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Abstract 
Creative tourism is a new and promising genre of tourism that is increasingly 
prevalent in the global tourism market. Although cultural tourists are increasingly 
trying to actively experience cultural events and engage directly in creative 
activities, empirical knowledge about creative tourists is limited. The purpose of 
this study is the phenomenology of the lived experience of creative tourists with 
a focus on nomads in Kerman province. The statistical population of this study is 
creative tourists who have visited nomadic areas in Kerman province. The sample 
members were selected using the snowball sampling method. Research data were 
collected using semi-structured interviews. After eleven interviews, theoretical 
saturation was obtained. The seven-step Colaizzi method in phenomenological 
research method has been used to analyze the data. Also, by referring the 
participants to the interview again and obtaining their agreement, the validity of 
the obtained results has been checked. In the end, four general themes of creative 
tourism typology, tourist-oriented behaviors, experimental lifestyle of creative 
tourists and the characteristic of creative tourism destination were obtained 
from twelve clusters. The findings of this study are effective in better 
understanding and understanding the behavior of creative tourists and future 
predictions. Proper application of the findings will lead to the development of 
creative tourism and, consequently, increase tourist satisfaction. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
The growth of creative tourism develops 
the destination economy, has a positive 
effect on the attractiveness of the 
destination, and contributes to a positive 
experience when tourists visit the 
destination (Ali et al., 2016; Chang et al., 
2014). Creative tourism has emerged in 
response to a market that has special 
needs. Over the past two decades, tourists 
have become increasingly strict and their 
demands are segmented and constantly 
changing (Zhang and Yu, 2018; Rimoldo et 
al., 2020). In a competitive creative 
tourism market, only those who are able to 
invest in tourist demand; Stay alive 
because unique experiences are valuable. 
Despite various studies that have 
examined creative tourism from different 
angles, the past literature shows that the 
development of creative tourism 
experiences is mainly considered from a 
supply-oriented perspective, and that 
creative tourists understand their 
understanding of creativity and 
experiences. Creative (Tan et al., 2013) is 
not considered. There is an urgent need to 
get to know creative tourists and why they 
are looking to engage in creative activities. 
The mismatch between the needs of 
tourists and the perception of local 
stakeholders makes it difficult for industry 
professionals to find creative tourists and 
causes them to lag behind in the 
competition cycle. For this reason, in this 
study, in order to gain a deep 
understanding of creative tourists, we 
examine their lived experience through 
phenomenological methods. Because by 
gaining the experiences of tourists, rich 
information can be extracted from them, 
their needs and wants can be identified, 

and it can be used to better plan the future 
of creative tourism in the country. 

2. Methods 
This research is applied in terms of 
purpose and is descriptive survey in terms 
of research method.Given that the central 
theme of research is the phenomenon of 
creative tourism and tourists have 
experienced this phenomenon directly, it 
is necessary to use the experiences of 
tourists, their feelings, thoughts and 
emotions, so the best research method 
that can answer research questions and To 
resolve its ambiguity, the research method 
is qualitative and phenomenological. The 
statistical population of this study is 
creative tourists who have visited nomadic 
areas in Kerman province. The sample 
members were selected using the 
snowball sampling method. Research data 
were collected using semi-structured 
interviews. The seven-step Colaizzi 
method in phenomenological research 
method has been used to analyze the data. 
Also, by referring the participants to the 
interview again and obtaining their 
agreement, the validity of the obtained 
results has been checked. 

3. Results 
This study was conducted to understand 
the lived experience of creative tourists. 
After interviewing the participants, 
important and meaningful phrases were 
identified and the formulated meanings 
were extracted from them. After merging 
the formulated meanings and classifying 
them, clusters and then themes were 
obtained, which finally formed the 
categories of clusters and themes that 
formed the final thematic structure.  Four 
general themes were obtained in this 
study, which are: the typology of creative 
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tourism, the experimental lifestyle of 
creative tourists, tourist-oriented 
behaviors, and the characteristics of the 
destination of creative tourism. 

4. Conclusions 
Based on the research results, the 
following practical suggestions are 
provided for policy makers, tourism 
officials and business owners in the 
tourism industry: Based on the research 
results, it was stated that the target 
market is creative tourism for small groups 
with special interests. Destination tourism 
officials and marketers must tailor their 
work to the specific characteristics of each 
group of creative tourists. Due to the 

importance of diversity in the destination 
for tourists and the capabilities of nomadic 
regions and communities, the creative 
tourism market can also be segmented and 
more diverse offers can be made to 
tourists, as well as attracting specific 
audiences in each sector. The nomadic 
community has many capabilities in the 
food sector. Therefore, these capabilities 
can be used in the development of food 
tourism and creative food tourism. 
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 چکیده
  ای  فزاینده  طور  به  که  است  گردشگری  از  کننده  امیدوار  و  جدید  ژانر  یک  خالق،  گردشگری

 تالشند  در  ای   فزاینده  طور  به   خالق  گردشگران  اگرچه.  دارد  رواج  گردشگری  جهانی  بازار  در
  خالقانه   های  فعالیت  به   مستقیما    و  کنند  تجربه  فعال  طور  به  را  فرهنگی  رویدادهای  تا

  این   انجام  از  هدف.  است  محدود  خالق  گردشگران  مورد  در  تجربی  دانش  اما  بپردازند؛
  کرمان  استان  در  عشایر  محوریت  با  خالق  گردشگران  زیسته  تجربه  شناسی  پدیدار  تحقیق،

  در   نشین  عشایر  مناطق  از  که   هستند  خالقی  گردشگران  تحقیق  این  آماری  یجامعه .  است
 برفی   گلوله  گیری   نمونه  روش  از  استفاده  با  نمونه  اعضای.  اند  کرده  بازدید  کرمان  استان

  جمع  یافته  ساختار  نیمه  های مصاحبه   استفاده  با  پژوهش  هایداده   و  اند  شده  انتخاب
 هفت  روش از. شد حاصل نظری اشباع مصاحبه یازده انجام از پس که است شده آوری

. است  شده استفاده هاداده  تحلیل برای شناسی پدیدار تحقیق روش در کالیزی  یمرحله
 اعتبار   ها،   آن  توافق  جلب  و  مصاحبه  در  کنندگان  شرکت  به  مجدد  یمراجعه  با  همچنین

 گردشگری   شناسی   سنخ  کلی  تم  چهار  انتها  در.  است   شده  بررسی  آمده  دست  به  نتایج
 مقصد  یخصیصه  و  خالق   گردشگران  تجربی  زندگی  سبک  محور،  گردشگر  هایرفتار  خالق،

  درک   و  شناخت  در  تحقیق  این  های  یافته.  شدند  حاصل  خوشه  دوازده  از  خالق   گردشگری
  کارگیری   به  این   بر  عالوه  است  موثر  آینده  های   بینی  پیش  و  خالق  گردشگران  رفتار  بهتر

  به   را  گردشگران  رضایت  افزایش  متعاقبا ،   و  خالق  گردشگری  یتوسعه  ها  یافته  صحیح
 . داشت خواهد دنبال

 کلیدواژه ها: 
  خالق، گردشگری گردشگری،
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پدیدار شناسی تجربه زیسته گردشگران خالق)مورد مطالعه:گردشگری خالق با محوریت  .  ، مهدی کاظمی و مرضیه جهانشاهی   محمد مهدی پورسعید 
 عشایر استان کرمان(

 مقدمه 1
گردشگر   همراه  تجربه،  اقتصاد  روزافزون  رواج    یبا 

با    ی نوع منحصر به فرد گردشگر  ک یخالق به عنوان  
و بخش  ژهیعالقه  و  کرده  توسعه  یظهور    ی از 

ط   یفرهنگ   یگردشگر  ده بو  یمتماد  انیسال  یدر 
خالق   .(Chen & Chou, 2019)است     گردشگری 

فرا  یمبتن )ب  یها  ندی بر  رقص،   ؛مثالرای  نامشهود 
آشپز نقاشیآواز،  مکان  ی،کاردستی،  به  که  است    ا ی( 

خاص ن   ی زمان  طور  ستندیمحدود  به  را  تقاضا  و   ،
  ع یدر طول زمان و مکان توز  بالقوه به صورت مساوی

برای  کنند  یم  کمی  های  ساخت  زیر  به  چنین  هم  ؛ 
دارد نیاز  جدید  م محصوالت  که  استفاده   ی،  با  تواند 

خالق    یگردشگر .  ودش  برطرف  عیاز منابع موجود سر
به طور مثبت بر انسجام جامعه و اعتماد به نفس و  

افرا  & Richards )  گذارد  یم  ری تأث  یمحل  دغرور 
Marques, 2012; Blapp & Mitas, 2017)  .

دارا  یگردشگر  .  باشد  ی م   زی ن  یتجار   یا یمزا  یخالق 
  نی کند تعامل ب  یم   بیان(  2013)  1  وانوایا به طور مثال،  

محل افراد  و  با  ی،  گردشگران  روابط  و  اقامت  مدت 
را بهبود  و قصد بازگشت    یوفادار   جادی ، ایمردم محل 

توسعه ایندهد  یم   و  بر  عالوه  ک.  همکاران     2  می،  و 
م 2010) استدالل  مراجعه   ی(  که    بهمکرر    ی کنند 

انگیز  ی ها  ت یفعال محل  خاطره  فرهنگ  به    ی مربوط 
که    افتند ی ( در2016)  و همکاران  3  است. هونگ  شتریب

افزا  اتیتجرب  باعث  م  شی خالقانه  و   یخاطرات  شود 
افزا   نیا قصد  یباعث  مجددش  به   شود.  ی م   بازدید 

کلی،   گردشگر طور  توسعه   یرشد  باعث    ی خالق 
م مقصد  تأث   یاقتصاد  جذاب  یمثبت   ریشود،    ت یبر 

گردشگران از مقصد    دیگذارد و هنگام بازد  یمقصد م
م کمک  مثبت  تجربه  . (Ali et al, 2016)  کند  یبه 

  ت یمز  تی باعث  تقو  یدر گردشگر   تی خالق  نیهمچن 
گردشگر  ی رقابت مقصد  اعتبار  شود    یم  ی و 

(Booyens & Rogerson, 2015).   م مقصد    ی هر 
 تیو تقو  جاد یا  یخود در راستا  یها  تی تواند از جذاب 

کند.    یگردشگر  استفاده  ا  یکیخالق   تیجذاب  ن یاز 

 
1- Ivanova 

دارد جامعه    یبالقوه ا  یها  لیها و پتانس  یژگیها که و
  راث ی م  کی به عنوان    یری است. مناطق عشا  یریعشا

  ،یخاص مثل عادات محل  یها   یژگ یشامل: و  یفرهنگ 
نش  کوچ  به  مربوط  رسوم  و  مسکن،   ،ین یآداب  نوع 

ها  ،یقیموس  ها   ی محل  ی زبان  ارزش    ی اخالق   یو 
رضوان  ی معنو  ( 13  ،یاست  جامعه 79   ی ریعشا  ی (. 

است که   ستیز  طی از مح   ریناپذ  ییبخش جدا  رانیا
ش  لحاظ  همز  شت،یمع  یوه یبه  سنن،  و    ی ستیآداب 

طب و  عتیبا  د  یها   یژگیو  فرد  به    ی م  گریمنحصر 
 شود.   یتلق فرصت کی ی گردشگر   یتواند در مقوله

  نده یگذشته، گردشگران به طور فزا  یدو دهه   یط
گ  یا هایشان  ر ی سخت  تقاضا  و  اند  شده    بخش   تر 

تغ  ی بند حال  در  دائما   و   & Zhang)  است  رییشده 
Yu, 2018; Remoaldo et al,2020).   حقیقت در 

نسل جدیدی از گردشگران با عنوان گردشگران خالق  
که   است  کرده  مشاهدهظهور  های   یاز    رویداد 

بازد   یفرهنگ  فضاها  دیو  از    ی راض   یفرهنگ  یمنفعل 
تجربه  ستند،ین دنبال  به  آن  یبلکه  هستند  فعال    ها 

(Remoaldo et al,2020)  دنبال این گردشگران به   .
که   هستند  تری  تعاملی  گردشگران  تجارب  خالف  بر 

  جاد یو ا  یشخص   شرفتی ، به آنها در پ  ی فرهنگ   یسنت 
  گردشگران   .( Tan et al, 2014)کند    یکمک م  تیهو

تجربه معتبرتر ، غوطه ور در فرهنگ    خواستار   دیجد
نزد  یمحل  جامعه   کی و  بازار  به  در  هستند.  مقصد  ی 

سرمایه   به  که  کسانی  فقط  خالق  گردشگری  رقابتی 
می   زنده  هستند؛  قادر  گردشگر  تقاضای  در  گذاری 
مانند زیرا تجربیات بی نظیر ارزشمند است. با وجود  

لف مخت جهات   یشگر گردکه    یمطالعات  از  را  خالق 
بررس مورد  اند  یگوناگون  داده  ادب  ؛قرار   اتیاما 

م  نشان  گردشگر  یتوسعه   ،دهد  یگذشته    ی تجارب 
م گرفته  نظر  در  محور  عرضه  منظر  از  عمدتا     ی خالق 

را   نیاو  شود   خود  درک  خالق  گردشگران  که  مسئله 
خالق  تجرب   تیاز  دارند  اتیو   ,Tan et al) خالقانه 

برخ  ( 2013 است    ی،  را   یتجربه   کیممکن  خاص 

2- Kim 
3- Hung 
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تلق حال  یخالق  در  برخ  یکنند،  احساس   گرید  یکه 
ه به  که  خالق  چی کنند  گرفته    یت ی وجه  نظر  در  ندارد؛ 

عوامل    لی تشک   یچگونگ   ی ها  ی ژگیو .  شود  ی نم
خالق  چگونگ  تی مختلف  به   جربهت  جادیا  ی و  خالق، 

ها  لیدل انگ  یارزش  پ  زهی مختلف،  و    ی نه یشیها 
ب  در  احتماال   مختلف    نیگردشگران  گردشگران 

ز و  ژانگ  بود.  خواهد  ب2018)  1ی  متفاوت    یم  انی( 
خالق    ی فور  ازین  کیکنند   گردشگران  که  دارد  وجود 

شدن با   ری چرا آنها به دنبال درگ   می و بدان  میرا بشناس 
هستند.  یتها ی فعال چنین    خالقانه  بهم  ققان    ان یمح

تعداد    یوضوع اصلخالق م   یکنند اگرچه گردشگر   یم 
تحق  یا   ندهیفزا گردشگر   قاتیاز  مفهوم  اما    ی است، 

