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چکیده
گردشگران امروزی از تکرار خسته شدهاند و به دنبال ت ربه و لمس حس تازگی هستند .فعالیتهـای مربـوب بـه
گردشگری خالق به گردشگران اجازه میدهد که به کسب اطالعات بیشتر در مورد مهارتهای محلی ،سـنتها و
کیفیتهای منحصربهفرد مکانهای مورد بازدید بپردازند .شهرهای امروزی در حال تغییر هسـتند و همـواره نـاظر
تبدیل شهرهای مدرن به شهرهای خالق در کشورهای توسعهیافته هستیم .مسـئولین ایـن شـهرها بـه خالقیـت
بهعنوان نیروی محرکه اقتصاد شهری و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی مینگرند و درصدد هسـتند کـه بـا توسـعه
خالقیت به پویایی اقتصاد و حفظ فرهنگ و سننشان در عرصه جهانیشدن کمک وافری نمایند .پژوهش حاضـر
توصیفی -تحلیلی بوده و متغیرهای مربوب به خالقیت از ادبیات پژوهشی این حـوزه گـردآوری ودر همـین راسـتا
پرسشنامهای تنظیم گردیده است .پرسشنامه تائید شده در بین  60کارشناس امر گردشگری این شـهر بـر اسـاس
روش نمونهگیری گلوله برفی توزیعشده است .درنهایت از بین  29متغیر ،پنج عامل کیفیت زندگی ،استعداد خالق،
اعتماد اجتماعی ،محی ِ آموزنده و محدودیتهای توسعه گردشگری خالق استخراج گردید .نتایج نشان میدهد از
دیدگاه کارشناسان ،این شهر نهتنها دارای ظرفیت گردشـگری خـالق میباشـد بلکـه بـا سـرمایهگذاری در امـور
فرهنگی و غنای فضای شهری میتواند در کنار تبدیلشدن به مکانی برای جذب طبقه خالق ،سرمایههای انسانی
ارزشمندی را پرورش داده و سران ام به شهر خالق تبدیل شود.
واژههای کلیدی :ظرفیت سن ی ،گردشگری خالق ،شهر خالق ،شهر تبریز.

 . این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد فرشته دوستی در رشته گردشگری به راهنمایی نویسنده دوم و مشـاوره نویسـنده سـوم در دانشـکده علـوم
انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران میباشد.
Email: m.zaal@umz.ac.ir
 .1نویسنده مسـئول
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مقدمه
شهرها با سرعت بیشتری نیاز به تنظیم تصویرشان در بازارهای جهانی دارند درنتی ه کمتر بر تغییـر سـاختار شـغلی و یـا
صنعتی خود و بیشتر بر روی نام ت اری جهت ای اد تمایز تأکیـد میکننـد ( .)Turok,2009:22از طرفـی اشـکال نـام
ت اری بر اساس منابع فرهنگی و خالق برای موقعیت رقابتی شهرها و مناطق مختلف حیـاتی هسـتند ،بنـابراین توانـایی
رقابتی مقصد گردشگری ،به توانایی آن در تبدیل عوامل اساسی و موروثی به اموال دارای ارزش نمـادین بـاالتر بسـتگی
دارد و بر این اساس ای اد ظرفیتهای سازمانی برای فراهم کردن فرصت استفاده بهتر از داراییهای خـود جهـت جـذب
گردشگران ضروری خواهد بود .درنتی ه خالقیت سیاستی برای تحریـک طیـف وسـیعی از نتـایج اقتصـادی ،فرهنگـی و
اجتمـاعی جــذاب قلمـداد میگــردد ( .)Richards,2011:6استانداردســازی گردشـگری فرهنگــی بـه همــراه تغییــر در
انگیزه های گردشگران من ر به توسعه شکل جدیدی از گردشگری با عنوان گردشگری خالق در سراسر جهان شده است.
گردشگری خالق شکلی از گردشگری است که از بازتولید داراییهای فرهنگی جلوگیری کرده و افزایش منـابع فرهنگـی
ناملموس مقصد را از طریق ت ارب مشارکتی بیشتر افزایش میدهد ( .)Castro,2012:8گردشگری خالق تعامل بیشتر
را دربر می گیرد که بر اساس آن بازدیدکننده ازلحاظ آموزشی ،عاطفی ،اجتماعی و مشـارکتی بـا مکـان ،فرهنـگ و افـراد
ساکن در آن تعامل دارد .آنها احساس شهروندی دارند ( .)UNESCO,2006:2امروزه گردشـگری شـهری ،بـهعنوان
عاملی مهم و پرتوان به منظور توسعه شهرها و کسب درآمد هم برای شهر و هم برای کشور مبدأ شـناخته میشـود .ایـن
نقش ضمن کسب درآمد الزم برای شهر ،در جهتی دیگر موجـب توسـعه ت هیـزات و زیرسـاختهای الزم نیـز میشـود
(زیاری و همکاران .)56:1396،تمامی مناطق برای ارتقای برند و تصویر مقصد خود و توسعه گردشـگری و بـه دنبـال آن
توسعه اقتصادی اجتماعی میتوانند از گردشگری خالق بهعنوان راهکار استفاده کنند ،همـانطور کـه شـهرهایی هماننـد
اصفهان و رشت که اکنون عضو شبکه شهرهای خالق بـوده و ایـن موضـوع بیشازپـیش بـه شـناخته شـدن آنهـا در
عرصههای بینالمللی کمک میکند .شهر تبریز نیز با علم به اینکه از غنای فرهنگی هنری برخوردار بوده و مردمـانش از
قومیت و سبک زندگی خاصی برخوردار هستند ،میتواند در این زمینه بسیار موفق عمل کند .شهر تبریز با قدمت کهـن و
تمدنی غنی به علت واقعشدن در مسیر جاده ابریشم (ایپک یولـو) ،بزرگتـرین بـازار سرپوشـیده جهـان ،آثـار تـاریخی و
گردشگری فراوان ،صنایعدستی ،زیرساختها و بسترهای اولیه را برای ورودش بهعنوان زیباترین و توسعهیافتهترین شـهر
جهان اسالم فراهم کرده است که در سایه این امر و در سایه رونق گردشگری به پیشرفت و توسـعه عظیمـی در تمـامی
ابعاد شهری دست خواهد یافت .میتوان یادآور شد که «ت ارت گردشگری» از پویاترین راهکارهـای ت ـاری و بازرگـانی
است که بهصورت مستقیم مباح فرهنگی را پشتیبانی میکند؛ بنابراین توسعه گردشگری ،در جهت احیا و استفاده م دد
از خانههای تاریخی شهر تبریز؛ بهرهگیری از ظرفیتهای بومگردی؛ توسعه موسیقی آذربای ان؛ احیای موزههای شـهر در
کاخهای تاریخی و صدها مورد دیگر ،بسیار کارساز خواهد بود .در زمینه معرفی گردشگری خالق ،شـهر خـالق و ابعـاد و
عوامل تشکیلدهنده آن ،مطالعات زیر صورت گرفته است:
ریچاردز1و ریمونـد )2000(2در مطالعـهای بـا عنـوان «گردشـگری خـالق» بـه نامگـذاری و معرفـی ایـن گردشـگری و
مشخصههای آن پرداختند .آنها چهار معیار مشارکت ،تعامل و یادگیری ،ت ربه و پتانسیل خالق را از مشخصههای اصلی
این گردشگری برشماردند .لندری )2000(3در پژوهش خود با عنوان «شهر خـالق :جعبـهابزاری بـرای نـوآوران شـهری»
مدعی بود که مباحثی از قبیل خوشههای خالق و صنایع خالق بنیانگذار اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد خـالق اسـت کـه
1. Richards
2. Raymond
3. Landry
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محور اساسی برای اقتصاد شهر خالق میباشد .او ده معیار چارچوب سیاسی و عمومی؛ تمایز ،تنوع ،نشاب و بیـان؛ آزادی،
اعتماد ،تحمل و قابلیت دسترسی؛ کارآفرینی ،اکتشاف و نـوآوری؛ رهبـری اسـتراتژیک ،چـابکی و چشـمانداز؛ اسـتعداد و
چشمانداز یادگیری؛ ارتباطات ،اتصال و شبکه؛ فضا و مکانیـابی؛ سـطح زنـدگی و رفـاه؛ حرفـهای و اثربخشـی را بـرای
شکلگیری یک شهر خالق موردبررسی قـرار داد .ریمونـد ( )2007در پژوهشـی بـا عنـوان «چالشهـای عملـی توسـعه
گردشگری خالق در کشور نیوزیلنـد» بـه بررسـی مشـکالت پـیش روی ایـن گردشـگری در کارگاههـای آموزشهـای
صنایعدستی در این کشور پرداخت .این مسائل در زمینه زبان ،عناوین کارگاههای آموزشی ،بخش عرضه ،تقاضا ،توانـایی
خود کشور (دارایی آن در این زمینه) ،مدل کسـبوکار ،شـرکتهای ت ـاری (اسـتراتژیهای توسـعه) بودنـد .وُرزبُـرگ1و
همکاران ( )2009در مطالعات خود با عنوان «گردشگری خالق؛ یک گفتگوی جهانی» به این نتی ه رسیدند کـه توسـعه
گردشگری خالق طی پنج مرحله تعامـل بـا بازدیدکننـدگان در ای ـاد ت ربـه از مقصـد ،توسـعه برنامهنویسـی عمـومی
(دورههای آموزشی ،کنفرانسها ،کارگاه ،و غیره) ،فراهم کردن فرصتهایی برای یادگیری در مورد یک موضوع در طـول
اقامت و پس از خروج (از طریق وبسایت و یا رسانههای اجتماعی) ،ارائه طیف وسیعی از ت ـارب بـا سـطوح مختلفـی از
مشارکت ،ادغام خردهفروشی ،ناهارخوری و سرگرمی بهعنوان بخشی از منطقه فرهنگی خالق ،را شامل میشـود.

