴سال 

 

 اصالت و حفظ میراث فرهنگی

تقاضا برای اصالت در توریسم فرهنگی اجتماعی به رویکردی مبدل شده که حفظ میراث 

ت مردم بیشتر و بیشتر با اصالت یا واقعی. فرهنگی برای استفاده از توریسم خالق را سبب شود

در بسیاری . شوند های بومی و مشابه آنها راضی نمی ای شامل تاریخ یک مکان، مراسم مرحله

روند . موارد، صداقت فرهنگی ممکن است به خطر بیفتد و امواج فرهنگی ناخواسته شکل گیرد

ها در هنر و تولید صنایع دستی  و مهارت ها خلق مفهومی فناوری سال اخیر به سمت باز ۹ در 

این نشاندهنده عوامل . ل با نمایش مصنوعی میراث فرهنگی تغییر پیدا کرده استدر مقاب

 .شود های اصیل آن می فرهنگی و فرم تقاضای باال برای توریسم خالق و ابزاری برای حفظ میراث

 

 تعامل انسانی و غوطه وری فرهنگی اجتماعی

ات فراغتی موجب وری فرهنگی در طی سفرهای اوق تقاضا برای تعامل انسانی و غوطه

های اجتماعی در روی  به لطف شبکه. سال اخیر شده است ۳۹افزایش توریسم خالق برای 

 ۵اینترنت و انطباق های فناوری جدید، ارتباط بین جوامع بومی و بازدیدکنندگان در خالل 

ها،  ها، تشکل تواند تورهای فرهنگی را به انجمن این می. سال اخیر رشد سریعی داشته است

تواند از حیطه کاری طراحی تور توسط اپراتورهای تور و  ها و افراد تبدیل کرده و می ازمانس

ی همچون سازمان تبادل جهانی، تجربه و آزمایش یها سازمان. های مسافرتی خارج کند آژانس

هایی از این هستند که چطور تقاضای تعامل انسانی  المللی، و بسیاری دیگر مثال در زندگی بین

بسیاری از برنامه . ت ماورای سفرهای معمولی با لیستی از اماکن برای بازدید تبدیل شودبه سم

های اروپایی این تعامل را تشویق می کنند، به ویژه در یادگیری مهارت ها و سفر برای تبادل 
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انجمن اروپایی نواحی : برخی برنامه ها و سازمان ها شامل. خالق و فرهنگی را توصیه می کنند

های تاریخی، برنامه مسیرهای فرهنگی در اروپا، انستیتوی اروپایی مسیرهای فرهنگی، و شهر

 .شبکه توریسم فرهنگی اروپا و بسیاری دیگر می باشد

 

 سفر فرهنگی و توریسم

باوجود ویژگی انبوه آن، توریسم فرهنگی مرسوم به مشارکت برای توریسم خالق در راههای 

سپس، آن . ین شامل توسعه مقاصد و میراث فرهنگی می شوددر ابتدا، ا. مختلف منجر می شود

در اختیار عالقمندان به فرهنگ قرار می گیرد که در طب سفر اخیر یا در طی سفر برنامه ریزی 

شده به مقصد توریسم فرهنگی، تصمیم به تغییر نگرش خود ار حالت شهودی و بازدید به سمت 

 .مشارکت و خالقیت تغییر پیدا کرده است

 

 وامل عرضهع

تحت تاثیر همان سهامدارانی است که برای  نشا عوامل عرضه برای توریسم خالق در اکثریت

مرحله توسعه عرضه و درجه شمولیت سهامداران در سطح محلی . کنند توریسم فرهنگی کار می

به صورت گسترده ای نقش عوامل عرضه را به عنوان منابعی برای توریسم ( را ببینید ۳شکل )

 .تعیین می کند خالق
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 سهامداران اصلی در تشکیل محصول توریسم فرهنگی: توریسم فرهنگی – 0شکل 

 اجتماعی نگینقش آنها در برند صنایع خالق و

آنها به صورت افزایشی . صنایع خالق در مجموعه عوامل برای توسعه توریسم قرار می گیرد

نقش آنها در برندینگ نیز برای  .برای بهبود مقاصد و رقابت و جذب کردن به کار می روند