مح   القخ در  به   یعلم  طیهنوز  و  است  مبهم  کامال 
ا  یشتر یب   قاتیتحق توسعه  نهی زم   نیدر    ی نظر  یو 

ن   نیا ؛ Remoaldo et al,2020) است   ازیموضوع 
Hung et al., 2016.)    اکثر مطالعات  قابل ذکر است

مورد   در  شده  ا  یگردشگر انجام  در  با    رانیخالق 
  ی سنج   تیانجام شده است که به ظرف   یکم   کردیرو

شهر اند  ی مقاصد  پرداخته  دیگر،  مختلف  طرف  از   .
سازگار  م   یعدم  تطابق  و    یها  از ین  ان یو  گردشگران 

متخصصان صنعت را با مشکل    ،یمحل   نفعانیدرک ذ
م  افتنی مواجه  خالق  م   یگردشگران  سبب  و    ی کند 

  ل یدل  نی بت عقب بمانند. به همرقا  یشود در چرخه 
ا در  برا   نی ما  آوردن    یپزوهش  دست  درک    کیبه 

پد  قی عم روش  با  خالق  گردشگران  مورد    دار یدر 
بررس  یاس شن م  یسته ی ز  تجربه  یبه  .  میپرداز  یآنها 

ا به  پاسخ  دنبال  به  هست   نیو  تجربه   م یسوال    که 
ز  یسته یز است؟  چگونه  خالق  به    رایگردشگران  با 

م گردشگران  تجارب  آوردن  اطالعات   یدست  توان 
ن  یغن کرد،  استخراج  ها  آن  ها   ازیاز  خواسته  و    ی ها 

شناسا را  برا   ییآنان  آن  از  و  ر   یکرد  بهتر    یزیبرنامه 
  خالق در کشور استفاده کرد. یگردشگر  ندهیآ

 
1- Zhang & Xie 

گردشگری   بحث  به  دلیل  چند  به  پژوهش  این  در 
خالق با محوریت عشایر استان کرمان پرداخته شده  

یک،   کرمان  است.  بودناستان  دارا    ل ی ا  28  با 
ی، مقام دوم و سوم بیشترین جمعیت عشایر  ریعشا

می   که  دارد  را  قشالقی  و  ییالقی  مناطق  در  کوچنده 
عشایری استان در  توان از این ظرفیت و جاذبه های  

ی گردشگری خالق در استان  راستای کمک به توسعه
ایران،   آمار  )مرکز  کرد  تغییرات  1399استفاده  دوم،   .)

اقلیمی مثل کاهش بارندگی ها و شرایط خاص آب و  
به   دامداری  ساختار  تغییر  کرمان،  استان  در  هوایی 
عنوان معیشت اصلی عشایر، رو به زوال رفتن صنایع  

شایری سبب شده است  دستی و مها جرت جوانان ع
و   شوند  مشکل  دچار  معیشت  در  استان  عشایر 
رو،  ازاین  کنند،  رها  را  بودن  عشایر  ها  آن  از  بسیاری 
و  مکمل  معیشت  یک  عنوان  به  تواند  می  گردشگری 
استراتژی تجدید حیات اقتصادی به عشایر کمک کند  
اصیل،  زندگی  سبک  این  حفظ  به  این  بر  عالوه  و 

و کرمان    ارزشمند  استان  سوم،  شود.  منجر  آن  رونق 
جاذبه های تفریحی،   است که  بزرگترین استان کشور

بسیار  مذهبی  و  گردشگری  در  تاریخی،  اما  دارد  ی 
شیراز  مقایسه و  یزد  مثل  همجوار  های  استان  با  ی 

دریافت   کمتری  بسیار  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
  تعداد هتل ها و امکانات می کند. هم چنین در بحث  

با   زیربنایی مقایسه  در  نیز  گردشگری  به  مربوط 
کرمان   و  اصفهان  فارس،  یزد،  چون  هایی  استان 
ضعیف است. از این رو، با توجه به اینکه گردشگری  
خالق به زیر ساخت های کمی برای محصوالت جدید 

دارد موجود   یم   و،  نیاز  منابع  از  استفاده  با  تواند 
ها جاذبه  از  توان  می  شود  برطرف  عشایری  سریع  ی 

توسعه  راستای  در  در  استان  خالق  گردشگری  ی  
 . استان کمک گرفت
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 یپیشینه و نظري مبانی 2
 تحقیق

 خالق   گردشگری 2.1
 و   است  جوان  نسبتا  "  خالق  گردشگری"  اصطالح

  قرار   توجه  مورد  علمی  محیط   در   1990  ی¬ دهه  از
  بار  اولین برای  خالق گردشگری  مفهوم. است گرفته

  به   و  شد  مطرح  1993  سال  در  باتلر  و  پیرس  توسط
  گسترش   ها  نهاد  و  محققان  از  تعدادی  توسط   تدریج

(  2000)   1ریموند  و  ریچارد  بار  اولین  برای.  است  یافته
  می   معرفی  گردشگری"  عنوان   به  را  خالق  گردشگری

 تا  دهد  می  را  فرصت  این  کنندگان  بازدید  به  که  کنند
  یادگیری   تجارب  و  ها  دوره  در  فعال  مشارکت  طریق  از

  های   پتانسیل  است،  تعطیالت  مقصد  مشخصه  که
د،  توسعه  را  خود  خالقانه   انجام   آنها  که  جایی  دهن

  ی ¬ شبکه  بیانیه،  این  براساس (.  18.  ص)  اند  شده
  کرده  تعریف  را  آن  ،(2006)  یونسکو  خالق  شهرهای

  سمت   به  که   است  مسافرتی   خالق  گردشگری:  است
  یادگیری   با  و  معتبر  و   شده  عجین  تجربه  یک

 خاص  شخصیت  یا  فرهنگی  میراث  هنر،  در   مشارکتی
  که  کسانی  با  را  ارتباطی  و  شود  می  انجام  مکان  یک

  را  زنده  فرهنگ  این  و  دارند  سکونت  مکان  این  در
  خالق   گردشگری(.3.ص)  کند  می  فراهم   کند  می  ایجاد

 تجارب  ی¬ توسعه  یادگیری،  مانند   غیرمادی  منابع  به
 Remoaldo et)  است  شده  معطوف  ها  سنت  و

al,2020 .)شامل  خالق گردشگری اصلی  های ویژگی  
  زیرا   است  اصالت  و   گردشگری  پیشنهادات  در   تنوع

  شود   می  استفاده  اصلی  منبع  عنوان  به  خالقیت
(Mohammadi et al, 2019  .) خالقیت  منابع  

 پایدارتر  ملموس   فرهنگی  محصوالت  به  نسبت
  منابع   از  گیری   بهره  با  خالق   گردشگری  زیرا   است،

 بر  تأکید  با  هستند،  فرآیندی  ذاتا    که   توریستی
  تعریف   فرهنگی  و  طبیعی  منابع  بر  مبتنی  تجربیات

  می   ارائه  سنتی   فرهنگی گردشگری  نسبت  پایدارتری

 
1- Richard & Raymond 

  شده  ساخته  محیط  از  مصرف  بر  مبتنی  که  دهد
 Richards  ؛  Prentice & Andersen, 2007)  است

& Wilson, 2006  .)های   دارایی  دیگر،  طرف  از  
هود  فرهنگی   بسیاری   زیرا  هستند،  حفظ  قابل  نامش

  تبدیل   از   پس  فرهنگ  با  مرتبط  فرهنگی  مشاغل  از
  و  تان)  مانند  می  زنده  گردشگری   خالق  مشاغل  به

  در   موارد  از   بسیاری  در  خالقیت(.  2013  همکاران، 
  تجربیات   و  محصوالت  ی¬ توسعه  قبیل  از  گردشگری

  موجود،   محصوالت  ی¬دوباره  احیای  گردشگری،
  تجربه   ارتقای  برای   خالقانه  های  تکنیک  از  استفاده

 مورد   ها  مکان   به  جو  کردن  اضافه  یا  گردشگری
  ویژگی  پنج(  2013)    2ژانگ .  است  گرفته  قرار  استفاده

  گردشگری   اصلی  هسته  عنوان  به   فرهنگ)  فرهنگی
  فرد،آمیختگی   به  منحصر  خالقیت   نو،  تجربه  ،(خالق

  برای   را  پایدار  ی¬ توسعه  و  قدرتمند  سازی  یکپارچه  و
 . است کرده بیان خالق گردشگری

شایری  گردشگری   در   گردش   یا  سفر  گونه  هر  ع
  ی ¬ جامعه  زیستی  قلمرو  جغرافیایی  ی¬پهنه

  های   جاذبه  از  گردشگر  گیری  بهره  منظور  به  عشایری
  به .  است  قشر  این  فرهنگی  های  خصیصه  و  طبیعی

  از   ترکیبی  عشایری  گردشگری   دیگر،  عبارت
  و   غالمرضایی)  است  فرهنگی  گردشگری  و  اکوتوریسم

  شناخت   گردشگری   نوع  این  هدف(.  1391  همکاران،
. هاست  آن   های  تجربه  در  شرکت  و  مختلف  اقوام

  جمله   از  ها  آیین  و  ها  جشن  سنتی،  مراسم  تماشای 
 بخشنده، )  است گردشگری  از نوع این های جذابیت

  عشایری  خالق   گرشگری  گفت  توان  می(.  1389
.  است  سنتی  عشایری  گردشگری  یافته  توسعه  حالت

  خالق   گردشگری  در  گردشگران  که  معنی   این  به
 و   زندگی   طبیعت،  صرف  مشاهده  دنبال  به  عشایر
  ی ¬ تجربه  خواهان  بلکه  نیستند،  عشایر   مراسم

 عشایر   با  تعامل  و  مشارکتی  عمیق،  معتبر،   واقعی،
  روش   به   را  عشایر   زندگی   خواهند  می  و  هستند؛ 

  صرف   ی¬ مشاهده  و  کنند  تجربه  آن   اصیل   و  واقعی 
 . کند نمی  راضی را ها آن عشایری مراسم یا طبیعت

2- Zhang 
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 در تجربه و  خالق  گردشگران 2.2
 خالق   گردشگری

سال   در  تافلر  آلوین  بار  کرد    1980اولین  بینی  پیش 
"پروس که   جا1  ومرهای که  در    نیگز ی"  کنندگان  مصرف 

م   یدوره صنعت  از    پروسیومرمفهوم  .  شود  ی پس 
  ی کند که در طراح  یم فی مصرف کننده را تعر  ینوع

تول دخ  دیو  شخص  لیمحصوالت  را  آنها  تا  تر    یاست 
شخص کند  یو  که    تر  ای  گونه  به  به  کننده  مصرف 

تجرب   یکننده   دیتول و  م  یاتی کاالها  مصرف  کند    یکه 
(. رشد مفهوم  2014) تان و همکاران،    شود  یم   لیتبد

جد  پروسیومر نسل  ظهور  با    گردشگراناز    یدیبا 
شرا  عنوان واجد  کنندگان  مصرف  ،  طیمصرف 

خالق یو،  کنندگان  و  پست  (2018)ژانگ  مسافران   ،
 خالق  گردشگران  ای  (O'dell et sl., 2007)  مدرن

(Tan et al, 2014)    .است شده  از  همراه  نظر  صرف 
کار    واژه شده  به  همهگرفته  گردشگران   ی،  به    ی آنها 

که دارند  کننده  ا  ژه یو  عالیق  اشاره  تعیین  اشان  ی 
گردشگری   فعاالنه  آنهامقصد  و  را    عالیق  است  خود 

  ی م  یدانش موجود آنها را غن  ی کههمراه با تنوع محل 
م توسعه  ویرجینیا  (.  Tan et al, 2014)   دهند  یکند، 

است  2016)2 شخصی  خالق  گردشگر  کند:  می  بیان   )
آن را تجربه    که عالوه بر دیدن یک منطقه می خواهد

فلوریدا  کند کند2002)3.  می  بیان  خالق    انگردشگر   ( 
طبقه به  دارند  یمعموال   تعلق  ی خالق    ک ی  یعن ، 

المللی  یطبقه هایاز    بین  باال   سطح  و    ی متوسط 
دارا که  تحص   یجامعه  و   هستند.  یباالتر   التیسطح 

و  معاشرت  مالقات،  متنوع،  تجارب  خواهان  افراد  این 
نیستند   خودشان  مثل  که  محلی  افراد  با  افکار  تبادل 

 هستند.  

