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 چکیده

هـای مربـوب بـه فعالیت به دنبال ت ربه و لمس حس تازگی هستند. اند وگردشگران امروزی از تکرار خسته شده

ها و های محلی، سـنتدهد که به کسب اطالعات بیشتر در مورد مهارتگردشگری خالق به گردشگران اجازه می

ره نـاظر های مورد بازدید بپردازند. شهرهای امروزی در حال تغییر هسـتند و همـوارد مکانفهای منحصربهکیفیت

 یافته هستیم. مسـئولین ایـن شـهرها بـه خالقیـتتبدیل شهرهای مدرن به شهرهای خالق در کشورهای توسعه

بـا توسـعه  نگرند و درصدد هسـتند کـهعنوان نیروی محرکه اقتصاد شهری و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی میبه

ر شدن کمک وافری نمایند. پژوهش حاضـشان در عرصه جهانیخالقیت به پویایی اقتصاد و حفظ فرهنگ و سنن

 اسـتاردر همـین و تحلیلی بوده و متغیرهای مربوب به خالقیت از ادبیات پژوهشی این حـوزه گـردآوری -توصیفی

سـاس اکارشناس امر گردشگری این شـهر بـر  60نامه تائید شده در بین ای تنظیم گردیده است. پرسشپرسشنامه

متغیر، پنج عامل کیفیت زندگی، استعداد خالق،  29شده است. درنهایت از بین گیری گلوله برفی توزیعروش نمونه

دهد از یهای توسعه گردشگری خالق استخراج گردید. نتایج نشان ماعتماد اجتماعی، محی ِ آموزنده و محدودیت

گذاری در امـور باشـد بلکـه بـا سـرمایهتنها دارای ظرفیت گردشـگری خـالق می، این شهر نهدیدگاه کارشناسان

های انسانی شدن به مکانی برای جذب طبقه خالق، سرمایهتواند در کنار تبدیلفرهنگی و غنای فضای شهری می

 ارزشمندی را پرورش داده و سران ام به شهر خالق تبدیل شود.

 

 .تبریز خالق، شهر خالق، شهر گردشگری سن ی، ظرفیت ی:کلید یهاواژه
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 مقدمه

غییـر سـاختار شـغلی و یـا در بازارهای جهانی دارند درنتی ه کمتر بر ت شهرها با سرعت بیشتری نیاز به تنظیم تصویرشان

نـام  ز طرفـی اشـکالا (.Turok,2009:22) کننـدصنعتی خود و بیشتر بر روی نام ت اری جهت ای اد تمایز تأکیـد می

نـایی ابنـابراین تو ت اری بر اساس منابع فرهنگی و خالق برای موقعیت رقابتی شهرها و مناطق مختلف حیـاتی هسـتند،

تر بسـتگی مـادین بـاالنرقابتی مقصد گردشگری، به توانایی آن در تبدیل عوامل اساسی و موروثی به اموال دارای ارزش 

های خـود جهـت جـذب هتر از داراییبرای فراهم کردن فرصت استفاده بهای سازمانی دارد و بر این اساس ای اد ظرفیت

 و، فرهنگـی گردشگران ضروری خواهد بود. درنتی ه خالقیت سیاستی برای تحریـک طیـف وسـیعی از نتـایج اقتصـادی

ه تغییــر در استانداردســازی گردشـگری فرهنگــی بـه همــرا (.Richards,2011:6) گــردداجتمـاعی جــذاب قلمـداد می

ست. هان شده اجهای گردشگران من ر به توسعه شکل جدیدی از گردشگری با عنوان گردشگری خالق در سراسر انگیزه

رهنگـی فهای فرهنگی جلوگیری کرده و افزایش منـابع گردشگری خالق شکلی از گردشگری است که از بازتولید دارایی

الق تعامل بیشتر گردشگری خ (.Castro,2012:8) دهدناملموس مقصد را از طریق ت ارب مشارکتی بیشتر افزایش می

نـگ و افـراد گیرد که بر اساس آن بازدیدکننده ازلحاظ آموزشی، عاطفی، اجتماعی و مشـارکتی بـا مکـان، فرهرا دربر می

عنوان امروزه گردشـگری شـهری، بـه .(UNESCO,2006:2) ها احساس شهروندی دارندساکن در آن تعامل دارد. آن

شـود. ایـن منظور توسعه شهرها و کسب درآمد هم برای شهر و هم برای کشور مبدأ شـناخته میان بهعاملی مهم و پرتو

 شـودهای الزم نیـز مینقش ضمن کسب درآمد الزم برای شهر، در جهتی دیگر موجـب توسـعه ت هیـزات و زیرسـاخت

 ری و بـه دنبـال آنتوسعه گردشـگ (. تمامی مناطق برای ارتقای برند و تصویر مقصد خود و56:1396زیاری و همکاران،)

طور کـه شـهرهایی هماننـد عنوان راهکار استفاده کنند، همـانتوانند از گردشگری خالق بهتوسعه اقتصادی اجتماعی می

هـا در ازپـیش بـه شـناخته شـدن آناصفهان و رشت که اکنون عضو شبکه شهرهای خالق بـوده و ایـن موضـوع بیش

مردمـانش از  ویز با علم به اینکه از غنای فرهنگی هنری برخوردار بوده د. شهر تبریز نکنالمللی کمک میهای بینعرصه

 کهـن و متقد با ند. شهر تبریزاین زمینه بسیار موفق عمل ک تواند درقومیت و سبک زندگی خاصی برخوردار هستند، می

 و تـاریخی آثـار جهـان، شـیدهسرپو زاربـا تـرینبزرگ ،(یولـو ایپک) ابریشم جاده مسیر در شدنواقع به علت غنی تمدنی

 شـهر ترینیافتهتوسعه و زیباترین عنوانورودش به برای را اولیه بسترهای و هازیرساخت دستی،صنایع فراوان، گردشگری

امی عظیمـی در تمـ کرده است که در سایه این امر و در سایه رونق گردشگری به پیشرفت و توسـعه فراهم اسالم جهان

 انیبازرگـ و ت ـاری راهکارهـای ویاترینپ از «گردشگری ت ارت»توان یادآور شد که ست خواهد یافت. میابعاد شهری د

 ددم  استفاده و احیا کند؛ بنابراین توسعه گردشگری، در جهتمی پشتیبانی را فرهنگی مباح  صورت مستقیمبه که است