نقش  قبا توسعه توریسم خال. برندینگ کشورها در توریسم خالق و فرهنگی بسیار مهم است

 .صنایع خالق به سرعت در سطح جهانی گسترش می یابد

 
 برندینگ مجموع کشورها و رتبه بندی آنها بر اساس صنایع خالق – 9شکل 

 

 تنوع فرهنگی جهانی

از سال . انی همواره یک عامل مهم برای توریسم فرهنگی به شمار می رودتنوع فرهنگی جه

را به عنوان عامل مهم در حفظ تنوع فرهنگی  سمیالدی یونسکو میراث فرهنگی نا ملمو ۳۹۹۲

 ثهمانطور که گفته شد، میرا. در مواجهه با رشد سریع جهانی شدن به رسمیت شناخته است

ر و زندگی در همان مقطع زمانی، نمایشگر و جامعه فرهنگی ناملموس اساسی سنتی، معاص

این موضوع یکی از عوامل عرضه اصلی بوده و منبعی برای توریسم خالق جهانی می . محور دارد

 .باشد
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 پیشنهادهای فرهنگی بومی بی همتا و صنایع دستی و هنر بومی منحصر بفرد

ارای شرایط بومی و مکانی این تنها یک جامعه واحد یا زیر ناحیه در جهان نیست که د

بفرد باشد که به عنوان پیشنهاد فرهنگی در هنر، صنایع دستی، رسوم یا هرگونه دیگر  منحصر

حتی اگر یک قرص نان در روستاهای . از بیان میراث فرهنگی ملموس یا ناملموس عنوان شود

اوتی است، همجوار و محلی به طرق مختلف ایجاد می شود یا یک موسیقی دارای شعرهای متف

پیشنهاد فرهنگی بومی نشاندهنده منابع و عوامل تقاضا برای بسیاری فرم های توریسم فرهنگی 

در موارد دیگر، . در بسیاری موارد این توریسم به سفرهای کوتاه محلی محدود می شود. است

این فناوری های مرسوم، صنایع دستی هنر در سطح جهانی مشهور می شوند و توریست های 

ق بسیاری را از اقصی نقاط جهان جذب می کنند، همچون اساتید کالس باال در خواند اپرا خال

این . در ایتالیا، نقاشان پیکری در روسیه یا کالس های سفال سازی در شهر سانتا فه ی آمریکا

رسوم محلی، که در ویژگی خود منحصر بفرد هستند، یکی از منابع اصلی برای توریسم خالق 

یشگر بزرگترین عامل تقاضا برای توریسم خالق در هر دو بخش داخلی و بین المللی بوده و نما

 .می شوند

 

م، منابع توریسم فرهنگی، مهمان نوازی و اقسام دیگر توریسم در ارتباطات سزیرساخت توری

 اجتماعی

زیرساخت های مجموع توریسم، منابعی برای توریسم فرهنگی مرسوم و برای دیگر انواع 

. می باشد که نقشی اصلی را به عنوان عامل عرضه برای توریسم خالق بازی می کنندتوریسم 

عرضه برای اعتبار، برای مثال، اگرچه برای توریسم خالق بسیاری از فاکتورها مهم می باشد، اما 

توسط پایه های زیرساخت توریسم محدود شده است که این موضوع مطابق با گزارش شاخص 

می باشد که نشاندهنده اختالف بین بازدیدکنندگان و امتیاز  ۳۹۹۰ال برندینگ کشوری از س

دیگر تاثیرگذاری بر روی عامل عرضه منابع توریسم فرهنگی می . اعتبار برای این دالیل است

امعی با عرضه ی منابع توریسم فرهنگی گرایش به توسعه محصوالت توریسم خالق جو. باشد

بارسلونا، سانتا فه، برلین، ورونا و غیره مثال های بارزی از این . سریع تر از جوامع بدون آن دارند

تاثیر  تموضوع هستند که چطور عوامل عرضه توریسم فرهنگی می تواند توریسم خالق را تح

 . قرار دهد
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 روش شناسی

توصیفی انجام شده -ای و میدانی و به روش تحلیل این پژوهش براساس مطالعات کتابخانه

های مختلف به صورت  لیل اطالعات بصورت کیفی و همچنین بررسی نظریهتجزیه و تح. است

 .و روش تحلیل پروژه براساس رویکرد هرمونیک است.استداللی وتفسیری صورت گرفته است

 

