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چکیده
غ از سن و نژاد و جنسیت مورد توجه قرار  که باید تمام بخش های جامعه را فار گیر و عمومی است  گردشگری، صنعتی فرا
کودکان بخش مهمی از جامعه به شمار می روند، توجه به پرورش و ارتقای خالقیت آنها از ضروریات جامعه  که  دهد. از آنجا 
کودکان به عنوان بازار  کردن  کند. بنابراین مقاله  حاضر به دنبال مطرح  است و هنر می تواند نقش مهمی در این امر ایفا 
کودک محور و همچنین بررسی عوامل  گردشگری خالق  کلیدی  گردشگری خالق و شناسایی مؤلفه های  نوظهور حوزه 
گردشگران خالق، سازندگان تجارب خود هستند. بنابراین باید به عنوان  کودک محور است .  تأثیرگذار بر سفرهای خالق 
گروهی همگن از تولیدکنندگان عمل کنند که درباره تجربه  خالقشان عقاید و احساسات ذهنی دارند. اصفهان از یک طرف به 
گردشگری خالق مبتنی بر صنایع دستی دارد و از طرف دیگر  عنوان شهر خالق، پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به مقصد 
کودک دارد . هدف اصلی از پژوهش حاضر، یافتن تعریفی  گردشگری  کودک پتانسیل مناسبی برای  به عنوان شهر دوستدار 
کیفی بوده و برای شناسایی مؤلفه ها، رویکرد نظریه تماتیک  کودک محور است. این پژوهش  گردشگری خالق  از  واحد 
گرفته است. داده ها، با استفاده از مصاحبه های عمیق با 31 متخصص حوزه   )محتوایی( و تحلیل محتوا مورد استفاده قرار 
کدگذاری  گردآوری شده  و  داده ها براساس  گلوله برفی  کودک، با استفاده از نمونه گیری  گردشگری، هنر و صنایع دستی و 
کودکان،  گزینشی طبقه بندی شدند. در نتیجه  پنج مؤلفه مجزا شناسایی شد:  فرآیند سفر، محیط، نیازهای  باز، محوری و 
گردشگری خالق  که می تواند اطالعات جدیدی در رابطه با  خالقیت و ذی نفعان. هر مؤلفه عوامل مختلفی را در بر می گیرد 

کودکان فراهم آورد. برای 

کودک محور، اصفهان. گردشگری خالق  کودک،  گردشگری  گردشگری خالق،  گان کلیدی:   واژ
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جهانی  معاهدات  شهری،  فضاهای  در  کودکان  نقش  اهمیت  به 
و  مهم  فعالیت های  زمــان،  آن  از  و  شــده  تصویب  کودکان  حقوق 
را  کودکان  حقوق  ساختار  پیش  از  بیش  که  گردید  آغــاز  متعددی 
دوستدار  شهر  به  مــی تــوان  فعالیت ها  ایــن  از  مــی ســازد.  مشخص 
کــرد)Esmaeelzadeh kavaki et al, 2013: 3(.اصفهان  کودک اشاره 
که به دنبال پیوستن به  به عنوان یک شهر خالق صنایع دستي 
 Keshani hamedani et al, 2015;(کودک اســت شهرهای دوستدار 
گردشگری خالق،  Ghaffari et al, 2011(، بیش از پیش به ترکیب 
کودکان نیاز دارد تا ضمن ارائه یک تصویر منحصر  صنایع دستی و 
گردشگري  کردن آن به عنوان یک مقصد  به فرد از خود و متمایز 
گردشگري و صنایع دستي  کودکان، باعث رونق توأمان  خالق برای 
 Amirentekhabi et(که شهرهای خــــالق اصفهان  شود. در حالی 
شهر   ،)Rahimi & Pazand, 2016(خــــالق گردشگری   ،)al, 2018
دوستدار  شهرهای  و   )Shafiei et al, 2014(دســتــی صنایع  خالق 
قرار  بررسی  مــورد  مجزا  صــورت  به   )Ghaffari et al, 2014( کــودک 
ــای  واژه ه کلید  جست وجوی  و  بررسی  به  توجه  با  امــا  گرفته اند، 
گوست 2019،  خأل  پژوهش در پایگاه داده های مختلف تا تاریخ ماه آ
کاماًل احساس  کودک محور  گردشگری خالق  مطالعاتی در ارتباط با 
مؤلفه های  شناسایی  دنبال  به  حاضر  مقاله   بنابراین  مــی شــود.  
کودکان به عنوان نسل نوظهور بازار  گردشگری خالق برای  کلیدی 
گردشگری است. در نتیجه سئوال اساسی در این تحقیق به شرح 

زیر است:
 کـــودک محور 	 گــردشــگــری خــالق  کلیدی  مــؤلــفــه هــای 

کدامند و چه عواملی بر سفرهای خالق کودک محور تأثیر می گذارند؟

2 چارچوبنظری.
2.1.گردشگریخالقوارتباطآنباخالقیت

مفهوم گردشگری خالق به سال 1993 بر می گردد، زمانی که پیرس و 
باتلر نخستین بار به عنوان فرم بالقوه  گردشگری به آن اشاره کردند؛ 
 Richards,(نــکــردنــد تعریف  شفاف  صــورت  به  را  عبارت  این  گرچه 
گردشگری خالق  را به این شکل تعریف  2011(. ریچاردز و ریموند، 

کرده اند:
پتانسیل های  توسعه  فــرصــت  گــردشــگــران  بــه  کــه  »گــردشــگــری   
و همچنین  در دوره هــا داده  فعال  از طریق مشارکت  را  خالقشان 
که مؤلفه های آن مقصد  فرصت یادگیری تجربه هایی را می دهد 
است«)Richards & Raymond, 2000:18(. شبکه  شهرهای خالق 
گردشگری خالق  سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد، 
تجربه   یک  منظور  به  که  »سفری  ــرد:  ک تعریف  صــورت  ایــن  به  را 
یا  میراث  هنر،  مشارکتی  یادگیری  با  و  شده  هدایت  معتبر  و  فعال 
که در  کسانی  شخصیت های اجتماعی یک مکان همراه است و با 
آن مکان زندگی می کنند و فرهنگ زیستی آنها را تشکیل می دهند، 

 .)UNESCO, 2006( » ارتباط برقرار می کند
مختلفی  نــام هــای  خــالق،  گردشگری  بــرای  مختلف  مکان های 
نیوزلند،  خــالق  گردشگری  مــثــال:  عــنــوان  بــه  می کنند،  استفاده 
پاریس  استرالیا،  خــالق  گردشگری  نیومکزیکو،  در  سانتافه  دای 
گردشگری خالق اتریش و زندگی خالق در تایوان. مفهوم  خالق، 

1 مقدمه.
برای  گردشگری  مقاصد  و  شهرها  میان  شدید  رقابت  به  توجه  با 
کسب منافع بیشتر از بازار به شدت رقابتی گردشگری، شهرها باید به 
دنبال یافتن راهکارهایي برای متمایز شدن از سایر شهرها و مقاصد 
 )Bastenegarگردشگری خــالق باشند. در این ارتباط شهر خالق، 
کــودک و  دوســتــدار  گــردشــگــری  واحــدهــای   ،& Hassani, 2018(
که توجه ویژه ای را جلب  ترکیب آنها از جمله رویکردهایی هستند 
کردن با هنرهای خالق به افراد فرصت  کرده اند)Ozel, 2015( .کار 
 Richards(ســازنــد نمایان  را  خود  خالق  پتانسیل های  تا  می دهد 
که  اســت  اصلی  حــوزه   چهار  شامل  خالقیت   .)& Wilson, 2006
محیط  و  محصول  فرآیند،  شخص،  دارد:  تناسب  خالقیت   4P با 
بعدی  نسل  عنوان  به  کودکان  رابطه  این  در   .)Richards, 2011(
جامعه، نقشی مهم در فرآیند خالقیت شهر ایفا می کنند. به منظور 
کودکی تربیت شده  کودکان باید از  داشتن افراد خالق در جامعه، 
ارتباط  خالق  افــراد  با  خالقیت  کالس های  در  فعالیت  طریق  از  و 
کنند)Florida, 2002(. در این زمینه گردشگری به عنوان یکی  برقرار 
باشد.  داشته  خالقیت  در  مهمی  نقش  می تواند  خالق  صنایع  از 
تااز طریق مشارکت  کمک می کند  گردشگران  گردشگری خالق به 
و  سنت ها  تخصص،  بومی،  مهارت های  دربــاره   اطالعاتی  فعاالنه 
ویژگی های منحصر به فرد مکانی که بازدید می کنند، به دست آورند 

