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چکیده
امروزه ،شهرهای تاریخی-فرهنگی به دلیل برخورداری از جاذبههای همچون معماری ،فرهنگ ،المانها و نمادهای شهری ،بازار و
هنر ساخت انواع صنایعدستی ،از مقاصد خاص گردشگری به شمار میآیند .بسیاری از این مقاصد که بهطور همزمان ماهیت شهری
و کارکرد گردشگری دارند ،با تاکید بر منابع موجود خود برای رسیدن به توسعه ،برنامهریزی میشوند .خالقیت مرتبط با
گردشگری مانند جاذبههای محیطی ،اجتماعی -فرهنگی و نیز عملکرد مدیریتی در راستای عرضه محصوالت گردشگری و
خالقیت در برنامهریزی توسعه گردشگری میتواند دستیابی به این هدف را تضمین کند .شهر اصفهان با ظرفیتهای هنری و
تاریخی-فرهنگی ،یکی از مقاصد خاص گردشگران داخلی و خارجی است .هدف مطالعهی حاضر ،سنجش خالقیتهای
گردشگری در این شهر از دیدگاه متخصصان میراث و گردشگری است .روش پژوهش توصیفی تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی
است .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که با مطالعه مبانی نظری و تجارب علمی بعد از طبقهبندی شاخصها استخراج شده است.
اطالعات جمعآوری شده با استفاده از مدلهای آماری پردازش شده است .انتخاب آزمونها بر اساس ماهیت دادهها و اهداف
محقق صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که اصفهان با توجه به شاخصهای خالقیت ،شهر خالق هنر گردی به شمار میرود
و سهم ظرفیتهای ذاتی ،فرهنگی ،هنر اصفهان و عملکرد مدیریتی ،تأثیر بیشتری را نسبت به مولفههای انسان ساخت در خالقیت
شهری گردشگری اصفهان دارند.

واژگان کلیدی :شهر خالق ،شهرهای تاریخی ،گردشگری فرهنگی ،اصفهان.

( -1نویسنده مسئول)m.ramezanzadeh@umz.ac.ir
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مقدمه
یباشد ( )Kuban,1978و مقاصد گردشگری به شهر ،منطقه یا ناحیهای اطالق
گردشگری ،پدیده مهم قرن بیستم م 
یتوانند به عنوان
یشود که حجم قابل توجهی از درآمدهای آن از طریق گردشگری ایجاد شود .مقاصد گردشگری م 
م
شبکههای پیچیدهای که شامل تعداد زیادی از بازیگران و انواع مختلف محصوالت و خدمات است در نظر گرفته
شوند ( .)Gunn,1994موفقیت بازیگران و همچنین موفقیت تمام مقاصد گردشگری ،وابسته به هماهنگی مؤثر و کارا
میان جامعه میزبان ،جامعه مهمان و محصوالت و خدمات است (.)Rodriguez & Espino-Rpdringuez,2008
مقاصد گردشگری اغلب به صورت پراکنده و بر اساس دیدگاهها و اهداف مختلف تعریف شده ،که متشکل از
یباشد
یهایی که مسئول ارائه محصوالت و خدمات متفاوت م 
تها و سایر ذینفعان با اهداف متنوع و استراتژ 
شرک 
( .)Wang & Xiang,2007تحقیقات انجام شده در این زمینه گواه بر این مدعاست و به تعداد زیادی از این مسائل
توجه دارد ،از جمله :برنامه ریزی استراتژیک مقاصد ،رقابت مقاصد ،همکاری در سیاست گذاری گردشگری،
همکاری و برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر جامعه ،بازاریابی مقاصد مشترک ،ارزش مقاصد گردشگری ،جایگاه
مقاصد گردشگری در دستیابی به توسعه پایدار ،گردشگری و خالقیت در شهر ،خالقیت و گردشگری در شهر و
جایگاه گردشگری خالق در دستیابی به شهر خالق.
با این وجود یکی از مهمترین مقصدهایی که روندهای گردشگری جهان را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده،
یترین مراکز گردشگری تبدیل نموده و
مراکز شهری است .رشد سفرهای کوتاه مدت ،این مقصدها را به یکی از اصل 
این پدیده خود را در کاهش میانگین سفر گردشگران در بیشتر مقصدهای دنیا نشان داده است (سیف الدینی و
همکاران .) 1389 ،شهرها به عنوان مقاصد گردشگری دارای عملکرد چند منظوره هستند :آنها به عنوان دروازههای
ورودی به کشور ،مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهای مجاور خود هستند .عالوه بر این شهرها فقط
تهای اقتصادی ،زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار هم
مقصدهایی را که در آنها جمعیتی با فعالی 
یشوند ،نمیباشند؛ بلکه نقش مهمی را به عنوان مراکز فعالیت گردشگری بر عهده دارند ،بنابراین بایستی به
جمع م 
جای گردشگری در شهرها مفهوم گردشگری شهری مورد بررسی قرار گیرد (رهنمایی.) 386 1 ،
یگیرند دارای ارزش یکسانی نیستند
شهرهای مختلفی که به عنوان مقاصد گردشگری مورد توجه قرار م 
یباشد
فهایی م 
( ،)Gerlter,2004بلکه ارزش آنها به علت دارا بودن عوامل جذب کننده ،دارای شدت و ضع 
شهای توریستی
( .)Scott,2000از سویی دیگر ارزش یک مقصد به معنای کلی و ایدهای از یک محل ،نه تنها در ارز 
آن نهفته بلکه توسط بسیاری از عناصر دیگر تشکیل شده است .شکل گیری ارزش خاص یک شهر معمو ًالًال از دو
یگیرد )1 :ارزش داخلی ،شامل تصویر داخلی که توسط ادراک و بازتولید
دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار م 
بازیگران محلی (کسانی که هویت جغرافیایی خود را با آن محل خاص مشخص کردند و  )2ارزش خارجی ،شامل
یگیرد
تصویر خارجی که درک و بازنمایی از شهر و افراد و سازمانهای آن توسط افراد غیر بومی شکل م 
یباشد و اغلب منجر به
( .)Peak,2005شکل گیری ارزش بیرونی از یک مقصد اغلب مبهم ،انتزاعی ،ساده انگارانه م 
یشود ،و این تصاویر مبهم هستند زیرا آنها این مکان
شکل گیری تصویری از آن شهر (مقصد) در ذهن تازه واردان م 
را برای سازماندهی اطالعات ،تدوین و فرموله کردن تعمیم و انتظارات و راهنمایی برای اقدامات آیندهشان
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یشناسند ( .)Shield,1991ایجاد تصاویر مثبت و جذاب از مقصد یک ابزار اساسی برای جذب جریانات جهانی
م
یتواند به ترویج توسعه محلی یاری دهد و ماحصل آن به شهر پایدار و
گردشگری و سرمایه گذاری که در نهایت م 
خالقیت در شهر بی انجامد ( .)Gold and Ward,1994البته ایجاد یک اقتصاد خالق رقابتی توسط گردشگری که
یتواند به توسعه
امروزه به عنوان یک صنعت به بخشی از پیکره اقتصاد کشورها و شهرها تبدیل شده ،قطعأ م 
صهای خالقیت در شهرها و ایجاد یک شهر پایدار منجر گردد.
شاخ 
بنابراین جای تعجب نیست که گردشگری نیز در این گرداب خالق گرفتار شده است .در مطالعات اخیر از اقتصاد
شهری ،گردشگری اغلب به عنوان یکی از صنایع خالق ذکر شده و به عنوان فاکتوری اساسی جهت دستیابی به شهر
یباشد .بنابراین برای رسیدن به این هدف ،آن فرمتی از گردشگری مد نظر است که بتواند به عنوان یک
خالق م 
عامل فرهنگی و اجتماعی در توسعه مقصد اثرگذار باشد ( .)Richard & Wilson,2006در واقع گردشگری به عنوان
یباشد .چراکه
محرک اصلی مقاصد و مکانها مخصوصًاًا سکونتگاههای شهری جهت دستیابی به خالقیت م 
گردشگری به بخشی از اقتصاد فرهنگی و نمادین تبدیل شده ( )Gibson and Kong.2005و تحلیل گرانی همچون