 در شـهر هایموزه احیای آذربای ان؛ موسیقی توسعه دی؛گربوم هایظرفیت از گیریبهره تبریز؛ شهر های تاریخیخانه از

ابعـاد و  ق، شـهر خـالق ودر زمینه معرفی گردشگری خال تاریخی و صدها مورد دیگر، بسیار کارساز خواهد بود. هایکاخ

 :دهنده آن، مطالعات زیر صورت گرفته استعوامل تشکیل

و  گردشـگری ایـن معرفـی گـذاری وبـه نام« خـالق دشـگریگر»ای بـا عنـوان ( در مطالعـه2000) 2ریمونـد و 1ریچاردز

 های اصلیمشخصه از را خالق پتانسیل و ت ربه یادگیری، و تعامل مشارکت، معیار چهار هاآن. پرداختند آن هایمشخصه

« شـهری نـوآوران بـرای ابزاریجعبـه: خـالق شهر»( در پژوهش خود با عنوان 2000) 3لندری .برشماردند گردشگری این

 کـه اسـت خـالق اقتصاد نام به جدیدی اقتصاد گذاربنیان خالق صنایع و خالق هایخوشه قبیل از مباحثی دعی بود کهم

                                                           
1 . Richards 

2 . Raymond 

3 . Landry 
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 آزادی، بیـان؛ و نشاب تنوع، تمایز، عمومی؛ و سیاسی چارچوب معیار ده او. باشدمی خالق شهر اقتصاد برای اساسی محور

 و اسـتعداد انداز؛چشـم و چـابکی اسـتراتژیک، رهبـری نـوآوری؛ و افاکتش کارآفرینی، دسترسی؛ قابلیت و تحمل اعتماد،

 بـرای را اثربخشـی و ایحرفـه رفـاه؛ و زنـدگی سـطح یـابی؛مکان و فضا شبکه؛ و اتصال ارتباطات، یادگیری؛ اندازچشم

 هتوسـع عملـی هـایچالش»( در پژوهشـی بـا عنـوان 2007) ریمونـد .داد قـرار موردبررسی خالق شهر یک گیریشکل

 هـایهـای آموزشکارگاه در گردشـگری ایـن پـیش روی بررسـی مشـکالت بـه« نیوزیلنـد کشور در خالق گردشگری

 توانـایی تقاضا، عرضه، بخش آموزشی، هایکارگاه عناوین زبان، در زمینه این مسائل. پرداخت کشور این در دستیصنایع

 و 1وُرزبُـرگ .بودنـد( توسـعه هایاسـتراتژی) ت ـاری یهاشـرکت وکار،کسـب ، مدل(زمینه این در آن دارایی) کشور خود

 توسـعه کـه رسیدند نتی ه این به «جهانی گفتگوی یک خالق؛ گردشگری»( در مطالعات خود با عنوان 2009) همکاران

 عمـومی نویسـیبرنامه توسـعه مقصـد، از ت ربـه ای ـاد در بازدیدکننـدگان بـا تعامـل مرحله پنج طی خالق گردشگری

 طـول در موضوع یک مورد در یادگیری برای هاییفرصت کردن فراهم ،(غیره و کارگاه، ها،کنفرانس آموزشی، هایدوره)

 از مختلفـی سـطوح بـا ت ـارب از وسیعی طیف ارائه ،(اجتماعی هایرسانه یا و سایتوب طریق از) خروج از پس و اقامت

 2کمپـل .شـودمی شامل را خالق، فرهنگی منطقه از یبخش عنوانبه سرگرمی و ناهارخوری فروشی،خرده ادغام مشارکت،

 ایـن برقـراری نتـایج از کـه کـرد مطـرح «رقابتی مزیت آورنده بر خالق گردشگری»ای تحت عنوان در مطالعه (2010)

 سـایرین، بـا رقابـت در تمـایز ارائـه جهـت فرصـتی موجـود، فرهنگـی ت ـارب افزایش جهت فرصتی ای اد گردشگری

 یـادگیری ت ـارب ارائـه و اضافی اقتصادی منافع ارائه سفر، فصول گسترش و محلی معتبر ت ربه ائهار برای هاییفرصت

 آن نشانگر مقاله این هاییافته را ارائه دادند.« خالق گردشگری در خالق ت ربه مدل( »2013) همکاران و 3تان .باشدمی

بخـش ت ربـه  .اسـت گردشـگران خـالق ت ربـه مـدل سـازنده درونـی، هایبازتاب و بیرونی وانفعاالتفعل باشد کهمی

داد که آگـاهی شده نشان میهای ان امها( و بررسیهمراه زیرم موعه) دربردارنده هوشیاری/آگاهی، نیاز و خالقیت است

( در 1392) همکـاران و قـورچی باشـد.شرب الزم برای ای اد ت ربه خالق بوده و موجب افتراق آن از سایر ت ربیـات می

 و مفـاهیم نظـری، مبانی دیدگاه از خالق شهر بررسی به« (هاشاخص و نظری مبانی) خالق شهر»ی تحت عنوان گزارش

 و خطرپـذیری ابتکـار، پـذیری،انعطاف قبیـل از خـالق شـهر هایشاخص و مفاهیم گزارش این در .پردازدمی هاشاخص

شـهر  کـه دهـدنتایج این پژوهش نشان می. است قرارگرفته موردبررسی جهان سطح در هاآن عملی هاینمونه با رهبری

 خـالق صـنایع و فنـاوری و علـم کریـدور انـدازیراه مذهبی، هایظرفیت فرهنگی، هنری، تاریخی، سابقه باوجود تهران

 خـالق شـهر عنوانبـه ( به بررسـی اصـفهان1393) همکاران و شفیعی .کند حرکت خالق شهر تحقق جهت در تواندمی

 در ویژهبـه ایـران در خالق گردشگری توسعه امکان که کردند مطرح گردشگری پرداخته و توسعه یکردرو با دستیصنایع

 صنایع اصالت و هنری و فرهنگی آثار غنای متعدد، هایفرهنگخرده وجود نظیر دالیلی به اصفهان، مانند شهرهاییکالن

 خـالق شـهرهای شبکه به اصفهان پیوستن که اندهدرسی نتی ه این به هاآن. است پذیرامکان دستیصنایع ازجمله خالق

