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چكيده
زمینه :گردشگری صنعتي فراگیر و عمومي است که بايد تمام بخشهای جامعه ،فارغ از سن،
نژاد و جنسیت را مورد توجه قرار دهد .از آنجا که کودکان بخش مهمي از جامعه به شمار
ميروند ،توجه به پرورش و ارتقای خالقیت آنان از ضروريات جامعه بوده است .همواره هنر
ميتواند نقش مهمي در اين امر ايفا کند .شهر اصفهان پتانسیل بااليي در زمینه هنر و صنايع دستي
دارد و در سالهای اخیر به عنوان شهر خالق صنايع دستي شناخته شده است.
هدف :پژوهش حاضر به بررسي نقش گردشگری خالق هنرمحوردر کودکان در شهر اصفهان
پرداخته است.
روش پژوهش :اين پژوهش کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوی استفاده شده است که در
اين راستا ،پرسشنامه محقق ساخته و نیمه ساختار يافته در قالب مصاحبه از متخصصین حوزههای
گردشگری ،هنر ،صنايع دستي و کودک پرسیده شد و دادهها از طريق کدگذاری باز و محوری
تحلیل شدند .سواالت از  28متخصص که از روش گلوله برفي برای يافتن آنان استفاده شده است،
به صورت عمقي پرسیده شده است تا بیشترين نتیجه به دست آيد.
يافتهها :يافتهها حاکي از اهمیت گردشگری خالق هنر محور برای کودکان است؛ از اينرو
پرورش و ارتقای خالقیت آنان بايد به يکي از اولويتهای متولیان گردشگری و صنايعدستي و
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حوزه کودک مبدل شود تا از اين طريق فرهنگ و هنر به کودکان آموزش داده شده و موجب
ارتقای خالقیتشان شود.
نتیجهگیری:گردشگری خالق هنر محور نقشهای متعددی از جمله ارتقای مهارتهای فردی،
اثرات اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و کمک به توسعه پايدار و رشد فرهنگي و اقتصادی جوامع
محلي را ايفا ميکند.
واژه های کليدی :گردشگری خالق  ،صنايع دستي ،کودک ،اصفهان.

پيشگفتار
در اين مقاله نگاهي کلي به نقش گردشگری خالق هنرمحور در کودکان و نگاهي
خاص به نقش آن در ارتقای خالقیت کودکان و مشارکت آنان در فرهنگ و هنر جامعه
محلي و فرصت خلق تجربه معطوف شده است .همچنین تالش ميشود که نقش گردشگری
خالق هنرمحور در پرورش کودکاني خالقتر برای ساختن جامعهای خالقتر و اهمیت نقش
کودکان در جامعه بیان شود .در اين راستا ،گردشگری خالق به معني "سفری است به سمت

یر

تجربه درگیر و معتبر ،با يادگیری مشارکتي در هنر ،میراث فرهنگي يا ويژگي خاص يک

عوام

مکان ،و ارتباط با افرادی که در اين مکان زندگي ميکنند و اين فرهنگ را خلق ميکنند ،به

ل
فرد
یو

وجود ميآورد .گردشگری خالق به گردشگران اين امکان را ميدهد که تجارب خالقانه و
مهارتهايشان را توسعه دهند" (شبکه شهرهای خالق يونسکو.)2006،

سازم

ريموند( )2007استدالل ميکند که گردشگری خالق يک شکل پايدارتر از

انی

گردشگری است که امکان تجربه فرهنگ اصیل محلي را از طريق کارگاههای غیر رسمي

بر

مشارکتي و تجارب خالقانه فراهم ميآورد .کارگاهها در گروههای کوچک در خانه و

خالق

همراه با مربي برگزار ميشوند و به بازديدکنندگان اين فرصت را ميدهند ،که همزمان با

یت
مدیرا
ن
….

کشف و پرورش خالقیتهای خود به مردم محلي نزديکتر شوند .امروزه ،دامنه گردشگری

منفعل ،امکانات خالق ،فضاهای خالق و يا خوشههای فرهنگي در میان انبوهي از دستههای
خالقیت هستند .از نظر" ريچاردز" اين گونه استنباط ميشود که ممکن است گردشگری
خالق يک نیچه مارکت يا بازار خاص نباشد ،بلکه ترجیحاً يک عمل خالق مرتبط با تولید،
مصرف و مکان است (براين 1و همکاران .)2016 ،برای داشتن جامعهای خالق و اينکه يک
شهر خالق ،خالق بماند ،خالقیت افراد يک عنصر کلیدی محسوب ميشود .از اين رو به نظر
ميرسد ،که اگر به کودکان فرصت داده شود تا با هنر جامعه مقصد ارتباط برقرار کرده و
خود تجاربشان را خلق کنند ،به افرادی خالقتر تبديل خواهند شد.
يکي از ويژگيهای مهم انسان ،قدرت انديشه و تفکر خالق اوست .خالقیت برای
جامعه از اهمیت بااليي برخوردار است ،اما کمتر به آن پرداخته شده است .خالقیت يکي از
قابلیتهای کلیدی و از عوامل دستیابي به منابع اقتصادی (فلوريدا )2004 ،2و درک

بررسی نقش گردشگری خالّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع ...

