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چکیده
گردشــگری خــاق گونـهای نویــن از گردشــگری فرهنگــی اســت کــه در آن ،گردشــگر
همچــون شــهروند رفتــار میکنــد و بــه گردشــگران ایــن امــکان را میدهــد کــه در بطــن
جامعــه ،بــا شــرکت فعــال در کارگاههــا و برنامههــای آموزشــی بومــی،قابلیتهــای
خالقانــۀ خــود را آشــکار ســازند .در ایــن بیــن ،بــا شاخصســازی میتــوان قابلیتهــا و
ظرفیتهــای خــاق یــک شــهر را ب ـرای نــوآوری بــر اســاس اســتعداد و فرهنــگ آن شــهر
ارزیابــی کــرد ،بــه شــرط آنکــه ابتــدا بــر اســاس فرهنــگ آن شــهر بومیســازی شــده باشــند.
هــدف از ایــن پژوهــششاخصســازی گردشــگری خــاق در شــهرهای ایرانــی اســامی
اســت .رویکــرد حاکـم ،بــر اســاس هــدف ،کاربــردی و بــر اســاس ماهیــت ژرفانگـر ،مبتنــی
بــرپرس ـشنامه اســت .در ایــن مقال ـه ،بــا بررســی نظریههــای شــهر خــاق و بــا نگاهــی
خالقانــه بــه زیرشــاخصهای آنهــا ،در جهــت بومیســازی مطابــق بــا فرهنــگ ایرانــی
اســامی تــاش شــده اســت .ســپس ،بــه روش میدان ـی ،بــر اســاس تدویــنپرس ـشنام ه و
ضریــب اعتبــار محتــوا ( )CVRو شــاخص اعتبــار محتــوا ( ،)CVIبــه ارزیابــی و تحلیــل
محتــوای شــاخصهای اثرگــذار بــر ابعــاد خالقیــت در گردشــگری اقــدام شــده اســت.
تعــداد  114زیرشــاخص ،بــه تفکیــک معیارهــای اجتماعی ـ فرهنگ ـی ،کالبدی ـ فضای ـی،
اقتصــادی ،سیاســی ،زیرســاختی ـ رفاهی و ّفنــاوری ،بــرای ســنجش گردشــگری
خــاق در شــهر اصفهــان ارائــه شــده اســت .پــس از تجزیــه و تحلیــلپرســشنامههای
جمعآوریشــده ،در نهایــت 48 ،زیرشــاخص بــه علــت عــدم احــراز نســبت روایــی
محتوایــی حــذف شــده و  66زیرشــاخص در قالــب  6شــاخص تأییــد شــده اســت.

مقدمه:
گردشــگری یکــی از صنایــع خــاق شــناخته میشــود کــه
عالوهبــر جــذب گردشــگر ســبب توســعۀ اقتصــادی نیــز میشــود
( .)Sleuwaegen & Boiardi, 2014بنابرای��ن ،شــهرها در پــی
رقابــت بــا یکدیگــر بــر ســر جــذب گردشــگراناند و تــاش
میکننــد خــود را از رقبایشــان متمایــز جلــوه دهنــد (Crouch,
 .)2010کلیــد موفقیــت در صنعــت رقابتــی گردشــگریتأمیــن
تقاضاهــای گردشــگران از طریــق عرضــۀ محصــول و خدمــات
خــاق اســت (.)Horng et al., 2016
عامــل دیگــر بـرای مزیــت رقابتــی شــهرها ،اســتعداد خــاق
اســت کــه ترکیــب مفاهیــم خالقیــت و گردشــگری بــرای رشــد
چنیــن اســتعدادهایی ضــروری بهنظــر میرســد (Stevenson,
 .)& Matthews, 2013مقاصــد گردشــگری ســنتی بهناچــار در

پــی ابــداع محصــوالت جدیــدی هســتند تــا بتواننــد پاســخگوی
نیازهــای گردشــگران بــا ســبک و ســلیقههای جدیــد باشــند .در
ایــن میــان ،خالقیــت در گردشــگری را میتــوان مزیــت رقابتــی
بهشــمار آورد ( .)Yozcu & İçöz, 2010در گردشــگری خــاق،
گردشــگران در فعالیتهایــی ماننــد کشــاورزی ،هنــر ،آشــپزی،
رقــص ،موســیقی و دیگــر فعالیتهــای خالقانــه بــرای یادگیــری
مهارتهــای جدیــد و میــراث فرهنگــی شــرکت میکننــد و ایــن
فرصــت ،پیونــد نزدیکــی میــان آنهــا ،مــردم محلــی و میــراث
فرهنگــی برق ـرار خواهــد کــرد (.)Richards & Wilson, 2007
در ایــران نیــز گردشــگری ایــن قابلیــت را دارد کــه بهمنزلــۀ
الگــوی توســعۀ درونزا و بــدون تکیــه بــر نفــت عمــل کنــد و ایــن
شــکل پایــدار از گردشــگری بــه متمایزشــدن مقصدهــا کمــک
میکنــد ( .)Yozcu & İçöz, 2010تفــاوت دیگــر ایــران بــا
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ســایر کشــورها ایــن اســت کــه کشــوری اســت اســامی
کهــ هم��ۀ اص��ول دین��ی در آن رعای��ت میش��ود و نیــز فرهنــگ و
عــرف اســامی حاکــم بــر فضــای عمومــی کشــور بــه رعایــت
اصــول و قوانیــن و ضوابــط اســامی متعهــد اســت (ابراهیمــی
و همــکاران .)114:1398 ،بــا توجــه بــه اینکــه شــاخصها
معیــاری هســتند کــه فرایندهــا و فعالیتهــای صورتگرفتــه در
مدتزم��ان مش��خصی رااندازهگی��ری میکنن��د (& Simons
 ،)Dang, 2006اگــر بــر اســاس ارزشهــا و نگرشهــای ملــی،
مذهب ـی ،اجتماع ـی و کالبــدی شــهرها بومیســازی شــوند ب ـرای
برنامهریزیهــای بلندمــدت در نیــل بــه ایــن هــدف کمککننــده
خواهنــد بــود .رونــد حرکــت بــه ســوی گردشــگری خــاق و در
نهایــت کســب جایــگاه شــهر خــاق گردشــگری فرصــت مهمــی
را در تعامــات شــهری ،بهویــژه در عرصههــای فراملــی ،بــرای
هــر مــکان شــهری فراهــم مــیآورد (رحیمــیو پازنــد.)1395 ،
اصفهــان ش��هری ایران��ی اســامی ب��ا جاذبهه��ای ف�رـاوان اسـ�ت و
جایــگاه ممتــازی در زمینــۀ گردشــگری در ایــران و جهــان دارد و
یكــی از شــهرهای تاریخــی بــا پشــتوانۀ فرهنگــی هنــری و دارای
ویژگیهــای منحصربهفــردی در زمینــۀ هنــر و معمــاری اســت.
ایــن شــهر در شــمار شــهرهای خــاق صنایــع دســتی یونســکو
نیــز منتخــب شــدهاســت .ولــی در مقایســه بــا تالشهــای
دیگــر شــهرهای جهــان بــرای پیشــیگرفتن از یکدیگــر در
جــذب گردشــگر و کســب درآمدهــای حاصــل از صنعــت
گردشــگری ،بــا وجــود ظرفیتهــای فــراوان ،وضعیــت مطلوبــی
نــدارد .در ایــن مقالــه ،بــا بررســی نظریههــای شــهرهای خــاق
و نگرشــی بــه گردشــگری خــاق بــر اســاس نظــر خبـرگان ،بـرای
دســتیابیبــه شــاخصهای گردشــگری خــاق تــاش شــده
اســت .شــاخصهایی کــه بــر اســاس شــهرهای ایرانــی اســامی
بومیســازی شــدهاند ،مســیر برنامهریــزی ب ـرای رســیدن بــه ایــن
مهــم را روشــن خواهنــد ســاخت.

