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Abstract 
Tourism is taking a new path and a new approach in tourism is being formed, which can be 
called experience-oriented tourism. Experience-oriented tourism is a new concept of tourism 
that expresses the new desires and attitudes of tourists regarding the concept of travel and 
tourism. Therefore, the current research seeks to achieve the following goals: Identifying the 
components and criteria that explain experience-oriented tourism in creative cultural attractions 
and then presenting a suitable model of experience-oriented tourism in creative cultural 
attractions. Therefore, by interviewing 16 people from Tehran, 12 attractions were identified as 
creative cultural attractions of the studied area. In the following, 20 experts in the research field 
were interviewed in a semi-structured way using judgmental and snowball sampling methods. In 
the form of qualitative method of content analysis with inductive approach and with the help of 
MaxQda21 software, the research data were coded. After each interview, the coding process 
was done and the research model was drawn with three-step coding. The findings indicate that 
10 main components or categories, which are mental image before the visit, individual 
characteristics, expectations and motivation, creative experience, the course of memorable 
experiences, environment and atmosphere of experiences, satisfaction, loyalty and lasting 
memories, are the most essential components identified. They are creative in forming an 
experience-oriented tourism pattern in cultural attractions. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Tourism is taking a new path, and a new 
approach is being formed, which can be 
called experience-based tourism. 
Experience-based tourism is a new concept 
of tourism that expresses tourists' new 
desires and attitudes to the concept of travel 
and tourism. Since creative tourism has the 
highest semantic similarity with 
experience-based tourism, creative cultural 
attractions have been selected as the case 
study in this research. In the present study, 
creative cultural attractions are attractions 
that can create a creative experience. Thus, 
such attractions have the following 
characteristics: innovative (along with 
excitement), involve the tourist, participate 
in the process of visiting, create a sense of 
liberation, create a good feeling, inform, 
meaningful, original, and create memorable 
experiences, ultimately. Hence, attractions 
in Tehran were selected by observing and 
interviewing experts. What is proposed 
about this creative attraction in Tehran is 
that they do not have the necessary 
optimality in terms of the mentioned 
features. In other words, these attractions 
have not created the required environment 
and atmosphere to create memorable 
experiences in tourists' minds as they 
should. This is because the attitude and 
behavior of today's tourists have changed 
compared to the past, and it is not possible 
to have loyal tourists with the same 
traditional strategies of the past. This is 
because nowadays, tourists are more 
flexible, more sensitive to the environment, 
more adventurous, and more interested in 
seeking diverse and new experiences. 
Therefore, tourism literature and industry 
face a new concept and approach in tourism 
called experience-based tourism, which 
aims to breathe new life into the creative 
attractions of Tehran. It is also likely to 
change tourism destinations' marketing and 
planning strategies. Therefore, according to 
what has been said, the present study seeks 
to answer two research questions:  
-What are the components and criteria 
explaining experience-based tourism in 
creative cultural attractions?  
-What is the appropriate model of 

experience-based tourism in creative 
cultural attractions? 
 
Methodology 
The present research is exploratory-applied 
in terms of purpose, in the category of 
fundamental research in terms of the 
audience, and qualitative in terms of the 
data collection method. In this study, the 
inductive qualitative content analysis 
approach was used with the help of 
MAXQDA21 software for analyzing the 
data.  Semi-structured interviews were used 
as data collection tools. At the end of each 
interview, the interviewees were asked to 
introduce subject-aware experts to be used 
in subsequent interviews. Each interview 
was completely recorded with a device.  
 
Results and discussion 
The findings of the present study are the 
result of the 20 interviews' output via the 
inductive qualitative content analysis 
method so that each interview was coded 
after it and the next interview was 
conducted. In this regard, MAXQDA21 
software was used and 54 codes or indexes 
were extracted. The mentioned codes are in 
the form of nine main categories or 
components, mental image (3 codes), 
personal characteristics (2 codes), 
motivation and expectations (5 codes), 
creative experience (20 codes), the 
atmosphere of experiences (14 codes), 
memorable experience process (3 codes), 
satisfaction (3 codes), loyalty (3 codes) and 
lasting memories (1 code) were included 
and the research model was drawn. It 
should be mentioned that by interviewing 
16 Tehranologists and experts, 12 
attractions in Tehran were identified as 
creative cultural attractions, which are: 1. 
National Museum of the Islamic Revolution 
and Holy Defense, 2. Dabir Ol-Molk 
Building, 3. Vaziri Caved Museum, 4. 
Tehran Book Garden, 5. Museum of Music, 
6. Tehran Museum of Contemporary Art, 7. 
Tehran Peace Museum, 8. Iran Ebrat 
Museum, 9. Museum of the Qasr Prison, 
10. Persian Cat Museum, 11. Roya Park, 
12. The collection of workshops and arts 
and crafts ateliers as creative cultural 
attractions. These attractions can potentially 
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implement an experience-based tourism 
model and can be optimized in this regard.  
 
Conclusion 
By expressing experience-based tourism, 
the present study considers it an approach 
in tourism literature and industry that seeks 
to create memorable creative experiences 
for tourists and visitors of Tehran's creative 
cultural attractions. Thus opportunities will 
be created for the development of these 
attractions. The study of research 
background indicates that the model of 
experience-based tourism in the field of 
attractions is not creative, or in other words, 
the models presented in this field are not 
comprehensive and complete that can be 
used for creative cultural attractions. 
Therefore, the present study seeks to 
achieve the following objectives:  
- Identifying the components and criteria 
explaining experience-based tourism in 
creative cultural attractions and then 
providing an appropriate model of 
experience-based tourism in creative 
cultural attractions.  
Based on the research model and from the 
perspective of the present author, the 
following definition is provided for 
experience-based tourism:  

Experience-based tourism is a dynamic 
process that begins before planning and 
preparing a trip in line with the 
expectations, motivations, and individual 
characteristics of the tourist; during the 
visit, it tries to form a creative experience, 
with the active participation of tourist; an 
experience that is semantic, emotional, 
cultural, informative, and new to the tourist.   
This experience becomes memorable when 
the environment and atmosphere of the 
experiences are optimized in line with the 
concept of creative experience. 
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  ي فرهنگي خالقها جاذبهارائه الگوي گردشگري تجربه محور در 
  شهر تهران: مطالعه موردي

  
   گروه مديريت گردشگري، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران-مجيد فرهادي يونكي 

  ، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران دانشكده علوم گردشگري گروه مديريت،- 1منوچهر جهانيان
  ريزي روستايي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  گروه جغرافيا و برنامه- ي مهدي پورطاهر

  ريزي روستايي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  گروه جغرافيا و برنامه-الدين افتخاري  عبدالرضا ركن
  

  چكيده
 اسـت كـه     يريگ   در حال شكل   ي در گردشگر  يدي جد كرديت و رو   اس يدي جد ري كردن مس  ي در حال ط   يگردشگر

 اسـت   ي از گردشـگر   يدي تجربه محور مفهوم جد    يگردشگر. دي تجربه محور نام   ي گردشگر توان ي مفهوم را م   نيا
بـه   پـژوهش حاضـر   جهـت  نيبـد .  استي گردشگران از مفهوم سفر و گردشگر  دي و نگرش جد   التي تما انگريكه ب 

 تجربـه محـور در      يكننـده گردشـگر      تبيـين  يارهـا يهـا و مع      مؤلفـه  ييشناسا:  است لي ذ  به اهداف  يابيدنبال دست 
 فرهنگـي  يهـا   تجربـه محـور در جاذبـه   ي مناسب گردشـگر  ي فرهنگي خالق و به دنبال آن ارائه الگو        يها  جاذبه

ي خـالق   هـاي فرهنگـ      جاذبه عنوان  به جاذبه   12 نفر از تهران شناس و كارشناس        16 لذا با مصاحبه از      .خالق است 
 نفـر از كارشناسـان      20در ادامه با روش انتخاب نمونه قضاوتي و گلوله برفـي،            .  شناسايي شدند  موردمطالعهمنطقه  
در قالـب روش كيفـي تحليـل محتـوا بـا            .  پژوهش، مورد مصاحبه نيمه ساختاريافته قرار گرفتنـد        موردمطالعهحوزه  

بعـد از هـر مـصاحبه فراينـد         . ي پژوهش كدگذاري شد   ها   داده MaxQda21افزار    رويكرد استقرايي و به كمك نرم     
 10هـا حـاكي از آن اسـت كـه             يافتـه . اي الگوي پژوهش ترسيم شد      شده و با كدگذاري سه مرحله       كدگذاري انجام 

هاي فـردي، انتظـارات و انگيـزه، تجربـه            اند از، تصوير ذهني قبل از بازديد، ويژگي         مؤلفه يا مقوله اصلي كه عبارت     
تـرين    يادماندني، محيط و اتمسفر تجارب، رضايتمندي، وفاداري و خاطرات مانـدگار، اساسـي              رب به خالق، سير تجا  

  .هاي فرهنگي خالق هستند گيري الگوي گردشگري تجربه محور در جاذبه شده در شكل ها شناسايي مؤلفه
  

 .اهاي فرهنگي خالق، تجربه خالق، تحليل محتو  گردشگري تجربه محور، جاذبه:واژگان كليدي

                                                            
  .و مشاوره نويسنده سوم و چهارم در  ماين مقاله برگرفته از رساله دكتري آقاي مجيد فرهادي يونكي در رشته مديريت گردشگري به راهنمايي نويسنده دو

 .باشدميدانشكده علوم گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ تهران 

  Email: jahanian@usc.ac.ir   نويسنده مسئول.1
  18/05/1401:          تاريخ پذيرش     25/03/1401:   تاريخ بازنگري            20/01/1401: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 رو  يـن ازا. انـد   تـر شـده     راغـب   تجارب ي جستجو يتر، ماجراجوتر و برا     حساسيرتر، به محيط    پذ  گردشگران انعطاف  ،امروزه

