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 نام پدیدآور: عنوان و
سنجش عوامل مؤثر در تحقق پذیری گردشگری خالق روستایی )مطالعه موردی ارزیابی و 

 شادمانرامین(/ وستاهای بخش مرکزی شهرستان سرعین:ر

 بهرام ایمانیدکتر  استادان راهنما: 
 1398/11/14دفاع: تاریخ

 
 77صفحات: تعداد

 
 نامه:شماره پایان

 
 چکیده:

 هدف: 

یی متناست  هاشتاخ الگویی در خصوص سنجش خالقیت و استتررا   یارائهتحقیق پیش رو سعی کرده است تا با 

برای بررسی این پتانسیل در محیط روستایی گامی در این جهت برداشته و وضتعیت روستتاهای لتاا لاضتر نمونته 

قرار دهد کته بترای  موردسنجش هاشاخ به کمک این  -روستاهای برش مرکزی شهرستان سرعین-موردی خود را

 . کندیمی روستایی هاطیمحار موضوع خالقیت و بررسی آن را وارد اولین ب
 شناسی پژوهش: روش

مطالعات از طریق  ابتدا ، درانجام آنو برای  نظر هدف کاربردی بوده تحلیلی و از_نظر روش، توصیفی تحقیق لاضر از

عتد کالدتدی، بچهتار ، روستتاهاخالقیتت برای سنجش  است سپس شدهاسنادی انجام_یاصورت کتابرانهاکتشافی به

معیار مورداستفاده قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیتق  به همراه شانزدهو  یطیمحستیفرهنگی، اقتصادی، ز_اجتماعی

 135برش مرکزی شهرستان سرعین تشکیل داده استت کته  مدیران محلی، دانشجویان بومی و فعاالن گردشگریرا 

ها را پرسشنامه محقق ساخته تشکیل نمونه انتراب شدند. ابزار گردآوری داده انعنوبه -بر اساس فرموا کوکران-نفر 

دهد که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و خدرگان و پایایی آن از طریتق ضتری  آلفتای کروندتار متورد می

کته در قستمت آمتار ها به دو روش آمتار توصتیفی و استتنداطی بتود بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده

هتا از های گرایش مرکزی و پراکندگی و در قسمت آمار استنداطی جهت بررسی نرمتاا بتودن دادهتوصیفی از شاخ 

های تحقیق از آزمون تتی تتک متریتره و تحلیتل عتاملی تأییتدی اسمیرنف و برای بررسی سؤاا -مون کولموگروفزآ

 بودند. AMOSو  SPSSاین پژوهش افزارهای مورد استفاده در استفاده شده است. نرم
 : هایافته

ترین ( قرار دارد و پایین74/3های پژوهش لاکی از آن است که باالترین میانگین مربوط به بعد زیست محیطی )یافته

های گردشتگری ها نشان داد که تمامی معیارها و شاخ ( است. همچنین یافته49/3میانگین مربوط به بعد کالددی )

روستاهای برش مرکزی سرعین در وضعیت مطلوب قرار دارند و نتایج تحلیل عتاملی تأییتدی نیتز از تأییتد خالق در 

 مدا استفاده شده در این تحقیق لکایت دارد.
  نتیجه گیری:

 های کالددی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی در گردشگری خالق اثر دارند.دهنده آن است که شاخ نتایج نشان

 های کلیدی: واژه

 گردشگری، خالقیت، برش مرکزی شهرستان سرعین
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 هدفمقدمه و  -1

 
 مقدمه -1-1

گسترش جهانی شدن، گردشگری باید به عنوان متریری که)هم علت و هم معلوا( است در نظر گرفته شود چرا هم زمان با 

که بر زندگی جوامع امروزی تاثیر خواهد گذاشت. این بدین معناست که هم ابزاری برای تداوم جهانی شدن می باشد و هتم 

جهانی شدن استت. رشتد و گستترش گردشتگری در لاصل نقش پیچیده فرهنگ محلی در گردشگری روستایی در فرآیند 

مناطق جدید پیامدها و اثرات مثدت و منفی عمده ای را به دنداا دارد. گردشگری با ساختار و عملکردهای درونی و بیرونتی 

د و پیچیده خود، پدیده ای فرهنگی و اجتماعی تلقی می شود. این پدیده ابعاد گوناگون و اثترات ناگفتته ای دارد کته اقتصتا

 (.Jafari, 1996فقط یکی از آنهاست. )

با این وجود جعفری این نکته را متذکر می شود که اثرات اقتصادی این صنعت بتزر  و مطالعته توانمنتدی آن، در تدتدیل 

گردشگری به یک طالیه دار ملی و بین المللی به عنوان یک فرصت اقتصادی سودمند و مفید بوده استت. پویتایی و تحتر  

 جایی دیگر است که در آن تعامل مدادله صورت می پذیرد. هسته مرکزی گردشگری است که شامل لرکت از جایی به 

سایر نظریه پردازان گردشگری؛ نظریه هایی چون بدون مرز بودن، بی زمان بودن، هویت جویی را به عنتوان مشرصته هتای 

 مطرح کرده اند.  مدرن یا پسامدرن گردشگری

 ساختار گردشگری به تصویر کشیده است. ( پویایی گردشگری را به شکل یک فرآیند چرخشی در 2001) 1پارنیلو

از زندگی دنیتوی، « راه فرار»گردشگران امروزی به دالیل گوناگونی به سایر نقاط سفر می کنند. برخی در جستجوی یافتن 

 هسته مرکزی صنعت گردشگری امروزی استت« انزوا گرایی»و روزمره می باشد. تحقیقات بر این نکته اشاره دارند که ترییر 

« جستجوی ابدی برای یافتن معنای زندگی»گردشگری تالش می کند شرایطی را فراهم کند و با (. 123: 1394اری، )مرت

. گردشگری مانند جستجویی برای (18: 1389)موسوی،  در ارتداط است و درصد تجربه پذیری فراتر از مسایل روزمره است

 یافتن در بیشه های هستی است. 

انی شدن، موفقیت های اقتصادی و شیوه زندگی سریع ماشینی، این رویا و جستجوها برای یافتن در پرتو دنیای در لاا جه

معنا، توسط گردشگران روز به روز بیشتر در ییالق های اطراف شهرها جستجو می شوند. جایی که آنها متی تواننتد محتیط 

 در زندگی جامعه میزبان ترییر ایجاد متی کننتد آرام و صلح آمیز روستایی را تجربه کنند و اغل ، هنگام انجام چنین کاری

 . (19)همان: 

(تاکیدمی کند:گردشگری خالق سفری هدایت شده به سمت یک تجربه اصیل و تعاملی ، همراه بتا یتادگیری 2006یونسکو)

نمایتد مشارکتی است و امکان برقراری ارتداط با مردم محلی که ایجاد کننده ی آن فرهنگ زنتدگی هستتند را فتراهم متی 

 )رصد خانه علم و فناوری شاخ  پژوه(.

شتده  بحت  و تعریتف اقتصتاد و یشناستانسان ی،شناسجامعه ی،شناسازجمله روان بسیاری یهارشته در خالقیت، اصطالح

 بته و جامعته عمتومی یهتایژگیو به خالقیت تعریف. است کرده تددیل فراگیر ی تحقیقاتیلوزه به را آن تا لدی که است

عامتل  ظهتور»عنوان به تواندیم گسترده، شکلی به اصطالح، این. دارد بستگی ،شودیم بررسی آن توسط که خاص یارشته

                                                 
1 Parnilou 
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( اظهتار 2000ریچاردزو ریموند ) (.111: 1389)خسروی،تعریف شود« گروه یا جامعه شر ، یک منظر از مناس  و متعالی

که به بازدید کننده این امکان را میدهتد تتا توانتایی هتای  داشته اند : گردشگری خالق شکلی پایدار تر از گردشگری است

بالقوه خود را از طریق مشارکت در دوره ها و آموختن تجاربی که مرت  مقصد گردشگری مورد بازدیتد متی باشتد ، رشتد 

ختت، ی خالقیتت پردادربتارهنرستین کسی که به مطالعته و ارائته مطتالدی دهد .)رصد خانه علم و فناوری شاخ  پژوه(. 

ی کته ایتن اگونتهبه .هستند، عناصر کلی لرکت به سمت موفقیت باهماو معتقد بود خالقیت و نوآوری  .ریچارد فلوریدا بود

 موستوی،شتوند )یم هتاآنی در گذارهیسترمای اجتمتاعی و افتزایش هتاطیمحی فن شناختی منجر به دگرگونی هاینوآور

 راستای در محیط رفاه و اقتصادی رشد به که است خالقیت دهیعق ورای در اصلی راهدرد عنوانبه ؛ که(43: 1389،همکاران

 شتودیم مربتوط نتهیهزکم یهاتیفعال صدور و هنری( و فرهنگی مهارت )مانند پرارزش یهاتیفعال جذب برای اشییتوانا

 "گردشتگری ستالل"را نسل جدید گردشتگری بعتد از نستل اوا :"گردشگری خالق "کارشناسان (.112: 1389)خسروی،

)سفر اوقات فراغتت و بترای استترالت( و نستل دوم :گردشتگری فرهنگتی )متمایتل بته فرهنتگ و متوزه ها(قلمتداد متی 

بتی و تعامتل عمیتق تتر بتا بر انجام فعالیتهای تجر "میدان های بیشتر"با شعار موزه های کمتر ،  "گردشگری خالق"کنند.

 قدیمی از صنایع استحاله فرایند زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز می کنند. )رصد خانه علم وفناوری شاخ  پژوه(. 