شهر و بومیسازی گردشگری خالق
اهمیــت گردشــگری از نظــر اقتصــادی و اشــتغا لزایی بــه
انــدازهای اســت کــه میتــوان از آن بــه نیــروی محرکــۀ اقتصــادی
هــر شــهری یــاد کــرد ( )Hai-ling & Liang-qiang, 2011و
آن را بخــش مهمــی از صــادرات ســودآور در جهــان وتأمینکننــدۀ
ارز خارجــی و اشــتغال بــرای کشــورهای درحــال رشــد بهشــمار
آورد ( .)Holjeva, 2003خالقیــت نیــز ،بــه یکــی از ابزارهــای
راهبــردی الگــوی جدیـد بـرای رشــد اقتصــادی تبدیــل شــده اســت
( .)Kotler & Caslione, 2009از طرفــی ،گردشــگری خــاق
ایــن قابلیــت را دارد کــه عاملــی تأثیرگــذار در توســعۀ اقتصــادی
مناطقــی کــ ه کمتــر در معــرض گردشــگری ســنتی قــرار دارنــد
و ابــزاری بــرای ارزشگــذاری ویژگیهــای فرهنگــی و طبیعــی
یــک قلمــرو در مقیــاس جامعــه باشــد)(Cabeça et al., 2018
و همچنیـ�ن روشــی بــرای پاســخ بــه نیازهــا و انتظــارات درحــال
تغییــر گردشــگران باشــد ( .)Pawlusiński & Kubal, 2017این
تغیی ـر ،بــا بهبــود و ارتقــای ســطح زندگــی مــردم ،توســعۀ ســریع
صنعــت خــاق و افزایــش تقاضــای گردشــگری ،بــه گونــهای
جدیــد از صنعــت تبدیــل شــده اســت و ادغــام گردشــگری و
خالقیــت رونــدی اجتنابناپذیــر اســت ( .)Zhang, 2019بدیــن
ی بـرای آن دســته از
ســبب ،از ایــن پــس گردشــگری فرهنگــی ســنت 
گردشــگران خــاق کــه بــه دنبــال تجربیــات تعاملیترنــد بایــد بــه
ق تبدیــل شــود .ایــن رونــد جدیــد در گردشــگری
گردشــگری خــا 
فرهنگــی خــاق از تغییــرات در تولیــد کاالهــای گردشــگری
فرهنگ ـی ،فعالیتهــای ماهرانــۀ گردشــگری و الگوهــای مصــرف
جدیــد پدیــد آمــده اســت .عالوهبرایــن ،گردشــگری فرهنگــی
خــاق مشــکالتی را کــه گردشــگران فرهنگــی ســنتی تجربــه
میکننــ د حــل خواهــد کــرد (Al-Ababneh & Masadeh,
.)2019

جدول  :1تحوالت روندهای گردشگری ()Kim, 2016
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عالقــۀ روزافــزون گردشــگران بــه ایــن شــیوۀ جدیــد ب ـرای
کشــف و آزمایــش فرهنگهــای گوناگــون ،بحثهایــی را دربــارۀ
گردشــگری خالقانــه و احتمــال تأثیرگــذاری آن در شــهرها ایجــاد
کــرده اســت ( .)Delabrida & de Carvalho, 2018از طرفـی،

گردشــگری خــاق مبتنــی بــر فعالیتهــای تجربــی و تعامــل
عمیــق بــا ســبک زندگــی مقصــد اســت .موضــوع دیگــر اینک ـه،
میـراث ناملمــوس شــامل ســنتهای شــفاهی ،هنرهــای نمایشـی،
آیینهــا و رویدادهــا ،دانــش و تجربیــات مرتبــط بــا طبیعــت،

شاخصسازی گردشگری خالق شهری با رویکرد ایرانی اسالمی
مورد مطالعه :شهر اصفهان

پژوهشگر

عنوان پژوهش

یافتهها

ایجــاد شــهرّ :فنــاوری و گردشــگری
خــاق

)Marques & Borba (2017

مفاهیمــیماننــد شــهر قابلپخــش ( )Playable Cityرا بــه چالــش کشــیدند
و بــه بررســی چگونگــی ّفناوریهــای دیجیتــال در بازســازی شــهرهای خــاق
پرداختنــد .در ایــن مقالــه ،بهوســیلۀ تمرکــز بــر روی زمینههــای اســتفاده از
ّفناوریهــای دیجیتــال ،بینشهــای جدیــد میــان توســعۀ شــهری و گردشــگری
خــاق ارائــه شــده اســت.

پیشــینهها و پیامدهــای خونســردی
بــرای نســل  Yدر زمینــۀ گردشــگری
خــاق  -مطالعــۀ مــوردی تایــوان

)Chen & Chou (2019).

نســل  Yبیشــتر از ســایر مــردم بــه مســافرت میرونــد و دارای نگــرش و
ســفرهای متمایــز در ســفرند .در مــدل تجربــی گردشــگری پیشنهادشــد ه ســه
پیشــینۀ منحصربهفــرد ،شناســایی و جذابیــت و عواقــب رضای ـت ،ضمانــت و
وفــاداری مقصــد مشــخص شــده اســت.

گردشــگری خــاق :اکتشــافات
شــهرک آفریقایــی جنوبــی

)Booyens & Rogerson (2019

گردشــگری زاغهنشــینان را تحلیــل کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
گردشــگری فقیرنشــین خــاق ظرفیتــی بــرای گردشــگری خــاق پایــدار و
مبــارزه بــا فقــر ایجــاد میکنــد.

تجربــۀ نــوآوری در ارتباطــات
گردشــگری بــا چگونگــی تغییــر
شــیوههای گردشــگری

)Sørensen & Jensen (2019

دربــارۀ نوآوریهــای مربــوط بــه کارکنــان بخــش گردشــگری و تغییــر آنهــا
در اســتفاده از روشهــای ســنتی بحــث کردنــد .تجزیــه و تحلیلهــا بــا
آزمونهــای چندبعــدی کیفــی در پنــج شــرکت گردشــگری در دانمــارک
نشــان داد کــه محیــط ســازمانی مبتنــی بــر اعتمــاد ،برگــزاری کارگاههــای
خالقیــت و تمریــن و بازیابــی میتوانــد ذهینتهــای خالقانــه جدیــدی ب ـرای
متخصصــان گردشــگری ایجــاد کنــد.