 گردشـگری مقصـد یـک عنوانبـه آن کردن متمایز و شهر از فردمنحصربه تصویری ارائه نظیر مثبتی پیامدهای یونسکو

 منـاطق بندی( بـه سـطح1393) همکـاران و مختاری .دارد اصفهان دستیصنایع و گردشگری بازار توأمان رونق و خالق

 فاکتورهـای ای بـامنطقـه ریزیبرنامـه هایمـدل از اسـتفاده با خالق شهر هایشاخص ازلحاظ اصفهان شهر هگانپانزده

 ازلحـاظ اصـفهان شهر گانهپانزده منـاطق برخورداری میزان که دهدمی نشان نتایج فناوری پرداختند. و استعداد خالقیت،

 وضـعیت بهتـرین کـه دارد وجــود اصـفهان شـهر طقمنا بین زیادی اختالف و نبوده صورت یک به خالق هایشاخص

                                                           
1 . Wurzburge 

2 . Campbell 

3 . Tan 
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ظرفیت  .است داشته 14 و 13 مناطق هـاشـاخص ایـن ازلحاظ را کمتـرین و 6 ،5 ،3 ،1 منطقـه هـاشـاخص این ازلحاظ

توانـد شـکوفایی سن ی گردشگری خالق و توسعه آن در مناطق و شهرهای دارای ظرفیـت ایـن نـوع از گردشـگری می

ی و فرهنگی را در مناطق مذکور به دنبال داشته باشـد. بـا توجـه بـه مقدمـه ذکرشـده و بـا توجـه بـه اقتصادی، اجتماع

 های صورت گرفته، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال کلیدی زیر است:پژوهش

 دارد؟ های الزم جهت توسعه گردشگری خالق راآیا شهر تبریز با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و هنری، ظرفیت 

 

 نی نظریمبا

 مطـرح اخیـر هایدر دهه شود،می نمایان خالق شهرهای و مناطق در مهم بخشی صورتبه که« خالق اقتصاد» مبح 

 جدیـدی و نـو نگـرش شود،می از خالقیت صحبت که زمانی رو،ازاین. گذاردمی خالق شهر بر شگرف تأثیراتی و گردیده

 مطـرح فرهنگـی و اقتصـادی صـورتبه غالـب طورعمدتاً بـه و دگیرمی صورت منطقه و شهر ساختاری ابعاد به که است

 فرهنگـی، صـنایع بح  خالق، مناطق و شهرها در صنعت به های خالق گونهنگرش در نمونه عنوانبه روازاین. گرددمی

 مطـرح بـومی و دسـتیصنایع در نـوآوری و خالقیـت محلی، هایحوزه در یا شده وو ... مطرح برتر خدمات ای،چندرسانه

 (2002:46) 1فلوریدا شهرها نقش بسیار مهمی دارد. در اجتماعی -فرهنگی پویای نظام گیریدر شکل خالقیت .گرددمی

هـای مختلـف گیری خالقیت مکانگانه رشد اقتصادی معتقد است که سه شاخص اصلی برای اندازهبا یادآوری تئوری سه

توسـ  درصـد مـدرک ) گـردد: اسـتعدادخته است که شامل موارد زیـر میبندی خالقیت پرداوجود دارد و بنابراین به رتبه

اشـتغال در ) درصد جمعیتی که متولد خارج از کشـور هسـتند( و تکنولـوژی) گردد(، مداراگیری میلیسانس ساکنان اندازه

روشـی  به شاخص سازی شهرهای خـالق جهـت ای ـاد (2012:88) 2با همکاری هیمز لندری صنایع با تکنولوژی باال(.

نگر پرداختند. این کار به شـهرها جهـت ارزیـابی توانـایی خالقشـان کمـک کـرده و درواقـع برای ارزیابی شهرهای کلی

هـای مبتـدی اسـت. ایـن ابـزار اسـتراتژیک، فرهنگـی پـایین و نوآوری -شرطی برای شهرهایی با قدرت اقتصادیپیش

پایه هر شهر از قبیـل: محـل، شهرهای خالق از اطالعاتکند. شاخص چارچوبی برای تفکرهای سیاسی مناسب ای اد می

هـای مختلـف صـنعتی، موقعیت جغرافیایی، جغرافیای سیاسی، آمارهایی ماننـد مسـاحت شـهری، سـطح اشـتغال، بخش

ها را در کند. این محققان تمامی این شاخصگیری و نرخ مشارکت، امکانات تفریحی و فرهنگی استفاده میالگوهای رأی

تعریـف دیگـر از شـهر خـالق توسـ   بنـدی کردنـد.ریزی و طبقهپذیری و ظرفیت خالق طرحخالقیت، انعطافسه بعد 

شـهرهای ت: شده اسـبا مالحظات بیشتر اجتماعی و توجه بیشتر به نقش ساکنان اصلی شهر ارائه (4S:2010) 3ساساکی

خـالق  دجدیـ هـایفعالیتو از طریق  هنددمیفرهنگ رواج  جدیدی را در هنر و هایگرایشخالق شهرهایی هستند که 

خـالق  هایمحی ، ازلحاظ دارا بودن دهندمیهنرمندان، خالقان آثار و شهروندان عادی، صنایع خالق و نوآورانه را ترویج 

ساساکی داشـتن . متنوع غنی هستند و ظرفیتی مردمی برای حل مشکالت اجتماعی نظیر مردم بیخانمان دارند نوآورانهو 

 (.262:1393()شفیعی و همکاران،1جدول شماره ) داندمیای زیر را برای شهر خالق ضروری همؤلفه

 

 های شهر خالق. مؤلفه1 شماره جدول
 دستین، دانشمندان، مهندسان و هنرمندان صنایعها و تعداد هنرمندافعالیت استعداد خالق

ت و امکانـا تص امور فرهنگی و سـرگرمی، غنـای فضـای شـهریفاکتورهایی نظیر درآمد شخصی، وقت آزاد و مخارج مخ کیفیت زندگی
 رفاهی

 دستی، موسیقیفرهنگی خالق مثل صنایع ها و اشتغال در صنایعتعداد شرکت صنایع خالق

                                                           
1 . Flourida 

2 . Hayms 

3 . Sasaki 
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های پشـــــتیبان زیرســــاخت
 خالقیت

 های فرهنگیانها و سازمهای تحقیقاتی، تئاترها، کتابخانهها، مدارس فنی، سازمانتعداد و در دسترس بودن دانشگاه