کمپـل2

( )2010در مطالعهای تحت عنوان «گردشگری خالق بر آورنده مزیت رقابتی» مطـرح کـرد کـه از نتـایج برقـراری ایـن
گردشگری ای اد فرصتی جهت افزایش ت ـارب فرهنگـی موجـود ،فرصـتی جهـت ارائـه تمـایز در رقابـت بـا سـایرین،
فرصتهایی برای ارائه ت ربه معتبر محلی و گسترش فصول سفر ،ارائه منافع اقتصادی اضافی و ارائـه ت ـارب یـادگیری
میباشد .تان3و همکاران (« )2013مدل ت ربه خالق در گردشگری خالق» را ارائه دادند .یافتههای این مقاله نشانگر آن
میباشد که فعلوانفعاالت بیرونی و بازتابهای درونـی ،سـازنده مـدل ت ربـه خـالق گردشـگران اسـت .بخـش ت ربـه
دربردارنده هوشیاری/آگاهی ،نیاز و خالقیت است (همراه زیرم موعهها) و بررسیهای ان امشده نشان میداد که آگـاهی
شرب الزم برای ای اد ت ربه خالق بوده و موجب افتراق آن از سایر ت ربیـات میباشـد .قـورچی و همکـاران ( )1392در
گزارشی تحت عنوان «شهر خالق (مبانی نظری و شاخصها)» به بررسی شهر خالق از دیدگاه مبانی نظـری ،مفـاهیم و
شاخصها میپردازد .در این گزارش مفاهیم و شاخصهای شـهر خـالق از قبیـل انعطافپـذیری ،ابتکـار ،خطرپـذیری و
رهبری با نمونههای عملی آنها در سطح جهان موردبررسی قرارگرفته است .نتایج این پژوهش نشان میدهـد کـه شـهر
تهران باوجود سابقه تاریخی ،هنری ،فرهنگی ،ظرفیتهای مذهبی ،راهانـدازی کریـدور علـم و فنـاوری و صـنایع خـالق
میتواند در جهت تحقق شهر خالق حرکت کند .شفیعی و همکاران ( )1393به بررسـی اصـفهان بـهعنوان شـهر خـالق
صنایعدستی با رویکرد توسعه گردشگری پرداخته و مطرح کردند که امکان توسعه گردشگری خالق در ایـران بـهویژه در
کالنشهرهایی مانند اصفهان ،به دالیلی نظیر وجود خردهفرهنگهای متعدد ،غنای آثار فرهنگی و هنری و اصالت صنایع
خالق ازجمله صنایعدستی امکانپذیر است .آنها به این نتی ه رسیدهاند که پیوستن اصفهان به شبکه شـهرهای خـالق
یونسکو پیامدهای مثبتی نظیر ارائه تصویری منحصربهفرد از شهر و متمایز کردن آن بـهعنوان یـک مقصـد گردشـگری
خالق و رونق توأمان بازار گردشگری و صنایعدستی اصفهان دارد .مختاری و همکـاران ( )1393بـه سـطحبندی منـاطق
پانزدهگانه شهر اصفهان ازلحاظ شاخصهای شهر خالق با اسـتفاده از مـدلهای برنامـهریزی منطقـهای بـا فاکتورهـای
خالقیت ،استعداد و فناوری پرداختند .نتایج نشان میدهد که میزان برخورداری منـاطق پانزدهگانه شهر اصـفهان ازلحـاظ
شاخصهای خالق به یک صورت نبوده و اختالف زیادی بین مناطق شـهر اصـفهان وجــود دارد کـه بهتـرین وضـعیت
1. Wurzburge
2. Campbell
3. Tan
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ازلحاظ این شـاخصهـا منطقـه  6 ،5 ،3 ،1و کمتـرین را ازلحاظ ایـن شـاخصهـا مناطق  13و  14داشته است .ظرفیت
سن ی گردشگری خالق و توسعه آن در مناطق و شهرهای دارای ظرفیـت ایـن نـوع از گردشـگری میتوانـد شـکوفایی
اقتصادی ،اجتماع ی و فرهنگی را در مناطق مذکور به دنبال داشته باشـد .بـا توجـه بـه مقدمـه ذکرشـده و بـا توجـه بـه
پژوهشهای صورت گرفته ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال کلیدی زیر است:
 آیا شهر تبریز با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و هنری ،ظرفیتهای الزم جهت توسعه گردشگری خالق را دارد؟
مبانی نظری
مبح «اقتصاد خالق» که بهصورت بخشی مهم در مناطق و شهرهای خالق نمایان میشود ،در دهههای اخیـر مطـرح
گردیده و تأثیراتی شگرف بر شهر خالق میگذارد .ازاینرو ،زمانی که صحبت از خالقیت میشود ،نگـرش نـو و جدیـدی
است که به ابعاد ساختاری شهر و منطقه صورت میگیرد و عمدتاً بـهطور غالـب بهصـورت اقتصـادی و فرهنگـی مطـرح
میگردد .ازاینرو بهعنوان نمونه در نگرشهای خالق گونه به صنعت در شهرها و مناطق خالق ،بح صـنایع فرهنگـی،
چندرسانهای ،خدمات برتر و  ...مطرحشده و یا در حوزههای محلی ،خالقیـت و نـوآوری در صنایعدسـتی و بـومی مطـرح
میگردد .خالقیت در شکلگیری نظام پویای فرهنگی -اجتماعی در شهرها نقش بسیار مهمی دارد .فلوریدا)2002:46(1