 ,Chen et al, 2020:3; Wu et al( شـوند  ي مـ يـل  متمايـد  جدي بـه مقـصدها  يـشتر ، دورتـر و ب تر متنوعسفرها هرروز 

 كيـ  و در رنـد ي بگاديـ  كه در آن بتوانند دندي جداتي به كسب تجرب  لي متما يطورجد  گردشگران به سان    بدين). 2018:30
). Seyfi et al, 2020:344 ( كسب تجربـه مـشاركت داشـته باشـند    ندي در فرايا گونه  بهاي شوند ري درگيجاذبه گردشگر

 ي اجتماع هاي مختلف ازجمله علوم      موردتوجه محققان رشته   يقي موضوع تحق  ك همواره ي  درك تجربه گردشگران   رو  ازاين
 اوقـات  يگـاه (هـا   است و بر اساس انواع مختلف داده    و اقتصاد بوده   يابي، بازار )شناسي   مردم ،شناسي   جامعه ،شناسي  انسان(

هـاي    هاي گوناگون به تجربه گردشگر در قالـب سرفـصل           شناسي  بنا به اهداف مختلف و روش     )  خاص يبدون داشتن نظم  
صورت    به ، كه موردتحقيق و تفحص قرارگرفته     ي گردشگر اتيان گفت كه تجرب   تو  راحتي مي   اما به . اند   شده كيمختلف نزد 

 ,Seyfi et al( اي است  ذاتاً چند رشتهي است كه مطالعات گردشگرلي دلني به اي تا حدني شده است و ادهي فهميسطح

2020:343; Sangkaew & Zhu, 2022:93.( يابي  يت و موقعي گردشگريقات سازه مهم در تحقيك ي گردشگرتجربه
اند، اما با توجه بـه    سازه داشتهين در سنجش اي از محققان سعياريبس). Sharma & Nayak, 2019:506(مقصد است 

بنـا بـه آنچـه ذكرشـده     .  متفاوت است،اند  كردهيشنهاد كه محققان پي، ابعاد تجربه گردشگرها پژوهشهاي مختلف   زمينه
گيري است كه اين  و رويكرد جديدي در گردشگري در حال شكلاست گردشگري در حال طي كردن مسير جديدي است 

گردشگري تجربه محور مفهوم جديدي از گردشگري اسـت كـه بيـانگر             . توان گردشگري تجربه محور ناميد      مفهوم را مي  
برابـر ادبيـات   ). Pujiastuti et al, 2022:38(تمايالت و نگرش جديد گردشگران از مفهـوم سـفر و گردشـگري اسـت     

هـايي كـه بـراي توصـيف      هاسـت، واژه  گردشگري تجربه محور يك فرآيند پوياي مشاركت گردشگران در فعاليت مربوط،
منظـور    تجربه در گردشگري، اصالتاً بـه     . اكتشاف كردن، پيدا كردن و غافلگير شدن هستند       : شوند شامل   تجربه استفاده مي  

اجويي و شـركت داشـتن در رويدادهاسـت، احـساسات و          ، جستجوي مـاجر   شده  تجربه تر  كمها يا دنياهاي      يافتن غافلگيري 
چنين  هم). 1399:716 افتخاري و همكاران،(كند   معنادار به ذهن منتقل ميصورت بهو هر دو را  گيرد مشاهدات را در برمي

  ).87: 1400 نيكخواه و همكاران،(شناختي يا يادگيري است  داراي نتايج، معنوي، عاطفي، روان
ي موجود تجربه گردشگر را تغييـر دهـد و          ها  مدل تواند يم بالقوه   صورت  به از گردشگري است كه      گردشگري خالق نوعي  

 كمتر، يها  خالق، با شعار موزهيگردشگر). 6: 1398دوستي و همكاران، (به تنوع و نوآوري تجربه گردشگري كمك كند 
 فراتـر رفتـه و بـر انجـام          يعـ ي طب يانـدازها    و چـشم   ي فرهنگ ،يخي تار ي صرف آثار و بناها    داري از حد د   شتر،ي ب يها  دانيم

ـ  قي و تعامل عم   ي تجرب يها  تيفعال  خـالق  ي گردشـگر گـر، يد عبـارت  بـه .  داردديـ  تأكزبـان ي و مي و سازنده با جامعه محل
بـسته نگـار و    (شود ي مري درگاش گانهي است گه در آن تمام حواس پنجگانِ گردشگر در خلق تجربه    ياركت مش يا  مشاهده

Richards ,( ازآنجاكه گردشگري خالق بيشترين قرابـت معنـايي را بـا گردشـگري تجربـه محـور دارد       ).8139 ،يحسن

2000:424, Raymond& Richards ; 2009:19(    ي فرهنگـي خـالق   هـا  حاضـر جاذبـه  ، مطالعـه مـوردي پـژوهش
ننـد تجربـه خـالق رقـم        هايي است كه بتوا     هاي فرهنگي خالق، جاذبه     در مطالعه حاضر منظور از جاذبه     . شده است   انتخاب

، گردشـگر را  )زيسـورپرا همراه با هيجان و (نوآور هستند : هايي ذيل برخوردارند   هايي از ويژگي    سان چنين جاذبه    بزنند بدين 
كننده حـس خـوب       كنند، خلق   كنند، گردشگر در فرايند بازديدش مشاركت دارد، احساس رهايي بخشي خلق مي             درگير مي 

. يادمانـدني هـستند     كننده تجـارب بـه      نا بخش هستند، داراي اصالت هستند و درنهايت خلق        بخشند، مع   هستند، آگاهي مي  
هايي در شهر تهران انتخاب شد، ولي چيـزي كـه در مـورد ايـن جاذبـه                    رو با مشاهده و مصاحبه با كارشناسان جاذبه         ازاين

ديگـر ايـن      بيـان   بـه . گي الزم را ندارنـد    بهين ها مذكور   ها در راستاي ويژگي     خالق شهر تهران مطرح است اينكه اين جاذبه       
علت . اند   نكرده جاديا گونه كه بايد،    يادماندني در ذهن گردشگران آن      ها محيط و اتمسفر الزم را براي خلق تجارب به           جاذبه
ي سـنتي   ها ياستراتژهم اين است كه نگرش و رفتار گردشگران امروزي نسبت به گذشته تغيير كرده است و با همان                     آن

تر، ماجراجوتر و   حساسطي به مح،ررتيپذ گردشگران انعطاف امروزه،چراكه . توان گردشگران وفاداري را داشت ه نميگذشت
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لذا ادبيـات و صـنعت گردشـگري بـا مفهـوم و رويكـرد جديـد در        . هستندتر  راغبمتنوع و جديد   تجاربي جستجويبرا
هاي خالق شـهر      اي در جاذبه    كه درصدد است نفس تازه    مفهومي  . رو است   گردشگري به نام گردشگري تجربه محور روبه      

سـان    بـدين . ريزي مقاصد گردشگري را هم نيـز تغييـر خواهـد داد             هاي بازاريابي و برنامه     تهران بدمد، و احتماالً استراتژي    
 :پژوهش حاضر بنا به آنچه گفته شد درصدد پاسخ به دو سؤال پژوهش است

 اند؟ ما فرهنگي خالق كديها  تجربه محور در جاذبهيشگركننده گرد  تبيينيارهايها و مع مؤلفه  
 فرهنگي خالق كدام است؟يها  تجربه محور در جاذبهي مناسب گردشگريالگو   

 يادمانـدني سـفر در جـاده         بـه  يهـا   هاي مقـصد و تجربـه       جذابيتدر پژوهشي تحت عنوان     ) 2021 (1ريامكولو و همكاران  
نـوازي گـرم مـردم        ، مهمـان  ي فرهنگـ  تيجذاب نتايج آن حاكي از آن است كه         .اند   در ازبكستان پرداخته   شمي ابر گردشگري

 گردشگران را تحت تأثير     تي در ازبكستان است كه رضا     شمي جاده ابر  ي گردشگر يها رقابت   رسد از ويژگي     به نظر مي   يمحل
گـشت بـه خانـه تجربـه        گردشگران هنگام باز  . دهد   مي شي را افزا  ي گردشگران وفادار  تيرضادر ادامه نتايج     .دهد  قرار مي 

 ي طراحـ در پژوهشي تحـت عنـوان  ) 2020 (2ريچاردز .دهند  خود را نشان مييتارآورند و اهداف رف  مياديسفر خود را به 
هاي خالق بايـد بـه        نتايج حاكي از آن است كه در طراحي مكان        .  پرداخته است   خالق ينقش گردشگر : هاي خالق   مكان

ه طراحي پيروي كرد و مكان سازي خالق با در نظر گرفتن منابع، معنـا و خالقيـت                  بافت محلي توجه كرد و از اصول اولي       
و  وانـگ . شـود  كنـد و منجـر بـه خالقيـت مكـان مـي       پذير مـي  شود، مشاركت را امكان است كه با ديد روشن هدايت مي

 سـاختار  كيـ   حاضـر هشپـژو . انـد  پرداخته  و اصالتيادآوري در گردشگرتأثير تجربه اي به  در مطالعه) 2020 (3همكاران
 مطالعـه نـشان   نتـايج . شناسايي كرد ي،ريادگي شناخت، آرامش، تعامل و ،ييرها: عد بپنج دوم از تجربه خالقانه را با  بهمرت