  یافته ها

شده و خدمات یکی از پدیده های اخیر برای جوامع بومی  ایجاد تولیدات توریسم خالق برند

که هنوز دارای دید به ایجاد یک توریسم خالق مجزا و ایجاد کشورهایی . به حساب می آید

تولیدات و خدمات ندارند، از زمانی که متوجه آن به عنوان بخشی از توریسم فرهنگی شدند، از 

در سوی دیگر، برنامه های . آن به عنوان بخشی از بازاریابی تولید بومی بهره برداری کردند

. ن های خالق، چشم اندازها یا رخدادها بسیار مهم استجهانی یا منطقه ای برای شناخت مکا

خوشه های خالق که تنوع و تغییر را به همراه . یونسکو دارای برنامه برای شهرهای خالق است

شهرهای چندفرهنگی داشته باشند، دارای ماهیتی قطعی در حالت های محلی خود هستند اما 

انکه مسیرهای خالق نیز گاها توسط نوع هنر همچن. همچنان در ارتباط با جهان نیز می باشند

 .یا فعالیت در صنایع خالق همچون موزیک، نمایش، رقص و غیره به کار می رود

اد تولیدات توریسم خالق و خدمات، بسیاری رویکردهای توسط جبه خاطر پیچیدگی ای

DMO ز به صورت می گیرد که یک برگزارکننده تور می باشد و همچنین دیگر سازمان ها نی

 :سمت توسعه توریسم خالق به اشکال زیر می روند

برخی رویکردهای توریسم . تولید توریسم خالق وابسته به مقصد می باشد: بر مبنای مقصد

کنندگان تور می  تیپیکال به سمت شهرهای خالق، چشم اندازهای خالق، یا برنامه های برگزار

 . به توریسم خالق استفاده می کنند باشد که از منابع در مکان های مختلف و نه منحصر

های  این برنامه. تولید توریسم خالق از حیث جغرافیایی پراکنده است :بر مبنای فعالیت

توریسم خالق برمبنای فعالیت منسجم اجتماعی و پیگیر این تمرکزها، استقالل از مکان 

فرانسه تا ایتالیا را  باشد که ممکن است از های رنسانس در نقاشی می های استایل همچون کالس

 .های امپراتوری روم دربرگرفته و حتی تا مرز کشورهای حوزه دریای مدیترانه نیز برود گدر جن
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 ملموس توریسم خالق درارتباطات اجتماعی مزایای ملموس و نا

که تعریفی برای آن  OECDکه مزایای ملموس از توریسم خالق می تواند بر طبق  درحالی

ملموس از توریسم خالق سنجشی بسیار سخت و دشوار  جیده شود، مزایای ناارائه داده، سن

 :صورت زیر خالصه شوده مزایای ملموس از توریسم خالق می تواند ب. دارد

 ؛(ملموس ملموس و نا)افزایش دارایی های فرهنگی و خالق  –پایتخت فرهنگی 

 گی از طریق توریسم خالق؛رشد دسترسی جغرافیایی برای صنایع خالق و فرهن – توسعه بازار

برای توریسم  یافزایش برنامه های نوآوری اساسا به عنوان منابع با قابلیت های نوآور – نوآوری

 خالق می باشد؛

یکی از مهمترین مزایای توریسم خالق با در نظر گرفتن ویژگی های آن به  – سازی پایدار

 آورانه اد و فعالیت نوجعنوان فرایند ای

های هنرهای بومی و صنایع دستی معموال بسیار شناخته شده  برند – محسوس شدن برند

توریسم خالق کمک به محسوس شدن برند می کند و از این رو، موجب افزایش . نیستند

 موجودیت برند برای جوامع کوچک می شود؛

ندان، عالوه بر شغل توریسم سنتی و مرسوم، توریسم خالق برای هنرم – ایجاد اشتغال

 شاغالن صنایع دستی و دیگر گروه های حرفه ای ایجاد شغل می کند؛

عالوه بر صادرات نرمال توریسم، توریسم خالق به مشارکت با صادرکنندگان صنایع  – صادرات