با یادآوری تئوری سهگانه رشد اقتصادی معتقد است که سه شاخص اصلی برای اندازهگیری خالقیت مکانهـای مختلـف
وجود دارد و بنابراین به رتبهبندی خالقیت پرداخته است که شامل موارد زیـر میگـردد :اسـتعداد (توسـ درصـد مـدرک
لیسانس ساکنان اندازهگیری میگردد) ،مدارا (درصد جمعیتی که متولد خارج از کشـور هسـتند) و تکنولـوژی (اشـتغال در
صنایع با تکنولوژی باال) .لندری با همکاری هیمز )2012:88(2به شاخص سازی شهرهای خـالق جهـت ای ـاد روشـی
برای ارزیابی شهرهای کلی نگر پرداختند .این کار به شـهرها جهـت ارزیـابی توانـایی خالقشـان کمـک کـرده و درواقـع
پیششرطی برای شهرهایی با قدرت اقتصادی -فرهنگـی پـایین و نوآوریهـای مبتـدی اسـت .ایـن ابـزار اسـتراتژیک،
چارچوبی برای تفکرهای سیاسی مناسب ای اد میکند .شاخص شهرهای خالق از اطالعاتپایه هر شهر از قبیـل :محـل،
موقعیت جغرافیایی ،جغرافیای سیاسی ،آمارهایی ماننـد مسـاحت شـهری ،سـطح اشـتغال ،بخشهـای مختلـف صـنعتی،
الگوهای رأیگیری و نرخ مشارکت ،امکانات تفریحی و فرهنگی استفاده میکند .این محققان تمامی این شاخصها را در
سه بعد خالقیت ،انعطافپذیری و ظرفیت خالق طرحریزی و طبقهبنـدی کردنـد .تعریـف دیگـر از شـهر خـالق توسـ
ساساکی )2010:S4(3با مالحظات بیشتر اجتماعی و توجه بیشتر به نقش ساکنان اصلی شهر ارائهشده اسـت :شـهرهای
خالق شهرهایی هستند که گرایشهای جدیدی را در هنر و فرهنگ رواج میدهند و از طریق فعالیتهـای جدیـد خـالق
هنرمندان ،خالقان آثار و شهروندان عادی ،صنایع خالق و نوآورانه را ترویج میدهند ،ازلحاظ دارا بودن محی های خـالق
و نوآورانه متنوع غنی هستند و ظرفیتی مردمی برای حل مشکالت اجتماعی نظیر مردم بیخانمان دارند .ساساکی داشـتن
مؤلفههای زیر را برای شهر خالق ضروری میداند (جدول شماره ()1شفیعی و همکاران.)262:1393،

استعداد خالق
کیفیت زندگی
صنایع خالق

جدول شماره  .1مؤلفههای شهر خالق
فعالیتها و تعداد هنرمندان ،دانشمندان ،مهندسان و هنرمندان صنایعدستی
فاکتورهایی نظیر درآمد شخصی ،وقت آزاد و مخارج مختص امور فرهنگی و سـرگرمی ،غنـای فضـای شـهری و امکانـات
رفاهی
تعداد شرکتها و اشتغال در صنایع فرهنگی خالق مثل صنایعدستی ،موسیقی

1. Flourida
2. Hayms
3. Sasaki

سنجش ظرفیتهای گردشگری خالق در کالنشهر تبریز
زیرســــاختهای پشـــــتیبان
خالقیت
داراییها و میراث فرهنگی
فعالیتهای شهروندان
حکومت خالق
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تعداد و در دسترس بودن دانشگاهها ،مدارس فنی ،سازمانهای تحقیقاتی ،تئاترها ،کتابخانهها و سازمانهای فرهنگی
تعداد و شرای نگهداری از داراییهای فرهنگی ملموس و غیرملموس که توس بخش دولتی مستند شدهاند
وضعیت فعالیت سازمانهای غیرانتفاعی و مشارکت زنان در جامعه
مشارکت مثبت شهروندان ،توانایی سیاستگذاری و استقالل مالی
( Sasaki,2010 :S4به نقل از شفیعی و همکاران)262 :1393 ،

ریچاردز و ویلسون )2007(1با نظر کمپل ( )2010و تیموتی )2012(2موافق هستند کـه تغییـر کلـی از فرهنـگ و میـراث
ملموس بهسوی فرهنگ ناملموس و خالقیت وجود دارد .این مفهوم در گردشگری چه بر روی تمامی محصوالت (شـکل
 )1و چه در تمـامی زمینـههای گردشـگری فرهنگـی (شـکل  )2کـاربرد دارد .مقصـدها بـرای مقابلـه بـا چـالش بهبـود
استراتژی های بازاریابی گردشگری با توجه به تغییر اشکال فرهنگ از سنت به مدرنیته ،به گسترش منابع خود نیـاز دارنـد
(.)Castro,2012:19

شکل شماره  .1تغییر از منابع فرهنگی ملموس به سمت منابع ناملموس ()Richards & Willson,2007:18

ریشههای گردشگری خالق احتماالً در پرتغال در اواس دهه  1990ظاهر شد ،زمانی که کمیسیون اروپا بـهمنظور کمـک
به تولیدکنندگان صنایعدستی برای تشخیص محصوالت دستسازشان از کسانی که به تولیـد انبـوه میپرداختنـد ،پـروژه
یوروتکس3را پایهگذاری کرد ( .)Campell,2010:3پسازآن ریچاردز بر مبنای مطالعاتی که ان ام داد ( ،1999بـه نقـل
از )Campell,2010:59:متوجه شد که اگر مردم از روند کار این کاالها آگاه نباشند آنها مایل نخواهند بود که قیمـت
باالیی برای آن بپردازند.