.)Richards & Wilson, 2006 (
کید داشتند که گردشگری خالق  ریچاردز و ریموند بر این حقیقت تأ
بدان معنا نیست که گردشگر فقط باید به شکل خالقانه عمل کند، 
بلکه خود مقصد نیز باید در طراحی تجربه های »نهادین« خالق و 
که  مقصد باید در رابطه با جنبه های  خالق تر شود. بدین معنی 
گردشگران خالق، انگیزه  خالقیت مربوط به مکان بیندیشد و به 
هر   .)Richards & Raymond, 2000( بدهد  بازدید  بــرای  خاصی 
مکان، پتانسیل هایی دارد تا ترکیبات انحصاری دانش، مهارت ها، 
سرمایه  فیزیکی، سرمایه  اجتماعی و فضایی ارائه کند که مکان های 
کند  مناسب سازی  خــاص،  خالقانه   فعالیت های  بــرای  را  خــاص 
که فیلیس  می گوید: یکی از نقاط  )Richards, 2011(. همان  طور 
استفاده  به منظور  آن  کار در  قابلیت  قوت بخش صنایع دستی، 
از خالقیت هم به منظور غلبه بر منابع محدود در دسترس و هم 
بالقوه است  به منظور پرداختن به نحوه خلق و جذب مشتریان 

.)Philis, 2009(
بنابر آمارهای رسمی در سایت سازمان ملل)دپارتمان امور اقتصادی 
جمعیت،  نفر  میلیارد  هفت  حــدود  از   2010 ســال  در  اجتماعی(  و 
که حدود  14 سال هستند  کودک 5-  نفر  میلیارد  به 1/2  نزدیک 
 World prospects;(یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند
the 2012 revision, 2013(. جمعیت همین آمار در ایران در سال 
جمعیت  ششم  یک  به  نزدیک  یعنی  نفر  میلیون   11 حــدود   ،2010
که به  کسی است  کودک   .)Keshani Hamedani, 2015: 20( است
که بلوغ معمواًل در بین پسرها  سن بلوغ نرسیده و با توجه به این 
بین 13 تا 16 سال و در دخترها بین 11 تا 14 سالگی است، انتخاب 
کودک مبنای مناسبی را  کامل برای تعریف  کمتر از 12 سال  معیار 
توجه  با   .)Khajavinia & Afrasiabi, 2016: 3(مــی دهــد به دست 



77
1399 تابستان 
ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شماره 

حور
ک م

ود
ق ک

خال
ی 

گر
دش

 گر
ی

ید
 کل

ی
ها

فه 
مؤل

ی 
سای

شنا

زیرا جذاب به نظر می رسد. بسیاری از روان شناسان بر این باورند 
که  نتیجه  که خالقیت، یکی از ویژگی های برجسته انسانی است 
گردشگری   .)Ali et al, 2016(سالمت فیزیکی و ذهنی افراد اســت
خالق جایگزینی برای گردشگری فرهنگی و گردشگری انبوه به شمار 
گردشگری  گردشگری فرهنگی و   .)Olson & Ivanov, 2016(می رود
که هر دو از فرهنگ به عنوان پایه  خالق در حس مشترک هستند 
گردشگری خالق و  بین  تفاوت اصلی  و اساس استفاده می کنند. 
گروه های  گردشگری فرهنگی  که در  گردشگری فرهنگی این است 
که فرهنگ را برایشان  گردشگران با یک راهنما مسافرت می کنند 
گردشگرانی  گردشگری خالق شامل  که  توضیح می دهد، در حالی 
که به صورت فعال در مورد اطرافشان یاد می گیرند و همیشه  است 
 Richards(به دنبال کسب تجارب بیشتر برای ارتقای فردی هستند
نــاب،  تجاربی  بــه  رســیــدن  بــرای  Wilson, 2006 &(.گــردشــگــران 
درگیر  منطقه  فرهنگ  در  و  می کنند  برقرار  ارتباط  محلی  ــراد  اف با 
می شوند)Richards, 2011(. با مطالعه  تورهای فرهنگی و تورهای 
است  شده  بدل  ثابت  کانونی  به  دستی  صنایع  خــاص،  عالیق  با 
گردشگری فرهنگی به  )Shushma, 2012(. در تصویر 1 جابه جایی 
گردشگری هنری  گردشگری خالق و ارتباط آن با صنایع دستی و 

نشان داده شده است.

کودکان گردشگرانخالقو .2.2
گردشگران نقش های فعالی در خلق تجارب خود در حین  گرچه  ا
طراحی  در  همچنان  صنعت  این  فعاالن  می کنند،  ایفا  تعطیالت 
 .)Raymond, 2009(هــســتــنــد پیشگام  فعالیت ها  ایــن  عــرضــه  و 
گردشگری خالق هستند. این  گردشگران خالق ذی نفعان اصلی 
به  هنرمندان  برای  فقط  نه  و  معمولی  گردشگران  با  رابطه  در  امر 
گردشگر خالق،   .)2013Tan et al, (گردشگران خالق اســت عنوان 
فــردی خلق  و  را به صــورت فعاالنه  که تجربه خود  شخصی است 
گردشگران خالق را می توان به دسته های مختلف تقسیم  می کند. 
گردشگری خالق، هنرمندان را به عنوان  کرد؛ به عنوان مثال شبکه 
گردشگران خالق می داند )Creative Tourism Network, 2013( و 
که به یادگیری فرهنگ بومی   گردشگران معمولی را  ریموند  تمام 

اتریش،  نیوزلند،  از جمله  کشورها  از  گردشگری خالق در بسیاری 
کانادا، ایاالت متحده و تایوان در طول چند سال توسعه  اسپانیا، 
گرچه مکان های مختلف، تعاریف خود را از گردشگری  یافته است. ا
همانند  دارد،  وجود  آنها  میان  در  مشترکی  نقاط  اما  دارنــد  خالق 
و  خالقیت  پتانسیل های  توسعه  معتبر،  تجربه  خــالق،  مشارکت 
با زندگی  توسعه مهارت ها )Richards, 2011(. این تجربیات غالبًا 
گردشگری خالق شامل  روزمــره مرتبط بوده و مبنای خالقیت در 
صنایع دستی/ صنایع سنتی، عطرسازی، غذاهای سنتی، نقاشی 
به  خالقیت  گرچه  ا  .)Richards & Wilson, 2006(اســــت رقــص  و 
عوامل  اما  می شود  گرفته  نظر  در  خالق  گردشگری  مبنای  عنوان 
کشف نشده  گردشگری خالق، همچنان  خالقیت در سیستم های 

