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چکیده	
گردشــگری خــالق گونــه ای نویــن از گردشــگری فرهنگــی اســت کــه در آن  ، گردشــگر 

ــن  ــه در بط ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــگران ای ــه گردش ــد و ب ــار می کن ــهروند رفت ــون ش همچ

جامعــه  ، بــا شــرکت فعــال در کارگاه هــا و برنامه هــای آموزشــی بومــی  ،  قابلیت هــای 

ــا و  ــوان قابلیت ه ــازی می ت ــا شاخص س ــن  ، ب ــن بی ــازند. در ای ــکار س ــود را آش ــۀ خ خالقان

ــر اســاس اســتعداد و فرهنــگ آن شــهر  ــوآوری ب ــرای ن ظرفیت هــای خــالق یــک شــهر را ب

ارزیابــی کــرد  ، بــه شــرط آن کــه ابتــدا بــر اســاس فرهنــگ آن شــهر بومی ســازی شــده باشــند. 

ــالمی  ــی اس ــهرهای ایران ــالق در ش ــگری خ ــازی گردش ــش  شاخص س ــن پژوه ــدف از ای ه

 اســت. رویکــرد حاکــم  ، بــر اســاس هــدف  ، کاربــردی و بــر اســاس ماهیــت ژرفانگــر  ، مبتنــی 

ــا نگاهــی  ــا بررســی نظریه  هــای شــهر خــالق و ب ــه  ، ب ــن مقال ــر   پرســش نامه اســت. در ای ب

ــی  ــگ ایران ــا فرهن ــق ب ــازی مطاب ــت بومی س ــا  ، در جه ــاخص  های آن ه ــه زیرش ــه ب خالقان

اســالمی تــالش شــده اســت. ســپس  ، بــه روش میدانــی  ، بــر اســاس تدویــن   پرســش نامه   و 

ــه ارزیابــی و تحلیــل  ضریــب اعتبــار محتــوا )CVR( و شــاخص اعتبــار محتــوا )CVI(  ، ب

ــت.  ــده اس ــدام ش ــگری اق ــت در گردش ــاد خالقی ــر ابع ــذار ب ــاخص  های اثرگ ــوای ش محت

ــی  ،  ــی  ، کالبدی ـ فضای ــای اجتماعی ـ فرهنگ ــک معیاره ــه تفکی ــاخص  ، ب ــداد 114 زیرش تع

گردشــگری  ســنجش  بــرای  فّنــاوری  ،  و  زیرســاختی ـ رفاهی  سیاســی  ،  اقتصــادی  ، 

ــش نامه  های  ــل   پرس ــه و تحلی ــس از تجزی ــت. پ ــده اس ــه ش ــان ارائ ــهر اصفه ــالق در ش خ

جمع آوری شــده  ، در نهایــت  ، 48 زیرشــاخص بــه علــت عــدم احــراز نســبت روایــی 

ــد شــده اســت.  ــب 6 شــاخص تأیی ــی حــذف شــده و 66 زیرشــاخص در قال محتوای
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واژه های کلیدی:
ــالق  ،  ــهر خ ــالق  ، ش ــگری خ گردش

 ،  )CVR( محتــوا  اعتبــار  ضریــب 

 ،  )CVI( محتــوا  اعتبــار  شــاخص 

شــهرهای ایرانــی اســالمی

مقدمه:
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــالق ش ــع خ ــی از صنای ــگری یک گردش

ــود  ــز می ش ــادی نی ــعۀ اقتص ــبب توس ــگر س ــذب گردش ــر ج عالوه ب

ــی  ــهرها در پ ــن  ، ش )Sleuwaegen & Boiardi, 2014(. بنابرای

رقابــت بــا یکدیگــر بــر ســر جــذب گردشــگران اند و تــالش 

 Crouch,( می کننــد خــود را از رقبایشــان متمایــز جلــوه دهنــد

ــن  ــگری     تأمی ــی گردش ــت رقابت ــت در صنع ــد موفقی 2010(. کلی

تقاضاهــای گردشــگران از طریــق عرضــۀ محصــول و خدمــات 

 .)Horng et al., 2016( خــالق اســت

عامــل دیگــر بــرای مزیــت رقابتــی شــهرها  ، اســتعداد خــالق   

ــد  ــرای رش ــگری ب ــت و گردش ــم خالقی ــب مفاهی ــه ترکی ــت ک اس

 Stevenson,( چنیــن اســتعدادهایی ضــروری به نظــر می رســد

ــار در  ــنتی به ناچ ــگری س ــد گردش Matthews, 2013 &(. مقاص

ــخ گوی  ــد پاس ــا بتوانن ــتند ت ــدی هس ــوالت جدی ــداع محص ــی اب پ

ــند. در  ــد باش ــلیقه  های جدی ــبک و س ــا س ــگران ب ــای گردش نیازه

ــی  ــت رقابت ــوان مزی ــگری را می ت ــت در گردش ــان  ، خالقی ــن می ای

به شــمار آورد )Yozcu & İçöz, 2010(. در گردشــگری خــالق  ، 

ــپزی  ،  ــر  ، آش ــاورزی  ، هن ــد کش ــی مانن ــگران در فعالیت های گردش

ــری  ــرای یادگی ــه ب ــای خالقان ــر فعالیت  ه ــیقی و دیگ ــص  ، موس رق

ــن  ــد و ای ــرکت می کنن ــی ش ــراث فرهنگ ــد و می ــای جدی مهارت  ه

ــراث  ــی و می ــردم محل ــا  ، م ــان آن ه ــی می ــد نزدیک ــت  ، پیون فرص

 .)Richards & Wilson, 2007( ــرد ــد ک ــرار خواه ــی برق فرهنگ

ــۀ  ــه به منزل ــت را دارد ک ــن قابلی ــگری ای ــز گردش ــران نی در ای

ــر نفــت عمــل کنــد و ایــن  ــه ب الگــوی توســعۀ درون زا و بــدون تکی

ــک  ــا کم ــدن مقصد ه ــه متمایزش ــگری ب ــدار از گردش ــکل پای ش

می کنــد )Yozcu & İçöz, 2010(. تفــاوت دیگــر ایــران بــا 
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ــالمی  ــت اس ــوری اس ــه کش ــت ک ــن اس ــورها ای ــایر کش س

ــگ و  ــز فرهن ــود و نی ــت می ش ــی در آن رعای ــول دین ــۀ اص ــه هم ک

ــت  ــه رعای ــور   ب ــی کش ــای عموم ــر فض ــم ب ــالمی حاک ــرف اس ع

ــی  ــت )ابراهیم ــد اس ــالمی متعه ــط اس ــن و ضواب ــول   و قوانی اص

این کــه   شــاخص ها  بــه  توجــه  بــا  و همــکاران  ، 114:1398(. 