1. Localization

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

جهــان و صنایعدســتی اســت کــه بــا مضامیــن «گردشــگری
خــاق» همبســتگی بســیاری دارد (.)Rei & Kageyama, 2009
اصطــاح ظرفیتســازییــا بومیســازی 1را نخســتینبار
گروســمن در  ۱۹۸۱بــهکار بــرد (.)Grossman, 1981
بومیســازی ســرمایهگذاری در منابــع فرهنگــی ،اقتصــادی،
اجتماعــی و فیزیکــی مکانهــای خــاص ،هم ـراه بــا ســازماندهی
محلــی و شبکهســازی تعریــف میشــود و میتــوان آن را
مجموع ـهای از فرایندهــای تعریفشــده ()Cawley et al., 2002
بــا هــدف «اصــاح محصــوالت یــا خدمــات بهمنظــور تفــاوت در
بازارهــای مجـزا» تعریــف کــرد ( .)Lommel, 2007بــا توجــه بــه
جهانیشــدن ســفر و بــه علــت زمینههــای مطلــوب اجتماعــی و
اقتصــادی و سیاســی و همچنیــن ارتباطــات و بازیابــی ،موضــوع
پیشینۀ پژوهش
بومیســازی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بومیســازی نوعــی
گردشــگری خــاق را ابتــدا پیــرس و باتلــر ( )1993بــه
ترجمــۀ فرهنگــی اســت و همانطــور کــه در بخشهــای تجــارت
و بازاریابــی تعریــف شــده اســت ،نقــش برجســتهای در حــوزۀ عنــوان شــکل بالقــوهای از گردشــگری مطــرح کردنــد .ســپس
گردشــگری دارد ( .)Mele et al., 2016حمایــت از دانــش بومــی فلوریــدا ( )2003نخســتین کتــاب خــود را بــا عنــوان گردشــگری
و شــبکههای منطقــهای شــاغالن ســنتی و تبادلهــای اجتماعــی خــاق منتشــر کــرد و پــس از آن ،در ســال  ،2005کتــاب دیگــری
بــه انتشــار مناســب دانــش بومــیو تواناســاختن اجتماعــات ب ـرای را بـرای تقویــت موضوعــش بــه چــاپ رســاند .ریچــارد و ویلســون
مشــارکت فعالتــر در گردشــگری و بــه فراینــد توســعۀ آن کمــک ( ،)2006در مقال ـهای بــا عنــوان «توســعۀ خالقیــت در تجربیــات
خواهــد کــرد ( .)Gorjestani, 2000از طرفــی ،عنــوان شــهر گردشــگران ،راهحلــی ب ـرای بازتولیــد متوالــی فرهن ـگ» ،عواملــی
یمحصــول تعامــل بیــن فرهنــگ اســام و ایــران چــون عــدم رضایــت از شــیوههای مصــرف معاصــر ،مرزهــای
ایرانــی اســام 
باســتان اســت (رشــیدی و خبــری )1382 ،و شــهر خــاق ایرانــی نامشــخص کار و فراغــت ،تمایــل بیشــتر بــرای خودپیشــبرد،
اســامیشــهری اســت کــه بــا محوریــت قــراردادن جهانبینــی عطــش تجربهکــردن در میــان مصرفکننــدگان پســتمدرن و
اســام (شــیعی و سـ ّـنی) ،مطــرح شــده در قــرآن و احادیــث نبــوی ،جذابیــت خالقیــت بهعنــوان شــکلی از بیــان و ابــراز را دالیلــی
بــر جایــگاه فرهنــگ و هنــر اصیــل و بومــیایرانــی بـرای شــکوفایی بــرای اهمیتیافتــن روزافــزون خالقیــت در حــوزۀ گردشــگری
شــهر در حوزههــای مدیریــت و برنامهریــزی شــهری پایــدار میداننــد.
جدول  :2پیشینۀ پژوهش

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تأکیــد قــرار کــرده اســت (مختــاری ملکآبــادی و همــکاران،
 .)126:1397بــا توجــه بــه تعاری ـف ،جهــت تعییــن شــاخصهای
خالقیــت گردشــگری شــهری ،از دیــدگاه نظریهپــردازان ،همــواره
بایــد معیارهایــی درنظــر گرفتــه شــود و بــا اســتفاده از ابــزاری
بــه نــام شــاخص ،میــزان نزدیکــی بــه ایدهآ لهــا ســنجیده شــود
(.)Cetindamar & Gunsel, 2012:1303
در بومیســازی شــاخصهای گردشــگری خــاق ،بــا توجــه
بــه ایرانــی اســامی بــودن شــهر اصفهــان ،معیارهایــی ماننــد تعــداد
مشروبفروشــیه ا و گردشــگری جنســی کــه مغایــر بــا شــریعت
دینــی اســت درنظــر گرفتــه نمیشــود .همچنیــن از لحــاظ کالبــدی
بــه مســاجد ،حســینیهها و هیئتهــا توجــه میشــود.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عنوان پژوهش

یافتهها

پژوهشگر

بررســی رابطــۀ بیــن گردشــگری و
خ��وراک در شــهر خــاق پابلــوی
کلمبیــا

Rodríguez-Gutiérrez et al.
)(2020

بــر اســاس روش معــادالت ســاختاری نشــان دادنــد کــه اهمیــت تجربیــات
آشــپز گردشــگر در انتخــاب مقصــد موثــر اســت و بهمنزلــۀ واســطهای
تأثیرگــذار در رضایتمنــدی گردشــگران عمــل میکنــد

تجربــۀ گردشــگری خــاق در منطقــۀ
آلنتیجــو؛ مطالعــۀ مــوردی پــروژۀ
کریتــور در پرتغــال

)Marujo et al. (2020

بــا اســتفاده ازپرس ـشنامه از گردشــگرانی کــه در فعالیتهــای خالقانــۀ لیــدر
کریتــورز شــرکت کــرده بودنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــرکتکنندگان
در فعالیتهــای خــاق جــوان و حرفهایانــد و مــدارک تحصیلــی باالتــر و
مســافرت بیشــتری از دیگــر گروههــا دارنــد .همچنیــن بــه دنبــال تجربیــات
خالقانهتریانــد.

عنوان پژوهش

یافتهها

پژوهشگر

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

پژوهشــگران بــه جمــعآوری اطالعــات بــه دو صــورت اســنادی و پیمایشــی
بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خالق
در شهر زاهدان

بذرافشان و بامری ()1397

(پرسـشنامه و مصاحبــه) پرداختنــد و بــه  39گویــۀ اولیــۀ گردشــگری خــاق و هشــت
عامــل فرایندهــای داخلــی کسـبوکار ،بازاریابــی خــاق ،زیباییشــناختی ،تســهیالت،
نرمافــزار ،آمــوزش ،نمــاد و صرفــۀ اقتصــادی و عایــدی ترکیــب اشــاره کردنــد.
تجزیــه و تحلیلهــا از طریــق مدلهــا و روشهایــی ماننــد تاپســیس و آنتروپــی شــانون

بررسی نقش گردشگری خالق در
بازآفرینی بافت خالق (مطالعۀ موردی

پوراحمد و احمدیفرد ()1397

منطقۀ  12شهر تهران)

نقاشــی در کنــار جاذبههــای تاریخــی منطقــه از مهمتریــن عوامــل و اولویتهــای
صنای��ع فرهنگ��ی بهش��مار میآین��د.
بـ�ه بررسیــ نمونههـ�ای موفــق گردشــگری خــاق در کشــورهای دیگــر ازجملــه

