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چکیده

شهر یاسوج در منطقه ای قرار دارد که به خاطر طبیعت بکرش عنوان »پایتخت طبیعت ایران« را یافته است. این شهر 

در زمره ی شهرهایی قرار می گیرد که به دلیل نداشتِن میراث تاریخی، بیشتر نقش پشتیبانی خدمات به طبیعت گردان و 

بوم گردانی که به این منطقه می آیند را ایفا  می کند، در حالی که  در کنار سرمایه ی طبیعی، ویژگی های اجتماعی شهر نیز 

جاذبه های فرهنگی منحصر به فردی داراست. پارادایم گردشگری خالق در مقایسه با دیگر پارادایم های گردشگری که بر         

میراث ملموس و کالبدی شهر متکی هستند، بر زندگی روزمره و تجربه ی فعال و مشارکتی گردشگر و تعامل او با محلی ها 

تأکید دارد نه بر میراث کالبدی و طبیعی شهر.  این پژوهش در پی فهم آن است که با توجه به این که تمرکز 

گردشگری یاسوج در حال حاضر بر داشته های طبیعی و بوم گردی است، جایگاه الگوی گردشگری خالق در 

تجربه ی محلی ها و گردشگران چگونه است؟ این پژوهش به روش تحلیل کیفی محتوای مصاحبه هایی که با 

32 نفر از گردشگران یاسوج و شهروندان آن به دست آمده انجام شده است. »شهر- پشتیبان گردشگری«، 

»شهر– نمایش محصوالت فرهنگی« و »شهر- رویداد« سه مضمونی هستند که به عنوان یافته های پژوهش، 

با دیگر سطوح و فرم های سنتی گردشگری در شهر  توصیفگر ضرورت همپیوندی بستر گردشگری خالق 

یاسوج است. 
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مقد مه
می رود  سخن  الگوهایی  از  گردشگری  تکوین  سير  توصيف  در 
گردشگری  تأکيد  مورد  موضوع  و  گردشگران  ذائقه ی  براساس  که 
 )UNESCO, 2008( تفاوت هایی با هم دارند. سازمان جهانی یونسکو
گردشگری ساحلی، گردشگری فرهنگی و گردشگری خالق را سه 
الگوی مختلف می داند که به ترتيب معرف دوره هایی گذار در سير 
تکوین گردشگری هستند، به گونه ای که در دهه های اخير گردشگری 

خالق به مثابه فرم جدیدی از گردشگری معرفی شده است. 
از  مفهوم گردشگری ساحلی به طور سنتی به طيف گسترده ای 
منطق  در  که  می شود  اطالق  و سرگرمی  فراغت  اوقات  گردشگری 
ساحلی برقرار است )Hall, 2001, 62(. گردشگري فرهنگي عبارت 
و  جشن ها  هنرها،  سنت ها،  مکان ها،  از  مجموعه ای  دیدن  از  است 
و  تنوع  و  می کشد  تصویر  به  را  آن  مردم  و  مکان  یك  که  تجارتي 
شخصيت آن جا را منعکس می سازد. گردشگران فرهنگی می خواهند 
برای ارضاي نياز خود به کنجکاوي، مردمان دیگر را در محيط اصيل 
ببيند و با نمود فيزیکي فرهنگشان )هنر و صنعت، موسيقي، ادبيات، 
رقص، غذا، بازي، صنایع دستي، زبان و مراسم آیيني( مواجه شوند 
به  فرهنگی  گردشگری  تعریف  در   .)Jafari,     2000,  125�126(
رویکرد  و  یادمان ها۱  و  سایت ها  رویکرد  می شود:  اشاره  رویکرد  دو 
مفهومی2. رویکرد اول به طور عمده فرهنگ را به مثابه یك محصول 
توصيف می کند. به بيانی، گردشگری فرهنگی را به مثابه مصرف و 
دیدار از جاذبه های فرهنگی می پذیرد و دیدگاه به نسبت محدودی از 
انگيزه ها و فعاليت های گردشگران فرهنگی ارائه می دهد. اما رویکرد 
مفهومی، می کوشد تا گردشگری فرهنگی را از طریق تحليل انگيزه ها، 
 Mousavi et( تجربه ها و معانی گردشگری فرهنگی توصيف کند
الگوی گردشگری خالق  به  رویکرد دوم  واقع  در   .)al., 2016,  71

نزدیك می شود.
نسل اول گردشگری، یعنی گردشگری ساحلی تنها برای تفریح 
اول  نسل  واقع  در  است.  طبيعی  عناصر  به  وابسته  و  سرگرمی  و 
سروکار  گردشگری  اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد  با  کم تر  گردشگری 
دارد و از داشته های طبيعت مکان مقصد بهره می گيرد. گردشگری 
فرهنگی با ارتقا سطح توقع افراد و گرایش به حفظ و توسعه ی ميراث 
فرهنگی، بيشتر تمایل به فعاليت هایی چون بازدید از ساختمان های 
اما گردشگری در دهه های  تاریخی دارد.  بناهای  ميراثی، موزه ها و 
اخير به سمت فرم های خالقانه و تجربه ی رویدادها حرکت کرده است. 
امروزه یکی از ابعاد بزرگ گردشگری در دنيا گردشگری رویدادهاست. 
برای مثال شهر ادینبورگ اسکاتلند ميزبان جشنواره ی هنری است. 
در بيانيه ی جشنواره ی ادینبورگ آمده »ما می خواهيم بزرگ ترین، 
خالق ترین و در دسترس ترین جشنواره ی هنری اروپا باشيم«. این 
جشنواره نه تنها در کوچه ها و خيابان های این شهر برگزار می شود، 
بلکه گروهای هنری از سراسر دنيا دعوت می شوند تا به نمایش بپردازند 

)اعوانی و همکاران، ۱۳۹6، 6۳(. 
مطرح شدن مفهوم گردشگری خالق به ۱۹۹۳ بازمی گردد، زمانی 
بار  نخستين  برای   )Pearce & Butler,  1993(باتلر و  پيرس  که 
 Tan et( آن را به مثابه فرمی بالقوه برای گردشگری معرفی کردند

al., 2013, 155(. شکل گيری پارادایم گردشگری خالق را همسو با تغيير 
ماهيت مصرف  در عصر پساصنعتی و  شکل گيری  آنچه پاین  و  گليمور 
)Pine &   Gilmore,   1998( پارادایم  اقتصاد  تجربه۳  ناميدند می دانند. این 
نظریه پردازان معتقدند که امروزه در اقتصاد سرمایه داری شاهد گذار از توليد 
Mehmetoglu   &   En�(  و مصرف کاال به توليد و مصرف تجربه هستيم

gen, 2011(.  سخن  از  این  می رود  که   الگوهای مصرف تغيير کرده  
و  مصرف کنندگان خواهان خدماتی هستند که  تجربه ای خاطره   انگيز  و  
رضایت بخش را  بر ایشان رقم بزند،  نه  این که صرفاًً  بسته هایی خدماتی را  به  
مثابه کاال  دریافت  کنند. این گذار به نوبه ی خود  در صنعت گردشگری نيز  
رخ  داد. بسياری از گردشگران  امروزه  از کاالها و خدمات  تکراری،  بسته ای و 
از پيش تعيين شده دلزده هستند و تمایل به تجربه های شخصی  و  منحصربه 

 .)Richards, 2009, 78( فرد  دارند 
شعار اصلی گردشگری خالق »موزه های  کم تر، ميدان های بيشتر«4 
است. در این جا منظور از ميدان ها، بازدیدهای ميدانی5 است. بازدید 
ميدانی به معنای حضور گردشگر در مکان های مورد نظر و تجربه و 
تعامل عميق تر با زندگی واقعی و فرهنگ روزمره ی مکان مقصد است. 
گردشگری خالق گردشگران را در فعاليت های متفاوت، مانند صنایع 
دستی، هنر، آشپزی و دیگر فعاليت ها با خصلت های محلی درگير 
می کند. گردشگران به آرژانتين سفر می کنند تا رقص تانگو یاد بگيرند، 
به روسيه می روند تا نقاشی چهره را یاد بگيرند، به فرانسه می روند تا 
پخت غذای سنتی آن جا را بياموزند. در تعبير سنتی، گردشگری نوعی 
فرار گردشگر از روزمره6 بود در حالی که در دهه های اخير گردشگری 
تداوم زندگی روزمره است )Richards, 2011, 1233(. صرف نظر از 
بستر مکانِی شکل گيری پارادایم گردشگری خالق و دالیل آن، از آن جا که این 
اتفاقات روزمره ی زندگی یك فرهنگ  رویکرد بيشتر بر رویدادها و 
تأکيد دارد، نه ميراث فرهنگی ملموس و کالبدی آن، ظرفيت پذیرفتن 
الگوهای محلی را دارد، از  این رو  می توان پرسيد آیا هر شهری می تواند 