ــه در  ــای صورت گرفت ــا و فعالیت ه ــه فراینده ــتند ک ــاری هس معی

 Simons &( می کننــد  را اندازه گیــری  مشــخصی  مدت زمــان 

ــی  ،  ــای مل ــا و نگرش ه ــاس ارزش ه ــر اس ــر ب Dang, 2006(، اگ

ــرای  ــوند ب ــازی ش ــهرها بومی س ــدی ش ــی   و کالب ــی  ، اجتماع مذهب

ــده  ــدف کمک کنن ــن ه ــه ای ــل ب ــدت در نی ــای بلندم برنامه ریزی  ه

ــالق و در  ــگری خ ــوی گردش ــه س ــت ب ــد حرک ــود. رون ــد ب خواهن

نهایــت کســب جایــگاه شــهر خــالق گردشــگری   فرصــت مهمــی 

ــرای  ــی، ب ــای فرامل ــژه در عرصه  ه ــهری  ، به وی ــالت ش را در تعام

ــد  ، 1395(.  ــی  و پازن ــی آورد )رحیم ــم م ــهری فراه ــکان ش ــر م ه

ــراوان اســت و  ــا جاذبه هــای ف ــی اســالمی  ب اصفهــان   شــهری ایران

ــان دارد و  ــران و جه ــگری در ای ــۀ گردش ــازی در زمین ــگاه ممت جای

ــری و دارای  ــی هن ــتوانۀ فرهنگ ــا پش ــی ب ــهرهای تاریخ ــی از ش یک

ــت.  ــاری اس ــر و معم ــۀ هن ــردی در زمین ــای منحصربه ف ویژگی ه

ــکو  ــتی یونس ــع دس ــالق صنای ــهرهای خ ــمار ش ــهر در ش ــن ش ای

نیــز منتخــب شــده  اســت. ولــی در مقایســه بــا تالش هــای 

در  یکدیگــر  از  پیشــی گرفتن  بــرای  جهــان  شــهرهای  دیگــر 

صنعــت  از  حاصــل  درآمدهــای  کســب  و  گردشــگر  جــذب 

ــی  ــت مطلوب ــراوان، وضعی ــای ف ــود ظرفیت ه ــا وج ــگری  ، ب گردش

ــالق  ــهرهای خ ــای ش ــی نظریه  ه ــا بررس ــه، ب ــن مقال ــدارد. در ای ن

و نگرشــی بــه گردشــگری خــالق بــر اســاس نظــر خبــر گان  ، بــرای 

ــده  ــالش ش ــالق   ت ــگری خ ــاخص های گردش ــه ش ــت یابی  ب دس

ــالمی  ــی اس ــهرهای ایران ــاس ش ــر اس ــه ب ــاخص هایی ک ــت. ش اس

ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــزی ب ــیر برنامه ری ــده اند  ، مس ــازی ش بومی س

ــاخت.  ــد س ــن خواهن ــم را روش مه

شهر	و	بومی	سازی	گردشگری	خالق
ــه  ــتغال زایی ب ــادی و اش ــر اقتص ــگری از نظ ــت گردش اهمی

ــادی  ــۀ اقتص ــروی محرک ــه نی ــوان از آن ب ــه می ت ــت ک ــدازه ای اس ان

ــرد )Hai-ling & Liang-qiang, 2011( و  ــاد ک ــهری ی ــر ش ه

آن را بخــش مهمــی از صــادرات ســودآور در جهــان و   تأمین کننــدۀ 

ــمار  ــد به ش ــال رش ــورهای درح ــرای کش ــتغال ب ــی و اش ارز خارج

ــای  ــی از ابزاره ــه یک ــز  ، ب ــت نی آورد )Holjeva, 2003(. خالقی

راهبــردی الگــوی جدیــد   بــرای رشــد اقتصــادی تبدیــل شــده اســت 

ــالق  ــگری خ ــی  ، گردش )Kotler & Caslione, 2009(. از طرف

ــادی  ــعۀ اقتص ــذار در توس ــی تأثیرگ ــه عامل ــت را دارد ک ــن قابلی ای

ــد  ــرار دارن ــنتی ق ــگری س ــرض گردش ــر در مع ــه   کمت ــی ک مناطق

و ابــزاری بــرای ارزش گــذاری ویژگی هــای فرهنگــی و طبیعــی 

  )Cabeça et al., 2018(یــک قلمــرو در مقیــاس جامعــه باشــد

ــال  ــارات درح ــا و انتظ ــه نیازه ــخ ب ــرای پاس ــی ب ــن روش و همچنی

تغییــر گردشــگران باشــد )Pawlusiński & Kubal, 2017(. این 

ــود و ارتقــای ســطح زندگــی مــردم  ، توســعۀ ســریع  ــا بهب ــر  ، ب تغیی

صنعــت خــالق و افزایــش تقاضــای گردشــگری  ، بــه گونــه ای 

جدیــد از صنعــت تبدیــل شــده اســت و ادغــام گردشــگری و 

خالقیــت رونــدی اجتناب ناپذیــر اســت )Zhang, 2019(. بدیــن 

ســبب  ، از ایــن پــس گردشــگری فرهنگــی ســنتی   بــرای آن دســته از 

گردشــگران خــالق کــه بــه دنبــال تجربیــات تعاملی ترنــد بایــد بــه 

گردشــگری خــالق   تبدیــل شــود. ایــن رونــد جدیــد در گردشــگری 

فرهنگــی خــالق از تغییــرات در تولیــد کاالهــای گردشــگری 

ــۀ گردشــگری و الگوهــای مصــرف  فرهنگــی  ، فعالیت  هــای ماهران

ــی  ــگری فرهنگ ــن  ، گردش ــت. عالوه برای ــده اس ــد آم ــد پدی جدی

خــالق مشــکالتی را کــه گردشــگران فرهنگــی ســنتی تجربــه 

 Al-Ababneh & Masadeh,( می کننــد   حــل خواهــد کــرد

 .)2019

)Kim, 2016( جدول 1: تحوالت روند   های گردشگری

مشخصات گردشگریشرایطدوره زمانیمرحله

شرایط پایدار سیاسیعصر صنعتیگردشگری انبوه
ظهور هواپیمای مسافربری جت

بسته   های گردشگری
اماکن تفریحی بزرگ و پارک   های مصنوعی

عصر گردشگری فرهنگی
صنعتی زدایی

حفظ میراث تاریخی
جهانی سازی  ، میراث فرهنگی

میراث ملموس
بازدید از میراث تاریخی

رشد اقتصاد خالقعصر شبکه   هاگردشگری خالق
افزایش تقاضا برای مشارکت مشتریان

میراث ناملموس
مشارکت خالق در فعالیت   ها و شبکه سازی با 

افراد محلی

ــرای  ــد ب ــیوۀ جدی ــن ش ــه ای ــگران ب ــزون گردش ــۀ روزاف عالق

ــارۀ  ــی را درب ــون، بحث های ــای گوناگ ــش فرهنگ  ه ــف و آزمای کش

ــه و احتمــال تأثیرگــذاری آن در شــهرها ایجــاد  گردشــگری خالقان

کــرده اســت )Delabrida & de Carvalho, 2018(. از طرفــی  ، 

گردشــگری خــالق مبتنــی بــر فعالیت هــای تجربــی و تعامــل 

ــا ســبک زندگــی مقصــد اســت. موضــوع دیگــر این کــه  ،  ــق ب عمی

میــراث ناملمــوس شــامل ســنت های شــفاهی  ، هنرهــای نمایشــی  ، 

آیین هــا و رویدادهــا  ، دانــش و تجربیــات مرتبــط بــا طبیعــت  ، 
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جهــان و صنایع دســتی اســت کــه بــا مضامیــن »گردشــگری 

 .)Rei & Kageyama, 2009( خــالق« هم بســتگی بســیاری دارد

اصطــالح ظرفیت ســازی   یــا بومی ســازی1 را نخســتین بار 

 .)Grossman, 1981( بــرد  بــه کار   1۹81 در  گروســمن 

اقتصــادی  ،  فرهنگــی  ،  منابــع  در  ســرمایه گذاری  بومی ســازی 

ــازمان دهی  ــا س ــراه ب ــاص  ، هم ــای خ ــی مکان ه ــی و فیزیک اجتماع

را  آن  می تــوان  و  می شــود  تعریــف  شبکه ســازی  و  محلــی 

 )Cawley et al., 2002( مجموعــه ای از فرایندهــای تعریف شــده

بــا هــدف »اصــالح محصــوالت یــا خدمــات به منظــور تفــاوت در 

بازارهــای مجــزا« تعریــف کــرد )Lommel, 2007(. بــا توجــه بــه 

ــی و  ــوب اجتماع ــای مطل ــت زمینه  ه ــه عل ــفر و ب ــدن س جهانی ش

ــوع  ــی، موض ــات و بازیاب ــن ارتباط ــی و همچنی ــادی و سیاس اقتص

ــی  ــازی نوع ــت. بومی س ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــازی م بومی س