در پژوهـشي تحـت     ) 2019(صيف و همكـاران     .  و اصالت دارد   يادآوري ي بر رو  يداد كه تجربه خالق گردشگر تأثير مثبت      
ـ     . اند  ي پرداخته  فرهنگ ييادماندني گردشگر    به يها  كاوش در تجربه  عنوان    از تجـارب    ي مـدل نظـر    كپـژوهش مـذكور ي
 مقـصد   كيـ  در   ي فرهنگ ي بر تجارب گردشگر   رگذاري تأث يو شش عامل اصل    ترسيم كرد    يادماندني   به ي فرهنگ يگردشگر

 شناسـايي    خدمات تيفي و ك  ي، جاذبه آشپز  ي تجربه، اصالت، تعامل، تبادل فرهنگ     ي درك شده قبل   تياهم: اند از    عبارت كه
 يافـت  يادماندني گردشگري به اين نتايج دسـت       در پژوهشي تحت عنوان، تأثيرات فرهنگ بر تجارب به        ) 2019 (4زارع. شد

بـا هـم   : سـازد  ييادماندني م  را بهي وجود دارد كه تجارب گردشگريرانيفرد مرتبط با فرهنگ ا    كه چهار موضوع منحصربه   
در پژوهـشي تحـت     ) 1400(تقي پور و همكـاران       . بودن زي و متما  يريپذ  انعطافي،  ختگينگبودن، استقالل و كنترل، خودا    

، نتايج حاكي از آن است كه رويكـرد         اند  پرداختهي رويكردهاي مديريت تجربه محور در صنعت گردشگري         ساز  مدلعنوان  
ختي، عاطفي و حسي موجبات مشاركت       قرار دادن پنج بعد از ابعاد، تازگي، ذهني، شنا         تأثيري با تحت    ا  مرحلهتجربه سازي   

هم آفريني نيز ابعاد كـاربردي، اجتمـاعي، ارزشـمندي، آموزنـده و             . شود يمگردشگر را ايجاد نموده و منجر به هم آفريني          
 تجربـه محـور در      يعوامل مؤثر بر توسعه گردشگر    اي به     در مطالعه ) 1399(افتخاري و همكاران    . گيرد  در برمي رفتاري را   

هاي ملموس فرهنگـي،      مؤلفهاند كه نتايج حاكي از آن است كه            پرداخته )يي قشقا ريعشا: يمطالعه مورد  (يريمناطق عشا 
موحـدي،  . شـده هـستند     ها در تجربه ادراك     شده تأثيرگذارترين مؤلفه    ادراك حس مكان، ناملموس فرهنگي، كيفيت ادراك      

هـاي    خانـه ي باز زنده ساز  قي تجربه محور از طر    يقامت خدمات ا  جادي ا :در پژوهشي با عنوان   ) 1396(همداني و شاه زيدي     
 ملموس و نـاملموس  راثي از ميريگ بهره ، اشاره كردند كه آقا، اصفهان ي قل ي عل يخيمحله تار :  نمونه موردمطالعه  يخيتار

  .كند ي تجربه محور را فراهم مي مراكز اقامتجاديا نهيزم ،يخي تاريها  خانهيمحله در باز زنده ساز
 ايـ  و ستيـ  خـالق ن يهـا   جاذبـه نـه ي تجربـه محـور در زم  ي گردشگري از آن است كه الگوي حاك قي تحق نهيشيمطالعه پ 

                                                            
1. Raimkulov  
2. Richards 
3. Wang et al. 
4. Zare 
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در .  خالق استفاده كـرد    يها   جاذبه ي كه بتوان برا   ستندياند جامع و كامل ن      شده   ارائه نهي زم ني كه در ا   يها   مدل گريد  انيب  به
 تجربـه   ايـ  وابـسته در قالـب تجربـه گردشـگر           ايـ  مـستقل    ريعنوان متغ    اكثر به  ي به تجربه گردشگر   نيشيهاي پ   پژوهش
 و صـنعت    اتي در ادب  كردي رو كي تجربه محور آن را      ي گردشگر اني پژوهش با ب   نيدر ا كه    درصورتيشده نگاه شده،      ادراك

 . استدكنندگاني گردشگران و بازدي برايادماندني  كه درصدد خلق تجارب خالق بهداند ي ميگردشگر

 
  مباني نظري

 يركه غ كند    مي يفكننده تعر    رفتار محبوب مصرف   يكعنوان    ، به )1961 (1بورستين توسط   نخستين بار ،   گردشگري تجربه
عنـوان     بـه  1960 از دهـه     ي، تجربه گردشگر  يخيازلحاظ تار . داند  آن را حاصل سفر مي     شده و    ساخته  شيخودجوش و از پ   

 2 مانند مك كانليسندگاني تجربه توسط نويدارشناسيپد با بحث در مورد 1970 و در دهه قرارگرفته موردبحث يده پديك
هـاي نخـستين تجربـه       هايي كه از مطالعات و پژوهش       برداشت . پيداكرده است  يشتري ب يتمحبوب) 1979( كوهن   ،)1973(

عنـوان     بـه  يـا ،  ي سـطح  يـزي عنـوان چ     به يا ي گردشگر گونه است كه تجربه     شود، اين   گردشگر در دهه هفتاد ميالدي مي     
 تأكيد عمده بـر تجربـه گردشـگر         يالدي م 90در دهه   . شد   مي ي تلق يگانه ب ياي فرار از دن   ي تالش برا  يااصالت،   يجستجو

ـ در ادامه روند مـذكور ). Cohen, 1979:183 (منظور درك افكار و احساسات گردشگران بود به ) 1999 (3 و گيلمـور ناي، پ
 4آندرسون.  دهد شي را افزا  يتواند تجربه گردشگر     مي يجرب ت ي ابزارها قي خدمات از طر   تيرياند كه چگونه مد     تأكيد كرده 

. كنـد    مي ادي "رسند   به هم مي   ي گردشگر دي و تول  ياي كه مصرف گردشگر     لحظه"عنوان     به گردشگرياز تجربه   ) 2007(
 اتيـ هاي مختلـف در مـورد انـواع تجرب     ديدگاهجادي باعث انيشده است و ا  حاصليشتريهاي ب در مفهوم تجربه پيشرفت   

، تجربـه باكيفيـت،   يتجربـه عـال  : كننـد  اشاره مي  تجربهايي از گونه شناسيبه برخ) 2011 (5ي و همكارانچير. ده است ش
 ,Pujiastuti et al, 2022:39; Sangkaew & Zhu ( تجربـه خـالق  راًيـ اخيادمانـدني و   العـاده، تجربـه بـه    تجربه فوق

 .روند ي هم ديگر به كار ميجا به موردتوافقداشتن تعريف  بدون بعضاً ها گونهالزم به ذكر است كه اين ). 2022:93

صـنعت گردشـگري و    . به خود جلب كرده اسـت      يابي بازار ني و همچن  ي گردشگر تيري را در مد   ياديمفهوم تجربه توجه ز   
 يثمثبت، خن  (اتي متنوع تجرب  عتينوبه خود عمدتاً از طب      نوازي با مصرف محصوالت و خدمات سروكار دارند، كه به           مهمان

هاي    حاصل از فعاليت   اتيتجربخدمات گردشگري، اين     با توجه به ويژگي ناملموس و فسادپذيري      . شود   مي يناش) ي منف اي
نوازي   هاي صنعت مهمان    ها و شركت    سازمان لذا. كند  ي است كه كيفيت و مناسب بودن خدمات را تائيد يا رد مي            گردشگر

گيـري    در شكل . كنندگان خود به بازار عرضه كند        مصرف يجذاب را برا   تجارب سفر معتبر و      اند كه   و گردشگري در تالش   
سان اين سه عامل در راستاي        خدمات، محيط و كيفيت ارائه خدمات، بدين      /محصول: تجربه گردشگر سه عامل نقش دارند     

  ).Björk et al, 2021:29(توانند تجارب باكيفيتي براي گردشگران ايجاد كنند  انتظارات گردشگران مي
در  يهاي جـانب     و فعاليت  يطيعوامل مح گيري يك تجربه تنها رويداد اصلي و جاذبه اصلي تأثيرگذار نيست، بلكه               ر شكل د

هـا و   بنگـاه لـذا   .وهـوا   آبي، تخـت هتـل، حتـ   عـت ي، طبييهاي غـذا  مثال وعده عنوان  به.گيري تجربه مؤثر هستند شكل
هـا را جهـت تكميـل فراينـد تجربـه و               و داده   كـرده و منـابع      عوامل تأكيـد   ني بر ا  ديباگردشگري در مقصد    هاي    سازمان
 يهـاي گردشـگر     هـا و سـازمان       بنگـاه  ني ب ي امر مستلزم همكار   نياكه   .دهي يك تجربه كامل به اشتراك بگذارند        شكل

 ،زيـست  محـيط مـسئوالن  فروشـان،   مثال خـرده  عنوان به(، هاي خارج از بخش عرضه مستقيم گردشگري   بنگاه ياست، حت 
د، بايـد بـا يكـديگر        خوب به گردشگران كمـك كننـ       ي تجربه كل  كي كه ممكن است در ارائه       )دكنندگانيزان و تول  كشاور

 ).kim, 2018:860; Raimkulov et al, 2021:6(هاي الزم را داشته باشند  همكاري

                                                            
1. Boorstin 
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  روش پژوهش
 ي گردشـگر كننـده  نيي تبياارهيها و مع     مؤلفه ييشناسا: هدف نخست : در پي دستيابي به اهداف ذيل است       پژوهش حاضر 

 فرهنگي  يها   تجربه محور در جاذبه    ي مناسب گردشگر  ي ارائه الگو  :هدف دوم .  فرهنگي خالق  يها  تجربه محور در جاذبه   
كـاربردي و ازنظـر روش    ـ  اي  توسعههاي پژوهش مخاطب در دسته ازنظراكتشافي،  سان از منظر هدف بدين.  استخالق