زوکین (  1) 1995و هانیگن ) 998 1( 2به ظهور اقتصاد جدیدی که مبتنی بر نقش و رهبری گردشگری و در نهایت
یکنند.
تأثیر آن بر شکل گیری شهرهای خالق است اشاره م 

در این بین ،ایران با فراوانی امکانات و تنوع جاذبههای طبیعی و انسانی و موقعیت ویژه ،برای جهانیان به معنی اعم
و برای همسایگان به معنی اخص ،بسیار حساس و ممتاز است .بدیهی است که اصفهان در مرکز این توجه است و
یتوان آن را تجلی کاملی از تمدن ،فرهنگ و هنر ایرانی -اسالمی دانست و قدمتش را به قدمت ایران نامید .اصفهان
م
از دیرباز به دلیل وجود پر برکت زاینده رود ،این سرچشمه حیات از کانونهای مهم زندگی بوده است ،چنانچه در
تمام ادوار تاریخی شناخته شده ،از شهرهای مهم ایران به شمار رفته است (جدول .)1
جدول ( :)1دورههای تاریخی و خالصهای از رویدادهای ویژه در شهر اصفهان
رویدادهای خاص

دورههای
تاریخی
هخامنشی

در این دوره اصفهان را «گابا» یا «گی» نامیدهاند که بعدها به «جی» تبدیل شده و از اقامتگاههای ویژه پادشاهان و از شهرهای بزرگ ایران بود.

اشکانی

اصفهان یکی از چهار ایالت پهنهی قدیم و از مراکز حکومت اشکانی بود.

ساسانی

اصفهان مرکز تجمع سپاهیان و پایگاه مرکزی ایران بوده است و از همین رو آن را اسپاهان یا سپاهان نامیدند.

اوایل حکومت

اصفهان در این دوران به تصرف سپاهیان اسالم درآمد و از آن پس سیری تازه در عرصه تمدن و فرهنگ آغاز شد.

مسلمانان
در سده چهارم و پنجم هجری در دوره حکومت دیلمیان ،اصفهان پیشرفت و عمران بسیاری یافت ،کتابخانه بزرگی داشت و مهمترین مرکز علوم دینی ،ادبی و فلسفی

دیلمیان

در ایران بود.
سلجوقی

و

اصفهان در این دوران به عنوان پایتخت برگزیده شد ،به اوج شکوه و عظمت خود دست یافت و یکی از بزرگترین و آبادترین شهرهای جهان بود .طوری که شکوفایی

صفوی

اقتصادی و توسعه عمرانی و درخشش فرهنگی و هنری اصفهان در تاریخ اصفهان بی نظیر است.

حکومت

شهر اصفهان بعد از حمله افغانها و سقوط صفویه رو به ویرانی نهاد و رونق پیشین خود را از دست داد.

افغانها
دوره معاصر

لهای بی نظیر ،شهر جذابیتی دو چدان یافته و به صورت یکی از زیباترین شهرهای ایران درآمده است
با زیباسازی شهر ،گسترش فضای سبز و مرمت آثار باستانی و پ 
که تاریخ درخشان ،میراث فرهنگی و جاذبههای طبیعی بی نظیر باعث شده که این شهر از گذشته تا امروز همواره مورد توجه گردشگران قرار بگیرد و به عنوان یکی از
مقاصد گردشگری فعال در آید.
منبع :یافتههای پژوهش

)-Zukin(1995
)-Hannigan(1998

1
2

 823فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

بهای مهم گردشگری کشور از بستر و پتانسیل متنوع و گسترده گردشگری
استان اصفهان به عنوان یکی از قط 
برخوردار است و شهر اصفهان به عنوان مرکز استان یکی از پرجاذبهترین شهرهای گردشگری نزد مردم ایران و مردم
یآورند.
جهان مطرح است تا جایی که شهر اصفهان را به عنوان یکی از هفت شهر گردشگری جهان به حساب م 
یباشد.
حال با توجه به این واقعیت این شهر به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری داخلی و خارجی مطرح م 
شهای مرتبط با خالقیت از دیدگاههای مختلف ،و نیز سطح سواد
به همین درک خالقیت آن و شناسایی چال 
یتواند در راستای برنامه ریزی آینده برای ایجاد شهر خالق موفقتر ،مؤثر
گردشگران ،پایگاه اقتصادی ،سن و  ....م 
باشد در این راستا این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سؤال اصلی زیر است که آیا با تاکید بر دیدگاه گردشگران و
یتوان اصفهان را یک شهر خالق
معیارهای استانداری که در مورد خالقیت شهرهای گردشگری مطرح است م 
دانست؟
پیشینه تحقیق
در رابطه با مفاهیم خالقیت ،شهر خالق و گردشگری و رابطه آنها با هم تحقیقات ارزشمندی چه در سطح بین
المللی و چه در سطح ملی و منطقهای انجام شده است .بنابراین برخی تحقیقات که تیم تحقیق از یافتهها و
یشود:
شهای آنها استفاده کرده در اینجا به طور خالصه ذکر م 
رو 

) Richards (2013از گروه مطالعات اوقات فراغت در دانشگاه تیلبورگ 1در پژوهشی تحت عنوان «خالقیت و
گردشگری در شهر» به بررسی بسیاری از شهرها و تمایز آنها از طریق خالقیت و تجزیه و تحلیل اشکال مختلف
یهای شهرهای خالق و گردشگری خالق پرداختند و نتیجه گرفتند که رابطه
توسعه خالق ،صنایع خالق و استراتژ 
حساس و شکنندهای میان خالقیت ،گردشگری و شهر وجود دارد ،به گونهای که خالقیت پل ارتباطی بین
یباشد.
گردشگری و شهر جهت دستیابی به پایداری م 
یباشد که Dan Eugen Ratiu
«شهرهای خالق و یا شهرهای پایدار :گفتمانها و یا روشها» عنوان پژوهشی م 

) (2013آن را با هدف بررسی مفاهیم شهرهای خالق و پایداری و شفاف سازی مفهومی انجام داده است .وی نتیجه
یباشند که در نتیحه به هویت جمعی ،تعلق اجتماعی و
یگیرد که شهر خالق و شهر پایدار دارای مفهوم مکمل م 
م
یانجامد.
قتر نسبت به محل م 
احساس عمی 
تحقیق دیگر توسط ) Siow-Kiam Tan and et al (2014تحت عنوان «یک طبقه بندی از گردشگران خالق در
تهای گردشگری
گردشگری خالق» که هدف آن مطالعه گردشگران خالق و درک آنها از تجارب خالق در سیاس 
بود و نتایج آنها نشان داد که تجربه خالق و محیط خالق منجر به شکل گیری آگاهی و انگیزه خواهد شد و تجربه
مخالف منجر به شکل گیری گردشگرانی با خالقیت متفاوت خواهد شد.