ــارت  ــای تج ــه در بخش  ه ــور ک ــت و همان ط ــی اس ــۀ فرهنگ ترجم

ــوزۀ  ــته ای در ح ــش برجس ــت  ، نق ــده اس ــف ش ــی تعری و بازاریاب

گردشــگری دارد )Mele et al., 2016(. حمایــت از دانــش بومــی 

ــی  ــای اجتماع ــنتی و تبادل  ه ــاغالن س ــه ای ش ــبکه  های منطق  و ش

بــه انتشــار مناســب دانــش بومــی  و تواناســاختن اجتماعــات بــرای 

ــک  ــعۀ آن کم ــد توس ــه فراین ــگری و ب ــر در گردش ــارکت فعال ت مش

خواهــد کــرد )Gorjestani, 2000(. از طرفــی  ، عنــوان شــهر 

ــران  ــالم و ای ــگ اس ــن فرهن ــل بی ــول تعام ــالمی    محص ــی اس ایران

ــی  ــری  ، 1382( و شــهر خــالق ایران باســتان اســت )رشــیدی و خب

ــی  ــراردادن جهان بین ــت ق ــا محوری ــه ب ــت ک ــهری اس ــالمی  ش اس

اســالم )شــیعی و ســّنی(، مطــرح شــده در قــرآن و احادیــث نبــوی  ، 

بــر جایــگاه فرهنــگ و هنــر اصیــل و بومــی  ایرانــی بــرای شــکوفایی 

پایــدار  شــهری  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  حوزه هــای  در  شــهر 

کیــد قــرار کــرده اســت )مختــاری ملک آبــادی و همــکاران  ،  تأ

126:1397(. بــا توجــه بــه تعاریــف  ، جهــت تعییــن شــاخص های 

ــواره  ــردازان  ، هم ــدگاه نظریه پ ــهری  ، از دی ــگری ش ــت گردش خالقی

ــزاری  ــتفاده از اب ــا اس ــود و ب ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــد معیار های بای

ــود  ــنجیده ش ــا س ــه ایده آل ه ــی ب ــزان نزدیک ــاخص  ، می ــام ش ــه ن ب

.)Cetindamar & Gunsel, 2012:1303(

در بومی ســازی شــاخص  های گردشــگری خــالق  ، بــا توجــه 

بــه ایرانــی اســالمی بــودن شــهر اصفهــان  ، معیارهایــی ماننــد تعــداد 

ــریعت  ــا ش ــر ب ــه مغای ــی ک ــگری جنس ــی ها   و گردش مشروب فروش

دینــی اســت درنظــر گرفتــه نمی شــود. همچنیــن از لحــاظ کالبــدی 

ــود.  ــه می ش ــا توج ــینیه ها و هیئت ه ــاجد  ، حس ــه مس ب

پیشینۀ	پژوهش
گردشــگری خــالق را ابتــدا پیــرس و باتلــر )1993( بــه 

عنــوان شــکل بالقــوه ای از گردشــگری مطــرح کردنــد. ســپس 

ــگری  ــوان گردش ــا عن ــود را ب ــاب خ ــتین کت ــدا )2003( نخس فلوری

خــالق منتشــر کــرد و پــس از آن، در ســال 2005، کتــاب دیگــری 

را بــرای تقویــت موضوعــش بــه چــاپ رســاند. ریچــارد و ویلســون 

ــات  ــوان »توســعۀ خالقیــت در تجربی ــا عن ــه ای ب )2006(، در مقال

ــی فرهنــگ  «، عواملــی  ــد متوال ــرای بازتولی گردشــگران، راه حلــی ب

ــای  ــر  ، مرزه ــرف معاص ــیوه  های مص ــت از ش ــدم رضای ــون ع چ

نامشــخص کار و فراغــت  ، تمایــل بیشــتر بــرای خودپیشــبرد  ، 

و  پســت مدرن  میــان مصرف کننــدگان  در  تجربه کــردن  عطــش 

ــی  ــراز را دالیل ــان و اب ــکلی از بی ــوان ش ــت به عن ــت خالقی جذابی

ــگری  ــوزۀ گردش ــت در ح ــزون خالقی ــن روزاف ــرای اهمیت یافت ب

می داننــد. 

1. Localization

جدول2:پیشینۀپژوهش

یافته هاپژوهشگرعنوان پژوهش

ــگری  ــاوری و گردش ــهر: فّن ــاد ش ایج
ــالق )Marques & Borba )2017خ

مفاهیمــی  ماننــد شــهر قابل پخــش )Playable City( را بــه چالــش کشــیدند 
و بــه بررســی چگونگــی فّناوری  هــای دیجیتــال در بازســازی شــهرهای خــالق 
ــتفاده از  ــای اس ــر روی زمینه  ه ــز ب ــیلۀ تمرک ــه، به وس ــن مقال ــد. در ای پرداختن
فّناوری  هــای دیجیتــال  ، بینش  هــای جدیــد میــان توســعۀ شــهری و گردشــگری 

خــالق ارائــه شــده اســت. 

خونســردی  پیامدهــای  و  پیشــینه ها 
ــگری  ــۀ گردش ــل Y در زمین ــرای نس ب

ــوان ــوردی تای ــۀ م ــالق - مطالع خ
Chen & Chou )2019(.(

نســل Y بیشــتر از ســایر مــردم بــه مســافرت می رونــد و دارای نگــرش و 
ــز در ســفرند. در مــدل تجربــی گردشــگری پیشنهادشــده   ســه  ســفرهای متمای
ــرد  ، شناســایی و جذابیــت و عواقــب رضایــت  ، ضمانــت و  پیشــینۀ منحصربه ف

ــت.  ــده اس ــخص ش ــد مش ــاداری مقص وف

اکتشــافات  خــالق:  گردشــگری 
جنوبــی آفریقایــی  )Booyens & Rogerson )2019شــهرک 

ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــل کردن ــینان را تحلی ــگری   زاغه نش گردش
ــدار و  ــالق پای ــگری خ ــرای گردش ــی ب ــالق ظرفیت ــین خ ــگری فقیرنش گردش

ــد.  ــاد می کن ــر ایج ــا فق ــارزه ب مب

ارتباطــات  در  نــوآوری  تجربــۀ 
تغییــر  چگونگــی  بــا  گردشــگری 

گردشــگری شــیوه  های 
 Sørensen & Jensen )2019(

ــا  ــر آن ه ــگری و تغیی ــش گردش ــان بخ ــه کارکن ــوط ب ــای مرب ــارۀ نوآوری ه درب
در اســتفاده از روش  هــای ســنتی بحــث کردنــد. تجزیــه و تحلیل هــا بــا 
آزمون  هــای چندبعــدی کیفــی در پنــج شــرکت گردشــگری در دانمــارک 
ــای  ــزاری کارگاه ه ــاد  ، برگ ــر اعتم ــی ب ــازمانی مبتن ــط س ــه محی ــان داد ک نش
خالقیــت و تمریــن و بازیابــی می توانــد ذهینت  هــای خالقانــه جدیــدی بــرای 

ــد.  ــاد کن ــگری ایج ــان گردش متخصص
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یافته هاپژوهشگرعنوان پژوهش

و  گردشــگری  بیــن  رابطــۀ  بررســی 
پابلــوی  خــالق  شــهر  در  خــوراک 

کلمبیــا

  Rodríguez-Gutiérrez et al.
)2020(

ــات  ــت تجربی ــه اهمی ــد ک ــان دادن ــاختاری نش ــادالت س ــاس روش مع ــر اس ب
آشــپز گردشــگر در انتخــاب مقصــد موثــر اســت و به منزلــۀ واســطه ای 

تأثیرگــذار در رضایتمنــدی گردشــگران عمــل می کنــد

ــۀ  ــالق در منطق ــگری خ ــۀ گردش تجرب
پــروژۀ  مــوردی  آلنتیجــو؛ مطالعــۀ 

کریتــور در پرتغــال
Marujo et al. )2020(

بــا اســتفاده از   پرســش نامه از گردشــگرانی کــه در فعالیت  هــای خالقانــۀ لیــدر 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــرده بودن ــرکت ک ــورز ش کریت
ــر و  ــی باالت ــدارک تحصیل ــد   و م ــوان و حرفه ای ان ــالق ج ــای خ در فعالیت  ه
ــات  ــال تجربی ــه دنب ــن ب ــد. همچنی ــا دارن ــر گروه ه ــتری از دیگ ــافرت بیش مس

خالقانه تری انــد.