لذا بـر   . اند   آماري پژوهش حاضر را كارشناسان آگاه به موضوع موردمطالعه تشكيل داده           جامعه. گردآوري داده، كيفي است   
 نفر، نمونـه مـوردنظر را تـشكيل         20 تيدرنهااساس روش قضاوتي و گلوله برفي اقدام به شناسايي نمونه موردنظر شد و              

در پايان هر مصاحبه از افراد      .  شد استفادهداده  عنوان ابزار گردآوري      در اين پژوهش از مصاحبه نيمه ساختاريافته به       . اند  داده
در .  قـرار گيرنـد    مورداسـتفاده ي بعـدي    هـا   مـصاحبه مصاحبه شده خواستار معرفي كارشناسان آگاه به موضوع شد كـه در             

 كامـل   صورت  به كه هر مصاحبه     سان  نيبد. ي استفاده شد  بردار  ادداشتشده از ابزارهاي متفاوت جهت ي       ي انجام ها  مصاحبه
ي حرف زدن كارشـناس و زبـان   ها حالتي كارشناس، ها گفته و همچنين در حين مصاحبه،   شد يمستگاه ضبط و ثبت     با د 

 سـاختار نيافتـه و   صـورت  بـه الزم به ذكر است كه دو مصاحبه نخـست      . ي شد بردار  ادداشتبدن آن در هنگام گفتگو نيز ي      
 يهـا  انـد امـا متناسـب بـا نـوع پاسـخ       شده از قبل مشخصسؤاالت  (افتهيساختار نيمه صورت بهاكتشافي انجام شد و بقيه  

 مـصاحبه در    سـؤاالت جهت روايي، فرم    . انجام شد ) شوند ي اضافه م  دي سؤاالت جد  زي و ن  رييشونده نظم سؤاالت تغ     مصاحبه
د ي الزم صورت گرفـت، اصـالحيات و تائيـ         گفتگوها نفر از كارشناسان آگاه به موضوع قرار گرفت، با كارشناسان            4اختيار  

  . همه قرار گرفتموردتوافق سؤاالتانجام شد و 
 هـيچ  15 كيفي اشباع نظري معياري براي تعيين نمونه پژوهش است، در پژوهش حاضر بعـد از مـصاحبه        هاي  پژوهشدر  

 و مفـاهيم  هـا  دادهلـذا جهـت اطمينـان بيـشتر بـه      .  پژوهش بـه دسـت نيامـد     ها  مقولهداده جديدي در رابطه با معيارها و        
جدول شماره نمونه پـژوهش و ارتبـاط آن بـا موضـوع موردمطالعـه را            .  ام ادامه داشت   20، مصاحبه تا نمونه     شده استخراج

  .دهد يمنشان 
  

 شنوندگان موضوع موردمطالعه پژوهش شماره و موقعيت مصاحبه. 1جدول 

شماره 
  ارتباط با پژوهش  شونده مصاحبه

  شگري خالق، كارآفرين در زمينه گردشگري خالقي روستايي، فعال در زمينه گردزير برنامهدكترا   يك
  ي خالقها شركتمشاوره دهنده به  ،گرا تجربهاستاد دانشگاه، فعال گردشگري خالق و   دو
  دكتراي گردشگري، داشتن تحقيقات در زمينه تجربه گردشگر، فعال حوزه گردشگري  سه

ن تحقيقات در زمينه تجربه گردشگر، راهنمـاي فرهنگـي گردشـگري در             كشور استراليا، داشت   دكتراي گردشگري و استاد دانشگاه در       چهار
  ايران

  دكتراي گردشگري، داشتن پژوهش در زمينه گردشگري خالق، آگاه به موضوع و مكان موردمطالعه  پنج
  وكار خالق در زمينه گردشگري، آگاه به منطقه موردمطالعه دكتراي گردشگري، مدير كسب  شش
  ردشگري، انجام تحقيقات در زمينه تجربه گردشگر و گردشگري خالق، راهنماي فرهنگي گردشگريدانشجوي دكتراي گ  هفت

برگزار كننـد تورهـاي خـالق در زمينـه      خالق،   ي تجربه گردشگر و گردشگر    نهي در زم  قاتي انجام تحق  ،ي گردشگر ي دكترا يدانشجو  هشت
  گردشگري

گرا براي گردشگران، راهنمـاي فرهنگـي         ه ارائه خدمات خالقانه و تجربه     كارشناس ارشد گردشگري، مدير شركت گردشگري در زمين         نه
  ايران

   سال فعاليت در زمينه گردشگري25دكتراي گردشگري، استاد دانشگاه در كشور عمان، داشتن تحقيقات در زمينه تجربه گردشگر،   ده
  پژوهش، راهنماي فرهنگي گردشگري ايرانهاي موردمطالعه  دانشجو دكتراي گردشگري، از مديران ارشد يكي جاذبه  يازده
   سال فعاليت در زمينه گردشگري20دكتراي گردشگري، استاد دانشگاه در كشور فرانسه، داشتن تحقيقات در زمينه تجربه گردشگر،   دوازده

ل فعاليـت در زمينـه       سـا  20ها و وركشاپ هاي تجربه محـور در زمينـه گردشـگري،               كارشناس ارشد گردشگري، برگزاركننده كارگاه      سيزده
  گردشگري

   سال فعاليت در زمينه گردشگري20هاي فرهنگي خالق پژوهش،  مدير يكي از جاذبه  چهارده
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شماره 
  ارتباط با پژوهش  شونده مصاحبه

   سال فعاليت در زمينه گردشگري15هاي فرهنگي خالق پژوهش،  مدير يكي از جاذبه  پانزده
  ي، ايده پرداز در گردشگري گردشگرهني در زمتي سال فعال17 خالق پژوهش، يهاي فرهنگ  از جاذبهيكي ريمد  شانزده
   سال فعاليت در زمينه گردشگري، آگاه به منطقه موردمطالعه، فعال حوزه گردشگري25دانشجوي دكتراي گردشگري،   هفده
   سال فعاليت در زمينه گردشگري، آگاه به منطقه موردمطالعه،12هاي فرهنگي خالق پژوهش،  مدير يكي از جاذبه  هجده
   سال فعاليت در زمينه گردشگري، آگاه به منطقه موردمطالعه22رين در زمينه گردشگري خالق، كارآف  نوزده
   سال فعاليت در گردشگري22هاي متعدد در زمينه تجربه گردشگر و گردشگري خالق،  استاد دانشگاه در آمريكا، داشتن پژوهش  بيست

  
هـا، بهـره گرفتـه        وتحليل داده   منظور تجزيه    به MaxQda21افزار    به كمك نرم   از رويكرد تحليل محتواي كيفي استقرايي     

  هـاي متنـي      تـوان روش تحقيقـي بـراي تفـسير و تحليـل ذهنـي اطالعـات و داده                   تحليـل محتـواي كيفـي را مـي        . شد
ــه  ــدهاي طبق ــق فراين ــام  از طري ــدي نظ ــم  بن ــدي و ت ــد، كدبن ــوي    من ــي الگ ــا طراح ــازي ي ــناختهس ــده ش ــست ش    دان

)Braun & Clarke, 2006:85 .(ي و طراحـي الگـو   پـرداز  هيـ نظرهاي بنيادين پـژوهش كيفـي    همچنين يكي از ويژگي
 و از طريـق مـصاحبه       شـود  ينمـ  با مرور گـسترده منـابع شـروع          عموماًكيفي   تحليل محتواي . ي آزمون نظريه است   جا  به

يـر در انجـام روش تحليـل        مراحـل ز  . پـردازد  يمـ  منابع پيـشين     مرور  بهكند و بعد از تحليل        پژوهشگر كار خود را آغاز مي     
  ).Krippendorff, 2004:793(محتواي كيفي مدنظر قرار دارد 

   در پـژوهش  . مـشخص كنـد  ... پژوهشگر بايد واحد تحليل را اعم از كلمه، جمله، پاراگراف، مقاله، و      : تعريف واحد تحليل
  .حاضر واحد تحليل جمله است

 است موارد تكراري منظور حذف متون همانند و كنار گذاشتن: ها كاهش داده.  
     الزم به ذكر است كه پژوهشگر با استفاده از دو روش استقرايي يا قياسي بـه توسـعه نظـام                    : يبند  مقولهاستفاده از نظام

ي دسـت پيـدا كنـد و        ا  تازهدر پژوهش حاضر محقق به دنبال آن است كه در حوزه جديد به فهم               . ي خود بپردازد  بند  مقوله
 كردي با رو  يفي ك ي محتوا ليتحل. ينه تدوين كند، لذا از تحليل محتواي استقرايي بهره گرفته شد          ي در آن زم   ا  هينظرالگو و   
 ي به سطوح انتزاع   جيتدر  ها، به    پنهان شد در آن    ني و با استخراج مضام    كند ي حركت م  يفيها و اطالعات ك      از داده  يياستقرا

 تكرارشـونده در    ي نهفتـه و الگوهـا     يهـا    كه نظـم   ينظر الگو و چارچوب     كي به   يابيدست. ابدي  يها دست م    از متن و داده   
 .دهد ي مشيها و متن را نما داده

    هـاي تحقيـق، نظـام     پژوهشگر در اين مرحله پس از مقوالت بـر اسـاس داده       : ها  ي بر اساس داده   بند  مقولهاصالح نظام
 .كند ي را اصالح، در صورت نياز مقوالتي را اضافه و حذف ميبند مقوله