 اندهای فرهنگی ملموس و غیرملموس که توس  بخش دولتی مستند شدهتعداد و شرای  نگهداری از دارایی ها و میراث فرهنگیدارایی

 ر جامعهدهای غیرانتفاعی و مشارکت زنان وضعیت فعالیت سازمان های شهروندانفعالیت

 گذاری و استقالل مالیستمشارکت مثبت شهروندان، توانایی سیا حکومت خالق

(S4: 2010Sasaki,  ،262: 1393به نقل از شفیعی و همکاران) 

 

( موافق هستند کـه تغییـر کلـی از فرهنـگ و میـراث 2012) 2( و تیموتی2010( با نظر کمپل )2007) 1ریچاردز و ویلسون

 ر روی تمامی محصوالت )شـکلسوی فرهنگ ناملموس و خالقیت وجود دارد. این مفهوم در گردشگری چه بملموس به

( کـاربرد دارد. مقصـدها بـرای مقابلـه بـا چـالش بهبـود 2های گردشـگری فرهنگـی )شـکل و چه در تمـامی زمینـه (1

 های بازاریابی گردشگری با توجه به تغییر اشکال فرهنگ از سنت به مدرنیته، به گسترش منابع خود نیـاز دارنـداستراتژی

(Castro,2012:19.) 

 

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

 

 کمـک منظوربـه اروپا ونیسیکم که یزمان شد، ظاهر 1990دهه  اواس  در پرتغال در احتماالً خالق یگردشگر هایریشه

پرداختنـد، پـروژه می انبـوه دیـتول به که یکسان ازسازشان دست محصوالت صیتشخ یبرا دستیصنایع دکنندگانیتول به

 نقـل بـه ،1999) بر مبنای مطالعاتی که ان ام داد چاردزیرازآن . پس(,2010:3Campell) گذاری کردرا پایه 3یوروتکس

نخواهند بود که قیمـت  لیماها نباشند آن آگاه کاالهاکار این  روند از مردم اگر که شد متوجه (Campell,2010:59:از

 ی برای آن بپردازند.باالی

 

 
 (Richards & Willson,2007:18)  . تغییر از سمت منابع فرهنگی ملموس به ناملموس در بخش گردشگری2 شماره شکل

                                                           
1 . Willson 

2 . Timoty 

3 . Eurotex 
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انـد کـه بـه عنوان نـوعی از گردشـگری یـاد کردهبرای اولین بار از گردشگری خالق بـه (2007:17) ریچاردز و ریموند

ها و ت ارب یادگیری، که به توسعه پتانسیل خالق خود از طریق مشارکت فعال در دورهدهد تا بازدیدکنندگان فرصتی می

 (2006:1) یونسـکو .(Binkhorst,2007:125) برنـد، بپـردازدهای مقصدی هستند که در آن ا به سـر میاز مشخصه

ر، میـراث فرهنگـی و یـا عنوان سفری به سمت ت ربه درگیر و معتبر، با یادگیری مشارکتی در هنـگردشگری خالق را به

هـا بـرای توسـعه اسـتراتژی کند. در کشـور نیوزیلنـد، کـه در آن اولـین تالششخصیت خاصی از یک مکان، تعریف می

عنوان شـکل پایـداری از گردشگری خالق با ای اد گردشگری خالق نیوزیلند صـورت گرفتـه اسـت، ایـن اصـطالح بـه

هـای آموزشـی محلـی و رهنگ محلی از م اری غیررسـمی، کارگاهشود که احساس واقعی برای فگردشگری تعریف می

ای از گردشـگری فرهنگـی، بسـیار مناسـب بازدیدکننـدگان عنوان جنبهکند. گردشگری خالق بهت ارب خالق ای اد می

و  1هـال (.,2012:18Castro) هایی برای خودشکوفایی و توسعه شده استامروزی بوده و من ر به رشد تقاضای فرصت

که گردشگری فرهنگی مشاهده منفعل از چیزهای مربوب به دوران گذشـته مشاهده کردند درحالی (2012:92) 2نبرگزاز

شود اما گردشگری خالق انتقال از گذشته به حال و آینده از طریق ای ـاد ارتبـاب بـین مـردم محلـی و در نظر گرفته می

 (.2 جدول) بازدیدکنندگان است
 

 هنگی و خالق. گردشگری فر2 شماره جدول

 یادگیری مصرف تمرکز فرهنگی زمان نوع گردشگری

 منفعل محصول، فرایند رهنگ مشهورف -فرهنگ باال  گذشته و حال گردشگری فرهنگی

 هاوسعه مهارتت -فعال ت ربه، همکاری بین گردشگر و جامعه محلی فرایندهای خالق گذشته، حال و آینده گردشگری خالق

(Hull & Sassenberg,2012:92) 

 

بر این باورند که تفاوت عمده بین گردشگری فرهنگی و خالق در منـابع اساسـی ایـن  (2012:59) 4کایاو ماتاس 3گُردین

تفـاوت بـین  (2010:6) هـا نهفتـه اسـت. از نظـر کمپـلها و در انگیزه گردشگران بـرای شـرکت در فعالیتگردشگری

خالق در یک فعالیت خالق هنگام بازدید از یک مقصد شـرکت گردشگری فرهنگی و خالق در این است که گردشگران 

عنوان زیسـت یـک شـهر نیـز بـهمحی  کنندگان ت ارب فرهنگی هستند.که گردشگران فرهنگی مصرفکنند درحالیمی

شده اسـت. درواقـع کیفیـت اجـزای مقصـد گردشـگری عامل کلیدی گردشگری خالق توس  برخی از نویسندگان مطرح

سیار مهم و کلیدی در جلب رضایت گردشگران، ای اد حس خوب و ت ربه دلپذیری است که باز هم آنـان ازجمله عوامل ب

و  5(. دِکـر1397:54بیکی و تردسـت،) کند و نقش اساسی در عرصه رقابتی داردرا برای سفر به مقصد موردنظر ترغیب می

با این استدالل که در ابتدا توسعه گردشـگری خـالق اند، زیست قرار دادهنیز تمرکزشان را روی محی  (2012:136) 6تابِر

زیست خالق که در آن ت ربـه که امروزه بر محی های خالق بازدیدکنندگان متمرکز بوده، درحالیطور عمده در فعالیتبه