 .خالق و فرهنگی می پردازد و در غیر اینصورت با صادرات توریسم مرتبط نیست

 : لمحسوس از توریسم خالق میز شام مزایای نا

تمرکز بر روی هنرهای محلی ناب و منحصر به فرد و  – بفرد بودن هویت محلی و منحصر

 صنایع دستی موجب تحکیم و قوت گیری هویت محلی می شود؛

توسط افزایش مقادیر اجتماعی که همکاری های اجتماعی را برای ایجاد  – پایتخت اجتماعی

ی دهد و در واقع ارتقای اجتماعی به لطف و برگزاری تولیدات توریسم خالق و خدمات ارتقا م

 توریسم خالق شکل می گیرد؛

به جای تخریب ارزش های فرهنگی، جوامع کوچک یاد میگیرند  – حفظ ارزش های فرهنگی

 که از ارزش های فرهنگی محلی خود به کمک توسعه توریسم خالق حمایت کنند؛



 03                                                  گردشگری خالقآموزش  منظری از: ارتباطی جوامع انسانی زبان

مشارکت در تولید توریسم خالق و ماهیت تجربه و  –تعامل انسانی جهانی و تبادل فرهنگی 

 خدمات آن موجب تعامل انسانی و تبادل فرهنگی بیشتر و بیشتر در یک مقیاس ثابت می شود؛

به منظور رقابت موفق برای بازارهای توریسم خالق، که  – تنوع گرایی فرهنگی بومی

ه تاکید و بسیاری به منحصر بفرد گرایی پیشنهادهای توریسم حساس هستند، جوامع مجبور ب

حفظ ماهیت فرهنگی بومی خود بود و با افتخار به آن مکان یک تنوع گرایی واضح را برای 

 .منابع توریسم خالق فراهم می کنند

 نتایج مالی برای مقاصد

توریسم خالق . نتایج مالی برای مقاصد پنجمین عنصر مدل کسب و کار توریسم خالق است

ط ایجاد درآمد برای جمعیت محلی و عایدی برای مربوط به مشارکت در اقتصاد محلی توس

تراوش از اقتصاد بومی یا محلی تقریبا توسط . بودجه شهرداری از طریق مالیات ها می باشد

 .افراد ساکن در آن محله ها تامین می شود

 بحث ونتیجه گیری

گیرد مدل کسب و کار توریسم خالق اساسا از مدل کسب و کار توریسم فرهنگی رایج منشا می 

توریسم فرهنگی بر روی . در ابتدا، آن براساس ابزارهای منابع متفاوت می باشد(.  جدول )

، حضور قوی میراث روستایی، زندگی (ها فستیوال)های ایکونیک، رخدادهای مهم  ساختمان

همچون ایتالیا، فرانسه، )فرهنگی در مقصد و جغرافیای مشهور محدود و نایاب بهره می برد 

 (.مصر، انگلستان و غیرهاسپانیا، 

 
 یک مقایسه بین مدل های کسب و کار -توریسم خالق و فرهنگی   – 6جدول 

ویژگی های اصلی مدل کسب و کار 

 ی فرهنگیاجتماع توریسم خالق

ویژگی های اصلی مدل سنتی کسب و 

 کار توریسم فرهنگی

بر اساس پایتخت خالقیت : مجموعه منابع

هر فرایند . بومی در توسعه ثابت می باشد

هنری یا خالقانه می تواند منبعی برای توریسم 

بافی در مصر تا رقص  از سبد: خالقانه باشد

سامبا در کوبا، از کالس های نواختن گیتار در 

 کازنالوم تا جوشکاری ریپوس در نیویورک

بر اساس منابع میراث : مجموعه منابع

فرهنگی موجود با ویژگی های از پیش تعیین 

بناهای ایکونیک، رخدادهای : اشدشده می ب

فوق فرهنگی، برندهای دارای قدمت 

لیست میراث جهانی : تاثیرگذار همچون

 یونسکو، لیست مقبره های ملی و غیره
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گروه های کوچک و افراد با  : بازارهای هدف