یافتههاپژوهشگرعنوانپژوهش

بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خالق 

در شهر زاهدان
بذرافشان و بامری )13۹7(

پیمایشــی  و  اســنادی  صــورت  دو  بــه  اطالعــات  جمــع آوری  بــه  پژوهشــگران 

)  پرســش نامه و مصاحبــه( پرداختنــد و بــه 39 گویــۀ اولیــۀ گردشــگری خــالق و هشــت 

عامــل فرایندهــای داخلــی کســب وکار  ، بازاریابــی خــالق  ، زیبایی شــناختی  ، تســهیالت  ، 

ــد. ــاره کردن ــب اش ــدی ترکی ــادی و عای ــۀ اقتص ــاد و صرف ــوزش  ، نم ــزار  ، آم نرم اف

بررسی نقش گردشگری خالق در 

بازآفرینی بافت خالق )مطالعۀ موردی 

منطقۀ 12 شهر تهران(

پوراحمد و احمدی فرد )13۹7(

تجزیــه و تحلیل هــا از طریــق مدل هــا و روش هایــی ماننــد تاپســیس و آنتروپــی شــانون 

انجــام گرفــت. مطابــق نتایــج  ، نمایش هــای عروســکی  ، شــاخص تبلیغــات و شــاخص 

ــای  ــل و اولویت ه ــن عوام ــه   از مهم تری ــی منطق ــای تاریخ ــار جاذبه ه ــی در کن نقاش

ــد.  ــمار می آین ــی به ش ــع فرهنگ صنای

بررسی و ارائۀ شاخص  های گردشگری 

سبحانی و صفی زاده )13۹7(خالق

بــه بررســی نمونه   هــای موفــق گردشــگری خــالق در کشــورهای دیگــر ازجملــه 

آفریقــای جنوبــی  ، انگلیــس و نیوزلنــد و تایلنــد پرداختنــد و ســنجه هایی بــرای ارزیابــی 

ــی و  ــادی  ، تاریخ ــاخص اقتص ــی ش ــتۀ کل ــه دس ــالق در س ــگری خ ــعۀ گردش ــزان توس می

فرهنگــی ارائــه کردنــد. 

توسعۀ گردشگری خالق در بازآفرینی 

بافت  های فرسودۀ منطقۀ 20 تهران 
تیموری )13۹8(

یافته  هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه از دیــدگاه ســاکنان و گردشــگران بــه ترتیــب 

ــز  ــزان مراک ــری و می ــر بص ــع در منظ ــد و مرتف ــاختمان های بلن ــر س ــا  ی تأثی متغیره

پذیرایــی و اقامتــی دارای اولویت انــد. در بعــد اجتماعــی نیــز شــاخص های اطالعــات 

از جذابیت هــای گردشــگری منطقــه و احســاس امنیــت و آرامــش اثرگذارتریــن 

شــاخص ها شــناخته شــدند. در بعــد اقتصــادی نیــز تنهــا شــاخص بــر وفــق مــراد بــودن 

ــت، در  ــت. درنهای ــگری اس ــعۀ گردش ــت آن در توس ــزان اهمی ــر می ــب وکارها بیانگ کس

ــت دارد.  ــی اولوی ــگری طبیع ــای گردش ــت محیطی  ، جذابیت ه ــاد زیس ابع

از گردشگری خوراک تا گردشگری خالق 

و پایدار )مورد مطالعه: پیاده راه خوراک 

سی تیر تهران(

بسته نگار )13۹8(

ــرگان،  ــل خب ــه و برگــزاری پن ــه ای  ، مشــاهده  ، مصاحب ــق کیفــی  ، کتابخان ــا روش تحقی ب

ــد  ــته باش ــود داش ــاده راه وج ــن پی ــد در ای ــه بای ــی ک ــوان فعالیت های ــت به عن 77 فعالی

ــۀ گردشــگری خــالق خــوراک و آشــپزی پایــدار باشــد معرفــی شــد  ــا به عنــوان جاذب ت

کــه فقــط هفــت مــورد آن وجــود داشــت و بقیــه بــا توجــه بــه هماهنگــی و هارمونــی بــا 

ــرار گرفــت.  ــد ق کی ــوان نقشــۀ راه مــورد تأ بافــت تاریخــی و فرهنگــی راه به عن
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بررســی پیشــینۀ پژوهــش   نشــان می دهــد کــه تاکنــون 

شاخص ســازی بــرای بررســی گردشــگری خــالق در شــهرهای 

ــی زاده  ــبحانی و صف ــت. س ــه اس ــورت نگرفت ــالمی  ص ــی اس ایران

)13۹7(، بــر اســاس جــداول شــهر خــالق  ، بــه شــاخص  های 

ــن  ــت یافتنــد کــه از ایــن لحــاظ بــا ای ــالق دس گردشــگری خ

ــای  ــۀ نمونه  ه ــه مقایس ــتر ب ــی بیش ــت؛ ول ــتا اس ــش هم راس پژوه

موفــق گردشــگری خــالق پرداختــه شــده و در آخــر نیــز بــه 

ــده  ــا ش ــران اکتف ــای دیگ ــه از پژوهش  ه ــی برگرفت ــاخص  های کل ش

ــش  ــن پژوه ــازی ای ــوان در بومی س ــر را می ت ــاوت دیگ ــت. تف اس

ــرد.  ــوان ک عن

روش	پژوهش
نظریه هــای  کلیــۀ  از  جداولــی  ابتــدا  پژوهــش  ایــن  در 

ــه  ــه ب ــا توج ــپس، ب ــدول3(. س ــد )ج ــردآوری ش ــالق گ ــهر خ ش

خــالق    گردشــگری  معیارهــای  و  زیرشــاخص ها  شــاخص ها  ، 

برنامه ریــزی  حــوزۀ  متخصصــان  و  اســتادان  بــا  مشــورت  و 

گردشــگری  ، برنامه ریــزی شــهری بــر مبنــای شــهر ایرانــی اســالمی 

ــذف  ــراری ح ــای تک ــد. معیاره ــازی ش ــان بومی س ــهر اصفه  و ش

ــد و  ــی ش ــق و بررس ــا   تحقی ــی گویه ه ــزان دسترس ــارۀ می ــد و درب ش

بــرای ســنجش گردشــگری خــالق در ایــن شــهر تفکیــک معیارهــا 

بــر مبنــای فرهنگی ـ اجتماعــی  ، کالبدی ـ فضایــی  ، اقتصــادی  ، 

ــد.  ــنهاد ش ــعه پیش ــاختی ـ رفاهی و فّناوری ـ توس ــی  ، زیرس سیاس

ــش کانه  ــاخص های ش ــرای ش ــار ب ــاخص و معی ــپس 114 زیرش س

ــار  ــی در اختی ــش نامۀ تخصص ــب دو   پرس ــد و در قال ــردآوری ش گ

35 نفــر از متخصصــان و اســتادان حوزه هــای برنامه ریــزی شــهری 

ــن  ــان ای ــاب متخصص ــت. انتخ ــرار گرف ــگری ق ــزی گردش برنامه ری

حــوزه   مالک محــور و بــه روش غیرتصادفــی صــورت گرفتــه اســت. 

ــب  ــنجش ضری ــرای س ــده ب ــی طراحی ش ــش نامه های تخصص   پرس

 ،2)CVI( 1و شــاخص روایــی محتوایــی )CVR( روایــی محتوایــی

ــا  ــالق ب ــگری خ ــاخص های گردش ــر در ش ــاخص های مؤث زیرش

رویکــرد ایرانــی اســالمی  و روایــی محتوایــی و پایایــی شــاخص ها   

ــی  ــی و پایای ــن روای ــی تعیی ــد کل ــت. رون ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب م

از  طراحی شــده  زیرشــاخص های   پرســش نامۀ  و  شــاخص ها 

ــکل 2(: ــت )ش ــرده اس ــت ک ــر تبعی ــوی زی الگ

شکل	2		:	الگوی	تعیین	روايی	محتوايی	و	پايايی	زيرشاخص	های			پرسش	نامه	

1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
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جدول	3:	شاخص		های	شهر	خالق

یهپردازردیف یهپردازردیفشاخصنظر شاخصنظر

1

جوامع خالق
 The Silicon Vally Ceretive

Communties
 )Kreidler, john, rawson,

 Brendan, trounsitine, Philip
j Knight Foundation(

 کیفیت زندگی  ، ابعاد اقتصادی  ، 
حمل ونقل  ، اجتماعی  ، محیطی  ، 

سیاست  ، حاکم بودن ارتباط 
اجتماعی در میان افراد، مشارکت در 
فعالیت  های فرهنگی هنری  ، سرمایه  ، 
کیفیت زیباشناختی از محیط زیست 

شهری  ، ابزارهای فراهم آوردن 
دارایی  های فرهنگی و تشویق ارتباط 
متقابل با آن ها از طریق آموزش هنر  ، 

سیاست گذاری و سرمایه گذاری. 