ی توانـد بـه هـر حـوزه از زنـدگخالقیـت می (2012:59) از نظر گُردین و ماتاس کایا افتد متمرکز است.خالق اتفاق می

شهری ازجمله حوزه اجتماعی، خرید، خدمات، ارتباطات از راه دور و غیره مربوب شود. این محققـان معتقدنـد کـه مفهـوم 

تنها بـا حضـور فیزیکـی خـود و بـا افشاسـازی خالقیت اشاره به این واقعیت دارد که گردشگران در مقاصد گردشگری نه

ده و با مصرف محصوالت فرهنگی محلی و رویدادهای محلـی شوند که شهر در معرض توجه بومیراث فرهنگی سبب می

وپرورش و سیسـتم شـده، ارتباطـات مهندسـی، سیسـتم آمـوزشبرداری از خدمات ارائهو در کناره آن با نظاره شهر، بهره

                                                           
1 . Hull 

2 . Sassenberg 

3 . Gordin 

4 . Mataskaya 

5 . Dekker 

6 . Taberr 
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ن انتقـال انـد بـه اطرافیـابخشی درک شوند البته اگر گردشگران آنچه را کـه دیدهعنوان منبع الهامتوانند بهونقل میحمل

 دهند.

 

 پژوهش روش

ها و اطالعـات ده. جهت گردآوری دای استلیتحل ـ یفیتوصپژوهش روش  این تحقیق بر مبنای نوع پژوهش، کاربردی و

های الکترونیکی اطالعات و همچنین از مطالعـات میـدانی شـامل مصـاحبه و ای، جست و در پایگاههای کتابخانهاز روش

مان میراث شده است. جامعه آماری پژوهش موردنظر را کارشناسان امر گردشگری در سازادهپرسشنامه محقق ساخته استف

گری ها و اساتید دانشگاهی، کارشناسان واحد توسعه گردشگری و کارشناسان م له تخصصـی گردشـفرهنگی، شهرداری

 امه، در اختیارشـان قـرار گرفـت.هت تکمیل پرسشنها، اطالعات الزم جگیرد که در فرایند توزیع پرسشنامهمیبر ارگ در

نفـر از  60حـدود  ؛(44:1388کالنتـری،) باشـدمـورد می 50 ح م نمونه با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی حـداقل

توسـعه  نر و واحدمتخصصین این امر در معاونت پژوهشی گردشگری در سازمان شهرداری و میراث فرهنگی و دانشگاه ه

ها توزیع گردید. برای سن ش سطح پایـایی شده و پرسشنامه بین آنری گلوله برفی انتخابگیگردشگری بر اساس نمونه

قبول است که در سـطح قابـل 86/0بر این اساس میزان ضریب آلفای کرونباخ  شده است.از آزمون آلفای کرونباخ استفاده

 قرار دارد.

 

 مطالعه مورد محدوده

 17 و درجـه 46 در رقی،شـآذربای ـان  استان مرکز تبریز شهر. است ن شرقیآذربای ا استان منطقه ترینشهر تبریز مهم

شـهر  مسـاحت .(3 شکل) است شدهواقع النهار گرینویچنصف از عرض شمالی دقیقه 05 و درجه 38 و طول شرقی دقیقه

 مسـاحت صـددر 8/4ومترمربـع کیل 2167 یافته و باافزایش کیلومترمربع 45/237 به ه ری شمسی 1385 سال در تبریز

 فرسـوده هـایبافت جـز  شـهر( کل مساحت از درصد 11 آن )معادل از کیلومترمربع 22/25 دهد کهاستان را تشکیل می

 64- 15 سنی گروه در درصد 49/72 ساله، 15 از کمتر سنی گروه در درصد 08/20 تبریز جمعیت شهرستان بوده است. از

 اسـتانداری ریزیبرنامـه اونتمع اطالعات و آمار دفتر) اندداشته قرار رو بیشت ساله 65 سنی گروه در درصد 69/6و  ساله

 (.61:1392شرقی، آذربای ان
 

 
 جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. موقعیت 3شکل شماره 
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 هابحث و یافته

ای با ای در بین کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان شهرداری و زیرم موعهپژوهش طی مصاحبه

خصـوص های گردشگری و دانشگاه هنر، که نسـبت بـه مفـاهیم اولیـه گردشـگری بهعنوان تحقیقات و توسعه پژوهش

 41درصد مـرد و  59دهنده به سؤاالت، نفر پاسخ 60گردشگری خالق و شهر خالق آشنایی داشته؛ صورت گرفت. از بین 

زه، سـانه، راهنمایـان مـوگردشگری و ر ونت گردشگری،ها مدیریت گردشگری، معادرصد زن بوده که حوزه تخصصی آن

 (.3 جدول) باشدکارشناسان ارتباطات و معماری، کارشناسان م له خصوصی گردشگری می
 

 . تعداد، جنسیت و تخصص پاسخگویان3جدول شماره 

 جنسیت نفر() تعداد شوندهنام سازمان / شغل مصاحبه

 زن مرد

 4 8 12 رقیشدستی استان آذربای ان ث فرهنگی، گردشگری و صنایعمدیران و کارشناسان سازمان میرا

 1 5 6 اساتید دانشگاه هنر واحد تبریز

 3 7 10 معاونت گردشگری شهرداری تبریز

 6 2 8 راهنمایان موزه

 6 8 14 واحد تحقیقات و توسعه گردشگری

 1 5 6 واحد گردشگری رسانه و کارشناسان ارتباطات مستقر در سازمان میراث

 4 - 4 کارشناسان م له خصوصی گردشگری ارگ )همکاری با واحد تحقیقات و توسعه(

 25 35 60 م موع

 

از  شده است و با اسـتفادهکامالً موافقم تا کامالً مخالفم( تنظیم) تایی لیکرت 5متغیرهای گردشگری خالق در قالب طیف 

ن آزمـون میـزا 4املی اکتشافی استفاده گردید. در جدول عل های اصلی با چرخش واریماکس، از تحلیروش تحلیل مؤلفه

KMO اسـاس  های مورداستفاده برای تحلیل عاملی اکتشافی مشخص گردیده است. برو بارتلت و سطح معناداری داده

 ها از کفایت مناسبی بـرای آزمـونبوده و با توجه به سطح معناداری، داده 5/0بیشتر از  KMOاین جدول میزان آزمون 

 تحلیل عاملی اکتشافی برخوردار هستند.
 