خالق ،به طور قابل توجهي گستردهتر شده است .تعداد زيادی از فعالیتها از بسیار فعال تا
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پیچیدگيهای تحوالت فردی و اجتماعي است (پالکر و پگتو و داو 2004 ،3و رانکو،4

برر

 .)2004به طوری که امروزه جوامع بشری به داليل مختلف از جمله سرعت فزاينده تغییرات،

سی

نیاز به پرورش خالقیت را بیشتر احساس ميکنند(استرنبرگ و گريکورنکو .)2004 ،5صاحب

تأث
یر

نظران حوزه برنامه درسي ،يکي از کارکردهای مهمي که به آموزش هنر نسبت ميدهند،

عوام

پرورش تفکر خالق در يادگیری است .پژوهشگران زيادی به تأثیر هنر در پرورش خالقیت

ل

کودکان تأکید کردهاند(فانتاين .)2007 ،6آموزش هنر در نظام آموزشي باعث پرورش و

فرد

افزايش سطح خالقیت و يادگیری کودکان ميشود .اعمال روشهای خالق در آموزش هنر

یو

منجر به ارتقای کیفیت و توانايي هنری ميشود(برناتو )2008 ،7آموزش صنايع دستي از جمله
1. Bruin
2. Florida
3. Plucker & Beghetto & Dow
4. Runco
5. Sternberg & Grigorenko
6. Fountain
7. Berenato

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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مواردی است که در خالقیت کودکان تأثیر خواهد گذاشت .خالقیت انواع مختلفي دارد و
هريک از روشهای پرورش خالقیت کودکان به تقويت يک يا چند بخش از خالقیت
کمک ميکند .پرورش خالقیت کودکان نقش مهمي در آينده آنها خواهد داشت،
انسانهای خالق راه حلهای جديد برای مشکالتشان پیدا ميکنند .با توجه به اينکه هنر
ميتواند آدمي را به مراحل نهايي تکامل رهنمون کند؛ کار کردن با هنرهای خالق به
کودکان فرصت ميدهد ،تا با پتانسیلهای خالق خود بیشتر ارتباط برقرار کنند .گردشگری
در کنار هنرهای خالق ،به کودکان اين فرصت را ميدهد تا در کنار پرورش خالقیت،
اوقات خوشي را سپری کنند و فرهنگ را به طور ملموس درک کنند .تاکنون کمتر به
پرورش خالقیت کودکان از طريق گردشگری خالق و نقش گردشگری خالق هنرمحور
برای کودکان پرداخته شده است .هدف از اين مقاله بررسي نقش هنر در ارتقای تجربه
کودک در قالب گردشگری خالق و بررسي مشارکت در توسعه تفکر در مورد نقش
گردشگری خالق هنرمحور برای کودکان در خلق جوامع خالق در شهر اصفهان است.
مارکوس )2012( 1بحث در رابطه با خلق مشترک تجارب و شناسايي منابع بالقوه برای
توسعه خالق ،چارچوب مفهومي گردشگری خالق را تشريح کرد و نتیجه گرفت که

یر

گردشگری خالق به عنوان بخشي کوچک از بازار گردشگری فرهنگي ميتواند تجربه

عوام

گردشگری را در چارچوب مديريت منابع پايدار ارتقا دهد .همینطور ريچاردز ( )2011در

ل

پژوهشي به ظهور گردشگری خالق به عنوان راهي برای برون رفت مقاصد فرهنگي از معضل

فرد
یو

بازتولید متوالي اشاره ميکند و بر تعامل و ارتباط مستقیم مصرف کنندگان و تولید کنندگان

سازم

در فرآيند تولید تجارب خالق تأکید ميکند .ريچارد و ويلسون ( )2006نیز فرهنگ را

انی

ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعي جامعه مي داند و بیان ميکنند با اينکه بازار

بر

گردشگری فرهنگي با جاذبه های جديد ،مسیرهای فرهنگي و مراکز میراث پر شده است ،اما

خالق

گردشگران در حال جستوجو برای يافتن جايگزين هستند .آنها عواملي چون عدم رضايت

یت
مدیرا
ن
….

1. Marques

برد ،عطش تجربه کردن در میان مصرف کنندگان پست مدرن و جذابیت خالقیت به عنوان
شکلي از بیان و ابزار را داليلي برای اهمیت يافتن روزافزون خالقیت در حوزه گردشگری
ميدانند .آنان به اين نتیجه رسیدند که از طريق استفاده از خالقیت مي توان از کااليي شدن و
بازتولید پيدرپي جلوگیری کرد .در اصل خالقیت به معني اضافه نمودن چیزی جديد به
محصوالت فرهنگي موجود است که خود منبعي ضروری برای ابداع و نوآوری است.
به عنوان يک نمونه عیني ،استیپانوويچ و رودان  )2014( 1در مقاله خود دريافتند که با
توسعه گردشگری خالق ،ميتواند به مقصدی تبديل شود که بر اساس خالقیت و اعتبار
مطابق با نیازهای خاص گردشگران معاصر و روند بازار گردشگری نوين ،گزينههای متمايز
جديدی را در بازار ارائه دهد .تان ،لو و کونگ ( )2014به توصیف گردشگران خالق و
درک آنها از تجارب خالق در سايتهای گردشگری پرداختند و بیان داشتند که

بررسی نقش گردشگری خالّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع ...

از شیوههای مصرف معاصر ،مرزهای نامشخص کار و فراغت ،تمايل بیشتر برای خود پیش-
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گردشگران خالق ،به صورت فعال و با اشتراک خودشان تجاربشان را خلق ميکنند .آنها

برر

بايد در گروههای غیرمتجانس با عاليق مختف ،تعلیم داده شوند .پنج گروه مجزا از

سی

گردشگران خالق شناسايي شد ،که هرکدام شامل فاکتورهای ترکیبي مختلف هستند که

تأث
یر

ميتوانند بینش جديدی نسب به اينکه چگونه گردشگران خالق مختلف تجارب خالقانه

عوام

شخصي خود را در اين سايتها بسازند ،به وجود آورند .گردشگران خالق در يک

ل

چارچوب مفهومي در موضوعهای مبتني بر خالقیت ،تجربه و ادبیات يادگیری ،در پنج دسته

فرد

طبقه بندی شده است که عبارتند از :جستوجوگران چیزهای نو ،آموزندگان دانش و

یو

مهارت ،آگاه از رشد هم سفران خود ،آگاه از مسائل محیط زيستي و نوع استراحت و تفريح.
در نتیجه وی گردشگران خالق را از ذینفعان مهم در گردشگری خالق به شمار مي آورد.