 نیتاز ایتن کمدستت گتذار، از یادوره هتر .استت دادن رر لاا در افزودهی هاارزش بر کس  مدنی صنایع عصر جدید، به

 بته لیدرالیستی مکت  از گذار دوره .شود فکر و عمل شده، برده ارث به یهاروش و فرضیات فراتر از که دارد وجود فزاینده

 و خترد کشاورزی ساختارهای یزیفرور با درواقع شد. کشیده پساتولیدگرایی به ییگرا دیتول از نیز روستاها نئولیدرالیستی،

 عرضته گردشتگری، یهتاتفرجگاه که کرده بروز روستا تازه ماهیت برای شهری جدید یتقاضاها نیتأم یهافرصت سنتی،

 (.3: 1393مشکینی و همکاران،) هستند آن مصادیق از یدستعیصنا همچنین و ارگانیک غذایی محصوالت

هنگی به نام گردشگری ختالق ، در شکل جدیدی از گردشگری فر به منظور رفع معظالتی از جمله معضل باز تولید متوالی ،

روا  یافته است.در شدکه جهانی گردشگری خالق بیان شده است که:گردشگران ختالق مقاصتد جدیتد را بته سالهای اخیر 

د. در این نوع گردشگری امکان درگیر شدن با معضل باز نمنظور زیستن یک تجربه منحصر به فرد و خالقانه جستجو می کن

زودن چیزی از خود به بافت پیرامونش است ، در واقع تولید متوالی به مرات  کمتر است ، چرا که گردشگری خالق در پی اف

. بافت خالق در اختیار گردشگر قرار می گیرد و این خود گردشگر است که برش عمده تجربه گردشگری را رقتم متی زنتد 

   تجربه ای که پاسرگوی نیازهای خالق فرد باشد . )رصد خانه علم و فناوری شاخ  پژوه(

ی هاشتاخ ، خالقیتت را بتر استاس پردازانهیتنظر اکثتر ،شودیمفضایی خالقیت مشر   ی مکانی وهاشاخ با بررسی 

غربتی  پردازانهیتنظراز ستوی  شتدهارائهی هاشتاخ . لتذا برختی از اندکردهی سازیبومکشور خودشان  بافرهنگمتناس  

ی شتدانه، هاکلوپیی مثل هاشاخ ی کشور دیگر همروانی ندارد. شهرهای اجتماعی لاکم در هاارزشعمومی و  بافرهنگ

ی جنستی هتاکارناواا تولید محصوالت فرهنگی مستهجن، مؤسساتی ترویج مد، هاشگاهینما، گراهاجنسهمفضای فعالیت 

ی بعضتی از نیشهرنشتبرای ارزیابی خالقیت شهری است کته در فرهنتگ شتهری و  شدهارائهی هاشاخ مرتلط و ... جزو 

 نکتهیباوجودادر تحقیتق لاضتر،  (.127:1394ی و همکتاران، آبتادندارنتد )ملکران جایگتاهی ایت ازجملتهکشورها اسالمی 

 ختالق، شتهر موضتوع پیشتینه و ادبیتات از بتا استتفاده شتده ، تالششودیمدیده  ی بسیاری میان شهر و روستاهاتفاوت

ی نترم و هارستاختیزارائه دهد. خالقیت در روستاها نیازمنتد ایجتاد  خالق روستای مفاهیم مناسدی جهت تدیین یزیرهیپا

، مشکالت و فتراهم نمتودن شترایط مکتانی و فضتایی هافرصتی نگرش روستا به وهیشی ذهنی، هارساختیزسرت شامل 

 1980دهته  از(. 3: 1393مشتکینی و همکتاران،استت )ی تشتویقی هابستهپرورش خالقیت از طریق ساختارهای قانونی و 

ی دنیا تددیل شد، افتهیتوسعهکشورهای _شهری، روستایی_برش از دستور کار مناطق نیترمهمی فرهنگ محلی به توسعه

ی نتوآوری مشتخط نیتترمهمی فرهنگتی شتهر محتور، زیربرنامتهو کانادا،  متحدهاالتیا ،ایاسترال در بریتانیای کدیر، ژهیوبه

رلیمتی و استت ) شتدهلیتددبه یک موتور محتر  متدنی « شهر خالق»و واژه  شدهشناختهی اخیر هاساافرهنگی محلی 

و در قترن بیستت و یکتم بته  دهدیمی نوین رر هاتیفعالخالق فضایی است که در آن _محیط_(. شهر9: 1392همکاران،

را بته ی اجتمتاعی و اقتصتادی هارستاختیزاین شهر مسئوالن شتهری ختدمات همگتانی و  در معنای شهروند خالق است.
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خالقانته نیتز  طوربتهی و متدیریت آن دهستازمان، کننتدیمو زیداترین روش ممکن ارائه  نیورتربهره، نیکاراتر جدیدترین،

. شهری که بتواند به شکلی خالقانه استعداد همکاری جمعی را در راستای ارائه ختدمات بیشتتر بته کتار شودیمی زیرطرح

 کته جدیتد اعتدار یکعنوان به خالقیت و خالقمفهوم طدقه  (.1385هر مشهد، ی شورای اسالمی شهاپژوهشمرکز ) ردیگ

 آن مستلط پتارادایم بته و گتذاردیم اثتر -روستتایی-شتهری فضتای بتر استت، مالی هیسرما از قدرتمندتر وتر معقوا بسیار

 شتدن شکوفا برای معین چارچوب یک نیازمند خالقیت که رسیدند نتیجه این به لندری هم و فلوریدا هم. است شدهلیتدد

 فقط که یابددرمی اما ؛نگردیم شرصی ویژگی یک عنوانبه خالقیت به لندری. هرچند است اقتصادی رفاه ایجاد تیدرنها و

شتود  اثرپتذیری ایتن از متانع توانتدیممحتیط  لتی و استقرارگرفته محیط  کالددی فضاهای تأثیر تحت یاهیطور لاشبه

 (.5: 1393همکاران،مشکینی و )

 اهداف: 

  ی گردشگری خالق روستایی.هاشاخ  نظر ازبررسی وضع موجود روستاهای برش مرکزی شهرستان سرعین 

  در تحقق روستای خالق گردشگری در روستاهای برش مرکتزی  هاشاخ ی هر یک از رگذاریتأثشناسایی میزان

 شهرستان سرعین.

 میزان خالقیت گردشگری. نظر ازی روستاهای برش مرکزی شهرستان سرعین بندرتده 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

ترییرات سدک زندگی در اغل  روستاهای کشور به خصوص روستاهای برش مرکزی شهرستان سرعین و در پی  به با توجه

آن شروع فرایند مهاجرت از محیط های روستایی به دلیل لاکمیت دیدگاه زندگی مدرن در روستا و تنگ شدن عرصه 

خالق و آگاه روستایی که می توانند در راستای   برای رشد و پیشرفت از منظر اهالی روستا و فراهم نشدن زمینه برای افراد

روشنگری اهالی اقدام نماید، ظهور بح  خالقیت در محیط های روستایی با پتانسیلی که در راستای ترییر نگرش افراد 

محلی می تواند ایجاد نماید از روند مهاجرت روستا به شهر کاسته و در پی آن از مشکالتی که در پی این مهاجرت در 

 حیط های شهری ایجاد می شود جلوگیری خواهد نمود.م

قومی، وجود غذاهای سنتی متعدد و  تنوع ی گردشگری متنوع،هاجاذبهی روستایی شهرستان سرعین با داشتن هاسکونتگاه

. اگر روستاهای سرعین به رادارندبه روستاهای خالق  شدنلیتددبرگزاری مراسمات سنتی به سدک و سیاق محلی، ظرفیت 

ی جهانی شهرها و هاشدکهی روستای خالق انطداق پیدا نکند ، در هاشاخ همین رواا سنتی خود توسعه یابند و با 

ی هاسکونتگاهی مالی و انسانی خواهد شد. هاهیسرماخواهند شد که باع  اتالف  روروبهروستاهای خالق با مشکالتی 

 فرهنگی،_یاجتماع ی کالددی،هاتوانی ریکارگبهی سنتی خود و کشف و هالالتروستایی استان اردبیل با لفظ 

ی برای فراهم کردن زیربرنامهبه روستاهای خالق را فراهم آورند.  شدنلیتددی هانهیزم تواندیمی طیمحستیزی، اقتصاد

ی گردشگری هاشاخ ی روستایی شهرستان سرعین با هاونتگاهسکبه روستای خالق بدون ارزیابی  شدنلیتددزمینه 

بررسی وضع موجود روستاهای  با توجه به مطال  ارائه شده،؛ نیست ریپذامکانخالق روستایی و بررسی وضعیت فعلی 

برای سنجش  که ضروری به نظر می رسدی گردشگری خالق روستایی هاشاخ  ازنظربرش مرکزی شهرستان سرعین 

 معیار مورداستفاده شانزدهو  یطیمحستیفرهنگی، اقتصادی، ز_اجتماعیعد کالددی، بچهار ، گردشگری روستاهاخالقیت 

 گرفت.  قرار خواهند

 تحقیق اهداف -1-3

 هدف اصلی

 .نیشهرستان سرع یبرش مرکز ییخالق روستا یگردشگر یریعوامل مؤثر در تحقق پذ یابیارز

 های فرعیهدف

 .نیشهرستان سرع یبرش مرکز ییخالق روستا یگردشگر شناسایی شاخ  های .1
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در تحقق روستای خالق گردشگری در روستاهای برتش مرکتزی  هاشاخ ی هر یک از رگذاریتأثشناسایی میزان  .2