یت وان ب ه
شهای ارزشمنی انجام شده است که از آن جمله م 
در سطح ملی و حتی منطقه مورد مطالعه نیز پژوه 
پژوهش شهر خالق (مبانی نظری و شاخص) که توسط رحیمی و همکاران ( )2931اشاره کرد .نویسندگان که در
صها پرداختند ،نتیجه گرفتند که شهرهایی که
این تحقیق به بررسی شهر خالق از دیدگاه مبانی نظری ،مفاهیم و شاخ 
-Tilburg University
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دارای سابقه تاریخی ،هنری ،فرهنگی ،ظرفیتهای مذهبی ،جاذبههای فرهنگی شامل موزهها و نمایش نامهها
یتواند در جهت شهر خالق حرکت کند.
یباشند ،راه اندازی کریدور علم و فناوری و صنایع خال  ق ق م 
م
مختاری آبادی و همکاران در سال ( )3931در پژوهشی تحت عنوان «سطح بندی مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از
صهای شهر
صهای شهر خالق با استفاده از مدل برنامه ریزی منطقهای» و با هدف بررسی و مطالعه شاخ 
لحاظ شاخ 
صهای شهر خالق در سطح شهر اصفهان و تجزیه و تحلیل و نحوه
خالق در اصفهان به ارزیابی وضعیت کمی شاخ 
پراکنش این شاخصها در شهر اصفان پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان داده است که میزان برخورداری مناطق
صهای شهر خالق به یک میزان نبوده است.
پانزدهگانه شهر اصفهان از لحاظ برخورداری از شاخ 
ربانی خوراساگانی و همکاران ( )0931شکل گیری شهرهای خالق را از نظر نقش تنوع اجتماعی مورد بررسی قرار
دادند و جایگاه تنوع اجتماعی را در ایجاد شهرهای خالق و نوآور مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که به طور کلی شهر
اصفهان ،بر طبق آمارها و به لحاظ کمی از شهرهای مهاجرپذیر ایران به حساب آمده و پتانسیل حرکت به سمت شهر
خالق و نوآور را داراست.
مبانی نظری
مباحث نظری که دربارهی شهرها وجود دارد نقش خاصی را به خالقیت به عنوان دینامیکی برای نوآوری ،بازسازی
یدهد (.)Frey,2009
و نوسازی شهری دادهاند و آن را در قلب گفتمان شبکههای معاصر و جامعه دانش بنیان قرار م 
چرا که در طول تاریخ آنچه موجب برداشتن گامهای بلند به سوی کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسانها
شده ،برگرفته از اندیشه یا نبوغی تکامل یافته بوده است .شهر با استفاده از اصطالحاتی چون «شهر خالق» و «طبقه
یشود .تمرکز بر
خالق» که بیانگر اهمیت فرهنگ و هنر در بافت شهری است ،به طور فزایندهای مفهوم سازی م 
مقوله شهرهای خالق مبتنی بر نقشی است که خالقیت در تولید و افزایش سرمایههای انسانی ،فرهنگی ،اقتصادی و
یکند .خالقیت به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامههای رفاه اجتماعی و سالمت اجتماعی مورد
محیطی ایفا م 
صهای اجتماعی و توسعه توسط
بحث قرار میگیرد و به همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخ 
سازمانهای معتبر جهانی ،جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است (شریفیان ثانی .) 5:1381 ،از دهه 1980
توسعه فرهنگی محلی ،به مهمترین بخش از دستور کار شهرها و مناطق توسعه یافته دنیا تبدیل شد و به ویژه در
بریتانیای کبیر ،استرالیا ،ایاالت متحده ،برنامه ریزی فرهنگی شهر محور به عنوان مهمترین خط مشی نوآوری
فرهنگی محلی سالهای اخیر پدیدار و واژه «شهر خالق »1به یک موتور محرک مدنی تبدیل شد.

یکرد ،توسعه خالق 3باید کل شهر را در بر
پارادایم شهر خالق بیشتر توسط الندری ( 2)0 00 2بیان شد که استدالل م 
بگیرد و اجازه دهد که مردم جهان را خالق بسازند ( .)Landry,2000سیاست شهرهای خالق در شهرهایی از جمله

برلین ،)Colombo, 2011( 4بارسلونا ،)Pareja-Eastaway,2010( 5بروکسل ،)Martone & Sepe, 2012( 6هلسنگی

7
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- Creative city
)-Landry(2000
3
-Creative Development
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( ،)Sepe, 2010تورین )Vanolo, 2008( 1انجام شده است .همچنین یک شبکه جهانی از شهرهای خالق با حمایت

یونسکو 2وجود دارد ( .)Pratt,2009مشکل اصلی استراتژی شهرهای خالق با توجه به نظر ویکری (  3) 2011این

یتوانند با کل شهر تعامل و ارتباط برقرار نمایند .مشکالت مشابه دیگر توسط ونولو ( ) 2008
است که آنها اغلب نم 

4

در شهر تورین توسط اتیکنسون و ایسوف 5در شهرهای استرالیا شناسایی شد ،تا جایی که آنها استراتژی شهرهای
خالق را به عنوان علت محرومیت اجتماعی شناختند ،تا حل و فصل مشکالت.

یکی از موانع اصلی برای تجزیه و تحلیل از شهرهای خالق خود این واژه است .نوشتههای زیادی در رابطه با مفهوم
خالقیت ،6طبقه خالق 7و شهرهای خالق وجود دارد ( .)Bianchini & CLES, 1988,,Landry,2000, 2006,مشکل

یکنند.
تها و اهداف گوناگون استفاده م 
شها ،سیاس 
اینجاست که این نویسندگان از این واژه در بسیاری از رو 
تهایی
تهای مختلف از مفهوم خالقیت و شهر خالق ،شهرهای خالق دارای زیرساخ 
گذشته از تعاریف و برداش 
تهای شهر خالق متأثر از شبکهای از تولیدکنندگان منطقهای ،بازار نیروی کار محلی ،یعنی
یباشند .زیرساخ 
م
یتوانند در شکل گیری توسعه خالقیت در شهر
کارگران دانش و کارگران خالق که در یک منطقه استقرار دارند و م 
و منطقه اثرگذار باشند و رقابت و همکاری بین مجموعهای از شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به منطقه و شهر
تزریق کنند ،خواهد بود.