 منافع کم

گروه های بزرگ و افراد با : بازارهای هدف

 تمایالت بزرگ در فرهنگ

مشارکت غیر  : ث فرهنگیمزایا برای میرا

، مسئولیت مداری بازدیدکنندگان، ایجاد بمخر

 میراث فرهنگی جدید

توریسم : مزایا برای میراث فرهنگی

فرهنگی انبوه پیش از این به عنوان خطری 

برای بسیاری از سایت های تاریخی فرهنگی 

 .به حساب می آمد

بسیار باال، به این دلیل که توریسم : پایداری

 اساس فرایند متداوم ایجاد می شود خالق بر

محدود، به این دلیل که منابع برای : پایداری

 رتوریسم فرهنگی در بسیاری موارد نو آو

 .نیست

 

از –تقاضای توریسم خالق، از سوی دیگر، مرتبط با نیاز به یادگیری و تجربه فرایند خالق 

در روسیه و سا ختار محلی مسنوجات و پارچه در منطقه ماپوچه در شیلی تا نقاشی پیکر 

در برخی بازارهای خروجی، همچون آمریکا، تقاضا برای تجارت قوی و ایجاد . می باشد -ماسوله

و به دلیل اینکه توریسم خالق نیاز چندانی به بناهای تاریخی . صنایع دستی بسیار باال است

ستاهای بسیار کوچک و ندارد، وقایع مهم و لیست یونسکو، می تواند درباره آن از شهرها و رو

بزرگ همچون از برلین و بارسلونا تا روستاهای کوچک در امتداد رودخانه یانترا در دست های 

 . مرتفع پرو را شامل شود

دیگر مقوله مرتبط با توریسم فرهنگی درصد عظیم توریست های فرهنگی تصادفی می باشد 

یکبار در مقصد خود استفاده کرده گردش گرانی که از محصوالت و تولیدات توریسم فرهنگی  –

. توسط دارایی های فرهنگی آنها ایجاد نمی شود ااین مقصد ه بهاند، اما انگیزه آنها برای سفر 

این موضوع باعث می شود تا پیش بینی های مالی و برنامه ریزی بسیار دشوار شود، به ویژه این 

ی دهد که گپ های بزرگ در آمار تحقیقات نشان م. دشواری در بازارهای داخلی پیش می آید

درصد بر  ۴ درصد و  ۲۱درباره توریست های فرهنگی رخ می دهد؛ تنها در آمریکا تفاوتی بین 

 . روی درصد تمامی گردشگران هست که گردشگران میراث فرهنگی نام دارند

 منابعی برای توریسم خالق در اصفهان

م موجب رونق منابع برای رشد و جو توسعه ای توریس اصفهان رسومات فرهنگی غنی

 .توریسم خالق شده است
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در رتبه شهرهای   اصفهاناگرچه . رسومات تاسیس شده در صنایع خالق ایجاد شده است

میالدی قرار دارد، اما  ۵ ۳۹برتر گردشگری خالق برای صادرات صنایع خالق براساس آمار سال 

در توسعه دوجانبه صنایع خالق  کشور وضعیت جدید به خود گرفته و پرستیژی بین المللی

 .مدرن و سنتی را به خود گرفته است

وزارت )حمایت سازمانی از دولت . های ملی و اروپایی حمایت سازمانی از طریق برنامه

، مقامات توریسم محلی، (ای، وزارت اقتصاد، صنعت و توریسم فرهنگ؛ وزارت توسعه ناحیه

ی به منظور صنعت خالق و توریسم خالق مورد نیاز ا جامعه اروپایی برای حمایت مالی و حرفه

 .است

در مکان های برتر منابع فرهنگی جهان قرار دارد که  اصفهان. منابع توریسم فرهنگی مرسوم