 شهرستان سرعین.
 سواالت تحقیق -1-4

 ؟کدامند نیشهرستان سرع یبرش مرکز ییخالق روستا یگردشگر یریپرسش اوا: عوامل مؤثر در تحقق پذ

 کدامند؟ نیشهرستان سرع یبرش مرکز ییخالق روستا یگردشگر یدوم: شاخ  ها پرسش

در  یختالق گردشتگر یدر تحقتق روستتا ییخالق روستا یگردشگر یشاخ  هاپرسش سوم: میزان تاثیر هریک از 

 به چه میزان است؟ نیشهرستان سرع یبرش مرکز یروستاها

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -1-5

و  هاتیموقعدر  شدهنییتعخالقیت، اغل  لوا محور بررسی فاکتورهای از پیش  با موضوعدر رابطه  شدهانجاممطالعات 

برش مهم آن تحتت عنتوان ستنجش نگترش ستاکنان و واکتاوی ذهنیتت اهتالی در  ؛ واست متمرکزشدهی مرتلف شهرها

ی الگتویی در ارائتهتحقیق پتیش رو ستعی کترده استت تتا بتا  است. شدهگرفتهی خالقیت اغل  نادیده هاشاخ خصوص 

یی متناس  برای بررسی این پتانستیل در محتیط روستتایی گتامی در ایتن هاشاخ خصوص سنجش خالقیت و استررا  

بته  _روستاهای برتش مرکتزی شهرستتان سترعین _جهت برداشته و وضعیت روستاهای لاا لاضر نمونه موردی خود را

 پرداختت خلّتاق دربتاره شتهرهای مطالدی ارائه و مطالعه به که قرار دهد. نرستین فردی موردسنجش اهشاخ کمک این 

پیوستته  طوربه(. در لاا لاضر ادبیات مربوط به محیط خالق در دنیا گسترده و 111: 1389خسروی،) بود. فلوریدا ریچارد

 در لاا رشد است. که در زیر به مواردی از آنها اشاره می شود.

 
 مجموعه مقاالت خارجی کار شده . 1-1جدول 

 نتیجه عنوان نویسندگان

1ساساکی

2008 

ی شهرهاتوسعه 

 خالق از طریق شدکه

-ی جهانی که به سمت شهر خالق لرکت کرده میشهرهابه بررسی تجارب شهری 

ی تحقیقاتی و هابرنامه سیتأسی خالق شهرهاعامل را برای ترویج  نیترمهمپردازد. 

 داندیمآموزشی برای توسعه منابع انسانی ضروری 

2جاکوب

2010 

ی محله ساخت

 و امیدها :خالق

ی هاتیمحدود

ی گذاراستیس

 ی( شهرمشخط)

 برلین در خالق

 خالق شهر ابتکاری یهاتیمحدود و هاوعده از یانمونه عنوانبه را برلین در توسعه

 باشد، جدیدی شهر که دهدیم وعده خالق شهر کندیم اشاره . اوکندیم ارائه

 و خالقیت آن در که شهری به ی،در شهرساز موجود عرف یهاراه از شونده دگرگون

 شود. لحاظ همگان برای پذیری زیست

 و 3هارتلی

همکاران

2012 

 شهر یهاشاخ 

 خالق

 و اندپرداخته خالق شهرهای ارزیابی در مورداستفاده یهاشاخ  مقایسه و به معرفی

 اروپا مرتلف شهر هشت جهانی شهرهای و شهرهای خالق از ترکیدی شاخصی ارائه با

 .اندداده قرار موردمطالعه را استرالیا و

 و فرهنگتی تفریحتی، تجتارب کنتار  در متمرکز گردشگری ویژه به گردشگری، گردشگری خالقیت، 4استوراریک

                                                 
1 Sasaki, M 

2 Jacobs, J 
3 Hartly, D 
4 Stolarick K 
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 همکاران و 

2010 

 در اقتصادی توسعه و

 :زمینه در  روستایی

 شهرستان مورد

 ادوارد پرنس

 همچنتین ایتن و .گردد منجر روستایی مناطق اقتصادی توسعه به تواند می میراث،

 بترای پتانسیل یک عنوان به را خالق شهروندان و گردشگران جذب رویکرد مطالعه،

 دهد. می ارائه روستایی اقتصادتوسعه  در موفقیت

 1آلوارز

2010 

 و خالق شهرهای

 :فرهنگی فضاهای

 جدید دیدگاههای

  گردشگری برای

 شهری

 فرهنگتی  بازسازی استراتژیهای برای جایگزینی است ممکن خالقانه تاکتیکهای

 دیگر از خود کردن متمایز جهت در شهرها قابلیت افزایش باع  همچنین و دهد ارائه

 رقی  مکانهای

 باشد.

 واا و لی
22012 

 به :غذا های خوشه

 اقتصاد یک سوی

 روستایی خالق

 از برشتی عنتوان بته غذایی خوشه یک شکلگیری از مفهومی مدایک  ارائه به

 متدا کته رستیدند نتیجه این به پرداخته اند و مکان بر مدتنی خالق اقتصاد توسعه

 یک جذابیتباع   که میدهد نشان را خالق غذای اقتصاد یک ایجاد لاضر، مفهومی

 ختالق اقتصاد توسعه تحریک و مکان تصویر و هویت تقویت یا ایجاد طریق از مکان

 شود. می

 3دربرا

2012 

 :خالق پایگاههای

 در گردشگری فضای

 روستایی نوآوری

 دارد جامعه در اجتماعی ظریفی مثدت نقش است، لمس قابل اینکه با گردشگری

در  روستتایی تطتابقی استتراتژیهای تکمیلتی نتیجته گردشتگری توستعه همچنین و

 است خالق پایگاههای

 4مارکوس

2012 

 بالقوه منابع افزایش

 :خالق گردشگری

 کشور -موردسیدی

 مالی

 روستتایی محتیط در و غربتی غیتر خالقیتت و گردشتگری توستعه که، دریافت

 پدیدار خود به خود میتواند خالق گردشگری تجربیاتکه،  میدهد نشان )مالی(سیدی

 شود

 و 5تان

همکاران 

2014 

 از بندی طدقه یک

 در خالق گردشگران

 خالق گردشگری

 جویتان، تجتدد :شامل که کرده مشر  را خالق گردشگران از مجزا گروه پنج

 که کسانی هستند، آگاه خود سفر شرکای رشد از کسانی که آموزان، مهارت و دانش

 است فراغتاوقات  گذران و استرالت نوع و هستند آگاه سدز مسائل از

 و سیتارال

 6مگلیو

2014 

 سیستمی رویکرد

 به محلی قلمرو برای

محر   یک عنوان

توسعه گردشگری 

 خالق

 برجستته جهتدر  گردشگری نظر از خالق پتانسیل و ویژگیها چارچوب ارائه به

 به و پرداخته خالق محیط یک ساخت برای عناصر مهمترین و فعالیت پویایی کردن

 اقتصاد تحکیم در نهفته خالق گردشگری موفقیت پایه های که نتیجه رسیده اند این

 است منطقی سیستمیک  در خالقیت اساس بر محلی

 7لوکا و لوکا

2015 

 رشد لاا در مقاصد

 خالق گردشگری
 نیازهای روی بر که است، فرهنگی گردشگری توسعه از شکلی خالقگردشگری 

 و تجربه برای تقاضا تر، کوتاه و مکرر گردشگری )سفرهای بازار ترییر لاا در همواره

 قتادر را شتده، گردشتگران ارائته ختدمات و موجود زیرساختهای .دارد تمرکز )غیره

                                                 
1 Alvarez 
2 Lee, A., & Wall 
3 Brouder, P 
4 Marques, L 
5 Tan .S, Luh. D, Kung. S 
6 Citarella, G., & Maglio, M 
7 Luka, F. M. Luka, I. R 
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 نمیتوانستتند را آن رویتای لتتی قدال که را آنچه و رفته جا همه به عمال تا میسازد

 مقصد انتراب در معاصر گردشگران که گفت میتوان نتیجه در .بدینند باشند،داشته 

 طور به گردشگری مقاصد رو، این از .هستند مصر بیشترخود  فعالیتهای و تعطیالت

ستلیقه  مطابق و فرد به منحصررقابتی،  جدید محصوالت توسعه چالش با فزایندهای

 هستند روبرو ویژه، تجارب و محصوالت خواهان خاص بازارهای و ها

تان و 

 همکاران 

2016 

 دیدگاههای در 

 در گردشگری

 خالق گردشگری

 گردشگران و ، جویان الساس ، دهندگان آرامش :شامل گردشگران از گروه سه

 ویژگیهای و محیطی زیست مسائل بر دهندهگان آرامش که دارند، وجود وجودی نوع

 نتوع گردشتگران و گردشگری، راهنمای به مربوطمسائل  بر جویان الساس فعالیت،

 دارند. تاکید فعالیت خود ویژگیهای بر وجودی

 1398ماخذ: نگارنده، 

 کار شده داخلی. مجموعه مقاالت 2-1جدول 

 نتیجه عنوان نویسندگان

رفیعیان

1389 

 و مناطق بر درآمدی

 خالق شهرهای

 درروند خالق ی مناطقهینظر جایگاه چون ییهاسرفصل با خالق شهر تدیین مفهوم

 شهرهای سابقه خالق، مناطق نظری خاستگاه ی اخیر،سده یامنطقهی زیربرنامه

 عناصر و هایژگیو خالق، شهرهای و مناطق مفهومی جهان، تدیین و ایران در خالق

 .است شدهپرداخته ... و خالق راهدرد شهر خالق، شهرهای و مناطق

 و قربانی

همکاران

1392 

 خالق، شهرهای

در  فرهنگی رویکردی

 ی شهریتوسعه

 عیو صنا اقتصاد مدیریت، در هاآن یریکارگبه و خالق افراد جذب به موفق شهری اگر

 نماید عمل موفّق نیز ی اقتصادیتوسعه و رقابت درصحنه تواندیم باشد فرهنگی

 مرتاری

 یآبادملک

 و

همکاران

1393 

مناطق  یبندسطح

 شهر گانهپانزده

 ازلحاظ اصفهان

 شهر یهاشاخ 

 از استفاده با خالق

ی زیربرنامه یهامدا

 یامنطقه

 یهالیتحل توجه به با اصفهان، شهر یطورکلبه باورند این بر مؤلفین تیدرنها

 .داراست را خالق شهرهای سمت به لرکت پتانسیل شدهانجام

محمد 

 و یصالح

همکاران

1393 

 یساز به بررسی

 «محیطی_کالددی»