 
2- prosumers 
 

مشار  تعاملی،  تجارب  خواهان  خالق  کتی،  گردشگران 
هستند.   تجربه  آفرینی  هم  چنین  هم  و  یادگیرنده 

ز و  ) ژانگ  کنند  2018ی  می  بیان  مشارکت(    ی تجربه 
گردشگر  یاساس   ینقش ساخت  دار   یدر  د، خالق 

گردشگر در  معنا  یمشارکت  به    ی گردشگران   یخالق 
انفعال طور  به  م  ک یدر    یکه  حرکت  و    یمکان  کنند 

م  گران ید تماشا  ن  یرا  با    ست؛یکنند،  آنها   ، درعوض 
م خلق  مشترکا  را  تجربه  تمام  و  دارند  تعامل    ی هم 

مثال،  ( Richards & Wilson, 2006)  کنند  برای   .
ساختن   آشپزی،  در  ی،  سنت  یدست   عیصنامشارکت 

شناس  تولیخوراک  نقاش  د ی،   ، غیره.  رقص  ی،  عطر  و 
( کند،  2015یوزفویچ  می  بیان  خالق  (  به  گردشگر 

عاطف  دنبال اجتمیتعامل  است.   یاع،  مشارکت  و 
جا به  دور،    تماشا  یگردشگران  راه  خواهند  از  می 

بازد  یبخش  فرهنگ  شوند  دیاز  گردشگران  .  شده 
، منحصر به فرد، رهایی دیجد  تجارب  دنبال خالق به  

دماندنیبه    یدادهایروبخش،   سودمند   ی ا   ی و 
ب؛  هستند مشارکت  و  فعال  مشارکت    شتر یخواستار 

  شتر ی(؛ بTan et al, 2014)  ندت هس  یمحل  ی با جامعه
  نکه یا یخود فعال هستند و به جا یسنت  انیاز همتا

تجرب  یمختلفانواع    با کننده   ات یاز  شوند   سرگرم  پر 
در جستجوی درگیر شدن در تجربیات جدید هستند  

(Godbey, 2008) 

 ی تحقیقپیشینه 3
  عنوان   با  مقاله   یک(  2020)  همکاران  و  ریمولدو

  در   کنندگان  تشرک(   هایویژگی)   مشخصات"
  از   موردی  مطالعات:  خالق  گردشگری  هایفعالیت

  از   روستایی  مناطق  و  متوسط   و  کوچک  شهرهای 
  مشخصات   و  هاانگیزه  توصیف   هدف  با"  پرتغال

ق،  گردشگران   از   ها  پژوهش  این.  اند  داده  انجام  خال
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  شرکت   از  ای  نامه  پرسش  نظرسنجی  یک  طریق
 "پروژه  در  خالق  گردشگری  هایفعالیت  در  کنندگان

creator"  2018  و  2017  هایسال  طی  پرتغال  در 
  تحلیل  و  تجزیه   از  استفاده  با.  است  شده  انجام

  خوشه  سه  ها،داده  تحلیل  و  تجزیه  برای  ای  خوشه
 مهارت  و  دانش   کندگان   دنبال  جو،  نو  افراد :  شد  پیدا

  و   ژانگ.  خالق  خوشگذرانی   کنندگان  جو   و  جست  و
  انگیزشی   عوامل   عنوان   با  خود  ی ¬مقاله  در (2018)   زی 

  هنری   فضای  موردی  ی¬مطالعه:  خالق  گردشگری
  برای   گردشگران  هایانگیزه  بررسی  به  ماکائو  در  آلبرگ

 آنها   درک  همچنین  و  خالقانه  هایفعالیت  در  شرکت
 واقع   آلبرگ  هنری  فضای  از  بازدید  از  پس   اصالت  از

  تجربی   نتایج.  پردازدمی  چین   ساراچین  ماکائو،  در
 و   خدمات  کیفیت  بومی،  میراث  که  دهد می  نشان

  کننده   تعیین  اصلی  عوامل  مشارکتی  ی¬ تجربه
 گذار   و  گشت.  هستند  خالق  گردشگری  ی¬ توسعه

  و   خودسازی  اجتماعی،  تماس  ،(جالب  مناظر  دیدن)
 شرکت   برای  اصلی  هایانگیزه  عنوان  به  جستن  رهایی

  و   محمدی.  شودمی  مطرح  خالق  هایفعالیت  در
  مدل "   عنوان   با   خود  پژوهش  در (  2019)  همکاران 

  گردشگری   در  متوازن   امتیازی  کارت  و  کار  و  کسب
  روش   با"  استراتژی  نهایی  های  کننده  تقویت:  خالق

  امکان   برای  مدیریتی  چهارچوب  یک  متد  میکس
.  اند  کرده  طراحی   خالق  گردشگری   محصوالت  سنجی

 عامل  13  و   دیدگاه  چهار  دهد  می  نشان  پژوهش  نتایج
  ی¬ تجربه  یک  تجربه  امکان   برای  حیاتی  موفقیت

 22  ،  این  بر  عالوه.  است  ضروری  گردشگری  خالق
 و   کسب  مدل   یک  موفقیت  اصلی  بعد 3  در  شاخص

  مشتری   بعد.  کند  می  تعیین  را  خالق  گردشگری   کار
  نماد،   تسهیالت،  شامل  که  دارد؛  اولویت  ابعاد  سایر  بر

  برای .  است  وجودی  خالقیت  و  تحول  شناوری،  حالت
  خالق   گردشگری  بازار  در  مستمر  بهبود  از  اطمینان

 و  یادگیری  بعد  در  که  کند  می  بیان  پژوهش  این  مدل

  سازمان :  باشد   داشته  وجود  بخش  چهار  باید  رشد
  مالی   بعد.  افزار انسان و  افزار نرم  افزار، سخت افزار،

.  است  عایدی  و  اقتصادی  ی¬صرفه  ی¬ برگیرنده  در
:  شامل   کار  و  کسب  داخلی  های   فرآیند  بعد  اخر  در

 گری،  گریز  شناسی،  زیبایی   آموزش،  سرگرمی،
 و   تان.  است  خالق  تبلیغالت  و  خالق  بازاریابی

  بندی   طبقه  عنوان   با  مقاله   یک(  2014)  همکاران،
  توصیف   هدف  با  خالق  گردشگری  در  خالق  گردشگران
  اماکن   در  خالق  تجارب  از  آنها  درک  و  خالق  گردشگران

  از   مجزا  گروه  پنج  و.  اند   داده  انجام  گردشگری
  جویندگان :  شدند  شناسایی  خالق  گردشگران

  رشد   از  که  کسانی  مهارت،  و  دانش  فراگیران  نوظهور،
  از   که   کسانی  هستند،   آگاه  خود  مسافرتی  شرکای

  و   خوشگذرانی  نوع  و  دارند  اطالع  سبز  مسائل
  های رانه  پیش  ،(2012)  مارکوس  و  ریچارد.  استراحت

  اول :  دانندمی  گروه  دو  را  خالق  گردشگری  اصلی
قاط  دنبال  به  که  ،گردشگرانی   به  خالق  ورودی  ن

  به   که  محلی  خالق  افراد  دوم،  و  اند  محلی  جوامع
  اقتصادی   حمایت  و  متجانس  های  روح  یافتن  دنبال

  همکاران   و   رحیمی .  هستند  شان  زندگی  سبک   از
  بر   رفتاري   -  محیطی  عوامل  تأثیر  بررسی  به(  1399)

  هدف   روستاهاي  در  خالق   گردشگري  تحقق
  نتایج   که.  پردازند  می  اصفهان  استان  گردشگري

  و  محیطی  عامل  دو  هر  دهد   می  نشان  آنها  پژوهش
د،  موثر  خالق  شهر  تحقق  در  رفتاری   تاثیر   اما  هستن

  میرتقیان   و  محمدی .  است   بیشتر   محیطی   عامل
  خالق   محصول  سازی  مدل   به (  1395)  رودسری

  نتایج  که  اند  پرداخته  پی4  مدل   بسط:  گردشگری
 در  موجود  علّی  روابط  دهد   می  نشان  آنها  پژوهش

  بر   افراد  مکان،  بر   افراد   تاثیرات )   خالقیت  پی 4  مدل 
(  محصول   بر   فرآیند  و  محصول   بر  مکان   فرآیند،

  در   یکپارچگی   ایجاد  کنند  می  بیان  و  است   معنادار
(  محصول   و   فرآیند  مکان، افراد،)  خالقیت   های   ویژگی 
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 افراد   عامل  بر  تاکید  و  بوده  ضروری  گردشگری  صنعت
  استخدام   و  جذب   هنگام  در   آنها   شناسایی  و  خالق

  همکاران   و   زاده  لطفی.  باشد  می  همه  از  تر  مهم
 شاخص  بررسی   عنوان  با  خود  ی¬مقاله  در(  1393)

  بیان   گردشگری  ی¬ توسعه  رویکرد  با  خالق  شهر  های
  های   راه  از  یکی  شهری  گردشگری  ی¬توسعه  کنند  می

 و  است  خالق   های  شهر  به  رسیدن  برای  مطمئن
  گردشگری  ی ¬ توسعه  سبب  خالق  های  شهر  ایجاد

 شد  خواهد

 شناسی روش 4
ی  شيوه  ازنظر و کاربردی هدف ازنظر پژوهش این

به  .  باشد می  پيمایشی  توصيفی پژوهش توجه  با 
مرور ادبیات مربوط به گردشگری خالق و گردشگران  
خالق می توان گفت: گردشگری خالق حالت توسعه  

است   فرهنگی  گردشگری  ؛ (Richards, 2011)یافته 
و   تجربه  خواهان  خالق  گردشگران  که  صورت  این  به 

  یارتباط با کساندرک فرهنگ یک مقصد و جامعه و 
ا  هستند  در  اقامت    نیکه  امکان  و  فرهنگ    نی دارند 

ا را  ها    و(  2006)یونسکو،    کند  یم   جادیزنده  آن  تمایز 
تجربیات   آنها  که  است  این  در  فرهنگی  با گردشگران 
گروه  در  و  سازی  شخصی  تعاملی،  مشارکتی،  فعال، 
های کوچک را می پسندند که دانش آن ها را افزایش  

. عالوه بر این آن ها بر خالف  ( Tan et al, 2014)  دهد
از  گرد سنتی  فرهنگی  خالص    یمشاهده شگران 

لذت نمی برند، بلکه    و  ستند ین  یراض  ی فرهنگ   مناظر
جامعه در  اصیل  و  معتبر  عمیق،  تجارب  ی  خواهان 

هستند   های    (.Zhang & Xie, 2018)محلی  انگیزه 
سنتی   فرهنگی  گردشگران  با  نیز  خالق  گردشگران 
متفاوت است. گردشگران خالق به دنبال هم آفرینی  

تجارب  و   از  و  هستند  جدید  تجارب  در  زندگی 
برند   می  لذت  معتبر  و   Remoaldo et)مشارکتی 

al,2020.)    بیان های  ویژگی  و  مطالب  به  توجه  با 

و   خالق  گردشگران  و  خالق  گردشگری  برای  شده 
شده  مقایسه سازی  پیاده  خالق  گردشگری  با  آنها  ی 

گفت   توان  می  کرمان  استان  در  عشایر  محوریت  با 
نو می  این  سوب  مح خالق  گردشگری  گردشگری،  ع 

این   از  کننده  بازدید  گردشگران  چنین  هم  و  شود 
رو،   ازاین  گیرند.  می  نام  خالق  گردشگر  نیز  مناطق 

است.   خالق  گردشگری  ما  تحقیق  محوری  با پدیده 
اینکه   به  اتوجه  طور    دهیپد  نیگردشگران  به  را 

ن  میمستق  اند،  کرده  تجرب   از یتجربه  از    ات یاست 
ا عواطف  و  افکار  احساسات،   شان یگردشگران، 

  یکه م   یق یروش تحق   نی بهتر  نیبنابرا  . استفاده شود
پاسخگو  ا  ییتواند  رفع  و  پژوهش  آن    بهامسواالت 

تحق روش  پد  یف یک  قیباشد،  نوع  از    ی شناس  داریو 
تحقیقات مختلفی در گردشگری با استفاده از    است.

 Pernecky)ده است  روش پدیدار شناسی انجام ش

& Jamal, 2010    ؛Jackson et al, 2018 .)    روش در 
شناسی م   پدیدار  توص   شود  ی تالش  آن    قی دق  فی با 

مفاه درک  تجربه    ای  یدرون   میتجربه،    ک ی جوهر 
دن  در  ارائه    یزندگ   یای شخص  تالش  شودرا  و  برای  ، 

ارائه نه  است،  تجربه  آن  درک  برای  علی  توضیح  ی 
 نيمه مصاحبه روش از ها داده گردآوری برایتجربه.  

حاضر  است شده استفاده ساختاریافته تحقیق  در   .
از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است.  
شده   انتخاب  افرادی  بین  از  نیز  شوندگان  مصاحبه 

تجربه  که  عشایر اند  مناطق  در  خالق  گردشگری  ی 
 ينا در نمونه حجمنشین استان کرمان را داشته اند.  

 تعيين  ها داده  اشباع حد به  رسيدن با  نيز  پژوهش

با   شده کل  در  شده    11است.  انجام  مصاحبه  نفر 
دقیقه    90تا    30است. مدت زمان مصاحبه  ها نیز از  

در  بود.   از نيز  ها داده وتحليل  تجزیه  راستای  متغیر 

 است  شده استفاده کوالیزی ای مرحله هفت روش
 شده داده نشان  ،1 شکل در مراحل این  خالصه که

 .است
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 ( 1987)   كواليزي   روش   با   توصيفي   پديدارشناسي   هاي داده   تحليل   و   تجزيه   روند 1  شکل 

 

 ها داده تحلیل و تجزیه 5
  كه   مطالبي  تمام  مصاحبه،  هر  انجام  از  پس :  اول  گام

  در   متن  صورت  به  كردند،  بيان  شوندگان  مصاحبه
  يا  چهره  احساسات  و  حاالت.  شدند  وارد  ورد  فايل

  ترسيم   متون  در  ایموجي  صورت  به  نيز   صدا  لحن
  گوش   دفعات  به  نيز  شده  ضبط  صوتي  فايل.  گرديد

  در .  شدند  خوانده  بارها  متون  از  يك  هر  و   شد  داده
  یا   و  احساس  فکر،  گونه   هر   نیز   کار   این  انجام  حین

 داشته،  قبلی  مطالعات  به   بنا  پژوهشگر  که  ای  ایده
 پدیده  کشف  به  امر  این.  شدند  گذاشته   پرانتز   در

 افراد   که  ای   تجربه  عنوان  به  عشایر  خالق  گردشگری
 .نمود کمک  بودند کرده تجربه خودشان

  به   مربوط  دار  معنا  عبارات  و  جمالت:  دوم  گام
  زیر.  شدند  استخراج   مصاحبه  متن  هر  از  پژوهش

 و  شد  کشیده  خط  مصاحبه  متن  در  دار  معنی  عبارات
  شماره   اساس  بر  و  ثبت  ای   جداگانه   فایل  در  سپس

  یازده   از.  شدند  گذاری  کد  پاراگراف  شماره  و  مصاحبه
.  شد  شناسایی  دار  معنا  عبارت  400  مصاحبه   متن

  شده  شناسایی  دار  معنا  عبارات   از  نمونه  چند  1  جدول
 .میکند  ارائه  را گردشگران  توسط شده استخراج و
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 از عبارات معنا دار   یی نمونه ها 1  جدول 

 عبارات معنی دار
شماره 

 مصاحبه 
شماره 

 پاراگراف
خواستیم با مردم محلی تجربه داشته باشیم تا بتوانیم فرهنگ آنهارا درک و زندگی ما می

 1 4 کنیم  

گرم، مهمان نواز، مهربان با سنتهای پر زرق و برق هستند و بسیار جذاب  عشایر مردمی
 3 6 کند زندگی می 

آنها شرکت کنیم  های کردند در فعالیت توانستیم زمانی که مکانی را برای اقامت پیدا میمی 
 2 1 مثل پخت و پز، جمع آوری چوب، تولید ماست و دوغ، مراقبت از حیوانات و صرف غذا

دادند ادامه می دادند. هیچ نمایشی وجود نداشت آنها فقط آنچه را که همیشه انجام می 
ها، تهیه دوغ در پوست بز،  تمیز کردن چادرها، پخت و مراقبت از بزهای آنها، دوشیدن بز

 توانستم بخشی از آن باشمپز. و من می 
3 4 

آنها  معتقدند در طول کوچ مبادله خوش یمن است حتی اگر یک گوسفند رو در ازای  
 2 1 گوسفند مشابه مبادله کنند. 