بررسی و ارائۀ شاخصهای گردشگری
خالق

انجــام گرفــت .مطابــق نتایـج ،نمایشهــای عروســکی ،شــاخص تبلیغــات و شــاخص

سبحانی و صفیزاده ()1397

آفریقــای جنوبـی ،انگلیــس و نیوزلنــد و تایلنــد پرداختنــد و ســنجههایی بـرای ارزیابــی
می ـزان توســعۀ گردشــگری خــاق در ســه دســتۀ کلــی شــاخص اقتصــادی ،تاریخــی و
فرهنگــی ارائــه کردنــد.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه از دیــدگاه ســاکنان و گردشــگران بــه ترتیــب
متغیرهــای تأثیــر ســاختمانهای بلنــد و مرتفــع در منظــر بصــری و میــزان مراکــز

توسعۀ گردشگری خالق در بازآفرینی
بافتهای فرسودۀ منطقۀ  20تهران

پذیرایــی و اقامتــی دارای اولویتانــد .در بعــد اجتماعــی نیــز شــاخصهای اطالعــات
تیموری ()1398

از جذابیتهــای گردشــگری منطقــه و احســاس امنیــت و آرامــش اثرگذارتریــن
شــاخصها شــناخته شــدند .در بعــد اقتصــادی نیــز تنهــا شــاخص بــر وفــق مـراد بــودن
کس ـبوکارها بیانگــر می ـزان اهمیــت آن در توســعۀ گردشــگری اســت .درنهایــت ،در
ابع��اد زیس��تمحیطی ،جذابیته��ای گردش��گری طبیع��ی اولوی��ت دارد.
بــا روش تحقیــق کیف ـی ،کتابخان ـهای ،مشــاهده ،مصاحبــه و برگ ـزاری پنــل خبــرگان،

از گردشگری خوراک تا گردشگری خالق
و پایدار (مورد مطالعه :پیادهراه خوراک
سی تیر تهران)

 77فعالیــت بهعنــوان فعالیتهایــی کــه بایــد در ایــن پیــاد هراه وجــود داشــته باشــد
بستهنگار ()1398

تــا بهعنــوان جاذبــۀ گردشــگری خــاق خــوراک و آشــپزی پایــدار باشــد معرفــی شــد
کــه فقــط هفــت مــورد آن وجــود داشــت و بقیــه بــا توجــه بــه هماهنگــی و هارمونــی بــا
بافــت تاریخــی و فرهنگــی راه بهعنــوان نقشــۀ راه مــورد تأکیــد ق ـرار گرفــت.

شاخصسازی گردشگری خالق شهری با رویکرد ایرانی اسالمی
مورد مطالعه :شهر اصفهان

شکل  :2الگوی تعيين روايی محتوايی و پايايی زيرشاخصهای پرسشنامه

1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
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روش پژوهش
در ایــن پژوهــش ابتــدا جداولــی از کلیــۀ نظریههــای
شــهر خــاق گــردآوری شــد (جــدول .)3ســپس ،بــا توجــه بــه
شــاخصها ،زیرشــاخصها و معیارهــای گردشــگری خــاق
و مشــورت بــا اســتادان و متخصصــان حــوزۀ برنامهریــزی
گردشگــری ،برنامهریـ�زی شـ�هری بــر مبنــای شــهر ایرانــی اســامی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ش نشــان میدهــد کــه تاکنــون
بررســی پیشــینۀ پژوهــ 
شاخصســازی بــرای بررســی گردشــگری خــاق در شــهرهای
ایرانــی اســامی صــورت نگرفتــه اســت .ســبحانی و صفــیزاده
( ،)1397بــر اســاس جــداول شــهر خــاق ،بــه شــاخصهای
گردشــگری خــاق دســت یافتنــد کــه از ایــن لحــاظ بــا ایــن
پژوهــش همراســتا اســت؛ ولــی بیشــتر بــه مقایســۀ نمونههــای
موفــق گردشــگری خــاق پرداختــه شــده و در آخــر نیــز بــه
شــاخصهای کلــی برگرفتــه از پژوهشهــای دیگــران اکتفــا شــده
اســت .تفــاوت دیگــر را میتــوان در بومیســازی ایــن پژوهــش
عنــوان کــرد.

و شــهر اصفهــان بومیســازی شــد .معیارهــای تکــراری حــذف
شــد و دربــارۀ می ـزان دسترســی گویهه ـ ا تحقیــق و بررســی شــد و
ب ـرای ســنجش گردشــگری خــاق در ایــن شــهر تفکیــک معیارهــا
بــر مبنــای فرهنگی ـ اجتماعــی ،کالبدی ـ فضایــی ،اقتصــادی،
سیاســی ،زیرســاختی ـ رفاهی و ّفناوری ـ توســعه پیشــنهاد شــد.
ســپس  114زیرشــاخص و معیــار بــرای شــاخصهای شــشکانه
گــردآوری شــد و در قالــب دوپرســشنامۀ تخصصــی در اختیــار
 35نفــر از متخصصــان و اســتادان حوزههــای برنامهریــزی شــهری
برنامهریــزی گردشــگری قــرار گرفــت .انتخــاب متخصصــان ایــن
حــوزه مالکمحــور و بــه روش غیرتصادفــی صــورت گرفتــه اســت.
پرســشنامههای تخصصــی طراحیشــده بــرای ســنجش ضریــب
روایــی محتوایــی (1 )CVRو شــاخص روایــی محتوایــی (،2)CVI
زیرشــاخصهای مؤثــر در شــاخصهای گردشــگری خــاق بــا
رویکــرد ایرانــی اســامی و روایــی محتوایــی و پایایــی شــاخصها
مــورد ارزیابــی ق ـرار گرفــت .رونــد كلــی تعییــن روایــی و پایایــی
شــاخصها و زیرشــاخصهای پرســشنامۀ طراحیشــده از
الگــوی زیــر تبعیــت كــرده اســت (شــکل :)2

5

6

مصاحبی پور فرد و همکاران
جدول  :3شاخصهای شهر خالق
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ردیف

نظریهپرداز

1

جوامع خالق
The Silicon Vally Ceretive
Communties
(Kreidler, john, rawson,
Brendan, trounsitine, Philip
)j Knight Foundation

2

شاخص هنگ کنگ2000
Hong Kong Creativity
)Index (Hkci

3

ریچارد فلوریدا
)(Florida ,2003

4

خالقیت اروپایی یا یورو
Euro-Creativity Index
)(F-Eci
2004) (Florida & Tinagli,

شاخص
کیفیت زندگی ،ابعاد اقتصادی،
حملونقل ،اجتماعی ،محیطی،
سیاست ،حاکمبودن ارتباط
اجتماعی در میان افراد ،مشارکت در
فعالیتهای فرهنگی هنری ،سرمایه،
کیفیت زیباشناختی از محیطزیست
شهری ،ابزارهای فراهمآوردن
داراییهای فرهنگی و تشویق ارتباط
متقابل با آنها از طریق آموزش هنر،
سیاستگذاری و سرمایهگذاری.