پذیرای الگوی گردشگری خالق باشد؟
شهر یاسوج به دليل طبيعت بکرش عنوان »پایتخت طبيعت ایران« 
را به خود اختصاص داده و یکی از قطب های گردشگری جنوب ایران 
به شمار می رود. هر سال به ویژه در بهار و تابستان،  مسافران بسياری 
به این شهر وارد مي شوند و یاسوج مهيای پذیرایی از این جمعيت 
می شود. تجهيز پارک ها برای اسکان گردشگران و ساخت مجموعه های 
اقامتی و تفریحی از مهم ترین برنامه های مدیریت شهری یاسوج در 
راستای تأمين زیرساخت های گردشگری بوده  است. در سال های اخير 
بحث ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری یاسوج نيز مطرح شد 

هرچند تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. 
خود شهر یاسوج قدمت چندانی ندارد. دولت مرکزی در ۱۳42 
با هدف کنترل شورش های گروه های عشایری، نيروهای نظامی را به 
این منطقه گسيل داشت و در واقع با ورود نيروهای نظامی و اسکان 
آن ها در منطقه هسته ی اوليه ی شهر یاسوج فعلی پی ریزی شد؛ زیرا 
اراده ی دولت بر آن بود تا با ایجاد دوایر دولتی و استقرار نيروهای 
نظامی و کارمندان دولت، زمينه ی حضور و نفوذ خود را بيشتر کند 
تا از این طریق بتواند اوضاع منطقه را تحت کنترل خود داشته باشد 
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با  این رو در مقایسه  از  )حسينی خواه و زنگی آبادی، ۱۳۹6، ۱4۸(. 
مختلف  الیه های  از  برخورداری  و  قدمت  به واسطه ی  که  شهرهایی 
ميراث تاریخی- فرهنگی جاذب گردشگران هستند، به نظر می رسد 
خوِد  نه  حاضر  حال  در  یاسوج  گردشگری  اصلی  جاذبه ی  و  مقصد 
شهر بلکه منطقه ای ست که شهر در آن واقع شده است؛ از یك سو 
رودخانه ها، آبشارها، تپه ها و مناطق یيالقی پيرامون، مکان استقرار و 
حضور گردشگران هستند و از سوی دیگر بوم گردی در مناطق استقرار 
عشایر و آشنایی با شيوه ی زندگی آن ها از دیگر جاذبه های مهم این 
منطقه است. اما سؤال این است که خود شهر چه جایگاهی در تصویر 
گردشگری آن یافته است و چه توقعی برای آینده ی  آن وجود دارد. 
در حال حاضر شهر یاسوج بيشتر نقش پشتيبانی گردشگری منطقه 

را بازی می کند. 
آینده ی  درباره ی  پژوهشی  در  حسينی خواه     )۱۳۹6(  و  تقوایی 
گردشگری شهر یاسوج، و با تحليل دلفی مصاحبه های انجام شده با 
صاحب نظران، شاخص هایی را به مثابه پيش ران های کليدی و مهم 
برای توسعه ی گردشگری شهر یاسوج معرفی کرده اند. این شاخص ها 
عبارتند از: شرایط آب و هوایی و اقليم، وجود طرح جامع گردشگری، 
تأسيسات زیربنایی، رسانه ها، خدمات رفاهی، آداب و رسوم، بخش 
خصوصی و امنيت )تقوایی و حسينی خواه، ۱۳۹6(. به نظر می رسد 
شاخص ها و سناریوی پيشنهادی پژوهش نامبرده بيشتر بر سطوح 

کالن عناصر گردشگری یاسوج تأکيد داشته است نه بر رویدادهای 
روزمره و عرصه ی عمومی، که مورد تأکيد گردشگری خالق است. 
تجربه ی واقعی گردشگران و شهروندان، به مثابه دو عنصر اجتماعی 
اصلی گردشگری یاسوج، می تواند توصيف گر وجهی دیگر از وضعيت 
گردشگری این شهر و نيازهای آتی آن باشد. آیا گردشگری خالق 
در تصور شهروندان و گردشگران یاسوج می تواند فرمی از گردشگری 
باشد که زندگی روزمره ی خوِد شهر را درگير تجربه ی گردشگری کند؟ 
این پژوهش در پی فهم آن است که با توجه به این که تمرکز 
گردشگری یاسوج در حال حاضر بر داشته های طبيعی و بوم گردی 
است، جایگاه گردشگری خالق )که بيشتر بر رویدادها و زندگی روزمره 
تمرکز دارد( در تجربه ی محلی ها و گردشگران چگونه است؟ در بخش 
مرور ادبيات مفاهيم مرتبط با گردشگری خالق مورد تحليل قرار گرفته 
است تا چارچوب مفهومی پژوهش به دست آید. در این مرحله هدف 
از مرور ادبيات ایجاد حساسيت نظری7بوده است. منظور از حساسيت 
نظری، توانمندی ذهنی پژوهشگر برای شکل دهی به مفاهيم، از دل 
داده های بی شکل طی تحليل است. این پژوهش به روش تحليل کيفی 
محتوای مصاحبه هایی که با ۳2 نفر از گردشگران یاسوج و شهروندان 
آن به دست آمده انجام شده است. یافته های پژوهش سهم گردشگری 
خالق را در تصویر مصاحبه شوندگان برای آینده ی گردشگری یاسوج 

توصيف می کنند.

2- مرور ادبیات

 Richards & Raymond, 2000,( در تعریف ریچاردز و ریموند
توسعه ی  برای  را  موقعيتی  گردشگران  به  خالق  گردشگری      )18
فعال  از طریق مشارکت  که  پيشنهاد می دهد  پتانسيل خالق خود 
بدان سفر می کنند کسب  در تجربه ی خصوصيت های مقصدی که 
می شود. سازمان جهانی یونسکو در 200۸ در بيانيه ی خود گردشگری 

خالق را این گونه معرفی کرده است: 
کارشناسان »گردشگری خالق« را نسل جدید گردشگری پس از 
نسل اول گردشگری ساحل )سفر اوقات فراغت و برای استراحت( و 
نسل دوم: گردشگری فرهنگی )متمایل به فرهنگ و موزه ها( قلمداد 
ميدان های  کمتر،  »موزه های  شعار  با  خالق  گردشگری  می کنند. 
بيشتر« بر انجام فعاليت های تجربی و تعامل عميق تر با زندگی واقعی 
شهرها تمرکز می کند. در گردشگری خالق، گردشگر به تعامل بيشتر 
آموزشی، احساسی، اجتماعی و همچنين مشارکت با مکان، فرهنگ 
زندگی و مردم تشویق می شود. در نسل سوم گردشگری، گردشگر 

.)UNESCO, 2008, 2( شبيه یك شهروند رفتار می کند
و  فعال  »تجربه ی«  از  عبارتند  خالق  گردشگری  معمول  اجزاء 
»مشارکتی«۸، که »خالقيت- مبنا« است و بيشتر به تجربه ی زندگی 
با »افراد محلی« و فرهنگ  مردم در مکان مقصد  ارتباط  روزمره  و 
 .)Richards, 2011, 1237; Tan et al., 2013, 153( می پردازد
ایوسویك و مایر )Ivcevic & Mayer, 2009( ليستی از ۱2۱ فعاليت 
خالقانه را در 5 موضوع اصلی دسته بندی کرده اند؛ توليد صنایع دستی، 
تجربه ی آداب فرهنگی، خالقيت در بيان خویشتن، خالقيت ميان- 