9

خالقیت بالتیمور
 Baltimore

Creativity Index
 Acs & Megyesi,(

)2009

شاخص  های فلوریدا )فّناوری، استعداد 
و تساهل و تسامح یا ظرفیت تحمل (: 

بررسی امکانات محیطی  ، شاخص 
نابرابری دستمزد و استطاعت برای 

مسکن 

10

شاخص خالقیت 
اروپایی

  European
 creativity inde

)ECI(
  )Kern & Runge,

2009(

تمرکز بر روی ابعاد فرهنگی  ، مشارکت 
فرهنگی  ، نفوذ فرهنگی  ، پشتیبانی و 

حمایت از ابداع و سهم اقتصادی صنایع 
فرهنگی )سرمایۀ انسانی  ، فّناوری، 

محیط سازمانی  ، محیط اجتماعی و 
گشودگی تنوع(.  2

شاخص هنگ کنگ2000
 Hong Kong Creativity

Index )Hkci(

خروجی های خالقیت  : سرمایۀ 
ساختاری  ، سرمایۀ انسانی  ، سرمایۀ 

اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی 

11

شاخص شبکه ای
 Network

Creativity Index
  )Department for
 Culture, Media &

 Sport )DCMS(,
2009(

زیرساخت های فرهنگی در سطح 
جهانی  ، خدمات پشتیبانی صنایع خالق  ، 

متخصصان و امکانات و تسهیالت 
در دسترس و باصرفه برای بخش های 
مختلف صنایع خالق  ، بخش آموزش 
عالی  ، بخش آموزش و پرورش  ، همراه 
با   یک بخش آموزشی و   یادگیری حین 
کار، مسیر اصلی خالقیت  ، شناسایی 
مسیرهای شغلی  ، برنامه های مشاوره( 
فضاهای هم گرایی و مشارکت برای 
مالقات  ، مبادله و شکل دادن روابط. 
مشارکت های جهانی و طرح های 

تجاری  ، مزیت تنوع  ، خوشه های خالق 
که در آن ها فرایندهای مصرف فرهنگی 
با فرایندهای تولید فرهنگی در کنار هم 
هستند  ، زیرساخت های مراکز فرهنگی. 

ریچارد فلوریدا3
 )Florida ,2003(

طبقۀ خالق: سرمایۀ انسانی 
بااستعداد و کارآفرین و خالق  ، 

فّناوری: صنایع خالق با فّناوری برتر  ، 
استعداد: سرانۀ امتیاز اختراعات  ، 

نوآوری ها و ایده های خالقانه  ، 
تساهل و تسامح، شاخص بوهمیان 

)نوآور(  ، مداراگری  ، تنوع و گوناگونی 
مردم و ایده ها  ، آزادی های مدنی 

4

خالقیت اروپایی یا یورو
Euro-Creativity Index

 )F-Eci(
2004(  )Florida & Tinagli,

شاخص استعداد اروپا: طبقۀ خالق  ، 
شاخص فّناوری اروپا، شاخص 

ابداع  ، شاخص فّناوری برتر  ، شاخص 
تحقیق و توسعه  ، شاخص ظرفیت 
تحمل  اروپا  ، شاخص ارزش ها  ، 

شاخص آزادی بیان عقاید و 
خصوصیات خود 

5

ترکیبی اقتصاد خالق
 Composite Index Of The
Creative Economy )Cice(

2008(. )Bowen et al.

12حکومت و قوانین 
ساساکی

 )Sasaki, 2010(

استعدادهای خالق  ، کیفیت زندگی  ، 
صنایع خالق  ، زیرساخت های حامی  
خالقیت  ، دارایی ها و میراث فرهنگی  ، 

فعالیت های شهروندان  ، حاکمیت 
خالقانه 

6

شاخص شارپی
 )Shci()Sharpie

 Future  )european
commission 2017(

خروجی خالق  ، سرمایه گذاری 
خالق  ، تنوع فرهنگی  ، میزان پیشرفت 
فرهنگ های فردی  ، پایداری  ، هزینۀ 
زندگی  ، مصرف خالق  ، تحصیالت 

و فّناوری 

13

شهر خالق
 Creative City

Index
 )Hartley, 2012(

مقیاس و وسعت صنایع خالق  ، بهره وری 
خرد  ، جاذبه ها و اقتصاد توجه  ، مشارکت 

و هزینه  ، حمایت عمومی  ، سرمایۀ 
انسانی  ، جهانی شدن  ، گشودگی و ظرفیت 

تحمل  و تنوع 

7
شاخص حیات خالقانه

Creative Vitality Index
)Steuer,2008(

14مشارکت اجتماعی  ، اشتغال 
شاخص اسلو

 )OECD, 2010(
تفسیر داده  های نوآورانه  ، نوآوری  های 

مربوط به فّناوری  ، نوآوری  های سازمانی 
و بازاریابی 

8
شاخص وانولو

 )Vanolo, 2008(

منظر: شهری مملو از نشانه ها  ، 
نمادها  ، المان ها و چشم اندازهای 
متنوع که در عین کثرت وحدتی 

  یکپارچه دارند  ، هنر: ارتقای هنرهای 
جدید و تقویت میراث های هنری 
قدیمی شهر  ، تنوع: شهری مملو 

از نژادها و قومیت های گوناگون و 
به غایت جهانگردپذیر. فضاهای 
عمومی: وجود پارک های متعدد  ، 

ساخت و ارتقای مکان های عمومی و 
فضاهای مدنی جدید  ، آموزش عالی: 

تعدد دانشگاه ها و مراکز علمی و 
پژوهشی در شهر 

15

شاخص خالقیت چک
 Czech creativity

index
  Kloud ova, J., &
 Stehlik ova, B.,

2010(

استعداد  ، فّناوری و ظرفیت تحمل. 

16

شاخص خالقیت 
جهانی

 Global Creativity
Index )Gci(

 )Florida, 2011(

مقیاس و دامنۀ صنایع خالق  ، جاذبه ها  ، 
بخش اقتصاد  ، مشارکت  ، هزینه  ، حمایت 

فّناوری اطالعات و ارتباطات 
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یهپردازردیف یهپردازردیفشاخصنظر شاخصنظر

17

شاخص سی سی آی
 Center of Excellence

 for Creative Industries
and Inno-vation )CCI(

  )Hartley et al.
,2012a(

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

و تنوع 

23

شاخص فضای خالق
Creative Space Index

 )Kloud ova, J., & Stehlik
ova, B., 2010(

جهان شمول بودن  ، انعطاف پذیری  ، 
کارایی و عدم تعصب ورودی ها 
و خروجی ها  ، عرضه و تقاضا  ، 

سرمایه گذاری و نتایج  ، ویژگی  های 
نرم و سخت  ، موقعیت  های 

مردمی و تجاری 

شاخص یونسکو24
 . )Unesco, 2016(

ادبیات  ، سینما  ، موسیقی   شامل 
اماکن موسیقی  ، صنایع دستی 
و هنرهای مردمی )فولکلور(  ، 

طراحی شهری  ، هنرهای 
چندرسانه ای  ، غذا و تغذیه 

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 چشم انداز  ، قریحه 
و منظر آموزش دهنده، ارتباط پذیری  ، 
اتصاالت و شبکه  ، مکان و ساخت 
مکان  ، زیست پذیری و بهزیستی  ، 