عالوه بر این، کشور یکی از . این موضوع باعث رقابتی شدن آن در سطح جهانی شده است

راتژی توسعه توریسم فرهنگی به کمک معدود کشورهایی است که به تفصیل بسیار پیچیده است

 .متخصصان بین المللی اقدام کرده است

به خالصه سازی چند مثال می پردازد که می تواند توسط نمایندگان صنعت  ۳جدول 

 :توریسم به کار رود
 

 رانیا منابع برای توریسم خالق دراجتماعچند نمونه از  – 0جدول 

 القانهتوصیف فعالیت های خ مبنای خالقیت مکان

 فرش و پارچه بافی صنایع دستی بومی اصفهان

 کالس های ساخت ابزارهای دست ساز فناوری های باستانی نادر شیراز

 کالس های تولید ماست مواد غذایی لذیذ و محلی مازندران

 و اصفهان

 وکاشانرازیش

فناوری های بومی برای جمع آوری 

داروهای گیاهی، روغن ها و ساخت 

 س دارعطرهای اسان

کالس هایی برای جمع آوری داروهای 

گیاهی و درمان طبیعی در کوهها ، کالس 

 های ساخت عطر و روغن

فرم منحصر بفرد سرامیک ها و  همدان

 طراحی سفال

کالس های طراحی و ایجاد سفال و 

 سرامیک

 کالس های تراشیدن چوب فرم های منحصر بفرد تراشیدن چوب یزد

قاسم آباد شمال 

 ایران

کالس هایی برای نواختن ابزارهای  وسیقی محلی و بومیم

موسیقی محلی و سنتی، خواندن آواز های 

 سنتی و بومی و غیره



6931 زمستان هفت،، شماره سی و دهمجتماعی، سال ا پژوهش ةفصلنام  90 

 :مزایای اقتصادی و اجتماعی توریسم خالق برای شهرداری های کوچک درایران

به عنوان مدل کسب و کار توریسم خالق که در باال نمایش داده شد، توسعه این نوع توریسم 

بگذارد که در واقع توسعه  رانیا ی تواند تاثیری مثبت بر روی شهرداری های کوچک درم

 :توریسم خالق را در نظر گرفته اند

 احیای صنایع دستی بومی، سنت ها، موسیقی و پوشش ها

 احیای مجدد غرور جوامع بومی در میراث فرهنگی آنها

 محبوب سازی رسومات محلی و فرهنگ آنها

 باستانی و صنایع دستیمحافظت هنرهای 

محافظت یکپارچه و انتفاع میراث فرهنگی در (: ملموس و ناملموس)محافظت از میراث فرهنگی 

آگاهی و در دسترس بودن، می تواند  نفضای توسعه جامعه، آموزش و توریسم، در کنار باال برد

آن بسیار  در افزایش هوشیاری در میان جوامع در راستای اهمیت میراث فرهنگی در ماهیت

 .مهم باشد

 ایجاد شغل و درآمد در صنایع خالق ورقابت افزایشی مقصد

اگرچه تحقیقات بیشتر مورد نیاز است، اما ما انتظار داریم که توسعه توریسم خالق موجب 

تخمین رشد اقتصادی قوی در مقصد ها بوسیله ارزش افزوده تجربیات توریست ها شده و هر 

ای هزینه کردن بیشتر در آن مکان داشته باشد و از این رو، گردشگری آمادگی بیشتری بر

 .مزیت های اقتصادی قوی تر برای شهرداری و ساکنان محلی ایجاد شود

 کاربرد مدل کسب و کار خالق برای توریسم فرهنگی و میراث فرهنگی اصفهان 

حلی به منظور کسب سود از مدل کسب و کار خالق، شهرداری های کوچکو بزرگ و دولت م

در عمل نشان داده . باید به ایجاد استراتژی هایی برای توسعه تولیدات توریسم خالق اقدام کند

برندینگ . شده که برنامه ها برای جذب بازدیدکنندگان داخلی و بین الملی کافی نبوده است

بازاریابی یک مقصد خالق را به عنوان گزینه ای برای توریسم  رمحلی و ناحیه ای، در کنا

بهرحال، در راستای توسعه توریسم خالق باید از کسب و کار . هنگی در کشور ایجاد می کندفر

توریسم به عنوان شرکت های توریستی در مسیری استفاده کرد که به ایجاد، فروش و تحویل 

تولیدات و خدمات توریسم خالق نه بر مبنای قوانین اتحادیه اروپا و سیاست های دولتی، بلکه 

 .ل اقدام کنندبصورت مستق
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