هیچ برنامه سفر یا برنامه ی از پیش تعیین شده ای وجود نداشت. فقط قول محمد برای  
 4 9 تجربه زندگی واقعی عشایر

 پژوهش  های یافته :منبع 

 

ی عبارات معانی استخراج شد. همه   481عبارت معنا دار،    400معانی عبارات معنادار استخراج شدند. از    گام سوم:
آن معانی  بارو  معانی  بودن  سازگار  و  فرآیند  بودن  صحیح  از  اطمینان  ایجاد  برای  زیر ها  جدول  گردیدند.  بررسی  ها 

 دهد.هایی از چگونگی استخراج معانی از عبارات معنا دار را نشان مینمونه

 

 دار  معنا هاي  عبارت از شده فرموله معاني  ايجاد فرايند از هايي نمونه  2جدول 

 معانی فرموله شده  عبارت معنی دار 

فرهنگ آنها   میتا بتوان می تجربه داشته باش یبا مردم محل  می خواستیما م
 . میکن  یرا درک و زندگ

انگیزه گردشگر درک فرهنگ مردم  
 محلی گردشگر است

  لیو شناختن قبا لیاص یمحل   یبه زندگ یادیعالقه زاز آنجا که ما 
کامال   ریبا خانواده عشا ریاقامت در منزل عشا ،میدار ر یمختلف عشا

ب بود  یبرا  ما مناس

عالقه زیاد گردشگران به زندگی  
ل و شناختن قبایل محلی اصی

 مختلف عشایر 

    بگیریم فاصه شهر  شلوغ مسیرچند روز از   خواستیمما می
انگیزه گردشگر فاصله گرفتن از  

 شلوغی و شهر است
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 معانی فرموله شده  عبارت معنی دار 

 کنممی توصیه فرهنگ و  طبیعترا به دوستداران  ماجراجوییاین   قطعا
گردشگر تجربه ماجراجویانه را به 

عالقه مندان طبیعت و فرهنگ  
 کند توصیه می

بود و  و سرشار از اطالعات خوب یتجربه غن   کیمن  یتجربه برا  نیا
و   ری تجربه چشمگ  کیمن بود.   یبرجسته زندگ از نکات  ی ک ی نیهم چن 

 شانس را داشتم که آن را تجربه کنم  نی که من ا بایز

این تجربه یک تجربه غنی و  
 سرشار از اطالعات خوب بود

نکات برجسته  این تجربه یکی از  
 زندگی من بود 

این تجربه یک تجربه چشمگیر و  
 زیبا برای من بود

دادند و عشایر برای شروع کوچ رسوم جالبی داشتند، آدابی را انجام می
د تا کوچ خوبی را پیش رو   معتقد بودند باید حتما این آداب انجام شو

 داشته باشند 

عشایر دارای آداب خاصی قبل از  
 شروع کوچ هستند 

های خاصی در شایر دارای باورع
 مورد کوچ هستند 

 منبع: یافته های پژوهش 

 

 از فردي به  منحصر ساختار بيانگر ها دسته اين .  شدند بندي گروه و بندي دسته  شده فرموله معاني  گام چهارم: 

 را معاني گروه به مربوطشده   فرموله معاني تمامي كه شد گذاري كد صورتي به خوشه هر.  هستند ها خوشه

د،  خاصي گاه  ديد كننده   منعكس كه ها خوشه هاي گروه سپس.  شود شامل  تا شدند ادغام يكديگر با هستن

 هستند، واگرا بيروني نظر  از  و همگرا دروني نظر  از ها تم اين همه واقع، در. دهند شكل را تم از متمايزي ساختار

شده    از يك هر كه معنا اين به فرموله   ساختارهاي  از متمايز  معناي نظر  از كه  تمي یخوشه يك در فقطمعانی 

 .  گيرد مي قرار است ديگر

در    12 آمده  پدید  جدول    4خوشه  شدند.  بندی  دسته  " ساخت فرايند  3تم   " می   نشان را ها خوشه ادغام از  تم 
   .است شده داده نمايش 4 جدول  در نيز نهايي تماتيك دهد. نقشه

 

 و شده فرموله با استفاده از معاني " ی مقصد گردشگری خالقخصیصهتم "  آمدن پديد ینمونه 3جدول 
 ها  خوشه
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تم پدید 
 آمده 

 نمونه هایی از معانی فرموله شده خوشه ها 

تار
رف

ور 
مح

گر 
ش

رد
ی گ

ها
 

تجربه منحصر به  
 فرد و خالقانه 

 

 شهر  یها یروزمره خود و شلوغ یفرار کردن از زندگسفر با انگیزه  

 یمردم محل  یکردن زندگ تماشاسفر با انگیزه  

 ران یبکر و منحصر به فرد ا عتیکردن طب تماشاسفر با انگیزه  

   هیروح رییتغ زهیانگ سفر با انگیزه  

 ی با مردم محل  یتجربه واقعداشتن  درخواست

 افتند یدرخواست لمس کردن آنچه اتفاق م 

   یجعل ش ینما چی بدون ه  ریروزمره عشا یبه زندگ  وستن یتجربه پ 

 بودن  ریاز عشا یو عضو ی واقع  ریعشا ک ی کردن مثل   یزندگ  تجربه

 ی ریروزمره عشا یشدن در زندگ غرق

 ی مردم محل  یمتفاوت زندگ  یایشدن در دن غرق

 ی شدن در فرهنگ مردم محل  غرق

 جذاب و منحصر به فرد منطقه  عتیشدن در طب غرق

 نکردن گذر زمان  حس

 قبل از سفر یها و عادات روزمره زندگکردن دغدغه فراموش

هویت یابی با  
 مقصد 

 

 ی لذت می برند.  ر یعشا یمتفاوت زندگ یها نقش یفایاز ا گردشگران 

گردشگران تجربه خود همراه با عشایر را بسیار خاطره انگیز و ارزشمند می  
 دانند. 

تجربه   ی توجه و احترام بعد از اشتراک گذار ند،یگردشگران احساسات خوشا
 آورند.  یبه دست م  یاجتماع یهاو شبکه انیبا اطراف

سفر با مردم عشایر منجر به تغییر عادات غذایی و روزمره گردشگران بعد از  
 سفر شده است.

 زندگی گردشگران بعد از سفر پویا تر شده است. 

 دچار تغییر و دگرگونی شده است بعد از سفر ی گردشگران وحیه و ر افکار 
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تم پدید 
 آمده 

 نمونه هایی از معانی فرموله شده خوشه ها 

و سرحال  یکارویر ی  به لحاظ جسم  از سفر بعدگردشگران بیان می کنند 
 شده اند.  

 می کنند به اصالت و ریشه خودشان برگشته اند.  احساسگردشگران 

 را دارند خیسفر در تارگردشگران احساس 

 هم آفرینی ارزش

 

و شخصی سازی شده را ترجیح می   کوچک  یها سفر در گروهگردشگران 
 دهند. 

گردشگران تمایل به سفر های برنامه ریزی نشده، سیال و منعطف دارند. 
یشان باشد هامنطبق بر خواستهکه   ریانعطاف پذ سفرگردشگران خواهان 

 هستند.  

ره و ، کار های روزمسفر فیدر انجام وظا مشارکتگردشگران تمایل به  
 فعالیت های مختلف سفر دارند. 

 تعامل و برقراری ارتباط با مردم محلی برای گردشگران اهمیت زیادی دارد.

 منبع: یافته های پژوهش 

 

 نقشه تماتیک نهایی  4جدول 

 گردشگران خالق ی تجرب  ی: سبک زندگدومتم  تم اول: سنخ شناسی گردشگری خالق 

 فرهنگ عامیانه •

o  محلی آداب و رسوم مردم 

o های مردم محلی ها و باورسنت 

 زیبایی شناسی  •

o  ادبیات خاص عشایر 

o موسیقی خاص عشایر 

o  خاص عشایر  صنایع دستی 

o های خاص و زیبای عشایرپایکوبی 

 ی نوجویانه تجربه  •

o  کنجکاو و ماجرا جو بودن 

o  عالقه به فرهنگ رو زندگی مردم محلی 

 ی یادگیرندهتجربه  •

o برانگیز های چالش عالقه مندی به سفر 

o   در جستجوی کسب اطالعات و یادگیری در مورد
ابعاد مختلف زندگی عشایر )طبیعت، فرهنگ، سبک  

 زندگی( 
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 گردشگران خالق ی تجرب  ی: سبک زندگدومتم  تم اول: سنخ شناسی گردشگری خالق 

o های مختلف از عشایر در جستجوی یادگیری مهارت 

 ی مسئوالنه تجربه  •

o  مسئولیت در مقابل جامعه محلی 

o مسئولیت در مقابل محیط زیست 

 چهارم: خصیصه مقصد گردشگری خالقتم  های گردشگر محور تم سوم: رفتار

 ی منحصر به فرد و خالقانه تجربه  •

o های گردشگران در سفر خالق انگیزه 

o   مقایسه تجربه از بعد مالی با دیگر
 تجربیات و شکل گیری انتظارت

o  طبیعی و واقعی  تجربه ، ی اصیل
 همراه با عشایر

o  غوطه وری در طبیعت، فرهنگ و
 زندگی روزمره مردم محلی 

o  ی معتبر تجربه 

o  ی غنی  تجربه 

o  ی عمیق تجربه 

o  ی فراگیرتجربه 

 هویت یابی با مقصد  •

o   تغییر هویت از طریق ایفای
 های متفاوتنقش

o  ی خاطره انگیز با مقصدتجربه 

o  خود بهسازی 

o خود بازنمایی با مقصد 

 هم آفرینی ارزش •

های فیزیکی و محیطی مربوط به مقصد ویژگی •
 گردشگری 

o جاذبه بکر مقصد 

o  کمیاب و غیر قابل دسترس تجربه با عشایر 

 های انسانی مربوط به مقصد گردشگری ویژگی •

o  سبک زندگی خاص، متفاوت و منحصر به فرد عشایر 

o  خالقانه غذاهای سالم، طبیعی، خوشمزه و 

o های فردی و شخصیتی راهنما ویژگی 

o   مسئولیت پذیری عالی راهنما در قبال جامعه
 عشایری 

o  شایستگی حرفه ای عالی راهنما 

 جو فوق العاده و هیجان انگیز در مقصد گردشگری  •

o های ارتباطی خوب و موثر عشایر در ایجاد جو ویژگی
 خاص

o های احساسی خوب و موثر عشایر در ایجاد جو  ویژگی
 اصخ

 تنوع در مقصد گردشگری  •

o  ی تور با هدف ورزشتجربه 

o  ی زندگی با عشایر تجربه 
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 گردشگران خالق ی تجرب  ی: سبک زندگدومتم  تم اول: سنخ شناسی گردشگری خالق 

o  سفر اختصاصی و شخصی سازه
 شده

o  سفر  سیال و منعطف 

o و   سفر مشارکتی بین گردشگر
 عشایر

o سفر تعاملی بین گردشگر و عشایر 

 منبع: یافته های پژوهش 

 

 تم همه وتحليل، تجزیه از مرحله این درگام پنجم:  

 از  پس.  شدند  تعریف جامعی  توصيف صورت به ها

 پدیده کلی ساختار  مطالعه، های  تم همه ادغام

 نتيجه  بخش در بيشتر توضيحات.  شد استخراج

 .  گردد می ذکر گيری

 پيش  مرحله شبيه حدودی تا مرحله این  گام ششم:  

  این  در.  نبودیم  جامع معانی  دنبال به  اما است،
 و زائد توصيفات.  شد انجام  ها یافته تقليل مرحله

 اصالحات برخی. شدند حذف کلی ساختار از اشتباه

 تم  و ها خوشه  بين شفاف ارتباط ایجاد منظور  به

 عبارات از  برخی   و شد انجام شده استخراج  های

که حذف مبهمی  می  ضعيف را کلی توصيف شدند 

 .  کردند

 يافته  اعتبارسنجي در سعي مرحله اين درگام هفتم:  

 روايي  تحقيق، در داري امانت . داشتيم پژوهش هاي

ها اعتبار و  كيفي تحقيق یاوليه  مباني جزء يافته 

 داراي  نيز پديدارشناسي تحقيق روش در كه هستند

 كه  نهايي اعتبار  به كواليزي. هستند فراواني اهميت

 گيرد، مي صورت مطلع افراد  از يك هر به  مراجعه  با

 هاي  يافته  ارزيابي معيار ترين مهم  و كند مي اشاره

 توصيف اعتباريابي طريق  از را پديدارشناختي تحقيق

 خود سوي از مطالعه مورد یپديده از جامع هاي

)کرسول،   مي كنندگان مشاركت مارشال 2003داند  ؛ 
رزمن،   بنابراين 2006و  با اين  (.  سنجی   رجوع  اعتبار 

های   دادن نشان شوندگان، مصاحبه به مجدد يافته 
 ی  همه  نهايت  در.  شد انجام  آنها با مباحثه و نتايج

 نتايج  اين به نسبت را خود رضايت كنندگان شركت

 بود، ايشان تجارب  و احساسات یه دهند نشان كه ،

 در داري امانت منظور به نيز پژوهشگر.  كردند اعالم

مفروضات كلیه  تحقيق،  یزمينه  در خود قبلي  ی 
 و كرده يادداشت قبل  از را گردشگری خالق یپديده

-كليه در پرانتزگذاري بر   سعي  نيز پژوهش فرايند طي
 گیری   نتیجه و بحث.كرد پيشين  مفروضات ی

ی  زیسته  تجربه  فهم منظور  به پژوهش  این
استان   گردشگران نشین  عشایر  مناطق  از  که  خالقی 

 منظور  به.  است شده انجام  کرمان بازدید کرده اند،  

 روش از و توصيفی  پدیدارشناسی از پژوهش  پيشبرد

  با  مصاحبه انجام از پس  .شد استفاده کوالیزی
 معنادار و  مهم های عبارت کنندگان، شرکت

 ها آن  از شده فرموله معانی  و شده شناسایی 

 و شده فرموله معانی ادغام از پس.  شدند  استخراج
 حاصل ها تم  سپس  و ها خوشه  ها،  آن بندی  دسته 
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 های تم و  ها خوشه های دسته درنهایت که  شدند

 تشکيل را  نهایی  تماتيک  ساختار آمده دست  به

 از استفاده با نيز تحقيق های یافته اعتبار  .دادند

 با.  شد حاصل  کنندگان شرکت  به  مجدد  مراجعه 

 پدیدارشناسی در کوالیزی روش از   استفاده

 و جامع  توصيف مطالعه،  مورد پدیده از  توصيفی، 
 برای ای پایه  تواند می که  آمد  دست  به کاملی