فردی و مصرف رسانه های بسيار پيشرفته. این فعاليت ها می توانند 
زمينه ی گردشگری خالق را فراهم کنند زیرا کاربر- مبنا۹ هستند و 
در نتيجه انگيزه ی درگير شدن با محيط و مشارکت را در گردشگر 
.)Ali et al., 2016, 88; Tan et al., 2013, 158( افزایش می دهند

گردشگری خالق بر »تجربه« تکيه دارد، یعنی به گردشگر این 
دست  تجربه ای  و  شود  درگير  محيطش  با  که  می دهد  را  فرصت 
مثابه  به  تجربه   .)Hung et al., 2016, 763( باشد  اول۱0داشته 
یك کاالی اقتصادی می تواند برای فرد خاطره ای فراموش نشدنی و 
منحصربه فرد از مکان خلق کند و باعث ميل به دیدار دوباره از آن جا 
شود، چنان که بقای اقتصاد گردشگری نيز وابسته به تکرار مصرف 
 Pine & Gilmore 1998,( کاالست؛ تکرار تجربه. پاین و گليمور
1999( معتقدند که تجربه زمانی منحصر به فرد است که طی آن 
مصرف کننده بتواند تغيير کند۱۱. یعنی تغييری در دانش یا تفکر او 
را  نيازهای فکری۱2  نيز   )Anderson, 2007( اندرسن  ایجاد شود. 
در کنار نيازهای پایه۱۳ و نيازهای اجتماعی۱4 گردشگر مهم می داند؛ 
را تجربه  نياز دارد چيزهای خاص، جالب و چالش برانگيز  گردشگر 
کند و با محيط درگير شود. این که هر مکانی چگونه چنين نيازی 
وابسته  مکان  آن  ظرفيت های  به  زیادی  اندازه ی  تا  دهد  پاسخ  را 
است. هر مکانی ظرفيت آن را دارد که ترکيب منحصر به فردی از 
دانش، مهارت ها، کيفيت های کالبدی، سرمایه ی اجتماعی و اتمسفری 
Rich�(  خلق کند که تجربه ی خالقيت را برای گردشگر رقم بزند

بازی  مهمی  نقش  رویدادها۱5  باره  این  در   .)ards, 2011, 1238
می کنند. آبراهامز  )Abrahams, 1981( به دو نوع مختلف رویداد در 
گردشگری خالق اشاره می کند؛ رویدادهای جاری و روزمره ی مکان۱6 

پذیرش گردشگری خالق در تجربه ی شهروندان و گردشگران شهرهای  پشتيبان 
گردشگری؛ نمونه ی موردی شهر یاسوج
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و رویدادهای بزرگ۱7 که تجربه های غيرعادی را فراهم می کنند و اغلب 
 .)Morgan, 2007, 116( معنای نمادین دارند، مانند فستيوال ها

 Tan, et al.,( در گردشگری خالق تجربه محمل خالقيت است
159 ,2013( و اما خالقيت چيست و چه چيزی تجربه ی گردشگری 
را به تجربه ای خالقانه تبدیل می کند؟ به طور کلی دو دیدگاه متمایز 
درباره ی مفهوم خالقيت وجود دارد. دیدگاه نخست خالقيت را امری 
فردی و منحصر به توانایی های فرد می داند، و با واژگانی مانند نو، خاص و 
ناب و مفيد آن را تعریف می کند )Tan et al., 2013, 157(. اما دیدگاه 
دوم خالقيت را تابع فرآیندهای اجتماعی18 و امری اکتسابی تلقی می کند. 
خالقيت پدیده ای ذهنی است که تقریباًً برای همه وجود دارد. استعدادی 
اکتسابی ست که در طول زندگی به دست می آید و رشد می کند و بسيار 
متأثر از محيط اجتماعی است که فرد تجربه می کند. پژوهش های اخير 
خالقيت را دیگر نه فرایندی که در ذهن یك فرد رخ می دهد، بلکه فرایندی 
 Tan et(      می دانند که در محيط اجتماعی و  رابطه ی بين   افراد شکل می گيرد
 .)al., 2013, 157; Simonton, 2000, 154; Richards, 2011, 1226
تيلور )Taylor, 1988( به بررسی تعاریف متعددی از خالقيت 
پرداخته و آن را به طور کلی در چهار بعد اصلی توصيف می کند که 
با مدل 4پی۱۹ خالقيت که از سوی رودز )Rhodes, 1961( منطبق 
Rich�(  است: فرد خالق، فرآیند خالق، محصول خالق و محيط خالق

ards, 2011, 1226; Tan et al., 2013, 158(. هر فردی ویژگی های 
متفاوتی نسبت به بقيه افراد دارد، مانند شخصيت، نگرش، هوش، خلق 
و خوی و عادت ها و رفتارها مانند کنجکاوی، پایداری، استقالل و آزاد 
بودن. فرآیند خالق یك سری مراحل متوالی یا چرخه ای است که طی 
زمان رخ می دهد. خالقيت در یك دوره ی زمانی ایجاد می شود نه در 
یك لحظه. محيط خالق بستری است که هم بر خالق اثر می گذارد و 
هم خود از کار خالقانه ای که توليد می شود تأثير می پذیرد. در واقع 
محيط خالق رابط ميان انسان و موجودات و محيط پيرامون است 
)Jordanous, Anna, 2016, 196�200(. در پژوهش های اخير نقش 
محيط اجتماعی و محيط کالبدی در توليد خالقيت اهميت بيشتری 
یافته است )Tan et al. , 2013, 158; Richards, 2011, 1226(؛ 
به گونه ای که خالقيت به مثابه پس زمينه ای برای گردشگری20ـ  تأکيد 
بر محصول خالق و فعاليت خرید کردن و تماشا کردن ـ به سوی 
خالقيت به مثابه یك فعاليت2۱ـ  با تأکيد بر مشارکت و درگير شدن با 
 Richards,( مردم و محيط، تجربه کردن و آموختنـ  تغيير کرده است
1239 ,2011(. در گردشگری خالق رابطه ی ميان گردشگر و مردم 
زمانی  گردشگری  تجربه ی  بلکه  نيست،  فرمال  رابطه ای  نيز  محلی 
از نوع خالقيت می شود که گردشگر در تعامل با محيط اجتماعی، 
محلی بودن را تجربه کند یا در فرم های محلی خالقيت سهيم شود. 
به این ترتيب تجربه ی گردشگری خالق نه تنها خالقيتی مشارکتی22 
است، بلکه در عالی ترین حد آن، مرز ميان توليدگر و مصرف کننده 
از بين می رود و خالقيت تبدیل به فعاليتی می شود که توليدکننده ی 
.)Richards, 2011, 1234( محلی و مصرف کننده را یکی می کند

3- روش پژوهش

شده  استفاده  محتوا2۳  کيفی  تحليل  روش  از  پژوهش  این  در 
تفاوت  و  بر شباهت  داده هایی کيفی که  تحليل  برای  است؛ روشی 

ميان داده های یك متن متکی است. در روش تحليل کيفی محتوا 
و  استقرایی24  رویکرد  می شود؛  اشاره  مختلف  رویکرد  دو  تفاوت  به 
رویکرد قياسی25. رویکرد استقرایی ـ که داده- مبنا یا متن- مبنا26 
نيز ناميده می شودـ  با مقایسه ی داده ها در پی کشف مفاهيم، مقوالت 
و مضامين است؛ پژوهشگر از داده حرکت می کند و به فهمی نظری 
نيز  مبنا27  مفهوم-  که  ـ  قياسی  رویکرد  در  اما  می رسد.  پدیده  از 
گفته می شود ـ پژوهشگر درون داده ها در پی مفاهيمی است که از 
پایگاهی نظری استخراج شده باشد، یعنی از نظریه به سمت داده ها 
حرکت می کند )Graneheim et al., 2017, 30(. در این پژوهش 
با توجه به ویژگی های خاص شهر یاسوج و رابطه ی آن با گردشگری 
منطقه، از آن جا که مفاهيم و مدل های ارائه شده در نظریه های موجود 
ارتباط مستقيمی با پرسش های پژوهش درباره ی جایگاه گردشگری 
خالق در چنين شهرهایی را توصيف نمی کنند، رویکرد استقرایی در 
تحليل داده ها انتخاب شده است تا مضامين توصيفگر تجربه ی افراد 