تهای شهر خالق Gold and Ward,1994منبع:
نمودار ( :)1زیرساخ 

همچنین از جمله ویژگی عمومی هر شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود
(به خصوص برای نسل جوان) ،مکانی جذاب برای گردشگران (صنعت توریسم) ،توانمند در شکوفایی بخشهای
مختلف اقتصادی (از راه به کارگیری تکنولوژی و مدیریت صحیح آن) و همچنین مرکز جذب بنگاههای مختلف
یهای  )High-Teachباشد (ابراهیمی.) 378 1 54: ،
نوظهور (خوشهها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه تکنولوژ 
1

-Turin
-UNESCO
3
)-Vickery(2011
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جدول  :2متغیرهای تاثیرگذار بر خالقیت در یک شهر
متغیرها

صها
شاخ 

ثروت

سرانه تولید ناخالص شهری ،برای قدرت خرید

رشد اقتصادی

درصد افزایش تولید ناخالص شهری

نوآوری

هزینه تحقیق و توسعه به عنوان درصد (( )GRPدادهها) ثبت اختراعات

ذوب فرهنگی

درصد افراد خارجی در جمعیت

استعداد

درصد نیروی کار با تحصیالت عالی

خدمات متمرکز بر دانش

درصد مشاغل موجود در بخش خدمات دانش محور در کل نیروی کار

شهرنشینی

تراکم جمعیت

منبعGossing & Rutten,2007:256 :

یسازد تا خالقیت و تالش خود را در یک بازار
رشد رقابتهای بین شهری در دهکده جهانی ،شهرها را وادرا م 
شلوغ گردشگری متمایز سازند .این استالل به خوبی پذیرفته شده است که مکانهای خالق ،جاذب افراد خالق
یباشند و فرهنگ و خالقیت تقریبًاًا در طول  02سال گذشته به یک شعار فانتزی در توسعه شهری در سراسر جهان
م
تبدیل گشته است .نفوذ چنین ایدههای به زمینههای گردشگری نه تنها به دلیل تبدیل خالقیت به یک عنصر مهم از
تجربیات گردشگری در شهرها ،بلکه به این دلیل که خالقیت به عنوان یک راه حل بالقوه برای مشکالت کاالیی
یرسد هر دو عامل به خصوص در شهرها رایج است
یباشد که به نظر م 
شدن و تولید تجربیات گردشگری م 
(.)Fainstein,2007
مطالعات مختلفی در مجالت گردشگری در رابطه با گردشگری ،خالقیت و فرهنگ در شهرها انجام شده است
(مانند تحقیقات ساالنه گردشگری ،مدیریت گردشگری و مسائل جاری در تحقیقات گردشگری) ،جستجوی عمومی
نیز در پایگاههای دادههای آنالین در زمینه واژههای مربوطه مانند «خالقیت و شهرها»« ،صنایع خالق» و «گردشگری
یدهد که
یهای اخیر از رابطه بین خالقیت و گردشگری ( )Richard,2011نشان م 
خالق» انجام شده است .بررس 
بسیاری از رویکردهای مختلف از خالقیت وام گرفتهاند ،از جمله شغل افراد فعال ،محصوالت خالق و فرآیندها و
یشوند ،در حالی
طهای خالق .این معانی مختلف از خالقیت اغلب در متون مختلف به جای یکدیگر استفاده م 
محی 
که در واقع آنها کاربرد متفاوتی دارند.
یتوان به عنوان گردشگران خالق ،محصوالت خالق مانند
در زمینه گردشگری ،به عنوان مثال ،افراد خالق را م 
تهای باستانی به عنوان جاذبههای توریستی دانست و رابطه متقابلی بین توسعه شهر خالق
مکانهای تاریخی و سای 
و گردشگری آن شهر وجود دارد ،چراکه با توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق و توسعه این بخش از صنعت،
صهای مختلف خود توسعه خواهد یافت (.)Feinstein, 2007
شهر نیز در شاخ 

یهای خود در ادبیات گردشگری شهری به شناسایی تعدادی پارادوکس در رابطه با
اشورث و پیچ (  1) 2011در بررس 
یتوان به منحصر به فرد بودن مقاصد و جاذبههای شهری و ادراک قوی از
گردشگری و شهر پرداختند .از جمله م 
تتر خواهد بود .این اشاره
زیبایی شناختی طبیعی و تاریخی شهر اشاره کرد که از گسترش محصول گردشگری سخ 
یشوند و گردشگران با تجربه تر تبدیل به
بتر به عنوان مقصد گردشگری تبدیل م 
به مشکلی دارد که شهرهای جذا 
یشوند.
مصرف کنندگان تجربههای شهری م 
)-Ashworth and Page(2011

1
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در شهرهای جهان ،انباشت اقتصاد مبتنی بر دانش شهری به معنی نقطهای است که در آن دانش تبدیل به تولید
یباشد ( )Ashworth & Page,2011,p.4در
یگردد و این برای گردشگری ،توسعه خالق در تجارب و محصوالت م 
م
صهای خالقیت در شهرهای مقاصد
یشود و با تحریک شاخ 
اینجاست که گردشگری به عنوان صنعتی پویا وارد م 
گردشگری رشد خالقیت و ابتکار را در پی خواهد داشت ( .)Landry,2000در حالت عکس آن شکاف بین
واقعیتهای شهری و تصویر مقاصد از نظر هانیگان ( 1) 998 1در توصیف شهر فانتزی 2و مطالعات مشابه دیگری که

توسط هافمن ،فیتسمن و جود (  3) 2003و زوکین ( 4)0 01 2انجام شده است ،نشان داده است که رشد گردشگری و
کاالیی شدن و اوقات فراغت در کاهش اصالت چشم انداز خالقیت شهری نقش داشته است.

افزایش رقابت بین شهرها منجر به جستجو معنای جدیدی از تمایز و تفاوت در مقاصد گشته است که به طور

یکنند که معماری
فزاینده منجر به استفاده از استراتژی برندسازی شهرها شده است .کلینگمن (  5) 2007استدالل م 
یکند که
یتواند به عنوان تجلی هویت بیان شود ،و او از نیویورک ،بیلبائو و شانگهای به عنوان شهرهایی یاد م 
خود م 

از معماری به منظور ارتقای تصویر مقصد خود ،رشد اقتصادی و باال بردن موقعیت خود در دهکده جهانی استفاده

کردند .به همین ترتیب ریچاردز ( 6)0 01 2در تجزیه و تحلیل خود از شهرهای بزرگ آسیا مانند شانگهای ،سئول و

یدهد که فرهنگ و خالقیت در حال حاضر یک عنصر مهم از تالش این شهرها برای افزایش ارزش
سنگاپور نشان م 