 .  باشد آینده تحقيقات

 عبارت که شدند حاصل پژوهش  این در کلی تم چهار

خالق،   اند گردشگری  شناسی  سنخ  زندگ از:    یسبک 
خالق  یتجرب  محور   یهارفتار،  گردشگران  و   گردشگر 

خالق.  خصیصه  گردشگری  مقصد  نتایج  ی  اساس  بر 
در  موجود  های  شناسی  زیبایی  و  فرهنگ  پژوهش 

هسته جامعه  مقصد  را ی  خالق  گردشگری  اصلی  ی 
دهد.   می  عشایر  تشکیل  زندگی  مختلف  ابعاد  در 

و   مورد آداب  که  دارد  وجود  مختلفی  و  خاص  رسوم 
رسوم  و  آداب  مثال،  طور  به  است.  گردشگران  توجه 

جشن به  مراسم  مربوط  و  کوچ  نوروز،  ازدواج،  های 
و   کردن  شرکت  کنند:  می  بیان  گردشگران  سوگواری. 
بسیار   آنها  برای  نزدیک  از  رسوم  و  آداب  این  تجربه 

م این  در  است.  ارزشمند  و  کننده  سرگرم  یان  جالب، 
عروسی مراسمات  به  مربوط  رسوم  و  از    آداب  بیش 

به   گردشگران  و  است  گردشگران  توجه  مورد  همه 
نسبت   را  العاده  فوق  صفت  عشایری  های  عروسی 

شایری بدون تشریفات   می دهند زیرا عروسی های ع
کننده برگزار   و بسیار سرگرم  لعاب  و  پر رنگ  اما  زائد 

سنت  می حفظ  این،  بر  عالوه  باور  ها  شوند.  های  و 
خاص پیشینیان توسط عشایر و جریان داشتن آن ها  
توجه   جالب  گردشگران  برای  اشان  روزمره  زندگی  در 
دنیا به   مردم  که زندگی  کنند زمانی  می  و بیان  است 

است واسطه  شده  تغییر  دستخوش  تکنولوژی  ی 
جالب   و  عجیب  عشایر  توسط  عقاید  و  ها  باور  حفظ 

شایر و زندگی روزمره  است. در ابعاد مختلف زندگی ع

مثال:   برای  دارد.  وجود  جالبی  های  باور  اشان 
مصاحبه در  در  گردشگران  روز  یک  کنند  می  بیان  ها 

را   دیگری  خانواده  تا  کردیم  صبر  ساعت  چند  کوچ 
آنها   کنند، زیرا  مبادله  هم  با  و "عشایر بتوانند  ببینیم 

معتقدند در طول کوچ مبادله خوش یمن است حتی  
گوس یک  مبادله  اگر  مشابه  گوسفند  ازای  در  رو  فند 

گردشگران   برای  زنده  فرهنگ  این  با  زندگی  کنند". 
زندگی مردم  بسیار جالب توجه است. از طرف دیگر،  

ها و میراث ناملموسی است که  عشایر سرشار از هنر
شنیدن   است.  جذاب  بسیار  گردشگران  برای 

داستان  اشعار،  هاآهنگ خود  و  زبان  از  عشایری  های 
لهجهعش با  گردشگرانایر  برای  خاصشان   خاص،  ی 

در   که  آوازی  و  ساز  است.  کننده  سرگرم  و  دلنشین 
زندگی عشایر بسیار پر رنگ است. خواندن آواز های 
تمام   انجام  زمان  در  عشایر  زنان  و  مردان  توسط  زیبا 
چوپانی   دستی،  صنایع  بافتن  مثل  روزانه  های  کار 

تهیه  غیگوسفندان،  و  لبنیات  و  غذا  و  ی  تماشا  ره؛ 
پایکوبی در  عشایر  کردن  رقصهمراهی  و  مثل  ها  ها 

دستمالرقص تفنگ،  چوب،  با  خاص  رنگی  های  های 
و غیره؛ صنایع دستی زیبا و چشم نواز عشایر که هنر  

عشایری است همگی   هنرمند  دستان زنان و دختران
برای گردشگران بسیار جالب توجه است. گردشگران  

تجربه ه خواستار  عمیق  ناملموسی  ی  میراث  این  مه 
به   الزم  دارد.  جریان  عشایری  زندگی  در  که  هستند 
ذکر است که نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش  

ف های   و  همکاران  مولدویر؛  2018ی،  ز  فانیژانگ  ،  و 
 همخوانی دارد.  2020

گردشگران   است.  گردشگری  اصلی  محصول  تجربه 
نگی  خالق خواهان تجاربی متفاوت از گردشگران فره 

به   نسبت  گردشگران  از  دسته  این  هستند.  سنتی 
هستند؛  کنجکاو  و  مند  عالقه  محلی  مردم  فرهنگ 

هستند   متمایز  و  جدید  تجارب  دنبال  خواهان  به  و 
روند که اغلب  تجربیات جدید و منحصر به فردی می
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نمی تجربه  افراد  مکاندیگر  به  یا  سفر  کنند،  هایی 
آنهمی به  دیگر افراد  اغلب  که  نمیکنند  توجه  کنند.  ا 

تجربه  از  گردشگران  مثال،  های  برای  روی  پیاده  ی 
طوالنی مدت کوچ همراه با عشایر، زندگی در طبیعت  
آتش،   روی  آشپزی   ،.. و  برق  و  آب  امکانات  بدون 
خوابیدن در سیاه چادر در حالی سقف باالی سرشان  

دام نزدیکی  در  کردن  زندگی  است،  و   آسمان  ها 
چیز دیگ بسیاری  به  های  جدید، ر  تجارب  عنوان 

چالش برانگیز و فراموش نشدنی زندگی خود نام می  
ی دیگری از گردشگران خالق عالوه بر موارد برند. عده

طی  در  مهارت  کسب  و  یادگیری  خواهان  شده  گفته 
هستند.   خود  در  تجارب  حضور  با  خالق  گردشگران 

شایری در مورد   ها، گیاهان  طبیعت، کوهکنار جوامع ع
و خوراکی، چگونگی زندگی در طبیعت و رفع    دارویی

کار انجام  آن،  از  و  نیاز  رسوم  و  آداب  گروهی،  های 
خوبی  سنت اطالعات  زندگی  سبک  و  عشایر  های 

کسب می کنند. به طور خاص گردشگران از دریافت  
نحوه مورد  در  دارویی، اطالعات  گیاهان  شناسایی  ی 

سمی   گیاهان  و  خوراکی  تجار گیاهان  عناوین  ب با 
بر   عالوه  کنند.  می  یاد  انگیز  هیجان  و  مفید 

گردشگران می توانند در کنار عشایر مهارت های  این،
شامل:   ها  مهارت  این  کنند.  کسب  مختلفی 

تهیه مهارت به  مربوط  محصوالت  های  و  لبنیات  ی 
دامی تهیه   غذایی  طرز  کشک، مثل  پنیر،  ماست،  ی 

مهارت و  غیره.  و  بروغن  و  تولید  به  مربوط  افت های 
کردن   رنگ  ریسی،  نخ  مهارت  مثال  دستی.  صنایع 

غیره.  نخ و  آالت  زیور  و  فرش  بافت  مهمی  نکتهها،  ی 
که در مورد گردشگران خالق وجود دارد این است که  

جامعه  و  طبیعت  به  نسبت  گردشگران  محلی  این  ی 
که   معنی  این  به  کنند.  می  مسئولیت  برای  احساس 

به طبیعت    گردشگران خالق مهم است که به آسیب
افراد  و برای  مزاحمت  و   منجرمحلی    ایجاد  نشده 

روزمره   فرهنگ  زندگی  آنو  تا  ی  نکنند  مختل  را  ها 

فرصت یک تجربه بدون سرزنش داشته باشند.ازاین  
محلی  رو، در تجربه  مردم  ی خود مثل یک خانواده با 

با  پژوهش  از  بخش  این  نتایج  کنند.  می  رفتار 
های   ویلسونپژوهش  و  ریمولدو    2006،  ریچارد  و  و 

 همخوانی دارد.  2020، همکاران

گردشگر   های  رفتار  پژوهش  های  تم  از  دیگر  یکی 
تجربه  است.  مورد محور  مقصد  در  فقط  گردشگر  ی 

ی گردشگر  گیرد. تجربه نظر و حین تجربه شکل نمی
می قرار  مختلفی  عوامل  تاثیر  کلی تحت  درک  و  گیرد 

گردشگر از تجربه از ادراکات او پیش از تجربه، حین  
می شکل  تجربه  از  بعد  و  گردشگران  گیرد.  تجربه 

.  خالق خواهان تجارب منحصر به فرد و خالق هستند 
متفاوت   های  انگیزه  از  ناشی  حدودی  تا  خواسته  این 

ا است.  گردشگران  جمله نگیزهاین  از  گردشگر  ی 
می شکل  تجربه  از  پیش  که  است  و  عواملی  گیرد 

می قرار  تاثیر  تحت  را  گردشگر  ادراک  و  دهد.  تجربه 
گردشگران پژوهش  این  دلیل    طبق  پنج  با  خالق 

می سفر  به  از:  مختلف  اند  عبارت  که  فرار    -1روند 
روزمره زندگی  از  شلوغیکردن  و  خود  شهر  ی    - 2های 

زن کردن  محلی  تماشا  مردم  کردن    -3دگی  تماشا 
ایران   فرد  به  منحصر  و  بکر  روحیه    -4طبیعت  تغییر 

تجربه واقعی با مردم محلی. ژانگ و فیفان    -5با سفر  
ارتباط    2018زی   فرار،  گذار،  و  گشت  انگیزه  چهار 

خالق  گردشگران  برای  را  بهسازی  خود  و  اجتماعی 
از   قبل  تجربه  از  گردشگر  انتظارات  کند.  می  بیان 

می شکل  را سفر  انتظارت  این  مختلفی  عوامل  گیرد. 
می قرار  تاثیر  هزینهتحت  مثال،  طور  به  ی  دهند 

در   خاصی  ذهنیت  چون  گردشگران  ابتدا  در  سفر. 
مقایسه به  ندارند؛  عشایر  زندگی  و  تور  این  ی  مورد 

تور دیگر  با  میتور  اقدام  ایرانی  این  های  در  کنند 
نس آن  بودن  تر  گران  علت  به  دیگر  مرحله  به  بت 

تر  برایشان  تور متفاوت  و  خاص  ای  تجربه  انتظار  ها 
می تجارب شکل  خواهان  خالق  گردشگران  گیرد. 
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اصیل، طبیعی و واقعی هستند که به غوطه وری آنها 
زندگی   دنیای  و  طبیعت  فرهنگ،  روزمره،  زندگی  در 
مردم محلی منجر شود. پس از تجربه نیز گردشگران  

تجربه اشان با واژه های    احساسات خود را نسبت به
دهند.  می  نشان  فراگیر  و  معتبر  غنی،    عمیق، 

ب  جر  یم  انیگردشگران  با  ما    ی سنت   یزندگ  انیکنند 
 ریعشا  کی)اصالت تجربه(، مثل  یم  همراه شد  ریعشا
عضو  یواقع عشا  یو  خانواده    ی زندگ   ریاز 

ا  ی)واقع یمکرد و  تجربه(  برا   نیبودن  ظاهر    یتجربه 
داده نشده   بیگردشگر ترت  دادن به شیو نما ی ساز

تجربه(  یعی)طب  بود و    بودن  خاص  جو  در  قدر  آن  و 
ی عشایر نشین درگیر  منحصر به فرد زندگی و منطقه

تکنولوژی و  امکانات  روزمره،  عادات  که  هایی  شدیم 
که پیش از سفر عادت به استفاده از آنها داشتیم را  

عادت گذاشتن  کنار  کردیم.  مثل  فراموش  هایی 
د  شبکهفعالیت  از  ر  مداوم  استفاده  اجتماعی،  های 

روزمره،  زندگی  در  شدن  غرق  این   .  ... و  اینترنت 
همان   دقیقا  عشایر  زندگی  دنیای  و  طبیعت  فرهنگ، 
ت تا بتواند   چیزی است که گردشگر به دنبال آن اس

روزمره و  عادی  زندگی  بگیرداز  فاصله  خود  نتایج  ی   .
به   پژوهش  از  بخش  این  مطالب  از  قسمت  هر 

های:    پژوهش  راستای  در  زی،  ترتیب  فیفان  و  ژانگ 
همکاران،  2018 و  ریمولدو  و    2011ریچارد،  ؛  2020؛ 

تمام  است.    2013ژانگ،   مقصد  در  گردشگر  تجربه 
ا  ،شودینم پ   نیبلکه  نتا  هاامدیتجربه  برا  یجیو    ی را 

داشت.  خواهد  دنبال  به  هم  سفر  از  بعد  گردشگر 
جامعه   به  را  خود  تجاربشان  از  استفاده  با  افراد 

نتاکنندیم   یمعرف  اساس  بر  تجربه  جی.    ی ها پژوهش 
و   یو تحول حاالت ذهن  ر یی گردشگران خالق سبب تغ

طور  ها  آنیجسم به  است.  شده  سفر  از  که    یبعد 
آن  ینحوه تفکر  و  مسانگرش  مورد  در  و  ها  ئل 

. کرده است  رییتغ  یادیتا حد ز  شانیزندگ  یهادادیرو
از   سفر  از  بعد  کنند  می  بیان  گردشگران  مثال  برای 

جسمی که لحاظ  انگار  اند.  شده  تر  فعال  و    ریکاوری 
عشایر،   با  و   زندگی  طبیعت  پاکیزه  هوای  در  تنفس 

آن سالم  غذاهای  آنخوردن  کرده  ها  دگرگون  را  ها 
حساسات و تجارب خود افراد با معنا دااست.   دن به ا

در   حضور  را    کیاز  خود  جامعه  و  فرهنگ  مکان، 
از  کنندیم  ییبازنما بعد  گردشگران  دیگر،  عبارت  به   .

هایی که از جامعه  سفر با معرفی کردن خود با ویژگی
می بازنمایی  را  خود  اند  گرفته  الهام  به  عشایر  کنند. 
می متفاوت  افراد  زندگی  سبک  مثال،  بطور  ه شود، 

می نشان  بیشتری  توجه  مسائل  از  دهند،  بعضی 
می باشند؛فرزندان سعی  تر  پویا  و  تر  فعال  کنند 

تربیت   تری  جوش  و  جنب  پر  و  تر  پذیر  مسئولیت 
لحاظ   به  گردشگران  این  بر  عالوه  غیره.  و  کنند 

کنند. به طور مثال، احساسی نیز خود را باز نمایی می
مصاحبه میدر  بیان  گردشگران  کها  احساس کنند  ه 

کنند بعد از مدت ها به اصالت اولیه خود برگشته  می
طریق   از  خالق  گردشگران  بازنمایی  خود  اند. 
نشده   مشاهده  گذشته  های  پژوهش  در  تجاربشان 
جامعه   در  حضور  با  گردشگر  این،  بر  عالوه  است. 