25حرفه ای گرایی و کارآمدی

شاخص خالقیت جهانی
  Global Innovation Index

)GII(
 )Florida, 2015(

استعداد  ، فّناوری  ، تسامح و 
بردباری 

19

شاخص خالقیت و فرهنگ
 Index Of Creativity

And Culture
  )Hartley et al.,

2012a(

استعدادهای خالق  ، کیفیت زندگی  ، 
صنایع خالق  ، زیرساخت های حامی  
خالقیت  ، دارایی ها و میراث فرهنگی  ، 

فعالیت های شهروندان  ، حاکمیت 
خالقانه 

26

شهرهای قدرتمند جهانی
Global Powercity Index

 )Yamato et al. ,2016,92(

اقتصاد )اندازۀ بازار  ، میزان 
شادی  ، اقتصاد زندگی  ، سرمایۀ 

انسانی  ، محیط کسب وکار  ، 
سهولت کسب وکار  ، پژوهش 
و توسعه  ، منابع علمی  ، زمینۀ 
پژوهش  ، پژوهش  های موفق( 

محیط )بوم شناسی  ، کیفیت هوا  ، 
محیط طبیعی )طبیعت(، تعامل 

فرهنگی )ظرفیت پیشگامان 
نخبه  ، منابع علمی  ، امکانات 
برای بازدیدکنندگان  ، جاذبه ها 
برای بازدیدکنندگان  ، تعامل 

بین المللی  ، محیط کار  ، هزینه  های 
زندگی  ، امنیت و ایمنی  ، تندرستی 

و سالمتی  ، سهولت زندگی(، 
دسترسی  ، زیرساخت حمل ونقل 
بین الملی  ، خدمات حمل ونقل 

درون شهری  ، راحتی ترافیک 

20

انرژی خالق
Creative Energy Index

 .  )Hartley et al.,
2012a(

جهانی شدن  ، شبکه ها و مبادله 

21

شاخص قدرت خالق
Creative vitality index

  )Hartley et al.,
2012b(

مشارکت در هنر )سرانۀ موزه ها و 
گالری  های هنری شامل فروش بلیط 

و محصوالت(، مشاغل وابسته به 
هنر )بازیگران  ، طراحان گرافیکی  ، 

تهیه کنندگان 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 فعالیت  های مبادله ای، جریانات: 
جریانات مردم  ، جریانات مادی  ، 

جریانات پول  ، جریانات اطالعات  ، 
جریانات مرزهای ملی

کّمی	سازی	داده	ها	برای	محاسبۀ	ضريب	اعتبار	محتوا
بــرای تعییــن روایــی محتــوا  ،   پرســش نامه   در اختیــار 35 نفــر 

از متخصصــان و اســتادان حوزه  هــای گردشــگری و برنامه ریــزی 

شــهری شــامل ده دانشــیار  ، ده اســتادیار  ، ده دانشــجوی دکتری و پنج 

کارشــناس ارشــد دارای ســوابق ارزشــمند کاری یــا علمــی در زمینــۀ 

ــان  ــد. از متخصص ــرار داده ش ــالق ق ــگری خ ــگری   و گردش گردش

ــش نامه  ــاخص پرس ــوص 103 زیرش ــه در خص ــد ک ــت ش درخواس

به صــورت »ضــروری اســت«، »ضــروری نیســت ولــی مفیــد 

ــازی آرای  ــرای کّمی س ــخ دهند.ب ــدارد« پاس ــی ن ــت«، »ضرورت اس

ــاس  ــر اس ــخ ها ب ــدا پاس ــان( ابت ــاب )مختصص ــل ارزی ــای پان اعض

ــق  ــروری( تعل ــه E )ض ــه گزین ــه ب ــی ک ــی  اعضای ــبه فراوان محاس

گرفتــه بــود در محیــط نرم افــزار اس پــی اس اس 211 اســتخراج و در 

ادامــه بــا اســتفاده از رابطــة )1(، ضریــب اعتبــار محتــوا محاســبه و 

بــا جــدول الوشــی2 انطبــاق داده شــد. بــا توجــه بــه تعــداد اعضــای 

ــورد  ــر از 0/31 م ــداد باالت ــان( اع ــاب )35 نفرمختصص ــل ارزی پان

قبــول واقع شــد.

 

1 Statistical Pakage For Social Science.
2 Lawshe
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)Wilson & Schumsky, 2012(	محتوا	اعتبار	ضريب	به	يافته	اختصاص	مقادير	4:	جدول

مقدار CVRمیزان پاسخ گوییردیفمقدار CVRمیزان پاسخ گوییردیف

1
کمتــر از نیمــی  از افــراد گزینــۀ 
ــد  ــاب می کنن ــروری« را انتخ »ض

3منفی
همــۀ افــراد گزینــۀ »ضــروری« را 

ــد  ــاب می کنن انتخ

تبدیــل  )به منظــور   1
مقــدار  بــه  آســان تر 
ــود( ــل می ش 0/۹۹ تعدی

2
نیمــی  از افــراد گزینــۀ »ضــروری« 
ــر  ــای دیگ ــر گزینه ه ــی  دیگ و نیم

ــد.  ــاب می کنن را انتخ
4صفر

گزینــۀ  کــه  افــرادی  تعــداد 
انتخــاب  را  »ضــروری« 
ــد بیشــتر از نیمــه اســت.  می کنن

بین صفر و 0/۹۹

ــول  ــورد قب ــی م ــی محتوای ــاخص روای ــدار ش ــن مق بنابرای

یعنــی  اســت.  شــده  محاســبه   0/48 دوم  بــرای   پرســش نامۀ 

ــوای  ــار محت ــاخص اعتب ــه ش ــود ک ــد ب ــه خواهن ــی پذیرفت معیارهای

آن هــا بزرگ تــر از 0/48 یــا مســاوی آن باشــد.  انــدازۀ روایــی 

ــت. ــده اس ــبه ش ــۀ 3 محاس ــاس رابط ــر اس ــی ب محتوای

جدول	5:	حداقل	مقادير	ضريب	اعتبار	محتوای	قابل	قبول	بر	مبنای	تعداد	متفاوت	اعضای	نخبگان	از	منظر	الوشی	
)محمدبیگی	و	همکاران		،	1393: 1162(

تعداداعضایپانل
یاب ارز

یابحداقلمقادیرCVRقابلقبول حداقلمقادیرCVRقابلقبولتعداداعضایپانلارز

50/۹۹200/42 تا 7

80/85250/37

۹0/78300/33

100/62350/31

150/4۹400/2۹

تعیین	میانگین	عددی	قضاوت	های	نخبگان
ــدار  ــبۀ مق ــور محاس ــی  ، به منظ ــنهاد الوش ــای پیش ــر مبن ب

میانگیــن عــددی قضــاوت  تعلق گرفتــه بــه هــر جــزء ابــزار  ، 

تبدیل هــای منــدرج در جــدول 6 در   پرســش نامۀ روایی ســنجی 

می گیــرد. صــورت 

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

معادلعددیگزینهدرپرسشنامهردیف

0غیرضروری بودن1

1مفید است ولی ضروری نیست2

2ضروری3

تعیین معیارهای پذیرش یا رد سؤاالت   پرسش نامه

)Gilbert & Prion, 2016:2( ها	شاخص	پذيرش	يا	رد	7:	جدول

رد یا پذیرشمیانگینمعیارردیف

1CVR پذیرش بی قید وشرط معیارمقدار 

2

مقدار 0
پذیرش  ؛ میانگین قضاوت ها به گزینۀ ضروری 

نزدیک تر است 

3CVR
رد  ؛ میانگین عددی فضاوت ها به گزینۀ غیرضروری 

نزدیک تر است 
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 114 تمامــی  محتــوا  اعتبــار  ضریــب  تحقیــق،  ایــن  در 

زیرشــاخص محاســبه و ارزیابــی شــد. تعــداد 48 زیرشــاخص 

ــن  ــتند و میانگی ــر داش ــر از صف ــوای کمت ــار محت ــب اعتب ــه ضری ک

لیســت  از  بــود   1/5 از  کمتــر  معیارهــا  قضاوت هــای  عــددی 

زیرشــاخص های شــهر خــالق ایرانــی اســالمی حــذف شــد. 