باقی مانده اند. 
گردشگری و نحوه  شکل گیری  شناخت نقش خالقیت در صنعت 
مدعی  ریچاردز  پیچیده اند.  و  برانگیز  چالش  دو  هر  خالق،  تجربه  
گردشگری خالق به وسیله محققان  که خالقیت در حوزه   می شود 
بین  همگرایی  می دهد،  نشان  وی  اســت.  شده  انگاشته  نادیده 
کرده اند.  گردشگری، بنیان هایی در زندگی روزمره ایجاد  خالقیت و 
که در فعالیت های  گردشگران به دنبال آن هستند  به عبارت دیگر، 
که به موقعیت های زندگی واقعی  کنند  خالقانه  روزمره ای مشارکت 
نزدیک تر است)Richards, 2011(. خالقیت را می توان از جنبه های 
روزانــه، خالقیت هنری و خالقیت  کرد: خالقیت  ارزیابی  مختلفی 
خالقیت  دســتــه  پنج  در  را  مـــورد   121 مــایــر  و  ایــوســویــک  عقالنی. 
فرهنگی،  ــقــای  ارت دســتــی،  صنایع  کــردنــد:  دسته بندی  ــره  ــ روزم
رسانه های  مصرف  و  فــردی  بین  خالقیت  خودبیانگر،  خالقیت 
پیچیده)Ivcevic & Mayer, 2009(.  فعالیت های روزانه می تواند 
نیاز  خالق  گردشگری  عرضه   بــرای  که  باشد  فعالیت هایی  مبنای 
کاربرپسند بوده و می توانند الهام بخش مشارکت فعال  است، زیرا 
گردشگران باشند )Ali et al, 2016(. خالقیت و فعالیت های  برای 
گــردشــگــران  بـــرای  می توانند  مــشــارکــت  سطح  ــراســاس  ب خــالقــانــه 
گردشگران برای آموزش و   .)Richards, 2011(جاذبه به شمار روند
تجربه های شخصی در تمام مفاهیم آن سفر می کنند. وی اظهار 
می کند،  جذب  را  گردشگران  و  مشتریان  »خالقیت«،  که  می کند 

)Wurzburger et al, 2010(تصویرشماره1:جابهجاییگردشگریفرهنگیبهگردشگریخالق
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گردشگری  پتانسیل های فرهنگی بالقوه در شهر اصفهان، توسعه 
اما  اســت.  برتری  دارای  گردشگری  انــواع  سایر  به نسبت  فرهنگی 
گردشگران فرهنگی در سرتاسر جهان در حال تغییر است.  نیازهای 
از این  رو مقاصد گردشگری فرهنگی باید محصوالت و خدمات خود 
گردشگری  گردشگران تغییر دهند. توسعه  را متناسب با نیازهای 
کمک  گردشگری فرهنگی  خالق در شهر اصفهان به ارتقای سطح 
کنان و جامعه محلی و همین  طور در  را در سا می کند و خالقیت 
گردشگران ارتقا می دهد. همان  طور که بیان شد، یکی از مؤلفه های 
گردشگری خالق، تکیه بر خصوصیات منحصر به فرد مکان است. 
به  منحصر  آمیزه  فرهنگی،  گردشگری  مقصد  هر  که  است  واضــح 
شهر  پتانسیل های  اســت.  فرهنگی  متمایز  دارایــی هــای  از  فــردی 
برای  را می توان مبنای مناسبی  اصفهان در حوزه صنایع دستی 
گردشگری خالق دانست)Farrokhian, 2015(.  متناسب با  توسعه 
که یونسکو اصفهان را به عنوان شهر خالق  همین پتانسیل ها بود 

  .)Esfandiar et al, 2018(کرد صنایع دستی انتخاب 
خالصه  سوغاتی  به  دستی  صنایع  نقش   ، خــالق  گردشگری  در 
نمی شود، بلکه در بعضی موارد، صنایع دستی،  جاذبه های اولیه 
گردشگری خالق بر مبنای آن شکل می گیرد  گردشگری هستند و 
گردشگری  از  را شاخه ای  گاهی صنایع دستی   .)Mustafa, 2011(
فرهنگی می دانند، زیرا صنایع دستی به علت آمیختگی با فرهنگ، 
به  می تواند  آن  ظرافت  و  گستردگی  نیز  و  جوامع  باورهای  و  سنن 
عنوان انگیزه  اصلی برای سفر نیز باشد. صنایع دستی یکی از مظاهر 
فرهنگی_هنری محسوب می شود و می تواند در شناساندن فرهنگ 
گردشگران مؤثر باشد. صنایع دستی متنوع و در  و تمدن بومی به 
جلب  برای  تاریخی  جاذبه های  مکمل  می تواند  اصیل  حال  عین 
کثرًا دارای تاریخ  گردشگران به ویژه به کشورهای در حال توسعه که ا
کارگاه های  از  گردشگران تمایل دارند  آید.  غنی هستند، به شمار 
صنایع دستی بازدید به عمل آورند و از این طریق هم زمان خرید، 
با مشارکت در ساخت و آشنایی با نحوه ساخت صنایع دستی، با 
کنند و با آداب و رسوم آنجا آشنا  افراد جامعه محلی ارتباط برقرار 

.)Mustafa, 2011(شوند
از میان 370 رشته صنایع دستی موجود در ایران، 103 رشته بومی 
استان  رسیده اند.  ثبت  به  اصفهان  شهر  در  غیربومی  رشته   10 و 
گروهی و وجود بیش  انفرادی و  کارگاه  ُنه هزار  از  با بیش  اصفهان 
عنوان  به  شغلی  جمعیت  لحاظ  از  صنعتگر  و  هنرمند  14هـــزار  از 
می شود  شناخته  دستی  صنایع  حوزه  در  کشور  استان  نخستین 
تأیید  را  اصفهان  در  دستی  صنایع  نقش  اهمیت  موضوع  ایــن  و 

.)Shafiei et al, 2014( می کند

3 روشپژوهش.
و  خــالق  گــردشــگــری  روی  بــر  عمیق  مطالعات  پــژوهــش،  ایــن  در 
گردشگران خالق انجام شده است. در این راستا  کودکان به عنوان 
از رویکرد کیفی برای شناسایی مؤلفه های کلیدی گردشگری خالق 
که رویکرد  کودکان استفاده شده است. سکاران بیان می کند  برای 
شده اند،  شناخته  کمتر  که  جدید  حوزه های  آزمــودن  برای  کیفی 
مناسب اســـت) ,2003Sekaran(. برای رسیدن به اهداف پژوهش 

 Ramond,(ــد مــی دان خالق  گردشگران  را  دارنــد  عالقه  سفر  هنگام 
 .)2003

کودکان بازه سنی 8 تا 14 سال به عنوان بازارهای خاص شناخته 
خود  والدین  بر  زیــادی  تأثیر  می توانند  سنی  گــروه  این  می شوند. 
داشته باشند؛ خواه در تصمیم گیری برای مقصد یا در فعالیت هایی 
که در آنجا انجام می دهند )Weaver& Lawton, 2006(. افراد جوان 
کنندگان  گروه هدف بازاریابی مقاصد به شمار می روند، زیرا مصرف 
 Bider,( حال و آینده هستند و می توانند بر بزرگساالن اثرگذار باشند
کنندگان قدرتمند  کودکان را به عنوان مصرف  کولینگفورد   .)1998
با  رابطه  آنها در  که چشم انداز  گردشگران مؤثری می داند  و  آینده 
گزارشات  تجارب، اهمیت زیادی دارد )Cullingford, 1995(. یکی از 
کارفرمایان، به دنبال  که   جدید آی بی ام و ادوب نشان می دهد 
که خالقیت  کاماًل طبیعی به نظر می رسد  ایده های خالق هستند. 
 Abdulla(نسل آینده برای مدارس و خانواده ها حائز اهمیت باشد