سازم
انی
بر

بلیچفلد و همکاران ( )2011در پژوهشي بیان کردند که تاکنون روی عادات مصرف

خالق

گردشگران جوان کمتر تحقیق انجام شده است و بیشتر تحقیقات روی تصمیمگیری برای

یت

1. Stipanovic & Rudan

مدیرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة هشتم ،شمارة سه ،زمستان 97

222
برر
سی
تأث

سفر انجام شده است .همچنین کولینگفورد ( )1995در مقالهای کودکان را مصرفکنندگاني
قدرتمند ميخواند که به عنوان گردشگران آينده و تأثیرگذار ،ديدشان نسبت به تجارب
اهمیت دارد .همانطور که سیتون و بنت )1996(1اشاره کردهاند،کودکان 14-8سال به عنوان
نیچه مارکت شناسايي شدهاند و ويور و الوتون )2007(2عنوان کردند که اين گروه سني
ميتوانند تأثیر به سزايي روی والدينشان بگذارند؛ چه در انتخاب مقصد و چه برای فعالیت-
هايي که در مقصد انجام ميدهند.
تحوالت سريع دنیا يکي از عواملي بوده است که باعث گرديد؛ لیپمن 3و همکاران
( )2010در مقالهای مبحث فلسفه انديشیدن در کودکان را مطرح کرده تا به رشد تفکر خالق
کودکان کمک نمايد و آنان را برای زندگي در دنیای پیچیده امروز و آينده آماده کند.
هنگامي که نوزادی متولد ميشود ،گويي خالقیت زاده شده است ،مغز آدمي در اين
مرحله تشنه يادگیری و جستجوگری است و وجود يک شرايط محیطي مناسب به همراه
يک معلم پرانگیزش ميتواند هدايتگر انسان به سوی خالقیت و نوآوری باشد.
هر سفر بدستآوردن دانشي را به همراه دارد .در سفر ،مردم با مناظر تازه ،جوامع،
زبانها ،فرهنگها و آداب و رسوم مختلف آشنا ميشوند .اما ممکن است هدف از سفر

یر

مشخصتر بوده و توسعه آموزش و بهبود کیفیت آموزش برای کودکان و جوانان را مد نظر

عوام

داشته باشد .شايد بتوان گونهای از گردشگری که با هدف کسب دانش طراحي و برنامهريزی

ل
فرد
یو

شده است را گردشگری آموزشي دانست .آموزش ،جنبه بسیار مهمي از گردشگری
آموزشي است (يونیسف .)2012 ،گردشگری آموزشي ميتواند سنین متفاوتي را پوشش

سازم

دهد .کودکان و جوانان در اين محدوده سني بازديدکنندگان بسیار ارزشمندی هستند که با

انی

قابلیتهايي که گردشگری در اختیار آنها قرار ميدهد به توسعه دانش و مهارتهای

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Seaton &Bennett
2. Weaver& Lawton
3. Lipman

ميکنند و بطور قابل توجهي به اقتصاد محل مورد بازديد خود کمک ميکنند.

بررسی نقش گردشگری خالّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع ...

شخصي خود ميپردازند ،تجربیات خود را گسترش داده ،با همساالن خود ارتباط برقرار
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شكل  .1ساختار گردشگری کودک و نوجوان(پروژه مشترک يونیسف و صربستان )2012،

مینارت ( )2012در بررسيهای خود در خصوص تأثیر گردشگری بر يادگیری ،چنین

برر
سی
تأث

نتیجهگیری ميکند که حتي درصورتي که در برنامه سفر به طور رسمي فعالیتهای آموزشي

یر

گنجانده نشده باشد نیز سفر ميتواند منجر به آموزش شود .جان فالک ( )2012به توصیف

عوام

جنبههای مختلف يادگیری و سفر ميپردازد و يادگیری را بخشي جدانشدني از سفر ميداند.

ل

آلنا( )2011با بررسي گردشگری آموزشي به عنوان راهکاری جهت يادگیری مادامالعمر،

فرد

ترکیب آموزش رسمي و غیرسمي را مورد تأکید قرار داده است .وايت ،ديويس و براون
( )2006با بررسي روشهای مختلف سفرهای آموزشي برای کودکان  2تا  11سال چنین بیان
ميکند که يک سفر آموزشي مناسب بايد حائز شرايط زير باشد:

 اعتقاد برگزارکنندگان سفر به اهمیت آموزش از طريق سفر؛
 اراده جهت فائق آمدن بر مشکالت احتمالي؛
 مشارکت کودکان در فرايند سفر؛

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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 اعتقاد به انجام همزمان فعالیتهای رسمي و غیررسمي؛
 تمايل به يادگیری اکتشافي و چالشي؛

 اهمیت دادن به توسعه جنبههای شخصیتي و اجتماعي؛

 لذتبخش بودن سفر و بهکارگیری تمامي تواناييهای کودک؛
ديلون و ديگران ( )2006در پژوهش خود درمييابند در صورتي که آموزش خارج از
کالس به خوبي درک شده و بطور مناسب برنامهريزی شود نسبت به ديگر روشهای
آموزشي موثرتر بوده و عالوه بر افزايش دانش کودکان به بهبود مهارتهای کودکان نیز
منجر ميشود .با توجه به اينکه هنر و به ويژه صنايع دستي موجب بروز و تقويت خالقیت
است ،لذا آموزش آن در سنین کودکي به شیوهای علمي و تجربي تأثیر قابل توجهي در
خالقیت خواهد داشت.
کولب )2005( 1در مقالهای تحت عنوان "مدلي برای توسعه هنر به عنوان محصول