در فرایندی استقرایی ساخته شوند.
یك موضوع محوری در روش تحليل کيفی محتوا، تصميم گيری 
درباره ی نوع داده هاست؛ در این روش داده ها عمدتاًً از دو نوع است؛ 
یکی تحليل محتواهای آشکار2۸ و توصيف مستقيم داده های واضح 
آن ها، و دیگری تحليل محتوای پنهان2۹ و تفسير معناهای نهفته در 
 Downe�Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman,( متن
106 ,2004(. در این پژوهش داده ها از نوع دوم هستند، یعنی معنای 
نهفته در توصيف های شرکت کنندگان مورد تحليل قرار گرفته است. 
متن ها از طریق مصاحبه ی نيمه ساختاریافته با 20 نفر گردشگر یاسوج 
و ۱2 نفر از شهروندان یاسوج به دست آمده است. متداول ترین روش 
نمونه گيری در روش تحليل کيفی محتوا، نمونه گيری هدفمند۳0 است، 
زیرا پژوهشگر می باید نمونه هایی را انتخاب کند که درباره ی پدیده ی 
مورد پژوهش دانش کافی داشته باشند )Elo et al., 2014, 4(. در 
این پژوهش گردشگران یاسوج به دو شيوه ی کلی انتخاب شده اند؛ 
نخست مراجعه به مکان هایی که از اهداف گردشگران هستند )مانند 
آبشار( و دوم کمك گرفتن از راهنماهای تورهای گردشگری برای 
پيدا کردن کسانی که به این شهر سفر تفریحی داشته اند. در مصاحبه 
با شرکت کنندگان سؤاالتی کليدی راهنمای هدایت مصاحبه با هر 
دو گروه )ساکنان و گردشگران( بوده  است. این سؤاالت در تناظر با 

مؤلفه های گردشگری خالق )جدول   ۱(:
- )فرد خالق( از نظر مصاحبه شوندگان، شهر یاسوج توسط چه 

گردشگرانی و با چه انگيزه هایی تجربه می شود؟ 
ميان  فعال  تعامل  نحوه ی  بر  را  عواملی  چه  )فرایند   خالق(   -

گردشگران با شهر یاسوج و ساکنان محله های آن مؤثر می دانند؟  
- )محيط   خالق( چقدر شهر بستر مواجهه ی زندگی روزمره ی خود 

و تجربه ی گردشگری را دارد؟
- )محصول خالق( چه ظرفيت  هایی برای تجربه ی گردشگری در 

شهر یاسوج می شناسند؟ 
تحليل  روش  در  تعریف شده  گام های  براساس  پژوهش،  این  در 
 Erlingsson, 2017; Graneheim & Lundman,( کيفی محتوا
2004( فرایندی نظام مند طی شده است؛ در آغاز متن ضبط شده ی 
هر یك از مصاحبه ها پياده شده و واحدهای معنایی۳۱ آن استخراج 
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شده اند. سپس واحدهای معنایی چکيده۳2 شکل گرفته اند و طی فرایند 
کدگذاری باز، برای واحدهای معنایی فشرده برچسب ها یا کدهایی 
تعریف شده است. سپس با مقایسه ی ميان کدهای شکل گرفته در 
نمونه ها، فرایند مقوله بندی انجام شده و خوشه های مقوله ها۳۳ شکل 
گرفته اند. معنای نهفته در هر خوشه مبنای ساخت مضامين۳4 قرار 
گرفته اند )جدول2(. فرایند نمونه گيری و تحليل متن مصاحبه ها و 

مقایسه ی کدها تا نقطه ی اشباع مضامين پيش رفته است. 

4- محدوده ی مورد مطالعه
شهر یاسوج با مساحتی برابر با 40000 هکتار، از شمال و شرق به 
ارتفاعات زاگرس، از جنوب به رودخانه ی بشار و روستاهای اکبرآباد 
و نجف آباد، از جنوب غربی به شهرک صنعتی و روستای بلوکو، از 
غرب و شمال غربی به رودخانه ی مهریان و روستاهای مهریان، شرف 
آباد عليا، شرف آباد سفلی و شرف آباد وسطی محدود می شود. یاسوج 
از نظر تقسيمات سياسی کشور مرکز استان کهگيلویه و بویراحمد و 

مرکز شهرستان بویراحمد است. 
بررسی روند شکل گيری نقاط شهری در استان کهگيلویه و  بویراحمد 
طی۸0 سال اخير نشان می دهد که در ۱۳۳5 استان فاقد سکونتگاه 
شهری بوده و جمعيت ساکن در این منطقه به صورت عشایر غير 
ساکن یيالق و قشالق می نمودند. در سال ۱۳45 سه نقطه ی شهری 
براساس مالحظات مختلف در این استان شکل گرفت. جمعيت شهر 

یاسوج در۱۳۹0 به ۱0۸505 نفر و در ۱۳۹5 به ۱۳45۳2 نفر در سال 
می رسد، یعنی از نرخ رشد 2,۳ درصدی برخوردار بوده است   )سازمان 
نفوس و مسکن، ۱۳۹5(. به این ترتيب فرهنگ عشایری از مهمترین 

ویژگی های این منطقه در کنار طبيعت منحصر به فرد آن است.
نخست  است؛  گردشگری  جاذبه های  از  دسته  دو  دارای  یاسوج 
جاذبه های طبيعی )مکانی( مانند آبشار یاسوج، رودخانه بشار، پارک 
جنگلی، تپه کوه نوردی محمودآباد و روستای دهنو، که می توان از آن 
به عنوان جاذبه های مملوس یاد کرد. دسته ی دوم جاذبه های از جنس 
ویژگی های اجتماعی و فرهنگی هستند که ریشه در آداب و رسوم و 
آیين های محلی دارند، مانند: شاهنامه خوانی لری، رقص دستمال ها، 
زیورآالت محلی )ميخك و ِمهلو پرطرفدارترین صنایع دستی استان(، 

موسيقی محلی، الالیی بویراحمدی و شعر لری.
و  فرهنگی  ميراث  اداره ی  گردشگری  کارشناس  گفته ی  طبق 
گردشگری استان ساليانه نزدیك به 4 ميليون نفر گردشگر به استان 
نفر آن در  بویراحمد مراجعه می کنند که یك ميليون  کهگيلویه و 
شهر یاسوج و در مناطق آبشار یاسوج، چشمه نباتی، پارک مهرورزی، 

پارک ساحلی و پارک جنگلی اسکان داده می شوند.

5- یافته های پژوهش

طی تحليل محتوای مصاحبه ها )جدول 2( با دو گروه گردشگران 
و محلی ها، ۸ مقوله به دست آمده که براساس ماهيت آنچه توصيف 

جدول 1- مؤلفه ها و معیارهای تجربه ی گردشگری خالق. 

 یگردشگریخالقمعیارهایتجربه یگردشگریخالقماهیتتجربه هایتجربهوخالقیتمولفه
ی  های فرهنگی ملموس و ناملموس/ تجربه ی سرمایه تجربه ی جدید/ آموختن و فعالیت خالق بسترهای تجربه محیط خالق 

 رویدادهای روزمره و رویدادهای خاص 
مبنا/ یادگیری/ تغییر در دانش و  -های کاربر مشارکت فعال/ فعالیت تعامل آموزشی، احساسی و اجتماعی فرایند خالق

 آگاهی گردشگر 
های خالقانه/ نیازهای  ی حواس/ شکوفایی مهارت درگیر شدن همه ی محلی و گردشگران های جامعه نیازها و انگیزه فرد خالق

 ماعیفکری در کنار نیازهای پایه و اجت
کننده، تولید فرهنگ  یکی شدن تولیدگر و مصرف محصول خالق

 جمعی 
ی  تولید فضای اجتماعی/ فضای رویدادی/ فضای تعاملی/ تجربه

 محلی بودن
 

تصویر 1- نقشه موقعیت کانون های گردشگری همجوار شهر یاسوج و موقعیت محدوده های اسکان مسافران. این مسافران اغلب از مناطق اطراف )مانند اصفهان، بوشهر و 
شیراز( به قصد طبیعت پیرامون شهر به این محدوده سفر می کنند.