  ها كيفي از دادهارائه گزارش 

اي بـاز، محـوري و    ي پـژوهش گرديـد، كدگـذاري سـه مرحلـه     ارهـا يمع و ها  مقولهبر اساس فرايند باال اقدام به شناسايي        
منظور اطمينـان از كيفيـت پـژوهش حاضـر، چهـار معيـار                به.  الگوي پژوهش تدوين شد    تيدرنهاگزينشي انجام گرفت و     

  ).Lincoln & Guba, 1990:55(  نظر گرفته شدهاي كيفي در مراحل تدوين در كيفيت پژوهش
 و  ها  مقوله، در اين مرحله فرايند و خروجي كدگذاري پژوهش،           است يهاي كم    در پژوهش  يي معادل روا  : بودن قبول  قابل 

 قبـول   قابـل  اعمـال شـد، پـژوهش در بـازه زمـاني             ها  آن نفر از خبرگان قرار گرفت و نظرات         5معيارها پژوهش در اختيار     
 .گرفت يم مستمر مورد خود بازبيني قرار صورت به است، همچنين روند پژوهش توسط محقق رفتهگ انجام

  چگونگي روند انجام پـژوهش      ها  مصاحبهي  ها  ليفا، كليه مدارك،     است ي در پژوهش كم   ييايمعادل پا : قابليت اطمينان ،
 . توسط محقق جهت بررسي ثبت و نگهداري شده استها يكدگذارو 

 اطالعات جامعي در مورد مناطق موردمطالعه پژوهش         است يهاي كم    در پژوهش  يروني اعتبار ب  نيگزيجا: يريپذ  انتقال ،
 .هاي پژوهش حاضر در مناطق ديگر، موجود است ي يافتهريكاربردپذمنظور اطمينان حاصل جهت  و مصاحبه شنوندگان به

 داده شد و مورد تائيد قرار گرفت ش قرار نفر از خبرگان پژوه5هاي پژوهش در اختيار  خروجي يافته: تائيد پذير.  
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  موردمطالعهمحدوده 
 ييهـا  يژگي وي كه ترجيحاً دارييها  فرهنگي خالق شهر تهران است، جاذبهيها منطقه موردمطالعه پژوهش حاضر، جاذبه   

 دشيـ  بازد دنـ ي گردشـگر در فرا    كننـد،  ي مـ  ريـ ، گردشـگر را درگ    )زي و سورپرا  جانيهمراه با ه  ( نوآور هستند : باشند ي م ليذ
بخشند، معنا بخش هـستند،    مييكننده حس خوب هستند، آگاه   خلق كنند، ي خلق م  ي بخش ييمشاركت دارد، احساس رها   

ن و  كارشناسا16  با مشاهده و مصاحبه باسان نيبد.  هستنديادماندني كننده تجارب به  خلقتي اصالت هستند و درنهايدارا
انـد از   عبـارت .  الگوي گردشگري تجربه محور را دارند شناسايي و انتخاب شد          جاذبه كه پتانسيل اجراي    12تهران شناس،   

 سال دفاع مقدس است     8كننده خاطرات      در شمال شهر تهران كه تداعي      زيانگ  اطره خ يا  مجموعه(موزه دفاع مقدس      باغ. 1
جـذاب بـه مخاطـب منتقـل         با اتمسفر    يطي خودكرده و مح   ري جذاب، گردشگر را درگ    دي بازد ندي مجموعه با داشتن فرا    نيا
 سـاله در محلـه عوالجـان        140بنايي زيبا با تزئيناتي اروپايي و با قـدمتي          (عمارت دبيرالملك يا خانه فراغت      . 2 ،)دهد يم

هـاي بـومي محلـي و         عنوان مكان فراغت، زنده كردن بـازي        هاي متعدد كه به     تهران است كه داراي معماري زيبا و سالن       
 بـه شـمار     رانيـ  ا ي غار مـوزه خـصوص     نياول( لواسان   يريغار موزه وز  . 3 )كند  وندان عمل مي  گذراندن اوقات فراغت شهر   

 از فلـزات، چـوب،      ،يريـ  وز ة غـار مـوز    يها  سيها و تند    مجسمه  استان تهران در لواسان است،     يدني د ي و از جاها   رود يم
 ديـ اخته شـدند و در معـرض د  شـده، سـ    كه در دل كوه البرز حفاري     ييها   در داخل داالن   خصوص م يها   و رنگ  كيپالست

 شـاهنامه   يهـا    داستان انگري مجموعه هركدام از آثار هنرمند ب      نيدر ا . موزه قرار گرفتند     باغ ني ا دكنندگانيهنرمندان و بازد  
مـوزه گـردش و        باغ ني در ا  توانند ي و آزادانه م   يراحت   به دكنندگاني است كه بازد   راني فرهنگ مردم ا   يها  تي و روا  يفردوس
 .)كنـد  ي مـ دي تولرهي نقش برجسته و غك،ي سفال، سرامٔ◌ينه درزميموزه، كارگاه  باغيدست  عيدر بخش صنا  .  كنند يعكاس

 هـزار  65 يربنـا ي كشور است كه در دوطبقه بـا ز ي علميها ي مجموعه كتاب و سرگرمنيتر بزرگ( كتاب  باغمجموعه  . 4
انگيز و بـا    دلياطي حيدارا (يقيموزه موس. 5 ،)استشده  آباد احداث  عباسي هزار مترمربع در اراض   110مترمربع و وسعت    

 سـالن   يطبقـه دارا     مـوزه در سـه     نيـ  ا كنـد،  ي را بـه خـود جـذب مـ         دكنندگاني بازد د خود دار  اطي كه درون ح   يبايكافه ز 
 مراحـل سـاخت سـاز و انبـار          شي كارگـاه نمـا    ،ي كتابخانه تخصـص   ،يري و تصو  ي صوت وي موزه، آرش  ينهسازها، گنج   نمايش
 نيتـر    و مهـم   نيتـر    از جـامع   يكـ ي ي معاصـر تهـران دارا     يموزه هنرها (  معاصر يموزه هنرها . 6 .)ازها است  س ينگهدار
 اسـت  ي شـمال يكاي در خارج از اروپا و آمريالدي م1980 از دهه شي دوم تا پي هنر مدرن پس از جنگ جهان   يها  نهيگنج

 مـوزه صـلح   . 7 .)شـود  ي م سمي و فوتورئال  يمفهوم سم،يماليني پاپ آرت، م   ،ي انتزاع يها   از جنبش  ي مهم يكه شامل كارها  
 از مـوزه بـه   يبخش. كند ي آشنا مي و اتمييايمي شيها  و عواقب كاربرد سالح   اي جنگ در دن   يامدهاي را با پ   دكنندگانيبازد(

 ي، صـلح، آشـت  نـگ،  با موضوع فرهييها  و اجالسي آموزشيها  كارگاهي اختصاص دارد كه به برگزار     ي آموزش يها  برنامه
مـوزه  . 8،  .)پـردازد  ي جنـگ مـ    يامدهاي از جهان و پ    ي كشتارجمع يها   شدن سالح  كن  شهي خلع سالح و لزوم ر     ،وق بشر حق

 تيـ  شـكنجه را روا    ريـ  در ز  اني كه رنج زنـدان    شود يممحسوب  ) شكنجه (اهي س ي موزه ازجمله مقاصد گردشگر    نيا(عبرت  
مـوزه    در قبل از انقالب كه بـاغ يزندان( موزه قصر  كافه باغ.9، ) تهران تفاوت دارديها  موزهري نظر با سا   ني و از هم   كند يم

ـ يكافه مـوزه گربـه ا     . 10،  )كشاند ي م خي است كه فرد را به تار      كي حس نوستالژ  ي مكان دارا  ني از ا  دي، بازد ه است شد  ي،ران
 كافـه  نيـ  ايجـا  يجا متفاوت كه در تمام ي و طراحوني با دكوراسباي زيانداز  چشم واطي با حيمي در ساختمان قد  يا  كافه
رويـا  . 11 ،) و شعرهايي در ادبيات فارسي در وصف گربـه را خواهيـد ديـد              دينيب يرا م ) رشيننژاد پ  (يراني ا يها   گربه ،موزه

 هـا   دهي است كه در آن تالش شده است پد        دي د ي نوع از مجموعه خطا    نيدتري پارك تهران جد   ايمجموعه رو (پارك تهران   
 مجموعه  نيا.  عرضه شود  دكنندگاني به بازد  يراني و متناسب با ذائقه مخاطب ا      ي اسالم يراني با فرهنگ ا   دي د يو آثار خطا  

هـا و     مجموعـه وركـشاپ   . 12 )كشد ي را به چالش م    يينايگانه انسان، بخصوص ب      اثر است كه حواس پنج     100مشتمل بر   
  .يدست عي و صنايهاي هنر كارگاه
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  ها و بحث يافته
سان كه از اسـتخراج    بدين(يي   استقرا يفي ك ي محتوا لي مصاحبه به روش تحل    20 يج پژوهش حاضر حاصل خرو    يها  افتهي

 هـر مـصاحبه بعـد از اتمـام آن مـصاحبه      ،)كنـد  ها اصلي حركت مي   بعد مقوله  ها و   ها، زير مقوله    كدها به شناسايي شاخص   
.  كمـك گرفتـه شـد      MaxQda21افـزار      راسـتا از نـرم     نيـ  اسـت، در ا    شـده  ي اجرا مـ   ي و مصاحبه بعد   شده ي م يكدگذار
 است كـه از     يديجمله كل يا   كد   600 يي آن شناسا  ي و حاصل خروج   دي به طول انجام   قهي دق 1134شده    هاي انجام   مصاحبه