 و بارتلت KMO. میزان آزمون 4 جدول شماره

 000/0 سطح معناداری 645/0 1اُلکین-مایِر-آزمون کایزر

 =Approx.Chi-Square=432794/1264 df آزمون بارتلت

 

 و خـانواده، یـادگیری در یهمکـار و تعاون مشورتی، حس فرهنگی، مشارکت متغیر ازجمله: تعامل 29در این پژوهش از 

عقیـدتی،  و فکـری هـایخـدمات، گرایش در تعامـل و افـراد، یـادگیری میـان در تعامـل و محـی ، یـادگیری در تعامل

 امکانـات و شـهری فضـای آزاد، غنـای وقت اجتماعی، میزان پذیریها، مسئولیتفرهنگ نوآوران، ادغام و ساختارشکنان

انگیزه، /آموزشـی، نیـاز امـور زندگی، کیفیـت کیفیت جهانی، سطح شهرت ، میزانسرگرمی و فرهنگی امور رفاهی، غنای

 انسـانی، صـنایع خالق، سرمایه حس رقابت در بین افراد، طبقه فردی، میزان فردی، خالقیت آگاهی خالق، میزان ت ربه

تکنولوژی  و یت، فناوریخالق پشتیبان هایمالی، زیرساخت استقالل و مناسب گذاریسیاست خالق، توانایی خالق، دولت

سازی شناسی و ظرفیتهای مؤثر در فرایند ظرفیتگویه جهت تعیین عامل 99فرهنگی در قالب  میراث و پیشرفته، دارایی

 29شده است در تحلیل عاملی نشان داده 5طور که در جدول گردشگری خالق در شهر تبریز استفاده گردیده است. همان

                                                           
1 . Kaiser-Meyer-Olkin 
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ل بـا عنـاوین کیفیـت زنـدگی، اسـتعداد خـالق، اعتمـاد اجتمـاعی، محـی  آموزنـده و عامـ 5آیـتم گردشـگری خـالق، 

است کـه بـار  829/0تا  503/0ها از گذاری شدند که بار عاملی آننام های توسعه گردشگری خالق استخراج ومحدودیت

 عاملی بیشتر نشان از همبستگی بیشتر بین عوامل استخراجی و هر متغیر است.
 

 . عوامل ظرفیت سنجی گردشگری خالق در شهر تبریز5 جدول شماره

 درصد واریانس تبیین شده مقدار ویژه بار عاملی ها و متغیرهای گردشگری خالقعامل

 کیفیت زندگیعامل اول: 
 است. داده قرار الشعاعتحت نیز را دیگر هایفعالیت و اماکن هنری، و فرهنگی های= فعالیت36
 داخلـی گردشـگر دارای بیشـتر شـهر هنری، این و فرهنگی هایاذبهتعدد و تنوع ج دلیل = به38

 است.
 گردد.می گوناگونی برگزار هایجشنواره ساالنه شهر این = در39
 شود.ان ام می متعددی دستیصنایع و سنتی های= در این شهر فعالیت40
 است. برخوردار ملی اعتبار و شهرت از شهر = این43
 است. برخوردار عتبار جهانیا و شهرت از شهر = این44
 هستند. نیز وسیع که دارد وجود شهر حیطه در جالب و جذاب های= مکان45
 اندمانده ناشناخته مرکز از دورتر در که دارد هم بکری = این شهر مناطق47
 شود.= در این شهر کرامت انسانی حفظ می50

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

 
 
 
 
671/13 

 
 
 
 

754/17 
 

 عامل دوم: استعداد خالق
 دارید. اعتماد ادارات دولتی و عمومی شما کامالً به در این شهر =80
 و تشـویق را مربوطـه وکارهایکسـب گیریشـکل موجود، مالیاتی سیستم که معتقدید شما =82

 کند.می حمایت
 است. شدهظیمتن قانونیکامالً  و روشنیبه مربوطه وکارهایکسب در این ا =83
ای جهـت آزمـایش و پـژوهش های متعدد و پیشـرفتهها و پژوهشگاهدر این شهر آزمایشگاه =91

 وجود دارد.
 های الزم و هماهنگ با توسعه گردشگری خالق است.آوریاین شهر دارای فن =94

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

 
 
 
058/7 

 
 
 
166/9 

 د اجتماعیعامل سوم: اعتما
 و ان گردشـگراندوسـتانه میـ رابطه ای اد به من ر گردشگری خالق های= در این شهر فعالیت1

 .است شده محلی ساکنین
 است. همسایگان نسبت به شما، بسیار برایتان مهم = نظر، طرز فکر و دیدگاه14
 شوند.می ع ین جامعه با راحتیبه شهر گردشگران خارجی این = در15
 .شوندمی ع ین جامعه با راحتیبه گردشگران داخلی غیربومی شهر این = در16
 دارند. مختلف ادیان افراد را با تمامی پذیرش تحمل طورکلیبه این ا = مردم17
 وکار خ  قرمزهای بسیاری وجود دارد.= در این شهر در حیطه کسب84

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

 
 
 
733/6 

 
 
 
744/8 

 هارم: محیطِ آموزندهعامل چ
 کند.می ایفا خالق گردشگری در اساسی نقشی یادگیری و = آموزش5
 برخوردار باالیی موقعیت لتوانایی کنتر رهبری و مهارت از خدمات دهندگانارائه شهر این = در6

 هستند.
 .شهروندان است خصوصیات بارز از شهروندی حقوق به احترام شهر این = در7
 هستند. پذیرا را زندگی هایسبک از وسیعی طیف ردمم شهر این = در9
 آیند.می های این شهردانشگاه به دور مناطق از دانش ویان =85

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

 
 
 
399/5 

 
 
 
011/7 

 های توسعه گردشگری خالقعامل پنجم: محدودیت
 کند.می تخریب را شدنجهانی که دارد وجود زیادی بسیار چیزهای شهر این در =19
 دهند.می اننش تمایل هستند شانشبیه که هاییآن به بیشتر در این شهر افراد =26
 کنند.یم کار دیگری جای در اما کنندمی زندگی این ا در بسیاری خالق افراد =74
 کنند.دستی ناموری در این شهر زندگی و در جای دیگری فعالیت میهنرمندان صنایع =75

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

 
 
635/4 

 
 
020/6 

 496/37 هاکل واریانس تبیین شده توس  عامل

 