پذیرش گردشگری خالق در تجربه ی شهروندان و گردشگران شهرهای  پشتيبان 
گردشگری؛ نمونه ی موردی شهر یاسوج
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می کنند، در دو دسته ی کلی می توان مطرح شان کرد؛ مقوالتی که 
که  مقوالتی  و  هستند،  یاسوج  گردشگری  موجود  وضع  توصيفگر 

توصيفگر نيازها و ظرفيت ها برای آینده ی گردشگری این شهرند:

5-1. مقوالت توصیفگر وضع موجود گردشگری یاسوج در 
تجربه ی مصاحبه شوندگان

ارجاع  عدم  و  منطقه  سطح  به  گردشگری  جاذبه های  تعمیم 
آن ها به شهر

هر دو گروه شرکت کنندگان در برشمردن جاذبه های گردشگری 
یاسوج و دالیل حضور گردشگران، موضوعاتی را مطرح می کنند که 
ارجاع مکانی آن ها نه شهر یاسوج بلکه منطقه ی پيرامون آن است. 
طبيعت گردی و تنوع عناصر طبيعی مانند تپه ها، آبشارها، رودخانه ها، 
کوهستان و ... از مهم ترین دالیل حضور گردشگران چه گردشگران 
معمولی و چه طبيعت گردان حرفه ای است. همچنين با توجه به این 
که همچنان الگوی زندگی عشایری در منطقه تا اندازه ای وجود دارد، 

    معنایی چکیدهواحدهای نمونه از 
 مضامین ها مقوله کدها گردشگران ها محلی

بکرجنبه بیمنطقههای طبیعت محصوالت: و عشایری زندگی نظیر،
بازیارگانیکآن رقصو ،روستاها، ها در گرفتن قرار راه4هایمحلی،

کوهستانیوراهیکهآبهایگرمجنوبرابهاصفهانومرکزکشورمتصل
هایقدیمی،رشتهکوهدناوغارها،خانههاکاروانسراهاونغارهپلکرده،می
هاو...هایپرآب،رودخانهدره

بوم و منطقه جاذبهطبیعت یگردی
دلیل به توقف است، منطقه اصلی
شدن محدود هوایی، و آب خوش

حاشیه طبیعت به شهر از اشبازدید
تنگه آبشارها، تپه)پارکساحلی، یها،

بومجهانگ بکرردی(، طبیعت و گردی
جاذبه و قدمت شهر ندارد،منطقه، ای

طبیعت در گردشگران اسکان تمرکز
یشهرحاشیه

جاذبهعشایرزندگیگردی،گردی،بومطبیعت هایتعمیم
سطح به گردشگری
ارجاع عدم و منطقه

هابهشهرآن

ود
وج

ع م
ض

ف و
صی

تو
 

تعاملشهربامنطقه
 پشتیبان -شهر

توقف گردشگری منطقه و تبدیلشدنبهمحلگذر بهخاطر تبعاتگردشگریبرایشهر
راهی؛گردشگریهیچباراقتصادیوفرهنگیبرایخودشهرنداردوبین

حتیمحیطزیستآبشارورودخانهبشارراهمتخریبکردهاست.شهردر
شود.فصولگردشگریدچارهرجومرجوبینظمیمی

عدمتعاملگردشگرانبامردمشهرو
ها،توقفدریاسوجدرمسیرسفرمحله

بهشیرازیااصفهان،

گردشگری تبعات گذار، مکان یاسوج
برایشهر

یکسویهمواجهه یی
گردشگرباشهر

مشاهده قابل و چشمگیر نمیآثار یاسوج شهر درون یافت،ای توان
نمی قدمتیحدود یاسوج شهر باشیم، گردشگریشهریداشته ۵۰توانیم

هایبومیشدهاست،سالهداردوشهریشدنآنمانعازتوجهبهجاذبه
انجامدگرداندنیکگردشگردرونشهربیشتربهنشاندادنمعضالتمی

دنفرهنگوسنتاصیلودیرینهعشایری،تانمایان

شانرافقطدرزندگیباعشایرفرهنگ
اطرافمی روستاهای باید دید، توان

بوم زندگیبرای شوند، تقویت گردی
کرده تضعیف را فرهنگشان شهری

است،

فقدانمیراثفرهنگیدرشهر،تضعیف
شدن شهرنشین عشایری، فرهنگ

عشایر

ب شهر ماهیت امنافات
فرهنگوسنتعشایری

منطقه

زمینه نشدهیدر ظرفیت،گردشگریکاریانجام حتی،سازینشدههنوز
هایگردشگریبهیکدسشوییعمومیمناسبنداریم،اولبایدزیرساخت
جذبگردشگرویطورکاملمهیاشود،مدیریتشهرکارزیادیدرزمینه

جاذبه ندادشناساندن انجام شهر این برنامههای لزوم است، برایه ریزی
ها،تبلیغمراکزتوریستی،تقویتحملآموزشفرهنگگردشگریبهمحلی

ونقلعمومی،

زیرساخت ضعف مدیریت، ها،ضعف
گردشگر،برنامه چذب برای ریزی

آموزشتبلیغ

مدیریت و نظم لزوم
جذبزیرساخت برای ها
گردشگر

ت
رفی

 ظ
ا و

زه
نیا

 
ده

آین
ی 

برا
ها 

 

بهوجههوهویتفرهنگینیاز
نمایش عناصر  -شهر

 فرهنگی
بهپهنه ومکاننیاز ها متمرکزیمردمسیسموزهأتهایمتمرکز: شناسی،

عشایریو-هایسنتییصنایعدستیوفرآوردهنمودنبازاریبرایعرضه
به را فرهنگلر بتوان که باز یکفضای حداقلداشتن فصلی، گیاهان

یچسالن،نمایشگاهیامحلیکهاینفرهنگزیبارابهنمایشگذاشت،ماه
رسانیدراینزمینهنمایشبگذاریمنداریمومهمترازهمهماهیچاطالع

نداریم.

زیرساخت برایتأمین فرهنگی های
آشناییبامیراثفرهنگیمنطقه)مانند

نمایشگاه صنایعبرگزاری موقت های
ییدستی،غذاهایمحلیوغیره(،آشنا

باصنایعدستی)میخکومهلو(،شهر
یاسوججاییبرایمواجههبافرهنگش

ندارد،

مکان بازارهایایجاد فرهنگی، های
فرهنگ نمایش محلی، محصوالت

محلی

مثابه به شهر تجهیز
و نمایش تمرکز مکان
محصوالت معرفی

فرهنگی

جاذبه ساخت لزوم عمومی: فضاهای دستکیفیت آبشارهای مثل ساز
هابااستفادهازهدایتآبرودخانهبشار،پاکسازیومصنوعیدرونپارک

ها،روخیابانتعریضپیاده
نشانه استقرار شهر: منظر در فرهنگمکان مجسمهنمود و کهها هایی

باشد،اهمیتدادنوبهسنتی-هایاصلیواصیلعشایریبیانگرفعالیت
تعریفوتشخص رسمیتشمردنلباسمحلی،هویتبخشیدنبهشهر:

هایشهرباعناصرهویتمندفرهنگی،ایجادمنظرگاهشهریدادنبهورودی
تپه آن.در بر تأکید و شهر به برایتقویتدید ایجادهایاطرافشهر

گردیدرشهر،ایبومههایااقامتگاهفضاهایعمومیفراغتی:ساختکافه
فضاهای در نمایشفیلم فضاهایشهری، کنار در فضاهاینمایشگاهی

عمومی،.

شهر در فرهنگی میراث از نمودی
برنامه هیچ تبلیغاتینیست، و ریزی

وجودندارد،فقطدریکجشنوارهکمی
اطالعاتبهدستآوردیم،

منظرشهری کیفیتفضاهایعمومی،
فراغتهویتمند،تشخصشهر،

شهری فضاهای تجهیز
وجهه تقویت یو

فراغتیشهر-فرهنگی

یسرزندگیمطالبه
رویداد -شهر

هایموسیقیورقصدرتعینمکانیخاصبرایبرگزاریتقویمیجشنواره
زمان و مناسبفصول و مختلف مانندهای گردهمایی، فضاهای ایجاد .