برر

گردشگری"بیان کرد که سازمانهای فرهنگي نیاز دارند که با انجمنها وجوامع به منظور

سی

توسعه يک بخش گردشگری فرهنگي همکاری کنند .توسعه صنعت گردشگری فرهنگي

تأث

برای شهرهايي که در مرحله گذار اقتصادی هستند ،مناسب است .تجزيه و تحلیلي کامل از

یر
عوام
ل

هنر و فرهنگ ،بايد توسط اعضای جامعه انجام شود .سپس محصول فرهنگي با خدمات
گردشگری ترکیب ميشود تا يک تجربه فرهنگي کامل فراهم شود .همینطور عبداهلل و
2

3

4

فرد

کراموند ( )2017در مقالهای گزارشات اخیر از آی بي ام ( )2012و ادوب ( )2012را عنوان

یو

ميکنند که نشان ميدهد ،کارفرمايان به دنبال فکرهای خالق در استخدام کارمندانشان

سازم

هستند؛ از اين رو امری کامالً طبیعي به نظر ميرسد که مدارس و خانوادهها بايد به فکر

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

پرورش خالقیت کودکان باشند تا افرادی خالق برای آينده آماده شوند .ريچاردز و ويلسون
1. Kolb
2. Abdulla & Cramond
3. IBM
4. Adobe

خالقیت در کودکان توجه کرد .همچنین چاوال و هفت )2006(1در پژوهشي به شواهد کافي
رسیدند که پتانسیل کودکان و افراد جوان را به عنوان بازيگران تغییر نشان دهد .همچنین
يافتههای نیوتن و دانکین( ،)2011ضمن اينکه مؤيد تأثیر هنر بر خالقیت است ،بر اثرگذاری
محیط در تقويت حس اعتماد به نفس و قدرت ايده پردازی تأکید ميکند .طبق يافتههای
آمابیل همکارانش( ،)2001خالقیت به شدت متأثر از محیط است و حتي ميتوان گفت که
نقش برجستهتری به نسبت ساير عوامل مانند استعدادهای فردی دارد .وارد و همکاران()2008
نیز رابطه معناداری بین هنر و خالقیت را مورد تأکید قرار دادهاند.
در ايران نیز پژوهشهايي انجام شده است .جهانیان( )1395در پژوهشي ،محیط آموزش و
فرهنگ و روابط اجتماعي را از مؤلفههای تأثیر گذار در رشد خالقیت کودکان ميداند .وی
به نقل از تورنس( )1989بیان ميکند که انسان برای بقا و دوام حیات سازمانها ،نیازمند
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پرورش خالقیت در کودکان است .تورنس معتقد است که ايجاد فرصت برای پرورش

برر

خالقیت برای جوامع به منزله مرگ و زندگي است؛ بدين خاطر اغلب جوامع به دنبال

سی

شناسايي کودکان خالق و پرورش خالقیت آنان ،به برنامهريزیهای دقیقي پرداختهاند .حمید

تأث
یر

میرزا آقايي ( )1386در مقالهای بر اساس يک مطالعه کتابخانهای به عوامل موثر در تربیت

عوام

کودک خالق پرداخته و در انتها نتیجهگیری نموده است که برای ايجاد نسل خالق در

ل

آينده بايد يک برنامهريزی جامع برای فرهنگسازی و آموزش جامعه صورت گیرد تا

فرد

شاهد ظهور جواناني خالق در آينده باشیم و امروزه کشورهای توسعه يافته از کودکان

یو

سالم و خالق به عنوان ثروت ملي نام ميبرند .هنر ميتواند از طريق تزريق حس مکان و
حک کردن خاطرات در ذهن بازديدکنندگان ،آنان را به کشوری جذب کند .همچنین

سازم
انی
بر

کاظمپور( )1395به اين نتیجه رسید که میزان يادگیری دانشآموزاني که از طريق تلفیق هنر

خالق

در درس رياضي آموزش ديدهاند نسبت به دانشآموزاني که به صورت سنتي آموزش

یت

1. Heft & Chawla

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

ديدهاند بیشتر است و میزان خالقیت آنان نیز نسبت به دانشآموزاني که به صورت سنتي
آموزش ديدهاند بیشتر است.
ذکريايي و همکاران( )1387نیز اثر نمايش و قصه گويي بر خالقیت را در پژوهشي
بررسي کردهاند .نتايج حاکي از اين است که قصهگويي و نمايش خالق سبب افزايش
خالقیت و يادگیری دختران پايه چهارم ابتدايي ميشود .فالحتي( )1391نیز بیان کرد که
آموزش هنر بر رشد و پرورش خالقیت کودکان مؤثر است .کارکوب ( )1393نیز بر اثرات
مثبت محیط بیرون و مسافرت برای کودکان تأکید ميکند و سفرهای آموزشي مدارس را
مورد بررسي قرار داد .وی به تأثیرات سفرهای مدارس در رشد و پرورش کودکان اشاره
ميکند و آن را الزمه دنیای امروز ميداند .نتايج در بخش اولويتهای مدارس نشان داد که
رشد اجتماعي مهمترين اولويت در میان ابعاد رشد را دارد .بزرگترين محدوديت در برگزاری
سفرهای مدارس نیز محدوديت مالي و کوچکترين محدوديت ،نگرش مسئولین ارزيابي شده
است.
حاجي ابراهیمي و همکاران( )1395در مقالهای به اين نتیجه رسیدند که کودکاني که
بیشتر در معرض آموزش و تولید محصوالت صنايع دستي هستند ،خالقیت ،مهارت ،اعتماد به

یر

نفس و تمرکز بیشتری دارند .فرخیان ( )1394در پاياننامه خود با هدف پیوند دو حوزه تولید

عوام

و مصرف فرهنگ ،و مبدل شدن اصفهان به يک مقصد گردشگری خالق با تأکید بر صنايع

ل

دستي ،يک مدل مفهومي برای حرکت شهر اصفهان در مسیر دستیابي به توسعه پايدار با

فرد
یو

محوريت فرهنگ ارائه داد .ايران عليرغم پتانسیلهای موجود در زمینههای فرهنگي و صنايع

سازم

دستي غني ،سهم اندکي از درآمدهای حاصل از گردشگری معاصر دارد .گردشگری خالق

انی

آخرين حلقه از زنجیره ی تکامل گردشگری است .با توجه به موارد مطرح شده ،هدف

بر

عمده اين پژوهش ،بررسي نقش گردشگری خالق هنرمحور برای کودکان است .به اين

خالق

ترتیب در پژوهش حاضر ،اين پرسش مطرح ميشود که گردشگری خالق هنر محور برای

یت
مدیرا
ن
….