 با مرکزی شهر بافت

ی توسعه رویکرد

پایدار  شهری

ی موردی: مطالعه)

 شهر مرکزی بافت

 (آبادخرم

مشکالت  ترتی  به ،ازآنپس و کالددی مشکالت که است آن بیانگر تحقیق نتایج

 درصد بیشترین مدیریتی و اقتصادی معضالت اجتماعی، معضالت ی،طیمحستیز

 است داده اختصاص خود به معضالت را

یموسو

1393 

 محالت یبندرتده

 ازنظر سردشت شهر

 یسوبهلرکت 

 بر دیتأک با خالقیت

 با خالق شهر تحقق

 و تاپسیس از استفاده

ANP»» 

 به محله یک درلرکت را تأثیر بیشترین نوآوری معیار ANP مدا در پژوهش این در

 TOPSIS مدا اساس بر نیچنهم .است داشته سردشت شهر در خالق سمت محله

 ازنظر سطح باالترین در موردمطالعه یهاشاخ  در آزادگان و استادیوم محالت

 .دارند قرار خالقیت میزان
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ی مرتار

و  آبادملک

همکاران

1394 

ی بومی هاشاخ 

شهر خالق با رویکرد 

 ایرانی اسالمی

ی مکانی و فضایی در رشد خالقیت شهر ایرانی اسالمی هاشاخ اهمیت و نقش 

 محرز گردید.

 سپهرنیا 

1394 

 به خالق نگرش

 در گردضگری صنعت

 سرمایة ارتقاء

 ایران  در فرهنگی

 در فرهنگی سرمایه ارتقای و فرهنگی میراث از صیانت و لفظ و گردشگری بین

 درستی به مولفه دو این شاخصهای و دارد وجود معناداری و مثدت همدستگی ایران

 کنند پیش بینی موجود شرایط در ویژه به را ایران در فرهنگی سرمایه ارتقا میتوانند

ملکی و 

همکاران 

1394 

 شاخصهای الویتدندی

 استفاده با خالق شهر

 تحلیل شدکه مدا از

ANP مطالعه مورد 

 شهری زنجان مناطق

 دوم رتدته با دارای تکنولوژی شاخ  و اوا رتده با اجتماعیسرمایه  شاخصهای

 بتا زنجتان شتهر 4 منطقته و همچنین دارند شاخصها دیگر به نسدت باالتری امتیاز

برنامه  بهنیاز  1 منطقه ولی دارد مطابقت خالق شهر استانداردهای و مطلوب وضعیت

 میشود الساس ساکنان و مسئولین بیشتر چه هر مشارکت و ریزی

و  پورالمد

همکاران

1395 

 و هاچالش ارزیابی

 ایجاد یهافرصت

 مناطق در خالق شهر

 ( مطالعهتجاری آزاد

 آزاد منطقه :موردی

 ارس تجاری

ی هارساختیزو  هاتیقابلداشتن  باوجودکه این منطقه  دهدیمنتایج تحقیق نشان 

با شرایط مهم و ضروری  هنوز برخورداری از استراتژی تهاجمی، نیچنهماساسی و 

 ی زیادی دارد.فاصلهیک شهر خالق 

نظم فر و 

همکاران

1396 

سنجش میزان 

برخورداری 

ی شهری هاسکونتگاه

استان اردبیل از 

ی شهر هاشاخ 

 خالق

ی شهر خالق هاشاخ  ازلحاظی شهری استان اردبیل هاسکونتگاهبرخورداری 

 ی شهری استان وجود دارد.هاسکونتگاهمتفاوت است و شکاف بسیاری بین 
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 کار شده داخلی پایان نامه های. مجموعه 3-1جدول 

 نتیجه عنوان نویسندگان

بیگدلی 

1394 

 و قابلیت سنجش

 توسعه نحوه

 شهری با گردشگری

 گردشگری رویکرد

 مطالعه خالق،

 زنجان شهر :موردی

 برندسازی به توجه تاریری، ارزش با بافتسازی  زنده و لفظ برای برنامه ریزی

 صتنایع متدرن عمومی،گالریهای فضاهای و فرهنگی نمادهای طرالی دستی، صنایع

گردشتگری  توستعه در تواند می ... و ملی فرهنگی محصوالت تولید به توجه دستی،

 باشد راهگشا خالق

 فرخیان

1394 

 پتانسیلهای شناسایی

یک  عنوان به اصفهان

 گردشگری مقصد

 بر تأکید با خالق

 دستی صنایع

 دستتی، صتنایع بر تاکید با خالق گردشگریمقصد  یک به اصفهان مددا شدن

 صتنایع و توامان بازارگردشتگری رونق شهر، ساکنان زندگی کیفیت ارتقای بر عالوه

 و ستمت بته شتهر لرکتت ساز زمینه و داشت خواهد پی در را اصفهان شهر دستی

 دارد همروانی آن محدودیتهای و پتانسیلها شرصیت، با که شد خواهدسویی 

متوسل 

 الحق

شناسایی ظرفیت 

های توسعه 
هدف از انجام این پژوهش بررسی منابع و ظرفیت های توسعه گردشگری ختالق 

دا سنجش شاخ  خالقیتت اورپتایی بترای در مقصد شهری یزد است. از این رو ازم
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گردشگری خالق در  1394

 مقصد شهری یزد

خالق در شهر یزد استفاده شد. بته همتین بررسی منابع و ظرفیت توسعه گردشگری 

ظرفیت خالق یک مقصد شتهری استت را تحتت عنتوان منظور سه مولفه که نشانگر 

شاخ  استعداد، فناوری و تسامح مورد سنجش قرار گرفته اند. طدق نتایج به دستت 

ظرفیت و منابع خالق مطلتوب ومناستدی بترای توستعه گردشتگری  آمده شهر یزد از

 خالق برخوردار است.

 باغدانی

1395 

ارزیابی گردشگری 

خالق از نگاه 

گردشگران و تاثیر آن 

بر رضایت از سفر 

 )اصفهان(

نتایج مطالعه لاضر نشان می دهد گردشگری خالق بتر رضتایت گردشتگران اثتر 

بین نظترات نتایج مربوط به اولویت بندی ابعاد گردشگری خالق نشان می دهد دارد. 

گروه های مرتلف سنی و درآمدی از نظر ابعاد گردشتگری ختالق تفتاوت معنتاداری 

وجود دارد، همچنین بین میانگین های بدست آمتده از رضتایت گردشتگران در بتین 

  جود دارد.طدقات متفاوت درآمدی، سن و تحصیالت تفاوت معناداری و

رباطی 

 انارکی

1395 

برنامه ریزی راهدردی 

گردشگری خالق،  

 شهر نایین

نتایج تحقیق لاکی از آن است که شهر نایین به دلیل داشتن فاکتورها و عوامتل 

زمینه ساز گردشگری خالق از جمله پیشینه غنی و میراث ماندگار و با ارزش، صنایع 

توان توسعه گردشگری خالق برخوردار می دستی  هنرهای بومی و غذاهای محلی از 

 باشد. 

 قاسملو

 1396 

نقش گردشگری در 

توسعه پایدار 

روستایی با رویکرد 

 گردشگری خالق

روستاهای تاریری 

فرهنگی شماا غرب 

 کشور

مسیر بر توسعه پایتدار روستتایی  شاخ  های گردشگری خالق از طریق تحلیل

بته عنتوان متوثرترین مولفته و در مشر  شده است. به طوری که شاخ  مشارکت 

مقابل شاخ  ریسک پتذیری کمتترین اثتر را در توستعه پایتدار روستتایی از طریتق 

در روستاهای هدف گسترش خالقیت  گردشگری در روستاهای مورد نظر داشته است.