 .)& Cramond, 2017
که برای داشتن بزرگساالن خالق باید به  محققان نشان داده انــد 
 Richards & Wilson,( بــود  کــودکــان  در  خالقیت  افــزایــش  دنبال 
پتانسیل  که  می کند  اظهار  دی  کریستوفر  دیگر،   سوی  از   .)2006
سطح  کثر  حدا در  ســال،  تا 13  سنی 3  ــازه  ب کــودکــان  در  خالقیت 
کنجکاوی شدید،  تخیل  خود قرار دارد. در بازه سنی 6 تا 9 سال، 
خ می دهد) ,2007Christopher Dee(. در سن 9  و شکل گیری رویا ر
کودکان وجود دارد و سهم  گروه های همسن  تا 12 سال، ارتباط با 
اقتصادی اساسی برای منطقه  بازدید شده مطرح است. گردشگری 
 UNICEF(کودکان از بدو تولد تا 15 سال تعریف می شود کودک در 
تا 12 سال  بین 3  کودکان  در  پتانسیل خالقیت  و   )Serbia, 2012
است )Ghasemi,2011(. در نتیجه در این پژوهش، سن مناسب 
گرفته  نظر  تا 12 ســال در  بین 3  کــودکــان  گردشگری خــالق  بــرای 

می شود.
توسعه  شهری  فرآیندهای  در  به مفهوم خالقیت  ــزون  روزاف عالقه  
در عصر خالق، موجب شد تا شهرهای خالق به تدریج جایگزین 
امروزه   .)Sasaki, 2010(از شهرها شــونــد رایج عصر صنعتی  تعریف 
نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و تا سه چهارم 
در  شهرها  می دهند.  خ  ر شهرها  در  اقتصادی  فعالیت های  کل 
بهره برداری از خالقیت به منظور توسعه  اجتماعی و اقتصادی نقش 

.)2006UNESCO, (حیاتی ایفا می کنند
که باید خالقانه درگیر  گردشگران نیستند  گردشگری خالق تنها  در 
شوند، بلکه مقصد نیز باید در طراحی تجاربی که مشخصه آن باشد، 
مقصد  هر   .)2000Richards & Raymond, (کـــنـــد عمل  خالقانه تر 
که  ظرفیت های خاصی برای ایجاد یک ترکیب منحصر به فرد دارد 
مکان های خاص را مستعد توسعه نوع خاصی از فعالیت های خالق 
می کند. از این  رو مقصد باید ارزیابی جامعی از تمامی پتانسیل های 
که ممکن است انگیزه ویژه ای برای بازدید از آن را برای  خالق خود 

.)Richards, 2011( کند، صورت دهد گردشگر فراهم  یک 
کشور شناخته شده  گردشگری   اصفهان به عنوان مقصد نخست 
 Assistance of Planning, Research and Information(اســــــت
به  تــوجــه  بــا   .)Technology of Isfahan Municipality, 2015

حور
ک م

ود
ق ک

خال
ی 

گر
دش

 گر
ی

ید
 کل

ی
ها

فه 
مؤل

ی 
سای

شنا



79
1399 تابستان 
ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شماره 

گردشگری،  36 درصد دکترا بودند. 47 درصد متخصصان در حوزه  
کودک و 32 درصد در حوزه هنر و صنایع دستی بودند.  21 درصد 
هر مصاحبه 30 تا 60 دقیقه به طول انجامید. برخی از مصاحبه ها 
گفت وگو  با اجازه  مصاحبه شونده ضبط شده و بقیه موارد در حین 
نگاشته شده اند. پس از مصاحبه نوشته ها و اطالعات با متخصص 
اطمینان  شــده،  نوشته  آنچه  از  تــا  شــده  چــک  شــونــده  مصاحبه 

گردد. حاصل 
بــاز،  کــدگــذاری  از روش  از مصاحبه ها  ــده  آم بــه دســت  داده هـــای 

گزینشی تحلیل و دسته بندی شدند. محوری و 

4.1.1.کدگذاریباز
کدگذاری باز  با تمرکز بر اسم ها و افعال مورد استفاده برای توصیف 
مجزا  مفاهیم  شناسایی  دنبال  به  مفهومی  خــاص،  جهان  یک 
ــاســـت)Bakir & Baxter, 2011؛  داده هـ ساختاری  بخش های  یا 
مشاهده،  و  مصاحبه  هــر  از  پــس   .)Daengbuppa et al, 2006
مصاحبه   انجام  از  پیش  و  شــده  تحلیل  میدانی،  یادداشت های 
 .)Bakir & Baxter, 2011( است  شده  انجام  باز  کدگذاری  بعدی 
گراف، بخش یا یک  شکل و قالب تحلیل می تواند یک جمله، پارا

.)Daengbuppa et al, 2006( مشاهده باشد

4.1.2.کدگذاریمحوری
گروه  که به هم مربوط هستند، با هم  کدهای بازی  در این مرحله، 
بندی شده تا عبارت های مناسب از روابط بین پدیده ها ایجاد شود 
»والدین«،  ج«،  »مخار مثال:  برای    .)Daengbuppa et al, 2006(
در  شده اند؛  گروه بندی  کودکان  نیازهای  در  »امنیت«،  »معلم«، 
گردشگران خالق« و »جامعه محلی«،  که »کودکان به عنوان   حالی 

گروه پدیدار شده است. گروه بندی شدند. 19 زیر  در »ذی نفعان« 

4.1.3.کدگذاریگزینشی
مورد  اثر  این  در  نظریه  توسعه  و  ترکیب  بــرای  گزینشی،  کدگذاری 
پنج موضوع  بیان شــده، در  اســت. 19 دسته   گرفته  قــرار  استفاده 
و  خالقیت  کــودکــان،  نیازهای  محیط،  سفر،  فرآیند  شــد:  ترکیب 
کودک  خالق  گردشگری  ترکیبات،  این  شماره1(.  ذی نفعان)مدل 

محور را تشکیل می دهند. 

تم1:فرآیندسفر
که مبتنی بر »هنر«،  شش زیر موضوع از »فرآیند سفر« وجود دارد 
فــراغــت«  ــات  ــ ــوزش«، »تــجــربــه«، »فــرآیــنــد«، »نتیجه« و »اوق ــ »آمـ
با  کودکان  خالقیت  که  داشتند  اظهار  متخصصان  اغلب  اســت. 
گفتن داستان یا مشارکت در فعایت های دیگر مبتنی  شعرخواندن، 
از  یکی  مثال  عنوان  به  یافت.  خواهد  ارتقا  صنایع دستی  و  هنر  بر 
پاسخ دهندگان بیان می کند: » بهترین روش برای یادگیری، تجربه 
کودک شعر می خواند، خالقیت در او  که  کردن است و همان  طور 
ایجاد می شود«. حدود 36 درصد از پاسخ دهندگان نشان دادند 
گردشگری خالق، مسائل را مستقیمًا با مشارکت در  کودکان در  که 

فرآیند ساخت صنایع دستی می آموزند. 

مصاحبه های  مفاهیم،  بــودن  ترکیبی  و  پیچیدگی  به  توجه  با  و 
و  گردشگری، هنر  فعاالن حوزه های  و  از میان متخصصان  هدف 
به  پنهان  جامعه های  شده اند.  انتخاب  کودکان  و  دستی  صنایع 
که  تعریف می شوند  بزرگتر  از یک جمعیت  زیرمجموعه ای  صورت 
تصادفی(  )مثاًل  سنتی  نمونه گیری  ــای  روش ه با  آنها  نمونه گیری 
به  دستیابی  مشکالت  کیفی،  پژوهش  منظور  به  اســت.  مشکل 
امنیت  روز،  طول  پیمایش های  شامل  می تواند  خوب  نمونه ای 
کنندگان یا عدم تمایل اعضای حاضر در جامعه  پنهان به  مصاحبه 
تعامل با پژوهشگران باشد. روش های زنجیره محور مختلفی مثل 
 ،)RDS( و نمونه گیری پاسخگو محور )SS( گلوله برفی نمونه گیری 
به عنوان روش هایی برای دستیابی به جامعه های پنهان طراحی 
پژوهش،   این  در   .)Griffith, Morris, & Thakar,2016(ــد ــده ان ش
گلوله برفی انتخاب شده اند.  مصاحبه شوندگان با استفاده از روش 
که  مصاحبه های عمیق و غیررسمی با متخصصان انجام شد، چرا 
گفت وگوهای غیررسمی  به دست  از  از غنی ترین داده هــا  بسیاری 