کودکان چه نقشي يا نقشهايي ايفا ميکند؟

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری دادهها،
جزء پژوهشهای کیفي و تحلیل محتوا است و از  28مصاحبه محقق ساخت نیمه ساختار
يافته به عنوان ابزار پژوهش بهره گرفته است؛ و با توجه به اينکه محقق با تمام متخصصین و
مصاحبه شوندگان آشنايي نداشته ،لذا از روش گلوله برفي استفاده کرده است .با توجه به
اهداف تحقیق و پیچیدگيهای مفاهیم و ترکیب پژوهش از رشتههای مختلف ،گروه هدف
مصاحبه از میان متخصصان و فعاالن حوزههای گردشگری ،هنر و کودک انتخاب شدهاند
که به ترتیب با کدهای  C, A, Tمشخص شدهاند .سپس اطالعات به دست آمده کدگذاری
باز شدهاند که در قالب طبقات خرد آورده شده است ،سپس طبقات خرد نیز در قالب طبقات
گسترده دسته بندی شدهاند و فراواني و درصد فراواني هرکدام از گزارهها در مقابلشان نوشته
شده است .در اين پژوه ش از مطالعات کتابخانهای نیز استفاده شده است.همچنین معتبرسازی
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روش پژوهش
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برر

داده ها و سنجش پايايي و روايي سواالت مورد ارزيابي قرار گرفت.
معتبرسازی دادهها مرحلهای است که در آن دادههای گردآوری و تحلیل شده در
مراحل پیشین ،به منظور حصول اطمینان از نبود هیچ گونه شبههای ارزيابي ميشوند .برای

سی
تأث
یر

سنجش اعتبار مصاحبهها ،پس از اتمام هر مصاحبه مطالب گفته شده بین طرفین مرور ميشد

عوام

تا مطلبي از قلم نیفتد و صحت مطالب تأيید شود.

ل

مقصود از روائي آن است که پرسشنامه بتواند ويژگيهای مورد نظر محقق را اندازه
گرفته و سواالت پژوهش را بسنجد(کرسول .)2014 ،1در اين پژوهش برای اطمینان از روايي
پرسشنامه ،با اساتید راهنما و مشاور و فعاالن عرصه گردشگری خالق و گردشگری کودک
مشورت شد و مورد تأيید قرار گرفت؛ لذا ميتوان گفت که پرسشنامه از روايي الزم
برخوردار است.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت

1. Creswell

مدیرا
ن
….
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یافتههای پژوهش
داده های حاصل از مصاحبه به روش کدگذاری باز و محوری طبقه بندی شدند که در
جدول  1آورده شده است.
جدول .1نقش گردشگری خالق هنر محور با تاکید بر آموزش صنايع دستي به کودکان
طبقات گسترده

نهادينه کردن هنر و فرهنگ در
ذهن کودک و تقويت هويت و
تأثیرات فرهنگي

جلوگیری از فراموشي صنايع

8

28

A,T,C

2

7

A,T

تجربه هنری

1

3

T

تجربه اوقاتي خوش

7

25

A,T,C

2

7

A,C

دستي و حفظ آن
تبادالت فرهنگي بین فرهنگ
های مختلف

برر
سی

ماندگاری خاطره در ذهن
تجربه

کودک

2

7

A,T,C

2

7

T,C

6

21

A,T,C

افزايش اعتماد به نفس

3

10

A,T,C

افزايش آداب معاشرت

2

7

A,T,C

هماهنگي چشم و دست و ذهن

3

10

A,T,C

خودشناسي کودک

2

7

A,T,C

افزايش ذوق هنری

4

14

A,T,C

رشد اجتماعي،جسمي،عاطفي و

2

7

A,T,C

تجربه فرهنگي

یر
عوام

لذت تجربه در کنار صنايع

ل

دستي

فرد

افزايش خالقیت و نوآوری
کودک

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

5

18

A,T,C

ارتقای فرهنگي در کودکان
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تأث

طبقات خرد

فراواني

درصد

کد

ارتقای مهارتهای فردی

افزايش توان خلق کنندگي

1

3

T,C

افزايش قدرت رقابت و دقت

1

3

T,C

آموزش و يادگیری (آموزش
هنر فکر کردن ،آموزش زبان
های خارجي ،آموزش برنامه

5

17

T,C

ريزی)
2

7

T

2

7

A,C

1

3

A,C

2

7

A,C

1

3

C

1

3

A

1

3

A,C

یر

1

3

T,C

عوام

2

7

A,C

5

18

A,T,C

منفعت روحي و اجتماعي

4

14

A,T,C

تربیت سفیر

1

3

T

بر

موثر در جذب گردشگر

2

7

T,C

خالق

کسب در آمد

4

14

A,T,C

یت

بازگشت صنايع دستي به سبد

3

10

A,T,C

مدیرا

فراهم شدن زمینه رشد
افزايش مسئولیت پذيری
اجتماعي
تمرين دموکراسي با انجام
کارهای گروهي
تربیت درست کودک
کاهش فرسودگي و پويايي
کودک
پرورش نیروی کار تحلیلگر
تأثیرات اجتماعي