شکل شماره  .2تغییر از سمت منابع فرهنگی ملموس به ناملموس در بخش گردشگری ()Richards & Willson,2007:18

1. Willson
2. Timoty
3. Eurotex
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ریچاردز و ریموند ( )2007:17برای اولین بار از گردشگری خالق بـهعنوان نـوعی از گردشـگری یـاد کردهانـد کـه بـه
بازدیدکنندگان فرصتی میدهد تا به توسعه پتانسیل خالق خود از طریق مشارکت فعال در دورهها و ت ارب یادگیری ،که
از مشخصههای مقصدی هستند که در آن ا به سـر میبرنـد ،بپـردازد ( .)Binkhorst,2007:125یونسـکو ()2006:1

گردشگری خالق را به عنوان سفری به سمت ت ربه درگیر و معتبر ،با یادگیری مشارکتی در هنـر ،میـراث فرهنگـی و یـا
شخصیت خاصی از یک مکان ،تعریف میکند .در کشـور نیوزیلنـد ،کـه در آن اولـین تالشهـا بـرای توسـعه اسـتراتژی
گردشگری خالق با ای اد گردشگری خالق نیوزیلند صـورت گرفتـه اسـت ،ایـن اصـطالح بـهعنوان شـکل پایـداری از
گردشگری تعریف میشود که احساس واقعی برای فرهنگ محلی از م اری غیررسـمی ،کارگاههـای آموزشـی محلـی و
ت ارب خالق ای اد میکند .گردشگری خالق بهعنوان جنبهای از گردشـگری فرهنگـی ،بسـیار مناسـب بازدیدکننـدگان
امروزی بوده و من ر به رشد تقاضای فرصتهایی برای خودشکوفایی و توسعه شده است ( .)Castro,2012:18هـال1و
زازنبرگ )2012:92(2مشاهده کردند درحالیکه گردشگری فرهنگی مشاهده منفعل از چیزهای مربوب به دوران گذشـته
در نظر گرفته می شود اما گردشگری خالق انتقال از گذشته به حال و آینده از طریق ای ـاد ارتبـاب بـین مـردم محلـی و
بازدیدکنندگان است (جدول .)2
جدول شماره  .2گردشگری فرهنگی و خالق
نوع گردشگری
گردشگری فرهنگی
گردشگری خالق

زمان
گذشته و حال
گذشته ،حال و آینده

تمرکز فرهنگی
فرهنگ باال  -فرهنگ مشهور
فرایندهای خالق

مصرف

یادگیری

محصول ،فرایند
ت ربه ،همکاری بین گردشگر و جامعه محلی

منفعل
فعال -توسعه مهارتها

()Hull & Sassenberg,2012:92

گُردین 3و ماتاسکایا )2012:59(4بر این باورند که تفاوت عمده بین گردشگری فرهنگی و خالق در منـابع اساسـی ایـن
گردشگریها و در انگیزه گردشگران بـرای شـرکت در فعالیتهـا نهفتـه اسـت .از نظـر کمپـل ( )2010:6تفـاوت بـین
گردشگری فرهنگی و خالق در این است که گردشگران خالق در یک فعالیت خالق هنگام بازدید از یک مقصد شـرکت
میکنند درحالیکه گردشگران فرهنگی مصرفکنندگان ت ارب فرهنگی هستند .محی زیسـت یـک شـهر نیـز بـهعنوان
عامل کلیدی گردشگری خالق توس برخی از نویسندگان مطرحشده اسـت .درواقـع کیفیـت اجـزای مقصـد گردشـگری
ازجمله عوامل ب سیار مهم و کلیدی در جلب رضایت گردشگران ،ای اد حس خوب و ت ربه دلپذیری است که باز هم آنـان
را برای سفر به مقصد موردنظر ترغیب میکند و نقش اساسی در عرصه رقابتی دارد (بیکی و تردسـت .)54:1397،دِکـر 5و
تابِر )2012:136(6نیز تمرکزشان را روی محی زیست قرار دادهاند ،با این استدالل که در ابتدا توسعه گردشـگری خـالق
بهطور عمده در فعالیتهای خالق بازدیدکنندگان متمرکز بوده ،درحالیکه امروزه بر محی زیست خالق که در آن ت ربـه
خالق اتفاق میافتد متمرکز است .از نظر گُردین و ماتاس کایا ( )2012:59خالقیـت میتوانـد بـه هـر حـوزه از زنـدگی
شهری ازجمله حوزه اجتماعی ،خرید ،خدمات ،ارتباطات از راه دور و غیره مربوب شود .این محققـان معتقدنـد کـه مفهـوم
خالقیت اشاره به این واقعیت دارد که گردشگران در مقاصد گردشگری نهتنها بـا حضـور فیزیکـی خـود و بـا افشاسـازی
میراث فرهنگی سبب میشوند که شهر در معرض توجه بوده و با مصرف محصوالت فرهنگی محلی و رویدادهای محلـی
و در کناره آن با نظاره شهر ،بهرهبرداری از خدمات ارائهشـده ،ارتباطـات مهندسـی ،سیسـتم آمـوزشوپرورش و سیسـتم
1. Hull
2. Sassenberg
3. Gordin
4. Mataskaya
5. Dekker
6. Taberr
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حملونقل میتوانند بهعنوان منبع الهامبخشی درک شوند البته اگر گردشگران آنچه را کـه دیدهانـد بـه اطرافیـان انتقـال
دهند.
روش پژوهش
این تحقیق بر مبنای نوع پژوهش ،کاربردی و روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است .جهت گردآوری دادهها و اطالعـات
از روشهای کتابخانهای ،جست و در پایگاههای الکترونیکی اطالعات و همچنین از مطالعـات میـدانی شـامل مصـاحبه و
پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش موردنظر را کارشناسان امر گردشگری در سازمان میراث
فرهنگی ،شهرداریها و اساتید دانشگاهی ،کارشناسان واحد توسعه گردشگری و کارشناسان م له تخصصـی گردشـگری
ارگ در برمیگیرد که در فرایند توزیع پرسشنامهها ،اطالعات الزم جهت تکمیل پرسشنامه ،در اختیارشـان قـرار گرفـت.
ح م نمونه با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی حـداقل  50مـورد میباشـد (کالنتـری)44:1388،؛ حـدود  60نفـر از
متخصصین این امر در معاونت پژوهشی گردشگری در سازمان شهرداری و میراث فرهنگی و دانشگاه هنر و واحد توسـعه
گردشگری بر اساس نمونهگیری گلوله برفی انتخابشده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید .برای سن ش سطح پایـایی
از آزمون آلفای کرونباخ استفادهشده است .بر این اساس میزان ضریب آلفای کرونباخ  0/86است که در سـطح قابـلقبول
قرار دارد.
محدوده مورد مطالعه
شهر تبریز مهمترین منطقه استان آذربای ان شرقی است .شهر تبریز مرکز استان آذربای ـان شـرقی ،در  46درجـه و 17
دقیقه طول شرقی و  38درجه و  05دقیقه عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقعشده است (شکل  .)3مسـاحت شـهر
تبریز در سال  1385ه ری شمسی به  237/45کیلومترمربع افزایشیافته و با  2167کیلومترمربـع  4/8درصـد مسـاحت
استان را تشکیل میدهد که  25/22کیلومترمربع از آن (معادل  11درصد از مساحت کل شـهر) جـز بافتهـای فرسـوده
بوده است .از جمعیت شهرستان تبریز  20/08درصد در گروه سنی کمتر از  15ساله 72/49 ،درصد در گروه سنی 64- 15
ساله و  6/69درصد در گروه سنی  65ساله و بیشتر قرار داشتهاند (دفتر آمار و اطالعات معاونت برنامـهریزی اسـتانداری
آذربای ان شرقی.)61:1392،