ردیف

9

10

خروجیهای خالقیت :سرمایۀ
ساختاری ،سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ
اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی
طبقۀ خالق :سرمایۀ انسانی
بااستعداد و كارآفرین و خالق،
ّفناوری :صنایع خالق با ّفناوری برتر،
استعداد :سرانۀ امتیاز اختراعات،
نوآوریها و ایدههای خالقانه،
تساهل و تسامح ،شاخص بوهمیان
(نوآور) ،مداراگری ،تنوع و گوناگونی
مردم و ایدهها ،آزادیهای مدنی
شاخص استعداد اروپا :طبقۀ خالق،
شاخص ّفناوری اروپا ،شاخص
ابداع ،شاخص ّفناوری برتر ،شاخص
تحقیق و توسعه ،شاخص ظرفیت
تحمل اروپا ،شاخص ارزشها،
شاخص آزادی بیان عقاید و
خصوصیات خود

11

نظریهپرداز
خالقیت بالتیمور
Baltimore
Creativity Index
(Acs & Megyesi,
)2009
شاخص خالقیت
اروپایی
European
creativity inde
)(ECI
(Kern & Runge,
)2009

شاخص
شاخصهای فلوریدا ّ
(فناوری ،استعداد
و تساهل و تسامح یا ظرفیت تحمل):
بررسی امکانات محیطی ،شاخص
نابرابری دستمزد و استطاعت برای
مسکن
تمرکز بر روی ابعاد فرهنگی ،مشارکت
فرهنگی ،نفوذ فرهنگی ،پشتیبانی و
حمایت از ابداع و سهم اقتصادی صنایع
فرهنگی (سرمایۀ انسانیّ ،فناوری،
محیط سازمانی ،محیط اجتماعی و
گشودگی تنوع).

شاخص شبکهای
Network
Creativity Index
(Department for
& Culture, Media
Sport (DCMS),
)2009

زیرساختهای فرهنگی در سطح
جهانی ،خدمات پشتیبانی صنایع خالق،
متخصصان و امکانات و تسهیالت
در دسترس و باصرفه برای بخشهای
مختلف صنایع خالق ،بخش آموزش
عالی ،بخش آموزش و پرورش ،همراه
بایک بخش آموزشی ویادگیری حین
کار ،مسیر اصلی خالقیت ،شناسایی
مسیرهای شغلی ،برنامههای مشاوره)
فضاهای همگرایی و مشارکت برای
مالقات ،مبادله و شکلدادن روابط.
مشارکتهای جهانی و طرحهای
تجاری ،مزیت تنوع ،خوشههای خالق
که در آنها فرایندهای مصرف فرهنگی
با فرایندهای تولید فرهنگی در کنار هم
هستند ،زیرساختهای مراکز فرهنگی.

ساساکی
)(Sasaki, 2010

استعدادهای خالق ،کیفیت زندگی،
صنایع خالق ،زیرساختهای حام 
ی
خالقیت ،داراییها و میراث فرهنگی،
فعالیتهای شهروندان ،حاکمیت
خالقانه
مقیاس و وسعت صنایع خالق ،بهرهوری
خرد ،جاذبهها و اقتصاد توجه ،مشارکت
و هزینه ،حمایت عمومی ،سرمایۀ
انسانی ،جهانیشدن ،گشودگی و ظرفیت
تحمل و تنوع

5

ترکیبی اقتصاد خالق
Composite Index Of The
)Creative Economy (Cice
2008). (Bowen et al.

حکومت و قوانین

12

6

شاخص شارپی
(Shci))Sharpie
Future (european
)commission 2017

خروجی خالق ،سرمایهگذاری
خالق ،تنوع فرهنگی ،میزان پیشرفت
فرهنگهای فردی ،پایداری ،هزینۀ
زندگی ،مصرف خالق ،تحصیالت
و ّفناوری

13

شهر خالق
Creative City
Index
)(Hartley, 2012

7

شاخص حیات خالقانه
Creative Vitality Index
)(Steuer,2008

مشارکت اجتماعی ،اشتغال

14

شاخص اسلو
)(OECD, 2010

تفسیر دادههای نوآورانه ،نوآوریهای
مربوط به ّفناوری ،نوآوریهای سازمانی
و بازاریابی

استعدادّ ،فناوری و ظرفیت تحمل.

8

شاخص وانولو
)(Vanolo, 2008

منظر :شهری مملو از نشانهها،
نمادها ،المانها و چشماندازهای
متنوع که در عین کثرت وحدتی
یکپارچه دارند ،هنر :ارتقای هنرهای
جدید و تقویت میراثهای هنری
قدیمی شهر ،تنوع :شهری مملو
از نژادها و قومیتهای گوناگون و
به غایت جهانگردپذیر .فضاهای
عمومی :وجود پارکهای متعدد،
ساخت و ارتقای مکانهای عمومی و
فضاهای مدنی جدید ،آموزش عالی:
تعدد دانشگاهها و مراکز علمی و
پژوهشی در شهر

15

شاخص خالقیت چک
Czech creativity
index
& Kloud ova, J.,
Stehlik ova, B.,
)2010
شاخص خالقیت
جهانی
Global Creativity
)Index (Gci
)(Florida, 2011

مقیاس و دامنۀ صنایع خالق ،جاذبهها،
بخش اقتصاد ،مشارکت ،هزینه ،حمایت
ّفناوری اطالعات و ارتباطات

16

شاخصسازی گردشگری خالق شهری با رویکرد ایرانی اسالمی
مورد مطالعه :شهر اصفهان

عمومی ،پژوهش و سرمایۀ انسانی،
یکپارچگی جهانی ،آزادی ،صبر
و تنوع

18

شاخص الندری
Landry Creative City
)Index (L-Cci
)(Landry, 2012

چارچوب سیاسی و عمومی ،تمایز،
تنوع ،سرزندگی و تجلی ،وضوح،
اعتماد ،حد ترخیص و دسترسی،
کارآفرینی ،اکتشاف و نوآوری ،رهبری
راهبردی ،چابکی و چشمانداز ،قریحه
و منظر آموزشدهنده ،ارتباطپذیری،
اتصاالت و شبکه ،مکان و ساخت
مکان ،زیستپذیری و بهزیستی،
حرفهایگرایی و کارآمدی

19

شاخص خالقیت و فرهنگ
Index Of Creativity
And Culture
(Hartley et al.,
)2012a

شاخص یونسکو
). (Unesco, 2016

ادبیات ،سینما ،موسیقی شامل
اماکن موسیقی ،صنایع دستی
و هنرهای مردمی (فولکلور)،
طراحی شهری ،هنرهای
چندرسانهای ،غذا و تغذیه

24

25

استعدادهای خالق ،کیفیت زندگی،
صنایع خالق ،زیرساختهای حامی
خالقیت ،داراییها و میراث فرهنگی،
فعالیتهای شهروندان ،حاکمیت
خالقانه

20

انرژی خالق
Creative Energy Index
. (Hartley et al.,
)2012a

جهانیشدن ،شبکهها و مبادله

21

شاخص قدرت خالق
Creative vitality index
(Hartley et al.,
)2012b

مشارکت در هنر (سرانۀ موزهها و
گالریهای هنری شامل فروش بلیط
و محصوالت) ،مشاغل وابسته به
هنر (بازیگران ،طراحان گرافیکی،
تهیهکنندگان تلویزیونی و استادهای هنر)