 .)Daengbuppa, Hemmigton & Wilkes, 2006(می آیند
پــرســیــدن پرسش های  بــا  کلی  بــه طــور  ــا  ــ گــــردآوری داده ه روش 
گردشگری خالق چگونه فکر  گونی شروع شد، از جمله: »درباره   گونا
گردشگری  یا»لطفًا  می کنید؟«  تعریف  را  آن  و»چگونه  می کنید؟« 
کشف  کنید«. این پرسش ها به منظور  خالق را از منظر خود تعریف 
آنها  از  آن،  از  پس  شده اند.  پرسیده  خالق  گردشگری  مؤلفه های 
گردشگری خالق و ارتباط آن با هنر و صنایع دستی پرسیده  درباره  
گردشگری  شد و سئواالت بعدی در رابطه با ارتباط بین خالقیت و 
کــار با  آنها دربـــاره  تجربه   از  از آن،  ــود. پس  ب کــودکــان  ــرای  ب خــالق 
گردشگری در حوزه  تخصصشان سئوال شد و از آنها  کودکان، هنر و 
کرده و آنچه  کودک محور را تعریف  گردشگری خالق  خواسته شد تا 
کنند؛ »لطفًا  کودکان اهمیت دارد را عنوان  برای یک تور خالق برای 
کودکان می اندیشید  از آنچه دربــاره  تور خالق برای  را  تعریف خود 

ارائه کنید«.
است.  گرفته  صــورت  همزمان  داده هــا  تحلیل  و  گـــردآوری  فرآیند 
ــد، بــررســی  ــی آمـ ــا بـــه دســـت مـ ــ ــ کـــه مــفــهــومــی از داده ه هــنــگــامــی  
شباهت ها و تفاوت های میان مفاهیم آغاز شده و آنگاه پاسخ ها و 
فعالیت های مختلف مقایسه انجام شده و با پرسش های بعدی 
گر  ا  .)Bakir & Baxter, 2011( می شد  بررسی  پاسخ دهندگان  از 
گــردآوری و تحلیل  از داده هــا حاصل شود، فرآیند  مفاهیم جدید 
زمانی  تا  یافت  خواهد  ادامــه  بعد  نمونه   جست وجوی  با  ــا  داده ه
است  مرحله  این  در  نشود.  ایجاد  دیگری  جدید  مفهوم  هیچ  که 
که اشباع داده هــا به دست می آید و فرآیند نمونه گیری را می توان 

 .)Strauss & Corbin, 1998(کرد متوقف 

4.بحثویافتهها
4.1.یافتهها

با اشباع داده هــای  زمانی  در این پژوهش مجموعه 31 مصاحبه 
کثریت بین  انجام شد. سن پاسخ دهندگان بین 20 تا 60 سال و ا
30 تا 40 سال بوده است. در بین متخصصان 13 زن و 18 مرد وجود 
داشت که 28 درصد از آنها کارشناسی، 36 درصد کارشناسی ارشد و 
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محصول تولید شده نقش دارند. کودکان می توانند از خالقیت خود 
کرده و آنها را ارتقا دهند و ایده های  در تمام این مراحل استفاده 
جدید را مورد استفاده قرار دهند. دیگری می گوید: »در نخستین 
ــاره صنایع  درب ایــده ای  زیــرا هیچ  کودکان خالق تر هستند  تجربه، 
نحوه  تا  بیازمایند  را  بیشتری  روش هـــای  باید  و  نداشته  دستی 
ساخت آن را به بهترین روش بیابند.« دیگری می گوید:» پس از آن 
کودک صنایع دستی خود را ساخت، او می تواند آن را به خانه  که 

کند«.  ببرد و در نیازهای روزمره از آن استفاده 

تم5:ذینفعان
ذی نفعان شامل کودکان به عنوان گردشگران خالق و جامعه محلی 
هستند. یکی از متخصصان حوزه گردشگری به نقش جامعه  محلی 
گردشگر  گردشگری خالق هنرمحور،  که در  کرده و می گوید  اشاره 
ترویج  برای  کند.  استفاده  محلی  هنرمندان  و  بومی   مواد  از  باید 
که آیا هنرمندان  کودکان، ابتدا باید دانست  گردشگری خالق برای 
که  آنجا  از  خیر.  یا  بپذیرند  کارگاه هایشان  در  را  کودکان  می توانند 
کودکان  اغلب هنرمندان در اصفهان، مسن هستند و نمی توانند با 
کودکان از موارد مهم  کنار بیایند، آموزش نیروی انسانی مناسب با 
به  شمار می رود. یکی دیگر از متخصصان حوزه روان شناسی کودک 
کودکان، به اهمیت آن  گردشگری خالق بر روی  در رابطه با اثرات 
از  را  کودکان  همچنین  و  کــرده  اشــاره  کودکان  خالقیت  ارتقای  بر 
از  که  کودکان می داند؛ چرا  گردشگری خالق هنرمحور  ذی نفعان 
هنر و فرهنگ بهره می برند و تجربیات هنری منحصر به فردی به 
کنند،  کودکان باید احساس راحتی  دست می آورند. در این راستا 
کافی داشته باشند و باید از ابزارهای مناسب برای آنها در  سرگرمی  
کارگاه ها استفاده کرد؛ زیرا آنها نمی توانند با ابزارهای واقعی کار کنند 
ک باشد. داده های به  و  برخی از آنها ممکن است برایشان خطرنا

دست آمده در قالب مدل به شکل مدل شماره1 است.

4.2.بحث
بــرای  خــالق  گردشگری  مؤلفه های  کشف  منظور  بــه  مقاله  ایــن 
»فرآیند  که  می دهند  نشان  یافته ها  اســت.  گرفته  انجام  کودکان 
کودکان«، »خالقیت« و »ذی نفعان«،  سفر«، »محیط«، »نیازهای 
فرآیند  هستند.  محور  کودک  خالق  گردشگری  اصلی  مؤلفه های 
سفر مبتنی بر هنر، آموزش، تجربه، فرآیند محوری، نتیجه محوری 
زیرساخت،  شامل  محیطی  مؤلفه های  است.  سرگرمی   و  تفریح  و 
امکانات، محل اسکان و ویژگی های فیزیکی مکان است. نیازهای 
ج، والدین، معلم  گردشگری خالق در چهار بعد مخار کودکان در 
کودکان به عنوان  و امنیت پدیدار می شوند. ذی نفعان نیز شامل 

گردشگران خالق و جامعه  محلی است.
 در نظر داشتن محتوای سفر و برنامه ریزی برای آن، یکی از مباحث 
مهم است. محتوای گردشگری خالق برای کودکان می تواند مبتنی 
بر هنر باشد و از برخی عناصر مثل نمایش، داستان، شعر و فیلم 
کمک می کند. از این  کودکان  که به توسعه خالقیت  استفاده شود 
کرد؛  کودکان استفاده  عناصر می توان برای آموزش غیرمستقیم به 
به عنوان مثال می توان از فیلم برای نمایش فرآیند تولید صنایع 

و  کودکان، دانش  که  پاسخ دهندگان اظهار داشتند  از  و بسیاری 
دست  به  خــالق  تجربه های  در  مشارکت  طریق  از  را  خــودســازی 
یا مبتنی بر  بر فرآیند  خواهند آورد. این تجربیات می تواند مبتنی 
کید  تأ محور  فرآیند  مــوارد  بر  دهندگان  پاسخ  اغلب  باشد.  نتیجه 
که  کرد: »در حالی  که یکی از متخصصان بیان  داشتند. همان  طور 
گلیم یا خاتم را می آموزد، نیاز به اتمام آن ندارد؛ فقط  کودک،  یک 