در گردشگری به عنوان یک عامتل اساستی در بهدتود شتاخ  هتای توستعه پایتدار 

ن گسترش گردشگری در تمامی روستاها به یتک انتدازه روستایی بوده است ولی میزا

ندوده و با همدیگر تفاوت دارند و در نتیجه توسعه ناشی از آن نیز در سطوح متفتاوتی 

  قرار میگیرد

1398ماخذ: نگارنده،   

 محدودیت های تحقیق -1-6

ل لل و رفع باشند بر کیفیت و هر تحقیق طی مرالل خود با یک سری مشکالت و محدودیت هایی مواجه است، اگر غیرقاب

کارایی پروژه اثر نامطلوب و ناخواسته ای را تحمیل می کنند، محدودیت ها و مشکالت این تحقیق را می توان در موارد زیر 

 خالصه کرد:

 کمدود بودجه و امکانت کافی 

 فاصله مکانی پژوهشگر با منطقه مورد مطالعه 

  آمد به آنها برای محققپراکندگی روستاهای نمونه و مشکالت رفت و 

 مشارکت ضعیف مسئولین و اهالی روستا با محقق 

 

 

 



 

 پژوهش مبانی نظری -2

 
 مقدمه

در برش دوم خالقیت  دشگری و اهمیت آن مطرح می شود.گربرش می باشد. در برش اوا مفهوم  4این فصل مشتمل بر 

ن شرح داده می شود، آنگاه در برش سوم گردشگری خالق و خالقیت در گردشگری و مفاهیم و موضوعات و ویژگی های آ

 چهارم گردشگری خالق روستایی ارائه شده است.مربوط به آن مطرح شده و در نهایت در برش 

 مبانی نظری گردشگری. 2-1

 آن تیو اهم یمفهوم گردشگر. 2-1-1

صنعت گردشگری به عنوان یک علم علمی میان رشته ای محسوب می شود. جررافیا، محیط زیست، معماری، کشاورزی، 

هتل داری، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، برخی از  فضای سدز، بازاریابی تاریخ، لقوق، تجارت، بازرگانی، لمل و نقل،

 ,jafariاین علوم محسوب می شوند که هر یک به صورت جداگانه رابطه ای خاص با مطالعات گردشگری دارند)

1981.71 .) 

و تدار  در مددا  یزیافتد که شامل کس  اطالعات، برنامه ر یمسافرت اتفاق م انیاست که در جر یندیفرآ یگردشگر

بازگشت به مددأ سفر و مرور خاطرات سفر  همان،یو م زبانیکردن، تعامل م دیسفر، انجام سفر به مقصد و اقامت در آن، خر

گردشگران، ارائه دهندگان خدمات و  نیها ب تیاز کنش ها و فعال یمجموعه ا ند،یفرآ نیشود. در ا یم گرانیبا خود و د

 رسیرا به نقل از پ ی(، گردشگر1992) 1دهد. لس لومسدن یم یرو زبانانیگذاران و م استیس ،یمحصوالت گردشگر

 یاگونچند جانده است، که در مرالل مرتلف از مددأ تا مقصد، خدمات گون یتیفعال یکرده است: گردشگر فیتعر نیچن

 (.1394 ا،یاست )سپهرن دهیچیپ ییایشود و از لحاظ جرراف یدرخواست و عرضه م

گردشگری پدیده ای است کهن که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طی مرالل تاریری مرتلف به 

(. بنابراین پیشینه واژه گردشگری 27: 1374موضوعی فنی، اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی تددیل شده است)رضوانی، 

 به قدمت تمدن است. 

 ری روستایی نیز شد.صنعت گردشگری سد  گسترش گردشگ

قتصادی و اجتماعی نوالی مقصد هدف از توسعه گردشگری چه در سطح بین المللی و چه سطح ملی، امکان توسعه ا

 (90:1374است)رضوانی،

و تجارب  یریو گردشگران به انعطاف پذ یافته ییرتر یانهفردگرا یاز شکل اندوه به الگوها یامروز که روند گردشگر یایدر دن

 یاست و نقش اساس یو مورد توجه در لوزه گردشگر یدجد یخالق مدحث یدهند، گردشگر یم یشتریب یتاولو معنادار

ملموس به  یراثاز توجه به م یشاست که در آن ب یگردشگر عیخالق نو یدارد. گردشگر یدر رشد و توسعه گردشگر

 (.1397)جوادبذرافشان،توجه شده است. یناملموس یراثم

در  یصنعت امروزه به قدر ینکند. ا یم یداپ یشتریب یتروز به روز اهم یصنعت گردشگر یجهان یاقتصاد یستمس در

 (.1397،)هماننام نهاده اند. یدارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئ یتکشورها اهم یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

شکل دهنده  یروهایاز ن یکیو به  یزندگ یفیتک یارتقا یبرا یاصل یبه ابزار یصنعت گردشگر یکم،و  یستقرن ب در

خاص خود  یالملل ینب یراتو تأث یفرهنگ یاسی،س ی،ارتداط یایمزا یشده است که دارا یلجهان امروز تدد

 (.1397)همان،است.

در  ینقش مهم یرابه خود جل  کرده است، ز یزرا ن یو فعاالن اقتصاد یردولتیغ یتوجه دولت ها، سازمانها گردشگری

 (.1397)همان،دارد. یدرآمد جوامع محل یشو کمک به افزا یاقتصاد یها یتبه فعال یجهت ده
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دهد،  یم یمردم رو یزندگ تیفیکه در سدک و ک یروز به روز یها شرفتیو پ یبودن گردشگر یرشته ا نیب تیماه

 یبرا یمرتلف فیروست که بارها تعار نیکند و از هم یرا سرت م یثابت و مشر  از گردشگر فیتعر کیماندن به  دیمق

 ح،یتفر یتواند برا یکه م یسفر است؛ سفر ندیفرآ ،یآن هر چه باشد، گردشگر کیآکادم فیشده است. تعر هیآن ارا

و انجام کس  و کار و...  یخانوادگ دیو بازد دید ،یو پرداختن به امور معنو یو رول یجسم یابیاسترالت، کس  آرامش، باز

 یم فایکشورها ا یاقتصاد ییدر شکوفا یمهم در تمام جهان است و نقش پر رنگ اریبس یامروزه صنعت ،یرباشد. گردشگ

 دنیو کاال، د یسوغات دیو گشت و گذار، خر حیغذا و اقامت، رفت و آمد، تفر نیتأم یگردشگر، او برا کیکند. از زمان ورود 

کند. هر چه تعداد  یآن کمک م یبه رونق اقتصاد زبان،یها با آوردن ارز به کشور م نهیهز نیکند. ا نهیهز دیجاذبه ها با

 تیکه جمع ییکشورها یموضوع برا نیشود و ا یم جادیا یشتریمشاغل ب ند،وارد شو یبه کشور یشتریگردشگران ب

 (.1394 ،یمهم است )رودک اریدارند، بس یجوان

ساکنین آن از در جهت با صنعت توریسم در رابطه هستند، یکی این که محیط اصوا و مدانی و مفاهیم کاربردی مدت ها و 

های روستایی به عنوان فضاها و اماکن ییالقی و استرالتگاهی برای گذران اوقت فراغت توریست ها و به ویژه جهانگردان 

روستایی به توریستها عرضه می داخلی به شمار می آیند و دیگر این که تولیدات آنها اعم از مواد خوراکی و صنایع دستی 

 (.27: 1374)رضوانی،  گردد و از این طریق به اقتصاد معیشتی آنان کمک می کند

 زیدر لاا توسعه و ن یکشورها یکند، بلکه برا یصدق م یصنعت ینه تنها در مورد کشورها یصنعت گردشگر تیاهم

در  تیگسترش فعال یدر پ ریاخ یرها در ساا هاکشو نیاز ا یاریصادق است. بس زیعق  نگاه داشته شده ن یکشورها

سوم از  کیبه  کینزد یبرا یجهانگرد یجهان مانکس  کرده اند. به گفته ساز یمنافع قابل توجه ،یگردشگر یلوزه 

 هیبه پا دنیتنوع برش یاز منابع بالقوه برا یکیو  یارز خارج نیمندع تأم نیمهمتر یدر لاا توسعه، گردشگر یکشورها

، 1و تلفر یشود )شارپل یمحسوب م ،یاجتماع -یتوسعه اقتصاد یمؤثر برا یبه عنوان ابزار یاست. گردشگر یاقتصاد مل

1391.) 

 ازمندیکه ن یخدمات ایصنعت بدون وارد کردن کاال  نیبرند. کشورها با ا ینام م "یصنعت نامرئ"به عنوان  یگردشگر از

 یکشور درآمد ارز یبرا ،یا نهیو هز یواسطه ا اتیگونه عمل چیصادرات و کس  درآمد باشد و بدون ه یبرا راتییتر جادیا

صنعت  نیاز ا شتریب یبهره بردار یاز کشورها برا یاریاساس بس نی(. بر ا53: 1394 ا،یکنند )سپهرن یکس  م یفراوان

 یفرهنگ ،یریتار ،یعیطد یاست که در کنار جاذبه ها یعیلوزه انجام داده اند. طد نیدر ا یقابل توجه یها یگذار هیسرما

از جمله  ازیمورد ن یساخت ها ریز زیفراوان در ساخت و تجه یگذار هیسرما ازمندیصنعت ن نیهر کشور رشد ا یو اجتماع

 (.1394 ،یدستجرد یاست )صاف ییایو در ینیزم ،ییلمل و نقل هوا ستمیو س یو رفاه یاماکن اقامت

 یدر توسعه اقتصاد 2020رشته در ساا  نیمهم تر یصنعت گردشگر ،یجهانگرد یسازمان جهان یبرآوردها براساس

 (.53: 1394 ا،یکشورها نقش اوا را خواهد داشت )سپهرن

 جیگردشگران به ترو قیتوانند از طر یم زبانیم یجوامع و کشورها رایمهم است ز زین یو اجتماع یاز بعد فرهنگ یگردشگر

 یجلوه ها نیاز مهم تر یکی ی(. در واقع صنعت گردشگر1394 ،یشان بپردازند )رودک یزبان، فرهنگ و رسوم اجتماع

 راثیارزش در لوزه م دیصنعت با باز تول نی(. ا45: 1388 ،ینیام)شمس و  دیآ یبه لساب م یفرهنگ هیارتقاء برش سرما

و جذب عالقمندان عرصه  یو بوم یجامعه مل یفرهنگ یدر برجسته ساز یفرهنگ عیو وقا ریمرور بر تمدن و اساط ،یفرهنگ

در  ،یفرهنگ هیو ارتقاء سرما یبرش تیعالوه بر هو یارزشمند و کارا بوده است. گردشگر اریبس یتدادا و تعامالت جهان

 یاثرگذار است و م یفرهنگ عیارزش افزوده صنا شیو افزا ینیکارآفر د،یجد یبازار و تقاضا دیبا تول یاقتصاد هیتوسعه سرما

 یتمندیمتناس  با سالئق و رضا یآن به ارائه کاالها یفرهنگ یازهایتواند بصورت هدفمند با مطالعه رفتار مصرف کننده و ن
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 یدر معنا سمیعالوه بر تور یفرهنگ هیارتقا برشد. در ارتقاء سرما زیرا ن یفرهنگ هیسرما داشتگردشگران توجه کند و ان

: 1394 ا،یمؤثر بوده اند )سپهرن یتیهو یانسجام برش جادیبا ا زین یمذهد سمیو تور یجنگ سمیتور ،یفرهنگ سمیعام، تور

54.) 