گذاری شد. این عامل متشکل از تمامی متغیرهای مربوب به بح  کیفیت زندگی است که بنا عامل اول کیفیت زندگی نام

مطابق نظر پاسخگویان اولین عامـل در  های شهر خالق است.( از مشخصه2010) ( و ساساکی2000) بر تحقیقات لندری

تنها در ورود مـؤثر هـا و امکانـاتی اسـت کـه نـهسازی گردشگری خالق در شـهر تبریـز داراییظرفیت سن ی و ظرفیت
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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 

شدن به شهری خـالق را دارد و گویان، شهر تبریز در اولویت اول تمامی عناصر الزم جهت تبدیلکند. از دیدگاه پاسخمی

های این شهر است. عامـل دوم اسـتعداد غنای فضاهای شهری و فضاهای فرهنگی در این شهر از نکات مثبت و توانایی

زیرسـاخت فیزیکـی پشـتیبان گردشـگری  گذاری گردید. این عامل از متغیرهای مربوب به بعد استعداد خالق وخالق نام

های نوین و تحقیقـات های انسانی و فناوری( در حیطه طبقه خالق و سرمایه2002) خالق که مربوب به تحقیقات فلوریدا

شده است. پاسخگویان بر این باورند که احساس های شهر خالق و دولت خالق، تشکیل( در رابطه با مؤلفه2000) لندری

هـایی تـرین عاملت شخصی از منظر جسمی و روحی و پیرو آن پـرورش خالقیـت در نهـاد انسـان از مهمنیاز به پیشرف

شود. بنابراین پاسخ به این نیاز و تشـویق در ایـن زمینـه از اهمیـت بـاالیی هستند که در میان مردمان تبریز احساس می

های بزرگ گردشگری بـه ینه را برای ورود غولشهر بودنش از نظر کارشناسان زمبرخوردار است. این شهر برخالف کالن

منطقه فراهم نکرده است و بنابراین باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود. اما نکته حائز اهمیت در این عامل مناسب 

ها مدعی هستند که سـطح دسترسـی بودن کیفیت خدمات درگیر در حیطه صنعت گردشگری از نظر کارشناسان است. آن

توان یادآور شد که افزایش گردشگران ورودی به این شهر در طی سـالیان قبول قرار دارد و البته میقه در حد قابلبه منط

گذاری گردید که از دو دسته متغیرهای تأثیرگـذار در ایـن باشد. عامل سوم اعتماد اجتماعی ناماخیر به این امر مربوب می

خصوص در امـر های قانونی بهگذاری و چهارچوب آزادیدر امر سیاست شده است. دسته اول متغیرهای دخیلامر تشکیل

ترین بخـش های آزاد ت ـاری اجـازه بـروز خالقیـت در کوچـکتمامی افراد حتی افـراد در شـغلوکارهاست که بهکسب

متغیرهـا  دهند. اینکند را میشان میشان مثالً در حیطه دکوراسیون و طراحی داخلی م موعه کوچکی که مدیریتکاری

( با عنوان شهر خالق برخوردار بوده و ازجمله عناصـر اصـلی 2013) از اهمیت بسیاری باالیی در تحقیقات لندری و هیمز

اند. اما دسته دیگر متغیرهای دخیل در ایـن عامـل بـه بحـ  دخیل در ورود طبقه خالق به شهر و ای اد شهر خالق بوده

گردد. از دیدگاه کارشناسان مردم این شـهر توانـایی پـذیرش شهر مربوب می مشارکت فعال بین میزبان و مهمان در این

ها را فـراهم مردم با عقاید فکری متفاوت را دارند و به مهمان احترام واالیی گذاشته و تمامی شرای  الزم برای حضور آن

املی بـه مبحـ  یـادگیری مطـرح گذاری شد. متغیرهای اصلی با بیشترین بار عـکنند. عامل چهارم محی ِ آموزنده ناممی

های اصـلی ای ادکننـده ( که یادگیری را از مشخصـه2013) ( و تان و همکاران2000) شود. مطابق تحقیقات ریچاردزمی

شونده بر این باورنـد کـه یـادگیری و تعـاملی کـه حـین خریـد دانند، کارشناسان مصاحبهت ربه خالق در گردشگران می

رو بـه توسـعه گیرد، تـأثیر بسـزایی در بـروز خالقیـت گردشـگر داشـته و ازایـنت میمحصول یا خدمت در محی  صور

هـای زنـده از طـرف گیری موزهتـوان بـه شـکلهای این عامل میگردشگری خالق کمک شایانی خواهد نمود. از مثال

های م محـدودیتهای ملموس این شهر شده است. عامـل پـن سازمان میراث اشاره نمود که باع  شناخت بیشتر دارایی

آینـد. های توسـعه بشـمار میشود کـه از محـدودیتگذاری گردید و مربوب به متغیرهایی میتوسعه گردشگری خالق نام

( در 2010) ( و ساسـاکی2007) ( و لنـدری2002) ساختارشکنان و نوآوران موجود در جامعه میزبان در تحقیقـات فلوریـدا

اند. بسیاری از کارشناسان بر این بـاور بودنـد کـه جامعـه کنـونی تبریـز شتهگیری شهر خالق نقش بسیار مؤثری داشکل

دهـد کـه ایـن تفکری سنتی داشته و به افراد اجازه از بین بردن مرزهای بسیار بسته فرهنگ و اجتماع خاص خود را نمی

ی نـو ایـن مسـئله بسـیار هاحال که برای بروز خالقیت و سبک و اندیشهمسئله در این شهر کامالً مشهود است و درعین

( 4شـکل شـماره ) سازی گردشگری خـالق در مـدل نهـایی پـژوهشخطر آور است. سهم تمامی این عوامل در ظرفیت

درصـد، عامـل اعتمـاد  1/9درصد، عامل استعداد خـالق بـا  7/17شده است، اولین عامل با نام کیفیت زندگی با مشخص

 020/6های توسعه گردشـگری خـالق بـا درصد، عامل محدودیت 011/7ا درصد، عامل محی ِ آموزنده ب 7/8اجتماعی با 

 شهر تبریز مؤثر هستند.درصد در توسعه این گردشگری در کالن
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  . مدل نهایی پژوهش و درصد واریانس هر عامل4 شکل شماره

 

  گیرییجهنت

هایی از قبیل غنـای فضـای شـهری، یهها و گوهای موجود بیشتر کارشناسان امتیازات موجود را به عاملبر اساس تحلیل