کافی است«. گرفتن در این فرآیند برای رسیدن او به نتیجه  قرار 

تم2:محیط
که زیرساخت ها، تسهیالت،  چهار زیرموضوع از محیط وجود دارد 
که یکی از  محل اقامت و ویژگی های فیزیکی هستند. همان  طور 
گردشگری به این مسئله اشاره می کند: »محل اقامت  متخصصان 
در گردشگری خالق باید مبتنی بر تجربه باشد و کودکان باید فرصت 
سفر  بخش های  تمام  در  را  منطقه  فرهنگ  با  کردن  برقرار  تماس 
حتی محل اقامتشان داشته باشند«. دیگری می گوید: »گردشگری 
گردشگری، به زیرساخت خوب  خالق، مانند تمام دیگر دسته های 

کودکان نیاز دارد«. از جمله اقامت، به ویژه برای 

تم3:نیازهایکودکان
گردشگری خالق در چهار بعد مطرح می شوند:  کودکان در  نیازهای 
داد:  نشان  متخصصان  از  یکی  امنیت.  و  معلم  والدین،  ج،  مخار
در  می کنند.  ایــفــا  کــودکــان  بــا  ــار  ک در  مهمی  را  نقش  »معلمان، 
خوبی  به  که  ــم  داری نیاز  جوانی  معلمان  به  ما  خــالق،  گردشگری 
و  با هنر  پذیر و صمیمانه  انعطاف  و  کرده  برقرار  ارتباط  کودکان  با 
و  کــودک  زمینه  در  دیگر  متخصص  باشند«.  آشنا  دستی  صنایع 
که  و نشان می دهد  اشاره می کند  والدین  به نقش  روان شناسی، 
کرده و از نظر مالی آنها را حمایت  کودکان را تشویق  آنها می توانند 
کودکان برای پرداخت هزینه های سفر استقالل مالی  که  کنند؛ چرا 
کودکان،  گردشگری خالق هنرمحور برای  ندارند.از دیگر مؤلفه های 
کودکان توجه بیشتری باید  امنیت است. در سفرهای مخصوص 
گردشگری  که یکی از متخصصان حوزه  به امنیت شود. همان  طور 
کودکان به دلیل نوپا بودن  گردشگری  در این مورد اشاره می کند:» 
مالحظات  به  نیاز  مسئوالن،  و  والدین  بیشتر  حساسیت های  و 
آمدن یک حادثه  که در صورت پیش  دارد، چرا  بیشتری  امنیتی 
ممکن است به طور کل گردشگری کودکان کنسل شود«. کارشناس 
کرده و لزوم توجه بیشتر به  کودکان اشاره  دیگری به حساس بودن 

کودکان را بیان می کند. 

تم4:خالقیت
این موضوع در سه زیرموضوع دیگر ترکیب می شود : مفید بودن، 
تجربه و ایده جدید. خالقیت در تجربه  خالق، از ابعاد مختلفی از 
کنترل شده،  جمله نو بودن، مفید بودن، چالش برانگیز و ریسک 
از   .)Tan et al, 2013( است  شده  تشکیل  وجود  و  محوری  تجربه 
گردشگری  در  گردشگران  اقتصادی،  متخصص  یک  نظر  نقطه 
خالق، نقش مشارکتی داشته و فقط خریدار نیستند بلکه در تمام 
فروش  یا  مصرف  و  تقاضا  و  عرضه  تولید،  طــراحــی،  مثل  مراحل 
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گزینشی)یافتههایپژوهش( گذاریباز،محوریو کد جدولشماره1:دادههایبهدستآمدهاز

کدمصاحبه
درصد

تعداد
مفاهیمودستههایبهدستآمدهازمصاحبهها

زیرموضوع تم)موضوع(

C, T %32.25 10 داستان محور

هنر- محور

فرآیند سفر

C %9.67 3 شعر محور
C %16.12 5 نمایش محور

C, T %9.67 3 فیلم محور
C, T %29.03 9 کودکان، قدم نخست خالقیت تجربه نخست 

تجربه- محور
A, T %16.12 5 تجربه فرهنگ
T, A %32.25 10 تجربه انواع صنایع دستی
T, A %9.67 3 تجربه منحصر به فرد
C, T %9.67 3 گروه های همسال کنار  آموزش 

Cآموزش- محور %35.48 11 یادگیری مشارکتی و غیر مستقیم
A %17.85 5 یادگیری در مورد روش تولید انواع صنایع دستی

T, A %16.12 5 توجه به فرآیند تولید صنایع دستی و تجربه آن فرآیند محور
T %3.57 1 به دست آوردن محصول نهایی و تمرکز  بر نتیجه نتیجه محور

A,C,T %57.14 16 کودکان اهمیت شادی و تفریح برای  تفریح
T,C,A %14.28 4 حمل ونقل

زیرساخت

محیط

A, T %21.42 6 مستقر در سایت های تاریخی، فرهنگی
T %14.28 4 ابزارهای مناسب

امکانات
T, C %6.45 2  غذاهای سالم و جذاب

T %3.57 1 اقامتگاه های تجربه محور
Tاقامت %6.45 2 اقامت امن

T,C %10.71 3 کودکان دادن حس راحتی و شادی به 
T %6.45 2 چیدمان مناسب کودکان

گی های فیزیکی ویژ
T,C,A %6.45 2 کار بردن رنگ مناسب به 

T,A %6.45 2 توجه به نور محیط
T,C %12.9 4 استفاده از عناصر موسیفی و آب در فضا

T %3.57 1 استقالل مالی
هزینه

کودکان نیازهای 

C,T %6.45 2 کودکان هزینه باالی سفر 
C,T %21.42 6  لحاظ نظر والدین در تمام مراحل سفر

والدین
C %6.45 2 اطالع والدین از تمام مراحل سفر

T %6.45 2 ایجاد نیاز در خانواده
C %6.45 2 کودک تامین حس دلبستگی  و استقالل 

C,T %41.93 13 کودکان متخصص در برقراری ارتباط با 
Aمربی %35.71 10 کارگیری مربیان جوان به 

C %32.14 9 انعطاف پذیری
T %21.42 6 حمل ونقل

امنیت
A,C %12.9 4 ابزار و سایل

t %6.45 2 اقامت
T,C %12.09 4 استفاده از راهنماها و لیدرهای بیشتر
C,T %16.12 5 آموزش قبل از سفر راجع به امنیت
T,A %35.71 10 تجربه فرآیند ساخت صنایع دستی

تجربه
خالقیت

T,C,A %32.14 9 تجربه فرهنگ های مختلف
C %6.45 2 گروه دوستان تجربه در 
A %10.71 3 تولیدات کاربردی کاربردی

A,C %12.9 4 تولید صنایع دستی از راه های جدید ایده جدید
T,C %10.71 3 مشارکت فعال

 کودکان به عنوان
گردشگران خالق

ذی نفعان

A,C %6.45 2 مشتاق به تجربه صنایع دستی
T,A %16.12 5 عشق به فرهنگ و هنر
T, A %25.8 8 ارتقای پتانسیل های خالقیت جوامع محلی

A, Tجوامع محلی %22.58 7 استفاده از مواد بومی، محلی
T %6.45 2 تمایل بیشتر به تولید به جای مصرف
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مدلشماره1:مدلگردشگریخالقکودکمحور)یافتههایپژوهش(

دستی خود را به پایان برساند، فقط حضور در فرآیند تولید صنایع 
که  می دهد  نشان  دیگر  شونده  مصاحبه  دارد.  اهمیت  دستی، 
کودکان باید تولید را پایان داده و صنایع دستی خود را با خود به 
کودک  بر  بیشتری  تأثیر مثبت  امر،  این  از منظر وی،  ببرند.  خانه 
که نشان می دهد نتایج  خواهد داشت. این امر با یافته های دالن 
 Dahlen,(دارد مطابقت  هستند،  خالقیت  جنبه  مهمترین  خالق 
گردشگری خالق، فرآیند محور  که   2010( و ریچاردز نشان می دهد 