، ) شـاخص  3 (ي ذهنـ  ري مؤلفـه، تـصو    ايـ  ي مقولـه اصـل    9 مـذبور در قالـب       يكـدها .  شاخص استخراج شد   54 ، كدها نيا
، ) شـاخص  14 (جارب، اتمسفر ت  ) شاخص 20(، تجربه خالق    ) شاخص 5( و انتظارات    زهي، انگ ) شاخص 2 (ي فرد يها يژگيو
 يجـا )  شـاخص 2(و خاطرات ماندگار )  شاخص3 (ي، وفادار) شاخص3 (يتمندي، رضا) شاخص3 (يادماندني  تجربه به ريس

  .گرفتند
و بعد از بازديد    ) فرايند(گيرد، قبل از بازديد گردشگر، درون بازديد           پژوهش حاضر سه بخش را در برمي       شده يطراحالگوي  

:  هـستند اثرگذار دكنندهيبازدهاي كه در چگونگي انتخاب و تجربه    در فرايند قبل از بازديد مؤلفه     . گيرد  را در برمي  ) امدهايپ(
اسـت كـه همـراه بـا        )  شـاخص  5(، انگيـزه و انتظـارات       ) شـاخص  2(هاي فردي     ، ويژگي ) شاخص 3(شامل تصوير ذهني    

هـا     به تحليل برخـي از مقولـه       ها  مصاحبهدر ادامه با ذكر مثال از       . آورده شده است  . 2شماره    موردنظر در جدول   ها  شاخص
  . استشده پرداخته

 ايجاد انتظارات در گردشـگر اسـت و در          نهيزم  شيپمقوله يا مؤلفه تصوير ذهني قبل از بازديد، تصوير ذهني قبل از بازديد              
شـونده    به بازديد از جاذبه مؤثر است در ايـن زمينـه مـصاحبه       گيري تجربه گردشگر و افزايش اشتياق يا عدم اشتياق          شكل

 نيـ  كند مطالعه كند ادي بازدخواهد ي كه م  يا   و جاذبه  ي در مورد مكان   ختهيهر چه كه آن گردشگر فره     ": گويد   مي 5شماره  
 يا  قـبلش مطالعـه    دي كن دي بازد ديخواه ي جاذبه م  كي اي شهر   كي از   ي شما وقت  قتي خواهد شد در حق    تر يادماندني تجربه به 
  ". و اشتياق به بازديدتان افزايش خواهد يافت و اثرگذارتر خواهد بودتر يادماندني  آن تجربه بهيداشته باش

  
  هاي فرهنگي خالق در فرايند قبل بازديد ها الگوي گردشگري تجربه محور در جاذبه مؤلفه. 2جدول 

  شاخص  )مؤلفه(مقوله 
   خالق شهر تهراني فرهنگيها  از جاذبهي قبلي آگاهشناخت و

 تصوير ذهني قبل از بازديد   خالق تهراني فرهنگيها  نسبت به جاذبهي مثبتدگاهيد

  دي بازداقياشت
   تازهيها  و بازديد از مكانزيانگ جانيگرايش به انجام كارهاي ه  هاي فردي ويژگي  گرايش به حضور در جمع و انجام كارهاي گروهي

  جاني و هي، سرگرملذت
  ي آگاهشي و افزايريادگي

  دقواي و تجديرفع خستگ
  دي جديها تي فعالدنيتجربه كردن و د

  انگيزه و انتظارات

   درون جاذبهي مشاركتيها تيشركت در فعال
  

، ) شاخص20با (تجربه خالق : هايي كه مطرح هستند شامل ها يا مقوله هاي فرهنگي خالق مؤلفه از جاذبه دي بازدنديفرادر 
. شـده اسـت   شـرح داده . 3است كه در جدول شـماره  )  شاخص3(يادماندني    به  تجارب ريسو  )  شاخص 14(سفر تجارب   اتم

هـاي   زيـر مقولـه   گيرد، معيار تجربه محوري از تجربه محوري و خالقيت را در برمي: تجربه خالق از دو زير مقوله يا معيار      
شـده اسـت؛      تـشكيل )  شاخص 3(و احساسات و لذت     ) خص شا 3(درگيري  /تعامل/، مشاركت ) شاخص 3(فرعي معناگرايي   

)  شـاخص  3(و آمـوزش و يـادگيري       )  شـاخص  3(، تازگي تجربـه     ) شاخص 4(معيار خالقيت نيز از سه زير مقوله فرهنگ         
، دسترسـي   ) شاخص 4(ي  نواز  مهمان زير مقوله    3مؤلفه و مقوله اصلي ديگر اتمسفر تجارب است كه از            .شده است   تشكيل
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  .گيرد را در برمي)  شاخص6(بلمان و طراحي و م)  شاخص4(
اي است كه در ادبيات صنعت گردشگري مفهومي تازه و نو است و حاصل خروجـي پـژوهش                    تجربه خالق، مقوله و مؤلفه    

اي براي بازديدكننده خالق است كه تازه و جديد، بامعنا، درگير كننده احساسات و همـراه بـا لـذت،                      حاضر است لذا تجربه   
شـونده   مـصاحبه  بـاره  درايـن . بخش و با مشاركت و تعامل فعال، گردشگر را درگير كنـد  ه فرهنگ جامعه، آگاهيدربرگيرند
 كه بتوانـد آن     ديكن ي گردشگر فراهم م   يدر تجربه خالق شما امكان و آن فرصت و اتمسفر را برا           "كند    بيان مي  شماره ده 

 گيـرد  ت، عواطف و تجربـه بامعنـايي بـراي فـرد شـكل مـي              در حقيقت احساسا   . خود را ابراز كند    يي و خودشكوفا  تيخالق
 خـودش را  تيـ  است خالقدهيد   كه آموزش  ندي كه درون فرا   شود بستر به فرد داده      ني ا ي كارگاه آشپز  كيمثال در     عنوان  به
 بـه گردشـگر اجـازه داده بـشود          ديـ  داستان با  ي جا كي.  كند نيزاي از محصول را باسليقه خودش د      ي بروز دهد و بخش    زين
  ."دي تجربه خالق نامتوان ين را مي خودش را ابراز كند كه اتي كه خالقميزادش بگذارآ
  

  هاي فرهنگي خالق در فرايند بازديد ها الگوي گردشگري تجربه محور در جاذبه مؤلفه. 3جدول 

زير مقوله   )مؤلفه(مقوله 
  )معيار(

  مقولهريز
  شاخص  فرعي

   بودند ازلحاظ روحي براي بازديدكنندهارزشمند
  معناگرايي  )آشنايي با بعد ديگري از شخصيت( ايجاد احساس خوديابي در بازديد كنند

  فراتر از يك بازديد ساده براي بازديدكننده
  اش تجربهمشاركت بازديدكننده در 

  )يي، شنوايي، المسه، بيناييچشايي، بويا( بازديدكننده گانه پنجدرگيري حواس 
 مشاركت

 /تعامل/
   در جريان بازديدشيها تيفعالامكان انتخاب و كنترل بازديدكننده بر   درگيري

  بخشي و هيجان ايجاد احساس لذت
  ي روزانهها تيمسئولفراموشي 

  احساس آزادي و آرامش ذهني

تجربه 
  محوري

احساسات و 
  لذت

   و رفع خستگيدقوايتجد
  هاي فرهنگي و هنري متناسب با جاذبه همشاركت در كارگا

 ،ي عكاسـ  ،يسينو   خوش ،ي نقاش ،يساز   مجسمه ،يدست  عيصنا(وجود هنرهاي تجسمي    
  )ي داخلي طراحو،يدي وك،يگراف

 تئـاتر،   نما،ي سـ  ،ييگـو    زنـده، داسـتان    يقيمثل رقـص، موسـ     (يشي نما يوجود هنرها 
  ..). ويباز شعبده

  فرهنگ

   فرهنگ جامعه ايرانيورددر مفراگيري مطالب ارزشمند 
  تازگي معماري و طراحي داخلي جاذبه

  تازگي تجربه  ها جاذبهتازگي بازديد نسبت به بازديد ديگر 
  ها جاذبهي درون ها برنامه و ها تيفعالتازگي 

  هاي مختلف درون جاذبه فعاليتها  مهارتكسب دانش در مورد 
  بخشي آگاهي

  تجربه خالق

  خالقيت

آموزش و 
  تحريك حس كنجكاوي براي يادگيري چيزهاي جديد  يادگيري

  برخورد خوشداشتن كاركنان 
  بادانش داشتن كاركنان آگاه و 

    ينواز مهمان  ارائه خدمات مطلوب توسط كاركنان

  اهميت و احترام به بازديدكنندگان توسط كاركنان
  ) آنالين و حضوريتصور به(دسترسي مطلوب براي تهيه بليت 

  )روز، راهنماي درون جاذبه سايت به وب(ها  دسترسي مطلوب به اطالعات جاذبه
  )كودكان، معلوالن، سالخوردگان(ديده  دسترسي مطلوب امكانات براي اقشار آسيب

اتمسفر 
  تجارب

    دسترسي

  )ظرفيت تحمل مناسب(عدم ازدحام و شلوغي درون جاذبه 
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زير مقوله   )مؤلفه(مقوله 
  )معيار(

  مقولهريز
  شاخص  فرعي

  ق جاذبهمعماري جذاب و خال
توجه به آرامش بخشي محيط و راحتـي بازديدكننـده در طراحـي و چيـدمان داخلـي                  

  جاذبه
  )محيط تعاملي(گردشگران به هم در طراحي داخلي جاذبه  توجه به تعامل

 ستميـ  مناسـب، س   يتهويـه مناسـب، نـورپرداز     (كيفيت محيطي مطلوب درون جاذبه      
  ..).و مناسب ي بهداشتسي مناسب، سرويصوت