پايه گذاری برای آينده
کودکان
جلب مشارکت کودکان
جلوگیری از ناهنجاری
اجتماعي
افزايش منزلت اجتماعي
شغلهای مربوط به صنايعدستي

تأثیرات اقتصادی
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شناختي

229
برر
سی
تأث

ل
فرد
یو
سازم
انی

ن
….
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برر
سی
تأث
یر

مصرف خانوار
صادرات صنايع دستي به ساير

2

7

A

پويايي صنايع دستي

3

10

A,T

جذب مشتريان وفادار

3

10

A,T

به صرفه بودن برای هنرمندان

1

3

T

1

3

T

افزايش خالقیت جامعه میزبان

2

7

T

کمک به رشد جامعه میزبان

1

3

T

کشورها

پرورش حس غرور و افتخار
تأثیرات بر جامعه میزبان

برای جامعه میزبان

با توجه به يافته های پژوهش ،يکي از مهمترين ويژگيهای تورهای خالق يادگیری
است؛ که اين خود ويژگي مهمي برای کودکان به حساب ميآيد .گردشگری خالق هنر
محور با تأکید بر آموزش صنايع دستي منجر به آشنايي کودکان با هنر و مشاغل مختلف در
زمینههای هنر و صنايع دستي ميشود و کودکان را از تک بعدی بودن و صرف يادگیری
علوم خارج ميکند .همچنین کودکان از طريق گردشگری خالق هنر محور با فرهنگ ،هنر،
صنايع دستي و تاريخ کشور مقصد آشنا ميشوند و از طريق بده بستانهای فرهنگي و هنری،

عوام

عالوه بر افتخار به فرهنگ گذشتگان ،هنر و فرهنگ در ذهن کودک نهادينه شده و پايه های

ل

صنايع دستي حفظ ميشود .آشنايي کودکان با فرهنگ و صنايع دستي منطقه ،ميتواند صنايع

فرد

دستي را از زوال و فراموشي حفظ کند .به طور کلي ميتوان گفت که گردشگری خالق

یو
سازم
انی

منجر به ارتقای دانش هنری و فرهنگي هم در مخاطب و هم در جامعه میزبان ميشود.
در تورهای خالق و تجربه محور،کودکان ياد ميگیرند به مسائل فکر کنند و هنر فکر

بر

کردن را بیاموزند و آن را بیشتر تمرين کرده و در زندگي به کار گیرند .کودک در سفر

خالق

برنامهريزی ياد ميگیرد؛ چرا که خود در برنامهريزی سفر بايد مشارکت داشته باشد و با

یت

توجه به عالقه خود بتواند آزادانه فعالیت کند .تورهايي که در قالب گردشگری خالق هنر

مدیرا
ن
….

که بسته به نوع فعالیتها تأثیر هرکدام کمتر و بیشتر ميشود .توان خلقکنندگي کودکان و
همچنین قدرت رقابت و دقت کودک با قرار گرفتن در گروه و تجربه صنايع دستي افزايش
مييابد .در گردشگری خالق زمینه رشد و افزايش مهارت و دانش فراهم ميشود.
خالقیت کودک از طريق گردشگری خالق ارتقا مييابد .حضور در تورهای خالق و
تولید صنايع دستي منجر به افزايش اعتماد به نفس کودکان ( 10درصد) و همچنین ايجاد
حس لذت از تعامل با جامعه محلي و تجربه ساختن صنايع دستي مي شود( 7درصد) .کار
کردن با صنايع دستي ،هماهنگي چشم و دست و ذهن کودک را افزايش ميدهد (10
درصد) .کودک در تورهای خالق بیشتر به خودشناسي رسیده و با تواناييهای خود آشنا
ميشود ( 7درصد) .گردشگری خالق و کار کردن با صنايع دستي حتي اگر کودک را به
هنر عالقه مند نکند ،اما ذوق هنری را در وی افزايش ميدهد( 14درصد) .ممکن است در

بررسی نقش گردشگری خالّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع ...

محور برگزار ميشوند ،در رشد اجتماعي ،جسمي ،عاطفي و شناختي کودکان نیز تأثیر دارند

231

برخي تورها کودکاني از ملیت های مختلف حضور داشته باشند؛ يا کودک به کشور ديگری

برر

سفر کند .از آنجايي که در گردشگری خالق مشارکت بايد وجود داشته باشد ،يادگیری

سی

فرهنگها ،تعامالت فرهنگي و آموزش زبانهای کشورهای مختلف از نتايج آن به شمار
ميرود.

تأث
یر
عوام

کودکان با حضور در تورهای خالق و انجام کارهای گروهي ،ميتوانند دموکراسي را

ل

تمرين کنند و مسئولیت پذيری خود را ارتقا دهند( 3درصد) .فرسودگي کودک با حضور

فرد

در جمع همساالن کاهش مييابد ( 3درصد) .تربیت يکي از مهمترين هدفهای والدين برای

یو

کودکان است که با اين نوع گردشگری به شکل صحیح تحقق مييابد ( 7درصد).
گردشگری خالق هنر محور اثرات بلند مدتي روی کودکان و جامعه دارد .با اين وجود

سازم
انی
بر

نیروی کاری آينده تحلیلگر خواهد بود .تورهای خالق مبتني بر صنايع دستي ،پايهريزی بنیاد

خالق

محکمي برای آينده کودکان است که در بزرگسالي هم مدافع و هم ارتقا دهنده هنر و

یت
مدیرا
ن
….
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برر

فرهنگ خود باشند .کودکان مشارکت را ياد ميگیرند  .اگر برنامه آشنايي علمي و عملي به
گونهای شايسته اداره شود ،ميتوان گفت اين شغل منزلت اجتماعي خود را خواهد يافت.
گردشگری خالق به دلیل نو بودن ،ميتواند افراد عالقهمند به اين حوزه را به خود جلب
کند .تورهای خالق صنايعدستي ،هم کودکان را به حالت پويا در ميآورد و هم صنايع
دستي را از حالت تزئیني خارج ميکند ( 10درصد) .آشنايي بیشتر با صنايع دستي و تجربه
آن ،منجر به خريد بیشتر ميشود ( 10درصد) .کودکان در تصمیمگیری برای سفر بسیار
تأثیرگذار هستند و غالباً با خانوادههايشان به مسافرت ميروند؛ و اگر اوقات خوشي را سپری
کنند ،مشريان وفاداری خواهند بود ( 10درصد).