شکل شماره  .3موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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بحث و یافتهها
پژوهش طی مصاحبهای در بین کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان شهرداری و زیرم موعهای با
عنوان تحقیقات و توسعه پژوهشهای گردشگری و دانشگاه هنر ،که نسـبت بـه مفـاهیم اولیـه گردشـگری بهخصـوص
گردشگری خالق و شهر خالق آشنایی داشته؛ صورت گرفت .از بین  60نفر پاسخدهنده به سؤاالت 59 ،درصد مـرد و 41
درصد زن بوده که حوزه تخصصی آنها مدیریت گردشگری ،معاونت گردشگری ،گردشگری و رسـانه ،راهنمایـان مـوزه،
کارشناسان ارتباطات و معماری ،کارشناسان م له خصوصی گردشگری میباشد (جدول .)3
جدول شماره  .3تعداد ،جنسیت و تخصص پاسخگویان
نام سازمان  /شغل مصاحبهشونده

تعداد (نفر)

مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان آذربای ان شرقی
اساتید دانشگاه هنر واحد تبریز
معاونت گردشگری شهرداری تبریز
راهنمایان موزه
واحد تحقیقات و توسعه گردشگری
واحد گردشگری رسانه و کارشناسان ارتباطات مستقر در سازمان میراث
کارشناسان م له خصوصی گردشگری ارگ (همکاری با واحد تحقیقات و توسعه)
م موع

12
6
10
8
14
6
4
60

جنسیت
مرد
8
5
7
2
8
5
35

زن
4
1
3
6
6
1
4
25

متغیرهای گردشگری خالق در قالب طیف  5تایی لیکرت (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) تنظیمشده است و با اسـتفاده از
روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .در جدول  4میـزان آزمـون
 KMOو بارتلت و سطح معناداری دادههای مورداستفاده برای تحلیل عاملی اکتشافی مشخص گردیده است .بر اسـاس
این جدول میزان آزمون  KMOبیشتر از  0/5بوده و با توجه به سطح معناداری ،دادهها از کفایت مناسبی بـرای آزمـون
تحلیل عاملی اکتشافی برخوردار هستند.
جدول شماره  .4میزان آزمون  KMOو بارتلت
0/000
سطح معناداری
آزمون کایزر-مایِر-اُلکین0/645 1
df=1264/794Approx.Chi-Square=432
آزمون بارتلت

در این پژوهش از  29متغیر ازجمله :تعامل فرهنگی ،مشارکت مشورتی ،حس تعاون و همکـاری در خـانواده ،یـادگیری و
تعامل در محـی  ،یـادگیری و تعامـل در میـان افـراد ،یـادگیری و تعامـل در خـدمات ،گرایشهـای فکـری و عقیـدتی،
ساختارشکنان و نوآوران ،ادغام فرهنگها ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،میزان وقت آزاد ،غنـای فضـای شـهری و امکانـات
رفاهی ،غنای امور فرهنگی و سرگرمی ،میزان شهرت جهانی ،سطح کیفیت زندگی ،کیفیـت امـور آموزشـی ،نیـاز/انگیزه،
ت ربه خالق ،میزان آگاهی فردی ،خالقیت فردی ،میزان حس رقابت در بین افراد ،طبقه خالق ،سرمایه انسـانی ،صـنایع
خالق ،دولت خالق ،توانایی سیاستگذاری مناسب و استقالل مالی ،زیرساختهای پشتیبان خالقیت ،فناوری و تکنولوژی
پیشرفته ،دارایی و میراث فرهنگی در قالب  99گویه جهت تعیین عاملهای مؤثر در فرایند ظرفیتشناسی و ظرفیتسازی
گردشگری خالق در شهر تبریز استفاده گردیده است .همانطور که در جدول  5نشان دادهشده است در تحلیل عاملی 29
1. Kaiser-Meyer-Olkin
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آیـتم گردشـگری خـالق 5 ،عامـ ل بـا عنـاوین کیفیـت زنـدگی ،اسـتعداد خـالق ،اعتمـاد اجتمـاعی ،محـی آموزنـده و
محدودیتهای توسعه گردشگری خالق استخراج و نامگذاری شدند که بار عاملی آنها از  0/503تا  0/829است کـه بـار
عاملی بیشتر نشان از همبستگی بیشتر بین عوامل استخراجی و هر متغیر است.
جدول شماره  .5عوامل ظرفیت سنجی گردشگری خالق در شهر تبریز
عاملها و متغیرهای گردشگری خالق

بار عاملی

عامل اول :کیفیت زندگی
 =36فعالیتهای فرهنگی و هنری ،اماکن و فعالیتهای دیگر را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
 =38به دلیل تعدد و تنوع جاذبههای فرهنگی و هنری ،این شـهر بیشـتر دارای گردشـگر داخلـی
است.
 =39در این شهر ساالنه جشنوارههای گوناگونی برگزار میگردد.
 =40در این شهر فعالیتهای سنتی و صنایعدستی متعددی ان ام میشود.
 =43این شهر از شهرت و اعتبار ملی برخوردار است.
 =44این شهر از شهرت و اعتبار جهانی برخوردار است.
 =45مکانهای جذاب و جالب در حیطه شهر وجود دارد که وسیع نیز هستند.
 =47این شهر مناطق بکری هم دارد که در دورتر از مرکز ناشناخته ماندهاند
 =50در این شهر کرامت انسانی حفظ میشود.