 .)Richards, 2011( است
کودکان صنایع دستی را تجربه می کنند، نخستین  که  نخستین بار 
از  که نخست  آنجا  از  بر می دارند.  کسب خالقیت  را در جهت  گام 
خالقیت  با  جدید  اشیای  تولید  امکان  می شود،  استفاده  تماس 
آنها وجود دارد. عالوه بر این، آنها با برقراری ارتباط با افراد بومی، با 
فرهنگ ها آشنا می شوند. کودکانی که با همتایان خود سفر می کنند 
کار تیمی  را آموخته و چیزهای جدید را تجربه کنند و خود  می توانند 

کنند.  کار اجتماعی آماده  را برای 
ــان، همان   ــودک ک بـــرای  گــردشــگــری خــالق  از  دیــگــری  مؤلفه  مهم 
او  گفته   ــاره می کند، محیط اســت. طبق  اش نیز  ریــچــاردز  که  طــور 
برای  محیط  باشد.  خــالق  باید  نیز  محیط  خــالق،  گردشگری  در 
تقسیم  دسته  چهار  در  کودکان  بــرای  هنرمحور  خالق  گردشگری 
می شود: ویژگی های فیزیکی، امکانات، محل اسکان و زیرساخت. 
کنند تا آسیب به  حداقل برسد.  کار  کودکان باید با ابزارهای ساده 
توسعه  جایی  در  تنها  افــراد  پتانسیل  ریچاردز  گفته های  براساس 
 Richards,( باشد  شده  داده  مناسب  ابزارهای  آنها  به  که  می یابد 
کودکان داده شود و از رنگ ها  کارگاه باید به  2010(. طرحی از فضای 
و مفاهیم مناسب برای آنها استفاده شود. نور محیط باید مناسب 
کودکان خسته نشوند. استفاده از آب می تواند  که  باشد به طوری 
خالق  گردشگری  اسکان  محل  کند.  کمک  محیط  کردن  تازه  به 

یادگیری،  اولیه   مراحل  ایــن  از  پس  بــرد.  بهره  کودکان  به  دستی 
کنند.  آغــاز  را  ابزارها  با  کار  و  کــرده  تجربه  را  هنر  می توانند  کودکان 
کننده باشد. اوقات فراغت و تفریحات  فرآیند یادگیری باید سرگرم 
گردشگری خالق  کودکان است.  از بخش های اساسی در سفر برای 
کودکان باید جذاب، هیجان انگیز و لذت بخش باشد تا سفر  برای 
برخی صنایع  با  کار  و متقاعدکننده تر شود.  کودک جذاب تر  برای 

کودکان لذت بخش است.  مثل سفال، مینا و خاتم برای 
گردشگری خالق به کودکان فرصت می دهد در تفریح و بازی شرکت 
کرده و خالقیت خود را افزایش دهند. خالقیت مستقیمًا با آموزش 
دستی  صنایع  و  هنر  در  سال ها  که  کودکانی  بــرای  اســت.  مرتبط 
توسعه  خالقیتشان  که  داشــت  انتظار  می توان  دیــده انــد  ــوزش  آم
کودکان باید براساس میل و عالقه صرف نظر از  یافته باشد. عالیق 
گرفته شوند.  جنس و نژاد و حوزه فعالیت تعریف شده شان، در نظر 
خ خواهد داد.  آمــوزش ر نباشد،  آمــوزش  گــر هــدف  ا در سفر حتی 
بازی  از  استفاده  با  و  بوده  غیرمستقیم  باید  کودکان  برای  آموزش 
کودکان باید یادگیرندگان مشارکتی باشند و در فرآیند  مؤثرتر شود. 
یادگیری درگیر شوند. استفاده از ابزارهایی مثل فیلم و داستان به 
کید  گردشگری خالق هنرمحور با تأ کمک می کنند.  فرآیند یادگیری 
کمک می کند تا ساخت انواع صنایع  کودکان  بر صنایع دستی، به 
که ریچاردز و ویلسون  دستی را بیاموزند. در هر حال، همان  طور 
گردشگران به دنبال یادگیری فعاالنه درباره محیطشان  می گویند، 
هستند و از دانش خود به منظور توسعه مهارتهای شان استفاده 
عوامل  همکاران  و  تــان   .)Richards & Wilson, 2006(مــی کــنــنــد
گردشگری خالق و تجربه خالق  محیط/ منابع را به ویژه در رابطه با 

 .)Tan et al, 2013(در نظر می گیرند
پاسخ برخی مصاحبه شوندگان نشان می دهد که گردشگری خالق 
کودک صنایع  که  کودکان، فرآیند محور است و مهم نیست  برای 
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گردشگران خالق روابط  که در آن  افراد محلی درجات متغیر دارد 
ایجاد  را در  افراد محلی داشته و نقش های مهم تری  با  پایدارتری 
کی ایفا می کنند. گردشگران همواره به دنبال  تجربه های خالق اشترا
که ساخته اند یا  تجربه های جدید و بهره مند شدن از محصوالتی 
کودکان  که داشته اند، دارند و صنایع دستی ساخت  تجربه هایی 
می تواند یک رویداد جذاب باشد. این مقاله از این منظر با سایر 
کودک محور را تعریف و  گردشگری خالق  که  مقاالت متفاوت است 
کرده است. بنابراین ذی نفعانی  کلیدی آن را شناسایی  مؤلفه های 
گردشگری خالق هستند یا  کودک و  گردشگری  که به دنبال ارتقای 
کودکان فعالیت دارند، می بایست به  که بر ارتقای خالقیت  افرادی 

مؤلفه ها توجه بیشتری داشته باشند. 

5 نتیجهگیری.
گردشگری  کلیدی  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های 
گردشگری خالق به شمار  که از ذی نفعان  کودک محور بوده  خالق 
گردشگران  گردشگری خالق،  به  ادبیات تحقیق مربوط  می روند. 
از  تا آن دسته  گرفته  قــرار  کــودک و خالقیت، مــورد بررسی  خــالق، 
که روابط بین این مفاهیم را روشن می سازد، بهتر  اصول مفهومی  
گرفتند  گردآوری شده مورد بررسی قرار  کیفی  درک شود. داده های 
نشان  یافته ها  شدند.  تحلیل  تماتیک  نظریه   اصــول  بــراســاس  و 
می دهند که پنج موضوع برای ساخت مدل گردشگری خالق کودک 
محور مورد استفاده قرار می گیرد؛ نخستین موضوع خالقیت است 
ایــده  جدید  و  بــودن  زیر موضوع های تجربه محوری، مفید  به  که 
که به دو زیر موضوع  تقسیم می شود. موضوع دوم ذی نفعان است 
گردشگران خالق و افراد محلی تقسیم می شود.  کودکان به عنوان 
که شامل زیرساخت ها، امکانات، محل  موضوع سوم محیط است 
اسکان و ویژگی های فیزیکی است. موضوع چهارم به محتوای سفر، 
گروه بندی شده  هنر، تجربه، آموزش، فرآیند، نتیجه و لذت و تفریح 
ج، والدین، مربیان  که به مخار کودکان  و موضوع آخر با عنوان نیاز 
و امنیت اشاره دارد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای دسترس 
کودکان جامعه متناسب با  گردشگری خالق برای  پذیرتر ساختن 