  استفاده مناسب از تكنولوژي جهت جذابيت و خالقيت محيطي

مبلمان و 
    طراحي

  دكوراسيون، چيدمان و طراحي داخلي زيبا و خالقانه
  فرد تجربه منحصربه  

  )رفتن در دل داستان(اي داستان درون جاذبه ه قرار دادن خود جاي شخصيت  يادماندني تجربه به  )تفسير اطالعات از بازديد توسط بازديد كنند(گسترش تفكر در مورد فرهنگ و جامعه 
  

طـور كـه در       كننـد همـان     عنوان خروجي و پيامدهاي الگوي گردشگري تجربه محور عمل مي           هاي كه به    ها و مؤلفه    مقوله
)  شـاخص  1(و خاطرات ماندگار    )  شاخص 3(، وفاداري   ) شاخص 3(رضايتمندي  : اند از   نمايان است، عبارت  . 4جدول شماره   

يادماندني دارند معموالً راضي هستند و در پي رضايتمندي وفاداري نيز حاصـل               شگراني كه تجارب مطلوب و به     گرد. است
ديگـر    عبـارت   اند، به   يادماندني داشته   گردشگران كه تجربه به   " . اشاره كرد  20توان به مصاحبه شماره       باره مي   شود دراين   مي

انـد و    مشاركت فعال داشـته دي بازدندي گردشگران در فرانياند، ا ده بودهاند و يك تجربه متفاوت را تجربه كر         سورپرايز شده 
انـد   اند صحبت كرده  كه داشتهيبخش  اند و از تجربه لذت       كرده غي ما تبل  ي برا نستاگراميدر ا . اند   گرفته زي را با ما ن    يراه ارتباط 

  ". تجربه كنندزيبخش را ن  تجربه لذتنياند كه ا  خواستههيو از بق
  

  پيامدها ، خالقيهاي فرهنگ  تجربه محور در جاذبهي گردشگريها الگو مؤلفه. 4جدول 
  شاخص  )مؤلفه(مقوله 

  از انتظارات كيفيت بازديد فراتر
  رضايتمندي  كيفيت بازديد در راستاي انتظارات

  بخش و لذت انگيز بازديدي رضايت
  توصيه بازديد به ديگران

  وفاداري  بازديد مجدد
  ي تجربه بازديد در فضاي مجازيگذار اشتراك

  يادماندني به همراه داشتن خاطرات به  خاطرات ماندگار
  

  هاي فرهنگي خالق الگوي گردشگري تجربه محور در جاذبه
 ي گردشـگر  نـد ي فرا انگريـ شـود ب     مالحظه مـي   .1طور كه در شكل        محتوا همان  لي تحل يفيشده به روش ك      طراحي يالگو

سان كه در مرحلـه   بدين.  استدي و بعد از بازددي بازدني در ح دي شامل سه مرحله قبل از بازد      ندي فرا ني ا ،تجربه محور است  
 ي در چگـونگ   يهـاي فـرد      گردشگران و ويژگي   زهي انتظارات، انگ  ،ي گردشگر ي ذهن صويرت: ري نظ ييها   مؤلفه ديقبل از بازد  

گيـري مقولـه       سـبب شـكل    يجربه محـور   و ت  تي خالق ميمفاه: دي بازد نيدر ح .  هستند ريگيري تجربه گردشگر درگ     شكل
 ريـ  سـت، درگ   ي و تعـامل   ي تجربه خالق، معناگراست، مشاركت    كي است كه    ني مقوله ا  نيتجربه خالق است كه منظور از ا      

 اسـاس مؤلفـه   نيـ بـر ا .  گردشـگر دارد  ي بـرا  ي و تـازگ   يريادگيكننده احساسات، برگرفته از فرهنگ، همراه با آموزش و          
 ي مؤلفـه در راسـتا     نيـ  ا ؛ است ي و دسترس  ينواز   اتمسفر تجارب است كه شامل مبلمان، مهمان        و طي مح گريكننده د   تبيين

يادمانـدني     و اتمـسفر تجـارب، تجـارب بـه         طي تجربه خـالق و محـ      يها  مؤلفه ياز تالق . كند  مؤلفه تجربه خالق عمل مي    
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 يهـا  تيـ فيني نباشـند و از ك يادمانـد   گردشگران بـه ي اساس ممكن است همه تجارب براني بر ا؛گيرد گردشگر شكل مي  
يادماندني ممكن است شكل       تجربه مطلوب و تجربه به     ه،ي اول اي ي تجربه كل  ،يعني سه نوع تجربه      و  برخوردار باشد  يمختلف

 مفهـوم  يسان كـه خروجـ   بدين.  و خاطرات ماندگار استي وفادار ،يتمندي رضا يها   شامل مؤلفه  دي بعد از بازد   نديفرا. رديگ
  .شود  گردشگران ميي و خاطرات ماندگار براي آن وفاداري و در راستايتمنديور سبب خلق رضا تجربه محيگردشگر

  

  
  هاي فرهنگي خالق الگوي گردشگري تجربه محور در جاذبه. 1شكل 

  
  يريگ جهينت
 و در درني بگادي كه در آن بتوانند دندي جداتي به كسب تجربلي متمايطورجد  كه گردشگران بهدهد ي نشان مدي جداتيادب
 بـه دنبـال     يگردشگر امروز .  كسب تجربه مشاركت داشته باشند     ندي در فرا  يا  گونه   به اي شوند   ري درگ ي جاذبه گردشگر  كي

 راهبردهـا و    ديـ  با يها و مردمان گسترش داده و ژرفا بخشد، مقاصـد گردشـگر              مكان ري است كه درك او را از سا       يتجارب
 هرچنـد . ننـد يب گردشـگران تـدارك ب     ي مناسـب بـرا    يها  محور و فراورده   تجربه   ي گردشگر مي مفاه هي بر پا  ييها يمش  خط

 بـه تجربـه     نيشيـ هـاي پ    در پـژوهش  و بـا بررسـي      شـده اسـت        تجربه گردشگر ارائه   نهي در زم  ي گوناگون يتاكنون الگوها 
 در  كـه  يرتشده نگاه شده، درصو      تجربه ادراك  اي وابسته در قالب تجربه گردشگر       اي مستقل   ريعنوان متغ    اكثر به  يگردشگر

 انيـ  پـژوهش بـا ب  نيـ  اساسـاً در ا شـود  ي مـ ستهيـ  وابسته به تجربه گردشـگر نگر اي مستقل ري از متغ  اترپژوهش حاضر فر  
 كـه درصـدد خلـق تجـارب         يكـرد ي رو داند ي م ي و صنعت گردشگر   اتي در ادب  كردي رو كي تجربه محور آن را      يگردشگر
 فرصـت   سـان   ني شهر تهران است كه بـد      يهاي خالق فرهنگ    ذبه جا دكنندگاني گردشگران و بازد   ي برا يادماندني خالق به 

 تجربـه محـور در      ي گردشگر ي از آن است كه الگو     ي حاك قي تحق نهيشيمطالعه پ . شود ي م جاديها ا    جاذبه ينا جهت توسعه 
 كـه   ستندي ن ي جامع و كامل   يها  اند مدل   شده   ارائه نهي زم ني كه در ا   يها   مدل گريد  انيب   به اي و   ستي خالق ن  يها   جاذبه نهيزم

ها و     مؤلفه ييشناسا- : لذا پژوهش حاضر به دنبال دستيابي به اهداف ذيل است          .هاي خالق استفاده كرد      جاذبه يبتوان برا 
 ي مناسب گردشگر  ي ارائه الگو  و به دنبال آن    فرهنگي خالق    يها   تجربه محور در جاذبه    يكننده گردشگر    تبيين يارهايمع

 نفـر از متخصـصان حـوزه        20ي صـورت گرفتـه بـا        هـا   مـصاحبه طبـق   .  است خالق فرهنگي   يها  تجربه محور در جاذبه   
اي،   كدگذاري سـه مرحلـه  تيدرنهاپژوهش به روش تحليل محتوا كيفي استقرايي و كدگذاري هر مصاحبه و  موردمطالعه

نتظارات، تجربه خالق، هاي فردي، انگيزه و ا تصوير ذهني قبل از بازديد، ويژگي     : اند از   كه عبارت :  مقوله يا مؤلفه اصلي    10
 الگـوي   بـر اسـاس   . يادماندني، رضايتمندي، وفاداري و خـاطرات مانـدگار شناسـايي شـدند             اتمسفر تجارب، سير تجربه به    
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 است كـه قبـل از       يياي پو ندي تجربه محور فرا   يگردشگر: شود   تجربه محور ارائه مي    ي گردشگر ي برا لي ذ في تعر پژوهش
 با مشاركت دي بازدني گردشگر آغاز، در حيهاي فرد  و ويژگيها زهي انتظارات، انگيراستا سفر در يساز  و آمادهيزير برنامه

 كننـده احـساسات، برگرفتـه از    ريـ اي كـه معنـاگرا، درگ   اي خالق دارد، تجربه     در شكل دادن تجربه    ي سع يفعال گردشگر 
 و اتمـسفر تجـارب در       طيشـود كـه محـ      يادماندني مـي     به ي تجربه زمان  نيا.  دارد ي گردشگر تازگ  يفرهنگ، آموزنده و برا   

  . شودنهي مفهوم تجربه خالق بهيراستا
 گردشـگر، درون  ديـ  قبـل از بازد ،گيرد  را در برميفرايند سههاي فرهنگي خالق  گردشگري تجربه محور در جاذبه يالگو
 انتخـاب و    ي كـه در چگـونگ     ييهـا   ه مؤلف دي قبل از بازد   نديدر فرا . گيرد  را در برمي  ) امدهايپ (ديو بعد از بازد   ) نديفرا (ديبازد