0/600
0/608
0/671
0/664
0/829
0/818
0/703
0/608
0/726

عامل دوم :استعداد خالق
 =80در این شهر شما کامالً به ادارات دولتی و عمومی اعتماد دارید.
 =82شما معتقدید که سیستم مالیاتی موجود ،شـکلگیری کسـبوکارهای مربوطـه را تشـویق و
حمایت میکند.
 =83در این ا کسبوکارهای مربوطه بهروشنی و کامالً قانونی تنظیمشده است.
 =91در این شهر آزمایشگاهها و پژوهشگاههای متعدد و پیشـرفتهای جهـت آزمـایش و پـژوهش
وجود دارد.
 =94این شهر دارای فنآوریهای الزم و هماهنگ با توسعه گردشگری خالق است.

0/625
0/590
0/696
0/558
0/634
0/554

عامل سوم :اعتماد اجتماعی
 =1در این شهر فعالیتهای گردشگری خالق من ر به ای اد رابطه دوسـتانه میـان گردشـگران و
ساکنین محلی شده است.
 =14نظر ،طرز فکر و دیدگاه همسایگان نسبت به شما ،بسیار برایتان مهم است.
 =15در این شهر گردشگران خارجی بهراحتی با جامعه ع ین میشوند.
 =16در این شهر گردشگران داخلی غیربومی بهراحتی با جامعه ع ین میشوند.
 =17مردم این ا بهطورکلی تحمل پذیرش تمامی افراد را با ادیان مختلف دارند.
 =84در این شهر در حیطه کسبوکار خ قرمزهای بسیاری وجود دارد.

0/657
0/702
0/702
0/821
0/821
0/607

عامل چهارم :محیطِ آموزنده
 =5آموزش و یادگیری نقشی اساسی در گردشگری خالق ایفا میکند.
 =6در این شهر ارائهدهندگان خدمات از مهارت رهبری و توانایی کنترل موقعیت باالیی برخوردار
هستند.
 =7در این شهر احترام به حقوق شهروندی از خصوصیات بارز شهروندان است.
 =9در این شهر مردم طیف وسیعی از سبکهای زندگی را پذیرا هستند.
 =85دانش ویان از مناطق دور به دانشگاههای این شهر میآیند.

0/823
0/636
0/645
0/558
0/615
0/600
0/656

عامل پنجم :محدودیتهای توسعه گردشگری خالق
 =19در این شهر چیزهای بسیار زیادی وجود دارد که جهانیشدن را تخریب میکند.
 =26در این شهر افراد بیشتر به آنهایی که شبیهشان هستند تمایل نشان میدهند.
 =74افراد خالق بسیاری در این ا زندگی میکنند اما در جای دیگری کار میکنند.
 =75هنرمندان صنایعدستی ناموری در این شهر زندگی و در جای دیگری فعالیت میکنند.
کل واریانس تبیین شده توس عاملها

0/503
0/524
0/592
0/594

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

17/754

13/671

9/166

7/058

8/744

6/733

7/011

5/399

6/020

4/635

37/496

عامل اول کیفیت زندگی نام گذاری شد .این عامل متشکل از تمامی متغیرهای مربوب به بح کیفیت زندگی است که بنا
بر تحقیقات لندری ( )2000و ساساکی ( )2010از مشخصههای شهر خالق است .مطابق نظر پاسخگویان اولین عامـل در
ظرفیت سن ی و ظرفیتسازی گردشگری خالق در شـهر تبریـز داراییهـا و امکانـاتی اسـت کـه نـهتنها در ورود مـؤثر
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گردشگران به این شهر بلکه در تکامل ذهنی و جسمی و فرهنگی و اجتماعی بومیان منطقـه نیـز نقـش مـؤثری را ایفـا
میکند .از دیدگاه پاسخگویان ،شهر تبریز در اولویت اول تمامی عناصر الزم جهت تبدیلشدن به شهری خـالق را دارد و
غنای فضاهای شهری و فضاهای فرهنگی در این شهر از نکات مثبت و تواناییهای این شهر است .عامـل دوم اسـتعداد
خالق نامگذاری گردید .این عامل از متغیرهای مربوب به بعد استعداد خالق و زیرسـاخت فیزیکـی پشـتیبان گردشـگری
خالق که مربوب به تحقیقات فلوریدا ( )2002در حیطه طبقه خالق و سرمایههای انسانی و فناوریهای نوین و تحقیقـات
لندری ( )2000در رابطه با مؤلفههای شهر خالق و دولت خالق ،تشکیلشده است .پاسخگویان بر این باورند که احساس
نیاز به پیشرف ت شخصی از منظر جسمی و روحی و پیرو آن پـرورش خالقیـت در نهـاد انسـان از مهمتـرین عاملهـایی
هستند که در میان مردمان تبریز احساس می شود .بنابراین پاسخ به این نیاز و تشـویق در ایـن زمینـه از اهمیـت بـاالیی
برخوردار است .این شهر برخالف کالنشهر بودنش از نظر کارشناسان زمینه را برای ورود غولهای بزرگ گردشگری بـه
منطقه فراهم نکرده است و بنابراین باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود .اما نکته حائز اهمیت در این عامل مناسب
بودن کیفیت خدمات درگیر در حیطه صنعت گردشگری از نظر کارشناسان است .آنها مدعی هستند که سـطح دسترسـی
به منطقه در حد قابلقبول قرار دارد و البته میتوان یادآور شد که افزایش گردشگران ورودی به این شهر در طی سـالیان
اخیر به این امر مربوب میباشد .عامل سوم اعتماد اجتماعی نامگذاری گردید که از دو دسته متغیرهای تأثیرگـذار در ایـن
امر تشکیلشده است .دسته اول متغیرهای دخیل در امر سیاستگذاری و چهارچوب آزادیهای قانونی بهخصوص در امـر
کسبوکارهاست که بهتمامی افراد حتی افـراد در شـغلهای آزاد ت ـاری اجـازه بـروز خالقیـت در کوچـکترین بخـش
کاریشان مثالً در حیطه دکوراسیون و طراحی داخلی م موعه کوچکی که مدیریتشان میکند را میدهند .این متغیرهـا
از اهمیت بسیاری باالیی در تحقیقات لندری و هیمز ( )2013با عنوان شهر خالق برخوردار بوده و ازجمله عناصـر اصـلی
دخیل در ورود طبقه خالق به شهر و ای اد شهر خالق بودهاند .اما دسته دیگر متغیرهای دخیل در ایـن عامـل بـه بحـ
مشارکت فعال بین میزبان و مهمان در این شهر مربوب میگردد .از دیدگاه کارشناسان مردم این شـهر توانـایی پـذیرش
مردم با عقاید فکری متفاوت را دارند و به مهمان احترام واالیی گذاشته و تمامی شرای الزم برای حضور آنها را فـراهم
میکنند .عامل چهارم محی ِ آموزنده نامگذاری شد .متغیرهای اصلی با بیشترین بار عـاملی بـه مبحـ یـادگیری مطـرح
میشود .مطابق تحقیقات ریچاردز ( )2000و تان و همکاران ( )2013که یادگیری را از مشخصـههای اصـلی ای ادکننـده
ت ربه خالق در گردشگران میدانند ،کارشناسان مصاحبهشونده بر این باورنـد کـه یـادگیری و تعـاملی کـه حـین خریـد
محصول یا خدمت در محی صورت می گیرد ،تـأثیر بسـزایی در بـروز خالقیـت گردشـگر داشـته و ازایـنرو بـه توسـعه
گردشگری خالق کمک شایانی خواهد نمود .از مثالهای این عامل میتـوان بـه شـکلگیری موزههـای زنـده از طـرف
سازمان میراث اشاره نمود که باع شناخت بیشتر داراییهای ملموس این شهر شده است .عامـل پـن م محـدودیتهای
توسعه گردشگری خالق نامگذاری گردید و مربوب به متغیرهایی میشود کـه از محـدودیتهای توسـعه بشـمار میآینـد.
ساختارشکنان و نوآوران موجود در جامعه میزبان در تحقیقـات فلوریـدا ( )2002و لنـدری ( )2007و ساسـاکی ( )2010در
شکلگیری شهر خالق نقش بسیار مؤثری داشته اند .بسیاری از کارشناسان بر این بـاور بودنـد کـه جامعـه کنـونی تبریـز
تفکری سنتی داشته و به افراد اجازه از بین بردن مرزهای بسیار بسته فرهنگ و اجتماع خاص خود را نمیدهـد کـه ایـن
مسئله در این شهر کامالً مشهود است و درعینحال که برای بروز خالقیت و سبک و اندیشههای نـو ایـن مسـئله بسـیار
خطر آور است .سهم تمامی این عوامل در ظرفیتسازی گردشگری خـالق در مـدل نهـایی پـژوهش (شـکل شـماره )4
مشخصشده است ،اولین عامل با نام کیفیت زندگی با  17/7درصد ،عامل استعداد خـالق بـا  9/1درصـد ،عامـل اعتمـاد
اجتماعی با  8/7درصد ،عامل محی ِ آموزنده با  7/011درصد ،عامل محدودیتهای توسعه گردشـگری خـالق بـا 6/020
درصد در توسعه این گردشگری در کالنشهر تبریز مؤثر هستند.