فرهنگسنتیوبومیمثلموسیقیورقصبراینمایشتئاترروبازساخت
خوانی. قصه برگزاریمحلیو موسیقی طور فضاهایزندهمحلیبه در

 مانند ساحلیعمومی پارک و جاذبه،آبشار از استفاده هرشب. یحتی
 ساحلی پارک در نورپردازیسواریقایقمانندرودخانه ایجادو .

لیهاوغذاهایمحازلباسهایسیارنمایشگاه

شهری، فضاهای در موسیقی اجرای
جشنواره دربرگزاری فرهنگی های

فضاهای  آبشار و ساحلی پارک
نمایشگاه سیار،تفریحی، های

گردشگریشبانه،آموزشنحوهساخت
توسعه مهلو، و جلساتمیخک ی

بازیشاهنامه محلی،خوانی، های
مراسمعروسی،رقصمحلی

 محلی رویدادهای نمایش، و دراجرا
فضاهای شهری، زندگی سبک قالب
خاص رویدادهای تقویت گردهمایی،

یاسوج


الگوهای کردن محلی
و سرزنده شهر عام

رویدادپذیر

جدول 2- فرایند کدگذاری و ساخت مقوله ها و مضامین.
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بوم گردی با انگيزه ی تجربه ی زندگی عشایر و عمدتاًً در قالب تورهای 
بوم گردی از دیگر جاذبه های منطقه است که به تازگی مورد استقبال 
پتانسيل های  بيان  در  موضوعات کالن حتی  این  است.  گرفته  قرار 

گردشگری نيز بارز است. یکی از محلی ها معتقد است:
منطقه دارای جنبه های بکری است که کم تر روی آن ها کار شده، 
زندگی عشایری و محصوالت ارگانيك آن ها، روستاها، رقص و بازی های 
محلی. از منظر تاریخی قرار گرفتن در 4 راه کوهستانی و راهی که 
آبهای گرم جنوب را به اصفهان و مرکز کشور متصل می کرده، آثاری 
از پل ها و کاروانسراها و نغاره خانه ها به جا مانده. از منظر طبيعت گردی 
روستاها، دره ها و آبشارها و زیست بوم در دسترس برای گردش گری 
عمومی از دیگر پتانسيل هستند. از منظر گردشگری ورزشی نيز دنا با 
۹0 کيلومتر خط الراس و 4۹ قله باالی 4000 متر و غارها، دره های 
پر آب، رودخانه ها و .. پتانسيل کوهنوردی، دیواره نوردی، غارنوردی، 
اسکی کوهستان، دوچرخه کوهستان، شکار و ماهيگيری... دارد. از 
منظر گردشگری علمی نيز ژئوتوریسم چين خوردگی ها در ارتفاعات 
مختلف و به ویژه معادن قدیمی جنبه هایی ،جانورشناسی و جانور نگری 
و...  در توصيفات مصاحبه شوندگان، با توجه به این که خود شهر یاسوج 
جاذبه های تاریخی ندارد، جریان طبيعت گردان و بوم گردان به سمت 
شهر کشيده نمی شوند، مگر جهت اسکان در پهنه های حاشيه ای شهر 

مانند پهنه ی رودخانه ی بشار.

منفعت یک سویه ی شهر برای گردشگر
تا  شده  باعث  زیادی  اندازه ی  تا  یاسوج  شهر  هدف نبودن  مورد 
گردشگران مواجهه ای یك سویه و بيشتر جهت استفاده از خدمات شهر 
داشته باشند. سطحی از این مواجهه حتی صرفاًً با هدف توقف موقت 
و بين راهی )به ویژه در مسير سفر به اصفهان و شيراز( در پارک ها و 
پهنه های طبيعی حاشيه ی شهر است. این موضوع در نگاه محلی ها 
نه تنها »منافع اقتصادی برای شهر نداشته« بلکه تبعاتی نيز داشته؛ 
مانند بی نظمی و شلوغی در فصول گردشگری و آسيب دیدن طبيعت 
و محيط زیست. در بيان یکی از محلی ها »ما در شهر یاسوج چيزی 
به اسم گردشگری نداریم. در واقع شهر تبدیل شده به کاروانسرا که 

هر کسی می آید شب اینجا اتراق می کند و صبح می رود«.

منافات ماهیت شهر با فرهنگ و سنت عشایری منطقه
شهر یاسوج هم از نظر محلی ها و هم گردشگران جاذبه ای در حال 
حاضر برای گردشگری ندارد، به ویژه با توجه به قدمت کم شهر که به 
قول محلی ها »ميراث ارزشمند تاریخی که گردشگری شهری ایجاد 
کند ندارد«، »بازار سنتی، خانه های قدیمی، بناهای تاریخی و غيره 
ندارد«. به ویژه در مقایسه با جذابيت و سابقه ای که زندگی عشایری 
فرهنگ عشایر  عامل تضعيف  مثابه  به  بيشتر  اسکان  فرهنگ  دارد، 
این منطقه دیده می شود و متوجه منافات ماهيت فرهنگ اسکان و 
کوچ هستند. از نگاه گردشگران » فرهنگ  مردم این منطقه را فقط 
با عشایر می توان دید« و »زندگی شهری فرهنگشان را  در زندگی 
تضعيف کرده است«. از نگاه محلی ها نيز » یاسوج قدمتی حدود 50 
ساله دارد و شهری شدن آن مانع از توجه به جاذبه های بومی شده 
است، گرداندن یك گردشگر درون شهر بيشتر به نشان دادن معضالت 

می انجامد تا نمایاندن فرهنگ و سنت اصيل و دیرینه عشایری«. 

گردشگری  ظرفیت های  و  نیازها  توصیفگر  مقوالت   .2-5
یاسوج در تجربه ی مصاحبه شوندگان

لزوم نظم و مدیریت زیرساخت ها برای جذب گردشگر 
در تحليل وضعيت شهر، محلی ها ضعف مدیریت شهری و فقدان 
فرهنگی،  زیرساخت های  به ویژه  زیرساخت ها  ضعف  برنامه ریزی، 
تبليغات و فرهنگ سازی را مطرح کردند و این ها را پيش نياز گردشگری 
شهر یاسوج می دانند چون پایه ی برنامه ای بلندمدت برای شهر است: 
»قبل از هر چيز باید زیر ساخت های گردشگری به طور کامل مهيا 
شود، چون در صورت تقویت نشدن زیر ساخت نتيجه می تواند کاماًل 
عکس باشد، به طوری که موجب کاهش گردشگر در بلندمدت شود.« 
مصاحبه شوندگان محلی دليل اصلی متوقف شدن گردشگران پشت 
ورودی های شهر را ضعف مدیریت شهری در فعال کردن پتانسيل های 
و  یاسوج  به خاطر طبيعت  تنها  می دانند: »گردشگران حاضر  شهر 
فرار از هوای نامناسب شهر خود به این منطقه می آیند و مدیریت 
شهر کار زیادی در زمينه ی جذب گردشگر و شناساندن جاذبه های 
این شهر انجام نداده است.« اشاره به موضوعاتی چون »برنامه ریزی 
جهت آموزش و ایجاد فرهنگ گردشگری و مهم تر از همه تبليغ مراکز 
گردشگری« بيانگر آگاهی محلی ها نسبت به ضرورت وجود زمينه ی 

محلی فعال و پذیرای گردشگری است.

تجهیز شهر به مثابه مکان تمرکز نمایش و معرفی محصوالت 
فرهنگی

هم محلی ها و هم گردشگران وجد مکان هایی که عناصر و  محصوالت 
فرهنگی منطقه را به طور متمرکز معرفی و عرضه کند را ضروری 
می دانند. این مکان ها بيشتر جنبه ی نمایشگاهی و خرید و فروش 
دارند، مانند مراکز فرهنگی، بازارچه ها و نمایشگاه های موقت و فصلی 
که مواجهه ی گردشگران با انواع صنایع دستی )گليم، ميخك، مهلو 
و ...(، خوراکی ها و غذاهای محلی، زبان و پوشش محلی، موسيقی 
و رقص لری و غيره را در مکان های عمومی مشخصی فراهم نماید. 
اغلب این عناصر معرف فرهنگ و سنت عشایری مردم است که هنوز 
در زندگی شهرنشين ها هم حضور دارند اما توليد و عرضه ی آن ها در 

شهر یاسوج الگوی منسجمی ندارد.