22

شاخص بنیادی و جریان
Fundamental and flow
index
(Hartley et al.,
)2012b

زیرساخت صنعتی و منابع انسانی،
تحصیالت دبیرستانی ،آسایش،
فرهنگ و سرگرمی ،محیط زندگی
و فعالیتهای مبادلهای ،جریانات:
جریانات مردم ،جریانات مادی،
جریانات پول ،جریانات اطالعات،
جریانات مرزهای ملی

ّ
کمیسازیدادههابرایمحاسبۀضریباعتبارمحتوا
ب ـرای تعییــن روایــی محتــوا،پرس ـشنامه در اختیــار  35نفــر
از متخصصــان و اســتادان حوزههــای گردشــگری و برنامهریــزی
شــهری شــامل ده دانشــیار ،ده اســتادیار ،ده دانشــجوی دکتری و پنج
کارشــناس ارشــد دارای ســوابق ارزشــمند کاری یــا علمــی در زمینــۀ
گردشــگری و گردشــگری خــاق قــرار داده شــد .از متخصصــان
درخواســت شــد کــه در خصــوص  103زیرشــاخص پرســشنامه
بهصــورت «ضــروری اســت»« ،ضــروری نیســت ولــی مفیــد
اســت»« ،ضرورتــی نــدارد» پاســخ دهند.بــرای ّ
کمیســازی آرای

26

شاخص خالقیت جهانی
Global Innovation Index
)(GII
)(Florida, 2015

شهرهای قدرتمند جهانی
Global Powercity Index
)(Yamato et al. ,2016,92

استعدادّ ،فناوری ،تسامح و
بردباری

اقتصاد (اندازۀ بازار ،میزان
شادی ،اقتصاد زندگی ،سرمایۀ
انسانی ،محیط کسبوکار،
سهولت کسبوکار ،پژوهش
و توسعه ،منابع علمی ،زمینۀ
پژوهش ،پژوهشهای موفق)
محیط (بومشناسی ،کیفیت هوا،
محیط طبیعی (طبیعت) ،تعامل
فرهنگی (ظرفیت پیشگامان
نخبه ،منابع علمی ،امکانات
برای بازدیدکنندگان ،جاذبهها
برای بازدیدکنندگان ،تعامل
بینالمللی ،محیط کار ،هزینههای
زندگی ،امنیت و ایمنی ،تندرستی
و سالمتی ،سهولت زندگی)،
دسترسی ،زیرساخت حملونقل
بینالملی ،خدمات حملونقل
درونشهری ،راحتی ترافیک

اعضــای پانــل ارزیــاب (مختصصــان) ابتــدا پاس ـخها بــر اســاس
محاســبه فراوانــی اعضایــی کــه بــه گزینــه ( Eضــروری) تعلــق
گرفتــه بــود در محیــط نرمافـزار اس پــی اس اس  211اســتخراج و در
ادامــه بــا اســتفاده از رابطــة ( ،)1ضریــب اعتبــار محتــوا محاســبه و
بــا جــدول الوشــی 2انطبــاق داده شــد .بــا توجــه بــه تعــداد اعضــای
پانــل ارزیــاب ( 35نفرمختصصــان) اعــداد باالتــر از  0/31مــورد
قبــول واقع شــد.
1 Statistical Pakage For Social Science.
2 Lawshe
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شاخص سی سی آی
Center of Excellence
for Creative Industries
)and Inno-vation (CCI
(Hartley et al.
),2012a

23

شاخص فضای خالق
Creative Space Index
(Kloud ova, J., & Stehlik
)ova, B., 2010

جهانشمول بودن ،انعطافپذیری،
کارایی و عدم تعصب ورودیها
و خروجیها ،عرضه و تقاضا،
سرمایهگذاری و نتایج ،ویژگیهای
نرم و سخت ،موقعیتهای
مردمیو تجاری
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ردیف

نظریه پرداز

شاخص

ردیف

نظریه پرداز

شاخص

7

8

مصاحبی پور فرد و همکاران
جدول  :4مقادیر اختصاصیافته به ضریب اعتبار محتوا ()Wilson & Schumsky, 2012
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ردیف

میزان پاسخگویی

مقدار CVR

ردیف

میزان پاسخگویی

مقدار CVR

1

کمتــر از نیمــیاز افــراد گزینــۀ
«ضــروری» را انتخــاب میکننــد

منفی

3

همــۀ افـراد گزینــۀ «ضــروری» را
انتخــاب میکننــد

( 1بهمنظــور تبدیــل
آســانتر بــه مقــدار
 0/99تعدیــل میشــود)

2

نیمــیاز افـراد گزینــۀ «ضــروری»
و نیمــیدیگــر گزینههــای دیگــر
را انتخــاب میکننــد.

صفر

4

تعــداد افــرادی کــه گزینــۀ
«ضــروری» را انتخــاب
میکننــد بیشــتر از نیمــه اســت.

بین صفر و 0/99

بنابرایــن مقــدار شــاخص روایــی محتوایــی مــورد قبــول
بــرای پرســشنامۀ دوم  0/48محاســبه شــده اســت .یعنــی
معیارهایــی پذیرفتــه خواهنــد بــود كــه شــاخص اعتبــار محتــوای

آنهــا بزرگتــر از  0/48یــا مســاوی آن باشــد.انــدازۀ روایــی
محتوایــی بــر اســاس رابطــۀ  3محاســبه شــده اســت.

جدول  :5حداقل مقادیر ضریب اعتبار محتوای قابلقبول بر مبنای تعداد متفاوت اعضای نخبگان از منظر الوشی
(محمدبیگی و همکاران)1162 :1393 ،
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

تعداد اعضای پانل
ارزیاب

حداقل مقادیر  CVRقابلقبول

تعداد اعضای پانل ارزیاب

حداقل مقادیر  CVRقابلقبول

 5تا 7

0/99

20

0/42

8

0/85

25

0/37

9

0/78

30

0/33

10

0/62

35

0/31

15

0/49

40

0/29

تعیین میانگین عددی قضاوتهای نخبگان
بــر مبنــای پیشــنهاد الوشــی ،بهمنظــور محاســبۀ مقــدار
میانگیــن عــددی قضــاوت تعلقگرفتــه بــه هــر جــزء ابــزار،

تبدیلهــای منــدرج در جــدول  6درپرســشنامۀ رواییســنجی
صــورت میگیــرد.