بحث و نتيجهگيری
گردشگری صنعتي چندبعدی است و منافع بسیاری برای مقاصد به همراه دارد .اصفهان

سی

شهری فرهنگي است و به عنوان شهر خالق صنايع دستي و مقصد گردشگری خالق شناخته

تأث

شده است .اگر بخواهیم اصفهان شهری خالق بماند الزم است روی کودکان سرمايهگذاری

یر

شود تا نسل آينده خالق تربیت شوند .همانطور که ريچاردز و ويلسون( )2007خالقیت

عوام

شهروندان ،مديران و ساير ذینفعان شهری را مهمترين دارايي يک شهر ميدانند و معتقدند

ل
فرد
یو

که اگر فرصتهای مناسب در اختیار افراد قرار بگیرد ،ميتوانند کارهای خارق العاده انجام
دهند.

سازم

طبق نتايج تحقیق و همسو با اولسون و ايوانوف()2010که افراد  18سال به باال را بررسي

انی

ميکند و بیان کرده است که در تحقیقات علمي کمتر به کودکان توجه شده است .برای

بر

اينکه تواناييهای بالقوه در کودک به بالفعل تبديل شود ،بايستي تواناييهای خالق آنان را

خالق

در کودکي پرورش داده تا در آينده بتوان انسان هايي ماهر و خالق در زمینههای مختلف

یت
مدیرا
ن
….

پرورش داد .از اينرو جامعهای مستقل خواهیم داشت و در ضمن آن تواناييها و استعدادها

رسیدن به اين اهداف نیازمند برنامهريزی صحیح و مدوَن با استفاده از کادری مجرب و آشنا
با روحیات کودکان و متخصص در زمینههای گردشگری ،کودک و صنايع دستي است و
با تلفیق بخش آکادمیک و علمي با بخش عملي و هنرمندان ميتوان به اين مهم دست يافت.
هنر زمینه مناسبي برای پرورش خالقیت است .مطالعه هنر ،افراد را خالق و دارای تخیل قوی
ميسازد .خالقیت يک فرآيند طبیعي انساني است و زماني رخ ميدهد که افراد ،کنجکاو و
برانگیخته شوند .يادگیری هنر و عليالخصوص صنايع دستي به صورت مشارکتي بهتر اتفاق
ميافتد و کودکان يادگیری فرآيند محور را جذابتر ميپندارند.
صنايع دستي حاصل تفکر ،ابتکار و خالقیت سازنده و عمل (تولید) است و با ويژگي-
های ارزشمند خود ،عالوه بر ارزش های فرهنگي ،به عنوان يکي از ستونهای استقالل
اقتصادی مطرح ميشود .کار کردن با هنرهای خالق از جمله صنايع دستي منجر به پرورش

بررسی نقش گردشگری خالّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع ...

کشف شده و پرورش داده ميشوند که اين خود ميتواند از فرار مغزها نیز جلوگیری کند.

233

خالقیت و تربیت افراد انديشمند ميشود ،همچنین اشتغال آفريني و تولید و آموزش

برر

محصوالت صنايع دستي برای قشرهای مختلف ،عليالخصوص کودکان ،به جهت رفع عقب

سی

ماندگيهای اقتصادی و فرهنگي و تقويت مباني استقالل کشور از اهمیت بااليي برخوردار

تأث
یر

است .در اين میان نقش آموزش صنايع دستي در ايجاد خالقیت کودکان از اهمیت بااليي

عوام

برخوردار است .چرا که صنايع دستي در برنامه آموزشي مدارس نقش موثر و پررنگي

ل

نداشته و در پي بررسي های بعمل آمده ،پژوهشگران به اين نتیجه رسیدند که آموزش صنايع

فرد

دستي و ايجاد خالقیت ارتباطي دوسويه با هم دارند .به هرروی ،هوش در کودکان به

یو

صورت ثابت وجود دارد ولي خالقیت تحت شرايط مختلف زندگي خانواده ها و در
کودکان با ضريب هوشيهای مختلف ،به صورت کم و يا زياد وجود دارد .به عبارت دقیق

سازم
انی
بر

تر ،هوش و خالقیت الزاماً ارتباط دوسويه ندارند؛ هرچه شرايط مساعدتر باشد خالقیت

خالق

افزايش بیشتری مييابد .در بررسيها ديده شد کودکاني که بیشتر در معرض آموزش و تولید

یت
مدیرا
ن
….
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234
برر
سی
تأث

محصوالت صنايع دستي قرار داشتند خالقیت ،مهارت ،اعتماد به نفس و تمرکز بیشتری
داشتند.
هنر به کودکان امکان ميدهد تا با کارهای عملي« ،ساختن» و «طراحي کردن» را
تجربه کنند و اين خود موجب پرورش خالقیت آنان ميشود(لنکستر .)1377 ،اگر هنر در
عمق وجود کودک راه يابد ميتواند تأثیرات خويش را بر جای بگذارد و اين جدای از انجام
کارهای تقلیدی است که وادار ميکند کودک در يک چارچوب و بدون تفکر با هنر رابطه
برقرار کند که تأثیری نیز در خالقیت کودک ندارد .در اين رابطه نبايد آزادی کودکان را به
هنگام انجام فعالیتهای هنری محدود کرد تا کودک بتواند خواستهها ،تمايالت ،افکار و
احساسات خوشايند خود را بیان کند .هماهطور که حسیني( )1385معتقد است که موثرترين
روش پرورش خالقیت ،روشي است که برای به وجود آوردن انگیزه و فراهم کردن فرصت
يادگیری فعال به هر دو بعد شناختي و عاطفي انسان توجه کند.
اگر کودکان تحت نظر يک مربي و تسهیلگر کارآزموده قرار گیرند که به آنان کمک
کند که آزادانه قوه تخیل خود را بهکار گیرند  ،ميتوانند با خلق آثار هنری به رشد فکری
خود کمک کنند و از طرفي باعث ميشود انسان به ماهیت دروني کودک پي برده و