66 زیرشــاخص باقی مانــده، در قالــب   پرســش نامۀ دوم، دوبــاره 

ــای شــاخص  ــر مبن ــا ب ــرار گرفــت ت ــگان ق ــار اعضــای نخب در اختی

مربوطــه روایــی محتوایــی زیرشــاخص ها ارزیابــی شــود )جــدول 8(.

جدول	8:	بررسی	معیارها	بر	اساس			پرسش	نامه	و	مقدار	ضريب	اعتبار	محتوا
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)CVI(	محتوايی	روايی	شاخص
به منظــور بررســی شــاخص اعتبــار محتــوا، بــر اســاس 

  )Basel& Waltz(باســل شــاخص روایــی محتــوای والتــز و 

ــت  ــان دهندۀ جامعی ــوا نش ــار محت ــاخص اعتب ــت. ش ــورت گرف ص

قضاوت هــای مربــوط بــه روایــی یــا قابلیــت اجــرای مــدل، آزمــون 

ــر  ــی باالت ــی نهای ــی محتوای ــدر روای ــت. هرق ــی اس ــزار نهای ــا اب ی

ــل  ــمت 0/99 می ــه س ــوا ب ــار محت ــاخص اعتب ــدار ش ــد، مق باش

 پرســش نامه بــرای 
ً
می کنــد و برعکــس. بدیــن منظــور مجــددا

محاســبۀ شــاخص اعتبــار محتــوا بــه 35نفــر از متخصصــان مزبــور 

ــک از 66  ــورد هری ــه در م ــد ک ــته ش ــا خواس ــد و از آن ه ــال ش ارس

ســؤال، ســه معیــار زیــر را بــر اســاس طیــف لیکرتــی چهارقســمتی 

 
ً
ــال ــودن )مث ــاده بودن و واضح ب ــودن، س ــد: مربوط ب ــر نماین اظهارنظ

 مربــوط اســت، 3: مربــوط اســت، 4: 
ً
1: مربــوط نیســت، 2: نســبتا

 مربــوط اســت(. بدیــن  منظــور امتیــاز شــاخص اعتبــار محتــوا 
ً
کامــال

ــۀ 3 و  ــه رتب ــم ک ــر آیت ــرای ه ــق ب ــازات مواف ــوع امتی ــیلۀ مجم به وس

ــر تعــداد کل جامعــة آمــاری  ــد ب 4 )باالتریــن نمــره( کســب کرده ان

ــود.  ــبه می ش ــق محاس تحقی

 ® رابطة )2(
1

n
CVR

CVI=
Retained number
∑

ضریــب اعتبــار محتــوا = تبدیل صــورت خطی و مســتقیم اعضای 

گــروه پانــل اســت کــه عبــارت »ضــروری« را انتخــاب کرده اند.

ادامۀ	جدول8:	بررسی	معیارها	بر	اساس	پرسش	نامه	و	مقدار	ضريب	اعتبار	محتوا
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در ایــن تحقیــق پــس از روایی ســنجی تعــداد48 ســؤال 

ــاخص  ــدار ش ــد. مق ــی مان ــؤال باق ــت66 س ــد. در نهای ــذف ش ح

ــه شــرح ذیــل  ــر اســاس رابطــه )2( ب ــده ب روایــی ســؤاالت باقیمان

ــد.  ــبه گردی محاس

0/CVI= =48

ــول  ــورد قب ــی م ــی محتوای ــاخص روای ــدار ش ــن مق بنابرای

ــی  ــی معیارهای ــد. یعن ــبه گردی ــنامه دوم 0/48 محاس ــرای  پرسش ب

ــا  ــوا آنه ــار محت ــاخص اعتب ــه ( ش ــود ک ــد ب ــول خواهن ــورد قب م

ــر  ــی ب ــی محتوای ــدازه روای ــند. ان ــاوی 0/48 باش ــا مس ــر ی بزرگ ت

اســاس رابطــة )3( محاســبه می شــود:

مجموع تعداد اعضای پانل ارزیاب که به آیتم نمره 3 و 4 داده اند

تعداد کل  پانل ارزیاب

بعــد از محاســبۀ فراوانــی تعــداد پاســخ هایی کــه 3 و 4 بــوده 

در نرم افــزار، تمامــی 66 زیرشــاخص مربوطــه مــورد ارزیابــی قــرار 

گرفــت تــا انــدازه روایــی محتوایی شــان بــر مبنــای شــاخص 0/48 

ــه،  ــبات مربوط ــام محاس ــد از انج ــرد. بع ــرار گی ــنجش ق ــورد س م

ــتر  ــاخص ها بیش ــی  زیرش ــوای تمام ــار محت ــاخص اعتب ــدازة ش ان

از0/64 بودنــد و ســؤالی حــذف نشــد.

تعیین	پايايی 1و	بررسی	ضريب	آلفای	کرونباخ
ــده  ــداع ش ــاخ اب ــط کرونب ــاخ توس ــای کرونب ــب آلف ضری

ازمتداول تریــن  یکــی  )Cronbach,1951:251( و  اســت 

ــش نامه ها  ــی پرس ــا پایای ــری و ی ــری اعتمادپذی ــای اندازه گی روش ه

ــاخص  ــه ش ــش نامه ای ک ــای پرس ــه داده ه ــن مرحل ــت. در ای اس

اعتبــار محتــوا آن نهایــی شــده بــود بــا 66 زیرشــاخص، در 

ــی پرســش نامه  ــه پایای ــی اس اس وارد شــد. در ادام ــزار اس پ نرم اف

بــا روش آلفــای کرونبــاخ مــورد ســنجش قــرار گرفــت کــه حاصــل 

از  معنــاداری  به صــورت   0/922 ازآنجاکــه  بــود.   0/922 آن 

0/7 بزرگ تــر اســت، نشــانگر آن اســت کــه پرســش نامه دارای 

ــت. ــوی  اس ــی ق ــازگاری درون س

نتیجه	گیری	و	پیشنهادها
بــا بررســی و تحلیــل شــاخص ها   می تــوان ایــن طــور نتیجــه 

ــرۀ  ــگری نم ــۀ گردش ــتند در زمین ــای مس ــداد فیلم  ه ــه تع ــت ک گرف

الزم را به دســت آورده  اســت، زیــرا ایــن فیلم هــا در شناســاندن 

شــهر اصفهــان و پتانســیل  های آن بــرای جــذب گردشــگر مؤثرنــد. 

ــه  ــی هرچ ــرای دسترس ــی ب ــای روزنامه فروش ــداد دکه ه ــی تع ول

بهتــر بــه روزنامه هــا و مجــالت فعــال در زمینــۀ گردشــگری 

ــداد  ــی و تع ــای تخصص ــالت  ، روزنامه  ه ــداد مج ــد. تع ــد نش تأیی

1 Reliability

ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــد و ای ــه ش ــا   پذیرفت ــه روز آن ه ــای ب مقاله  ه

ــت و از آن  ــان اس ــه پای ــذی رو ب ــالت کاغ ــا و مج دورۀ روزنامه ه

ــی  ــای مبتن ــال و ابزاره ــانه  های دیجیت ــزون رس ــترش روزاف ــو گس س

ــاوری به صــورت چشــمگیری در کشــور مشــاهده می شــود.  ــر فّن ب

بنابرایــن بایــد تالش هــا درجهــت گســترش بســتر فضــای مجــازی 

و ارتباطــات الکترونیــک شــکل گیــرد و درجهــت تبلیغــات و 

به روزرســانی ســایت  های گردشــگری شــهر اصفهــان کوشــش 

بیشــتری صــورت پذیــرد. تعــداد هنرمنــدان صنایــع دســتی و 

برگــزاری کارگاه هــای خــالق آمــوزش   در توســعۀ گردشــگری خالق 

بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود، زیــرا اگــر کارگاه هــای صنایع دســتی 