جدول  :6تعیین میانگین عددی ()Lawshe, 1975:10
ردیف

گزینه درپرسشنامه

معادل عددی

1

غیرضروری بودن

0

2

مفید است ولی ضروری نیست

1

3

ضروری

2

تعیین معیارهای پذیرش یا رد سؤاالتپرسشنامه

جدول  :7رد یا پذیرش شاخصها ()Gilbert & Prion, 2016:2

ردیف
1

معیار
مقدار

میانگین
CVR

رد یا پذیرش
پذیرش بیقیدوشرط معیار

مقدار 0
پذیرش؛ میانگین قضاوتها به گزینۀ ضروری
نزدیکتر است

2

3

CVR

رد؛ میانگین عددی فضاوتها به گزینۀ غیرضروری
نزدیکتر است

شاخصسازی گردشگری خالق شهری با رویکرد ایرانی اسالمی
مورد مطالعه :شهر اصفهان

جدول  :8بررسی معیارها بر اساس پرسشنامه و مقدار ضریب اعتبار محتوا
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در ایــن تحقیــق ،ضریــب اعتبــار محتــوا تمامــی 114
زیرشــاخص محاســبه و ارزیابــی شــد .تعــداد  48زیرشــاخص
كــه ضریــب اعتبــار محتــوای كمتــر از صفــر داشــتند و میانگیــن
عــددی قضاوتهــای معیارهــا كمتــر از  1/5بــود از لیســت

زیرشــاخصهای شــهر خــاق ایرانــی اســامی حــذف شــد.
 66زیرشــاخص باقیمانــده ،در قالــبپرســشنامۀ دوم ،دوبــاره
در اختیــار اعضــای نخبــگان ق ـرار گرفــت تــا بــر مبنــای شــاخص
مربوطــه روایــی محتوایــی زیرشــاخصها ارزیابــی شــود (جــدول .)8

9

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400
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شاخصسازی گردشگری خالق شهری با رویکرد ایرانی اسالمی
مورد مطالعه :شهر اصفهان
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ادامۀ جدول :8بررسی معیارها بر اساس پرسشنامه و مقدار ضریب اعتبار محتوا
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شاخص روایی محتوایی ()CVI
بهمنظــور بررســی شــاخص اعتبــار محتــوا ،بــر اســاس
شــاخص روایــی محتــوای والتــز و باســل)(Basel& Waltz
صــورت گرفــت .شــاخص اعتبــار محتــوا نشــاندهندۀ جامعیــت
قضاوتهــای مربــوط بــه روایــی یــا قابلیــت اج ـرای مــدل ،آزمــون
یــا ابــزار نهایــی اســت .هرقــدر روایــی محتوایــی نهایــی باالتــر
باشــد ،مقــدار شــاخص اعتبــار محتــوا بــه ســمت  0/99میــل
ً
میکنــد و برعکــس .بدیــن منظــور مجــددا پرســشنامه بــرای
محاســبۀ شــاخص اعتبــار محتــوا بــه 35نفــر از متخصصــان مزبــور
ارســال شــد و از آنهــا خواســته شــد کــه در مــورد هریــک از 66
ســؤال ،ســه معیــار زیــر را بــر اســاس طیــف لیکرتــی چهارقســمتی

ً
اظهارنظــر نماینــد :مربوطبــودن ،ســادهبودن و واضحبــودن (مثــا
ً
 :1مربــوط نیســت :2 ،نســبتا مربــوط اســت :3 ،مربــوط اســت:4 ،
ً
کامــا مربــوط اســت) .بدیــنمنظــور امتیــاز شــاخص اعتبــار محتــوا
بهوســیلۀ مجمــوع امتیــازات موافــق بــرای هــر آیتــم کــه رتبــۀ  3و
( 4باالتریــن نمــره) کســب کردهانــد بــر تعــداد کل جامعــة آمــاری
تحقیــق محاســبه میشــود.
CVR

1
n

∑

Retained number

=CVI

® رابطة ()2

ضریــب اعتبــار محتــوا = تبدیل صــورت خطی و مســتقیم اعضای
گــروه پانــل اســت کــه عبــارت «ضــروری» را انتخــاب کردهاند.
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در ایــن تحقیــق پــس از رواییســنجی تعــداد 48ســؤال
حــذف شــد .در نهایــت 66ســؤال باقــی مانــد .مقــدار شــاخص
روایــی ســؤاالت باقیمانــده بــر اســاس رابطــه ( )2بــه شــرح ذیــل
محاســبه گردیــد.
=0/CVI
=48
بنابرایــن مقــدار شــاخص روایــی محتوایــی مــورد قبــول
بــرای پرسشــنامه دوم  0/48محاســبه گردیــد .یعنــی معیارهایــی
مــورد قبــول خواهنــد بــود كــه ) شــاخص اعتبــار محتــوا آنهــا
بزرگتــر یــا مســاوی  0/48باشــند .انــدازه روایــی محتوایــی بــر
اســاس رابطــة ( )3محاسـ�به میشـ�ود:
مجموع تعداد اعضای پانل ارزیاب كه به آیتم نمره  3و  4دادهاند
تعداد كل پانل ارزیاب

=CVI

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

بعــد از محاســبۀ فراوانــی تعــداد پاسـخهایی كــه  3و  4بــوده
در نرمافـزار ،تمامــی  66زیرشــاخص مربوطــه مــورد ارزیابــی قـرار
گرفــت تــا انــدازه روایــی محتواییشــان بــر مبنــای شــاخص 0/48
مــورد ســنجش قــرار گیــرد .بعــد از انجــام محاســبات مربوطــه،
انــدازة شــاخص اعتبــار محتــوای تمامــیزیرشــاخصها بیشــتر
از 0/64بودنــد و ســؤالی حــذف نشــد.
تعیین پایایی 1و بررسی ضریب آلفای کرونباخ
ضریــب آلفــای کرونبــاخ توســط کرونبــاخ ابــداع شــده
اســت ( )Cronbach,1951:251و یکــی ازمتداولتریــن
روشهــای اندازهگیــری اعتمادپذیــری و یــا پایایــی پرسـ�شنامهها
اســت .در ایــن مرحلــه دادههــای پرســشنامهای كــه شــاخص
اعتبــار محتــوا آن نهایــی شــده بــود بــا  66زیرشــاخص ،در
نرماف��زار اس پیــ اس اس وارد شــد .در ادامــه پایایــی پرس ـشنامه
بــا روش آلفــای كرونبــاخ مــورد ســنجش قـرار گرفــت كــه حاصــل
آن  0/922بــود .ازآنجاكــه  0/922بهصــورت معنــاداری از
 0/7بزرگتــر اســت ،نشــانگر آن اســت كــه پرســشنامه دارای
س��ازگاری درون��ی قــوی اســت.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بــا بررســی و تحلیــل شــاخصها میتــوان ایــن طــور نتیجــه
گرفــت کــه تعــداد فیلمهــای مســتند در زمینــۀ گردشــگری نمــرۀ
الزم را بهدســت آورد ه اســت ،زیــرا ایــن فیلمهــا در شناســاندن
شــهر اصفهــان و پتانســیلهای آن بـرای جــذب گردشــگر مؤثرنــد.
ولــی تعــداد دکههــای روزنامهفروشــی بــرای دسترســی هرچــه
بهتــر بــه روزنامههــا و مجــات فعــال در زمینــۀ گردشــگری
تأییــد نشــد .تعــداد مجــات ،روزنامههــای تخصصــی و تعــداد
1 Reliability