یر

شناخت بیشتری به دست آورد .در اين راستا نیک ( )2011نیز به نقش آرامشبخش هنر

عوام

تأکید کرده و بیان ميکند که هنر با خلق زيباييها به مغز انسان آرامش ميدهد و کمک

ل
فرد
یو

ميکند که مغز در فضايي دور از دلهره و استرس تفکر کند .همینطور نیوتن و دانکین
( ،)2011ضمن اينکه مؤيد تأثیر هنر بر خالقیت است ،بر اثرگذاری محیط در تقويت حس

سازم

اعتماد به نفس و قدرت ايده پردازی تأکید ميکند .گردشگری اين پتانسیل را دارد که

انی

محیط و بستر مناسب را برای کودکان فراهم کند و کارگاههای صنايع دستي را به مکاني

بر

جذاب برای آموزش تبديل کند .گردشگری و صنايع دستي بدون شک به طور جدايي

خالق

ناپذيری با منافع متقابل برای ساختنن و ترويج يک بخش و حمايت از يکديگر در ارتباط

یت
مدیرا
ن
….

هستند.

داشت؛ که در شش دسته طبقه بندی ميشود .از جمله اثرات اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و
همچنین ارتقای مهارت های فردی کودک از جمله افزايش خالقیت و نوآوری ،افزايش
اعتماد به نفس و يادگیری آداب معاشرت ،هماهنگي چشم و دست و ذهن ،همچنین افزايش
ذوق هنری و نیز خودشناسي کودک ميشود .اثراتي نیز روی جامعه میزبان خواهد داشت ،از
جمله افزايش خالقیت آنان و همچنین رشد اقتصادی و فرهنگي آنان را به همراه خواهد
داشت .همچنین با توجه به نقش پر رنگ کودکان در انتخاب مقصد و فعالیتها در سفر،
توجه به فعالیتهای مخصوص برای آنان از اهمیت خاصي برخوردار است؛ لذا گردشگری
خالق هنر محور مبتني بر صنايع دستي ميتواند تجربهای منحصر به فرد برای کودکان در
شهر اصفهان باشد .اين اثرات و اهمیت توجه به کودکان و آينده جامعه ،لزوم
برنامهريزیهای بیشتر در اين زمینه را نشان ميدهد.

بررسی نقش گردشگری خالّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع ...

گردشگری خالق هنرمحور اثرات مختلفي روی کودکان و همچنین جامعه محلي خواهد

235
برر

سپاسگزاری :اين پژوهش برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان است.

سی

نويسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از همکاری همه عزيزاني که در اين پژوهش ما را ياری

تأث

نمودهاند سپاسگزاری نمايند.

یر
عوام

منابع
جان لنکستر .)1377 (.هنر در مدرسه ،مترجم :میر محمد سید عباس زاده ،تهران ،انتشارات مدرسه،
.1377
جهانیان ،رمضان .)1395(.عوامل مؤثر در پرورش و توسعه خالقیت دانشآموزان مدارس ابتدايي
استان البرز .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انساني.202-175 .

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

حاجي ابراهیمي ،مريم و خاندوزی ،جعفر .)1395 (.نقش آموزش صنايع دستي در ايجاد خالقیت در

خالق

کودکان دبستاني ،نخستین همايش بین المللي هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ايراني اسالمي،

یت

اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه هنر اصفهان ،بازيابي شده از:

مدیرا
ن
….
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حسیني ،افصل السادات .)1385(.الگوی رشد خالقیت و کارايي آن در ايجاد مهارت تدريس خالق
در معلمان ابتدايي ،فصلنامه نوآوریهای آموزشي ،سال پنجم ،شماره .203-177 ،15
ذکريايي ،منیژه؛ سیف نراقي ،مريم؛ شريعتمداری ،علي و نادری ،عزتاله .)1387( .بررسي اجرای
برنامههای درسي با بهرهگیری از قصهگويي و نمايش خالق بر خالقیت و يادگیری دانشآموزان
دختر پايه چهارم ابتدايي .پژوهشنامه تربیتي.52-19،)16(4 .

فرخیان ،فیروزه .)1394( .شناسايي پتانسیلهای اصفهان به عنوان يک مقصد گردشگری خالق با
تأکید بر صنايع دستي .پاياننامهکارشناسيارشد .دانشگاه هنر اصفهان .گروه مديريت جهانگردی.
فالحتي ،ز .)1391( .اثر آموزش هنرهای محیط زيست بر خالقیت مدارس ابتدايي .پاياننامه
ارشناسي ارشد .دانشگاه تهران.

کارکوب ،زهرا .)1393( .طراحي الگوی سفرهای آموزشي مدارس (دوره دوم ابتدايي-شهرتهران).
پايان نامه کارشناسي ارشد .دانشگاه عالمه طباطبايي .گروه مديريت و حسابداری.
کاظم پور ،اسماعیل .)1395( .تأثیر آموزش تلفیقي هنر در رياضي بر میزان يادگیری و خالقیت

برر
سی
تأث
یر

دانشآموزان .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انساني.90-73 .
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