در آمــوزش گردشــگران فعــال باشــند بخشــی از هــدف گردشــگری 

خــالق را تحقــق خواهنــد بخشــید. شــاخص های امنیــت و تعــداد 

نمایشــگاه های بین المللــی مــورد توجــه متخصصــان قــرار گرفــت 

ــی  ــهر ایران ــالق ش ــگری خ ــاخص  های گردش ــزو ش ــا را ج و آن ه

اســالمی بــرای توســعۀ گردشــگری خــالق برگزیدنــد. امنیــت یکــی 

از شــاخص  های اصلــی در انتخــاب مقصــد گردشــگری   اســت کــه 

ــده  ــر درآم ــتۀ تحری ــه رش ــارۀ آن ب ــون درب ــادی تاکن ــای زی مقاله  ه

اســت. اگــر مــواردی ماننــد تروریســت  ، جنــگ  ، قحطــی  ، و شــیوع 

بیمــاری واگیــردار امنیــت شــهرها را تهدیــد کنــد به شــدت از 

ــه گردشــگری   ب
ً
تعــداد گردشــگران کاســته خواهــد شــد و مســلما

ــی  ــگاه های بین الملل ــید. نمایش ــد رس ــیب خواه ــز آس ــالق نی خ

ــی  ــان خارج ــه مهمان ــان ب ــهر اصفه ــنت ش ــگ   و س ــۀ فرهن در ارائ

ــع  ــروش صنای ــی  ، ف ــیقی  های محل ــود. موس ــد ب ــذار خواه تأثیرگ

دســتی  ، وجــود دارهــای قالــی و حضــور غرفــه داران بــا لباس هــای 

محلــی در ایــن نمایشــگاه ها توجــه بســیاری از بازدیدکننــدگان 

ــهری  ،  ــای ش ــداد المان ه ــت. تع ــرده اس ــب ک ــه داران را جل و غرف

باغ  هــای  شــکل  ،  مســتطیلی  میدان هــای  قدیمــی  و  محــالت 

ــورد  ــه م ــت ک ــاخص هایی اس ــه ش ــبز ازجمل ــرانۀ س ــی و س ایران

ــات  ــر روی تبلیغ ــر ب ــت. اگ ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــد متخصص تأیی

ــرای  ــادی ب ــوان نم ــود به عن ــرمایه گذاری ش ــهری س ــای ش المان ه

ــا  ــه ب ــت، به طوری ک ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــه جه ــورد توج ــهر م ش

ــد.  ــد ش ــی خواه ــا تداع ــان در ذهن ه ــهر اصفه ــا ش ــدن آن ه دی

ــی  ــو علی قل ــاد  ، چهارس ــادران  ، بیدآب ــد الی ــی  مانن ــالت قدیم مح

ــی   ــت قدیم ــه باف ــه این ک ــه ب ــا توج ــجاع، ب ــا ش ــازار حاج آق ــا  ، ب آق

و ســنتی خــود را حفــظ کرده انــد، مــورد اســتقبال گردشــگران 

 جــزو 
ً
داخلــی و خارجــی قــرار می گیرنــد و بازدیــد از آن هــا قطعــا

ــت فودی ها  ،  ــت. فس ــهر اس ــن ش ــای ورودی ای ــای توره برنامه  ه

در  نگرفــت،  قــرار  توجــه  مــورد  رســتوران ها  و  کافی شــاپ ها 

ــن علــت کــه  ــه ای ــد شــد، ب کی ــر رســتوران  های ســنتی تأ عــوض ب

بهتریــن رســتوران های بین المللــی در ســایر شــهرهای گردشــگری 

جهــان وجــود دارد و گردشــگران خارجــی بــرای گردشــگری خــالق 

ــی  ــی و اصفهان ــل ایران ــای اصی ــا غذاه ــنتی ب ــتوران های س ــه رس ب

خانه هــای  در  اقامــت  همچنیــن  می دهنــد.  نشــان  عالقــه 

CVI=
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ــر  ــه در سراس ــره ای ک ــتارۀ زنجی ــای پرس ــای هتل ه ــردی به ج بوم گ

جهــان وجــود دارد تجربــۀ جدیــد و خاصــی را بــر گردشــگران رقــم 

ــای  ــه بناه ــه ب ــالق  ، توج ــهرهای خ ــوع ش ــش تن ــد زد. از بخ خواه

ــای  ــداد جاذبه ه ــاها   و تع ــه ها  ، کلیس ــد کنیس ــب مانن ــایر مذاه س

طبیعــی تأییــد شــد. شــهری   خــالق اســت کــه بــه همــۀ فرهنگ هــا 

ــود  ــان وج ــر متخصص ــن، از نظ ــن بی ــد. در ای ــه کن ــان توج و ادی

کنیســه ها  ، کلیســاها و حســینیه ها اختــالط فرهنگ هــا و ادیــان 

اســت کــه از اصــول شــهر خــالق به شــمار مــی رود. موزه هــا 

ــگری  ــعار گردش ــه ش ــه این ک ــه ب ــا توج ــی )ب ــالن  های ورزش و س

ــر  ــد ب کی ــت( تأ ــتر اس ــای بیش ــر  ، میدان  ه ــوزۀ کمت ــز م ــالق نی خ

ــورهایی  ــداد کش ــید. تع ــان رس ــد متخصص ــه تأیی ــاز ب ــای ب فضاه

ــوری صــادر می شــود  ــدو ورود و ف ــزای مســافران آن هــا در ب کــه وی

ــرا  ــر اســت، زی ــه خواهرخوانده هــای شــهر اصفهــان مهم ت نســبت ب

ــاخت های  ــد. زیرس ــان تر می کن ــفر را آس ــزا س ــذ وی ــهولت در اخ س

ــت،  ــگری اس ــۀ گردش ــول اولی ــن اص ــزو مهم تری ــه ج ــگری ک گردش

ــی  ــگری  ، مبدأهای ــای گردش ــی  ، اتوبوس  ه ــرکت های ریل ــد ش مانن

ــد  ــی تأیی ــا همگ ــا و مهمانپذیره ــد  ، هتل ه ــرواز دارن ــهر پ ــه ش ــه ب ک

شــدند. امــروزه، فّنــاوری اطالعــات تأثیــر مهمــی  در صنعــت 

 اثربخشــی و بهره گیــری ســازمان  های 
ً
گردشــگری دارد و اساســا

ــتری  ــا و راه تعامــل مش ــب وکار آن ه ــای کس ــگری  ، روش ه گردش

ــار باســتانی  ــن، آث ــن بی ــا بهــره وران را دگرگــون کــرده اســت. در ای ب

ــد  ــد خری ــا مانن ــای روز دنی ــک ابزاره ــه کم ــه ب ــی ک ــز دیدن و مراک

بلیط  هــای اینترنتــی  ، عینک  هــای واقعیــت مجــازی و راهنمایــان 

ــگران  ــرای گردش ــا را ب ــده اند  ، بازیده ــز ش ــی مجه ــی دیجیتال صوت

می کننــد. لذت بخش تــر  به مراتــب 

ــا انجــام ایــن تحقیــق و بررســی نظریه  هــای شــهر خــالق  ،  ب

ــالق  ــگری خ ــاخص های گردش ــن ش ــا تعیی ــه ب ــد ک ــخص ش مش

و بومی ســازی آن هــا می تــوان گردشــگری خــالق شــهرها را بــا 

ــی  ــت کنون ــی وضعی ــا بررس ــن، ب ــرد. همچنی ــه ک ــر مقایس یکدیگ

ــر پتاســیل  های شــهر و نگاهــی  ــا ســرمایه گذاری ب ــوان ب آن هــا می ت

بــه آینــده  ، نقشــۀ راهــی بــرای دســت یابی بــه اهــداف آینــده تدویــن 

ــۀ  ــی در زمین ــای خوب ــه ظرفیت   ه ــان ک ــهر اصفه ــرای ش ــرد. ب ک

ــا  ــرد ت ــزی ک ــی برنامه ری ــوان به خوب ــالق دارد می ت ــگری خ گردش

ــد. ــگاه مقصــد گردشــگری خــالق در جهــان دســت یاب ــه جای ب
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