یباشند .همچنین آل ربادیا (  7) 2012در مطالعهای در رابطه با اردن بسیاری از شهرهای خاورمیانه با
مقصد خود م 
شهای بی هویتی روبه رو هستند و پیدا کردن مدلهای جایگزین توسعه از طریق تصاویر خالقانه شهرها و
چال 
هویت اصیل آنها اهمیت دارد.
گردشگری به عنوان بخش مهمی از احیای خالقیت در شهرها تبدیل شده است ،و جذب گردشگر به نوبه خود به
یکنند .اگرچه خالقیت به عنوان یک رشتهای جدا از توسعه شهری
حمایت از امکاناتی که کارگران خالق جستجو م 
یتوانند رشد ایده شهرهای خالق را مطالعه کنند ،به ویژه که آنها
مشاهده شده ،اما رشتههای خاصی وجود دارد که م 
اغلب در شهرها استفاده شدهاند ( .)Richard,2011سه رشته اصلی شامل صنایع خالق ،شهرهای خالق و مدل طبقه
یباشند .رئوس اساسی این سه روش در جدول ( )2به صورت خالصه نشان داده شده است.
خالق م 
جدول  -3رویکردهای مفهومی برای خالقیت در شهرها
صنایع خالق

شهرهای خالق

طبقه فعال

کانون توجه

تولید خالق

محیط خالق

مصرف خالق

شکل سرمایه داری

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

خالقیت

محتوای خالقیت

هنر-معماری-گردشگری-طراحی

مکانهای خالق و تولید هنری

فضای خالق

م ن بع

)DCMS(1998

and Bianchini(1995) Landry

)Florida(2003

1

)-Hannigan(1998
-Fantasy City
3
)-Hoffman,Faitsten and Judd(2003
4
)-Zurkin(2010
5
)-Klingmann(2007
6
)-Richards(2010
7
)-Al Rabadya(2012
2

ارزیابی خالقیت شهرهای تاریخی در333 ...

یگیرد .استراتژی صنایع خالق در طیف گسترد های از
گردشگری در این جدول در بخش صنایع خالق قرار م 
شهرها از جمله بارسلونا ،برلین و لندن اتخاذ شده است ( .)Foord,2008مطالعات انجام شدهای زیادی در زمینه
رابطه بین گردشگری و صنایع خالق در شهرها وجود دارد که نشان دهنده توجه رو به رشد سیاست گذاران به

مقوله صنایع خالق در شهرهاست .به عنوان مثال بیتون (  1) 2005در گردشگری فیلم 2نمونههای بسیاری از قبیل

فیلمهای مربوط به توسعه شهرها در سراسر جهان نام م 
یبرد .گردشگری موسیقی 3نیز از صنایع خالق در بسیاری از

یشود .چنانچه گیبسون و کانل (  4) 2007در مورد شهرهای ممفیس و کوهن 5این مورد را نشان
شهرها محسوب م 

یدهند .دیگر اشکال صنایع خالق مرتبط با گردشگری و شهر عبارتند از گردشگری تاریخی ( & Ockman
م

 ،)Frauster,2007گردشگری ادبی 6و گردشگری تفریحی.)Herbert,2001(7

تالش برای توسعه خالقیت در شهرها از طریق صنایع خالق و به طور کلی با استراتژیهای شهرهای خالق و با
یرسد که سطوح مختلف موفقیت را در پی داشته باشد .در جایی که
یپذیرد و به نظر م 
جذب طبقه خالق انجام م 
یرسد شواهد
خالقیت به شکل خاص به کار رفته شود ،برای مثال در حوزه گردشگری و یا طبقه خالق به نظر م 

بیشتری از بازسازی موفق و تصویر مثبت از مقصد وجود دارد .ریچارد و ویلسون 8سه شکل خاص از توسعه خالق

مربوط به گردشگری در شهرها شامل مکانهای خالق ،رویدادهای خالق و گردشگری خالق را شناسایی کردند .در
شها برای توسعه خال ندرک مکحم و نداد اج ،ق
رابطه با مکانهای خالق باید گفت که یکی از بزرگترین چال 

یباشد .فری (  9 ) 2009معتقد است که مقاصد ،هویت خود را از طریق زبانهای
شهای خالق در مکان خاص م 
ارز 

یکنند که این زبان در ارتباط با مورفولوژی فیزیکی ،ساختار اجتماعی-اقتصادی و تعامل و ارتباطات
گوناگون بیان م 

یتواند توسط انواع خاصی از گردشگران خوانده شود .به عنوان مثال ولفرام مایر (  10) 2013گردشگران
است که م 
تاکتیکی را شناسایی کردند که به عنوان بازدید کنندهای بودند که به طور فعاالنه از گردشگری جرم جلوگیری
یکردند و به دنبال مکانهایی بودند که تجارب خود را ایجاد کنند .به طبع رویکرد خالقانه آنها به گردشگری،
م
گردشگران دیگر نیز تحت تأثیر دیگر بازدیدکنندگان در بازدید از مناطق جدید و کسب تجربههای جدید قرار
یگیرد .حجم گردشگری ،فرهنگ و احیاء که توسط اسمیت (  11) 2006تدوین شد نمونههای متعددی را نشان
م

یشود.
تهای محلی در شهرها منجر به توسعه بازار گردشگری م 
یدهد که چگونه خالقی 
م
یکند .نقش
رویدادهای خالق اغلب فعالیت و انگیزش الزم برای حیات بخشیدن به فضاهای خالق را فراهم م 
یباشد ،بنابراین در حال تبدیل شدن به کانون اصلی توجه در سالهای
رویدادها به عنوان عناصر خالق در شهرها م 
1

)-Beeton(2005
-Film Tourism
3
-Music Tourism
4
)-Gibson and Connel(2007
5
-Memphis and Cohen
6
-Literary Tourism
7
-Entertainment Tourism
8
-Richard and Wilson
9
)-Frey(2009
10
)-Volfram and Maier(2013
11
)- Smith(2006
2
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یباشند .پرنتیس و اندرسون (  1) 2003این بحث را با تجزیه و تحلیل خود از جشنواره ادینبورگ 2به عنوان
اخیر م 
شکلی از گردشگری خالق بیان نمودند.

ریچارد و پالمر ( 3)0 01 2نیز سعی در شناسایی «شهرهای پر حادثه» 4یا شهرهایی که از وقایع مختلف به عنوان
یکنند پرداختهاند .از طریق انتخاب دقیق و با کیفیت رویدادها که نوعی
استراتژی برای بهبود کیفیت زندگی استفاده م 
یتوانند رویدادها را به عنوان نیرویی خالق توسعه و ارتباط مستحکمی بین خالقیت مردم
گردشگری است ،شهرها م 
یدهد که رویدادهای گردشگری
محلی و فرهنگشان با خالقیت بازدیدکنندگان ایجاد کنند .تمام این رویکردها نشان م 
یتوانند به عنوان یک کاتالیزور جهت تغییر در شهرها تبدیل شوند .مثالهای فراوانی از ارتباط شکننده بین نقش
م
رویدادهای گردشگری به عنوان گرههای خالق در جامعه شبکهای 5و اثرات در تمایز مناظر شهری و در نتیجه شکل

گیری شهر خالق وجود دارد.