گردشگری در سال 2016، ارائه شد.  شعار سازمان جهانی 
ویژه  به  فعاالن،  برای  راهکارهایی  کاربردی،  رویکرد  از  مقاله  این 
در  تــا  دارد  ــذاران  گـ سیاست  و  دستی  صنایع  گــردشــگــری،  حــوزه  
برخی  شاید  کنند.  لحاظ  را  آنها  اجــرا،  و  منابع  تخصیص  با  رابطه 
که منحصر به  کیفیتی  گرفتن محتوا و  کارآفرینان بدون در نظر  از 
را  آنها را نشان دهد، به سادگی شغل سنتی خود  ارائــه  فرد بودن 
 Tan et(کنند تبدیل  اســت،  خــالق  شغلی  می کنند  ادعــا  آنچه  به 
از نهادهای واقع در یک منطقه،  al, 2013(. برای مثال، بسیاری 
کاری یا برخی دیگر از صنایع  تجربیات مشابهی مثل خاتم یا مینا
که این منطقه به آن صنعت مشهور  ارائــه می کنند، چرا  دستی را 
است و اصفهان، شهر خالق صنایع دستی است. بنابراین فعاالن 
که می تواند شغل آنها را از دیگران  باید درباره  عوامل اصلی موفقیت 
مدیران  خــالق،  گردشگری  مقاصد  در  بیندیشند.  ســازد،  متمایز 
را به عنوان  افراد محلی باید خالقیت  شهری، مــدارس، والدین و 
سازمان های  مشارکت  بگیرند.  نظر  در  استراتژی  یک  و  ایــده  یک 

کودک بتواند صنایع دستی  که  باید تجربه محور باشد، به طوری 
کارگاه ها تجربه  و فرهنگ جامعه میزبان را در محل سکونت و در 
کند. حمل ونقل برای کودکان با حمل ونقل بزرگساالن تفاوت دارد. 
کودکان باید بسیار ساده تر  ابزارهای حمل ونقل مورد استفاده برای 
باید  کودکان  فضای  باشد.  داشته  کــودک  خاص  تزئینات  و  بــوده 
کارکوب، قطار را بهترین وسیله  امن و راحت باشد. در این رابطه، 
 Karkoob,(مـــی دانـــد کــودکــان  گردشگری  در  کــودکــان  حمل ونقل 
2014(. والدین نقش مهمی  در گردشگری کودک دارند زیرا آنها باید 
کودک به تورهای خالق و حمایت مالی از  برای حمایت و فرستادن 
کودکان، به آنها  کنار  آنها، رضایت داشته باشند. حضور والدین در 
احساس امنیت می دهد. باید در طول تمام مراحل سفر به والدین 
احــســاس اطمینان  امنیت آن  و  تــور  ــاره  تــا دربـ گـــزارش داده شــود 

بیشتری داشته باشند. 
تورهای  در  مــی رود.  شمار  به  گردشگری  مهمی  در  بخش  هزینه 
کودکان، والدین باید هزینه های سفر را بپردازند، از این   مخصوص 
پایان نامه   کارکوب در  کودکان به خانواده های شان وابسته اند.  رو 
کودک  گردشگری  در  محدودیت  مهمترین  را  مالی  منابع  خــود 
گردشگری خالق  می داند)Karkoob, 2014(. بخش مهم دیگری از 
برای کودکان، معلمان هستند. مربیانی که با کودکان سروکار دارند، 
کنند، انعطاف پذیر باشند و  باید برونگرا باشند، به جزئیات توجه 

کنند.  کودکان را خیلی خوب درک 
با توجه به نتایج پژوهش، افراد، محیط و تجربه/ محصول/ خدمت 
تسهیل  را  خــالق  یادگیری  فرآیند  که  هستند  عواملی  مهمترین 
که با این مؤلفه ها تعامل داشته  گردشگران یاد می گیرند  می کنند. 
باشند. استرنبرگ و لوبارت زمینه محیطی را شناسایی کرده، رودز و 
کرده و رنزولی بر نقش معلم به عنوان یک مربی  رونکو، 4p را مطرح 
 ) Rhodes, 1961; کرده است کید  و مدل نقش در توسعه خالقیت تأ

  1992, Sternberg & Lubart, 1991(.Runco, 2004; Renzuli,
گردشگری  ترکیبات  و  محلی  جامعه  با  تعامل  یونسکو  و  ریموند 
 .)Raymond, 2007; UNESCO, 2006(کــردنــد را شناسایی  خالق 
هنرمندان به عنوان بخشی از جامعه  محلی می توانند تحت حمایت 
تقاضا، صنایع دستی در  ایجاد  از طریق  باشند؛  گردشگری خالق 
کمک می شود.  نیز به هنرمندان  اقتصادی  از نظر  و  معرض خطر 
گذاشته و فرهنگشان را  جامعه محلی و هنرمندان به هنر احترام 
که  گردشگرانی  احترام می گذارند.  فرهنگی  تنوع  به  و  کرده  حفظ 
گردشگری مشارکت دارند، نه تنها خریدار هستند بلکه  در این نوع 
و  نیز نقش داشته  تولید، عرضه و مصرف محصوالت  در طراحی، 
می توانند طرح های خود را در کارگاه ها ساخته و محصوالتشان را به 
گرچه در گردشگری خالق، بر تولید بیش از مصرف  فروش برسانند؛ ا
از مصرف  را بیش  تولید  گردشگران  افراد محلی و  تمرکز می شود و 
کودک و جامعه محلی  می آموزند. این تعامل، توانایی های خالقانه 
کودکان تأثیرگذار است و این  کودکی بر  را ترویج می دهد. فرهنگ از 
تأثیر بادوام تر است. بنابراین باید توجه بیشتری به کودکان داشت. 
برنامه ریزی  بــرای  گزینه  بهترین  می توان  را  کودکان  بین  ایــن  در 
روان شناختی  اجتماعی  مطالعه   با  امــر  ایــن  دانــســت.  بلندمدت 
گردشگری  روابــط  مــی دهــد،  نشان  که  دارد  ســازگــاری  گردشگری 
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فرهنگی  میراث  دارد.  زیــادی  اهمیت  خــالق،  تورهای  در  ذی نفع 
فعالیت  گردشگری،  نوع  این  نشر  و  معرفی  در  سازمان ها  سایر  و 
کودکان مهیا سازند.  دارند. شهرداری ها باید فضای شهری را برای 
همچنین آژانس های مسافرتی، نقش مهمی  در برگزاری و معرفی 

گونه تورها ایفا می کنند.  این 
کودکان به  که  در هر حال، این اثر جدا از سایر مطالعات، دریافت 
و  بگیرند  قــرار  توجه  مــورد  باید  گردشگری  در  نوظهور  بــازار  عنوان 
آنها  برای داشتن افراد جامعه خالق و در نهایت شهری خالق به 
گردشگران خالق  کودکان را می توان به عنوان  توجه بیشتری شود. 
گرفت و به آنها فرصت ارتقای پتانسیل های خالقشان را از  در نظر 
منطقه  هنر  و  فرهنگ  از  تا  داد  هنرمحور  خالق  گردشگری  طریق 
دنبال  به  خالق  شهر  یک  عنوان  به  اصفهان  گر  ا شوند.  بهره مند 
که  کند  کار  کودکان  باید در حوزه خالقیت  باشد،  حفظ خالقیت 

اثرات بلند مدتی دارد.
که در انجام  با توجه به نو بودن موضوع و وجود محدودیت هایی 
پژوهش محقق با آنها مواجه بوده، عناوین و موضوعات بسیاری 
شوند. بررسی  موضوع  این  تکمیل  در  می توانند  که  دارنــد  وجــود 
کمی  بررسی مؤلفه ها به صورت  از جمله موضوعات پیشنهادی، 
گرایش  خانواده ها،  استقبال  بررسی  دیگر،  شهرهای  در  کیفی  و 
کودکان،  برنامه سفر مخصوص  برای بستن  آژانس های مسافرتی 
از  خصوصی  بخش  و  مربوطه  ســازمــان هــای  و  ارگــان هــا  استقبال 

گردشگری خالق کودکان هستند.
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