موضـوعي كـه در     . اسـت   و انتظـارات   زهيـ انگي،  هاي فـرد    ويژگيي،   ذهن ريشامل تصو : تجربه بازديدكننده اثرگذار هستند   
و تقـي  ) 2019(ها در تحقيقـات پيـشين زارع    صورت موردي به مؤلفه تحقيقات پيشين كمتر به آن توجه شده است ولي به   

 كـه مطـرح     ييهـا    مقولـه  ايـ ها     خالق مؤلفه  يهاي فرهنگ    از جاذبه  دي بازد نديدر فرا . شده است   رهاشا) 1400(پور همكاران   
، در پژوهش خـود     )2020(وانگ و همكاران    . استيادماندني     و سير تجارب به     اتمسفر تجارب  ،تجربه خالق : هستند شامل 

 زيرمعيارهـاي   ازجملـه دماندني گردشـگر كـه      يا  به پنج بعد رهايي، شناخت، آرامش و تعامل و يادگيري، در خلق تجارب به             
هاي  در اين زمينه در پژوهش خود به مؤلفه) 2020(صيف و همكاران . اند افتي دستتجربه خالق در پژوهش حاضر است، 

تقـي پـور و     .  اشاره كردنـد    خدمات تيفي و ك  ي، جاذبه آشپز  ي تجربه، اصالت، تعامل، تبادل فرهنگ     ي درك شده قبل   تياهم
 موجبات مشاركت ي تجارب و حسي عاطف،ي شناخت،ي ذهن،ي تازگ:در پژوهش خود اشاره كردند كه ابعاد) 1400(همكاران 

نـوازي،    مهمان: در زمينه مؤلفه اتمسفر ارائه تجارب، زير معيارهاي       . شود   مي يني نموده و منجر به هم آفر      جاديگردشگر را ا  
، چـن و همكـاران      نيشيـ پهـاي     مينه مذكور در پژوهش   دسترسي و مبلمان و طراحي در پژوهش حاضر شناسايي شد در ز           

اند و محصوالت ملموس، مثل طراحـي و مبلمـان و محـصوالت               به ارائه الگوي چارچوب اتمسفر تجارب پرداخته      ) 2020(
 ملمـوس و نـاملموس      راثيـ  از م  يريـ گ  بهره) 1396 (موحدي و همكاران  . اند  دانستهناملموس مثل رويداد و رقص را مؤثر        

افتخـاري و همكـاران    . كنـد  ي تجربه محور را فراهم م     ي زمينه ايجاد مراكز اقامت    ،يخي تار يها   خانه يساز نده ز ازمحله در ب  
شـده   ملموس فرهنگـي، ادراك حـس مكـان، نـاملموس فرهنگـي، كيفيـت ادراك           هاي    در پژوهش خود به مؤلفه    ) 1399(

القيت و توجه به بافت محلي را در مكان سازي خـالق    نيز در پژوهش خود، منابع، معنا، خ      ) 2020(ريچاردز  . اند  افتي دست
ي منحـصر بـودن تجربـه، تفـسير     هـا  شـاخص ي در پژوهش حاضر به ادماندني بهدر زمينه مؤلفه سير تجارب . الزم دانست 

در پـژوهش   )2019(در اين زمينـه زارع  . و رفتن در دل داستان شناسايي شد) گسترش تفكر (اطالعات توسط بازديد كنند     
 يريپـذ  انعطافي، ختگيبا هم بودن، استقالل و كنترل، خودانگ:  مواردسازد ييادماندني م  را بهيتجارب گردشگرنچه  خود آ 
كننـد    عمـل مـي   پـژوهش حاضـر      ي و پيامدهاي الگو   يعنوان خروج    كه به  يها  مؤلفهازجمله  .  دست يافتند   بودن زيو متما 
و ) 2021(هاي پيـشين ريـاموكولو و همكـاران           ست كه در پژوهش    ا  و خاطرات ماندگار   ي، وفادار يتمندي رضا :اند از   عبارت

در راسـتاي الگـوي پـژوهش پيـشنهادهاي ذيـل بـراي       . ها اشاره كردند در نتايج خود نيز به آن     )2020(وانگ و همكاران    
  :گردد هاي فرهنگي خالق شهر تهران توصيه مي جاذبه

  لـذا  . هـاي فـردي و انگيـزه و انتظـارات مطـرح اسـت        ويژگيهاي تصوير ذهني گردشگر، در فرايند قبل از بازديد مؤلفه
هاي فرهنگي خالق در زمينه ايجاد شناخت و آگاهي اوليـه و شـكل دادن تـصوير در ذهـن بازديـد كننـد، بايـد بـا                              جاذبه
هاي مجـازي حـضور فعـال داشـته           روز، اطالعات جامع و مهيج در بستر اينترنت عرضه كنند و در شبكه              هاي به   سايت  وب
صورت اينترنتي انجام     هاي فردي بازديدكننده، انگيزه و انتظارات، نيز بايد سعي شود عرضه بليت به              در زمينه ويژگي  . شندبا

 .شود و از اين طريق، انگيزه بازديد افراد از جاذبه را جويا شد كه بتوان متناسب باانگيزه و انتظارات عملكرد مناسبي داشت

      يادمانـدني    هاي تجربه خالق، محيط و اتمسفر تجارب و سير خلق تجـارب بـه               ش مؤلفه در فرايند بازديد در الگوي پژوه
سـان بايـد محيطـي     هاي فرهنگي خالق بايد بتوانند تجربه خالق براي بازديدكننده رقم بزنند بدين             لذا جاذبه . مطرح است 

ن با يكديگر بتوانند تعامل الزم را       گانه گردشگر را درگير كند، محيط تعاملي باشد كه گردشگرا           طراحي كنند كه حواس پنج    



  25                                ...              هاي فرهنگي خالق محور در جاذبه ارائه الگوي گردشگري تجربه/ فرهادي يونكي و همكاران 

 
 

داشته باشند؛ از تكنولوژي و فناوري جهت زيبايي و خالقيت محيطي استفاده شود، به ظرفيت تحمل جاذبه توجـه شـود و            
 يطـ ي محتيـ فيكهمچنـين بـه    .سعي شود كه دسترسي راحت و مطلوبي همراه با آرامش را بازديدكنندگان فـراهم كننـد             

 ). مناسبي بهداشتسي مناسب، سروي صوتستمي مناسب، سيتهويه مناسب، نورپرداز(. ه شود توجمطلوب درون جاذبه

        هـاي رضـايتمندي، وفـاداري و         هاي فرهنگي خـالق مؤلفـه       ازجمله پيامدهاي الگوي گردشگري تجربه محور در جاذبه
هـاي    ات و انگيـزه   هـاي فرهنگـي خـالق بايـد سـعي كننـد در راسـتاي انتظـار                  سـان جاذبـه     بدين. خاطرات ماندگار است  

راستا كنند كه بتوانند رضايت بخشي بازديدكنندگان خـود را            هايشان را هم    بازديدكنندگانشان، محيط، فضا و خدمات جاذبه     
بـه كمـك    . اي داشـته باشـند      برخـورد و حرفـه      ديـده، خـوش     لذا در اين راستا بايد كاركنان آموزش      . به همراه داشته باشند   

روز شود، همچنين رويدادهاي متناسب با ماهيـت          صورت مداوم تازه و به      هاي بصري جاذبه به    تكنولوژي و نورپردازي جلوه   
 .جاذبه در محيط جاذبه برگزار شود كه بازديدكننده را براي بازديد مجدد از جاذبه ترغيب كند

  
  تقدير و تشكر

  .مي مالي نداشته استباشد حاميبنا به اظهار نويسنده مسئول، اين مقاله كه برگرفته از رساله دكتري 
  

 منابع
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري تجربه محور       ) 1399(فرهادي يونكي، مجيد     الدين؛ ايماني طيبي، ليال؛      افتخاري، عبدالرضا ركن   )1

 .712-727. ، صص4، شماره 11هاي روستايي، دوره  ، پژوهش)عشاير قشقايي: موردمطالعه(در مناطق عشايري 

ي،  شـبكه اجتمـاع    ليـ  با تحل  ي شهر خالق گسترونوم   ي گردشگر ستمي اكوس يمعمار) 1398 (ي عل ي،سن ح  و  مهرنوش ،بسته نگار  )2
 .105-126. ، صص2، شماره 8، دوره  و توسعهيگردشگر

سـازي رويكردهـاي مـديريت تجربـه محـور در             مـدل ) 1400(تقي پور، صغري؛ عالي، صمد؛ بافنده زنده، عليرضا؛ نيكي، حكيمه            )3
 .131-171. ، صص56، شماره 16 مديريت گردشگري، دوره صنعت گردشگري، مطالعات

هاي گردشگري خـالق در شـهر تبريـز،           سنجش ظرفيت ) 1398(دوستي، فرشته؛ زال، محمدحسن؛ رمضان زاده لسبويي، مهدي          )4
 .1-13. ، صص2، شماره 6فصلنامه گردشگري شهري، دوره 

 ي بازنـده سـاز    قيـ  تجربـه محـور از طر      ي خـدمات اقـامت    ادجيا )1396 (ي مهر ي،ديشاه ز ؛  ناي م ي، همدان ي كشان ؛ سحر ي،موحد )5
-117. ، صص 10، شماره،   6، دوره،    و توسعه  ي گردشگر ، آقا اصفهان  ي قل ي عل يخيمحله تار :  نمونه موردمطالعه  يخيهاي تار   خانه
99. 

ضـايتمندي و نيـات     تأثير تجربـه گردشـگري بـر خـاطرات، ر         ) 1400(آبادي، زهره؛ نجار زاده، محمد        نيكخواه، فرناز؛ كياني فيض    )6
 .83-97. ، صص1، شماره 8شيراز، فصلنامه گردشگري شهري، دوره : رفتاري گردشگران مطالعه موردي
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