نقش میعشایری  را  متفاوتی  تالش  های  و  پذیرد 
.  خوبی ایفا کند  ها را بهکند تا حد امکان این نقشمی

های متفاوت نشان تغییر ذهن و جسم و ایفای نقش
  گر، یاز طرف دی پذیرفتن هویت جدید است.  دهنده

م   کیخاص    یها یژگیو لحظات    تواند یمقصد 
گردشگر رقم بزند.    ی را برا  یز یو خاطره انگ   ندیخوشا

انگ  نیا خاطره  خوش،   زی تجارب  لحظات  حاصل 
گذاشته    یهاانتخاب اشتراک  به  تجارب  گوناگون، 

ها شگفت زده شده اند. بوده که آن  یشده و لحظات 
ز  احتمال  فرهنگ،    ادیبه  خالق  گردشگران  چون 

نزد عج  یمحل  کیارتباطات  را   نی و  مقصد  با  شدن 
م   شتریب انگ   کنند یتجربه  خاطره    ی شتریب   زی تجارب 

موجب احساس   توانندیم  زیدارند. تجارب خاطره انگ 
به    ی دلتنگ را  او  و  شده  خود   ادیفرد  سفر  خاطرات 
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در    زینقش تجارب خاطره انگ   لیدل   نی. به هم ندازدیب
است.  یریپذ  تیهو مهم  و  رنگ  موارد   پر  بر  عالوه 

تجارب   آوردن  دست  به  با  شده،گردشگران  گفته 
هایی که ارزش بازدید دارد  ارزشمند و حضور در مکان

خشنو میاحساس  رضایت  و  به  کنند.آندی  با  ها 
ی خود با دوستان، خانواده و  اشتراک گذاشتن تجربه 

شبکه در  یا  احترام  اطرافیانشان  حس  اجتماعی  های 
می دریافت  زیادی  توجه  آنو  نشان  کنند.  ضمن  ها 

نیز   را  اجتماعی  احترام  دیگران  به  خود  تجربه  دادن 
ی این عوامل  کنند؛ در نهایت همه برای خود ایجاد می

منجر   گردشگران  رضایت  و  پیشرفت  حس  به 
م شود.  می شده  گفته  موارد  به  توجه  گفت   توانیبا 

طب در  حضور  با  خالق  مناطق    عتیگردشگران  بکر 
تجربه  یریعشا هنر    ی زندگ  یو  و  فرهنگ  روزمره، 

شده اند.    د یجد  یهابا ارزش  دیجد  تیهو   یها داراآن
تر  دیشا  یحت مهم  گفت  که    یاتسوغ  نیبتوان 

  ی ریگردشگران خالق از سفر به مناطق و جوامع عشا
خ م  ودبا  خانه  هو  دیجد  تی هو  برندیبه   تیاست. 

مسئله  یابی مقصد    تواند یم  را یز  ،استیمهم  ی با 
بازد  یرفتار  اتین  یرو قصد  مثل  مجدد،   دی افراد 

و قصد پرداخت مبالغ باالتر     گرانیسفر به د  یه یتوص
و ژانگ و فیفان زی    2014. تان و همکاران،  اثر بگذارد

در 2018) را  خالق  گردشگران  هویت  تغییر  امکان   )
 پژوهش های خود بیان کرده اند. 

شخصی   های  سفر  به  تمایل  خالق  گردشگران 
سازی شده، سیال، انعطاف پذیر، مشارکتی و تعاملی  

ردشگران خالق سفر کردن با  گدارند. به عبارت دیگر،  
ز ترج  یادیتعداد  و  ندارند  دوست  را  افراد    ح ی از 

تک  دهندیم  صورت   ایکوچک     یهاگروه  ، یبه 
کنند  یخانوادگ گردشگری    سفر  در  مسئله  این  که 

شود،   می  محقق  خوبی  به  عشایر  محوریت  با  خالق 
و  زندگی  سبک  علت  به  عشایری  ده  خانوا هر  زیرا 

توانا فقط  خود  خاص  افراد مسکن  پذیرش  یی 
کم   صورت  در  فقط  این  بر  عالوه  دارد،  را  محدودی 

روزمره   زندگی  روند  که  است  گردشگران  تعداد  بودن 
شود.   نمی  مختل  چن  گردشگران  طرفدار    نیهم  آنها 

بند  یهاتور ن  یبسته  ثابت  برنامه  با  و    ،ستندیشده 
تما کنند،    لیبلکه  سفر  خودجوش  صورت  به  دارند 

ا  یها برنامه پذسفرشان  و    رینعطاف  زمان  هر  باشد، 
تما که  در    لی مکان  امکان  حد  تا  بتوانند  داشتند 

تغ   یها برنامه   سفر   یهابرنامهو    کنند  جادی ا  ریی سفر 
خواسته اساس  هاشخص  یهابر  آن  .  شود  میتنظ  ی 

زندگی عشایر اکثر اوقات همراه با اتفاقات پیش بینی  
است.   همراه  انگیز  هیجان  و  گردشگران  نشده 

در سفر هستند    یکامال مشارکت  یتجربه   ک یخواهان  
ا از  بق  نیو  تا  باشند  تحرک  بدون  و  منفعل    ه یکه 

بدهند  شانیکارها انجام  نم   ،را  آنها  دیآیخوششان   .
جا هتل  یبه  در  ست  یهاماندن  که چند  لوکس  و  اره 

رفاه امکانات  تما  شانیبرا  یتمام  است  به    لیفراهم 
باحضور   گفتگو  و  بحث  و  ارتباط  جامعه    ،  و  مردم 

ترج  یمحل  و  انجام    دهندیم  ح یدارند  و  سفر  تمام  در 
گردشگران در کار های    .باشند  داشته  مشارکت  هاکار

می   مشارکت  و  همکاری  عشایر  با  مختلفی  و  روزمره 
تهیه  آتش،  برای  چوب  آوری  جمع  مثل:  آب، کنند  ی 

مراقبت   دستی،  صنایع  بافت  چادر،  سیاه  کردن  تمیز 
تهیه  حیوانات،  غیره.  از  و  غذا  پز  و  پخت  لبنیات،،  ی 

  مردم  با  تعامل  و  ارتباط  برقرای  های اینعالوه بر همه 
 دوست  آنها.  است  مهم  بسیار  گردشگر   برای  حلیم 

مسائل مخالف صحبت    مورد در  محلی مردم  با  دارند
مسائل   مورد  در  را  آنها  نگرش  و  فکر  طرز  کنند؛ 
بدهند.   یاد  حتی  و  بگیرند  یاد  آنها  از  بدانند؛  مختلف 
از   بعد  ظهر  از  بعد  روز  هر  کنند  می  بیان  گردشگران 

اعضا با  روزمره  های  کار  از  عشایر فراعت  خانوداه  ی 
دور آتش نشسته و همراه با خوردن لیوان های چای  
دلنشین   های  آواز  و   اشعار  ها،  داستان  به  متعدد 
مسائل   مورد  در  و گفتگو  و به بحث  دادیم  می  گوش 
مختلف  می پرداختیم. در اکثر مطالعات موجود بیان  

سفر دنبال  به  خالق  گردشگران  که  است    های شده 
  محمدی)   تعاملی  ،(2018  زی،  یفانف   و  ژانگ)  مشارکتی

شده    سازی  شخصی  و  اختصاصی  ،(2019  همکاران،  و
همکاران،   و  سفر2014)تان  و    منعطف  و  سیال   های( 
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  هیچ   در   پذیر  انعطاف  و  سیال   سفر  ویژگی.  هستند 
 .نشد مشاهده گذشته مطالعات  از کدام

پژوهش چهارم  خص  با  تم  مقصد   یصه یعنوان 
وی  گردشگر  خوشه  چهار  و    یکی زیف   یهایژگیاز 

گردشگر  یط یمح  مقصد  به  ویمربوط    ی ها یژگی، 
گردشگر   یانسان مقصد  به  العاده  یمربوط  فوق  جو   ،

و تنوع در مقصد  ی  در مقصد گردشگر   ز یانگ   جانیو ه
ی بکر مقصد و  جاذبه  شده است.  ل یتشکی  گردشگر 

های   ویژگی  علت  به  تجربه  بودن  دسترس  قابل  غیر 
به   مربوط  محیطی  و  در  فیزیکی  گردشگری  مقصد 

برای   فرد  به  منحصر  و  خاص  تجربه  یک  زدن  رقم 
به   عشایر  سکونت  دارد.  مهمی  نقش  گردشگران 
خاصی  مناطق  در  خاصشان  زندگی  سبک  علت 

می   و  خود  زندگی   هاینیاز  بتوانند  تا  گیردصورت 
  در   معموال  آنها.  کنند  تامین  را  هایشاندام

  مناطق   این  و  کنند می  زندگی  ارتفاعات  و  ها کوهستان
  خیره   و  بکر  چنان  هم  هاانسان  ورود  عدم  علت  به

دربارهاس  مانده  باقی   کننده کسی  کمتر  و  آنها  ت  ی 
های گیاهی خاص، اطالعات دارد. این مناطق پوشش

 کننده،  خیره  مناظر  انگیز،  شگفت  های  دره  و  هاکوه
درامات  یوحش   یهاتپه طبیعت    ک ی و  کلی  طور  به  و 

بکر و عالی دارد. این ویژگی های طبیعی خاص سبب 
  و   نباشند  دسترس  در  راحتی  به  عشایر  شودمی

یک    گردشگران کردن  طی  به  ها  آن  به  رسیدن  برای 
مسیر طوالنی مجبور باشند که فقط بخشی از مسیر  

ی  بقیه   و  کرد  طی  مخصوص  هایماشین  با  توانرا می
پی با  باید  را  این  مسیر  بر  عالوه  کرد.  طی  روی  اده 

  بودن   کم  و  عشایری   مناطق  طبیعت   خاص  هایویژگی
و  تجربه  است  شده  سبب  عشایر  جمعیت بازدید  ی 

باشد.   کمیاب  تجربه  یک  عشایر  با  گذراندن  وقت 
های   پژوهش  نتایج  با  پژوهش  از  بخش  این  نتایج 

ویلسون،   و  همکاران،    2006ریچارد  و  تان    2014و 
گی های انسانی مربوط به مقصد  هماهنگ است. ویژ 

جامعه حائز  و  خالق  گردشگری  در  نیز  محلی  ی 
شامل   خاص  های  ویژگی  این  است.  بسیار  اهمیت 

سالم،    یغذاها،  و منحصر به فرد  خاص یسبک زندگ 
خالقانه  ،یع یطب و  و    یفرد  ی هایژگیو،  خوشمزه 

در    یعال   یریپذ  تی مسئول ،  راهنما  یت یشخص  راهنما 
جامعه و  ریعشا  ی قبال  ا  یستگیشای    ی عال   یحرفه 

و    راهنما متفاوت  عشایری  زندگی  سبک  است. 
کمیاب است و فقط تعداد محدود و انگشت شماری  
از کشور های جهان دارای جمعیت عشایری هستند.  
پیش   امکانات  بدون  طبیعت  در  زندگی  عشایر،  کوچ 

چادر( و رفته شهری و روستایی، مسکن خاص )سیاه  
فرد  به  منحصر  و  خاص  به  همگی  خاص  های  غذا 
غذای   است.  شده  منجر  عشایر  زندگی  سبک  شدن 

دامی   محصوالت  لبنیات،  عشایر    های سبزی  واصلی 
  جمع   اطرافشان  طبیعت  و  هاه از کوهک  است  خوراکی

شایری  محصوالت.  کنندمی  آوری   و   ارگانیک  کامال  ع
  بیشتر   جذب  به  منجر  مسئله  این  و  هستند  طبیعی

  سالم   و  غذایی   تنوع  بر  عالوه.  شودمی  گردشگران
  عشایر   توسط  غذا  پز  و  پخت  متفاوت  روش  آنها  بودن

  غذا  پختن.  کندمی  جلب  خود  به  را  گردشگران  توجه
نانرو پختن  آتش،  و  چوب  با  اجاق    محلی   هایی 

ی پنیر، ماست، دوغ، کره، روغن و دیگر  تهیه   متفاوت،
دامی     که   است  تجاربی  از  همگی محصوالت 

  قسمت   این  نتایج .  کندمی  زده  هیجان  را  گردشگران
 و  2014  همکاران،  و  تان  های  پژوهش  با  پژوهش  از

 مطابقت دارد.   2016هانگ و همکاران، 

راهنمای   نقش  پژوهش  های  یافته  اساس  بر 
ب خالق  گردشگری  در  مهم  گردشگری  عشایر  محور  ا 

در   عشایر  سکونت  محل  علت  به  ابتدا  در  است. 
امکان   تنهایی  به  گردشگران  دسترس  از  دور  مناطق 
ممکن   این  بر  عالوه  ندارند.  را  مناطق  این  به  سفر 
خانه   نزد  غریبه  گردشگران  پذیرفتن  از  عشایر  است 
نقش   دلیل  همین  کنند. به  خودداری  خود  خانواده  و 

بر  جا  این  در  و راهنما  پررنگ  عشایر  اعتماد  جلب  ای 
مهم است. عالوه بر این ها، عوامل زیر در مورد راهنما 

ویژگی است.  مهم  گردشگر   و  شخصیتی  هایبرای 
  و   دوستانه  رفتار  راهنما،قومی  هویت  شامل؛  هویتی

و  ن   بودن  پذیر  انعطاف  راهنما،  بودن  صمیمانه  گرش 
شامل؛  راهنما  عالی  پذیری  مسئولیت  راهنما؛  رفتار 
محیط   حفظ  و  طبیعت  به  نسبت  پذیری  مسئولیت 
زیست و مسئولیت پذیری نسبت به جامعه عشایر؛ 
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و    یآگاه  شامل  راهنما  ای  حرفه  های شایستگی
تار فرهنگ،  مورد  در  راهنما  زندگ  خ یاطالعات    ی و 

د کوهستان،  و اطالعات در مور   یآگاه،  ران یامروزه در ا
زندگ  عتیطب منطقه  عشا  یو    یی پاسخگو،  ریمردم 