تجهیز فضاهای شهری و تقویت وجهه ی فرهنگی شهر

گذشته از نمایش عناصر فرهنگی، از نظر مصاحبه  شوندگان به ویژه 
یا وجهه ای درخور گردشگری داشته  محلی ها، شهر می باید تصویر 
باشد. این وجهه بيش از همه در فضاهای عمومی شهر نمود می یابد. 
از  گردشگران  امن  فراغت  و  حضور  برای  عمومی  فضاهای  کيفيت 
موضوعاتی است که محلی ها بر آن تأکيد دارند. برای مثال به تجهيز 
و تعریض پياده روهای خيابان ها اشاره می کنند. اهميت هویت مندی 
از دو جهت در مصاحبه ها قابل تشخيص است. یکی  منظر شهری 
نمود فرهنگ مردم و مکان در عناصر و جزئيات شهر، مانند نشانه ها، و 
دیگری تشخص کليت شهر که بيشتر در مبادی ورودی و نقاط مستعد 
برای دید به شهر اهميت می باید. برای مثال یکی از محلی ها می گوید: 
ورودی های شهر را باید با نشانه های هویتی و فرهنگی برای ورود 
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بيشتر قابليت عجين شدن با فرهنگ شهرنشينی و فضاهای شهری 
را دارند، مانند رقص، موسيقی، شاهنامه خوانی و... . همچنين نقش 
فضاهای شهری و نام مکان هایی عمومی در پذیرفتن رویدادها نقش 
مهمی دارند و حتی زنده بودن شهر در شب را نيز فراهم می کند. برای 
مثال یکی از محلی ها پيشنهاد می کند که: »موسيقی زنده )نيازی به 
سختی هم ندارد، همين ساز بادی خودمان کافی ست( در محدوده ی 
آبشار و پارک ساحلی حتی هرشب هم برگزار بشود خيلی خوب جواب 
می دهد«. این پيشنهادات شامل رویدادهای خاص نيز می شود. برای 
مثال »برگزاری تقویمی جشنواره های موسيقی و رقص در زمان های 
خاص« بيانگر آگاهی مصاحبه شوندگان از اهميت رویدادها در ایجاد 

کاراکتری خاص برای شهر است.

تقویت پذیرش فرهنگی – تعامل محلی ها و گردشگران  

از  متأثر  را  و جاذب گردشگران  تحقق شهری سرزنده  محلی ها 
ظرفيت شهروندان برای پذیرش غریبه ها و تعامل ميان شهروندان و 
گردشگران می دانند، تا بستر امنيت روانی و ميل به تجربه ی اجتماعی 
در شهر یاسوج را فراهم کند. در حال حاضر به دليل متوقف شدن 
گردشگری در ورودی های شهر، حتی تماس و مواجهه ی قابل توجهی 
ميان گردشگران و شهروندان یاسوج رخ نمی دهد. یکی از محلی  ها 
معتقد است که »پيش از توسعه زیرساخت های فيزیکی بهتر است 
زیرساخت های فرهنگی الزم جهت ارتباط بهتر شهروندان با گردشگران 

و گردشگران با محيط و شهروندان فراهم گردد«.

گردشگران تجهيز و مهيا کرد. در مناطق بلند اطراف شهر مانند تپه های 
اطراف یاسوج مکان هایی ساخته شود که دید به شهر داشته باشد 
و بيشتر به صورت نمادین طراحی شود تا هویت شهری ایجاد کند. 
همچنين محلی ها به افزایش و تقویت فضاهای عمومی که سرزندگی 
را در منظر شهر فراهم کند اشاره می کنند: برای مثال می توان روی 
رودخانه بشار فضای کافه ای یا اقامتگاه های بوم گردی ایجاد کرد. یا 
حاشيه ی رودخانه را شب ها به نمایشگاهای گردشگری و صنایع دستی 
تبدیل کرد. یا حتی می شود نمایشگاه آبزیان بومی برگزار کرد. از فضای 

پارک والیت می توان برای تماشای فيلم استفاده کرد. 

محلی کردن الگوهای عام شهر سرزنده و رویدادپذیر

برای  را  این که مصاحبه شوندگان وجهه ای فرهنگی  با  هم زمان 
باشد،  داشته  نمود  در منظر شهر  یاسوج مطالبه می کنند که  شهر 
محتوای این ظرف هویت مند در توصيف هایشان با رویدادهایی رقم 
می خورد که به نظر می رسد بيشتر مطالبه ی سرزندگی و رویدادپذیری 
یاسوج را دارند. در عين این که در مثال هایشان از عناصری محلی در 
رویدادها اشاره می کنند، اما تصویری عام از یك شهر سرزنده ارائه 
می دهند؛ جایی که فضاهای عمومی آن پر از اتفاق است، اما اتفاقاتی 
که ریشه در فرهنگ روزمره ی مردم یاسوج داشته باشد. برای مثال 
پيشنهاد »ساخت تئاترهای نيم دایره در تپه های اطراف یاسوج برای 
گردهمایی های فرهنگی آميخته با طبيعت«. در این راستا به نوعی 
به نظر می رسد  را گزینش می کنند که  از فرهنگ محلی  عناصری 

نتیجه
تجربه ی  در  اصلی  جنبه ی  دو  به  به دست آمده،  مقوله ی  هشت 
محلی ها و گردشگران اشاره دارند؛ نخست ارزیابی مصاحبه شوندگان 
و دوم، تصویری  و گردشگری است  رابطه ی شهر  فعلی  از وضعيت 
که برای آینده ی این رابطه مطلوب می دانند و راهکارهایی برای آن 
به سطح  دارند. سه مقوله ی »ارجاع جاذبه های گردشگری  نظر  در 
منطقه و عدم ارجاع آن ها به شهر«، »مواجهه ی یك سویه ی گردشگر 
با شهر« و »منافات ماهيت شهر با فرهنگ و سنت عشایری منطقه« 
توصيفگر وضع موجودند. این مقوله ها به نوعی از گردشگری اشاره 
دارند که ماهيت آن، در ارتباط با ادبيات نظری موضوع گردشگری، 
با نسل اول گردشگری منطبق است؛ گریز به طبيعت و آب و هوای 
بيشتر  یاسوج  شهر  نقش  الگو،  این  در  مناسب.  فصول  در  منطقه 
پشتيبانی و خدمات رسانی به گردشگری منطقه است که در تجربه ی 
مصاحبه شوندگان نقشی یك سویه است. در حال حاضر به نظر می رسد 
مواجهه ی گردشگران با شهر تنها در مبادی ورودی و فضاهای اسکان 
اتفاق می افتد. ميراث طبيعی و فرهنگ عشایر با ماهيت شهرنشينی 
در یاسوج در تعارض است و این موضوع گردشگران را در آستانه های 
شهر نگه می دارد. از سوی دیگر احساسی از تأثير مثبت گردشگری 
بر زندگی شهروندان، به ویژه از نظر اقتصادی، به همراه نداشته است 
و همچنين به معضالت و آسيب هایی که گردشگران برای نظم شهر 
و سالمت محيط زیست به همراه دارند اشاره می کنند. اما در عين 
حال همه ی مصاحبه شوندگان بر این امر واقفند که جاذبه های اصلی 

گردشگری در منطقه ی اطراف شهر قرار دارد. شهر یاسوج می باید 
بتواند نقش پشتيبان را بازی کند اما به گونه ای که به تعاملی مثبت 