نمودار  -2مدل گردشگری خالق در شهر
منبع :یافتههای پژوهش

روش تحقیق
روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیف  -تحلیلی است .برای تحلیل دادهها از روش
شناسی کمی استفاده شده است و نیز ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخت است برای طراحی چنین
پرسشنامهای از مطالعه مبانی نظری و تجارب مرتبط با موضوع که در مراکز دانشگاهی دنیا منتشر شده است استفاده
شده است .البته مطالعات منتشر شده در دو موضوع اصلی شهر خالق و گردشگری بوده که گروه تحقیق تالش
صهای شهر خالق را در شهرهای که کارکرد گردشگری دارند منطبق و مورد سنجش قرار دهند از این
کردند شاخ 
رو  5مؤلفه اصلی در طراحی پرسشنامه شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت (جدول .)4
1

)-Prentice and Anderson(2003
-Edinburgh
3
)-Richard and Palmer(2010
4
-Eventful Cities
5
-Network Society
2
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جامعه آماری تحقیق گردشگرانی هستند که حداقل دوبار اصفهان را از نزدیک دید و درک کردهاند .با توجه به
تهای تحقیق و نیز میزان کافی بودن تعداد نمونه آماری برای استفاده از آزمونهای آماری تعداد  180نمونه
محدودی 
با استفاده از شیوه تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اطالعات جمع آوری شده بعد از بررسی اولیه با استفاده
از نرم افزار آماری  SPSSمورد پردازش قرار گرفته است .در انتخاب آزمونهای دو مبنای هدف و ماهیت دادههای با
تاکید بر فاصلهای بودن ،ترتیبی و اسمی بودن مورد توجه قرار گرفته است.
جدول  -4متغیرهای مورد استفاده در فرآیند تحقیق
ابعاد

آلفای

گویه ها

کرونباخ
هویت اجتماعی

ازحضور در شهر اصفهان لذت میبرم -احساس خوب از این مقصد -انتخاب

و تعلقات مکانی
تهای باالی معماری برای
اصفهان دارای ظرفیت باالی طبیعی برای گردشگری  -اصفهان از ظرفیت باالی هنری برای گردشگری  -اصفهان دارای ظرفی 

تهای
ظرفی 

تهای باستانی
تهای باالی صنایع دستی برای اصفهان -تنوع جاذبههای گردشگری موجب خالقیت بیشتر اصفهان  -سای 
گردشگری -اصفهان دارای ظرفی 

گردشگری

اصفهان از توانمندی
من از ارائه خدمات  -میزان هزینهای در برابر تجربهای  -از نحوه برخورد شهروندان – دسترسی مطلوب

رضایتمندی
ته ا
فعالی 
ا ش ت غ ال

و
در

یهای شهری اصفهان نشان دهنده آگاهی و توجه کافی مسئوالن شهری  -تالش مدیران در
گردشگری مهمترین فعالیت در شهر اصفهان -برنامه ریز 
تها و خدمات گردشگری
برقراری امنیت شهری  -عملکرد مطلوبی ارائه دهندگان فعالی 

0/ 769

گردشگری
محصوالت

شهروندان درک باالیی نسبت به پدیده گردشگری -طراحی شهری در اصفهان بیانگر خالقیت در برنامه ریزی شهری با تاکید بر گردشگری -عالئم شهری

خالق

خالقیت الزم برای هدایت گردشگران  -موزههای موجود در شهر اصفهان بیانگر خالقیت شهری در راستای توسعه گردشگری -ظرفیت باالیی برای

گردشگری

برگراری انواع رویدادای های هنری و چشنواره ها – طراحی خالق مراکز خرید -خالقیت در محصوالت ارائه شده برای خرید گردشگران -استفاده از

انسان ساخت

خالقیت در نشان دادن گذشته درخشان فرهنگ اصفهان -استفاده از محصوالت داخلی سوغاتی به جای محصوالت خارجی
منبع :یافتههای پژوهش

محدوده و قلمرو پژوهش
یتوان به جرأت آن را از ميان شهرهاي مهم دنيا ،مستثني و منحصر به فرد تلقي
اصفهان از جمله شهرها يي است كه م 
یشود و حامل
كرد و اين ويژگي ناشي از آن است كه كالبد شهر در مجموع يك واحد منسجم و ارزشمند تلقي م 
نکتهها و لمئه هاي تفكري و بينشي خاص است .به عبارت ديگر ،شهرهاي مشهور ممكن است يك ساختمان يا يك
مجموعه و يا آثار منفردي چنين مفهومي را دنبال كنند ،حال آن كه در اصفهان همهی شهر چنين بار فلسفي را به دوش
دارد .در مجموع بايد گفت اصفهان نه تنها تبلوري از يك نوع جهان بيني است بلكه با داشتن دهها مناره ،آثار تاريخي
یشود
مذهبي مانند كليسا ،مسجد ،بازار و عمارت و باغ از نظر تنوع مكاني از بي نظيرترين شهرهای موجود محسوب م 
یآورد و وجود
یهای جمعيتي اصفهان ،امكان برنامه ريزي توسعه را فراهم م 
(رامشت .) 384 1 8: 1 ،همچنين ویژگ 
یآورد؛ اين در حالي است كه اصفهان از دير باز پذيراي
برخي امكانات زيرساختي زمينه توسعه گردشگري را فراهم م 
گردشگران بوده و امكانات مناسبي را به آنها عرضه كرده است؛ این شهر به عنوان مرکزیت استان اصفهان در شهرستان
اصفهان واقع است که از شرق به شهرستان نایین و از شمال به شهرستان اردستان و از جنوب هم مرز استان فارس و
یشود .این شهر
شهرستان شهررضا بوده و از غرب نیز به شهرستانهای خمینی شهر و مبارکه و فالورجان محدود م 
در  32درجه و  64دقیقه عرض شمالی و  51درجه و  62دقیقه طول شرقی واقع شده است .نقشه شماره ()1
یدهد.
موقعیت شهر اصفهان را در استان اصفهان نشان م 
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یافتهها
یدهد که میانگین سن گردشگران  35سال و نیز
یهای فردی پاسخ گویان نشان م 
لها در ارتباط با ویژگ 
نتایج تحلی 
یدهند.
 .7 17درصد را مردان و  29.3درصد را زنان تشکیل م 
یتوان اذعان نمود که  .7 19درصد از پاسخ گویان اعتقاد
بر اساس نتایج مستخرج از پرسشنامههای جمع آوری شده م 
داشتند که از حضورشان در شهر اصفهان لذت بردهاند و در مقابل  3 3. 9درصد هم اذعان داشتهاند که از انتخاب این
مقصد به عنوان مکان گردشگری احساس خوبی داشتند ،همچنین بیش از  .6 19درصد از پاسخگویان برای بار دیگر
یکنند که
یکنند و بیش از  85درصد گردشگران به دیگران توصیه م 
اصفهان را برای گذران اوقات فراغت انتخاب م 
اصفهان را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند در نهایت میانگین کسب شده هم بیانگر آن است که هویت اجتماعی و
یتوان برای آینده بهتر گردشگری در شهر
تعلقات مکانی در شهر اصفهان مطلوب بوده است و از این شاخص م 
اصفهان استفاده کرد (جدول .)5
جدول  -5هویت اجتماعی و تعلقات مکانی در شهر اصفهان
ابعاد

بسیار

گویه ها

موافقم

موافقم
هویت

a1

ازحضور در شهر اصفهان لذت میبرم.