در آن  تیکشور، از بودن امن کیدر  اریدارد و بودن گردشگران بس یرابطه تنگاتنگ یو اقتصاد یاسیس تیبا امن یگردشگر

تر به ثدات تمام  یکل ندیفرآ کیبه همراه دارد و در  یثدات منطقه ا ه،یهمسا یکشورها نیب یدارد. رونق گردشگر تیلکا

و مکان  ازیاهداف، ن زه،یآن با توجه به انگ تیفیدارد که شکل و ک یلفخود اما انواع مرت یانجامد. گردشگر یجهان م

 یدرمان سفر م یصرف. گاه برا ییتن آسا یکند و گاه برا یتجربه خطر، سفر م یکند. گاه گردشگر برا یم رییگردشگر تر

از آن همانند  یانواع سترو نی. از همگرید لیو ده ها دل کیخواهد دور برود و گاه نزد یآموزش. گاه م یکند و گاه برا

 ،یو... شکل گرفته است )رودک یسالمت، زمستانه، بوم گرد ،یکشاورز د،یخر ،یحیتفر ،یورزش انه،یماجراجو یگردشگر

1394.) 

 ر گردشگری مدرن یک واقعیت مهم به شمار می آیند. لکومت ها د

صنعت گردشگری صنعتی بسیار رقابتی، ناپایدار، آسی  پذیر است که به شدت تحت تاثیر خط مشی های توسعه قرار دارد. 

  (23:1383)قادری،این صنعت به هر آنچه در سطح جهان روی می دهد واکنش نشان می دهد.

 گردشگریتعاریف فنی صنعت  -2-1-2

که اشاره بر  "ایسم  "به معنای سفر، گشت، مسافرت و سیالت و  "تور  "از دو برش ترکی  شده است :  "توریسم  "واژه 

مکت  یا اندیشه ای فلسفی مذهدی سیالتی ادبی و غیره دارد. بنابراین توریسم یعنی مکتدی که پایه فکری آن سیالت و 

 (.1989)آکسفورد،  گردشگری است

جهانگردی : جهانگردی به گشتن جهان و سیر و آفاق کردن معنی می دهد و سفرهای داخلی را در بر نمی گیرد. در تعریف 

تعریفی دیگر، جهانگردی به سفری موقتی و کوتاه اطالق شده که ضمن آن جهانگرد به منطقه ای خار  از محل سکونت و 

ادی نیز جهانگردی نشان دهنده انتقاا قدرت خرید از یک کار خود به منظور سیر و سیالت مسافرت کند. از نظر اقتص

 (.  12: 1385)الوانی  منطقه به منطقه دیگر است

تعریف گردشگر : سازمان جهانی جهانگردی گردشگر را چنین توصیف می کند، کسی که برای مدت زمانی لداقل یک ش  

مسافرت می کند و هدف او کارکردن و کس   و کمتر از یک ساا به کشوری غیر از وطن یا محل سکونت معمولی خود

 درآمد نیست.

 گردشگر یک روزه : گردشگری که ش  را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد.

 گردشگر بین المللی : مسافرت بین کشورها با اهداف مرتلف به عنوان گردشگر که می توانددارای اقسام ذیل باشد :

  مایل( بین قاره ها باشد. 1000طوالنی : سفرهایی که شامل مسافرتهای طوالنی)بیش از توقف 

 (1000تا  250توقف کوتاه : مسافرت بین کشورها که مسافت کوتاهتری یا زمان مسافرت کمتر باشد .)مایل 

 )وارد شونده : دیدار از کشوری به عنوان غیر مقیم)واردات ارز خارجی 

 (.  12: 1385)الوانی  کشوری به عنوان مقیم یک کشور)صادرات ارز به کشورهای دیگر( خار  شونده : دیدار از 

 انواع گردشگری -2-1-3

ریزی در عرصه گردشگری اهمیت اساسی دارد. چرا که گردشگری انواع مرتلفی دارد و شناخت انواع گردشگری برای برنامه

نیست؛ برای مثاا گردشگرانی که به قصد دیدار اقوام و دوستان تقاضاها و خدمات مورد نیاز گردشگران مرتلف یکسان 



 

رند، اما از سایر امکانات و تسهیالت استفاده کنند معموالً به هتل و لتی رستوران بیرون از منزا نیاز ندامسافرت می

و تسهیالت  کنند، ممکن است امکاناتی همچون هتلکنند. در مقابل، برای گردشگرانی که به قصد تجارت سفر میمی

ای به بازارهای محل نداشته باشند. همچنین التماا دارد گردشگر اقامتی اهمیت زیادی داشته باشد و از طرفی عالقه

( هیچ تمایلی به خدمات شهری نداشته باشد و تمام مدت سفر خود را در روستا اقامت نماید. بر rural touristروستایی )

های متعددی از بندیالمللی با توجه به معیارهای مرتلف، دستههای بینماننظران و سازاین اساس تاکنون صال 

 (.  46: 1388)شمس و امینی،  د.انگردشگری، ارائه کرده

گردشگری جایگزین  گردشگری اندوه عدارت است از گردشگری معمولی که در سطح گسترده در سراسر جهان وجود دارد.

مطرح شده و  1980و  1970های توسعه عنان گسیرته گردشگری اندوه در دهه نوعی از گردشگری است که در واکنش به

بندی دیگر، در یک تقسیم های مررب گردشگری است.های نوین در گردشگری به جای روشهدف آن به کارگیری شیوه

عنوان گرای و ماجراجویانه تقسیم شده است که به طور مرتصر از آن به گردشگری به سه نوع فرهنگی، طدیعت

 (.58: 1385، )کاظمی شودیاد می )ACE(1گردشگری

های اخیر انواع دیگر گردشگری در لاا افزایش است نظیر گردشگری فضایی، گردشگری الکترونیکی و اینترنتی که در ساا

تری نویهای امروزی مسافران قصد دارند از دنیای مادی فاصله گرفته و به مفهوم عمیق و معدر گردشگری آغاز شده است.

 (19: 1380تسدیح سازان، ) از زندگی دست یابند.

با توجه به نوع نظام لکومتی، مقررات و اعتقادات جامعه ایران امکان انواع گردشگری که به قصد تفریح و سرگرمی روا  

داب و رسوم های فرهنگی، آشنایی با آباشد و یا بسیار محدود است. لذا جذب گردشگرانی که با انگیزهدارد فراهم نمی

های ورزشی و انجام فعالیت ، دریافت خدمات درمانیگردیطدیعتهمچنین جوامع روستایی و اقوام، بازدید از آثار تاریری، 

تواند متمرکز های عمده خود را در این نوع گردشگران میباشد. بنابراین ایران برنامهکنند، میسر میاقدام به سفرمی

گردشگری آثار  انندمکمتر دیده می شود ان انواعی از گردشگری روا  دارد که در دیگر کشورهاکند.الزم به ذکر است در ایر

 (.60: 1385، )کاظمیتی و مذهدی جنگ، گردشگری زیار

  گردشگری فرهنگی 

دهد. طدق آمار سازمان جهانی گردشگری گردشگری فرهنگی ، برش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می 

گردشگری فرهنگی »شود و این تقاضا در لاا افزایش است.المللی با انگیزه فرهنگی انجام میدرصد گردشگری بین 37

های فرهنگی دارند. این جا به جایی به قصد که جاذبههایی عدارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان

های از جمله ویژگی (60: 1385)کاظمی،« شود.گردشگران انجام می کس  اطالعات و تجارت برای ارضای نیازهای فرهنگی

رد. در توان به سطح باالی تحصیالت آنان، باال بردن میانگین سنی آنان و شاغل بودن آنان اشاره کگردشگران فرهنگی می

های اخیر از سوی مسئوالن گردشگری ایران بارها درخصوص میزان اهمیت گردشگری فرهنگی و سهمی که ایران ساا

تواند در این زمینه به دست آورد تأکید شده است و ایران در تالش است در ندود امکانات و شرایط مناس  در دیگر انواع می

 .(61)همان:  د  دهگردشگری، این نوع گردشگری را تدلیغ و روا

  طدیعت گردی 

های بومی گیری از پتانسیلگردشگری طدیعت نوعی توریسم طدیعی و پایدار است که با مشارکت گردانندگان بومی و بهره

نوعی از گردشگری »کند: شود. سازمان جهانی گردشگری؛ اکوتوریسم را اینگونه تعریف میو طدیعی گردشگری میسر می

                                                 
1 - Adventure  Culture Ecotourism(ACE) 



 

به مناطق طدیعی )که به نسدت بدون آسی  مانده( با اهداف مطالعاتی و بهره بصری از مناظر و که در آن مسافرت 