انـد کـه بـر اسـاس مبـانی نظـری امور فرهنگی و طبقه خالق و سرمایه انسانی و محی  فعال و پویا و دولت خالق داده

 ( و ساسـاکی2007) هایی که دارای بار عاملی باالتر هستند مربوب به تحقیقات لنـدری و هیمـزتوان گفت بیشتر گویهمی

شـوندگان ایـن شـهر گونه بیان کرد که از دید مصاحبهتوان اینهای شهر خالق بوده و میواقع شاخص( بوده و در2010)

های سـازمان جهـانی اندازی مشخصههایی در زمینه ای اد و راهتوان با تالشبیشتر قابلیت ورود طبقه خالق داشته و می

هـا و هنـر مردمـی، بیـات، سـینما، موسـیقی، مهارت( در باب شهر خالق بتواند دریکی از هفت زمینـه: اد2006) یونسکو

توان گفـت ای و تغذیه موفق عمل کرده و جزو شهرهای خالق سازمان یونسکو شود. بنابراین میطراحی، هنرهای رسانه

( است مبنی بر اینکه افراد خالقـی 2010) ( و لندری2002،2004) های فلوریدانتایج این تحقیق در راستای نتایج پژوهش

های محققـین و بر اساس گفته مناطق دیگر برای ارتقای شهر خالق و گردشگری خالق باید ابتدا وارد این شهر شوند.از 

های رشد و توسعه گردشگری بـا عالیـق ویـژه شهر تبریز دارای پتانسیلهای این پژوهش مشاهده کردیم که کالنیافته

شود. امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی و ای اد ها محسوب میاست که گردشگری خالق مطمئناً یکی از آن

ها از های متنوع در سراسر جهان نیاز است که به معرفی داشـتهسایت و سایتهای اجتماعی گوناگون و طراحی وبشبکه

آشـنا های درگیر در صنعت گردشگری با انواع جدیـد گردشـگری این طریق پرداخت. نیاز است که مدیران تمامی عرصه

هایشان اقدام نمایند. با پیشـرفت تکنولـوژی و انتقـال سـریع اطالعـات در ها با توجه به داشتهشده و نسبت به توسعه آن

ها امروزه شاهد گردشگران با اطالعات عمومی باال هستیم که دیگـر بـه دنبـال ها و خواستهدنیای امروزی و تغییر انگیزه

طلبی و حس هی ان خـود ریح و آرامش نبوده بلکه به دنبال ارضای حس تنوعصرف تماشای محض بناهای تاریخی یا تف

ها دیگر خواستار این نیستند که طیف وسیعی از اطالعات منطقه با گفتار راهنمایـان بـه گوششـان برسـند یـا هستند، آن

ل لمس کردن و سـاختن ایـن ها به دنباها را صرفاً تماشا کنند، بلکه آندستی و نقش و نگارهای مختلف آنزیبایی صنایع

ها و بروز حس خالقیت در وجودشان هستند، گردشگران امروزی به دنبال پویایی هستند. با توجـه بـه مرکـز آمـار زیبایی

ها مطمئناً حاضر به خطر ایران، عمده جمعیت این شهر در سنین مناسب برای بروز کارهای پر ریسک و خالق هستند. آن

پیشرفت بوده و خواهان ت ربه کردن زندگی متفاوت خواهند بود. وجود جمعیت جوان در ای اد کردن و تحمل تغییر برای 

های نـو تبع آن در رشد و توسعه گردشگری خالق یک مسئله حیاتی است. جمعیت جـوان دارای ایـدهحس خالقیت و به
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های هد شد این شـهر در تمـامی عرصـهگیری از ت ربه افراد مسن سبب خواها در کنار بهرهکارگیری این ایدهبوده که به

از طـرف م لـه توسـعه « یک دقیقه با تبریـز»خوبی بدرخشد. اخیراً شاهد کمپین محیطی بهاقتصادی، اجتماعی و زیست

توان گفت که ایـده قـوی بـرای جرئت میریزی این ایده توس  قشر جوان صورت گرفته و بهگردشگری هستیم که طرح

دست مسیر پیشرفت گردشگری خالق در شـهر تبریـز های ازاینی دنیا خواهد بود. توجه به ایدهتماممعرفی شهر تبریز به

 ها امری ضروری است.خواهد بود که مشارکت تمامی سنین برای تحقق این ایده

 گردد:بنابراین پیشنهادهایی در جهت توسعه بهتر این گردشگری در این شهر ارائه می

 خصـوص مـدیران سـازمان به گردشگری خالق جهت آشنایی بهتر مدیران منطقـه هایی با عنوانبرگزاری همایش

 ؛میراث و سازمان شهرداری و تمامی افراد درگیر در این صنعت

 های آموزش این صـنایع بـه مهمانـان های پنج ستاره موجود به کارگاهدستی تمامی هتلم هز سازی بخش صنایع

 ؛مند هتلعالقه

 مل دستی جهت مشارکت و تعای اطراف مس د کبود به محل فعالیت هنرمندان صنایعدستتخصیص بازارهای صنایع

 ؛بیشتر بین گردشگران و هنرمندان

 بـه تبریز تبدیل جهت موردنظر هایزیرساخت ای اد و یونسکو سازمان هایآیتم از یکی به راجب پژوهش و تحقیق 

 ؛یونسکو توس  شدهمطرح هایزمینه از دریکی خالق شهر

 ؛سازی و تشویق بهتر مردم نسبت به فارسی صحبت کردنها و جلساتی جهت فرهنگری کارگاهبرگزا 

 های اطالعاتی قوی جهت افزایش اطالعات عمومی مـردم جهـان نسـبت بـه قومیـت و سایتها و وبای اد سایت

 ؛گویش منطقه

 ؛قهبومیان منط حمایت ویژه از هنرمندان صنعت فرش و ای اد محیطی جهت آموزش علمی دانش فرش به 

 ؛االی بومیانبها در راستای منفعت بافان بومی و حذف واسطهحمایت مادی از فرش 

 ؛ان ترکی به گردشگران برای تعامل بهترهایی جهت آموزش زببرگزاری کالس 

 ؛هایی از فضای شهری به مدارس و کودکان جهت بروز خالقیتآمیزی قسمتاختصاص طراحی و رنگ 

 از طریق خالقیت فرهنگی. بازسازی فضای شهری 
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