اجتماعی

a2

من از این که این مقصد را به عنوان مکان گردشگری در نظر گرفتم

تعلقات

و
مکانی

41.7

احساس خوبی دارم.
a3

من دوباره برای گذران اوقات فرافت به اصفهان سفر خواهم کرد.

a4

یکنند که اصفهان را به عنوان مقصد
من به دیگران هم توصیه م 
گردشگری خود انتخاب کنند.

50

نظری

مخ ا ل

بسیار

انحراف

ندارم

فم

مخالفم

معیار

8.3

0

0

.629

میانگین
4.33

48.3

45.0

6.7

0

0

.619

4.42

43.3

48.3

8.3

0

0

.633

4.35

40.0

45.0

15.0

0

0

.704

4.25

منبع :یافتههای پژوهش3931 ،

تهای گردشگری است ،بررسی پاسخ گردشگران
یکی دیگر از مؤلفههای خالقیت گردشگری در شهر اصفهان ظرفی 
به سؤاالت نشان داد که  33.3درصد از گردشگران معتقدند که اصفهان دارای ظرفیت باالی طبیعی برای گردشگری
است در حالی که  3 8. 9درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که اصفهان از ظرفیت باالی هنری برای گردشگری
برخوردار است .همچنین درصد باالیی از پاسخ دهندگان معتقدند اصفهان عالوه برظرفیت باالی هنری ،از ظرفیت

ارزیابی خالقیت شهرهای تاریخی در337 ...

باالی معماری و صنایع دستی برخوردار است .در ادامه  86.6درصد از پاسخ دهندگان تنوع جاذبههای گردشگری را
موجب خالقیت بیشتر گردشگری در اصفهان دانستند و  83.3درصد از گردشگران اذعان داشتند سایتهای باستانی
نها نشانگر این امر
یباشد و در نهایت میانگی 
اصفهان توانمندی الزم را برای تبدیل شدن به یک شهر خالق دارا م 
است که اصفهان از ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به شهر خالق برخوردار است (جدول .)6
تهای گردشگری در شهر اصفهان
جدول  -6ظرفی 
ابعاد

بسیار

گویه ها

موافقم

موافقم

تهای گردشگری
ظرفی 

b5

اصفهان دارای ظرفیت باالی طبیعی برای گردشگری برخوردار است

b6

اصفهان از ظرفیت باالی هنری برای گردشگری برخوردار است.

b7

تهای باالی معماری برای گردشگری برخوردار است
اصفهان دارای ظرفی 

b8

تهای باالی صنایع دستی برای اصفهان برخودار است
اصفهان دارای ظرفی 

b9

تنوع جاذبههای گردشگری موجب خالقیت بیشتر اصفهان در توسعه
گردشگری میشود

b 10

تهای باستانی اصفهان از توانمندیهای باالیی برای تبدیل شدن به
سای 
یباشند
یک شهر خالق را دارا م 

15.0

18.3

نظری

مخ ا ل

بسیار

انحراف

ندارم

فم

مخالفم

معیار

13.3

31.7

21.7

1.388

میانگین
2.73

53.3

45.0

1.7

0

0

.537

4.52

46.7

51.7

1.7

0

0

.534

4.45

58.3

40.0

1.8

0

0

.533

4.57

48.3
33.3

13.3

38.3

8.3

50.0

0
6.7

0
1.7

.709
.918

4.35
4.07

منبع :یافتههای پژوهش3931 ،

رضایتمندی نقش مهمی در گردشگری شهر اصفهان و تبدیل آن به شهر خالق برعهده دارد ،زیرا بررسی کلی
نها بیانگر این نکته است که مؤلفه رضایتمندی در شهر اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد و بیش از 78.3
میانگی 
درصد از پاسخ دهندگان از ارائه خدمات در این شهر رضایت کافی را داشتهاند ،همچنین  88.3درصد از گردشگران
از هزینههای صورت گرفته برای کسب تجربه در این شهر گزینههای موافقم و بسیار موافقم را برگزیدند که نشان از
رضایت باال دارد و  83 .3درصد از پاسخگویان از نحوه برخورد شهروندان اصفهانی راضی بودهاند و پاسخها نشان
یدهد که گردشگران از موقعیت جغرافیایی اصفهان در راستای دسترسی مطلوب رضایت دارند (جدول .)7
م
جدول  -7رضایتمندی گردشگران در شهر اصفهان
ابعاد

نظری

مخ ا ل

بسیار

انحراف

45.0

ندارم
6.7

فم

6.7

مخالفم
8.3

معیار

بسیار

گویه ها

1.195

3.8

من از میزان هزینهای که انجام دادم تا چنین تجربهای بدست آورم

28.3

60.0

8.3

1.7

1.7

.761

4.1

من از نحوه برخورد شهروندان رضایتمندی باالیی دارم

30.0

53.3

8.3

3.3

5.0

.991

4

25.0

35.0

40.0

0

0

.799

3.8

موافقم

c11
رضایتمندی

c 12

33.3

من از ارائه خدمات در شهر اصفهان رضایت دارم
رضایت باالیی دارم

c 13
c41

از موقعیت جغرافیایی اصفهان در راستای دسترسی مطلوب رضایت

موافقم

میانگین

باالیی دارم
منبع :یافتههای پژوهش3931 ،

یهای صورت گرفته در رابطه با فعالیتها و اشتغال در بخش گردشگری شهر اصفهان نشان داد که بیش از
بررس 
 73.3درصد از پاسخگویان گردشگری را به عنوان مهمترین فعالیت در این شهر برشمردند درحالی که  .7 17درصد
از پاسخ گویان آگاهی و توجه مسئوالن شهری اصفهان را در برنامه ریزی شهری اصفهان بسیار مؤثر دانستند.
همچنین  63.3درصد از پرسش شوندگان تالش مدیران را در امنیت شهری مطلوب قلمداد نمودند و درصد باالیی
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نها نشانگر این امر بود
تها و خدمات گردشگری در اصفهان رضایت داشتند .در نهایت میانگی 
از آنها از ارائه فعالی 
تها و اشتغال نقش بسزایی در شهر اصفهان به عنوان شهر خالق برعهده دارد (جدول .)8
که فعالی 
تها و اشتغال در گردشگری در شهر اصفهان
جدول  -8فعالی 
ابعاد

بسیار

گویه ها

موافقم

d 15

گردشگری به عنوان مهمترین فعالیت در شهر اصفهان

تها و اشتغال در گردشگری
فعالی 

یشود
محسوب م 
d61

یهای شهری اصفهان نشان دهنده آگاهی و
برنامه ریز 
توجه کافی مسئوالن شهری به گردشگری است.