ایران  «.پذیرد.های فرهنگی هم در گذشته و هم در لاا صورت میهای طدیعی و لیات ولش و با توجه به جندهرستنی

ز سوی رئیس سازمان جهانی گردشگری به عنوان های فراوانی است همین بس که اها و جاذبهدراین زمینه نیز دارای قابلیت

 .(61: 1385، )کاظمی تو جانوری در دنیا نام برده شده اس زیستیدارای بیشترین تنوع  کشورج یکی از پن

 گردشگری شهری 

شوند. های تاریری و فرهنگی بسیار دارند غالدًا مقاصد گردشگری مهمی محسوب مینوالی شهری به علت آنکه جاذبه

ها، های ورزشی، پار های تئاتر، استادیومها، بناهای یادبود، سالنهای متنوع و بزرگی شامل موزهمعموالً جاذبهشهرها 

را دارا هستند که خود  هایی مربوط به لوادث مهم یا افراد مهشورشهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریری ومکان

توسعه گردشگری در نوالی شهری، برای برآوردن نیازهای گردشگران،  همراه با»کند.گردشگران بسیاری را جذب می

آیند تنها شود، الدته بازدید کنندگانی که از خار  شهر میخدمات لمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل اقامت ساخته می

: 1385)پاپلی، « شوند.می مندها بهرهکنند وخود مردم شهر هم از زیرساختکسانی نیستند که از این امکانات استفاده می

های بسیاری را توان به شهرهایی همچون پاریس، لندن، نیویور  اشاره کرد که در درون خود جاذبهدر این ارتداط می (23

های بیشتری ها و زیداییبین شهرهای ایران دارای امکانات، جاذبه اند.تهران، اصفهان، تدریز، اردبیل، شیراز درجای داده

 کشاند. های این شهرها به سوی خود میها مسافر را برای بازدید از دیدنیو هر ساله میلیونباشند می

  گردشگری روستایی 

در گردشگری روستایی منابع فرهنگی، طدیعی و تاریری نوالی روستایی به عنوان کاالی فرهنگی گردشگری قابل 

های ی و ماشینی، بسیاری از مردم تمایل دارند به محیطهای اخیر با توجه به گسترش زندگی شهرنشیناند. در سااعرضه

الرصوص در اروپا و آرام با زندگی سنتی سفر کنند، در واقع این نوع گردشگری شداهتی هم به گردشگری بومی دارد علی

در آنجا  روند و مدتی راآمریکای شمالی مردم به این نوع گردشگری تمایل دارند. مردم به نوالی کشاورزی، دامداری می

کنند و از نزدیک شاهد نحوۀ زندگی روستایی هستند. در ایران اگر شرایط و امکانات آن فراهم شود گردشگری اقامت می

تواند از جمله موارد مهم درآمدزای جهانگردی به لساب آید. ایران دارای روستاهای بکر و سنتی است که روستایی می

توانند شهرت جهانی کس  کنند نظیر ماسوله در گیالن، ابیانه در کاشان ، می برخی از آنها با معماری خاصی که دارند

 (24: 1385)پاپلی، زیارت در گرگان و... 

 گردشگری قومی و عشایری 

شود. هدف گردشگری قومی شناخت اقوام این نوع گردشگری به منظور مشاهده سدک زندگی افراد بومی و اقوام انجام می

های این نوع گردشگری ها از جمله جذابیتها، آئینهای آنها است. تماشای مراسم سنتی، جشنمرتلف و شرکت در تجربه

( در 25همان: آورند. )است و برخی نیزجهت در  بهتری از موقعیت خود و یا دنیای معاصر به این گونه سفرها روی می

خصوصیاتی که هر کدام از آنها دارند واجد  ایران به دلیل وجود اقوام مرتلف لُر، کُرد، تُر ، بلوچ، عرب، ترکمن و

 های فراوانی برای هر ناظر و گردشگر بیرونی است.جذابیت

 گردشگری مذهدی 

انجام دادن امور مذهدی مسافرت  ماکن مقدس یا از شود که به منظور دیداراین نوع گردشگری افرادی را شامل می

کنند، مسیحیان به واتیکان یا کلیساهای مقدس، بودائیان به بنارس و میها مسلمان به عربستان سفر کنند. میلیونمی

کنند و... شاید بتوان گفت در ایران این نوع گردشگری بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده برهمائیان به لهاسا سفر می

 .کنندان در آنجا دفن است سفر میشکه یکی از امامان مقدس مشهدر از ایرانیان تنها به شهر میلیون نف 15است. ساالنه 



 

کنند همچنین سفر به مکه، کربال، نجف، دمشق، مدینه از بیشترین اقداا در نزد ایرانیانی که به خار  از کشور سفر می

شود و برخودار است. این نوع گردشگری چون کامالً با ایدئولوژی لاکم نیز همروانی دارد در ایران بسیار ترویج می

 .(26: 1385)پاپلی،  شودهای کالنی نیز چه در داخل و چه در خار  از کشور برای آن مییگذارسرمایه

 گردشگری ورزشی 

اند که با قصد ورزش و تمرین یا شرکت در مسابقات ورزشی، تماشای شمار زیادی از میهمانان کشورهای مرتلف اشراصی

اند. گردشگران ورزشی عالوه بر ورزش وهای ورزشی به سفر رفتهشان، یا گذراندن اردها یا بازیکنان مورد عالقهمسابقه تیم

 1979نمایند.در ایران تقریداً هیچ مسابقه مهم ورزشی بعد از ساا اقدام به بازدید از اماکن دیگر و یا الیاناً خرید نیز می

، جام 1974آسیایی در ساا  هایهای پیش از این تاریخ ایران میزبان برگزاری بازیبرگزار نشده است در لالیکه در ساا

  (26همان: ) های آسیا و... بوده است.فوتداا ملت

 گردشگری درمانی 

هایی که تسهیالت درمانی مورد نظرشان وجود داشته باشد، روهی از مسافران برای استفاده از خدمات پزشکی به مکانگ

که با هدف تأمین بهداشت و سالمت فرد یا شود های گوناگونی میکنند، بنابراین چنین سفری شامل فعالیتسفر می

های اخیر در کنار تأکید بر در ساا. شود مانند مراقدت بهداشتی و گذراندن دوره نقاهت و بازپروریگردشگر انجام می

گسترش گردشگری فرهنگی در ایران، به این نوع گردشگری نیز در قال  سرنرانی مسئوالن مربوطه و نیز برگزاری 

ر این زمینه تأکید ویژه شده است و متولیان امر معتقدند ایران به دلیل برخورداری از طدیعت متنوع ،آرام و سمینارهایی د

کنند را به خود اختصاص دهد. در تواند سهم بیشتری از گردشگرانی که با قصد معالجه و تقویت سالمتی سفر میبکر می

های پوستی به آنجا مراجعه دست آوردن آرامش، درمان نارساییهای زیادی وجود دارد که گردشگران جهت به ایران مکان

های آب گرم معدنی نظیر سرعین، الریجان دارای هایی همچون ارومیه، چشمهها، دریاچهکنند نظیر؛ کوهستانمی

در منطقه ، همچنین وجود مراکز درمانی ترصصی و اشتهار پزشکان ایرانی برصوص ای در این زمینه استهای بالقوهتوانایی

 .(28)همان:  خاورمیانه از دیگر ظرفیتهای این نوع از گردشگری در ایران می باشد

 گردشگری روستایی -2-2

 گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکاا گردشگری محسوب می شود. 

 گردشگری روستایی را میتوان اینگونه تعریف کرد:

ها و گونه های مرتلف گردشگری در محیط های مرتلف روستایی پیرامون آنها گردشگری روستایی عدارت است از فعالیت 

 (.112: 1383)سقایی،  که در بردارنده آثار مثدت/ منفی برای محیط زیست روستا، انسان و طدیعت است

ها،  چنین برداشتی از گردشگری روستای می تواند زمینه های مرتلف فعالیت های گردشگری چون بازدید از سکونت گاه

 (.201:1383سقایی،) رویدادها، جشنواره ها، ورزشها و تفریحات گوناگون روستایی را در بر گیرد.

در بررسی آکادمیک و کالسیک از گردشگری روستایی، تعاریف زیر ارائه شده است: اداره امور کار امریکا در زمینه 

موا کار و زندگی خود که ار  از محدوده استاندارد گردشگری روستایی تعریف زیر ارائه کرده است : بازدید از مکان مع

آماری شهری است، در زمانی فعالیتی غیر از فعالیت کاری در منطقه موردنظر شود که هدف چنین بازدیدی ممکن است 

( گردشگری روستایی را شامل 2006تحقیق، درمان، مذه  و ... باشد. از سوی دیگر کنفرانس جهانی گردشگری روستایی )

اع گردشگری با برخورداری از تسهیالت و خدمات رفاهی در نوالی روستایی می داند، که امکان بهره مندی از منابع انو

پذیرفت که ویژگی طدیعی و جاذبه های طدیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی فراهم می آورد. عالوه بر این، باید 

، مرتاری و همکاران) شگری روستایی را از دیگر اشکاا جدا می کندمتمایزی مانند فعالیت ها و موقعیت روستایی، گرد

1393 :126). 