ميان شهر و منقطه منجر شود. 
یاسوج  آینده ی شهر  برای  را  پنج مقوله ی دیگر وضعی مطلوب 
توصيف می کنند اما در ارتباط با ادبيات نظری با دو الگوی مختلف 
مدیریت  و  نظم  »لزوم  مقوله ی  سه  هستند.  منطبق  گردشگری  از 
زیرساخت ها برای جذب گردشگر«، »تجهيز شهر به مثابه مکان تمرکز 
نمایش و معرفی محصوالت فرهنگی« بيانگر این هستند که الگوی 
گردشگری فرهنگی، متشکل از زیرساخت ها و پيش نيازهایی که ميراث 
فرهنگی یاسوج را معرفی و عرضه کند و وجهه و هویتی فرهنگی 
برای شهر رقم بزند، در تجربه ی مصاحبه شوندگان، به ویژه محلی ها، از 
نيازها و ضرورت های یاسوج در کنار طبيعت گردی و بوم گردی است. 
اما سه مقوله ی »تجهيز فضاهای شهری و تقویت وجهه ی فرهنگی 
و  رویدادپذیر«  و  سرزنده  شهر  عام  الگوهای  کردن  »محلی  شهر«، 
»تقویت پذیرش فرهنگی-  تعامل محلی ها و گردشگران« بيانگر آن 
بر  که  الگویی  مثابه  به  خالق،  گردشگری  الگوی  به  نياز  که  است 
تجربه ی فعال و مشارکتی فرهنگ محلی تأکيد دارد در تصویر مطلوب 
محلی ها  به ویژه  مصاحبه شوندگان  و  دارد  وجود  یاسوج  گردشگری 
و  را مطرح می کنند  رویدادها  به  وابسته  به گردشگری شهری  نياز 
از ویژگی های آن تا اندازه ی زیادی آگاهند. نکته ی مهم آن که در 
را  شهری  فضاهای  اهميت  خوبی  به  یاسوج  شهروندان  پيشنهادات 
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پی نوشت ها

1. Sites And Monuments Approach.
2. Conceptual Approach.
3. Experience Economy.
4. Less Museum, More Squares.
5. Field Visits.
6. Scape From Everyday Life.
7. Theoretical Sensitivity.
8. Intercommunity.
9. User� Friendly.
10. First Hand.
11. Transform.
12. Intellectual.
13. Basic.
14. Social.
15. Events.
16. Everyday Flow.
17. Big Events.
18. Social Processes.
19. 4Ps’:Person, Process, Product, Press )Environment).
20. Creativity As A Background.
21. Creativity As Activity.
22. Co� Creation.
23. Qualitative Content Analysis.
24. Inductive.
25. Deductive.
26. Data� Driven\ Text� Driven.
27. Concept� Driven.
28. Manifest Content.
29. Latent Content.
30. Purposive Sampling.

می توان دید؛ شهروندان برای پيشنهادات خود به طور ملموس ارجاعات 
مکانی به فضاهای شهری و همگانی می دهند.

خالق  گردشگری  جایگاه  که  بود  این  پژوهش  اصلی  پرسش 
)تأکيد بر رویدادها و زندگی روزمره ی شهر( در تجربه ی گردشگران و 
محلی های یاسوج چگونه است. نتایج تحليل ها بيانگر این است که در 
تجربه ی افراد وضعيت موجود معرف وجود الگوی گردشگری طبيعت 
و گردشگری خالق  فرهنگی  الگوی گردشگری  به  تمایل  اما  است، 
کردند  مطرح  مصاحبه شوندگان  که  ظرفيت هایی  و  نيازها  قالب  در 
نمود یافته است. از  این رو  برخی از مقوالت به دست آمده ماهيت 
توصيف وضع موجود دارند و برخی ماهيت راه کار دارند. گردشگری 
یاسوج در تجربه ی محلی ها و گردشگران تمایل به فرم گردشگری 
خالق به گونه ای که خود شهر را در تجربه ی گردشگران متمایز کند 
به  فرم های سنتی گردشگری  از  معنای حرکت  به  این  اما  دارد،  را 
فرم گردشگری خالق نيست، بلکه نيازمند تعاملی از هر سه الگوی 
گردشگری است. شهر یاسوج در تصور مصاحبه شوندگان می باید هر 
گردشگری  )الگوی  منطقه«  گردشگری  پشتيبان  نقش »شهر-  سه 
ساحلی- طبيعت(، »شهر- نمایش عناصر فرهنگی« )الگوی گردشگری 

فرهنگی( و »شهر- رویداد« )الگوی گردشگری خالق( را در تعامل و 
پيوند با هم دنبال کند. این سه الگو می تواند توصيفگر سه سطح یا 
مقياس مختلف برای گردشگری شهر یاسوج باشد. در سطح منطقه 
شهر یاسوج به مثابه پایگاه مدیریت خدمات گردشگری عمل می کند 
و نياز به مدیریت کالن یکپارچه دارد، در سطح شهر، نياز به ساختارها 
و کانون های متمرکز )پهنه ها، مکان ها و روابط تعریف شده ی شاخص( 
برای ایجاد وجهه ی فرهنگی منسجم برای شهر وجود دارد، و در سطح 
رویدادهای  و  زندگی جاری در آن ها، سرزندگی  و  فضاهای شهری 
خالقانه می باید تأمين شود. این ویژگی می تواند توصيفگر وضعيت 
نوع  و  منشأ شکل گيری  به خاطر  که  باشد  یاسوج  مانند  شهرهایی 
ارتباطی که با داشته های فرهنگی و تاریخی منشأ خود دارند )غلبه ی 
مقياس منطقه( بيشتر پشتيبان گردشگری و متأثر از نقش خدماتی 
شهرها  گونه  این  گردشگری  هستند.  می شود  تحميل  آن ها  بر  که 
نيازمند بازبينی در سطح ميانی )انسجام سازمان فضایی در ارتباط 
با ساختارهای فرهنگی سطح شهر( و سطح خرد )فضاهای شهری 

و رویدادها( است. 

31. Meaning Units.
32. Condensed Meaning Units.
33. Categories.
34. Theme.
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asouj, located in a district with vast wilderness 
areas, has been named as the Iran Nature Capital 

and has become one of the major tourism attractions 
in south of Iran. Despite having unique social� cultural 
intangible attributes, Since the city itself doesn’t have 
cultural� historical tangible elements to attract tourism, 
can be considered a tourism� supporting city that sup�
plies services for eco� tourism of surrounding natural 
areas. Such a condition has abandoned the city from 
tourism flow. The creative tourism paradigm, in con�
trast with other types of tourism that rely on tangible 
cultural and ecological elements, emphasizes on every�
day life of the city and active participative experiences 
for both tourist and locals. In 2006, the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization’s 
Creative Cities Network defined creative tourism as 
‘travel directed toward an engaged and authentic expe�
rience, with participative learning in the arts, heritage, 
or special character of a place, and it provides a con�
nection with those who reside in this place and create 
this living culture )UNESCO, 2006, 3). The common 
components of creative tourism are ‘participative, au�
thentic experiences that allow tourists to develop their 
creative potential and skills through contact with lo�
cal people and their culture’ )Richards, 2011, 1237), 
and thus it is essentially a learning process which blurs 
the tourist� locals distinction. This research aimed to 
explore the role of Yasouj in lived experience of tour�
ism and locals, to understand if they have acceptance 
for creative tourism patterns and attributes due to the 
current situation of the city. In literature review this 
research analyzed the creative tourism paradigm and 
relevant concepts to shape a conceptual framework. 
Relying on Inductive Qualitative Content Analysis 
methodology, this research explored the experience 

of 32 interviewees )20 tourism and 12 locals) using 
coding as the main analysis method. An inductive ap�
proach, also called data�driven or text�driven, is char�
acterized by a search for patterns and themes to de�
scribe the studied phenomenon. During the analysis the 
researcher looks for similarities and differences in the 
data, which are described in categories and/or themes 
on various levels of abstraction and interpretation. 
The researcher moves from the data to a theoretical 
understanding – from the concrete and specific to the 
abstract and general )Graneheim et al., 2017, 30).The 
eight discovered categories indicate to three different 
themes, as the research findings, including “city� tour�
ism supporting”, “city� presenting cultural products” 
and “city� event” explains the interviewee’s experi�
ence of Yasouj’s current situation and their image for 
preferred future situation of tourism. The three themes 
indicate to necessity of interrelationship between three 
different levels of roles, not only the creative tour�
ism one, that Yasuj should play for tourism; in district 
)macro) level, connection to the eco� tourism; in city 
level )meso), supporting an interconnected network of 
cultural� tourism areas and places; in public space level 
)micro) supporting livable eventful public spaces. This 
research findings describes tourism, including the cur�
rent situation and the capacities for future, for those cit�
ies that, similar to Yasouj, are presenting as a tourism�
support for surrounding ecological areas.
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