سنجش ظرفیتهای گردشگری خالق در کالنشهر تبریز

11

شکل شماره  .4مدل نهایی پژوهش و درصد واریانس هر عامل

نتیجهگیری
بر اساس تحلیلهای موجود بیشتر کارشناسان امتیازات موجود را به عاملها و گویههایی از قبیل غنـای فضـای شـهری،
امور فرهنگی و طبقه خالق و سرمایه انسانی و محی فعال و پویا و دولت خالق دادهانـد کـه بـر اسـاس مبـانی نظـری
میتوان گفت بیشتر گویههایی که دارای بار عاملی باالتر هستند مربوب به تحقیقات لنـدری و هیمـز ( )2007و ساسـاکی
( )2010بوده و درواقع شاخصهای شهر خالق بوده و میتوان اینگونه بیان کرد که از دید مصاحبهشـوندگان ایـن شـهر
بیشتر قابلیت ورود طبقه خالق داشته و میتوان با تالشهایی در زمینه ای اد و راهاندازی مشخصههای سـازمان جهـانی
یونسکو ( )2006در باب شهر خالق بتواند دریکی از هفت زمینـه :ادبیـات ،سـینما ،موسـیقی ،مهارتهـا و هنـر مردمـی،
طراحی ،هنرهای رسانه ای و تغذیه موفق عمل کرده و جزو شهرهای خالق سازمان یونسکو شود .بنابراین میتوان گفـت
نتایج این تحقیق در راستای نتایج پژوهشهای فلوریدا ( )2002،2004و لندری ( )2010است مبنی بر اینکه افراد خالقـی
از مناطق دیگر برای ارتقای شهر خالق و گردشگری خالق باید ابتدا وارد این شهر شوند .بر اساس گفتههای محققـین و
یافتههای این پژوهش مشاهده کردیم که کالنشهر تبریز دارای پتانسیلهای رشد و توسعه گردشگری بـا عالیـق ویـژه
است که گردشگری خالق مطمئناً یکی از آنها محسوب میشود .امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی و ای اد
شبکههای اجتماعی گوناگون و طراحی وبسایت و سایتهای متنوع در سراسر جهان نیاز است که به معرفی داشـتهها از
این طریق پرداخت .نیاز است که مدیران تمامی عرصههای درگیر در صنعت گردشگری با انواع جدیـد گردشـگری آشـنا
شده و نسبت به توسعه آنها با توجه به داشتههایشان اقدام نمایند .با پیشـرفت تکنولـوژی و انتقـال سـریع اطالعـات در
دنیای امروزی و تغییر انگیزهها و خواستهها امروزه شاهد گردشگران با اطالعات عمومی باال هستیم که دیگـر بـه دنبـال
صرف تماشای محض بناهای تاریخی یا تفریح و آرامش نبوده بلکه به دنبال ارضای حس تنوعطلبی و حس هی ان خـود
هستند ،آن ها دیگر خواستار این نیستند که طیف وسیعی از اطالعات منطقه با گفتار راهنمایـان بـه گوششـان برسـند یـا
زیبایی صنایعدستی و نقش و نگارهای مختلف آنها را صرفاً تماشا کنند ،بلکه آنها به دنبال لمس کردن و سـاختن ایـن
زیبایی ها و بروز حس خالقیت در وجودشان هستند ،گردشگران امروزی به دنبال پویایی هستند .با توجـه بـه مرکـز آمـار
ایران ،عمده جمعیت این شهر در سنین مناسب برای بروز کارهای پر ریسک و خالق هستند .آنها مطمئناً حاضر به خطر
کردن و تحمل تغییر برای پیشرفت بوده و خواهان ت ربه کردن زندگی متفاوت خواهند بود .وجود جمعیت جوان در ای اد
حس خالقیت و بهتبع آن در رشد و توسعه گردشگری خالق یک مسئله حیاتی است .جمعیت جـوان دارای ایـدههای نـو
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بوده که بهکارگیری این ایدهها در کنار بهرهگیری از ت ربه افراد مسن سبب خواهد شد این شـهر در تمـامی عرصـههای
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بهخوبی بدرخشد .اخیراً شاهد کمپین «یک دقیقه با تبریـز» از طـرف م لـه توسـعه
گردشگری هستیم که طرحریزی این ایده توس قشر جوان صورت گرفته و بهجرئت میتوان گفت که ایـده قـوی بـرای
معرفی شهر تبریز بهتمامی دنیا خواهد بود .توجه به ایدههای ازایندست مسیر پیشرفت گردشگری خالق در شـهر تبریـز
خواهد بود که مشارکت تمامی سنین برای تحقق این ایدهها امری ضروری است.
بنابراین پیشنهادهایی در جهت توسعه بهتر این گردشگری در این شهر ارائه میگردد:
 برگزاری همایشهایی با عنوان گردشگری خالق جهت آشنایی بهتر مدیران منطقـه بهخصـوص مـدیران سـازمان
میراث و سازمان شهرداری و تمامی افراد درگیر در این صنعت؛
 م هز سازی بخش صنایعدستی تمامی هتلهای پنج ستاره موجود به کارگاههای آموزش این صـنایع بـه مهمانـان
عالقهمند هتل؛
 تخصیص بازارهای صنایعدستی اطراف مس د کبود به محل فعالیت هنرمندان صنایعدستی جهت مشارکت و تعامل
بیشتر بین گردشگران و هنرمندان؛
 تحقیق و پژوهش راجب به یکی از آیتمهای سازمان یونسکو و ای اد زیرساختهای موردنظر جهت تبدیل تبریز بـه
شهر خالق دریکی از زمینههای مطرحشده توس یونسکو؛
 برگزاری کارگاهها و جلساتی جهت فرهنگسازی و تشویق بهتر مردم نسبت به فارسی صحبت کردن؛
 ای اد سایتها و وبسایت های اطالعاتی قوی جهت افزایش اطالعات عمومی مـردم جهـان نسـبت بـه قومیـت و
گویش منطقه؛
 حمایت ویژه از هنرمندان صنعت فرش و ای اد محیطی جهت آموزش علمی دانش فرش به بومیان منطقه؛
 حمایت مادی از فرشبافان بومی و حذف واسطهها در راستای منفعت باالی بومیان؛
 برگزاری کالسهایی جهت آموزش زبان ترکی به گردشگران برای تعامل بهتر؛
 اختصاص طراحی و رنگآمیزی قسمتهایی از فضای شهری به مدارس و کودکان جهت بروز خالقیت؛
 بازسازی فضای شهری از طریق خالقیت فرهنگی.
منابع
 )1بیکی ،پریسا و تردست ،زهرا ( )1397ارزیابی کیفیت اجزای مقاصـد گردشـگری شـهری از جنبـه مـدیریت مقصـد (مطالعـه
موردی :شهر توس ،خراسان رضوی) ،نشریه گردشگری شهری ،بهار  ،1397دوره  ،5شماره  ،1صص.53-68.
 )2خاماچی ،بهروز ( )1389شهر من تبریز ،چاپ اول ،تبریز :انتشارات ندای شمس.
 )3دفتر آمار و اطالعات معاونت برنامهریزی استانداری آذربای ان شرقی ( )1392نتایج تفصـیلی سرشـماری عمـومی نفـوس و
مسکن  1390شهرستان تبریز ،استانداری آذربای ان شرقی ،صص.554-1 .
 )4زیاری ،کرامت اهلل؛ جمالی ،کیوان؛ صادقی ،فرشید ( )1396ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری شهری (نمونه موردی :شـهر
الهی ان) ،نشریه گردشگری شهری ،زمستان  ،1396دوره  ،4شماره  ،4صص.55-71.
 )5شفیعی ،زاهد؛ فرخیان ،فیروزه؛ میرقدر ،لیال ( )1393اصفهان بهعنوان شهر خالق صنایعدستی با رویکرد توسـعه گردشـگری،
فصلنامه جغرافیا ،زمستان  ،1394شماره  ،43صص.251-277 .
 )6قورچی ،مرتضی؛ رحیمی ،محمد؛ مرد علی ،محمد؛ داها ،الهام؛ فالحزاده ،عبدالرسول ( )1392شـهر خـالق (مبـانی نظـری و
شاخصها) ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،تابستان  ،1392شماره  ،196صص.9-36 .