  ت یریمد  ییتوانا و    و مناسب راهنما به سواالت  یعال
خواسته طبق  سفر  خود  یها خوب  و  جوش   متنوع 

میگردشگران ترجیح  گردشگران   را  خود  سفر  دهند. 
  یک   زیرا   بگذرانند،   محلی  و  بومی   فرد  یک   با  همراه 

بهتری    دیگران   به  نسبت  محلی  فرد بسیار  اطالعات 
منطقه مورد  مردم  در  طبیعت،  سکونت،  محل  ی 

  هامحلی، سبک زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم و باور 
  خالق   گردشگران.  دارد  بومی  مردم  محلی  هایسنت  و

  همه   با  ثابت  رفتار  دارای  که رسمی  راهنماهای  با  سفر
  پسندند، نمی  را  هستند   هاتور  همه  در   گردشگران

  و   دوستانه   رفتار   با  فرد   یک   با  دهند یم  ترجیح   بلکه 
  سفر   در  راحتی  احساس  تا  کنند  سفر  طبع  شوخ

 با  برخورد  در  راهنما  پذیری  انعطاف.  باشند  داشته
  و   متنوع  هایتقاضا  به  دادن  پاسخ  و  سفر  اتفاقات

  مدیریت   توانایی .  است  مهم  گردشگران  متفاوت
  سیال  و بودن نشده  ریزی برنامه   عین  در  سفر کردن

می  بودن را  خاصی  تجارب  و  مهارت  نیز   که   طلبدآن 
  در  بتواند باید  راهنما. آیدی هر کسی بر نمیعهده از

. کند  مدیریت  را  سفر  خوبی  به  الزم  شرایط
  رفتار  دارای  افراد  با  سفر   به  خالق  گردشگران

  شامل   مسئوالنه  رفتار  این.  دارند  تمایل  مسئوالنه
  زیست   محیط  طبیعت،  حفظ  به  نسبت  مسئولیت

احساس   و چنین  هم  و  آن  تخریب  از  جلوگیری 
نکردن   مختل  محلی،  جوامع  به  نسبت  مسئولیت 

آن اقتصاد  به  کمک  و  مطالعات  است  هازندگی  در   .
مورد  در  که  ای  مطالعه  خالق  گردشگری  پیشین 
مشاهده   باشد،  کرده  بحث  گردشگری  راهنمایان 

تان   اما  است؛  همکاران،  نشده  می  2014و    کنندبیان 
در  خ   گردشگران ای  حرفه  افراد  با  سفر  به  تمایل  الق 

کنند   کسب  معتبر  اطالعات  بتوانند  تا  دارند  مقصد 
مقوله  با  این  که  راهنما  ای  حرفه  شایستگی  ی 

 پژوهش با این مطالعه هم خوانی دارد. 

هیجان   و  العاده  فوق  جو  ایجاد  در  موثر  عوامل 
عو شامل؛  هم  طبیعی  انگیز  عوامل  هم  و  انسانی  امل 

این   از  پیش  که  طور  همان  است.  محیط  فیزیکی  و 
نیز گفته شد به لحاظ محیطی عشایر در مناطق دور  
دارد   فردی  به  منحصر  و  بکر  طبیعت  که  دسترس  از 

می   هوای   و  آب  سکوت،  بودن،  بکر   این  و  کنندزندگی 
. از  کندمی  برقرار منطقه  در خاصی جو  تمیز و پاکیزه

ویژگی عشایر  دیگر،  ه العاد  فوق  احساسی  هایطرف 
بین   تعامل  تسهیل  به  منجر  که  دارند  موثری 

  مهربان   مردمانی  عشایر.  شودگردشگران و عشایر می
 هستند،  برخورد   خوش  و   دوستانه  صریح،  رفتاری  با

  گونه  به  و  هستند   نواز   مهمان   بسیار  آنها   چنین   هم
  از   عضوی  گویی  که   کنندمی  برخورد  گردشگر   با   ای

دیگر  ط  از.  گردشگر  نه  هستند  ها آن  خانواده رف 
  خاص  جو  این  ایجاد  در  عشایر  ارتباطی  هایویژگی

  در   حضور  از  گردشگران  که  طور  همان  است؛  موثر
  نیز   عشایر  هستند  خوشحال  و  زده   ذوق  عشایر  بین

  آنها  از   و  هستند  حال  خوش  هاآن  حضور  از  متقابال
  عشایر   چنین  هم.  آورندمی  عمل  به  خوبی  استقبال

با گردشگران هستند    تعامل  و  ارتباط  برقراری  خواهان
خرسند   خود  محیط زندگی  در  حضور گردشگران  و از 

همکاران،   و  می  2019هستند.دین  ساکنان    کنندبیان 
حال در  خدمات  دهندگان  ارائه  و  که    یمقصد 

می می  ندیآگردشگران    ی باق  مقصد  در  روندو 
نتیجه،    مانند،می میدر   تحت   را  جو   توانندساکنان 

. در این پژوهش دو ویژگی ارتباطی و  قرار دهند  ریتأث
جو  ایجاد  در  موثر  محلی  جامعه  به  مربوط  احساسی 

 خاص در مقصد شناسایی شد.

خالق تنوع در    یگردشگر   یاصل   یهایژگیاز و  یکی
به عنوان    تیخالق  رایز  ،است   یگردشگر   شنهاداتیپ

اصل  م   یمنبع  تنوع   تیخالق  .شود یاستفاده  موجب 
گردشگر  هاتیفعال مقصد  اساس  شودیم  یدر  بر   .

  ی ها تیفعال  توانندیپژوهش گردشگران م  نیا   جینتا
عشا  یمختلف کنار  در  که    ریرا  دهند    شامل انجام 

پ  یتجربه  نورد  یرو  ادهی تور  کوه  طب  یو  بکر    عتی در 
کوچ همراه با    ی تجربه  ن؛ی نش  ریو خاص مناطق عشا

تجربه  ریعشا پ  یو  اقامت  تجربه   ریعشا  شیتور    ی و 
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آن  یزندگ ا  هاروزمره  از  کدام  هر  در    هانی که  خود 
نتایج    است.  یمتنوع و مختلف   یهاتیفعال   یرنده ی برگ

و   محمدی  پژوهش  با  هماهنگ  نیز  بخش  این 
 است. 2019همکاران،

 پیشنهادات 6
  زیر   کاربردی  پیشنهادات  پژوهش  نتایج  اساس  بر

  صاحبان   و  گردشگری   مسئوالن  گذاران،  سیاست  برای 
  به   توجه  با:  شود  می  ارائه  گردشگری  صنعت  مشاغل

  به   دسترسی  خالق  گردشگری  اصلی  عنصر  اینکه
 هایایل  و  جوامع  و  است  محلی  جوامع  زنده  فرهنگ

 وجود   ایران  کشور  و  کرمان  استان  در  عشایری  مختلف
  عرب   بلوچ،  لر،  کرد،  ترک،  لحاظ  به  کدام  هر  و  دارد،

  فرهنگ،  دارای  خود خاص  جغرافیایی منطقه و بودن
 صنایع  مسکن،  موسیقی،  رسوم،  و  ها،آدابسنت

  متفاوت   یکدیگر   با  غیره  و  ادبیات  غذا،  دستی،
  گردشگری   ریزان  برنامه  و   مسئوالن  رو،  ازاین.  هستند 

  لحاظ   به  هاآن  و  شناسایی  را   جوامع  این   توانند  می 
  های فعالیت  با  همکاری   به   تمایل  و  شرایط  بودن  دارا

 با   باید  مسئوالن.  دهند  قرار  بررسی  مورد  گردشگری
  فرصت  ایجاد   و  محلی  هایخانواده  اعتماد  جلب

 گردشگران،   برای  ها  آن  خانواده  و  خانه  در   حضور
  به .  کنند  فراهم  را  گردشگری  نوع  این  ایجاد  امکان

  تا   شود  انجام  هافعالیت  این  است  الزم  دیگر،  عبارت
  برنامه   با  محلی   ی¬جامعه  و  گردشگر   بین  ی ¬رابطه

  و   مسئوالن  این،  بر  عالوه.  شود  ایجاد  درست  ریزی
  برای   ریزی  برنامه  در  باید  گردشگری  ریزان  برنامه

(  یک :  کنند  توجه  مهم  ی¬ نکته  دو  به  خالق  گردشگری
  های خواسته  هم  که  باشد  ای  گونه  به  ریزی  برنامه

  محلی   ی¬ جامعه  هم  و  شود  برطرف  گردشگران
 جذب   باید  اقدام  اولین   رسد می  نظر  به.  شود  منتفع

  ها آن  آموزش  و  عشایری  هایخانواده  از  مستعد  افراد
  خالق   گردشگری  هایتور  راهنمایان  نقش  راستای  در

  را   محلی  فرد  یک   با  سفر خالق  گردشگران  زیرا   باشد؛
  تور   راهنمایان  صفات  این  بر  عالوه  دانند،می  تر  معتبر 

 پذیر،  انعطاف  نگرش  و   رفتار  ی¬زمینه  در  باید
  زیرا   ببینند،  آموزش  مختلف  شرایط  در  سفر  مدیریت

  دوست   را  ای   حرفه  افراد  با  سفر  خالق  گردشگران

  که   شود  تنظیم  ای  گونه  به  هاسفر  باید  دوم.  دارند
  زندگی   هم  شود،  برطرف  گردشگران  هایخواسته  هم

  واقعی   ی¬ تجربه  یک  و  نشود  مختل  محلی  ی¬ جامعه
 باید  مربوط  مسئوالن  سوم.  بخورد  رقم  نمایشی  غیر  و

  قابل   غیر   طریق   از   فکری   ی¬سرمایه  از  حفاظت  با
  سو   از   خالق  گردشگری  محصول  کردن  کپی

  جلوگیری   زمینه  این  در  خاص  اشخاص  هایاستفاده
  تجاربی   چنین  برای  تقاضا  علت  به  است  ممکن  کنند،

سب  برای  افرادی    رقم   ادعای  ظاهری   صورت  به  سود  ک
 و  کار  این  با  و  کنند  عشایر  با  خالق  تجربه  یک  زدن

  مقصد   تصویر  صوری  و  واقعی  غیر  ی¬تجربه  زدن  رقم
  .کنند  تخریب گردشگران نزد در را

  به   زیادی  توجه  باید  مقاصد  بازاریابی  سازمانهای
  داشته  خالق  گردشگران  برای  بازاریابی  تالشهای

  بازار   که  شد  بیان  پژوهش  نتایج  اساس  بر.  باشند
  ویژه   عالیق  با  کوچک  هایگروه  خالق  گردشگری  هدف
 باید   مقصد  گردشگری   بازاریابان   و  مسئوالن.  است

  از   گروه  هر  خاص  هایویژگی  با  متناسب  را  خود  کار
  گردشگران  از  ای  عده.  دهند   انجام  خالق  گردشگران

د،  نوجویانه  ی ¬تجربه  دنبال   به   خالق   بنابراین   هستن
  قرار   هدف  را  گردشگران  از  گروه  این  که  زمانی

  ها فعالیت  جدید  عناصر  است  بهتر  گیرند،می
  طور   به .  گیرند  قرار   نظر   مد  هاآن  و  شوند  برجسته

  در   خوابیدن  عشایر،  با  همراه  کوچ  تجربه  زندگی  مثال،
  در   نوآوری  با  را   گردشگران  این  توجه.  غیره  و  چادر

  طور  به.  کرد  جلب  توانمی  هم  سنتی  های شیوه
  با  کوچ از  مجازی  واقعیت هایتور دادن ترتیب مثال،

  دنبال   به   گردشگران   دیگر،   ی¬دسته.  عشایر
  دنبال   به   گردشگران   این.  هستند  یادگیرنده   ی¬ تجربه

 و  هستند  خود   سفر  طی  در  مهارت   و  اطالعات  کسب
  هدف  گردشگران  این   که  زمانی   است   معنی  بدان  این

 شود،  تقویت  را  هافعالیت  محتوای  باید  گیرندمی  قرار 
  گردشگران   از  گروه  این  اصلی   ی ¬انگیزاننده  عامل   زیرا

  بر   باید  مثال،  طور  به .  است  افراد  با  تعامل  خالق
  زندگی  مورد  در  مختلف  اطالعات  و  هامهارت  یادگیری

.  کرد   تاکید  غیره  و  دستی   صنایع  غذا،  طبیعت،  در
 دنبال  را  مسئوالنه   تجارب  گردشگران  دیگر  ی¬عده
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  و  محلی  فرهنگ   از  گردشگران  از  دسته  این.  کنند می
  میراث    از  حفاظت  به   و   هستند،  آگاه  سبز   مسائل 

 دیگر،   عبارت  به.  دهند  اهمیت  نیز  ناملموس  فرهنگی
  محلی   فرهنگی  مسائل  تا   کنند  تالش  باید   بازاریابان

 از  گروه  این   تا  کنند  ترکیب   سبز  مسائل   با  را
 .کنند جذب  را گردشگران

  یکی   شد  بیان  قبل  های  قسمت  در  که  طور  همان
  در   تنوع  خالق   گردشگری  اصلی  های ویژگی  از

  عنوان   به  خالقیت  زیرا  است،  گردشگری  پیشنهادات
  بودن   مهم  به  توجه  با.  شود می  استفاده  اصلی  منبع

  مناطق   هایقابلیت  و  گردشگران  برای  مقصد   در  تنوع
  نیز   را  خالق  گردشگری  بازار  توانمی  عشایری  جوامع  و

  به   تری  متنوع  پیشنهادات  و  کرد  بندی  بخش
  بخش   هر  خاص  مخاطبان  چنین  هم  و  داد  گردشگران

  زیادی   هایقابلیت  عشایری  ی¬ جامعه.  کرد  جذب  را
  مواد   متنوع،  هایغذا:  جمله  از  دارد،  غذا   بخش  در

 سالم،  هایغذا  و  طبیعی  و  ارگانیک  کامال  غذایی
  کامل   تولید  غذا،  پخت  متفاوت  روش  گیاهی،  هایغذا

 استفاده  محلی،  ی ¬جامعه  توسط   غذایی  اولیه   مواد
.  غذا  سرو  و   پخت  برای  متفاوت  و  خاص  ظروف  از

  ی ¬ توسعه  در  هاقابلیت  این  از  توانمی  رو،  ازاین
. کرد  استفاده  غذا  خالق  گردشگری  و  غذا   گردشگری

  کردن   مزه  دنبال  به  صرفا  ازگردشگران  بعضی  امروزه
 آماده  انتخاب،  هنر  بلکه  نیستند،  مختلف  هایغذا