مقالههــای ب ـهروز آنه ـا پذیرفتــه شــد و ایــن نشــان میدهــد کــه
دورۀ روزنامههــا و مجــات کاغــذی رو بــه پایــان اســت و از آن
ســو گســترش روزافــزون رســانههای دیجیتــال و ابزارهــای مبتنــی
بــر ّفنــاوری بهصــورت چشــمگیری در کشــور مشــاهده میشــود.
بنابرایــن بایــد تالشهــا درجهــت گســترش بســتر فضــای مجــازی
و ارتباطــات الکترونیــک شــکل گیــرد و درجهــت تبلیغــات و
بهروزرســانی ســایتهای گردشــگری شــهر اصفهــان کوشــش
بیشــتری صــورت پذیــرد .تعــداد هنرمنــدان صنایــع دســتی و
برگـزاری کارگاههــای خــاق آمــوزش در توســعۀ گردشــگری خالق
بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود ،زیـرا اگــر کارگاههــای صنایع دســتی
در آمــوزش گردشــگران فعــال باشــند بخشــی از هــدف گردشــگری
خــاق را تحقــق خواهنــد بخشــید .شــاخصهای امنیــت و تعــداد
نمایشــگاههای بینالمللــی مــورد توجــه متخصصــان ق ـرار گرفــت
و آنهــا را جــزو شــاخصهای گردشــگری خــاق شــهر ایرانــی
اســامی بـرای توســعۀ گردشــگری خــاق برگزیدنــد .امنیــت یکــی
از شــاخصهای اصلــی در انتخــاب مقصــد گردشــگری اســت کــه
مقالههــای زیــادی تاکنــون دربــارۀ آن بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده
اســت .اگــر مــواردی ماننــد تروریسـت ،جنـگ ،قحطـی ،و شــیوع
بیمــاری واگیــردار امنیــت شــهرها را تهدیــد کنــد بهشــدت از
ً
تعــداد گردشــگران کاســته خواهــد شــد و مســلما بــه گردشــگری
خــاق نیــز آســیب خواهــد رســید .نمایشــگاههای بینالمللــی
در ارائــۀ فرهنــگ و ســنت شــهر اصفهــان بــه مهمانــان خارجــی
تأثیرگــذار خواهــد بــود .موســیقیهای محلــی ،فــروش صنایــع
دس��تی ،وج��ود داره��ای قال��ی و حضــور غرف��هداران بــا لباسهــای
محلــی در ایــن نمایشــگاهها توجــه بســیاری از بازدیدکننــدگان
و غرفــهداران را جلــب کــرده اســت .تعــداد المانهــای شــهری،
محــات قدیمــی و میدانهــای مســتطیلی شــکل ،باغهــای
ایرانــی و ســرانۀ ســبز ازجملــه شــاخصهایی اســت کــه مــورد
تأییــد متخصصــان قــرار گرفتــه اســت .اگــر بــر روی تبلیغــات
المانهــای شــهری ســرمایهگذاری شــود بهعنــوان نمــادی بــرای
شــهر مــورد توجــه جهــان قــرار خواهــد گرفــت ،بهطوریکــه بــا
دیــدن آنهــا شــهر اصفهــان در ذهنهــا تداعــی خواهــد شــد.
محــات قدیمــیماننــد الیــادران ،بیدآبــاد ،چهارســو علیقلــی
آق ـا ،بــازار حاجآقــا شــجاع ،بــا توجــه بــه اینکــه بافــت قدیم ـی
و ســنتی خــود را حفــظ کردهانــد ،مــورد اســتقبال گردشــگران
ً
داخلــی و خارجــی ق ـرار میگیرنــد و بازدیــد از آنهــا قطعــا جــزو
برنامههــای تورهــای ورودی ایــن شــهر اســت .فســتفودیها،
کافیشــاپها و رســتورانها مــورد توجــه قــرار نگرفــت ،در
عــوض بــر رســتورانهای ســنتی تأکیــد شــد ،بــه ایــن علــت کــه
بهتریــن رســتورانهای بینالمللــی در ســایر شــهرهای گردشــگری
جهــان وجــود دارد و گردشــگران خارجــی بـرای گردشــگری خــاق
بــه رســتورانهای ســنتی بــا غذاهــای اصیــل ایرانــی و اصفهانــی
عالقــه نشــان میدهنــد .همچنیــن اقامــت در خانههــای
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بومگــردی بهجــای هتلهــای پرســتارۀ زنجیــرهای کــه در سراســر
جهــان وجــود دارد تجربــۀ جدیــد و خاصــی را بــر گردشــگران رقــم
خواهــد زد .از بخــش تنــوع شــهرهای خــاق ،توجــه بــه بناهــای
ســایر مذاهــب ماننــد کنیســهها ،کلیســاها و تعــداد جاذبههــای
طبیعــی تأییــد شــد .شــهری خــاق اســت کــه بــه همــۀ فرهنگهــا
و ادیــان توجــه کنــد .در ایــن بیــن ،از نظــر متخصصــان وجــود
کنیســهها ،کلیســاها و حســینیهها اختــاط فرهنگهــا و ادیــان
اســت کــه از اصــول شــهر خــاق بهشــمار مــیرود .موزههــا
و ســالنهای ورزشــی (بــا توجــه بــه اینکــه شــعار گردشــگری
خــاق نیــز مــوزۀ کمتــر ،میدانهــای بیشــتر اســت) تأکیــد بــر
فضاهــای بــاز بــه تأییــد متخصصــان رســید .تعــداد کشــورهایی
کــه وی ـزای مســافران آنهــا در بــدو ورود و فــوری صــادر میشــود
نســبت بــه خواهرخواندههــای شــهر اصفهــان مهمتــر اســت ،زی ـرا
ســهولت در اخــذ وی ـزا ســفر را آســانتر میکنــد .زیرســاختهای
گردشــگری کــه جــزو مهمتریــن اصــول اولیــۀ گردشــگری اســت،
مانن��د شرــکتهای ریلــی ،اتوبوسهــای گردشــگری ،مبدأهایــی
کــه بــه شــهر پــرواز دارن ـد ،هتلهــا و مهمانپذیرهــا همگــی تأییــد
شــدند .امــروزهّ ،فنــاوری اطالعــات تأثیــر مهمــیدر صنعــت
ً
گردشــگری دارد و اساســا اثربخشــی و بهرهگیــری ســازمانهای
گردشــگری ،روشهــای کســبوکار آنهــا و راه تعامــل مشــتری
بــا بهــرهوران را دگرگــون کــرده اســت .در ایــن بیــن ،آثــار باســتانی
و مراکــز دیدنــی کــه بــه کمــک ابزارهــای روز دنیــا ماننــد خریــد
بلیطهــای اینترنتــی ،عینکهــای واقعیــت مجــازی و راهنمایــان
صوتــی دیجیتالــی مجهــز شــدهاند ،بازیدهــا را بــرای گردشــگران
بهمراتــب لذتبخشتــر میکننــد.
بــا انجــام ایــن تحقیــق و بررســی نظریههــای شــهر خــاق،
مشــخص شــد کــه بــا تعییــن شــاخصهای گردشــگری خــاق
و بومیســازی آنهــا میتــوان گردشــگری خــاق شــهرها را بــا
یکدیگــر مقایســه کــرد .همچنیــن ،بــا بررســی وضعیــت کنونــی
آنهــا میتــوان بــا ســرمایهگذاری بــر پتاســیلهای شــهر و نگاهــی
بــه آینــده ،نقشــۀ راهــی ب ـرای دس ـتیابی بــه اهــداف آینــده تدویــن
کــرد .بــرای شــهر اصفهــان کــه ظرفیتهــای خوبــی در زمینــۀ
گردشــگری خــاق دارد میتــوان بهخوبــی برنامهریــزی کــرد تــا
بــه جایــگاه مقصــد گردشــگری خــاق در جهــان دســت یابــد.
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