13

سنجش ظرفیتهای گردشگری خالق در کالنشهر تبریز

7) Campbell, Catorina. (2010) Creative Tourism Providing a Competitive Edge,
Publisher: Visit Britain.
8) Cueto-Pedrotti, Florencia. (2012) Concept Design_An Innovative Approach to
Learning: the Case of Saint James’s Way as a Playground for Meaningful Learning
Experiences, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol.4, pp.25-40.
9) Den Dekker, Teun. & Tabbers, Marcel. (2012) From Creative Crowds to Creative
Tourism: A Search for Creative Tourism in Small and Medium Sized Cities,
Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol.4, No.2, pp.129-142.
10) Florida, Richards. (2002) the Rise of the Creative Class, and How It Is
Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Publisher New York
Times.
11) Gordin, Valery. & Matetskaya, Marina. (2012) Creative Tourism in Saint
Petersburg: the State of the Art, Journal of Tourism Consumption and Practice,
Vol.4, No.2, pp.55-68.
12) Hull, John S. & Sassenberg, Ulrike. (2012) Creating New Cultural Visitor
Experiences on Islands: Challenges and Opportunities, Journal of Tourism
Consumption and Practice, Vol.4, No.26, pp.91-110.
13) Kunzmann, Klaus. (2004) Culture, Creativity and Spatial Planning, Town planning
review, Vol.75, No.4, pp.383-404.
14) Landry, Charles. & Hyams, Jonathan. (2012) the Creative City Index: Measuring
the Pulse of the City, Publisher Comedia.
15) Raymond, Crispin. (2007) Creative Tourism New Zealand: The Practical
Challenges of Developing Creative Tourism, Tourism, creativity and development,
Vol.37, pp.145-157.
16) Richards, Greg. (1999) Culture, Crafts and Tourism: A Vital Relationship,
Developing and Marketing Crafts Tourism Journal, pp.10-37.
17) Richards, Greg. (2000) World Culture and Heritage and Tourism, Tourism
Recreation Research, Vol.25, No.1, pp.9-18.
18) Richards, Greg. (2011) Tourism Development Trajectories: From Culture to
Creativity?, Tourism & Management Studies, Vol.6, pp.9-15.
19) Sasaki, Masayuki. (2010) Urban Regeneration Through Cultural Creativity and
Social Inclusion: Rethinking Creative City Theory Through a Japanese Case Study,
Cities, No.27, pp.S3-S9.
20) Tan, Siow-Kian. & Kung, Shiann-Far. & Luh, Ding-Bang. (2013) A Model of
Creative Experience in Creative Tourism, Annals of Tourism Research, Vol.41, pp.
153-174.
21) Turok, Ivan. (2009) The Distinctive City: Pitfalls in the Pursuit of Differential
Advantage, Environment and Planning A, Vol.4, No.1, pp.13-30.
22) United Nations Department of Economic. (2010) United Nations E-Government
Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis,
Publisher United Nations.