  خوب،کسب   غذای  از   بردن  لذت  و  سروکردن  سازی،
  مهم   گردشگران  برای...    و  غذا  به  مربوط  هایمهارت

  های قابلیت  به  توجه  با   این  بر  عالوه.  است  شده
  برای   توانمی  عشایری  مناطق  در  غذا  گردشگری

  برگزار   غذایی_قومی  هایجشنواره  گردشگران  جذب
  هایبازی  دارای   عشایری  ،جوامع  این  بر   عالوه.  کرد

  در   خاصی  های مهارت  همچنین   و  خاص   محلی
.  هستند  سواری  اسب  و  اندازی  تیر  و  شکار  ی ¬زمینه

 پیشنهادات   در  را  هابازی  و  هامهارت   این  توانمی
  در  تنوع  به  طریق  این  به  و.  داد  قرار  گردشگر  تجربه

  .شد منجر   گردشگران  برای مقصد

  ی¬ توسعه  برای  پیشنهادات  دیگر  از   یکی
  فرهنگی   مراکز  طراحی  و  اندازی  ،راه   خالق  گردشگری

  مراکز   مفهوم.  است  عشایر  محلی  جوامع  معرفی  برای 
  توان می  مراکز   این  در.  است  رایج  دنیا  در  فرهنگی

شایری  هایفرهنگ  موزه  صورت  به  هرچند  را  ایران  ع
  یا   و  داخلی  سفر  اهالی  خارجی،  گردشگران  برای  ای

د،  سفر  اهل  که  مسن  افراد  حتی   به   نسبت  اما  نیستن
 روایت  دارند  نوستالژی   حس   و   ق  عر  عشایر  زندگی 

  فرهنگی   مراکز  این  در.  کشید  تصویر  به  و   کرد
 سبک  و  فرهنگ   موضوع  با  را  هاییرویداد  توانمی

  مناطق   سمت  به  را  افراد  تا  کرد  برگذار  عشایر  زندگی
  را   ایرانی  ی ¬جامعه  و  داده   سوق  شده  دیده  کمتر

  ضمن  طریق  این  از  و  کرده  حساس  هاآن  به  نسبت
  به   مناطق  این  در  گردشگری  مزایای  از   مندی  بهره

  منوی   در  توان می.  بپردازیم  هاآن  احیای  و  حفظ
  جوامع   هاینوشیدنی  و  ها غذا  هاخانه  این  خوراکی

  فروش   به  را  ها آن  اولیه  مواد  و  کرد  سرو  را   عشایری
( ظروف  ها،باف  دست)  عشایر  دستی  صنایع  رساند،

  به  را است جوامع این کهن و غنی  فرهنگ معرف که
  اندازی   راه  دیگر  پیشنهاد.  گذاشت  فروش  و  نمایش

  شهری   کودکان  برای   عشایری  طبیعت  ی ¬مدرسه
  در   که  استمفهومی  طبیعت   ی¬مدرسه.  است

  تعمیم   و  است  کرده  پیدا  رواج   ایران  در  اخیر  ی¬دهه
  زیرا .  باشد  مفید  و  کارگشا  تواندمی  عشایر   به  آن

  شوند می  تربیت   خاص  ای   گونه  به  عشایر  فرزندان
  شناسند، می  خوب  را  طبیعت  دانش  کم،  سنین  از  که

 پذیر  مسئولیت  و  جوش  و  جنب  پر  فعال،  بسیار
  بکر   طبیعت  و  عشایر  از   توانمی  رو،  ازاین.هستند 

 .کرد استفاده راستا این در اشان زندگی

 تحقیقات آتی 7
زیسته   تجربه  شناسی  پدیدار  به  مطالعه  این 
کرمان   استان  عشایر  محوریت  با   خالق  گردشگران 

  اصفهان   هایانجام شده است. با توجه به اینکه شهر
  صنایع   خالق  شهر   عنوان   به   ترتیب   به  نیز   ساری  و

  انجام .  اند  شده  یونسکو  ثبت  خوراک  و  دستی
 دو  این  از  کننده  بازدید  گردشگران  از  مشابه  مطالعات

  که   هاییفعالیت  مختلف  انواع  علت  به   شهر
  راستای   در  تواند کنند میمی  شرکت  آن  در  گردشگران

  های ی بازار گردشگری کشور مفید باشد. دادهتوسعه 
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شده  گردشگر   از  پژوهش  این آوری  جمع  داخلی  ان 
با اما  برای    است.  خارجی  گردشگران  جذب  به  توجه 

  تحقیق  شودی مقصد گردشگری پیشنهاد میتوسعه 
ی گردشگران خارجی نیز انجام شود.   زمینه  در  مشابه

ترین   مهم  از  محلی  مردم  با  تعامل  و  مشارکت 
.  شد  شناسایی  خالق  گردشگران  هاینیاز  و  هاخواسته

و  کننده  محدود  عوامل   بررسی  رو،  ازاین تعامل  ی 
تحقیق در    مفید   بسیار  تواندمی  آینده  هایمشارکت 

  گردشگران   هدف   بازار   که  زمانی  خصوص  به  باشد
 .باشد خارجی

 های تحقیقمحدودیت 8
اولین محدودیت تحقیق به دلیل ویروس کرونا ایجاد 
از   داده  آوری  جمع  و  مصاحبه  امکان  که  شد 
گردشگران خارجی را غیر ممکن کرد. هم چنین امکان  
محقق   و  نشد  فراهم  گردشگران  با  حضوری  مصاحبه 

از شد.  مجبور  تلفنی  مصاحبه  روش  از  استفاده   به 

 اتمطالع فقدان حاضر، تحقیق  هایمحدودیت دیگر

تجربه زمینه در مشابه با  ی  ی  خالق  گردشگری 
عشایر   در  تمامی  .بودمحوریت  شده  انجام  مطالعات 

حوزه در  ظرفیت  ایران  رویکرد  با  خالق  گردشگری  ی 
شهر در  است. سنجی  شده  انجام  مختلف  های 

  به   قادر  که  کنندگانی  شرکت  به  دستیابی  در  سختی
  یز ن  باشند،  خود  یتجربه   و  احساسات  دقیق  تشریح

از  یکی   تحقیق   این  در  که  بود  هاییمحدودیت  دیگر 
 داشت. وجود

 تضاد منافع. 9
 تضاد منافع ندارم

 

 

 منابع
 

Ali, F., Ryu, K., & Hussain, K. (2016). 
Influence of experiences on 
memories, satisfaction and 
behavioral  intentions: A study of 
creative tourism. Journal of Travel 
& Tourism Marketing, 33(1), 85-100. 

Bakhshandeh, Nusrat, Abbas, (1389). 
Investigating the Entrepreneurship 
Potential of Tourism in Iran's 
Nomadic Society, Labor and 
Society Monthly, No. 120 (121 
consecutive, June and July 2010)  (In 
persian). 

Blapp, M., & Mitas, O. (2018). Creative 
tourism in Balinese rural 
communities. Current Issues in 
Tourism, 21(11), 1285-1311. 

Booyens, I., & Rogerson, C. M. (2015, 
December). Creative tourism in 
Cape Town: An innovation 
perspective. In Urban Forum, 26 
(4), pp. 405-424. Springer 
Netherlands. 

Chen, C. F., & Chou, S. H. (2019). 
Antecedents and consequences of 
perceived coolness for Generation 
Y in the context of creative 
tourism-A case study of the Pier 2 
Art Center in Taiwan. Tourism 
Management, 72, 121-129. 

Colaizzi, P. F. (1978). Psychological 
research as the phenomenologist 
views it. 



 

149 

 . 151تا  123  صفحات .1400  تابستان . 37 شماره .10 دوره

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

پدیدار شناسی تجربه زیسته گردشگران خالق)مورد مطالعه:گردشگری خالق با محوریت  .  ، مهدی کاظمی و مرضیه جهانشاهی   محمد مهدی پورسعید 
 عشایر استان کرمان(

Dean, D., Suhartanto, D., & Kusdibyo, L. 
(2019). Predicting destination 
image in creative tourism: A 
comparative between tourists and 
residents. International Journal of 
Applied Business Research, 1(01). 

Florida, R. (2002). The rise of the creative 
class New York. Florida R, 743-755. 

Gholamrezaei, Saeed; Zayn Ali, Maryam; 
Naseri, Alireza; Nouraei, Soheila 
(2012). Nomadic tourism is an 
entrepreneurial opportunity in the 
tourism industry. The Second 
National Conference on Economic 
Development Strategies with a 
focus on regional planning  (In 
Persian). 

Godbey, G. (2008). Leisure in your life: 
New perspectives. State College, 
PA: Venture Publishing. 

Hung, W. L., Lee, Y. J., & Huang, P. H. (2016). 
Creative experiences, memorability 
and revisit intention in creative 
tourism. Current Issues in Tourism, 
19(8), 763-770. 

Ivanova, P. (2013). Creativity and 
sustainable tourism development. 
Икономика 21, 3(2), 108-120. 

Jackson, C., Vaughan, D. R., & Brown, L. 
(2018). Discovering lived 
experiences through descriptive 
phenomenology. International 
Journal of Contemporary 
Hospitality Management. 30 (11), 
3309-3325. 

Kim, J. H., Ritchie, J., & Tung, V. W. S. 
(2010). The Effect of Memorable 

Experience on Behavioral 
Intentions in Tourism: A Structural 
Equation Modeling Approach. 
Tourism Analysis, 15(6), 637-648. 

Lotfizadeh Dehkordi, Simin Dokht and 
Shahedi, Bahram, 2014, A Study of 
Creative City Indicators with 
Tourism Development Approach, 
International Conference on 
Sustainable Development, 
Strategies and Challenges Focusing 
on Agriculture, Natural Resources, 
Environment and Tourism, Tabriz 
,,, https: : 
//civilica.com/doc/355718 (In 
persian). 

Mohammadi, A., Moharrer, M., & 
Babakhanifard, M. S. (2019). The 
business model and balanced 
scorecard in creative tourism: the 
ultimate strategy boosters. Current 
Issues in Tourism, 22(17), 2157-2182. 

Mohammadi, Mustafa; Mirtaghian Rudsari, 
Seyed Mohammad, (2016), Creative 
Tourism Product Modeling: 
Development of 4P Model (People, 
Process, Place and Product), 
Tourism Planning and 
Development, 5 (18), 179-201(In 
Persian). 

Moustakas, C. (1994). Phenomenological 
research methods. Thousand Oaks, 
CA: Sage Publications. 

O'dell, T. (2007). Tourist experiences and 
academic junctures. Scandinavian 
Journal of Hospitality and 
Tourism, 7(1), 34-45. 



 

150 

3 شماره .10 دوره  . 151تا  123  صفحات .1400  تابستان . 7

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

پدیدار شناسی تجربه زیسته گردشگران خالق)مورد مطالعه:گردشگری خالق با . محمد مهدی پورسعید ، مهدی کاظمی و مرضیه جهانشاهی
 محوریت عشایر استان کرمان( 

Pernecky, T., & Jamal, T. (2010). 
(Hermeneutic) phenomenology in 
tourism studies. Annals of Tourism 
Research, 37(4), 1055-1075. 

Prentice, R., & Andersen, V. (2007). 
Creative tourism supply: Creating 
culturally empathetic  destinations. 
In G. Richards, & J. Wilson (Eds.). 
Tourism, creativity and 
development, pp. 89–107, London: 

Routledge. 

Rahimi, Razieh; Ghanbari, Yousefagh 
Barghi, Hamid. (1399). The effect of 
environmental-behavioral factors 
on the realization of creative 
tourism in tourism target villages of 
Isfahan province. Tourism Planning 
and Development, 9 (32), 1-18. Doi: 
10.22080 / jtpd.2020.17581.3163 (In 
persian). 

Remoaldo, P., Serra, J., Marujo, N., Alves, J., 
Gonçalves, A., Cabeça, S., & 
Duxbury, N. (2020). Profiling the 
participants in creative tourism 
activities: Case studies from small 
and medium sized cities and rural 
areas from Continental 
Portugal. Tourism Management 
Perspectives, 36, 100746. 

Rezvani, Ali Asghar, 2000, Joint Support 
for Cultural and Natural Heritage, 
Journal of the Faculty of Literature 
and Humanities, University of 
Isfahan, No. 22-23, pp. 1-14 (In 
persian). 

Richards, G., & Marques, L. (2012). 
Exploring creative tourism: Editors 
introduction. 

Richards, G., & Raymond, C. (2000). 
Creative tourism. ATLAS news, 
23(8), 16-20. 

Richards, G., & Wilson, J. (2006). 
Developing creativity in tourist 
experiences: A solution  to the serial 
reproduction of culture? Tourism 
Management, 27, 1209–1223. 

Tan, S. K., Kung, S. F., & Luh, D. B. (2013). A 
model of ‘creative experience’  in 
creative tourism. Annals of tourism 
research, 41, 153-174. 

Tan, S. K., Luh, D. B., & Kung, S. F. (2014). A 
taxonomy of creative tourists in 
creative tourism. Tourism 
Management, 42, 248-259. 

Toffler, A. (1980). The third wave. New 
York: William Morrow. 

UNESCO. (2006). towards sustainable 
strategies for creative tourism. In 
Discussion report of the planning 
meeting for 2008 international 
conference on creative tourism 
Santa Fe, New Mexico. . 

Virginija, J. (2016). Interaction between 
cultural/creative tourism and 
tourism/cultural heritage 
industries. Tourism–From 
Empirical Research Towards 
Practical Application, InTech, 
Croatia/Rijeka, 137-156. 

Zhang, Y. (2013, August). Study on the main 
characteristics and development 



 

151 

 . 151تا  123  صفحات .1400  تابستان . 37 شماره .10 دوره

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

پدیدار شناسی تجربه زیسته گردشگران خالق)مورد مطالعه:گردشگری خالق با محوریت  .  ، مهدی کاظمی و مرضیه جهانشاهی   محمد مهدی پورسعید 
 عشایر استان کرمان(

countermeasures of creative 
tourism. In 2013 International 
Conference on Education, 
Management and Social Science 
(ICEMSS-13). Atlantis Press. 

Zhang, Y., & Xie, P. F. (2019). Motivational 
determinates of creative tourism: a 
case study of Albergue art space in 

Macau. Current Issues in Tourism, 
22(20), 2538-2549. 

Zhang, Y., & Yu, X. (2018). Urban tourism 
and the politic of creative class: a 
study of the chefs in 
Macao. International Journal of 
Tourism Sciences, 18(2), 139-15 

 