 

با توجه به تعاریف ذکر شده، گردشگری روستایی شاخه ای از صنعت گردشگری است که با توجه پتانسیل های موجود در 

انواعی از گردشگری فضاهای روستایی و همچنین انگیزه گردشگر از مراجعه به روستا می تواند متفاوت باشد و در نتیجه 

وزه گردشگری روستایی طیف گسترده ای از انواع فعالیت های گردشگری روستایی را در پی داشته باشد. به عدارت دیگر امر

را شامل می شود که عدارتنداز: گردشگری در مزرعه، گردشگری در خانه های دوم، گردشگری مسکونی، گردشگری ورزشی 

ینگ، و تفریحی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلتمت، گردشگری آموزشی، گردشگری لمل و نقل، گردشگری کمپ

گردشگری دریایی، گردشگری قاره ای، گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهدی، گردشگری شکار، گردشگری ماهی گیری، 

 .(185: 1384، محمدی) و اکوتوریسم
 روستاییگردشگری  توسعه -2-2-1

اند که سیاست  تنها تعداد محدودی از محققان گردشگری مستقیما اعالم کردهو دانلدجی. رید -هورمایر -ای. واندا جور 

در گردشگری تاثیر گذار است. با این وجود با تحلیل مواد مرتلف و در  لاصل از شرایط اقتصادی سیاسی که در آن 

تصمیمات درباره توسعه روستایی اتراذ می شوند که این ارتداط بسیار لائز اهمیت است. توسعه گردشگری در یک خال 

آن به شناسایی ایدئولوژی ها و ارزش هایی که مدنایی پیش فرض تصمیم سیاسی رر نمی دهد. و بررسی دقیق توسعه 

گیرندگان است کمک می کند. سیاست های توسعه روستایی که در دوره نئولیدراا به وجود می آیند، می توانند در فرصت 

ه ما درباره انواع ها و چالش های توسعه گردشگری تاثیر عمیقی بگذارند. بدین ترتی  پیش فرض های نئولیدراا، دیدگا

گردشگری تحت تاثیر قرار می دهند و گردشگری از طریق فعالیت های تجاری و گروه های خصوصی که از بقیه اقشار 

 . (23: 1392، کالنتری) جامعه جدا هستند دنداا می شود

که تمام مدال   در بح  های مربوط به توسعه گردشگری، جامعه میزبان و فرهنگ محلی آن می باید به عنوان مدنایی

براساس آن برنامه ریزی می شود، در اولویت قرار گیرد. فرهنگ، مدنایی است که افراد و اجتماعات براساس آن جهان 

هستی را تفسیر می کنند. از این روی، لفاظت از این ساختار انسانی بنیادی مهم است و از آن جا که فرهنگ، پویا و غیر 

به آن داده شود تا صورت طدیعی رشد و توسعه پیدا یابدنه اینکه تحت تاثیر عوامل محیطی  ایستا می باشد، می باید فضایی

یا اقتصادی قرار گیرد. فرهنگ محلی و روش های گوناگون نمود آن موضوع مهمی است که به ویژه در جوامع روستایی 

ارزش می بایست برای تداوم بهره وری سنتی، گردشگران را در اولین مرلله به یک مکان جذب می کند و چنین کاالیی با 

 در بلند مدت لفاظت شود. 

 (.Jafari 1996) برخی استدالا می کنند که بدون فرهنگ، گردشگری وجود نرواهد داشت

گردشگری فرصت هایی را برای تعامل فرهنگ ها، مرتلف ایجاد می کند جایی که فرهنگ میزبان به فرهنگ گردشگری 

 ابال در هم اثر خواهند کرد. متصل می شود و هر دو متق

 علل توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن:

 *توسعه مناطق ایجاد شده برای فعالیت های گردشگری روستایی

 *افزایش آگاهی های زیست محیطی و عالقه روابط دوستانه بین استان ها و محیط زیست

 از لحاظ کارکردی*لرکت به سوی تعطیالت کوتاه مدت و ترییر زمان اوقات فراغت 

  (.23:1383.)قادری،*افزایش تعداد مسافران مستقل و مسافرت در مقاصد طوالنی

 
 تیخالق. 2-3

 یشناخت تیجمع یرهایبا متر تیپرداخته سپس عوامل مؤثر بر آن و رابطه خالق تیخالق فیبرش ابتدا به تعر نیا در

 مطرح شده است. تیتوسعه خالق یمطرح شده است در انتها روشها
 تیخالق فیتعر. 2-3-1

 یبه معن« خلق»آن  شهیاست که ر یعرب یواژه ا تیارائه شده است. خالق یمتعدد و متنوع فیتعار ت،یخالق نهیزم در

است که  یخلق کردن و به وجود آوردن است و فرد خالق شرص یبه معنا تیاست. در لرت نامه دهردا، خالق دنیآفر



 

آن در  یریبه کارگ ای میمفاه جادیخلق و ا ییو توانا درتق ت،ی(، خالق2003) 1نو باشد. در فرهنگ وبستر دیعقا یدارا

 یکاربرد دانش برا ییتوانا ت،ی(. خالق15: 1384 ان،یشده است )سام خانن فیتعر یذهن یمهارت ها قیاز طر دیشکل جد

تواند  یم یبلکه گاه ستین دیجد یها دهیهمواره شامل ا تی(. خالق38: 1380 د،یاست )پور سع یلل مسئله و نوآور

تواند در مرتدط ساختن  یم ایمتفاوت باشد و  تیو قرار دادن آنها در موقع دیجد یتهایانتقاا دانش موجود به موقع درباره

 (.20: 1390و همکاران،  یآذر ازیکه قدالً وجود نداشته اند، به کار گرفته شود )ن ییروشها

 ارائه شده است: تیخالق فیاز تعار یرخادامه ب در

 کیموج  لل  د،یکه مناس  و مف یتازه و منحصر به فرد، به گونه ا یزیعدارت است از خلق کردن مفهوم و چ تیخالق

در مواجهه  نیبه طور کامل نو یپاسر دیتول یفرد برا ییتوانا تیشود. خالق یاجتماع ای یصنعت ،یعلم ازین ایمسئله، سؤاا 

 دیاست و دوم پاسخ با دهیشن ای دهیباشد که فرد در گذشته د یزیچ کرارشامل ت دیبا مسائل است و پاسخ خالق، نرست ندا

 یها یژگیبراساس و یبا نگاه زین لفوردی(. گ19: 1380سازان،  حیمناس  و سودمند لل کند )تسد یمسئله را به گونه ا

 یآذر ازیگردد )ن یم قداند که موج  تفکر خال یم یصیها و خصا ییاز توانا یرا مجموعه ا تیفرد خالق، خالق یتیشرص

روان  ،یعص  شناخت ،یاجتماع یروان شناخت ،یعلم ،یمرتلف فلسف یها دگاهیاز د تی(. خالق20: 1390و همکاران، 

 شده است. یبررس یو بوم شناخت یسنج
 تیمؤثر بر خالق عوامل. 2-3-2

و  تیشرص زش،یانگ ،یسدک فکر ،یعقالن ییخود شش عامل دانش، توانا یها ی( در بررس1991) 2و لوبارت استرندر 

 شده است: حیبه طور مرتصر تشر کیافراد مؤثر دانسته اند. در ادامه هر  تیرا در خالق طیمح

 یمتماد انیمحدود و کس  تجربه و ترص  در سال یا نهیدر زم یا هی: داشتن دانش پادانش

 در مسائل. دیارتداطات جد یمجدد و برقرار فیتعر قیخالق از طر دهیارائه ا یی: توانایعقالن ییتوانا

 یرا بر م یابداع یارشد، سدک فکر تیری: افراد خالق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیفکر سدک

 .نندیگز

 شوند. یم رتهیخود برانگ یها دهیبه فعل در آوردن ا ی: افراد خالق عمومًا برازشیانگ

 یو داخل یرونیب ید مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهامانن یتیشرص یها یژگیو ی: افراد خالق عموماً داراتیشرص

 مقاومت بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند. زیو ن

 .ابندی یامکان ظهور م شتریب یتیلما یها طی: افراد خالق عموماً در داخل محطیمح

برنامه ها بر  نیصرف ا دیتأک تیآموزش خالق یبرنامه ها ییعدم کارا لیدل نیمحققان مشر  کردند که عمده تر نیا

و  تیدر موفق ییبسزا ریتأث زیعوامل ن ریکه سا ییباشد. جا یم تیاز شش مندع مؤثر در خالق یکیتفکر خالق به عنوان 

 (.190: 1384 ،یکنند )محمد یم فایا تیقخال یآموزش یشکست برنامه ها
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Abstract 

Purpose: 

The present research has attempted to provide a model for measuring creativity and extracting appropriate 

indicators to investigate this potential in the rural environment. Assess these indicators, which for the first 

time bring the subject of creativity and exploration into rural environments. 

Research methodology: 

The present study is descriptive-analytical and applied in terms of methodology, first through library-

documentary exploratory studies and then to assess the creativity of the villages, four physical, socio-cultural, 

economic, environmental and associated aspects. Sixteen criteria were used. The statistical population of the 

study consisted of local managers, indigenous students, and tourism activists in the central part of the city of 

Sarein, with 135 individuals selected as sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire 

whose face and content validity was evaluated by professors and experts and its reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics in the 

descriptive statistics section of the central tendency and dispersion indices and in the inferential statistics 

section to check the normality of the data by Kolmogorov-Smirnov test and to examine the question. Data 

were analyzed using univariate t-test and confirmatory factor analysis. The software used in this study was 

SPSS and AMOS. 

Results: 

The results showed that the highest mean was related to environmental dimension (3.74) and the lowest mean 

was to physical dimension (3.49). The results also showed that all criteria and indicators of creative tourism 

in the central part of Sarein villages are in desirable condition and the results of confirmatory factor analysis 

confirm the model used in this study. 

Conclusion: 

The results show that physical, cultural, economic and environmental indicators have an impact on creative 

tourism. 
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