d71

35.0

53.3
36.7

ندارم

20.0
25.0

6.7

مخالفم

معیار

0
0

3.3

3.87

.812

4.03

.863

تالش مدیران در برقراری امنیت شهری در اصفهان

33.3

30.0

23.3

13.3

0

1.044

3.83

تها و خدمات گردشگری در
ارائه دهندگان فعالی 

31.7

45.0

11.7

11.7

0

.956

3.97

مطلوب است
d81

20.0

موافقم

نظری

مخالفم

بسیار

انحراف

میانگین

اصفهان عملکرد مطلوبی دارند
منبع :یافتههای پژوهش3931 ،

یدهد که این مؤلفه در خالقیت شهر
در رابطه با مؤلفه محصوالت خالق گردشگری انسان ساخت مطالعه نشان م 
نها ،درصد باالیی از نظرات در سطح مؤافقم و بسیار مؤافقم را نشان
اصفهان بسیار مؤثر بوده است چراکه میانگی 
یدهد.
م
جدول  -9محصوالت خالق گردشگری انسان ساخت در شهر اصفهان
ابعاد

بسیار

گویه ها

موافقم

e 19
e02

38.3

شهروندان درک باالیی نسبت به پدیده گردشگری دارند
طراحی شهری در اصفهان بیانگر خالقیت در برنامه ریزی شهری
با تاکید بر گردشگری است.

e 21

محصوالت خالق گردشگری انسان ساخت

22e

بسیار

انحراف

35.0

21.7

5.0

مخالفم
0

معیار

.899

4.07

43.3

20.0

3.3

0

.821

4.07

ندارم

33.3

46.7

8.3

11.7

0

.948

4.02

موزههای موجود در شهر اصفهان بیانگر خالقیت شهری در

4.0

38.3

11.7

10.0

0

.962

4.08

اصفهان دارای ظرفیت باالیی برای برگزاری انواع رویدادای های

40.0

36.7

15.0

8.3

0

.944

4.08

عالئم شهری خالقیت الزم برای هدایت گردشگران را دارند.
راستای توسعه گردشگری محسوب میشوند

e 23

33.3

موافقم

نظری

مخالفم

میانگین

هنری و جشنوارهها در راستای جذب گردشگر را دارا میباشد.
e 24

مراکز خرید با هدف توسعه گردشگری طراحی شده است.

41.7

33.3

23.3

1.7

0

.840

4.15

e 25

در مراکز خرید اطراف جاذبههای گردشگری محصوالت ارائه شده

35.0

38.3

18.3

8.3

0

.939

4.00

در مراکر خرید اطراف حاذبه های گردشگری محصوالت ارائه

38.3

38.3

21.7

1.7

0

.812

4.13

برای خرید گردشگران بیانگر خالقیت یازنندگان است.
26 e

شده برای خرید گردشگران بیانگر گذشته درخشان فرهنگ
اصفهان است
e 27

یرسد محصوالت ارائه شده برای خرید گردشگران
به نظر م 

35

38.3

25.0

1.7

0

.821

4.07

ساخت هنرمندان شهر اصفهان است و کمتر وارداتی است
منبع :یافتههای پژوهش3931 ،

تحلیل رابطه بین متغیرها
بررسی کلی مؤلفههای مرتبط با خالقیت در شهر اصفهان بیانگر مطلوب بودن آن است زیرا که میانگین بدست آمده
یدهد از آنجا که این مؤلفه از مجموع تمامی متغیرهای
(  ) 3.4در مقایسه با میانه مطلوب وضعیت مطلوبی را نشان م 
یتوان اذعان داشت که شهر اصفهان به لحاظ گردشگری
مرتبط با خالقیت شهر گردشگری استخراج شده است م 
تهای مرتبط با گردشگری،
دارای خالقیت مطلوبی از دیدگاه گردشگران است .این مؤلفهها شامل جاذبهها ،ظرفی 

ارزیابی خالقیت شهرهای تاریخی در933 ...

یهای خود در ادبیات
پیشینه درخشان و محصوالت قابل عرضه است .در این زمینه اشورث و پیچ (  1) 2011در بررس 
گردشگری شهری که به منحصر به فرد بودن مقاصد و جاذبههای شهری و ادراک قوی از زیبایی شناختی طبیعی و
تاریخی شهر تاکید دارند.
جدول  - 10نتایج آزمون تی تک نمونهای در مورد مؤلفه خالقیت در گردشگری در شهر اصفهان
خالقیت

شهر

در

اصفهان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

180

3.4

.55833

)Sig. (2-tailed

Mean Difference

.000

.46667

95% Confidence Interval of
the Difference
حد باال
حد پایین
.5488

.3845

میانه مطلوب= 3
منبع :یافتههای پژوهش

یدهد که در مؤلفه هویت اجتماعی به عنوان
نهای بدست آمده نظرات بر اساس دیدگاه گردشگران نشان م 
میانگی 
یکی از مؤلفههای خالقیت شهر گردشگری اصفهان برابر با  4.3است که به تفکیک جنست هم این وضعیت وجود
خها وضعیت
دارد .اما در خالقیت کلی  3.4محاسبه شده است که در مقایسه با عدد  3به عنوان میانه نظری پاس 
یدهد .این نتایج و دیگر نتایج بدست آمده (جدول  ،)11بیانگر آن است که از دیدگاه گردشگران
بهتری را نشان م 
یشود .در این زمینه محصوالت خالق گردشگری انسان
خالقیت در شهر توریستی اصفهان مطلوب محاسبه م 
یباشد در اطراف مراکز اصلی گردشگری شهر اصفهان
ساخت مانند انواع صنایع دستی که مورد تأیید گردشگران م 
که ریشه در فرهنگ گذشته اصفهان دارد موجب رضایتمندی باالی گردشگران در این زمینه شده است .همچنین
تهای مورد نیاز
تهای مسئوالن شهری در اصفهان در راستای طراحی معابر ،امنیت شهری و دیگر زیر ساخ 
فعالی 
گردشگران بیانگر خالقیت شهری از دیدگاه گردشگران است (جدول .)11
خهای بدست آمده در ارتباط با مؤلفههای خالقیت شهر گردشگری با تاکید بر جنست
جدول  -11مقایسه پاس 
هویت اجتماعی

ج نس

تهای
ظرفی 

رضایتمندی

گردشگری
مر د

میانگین
انحراف معیار

زن

میانگین
انحراف معیار

کل

میانگین
انحراف معیار

ته ا
فعالی 
گردشگری

و

ا ش ت غ ال

در

محصوالت

خالق

خالقیت

گردشگری
انسان ساخت

3.5

4.3

4

3.9

3.8

4

.50304

.41289

.60338

.57296

.56828

.55635

4.3

4.2

4

4

4

3.4

.44865

.40875

.54655

.50730

.55433

.52685

4.3

4.1

3.9

3.9

4

3.4

.48456

.41

.58553

.56053

.55975

.54436

منبع :یافتههای پژوهش3931 ،

برای درک رابطه بین خالقیت و دیگر مؤلفههای تحقیق با توجه به این ماهیت دادهها فاصلهای است ،آزمون
یتوان اذعان داشت که بین میزان رضایت مندی
همبستگی پیرسن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده م 
کلی از خالقیت در شهر اصفهان و هویت اجتماعی شهر رابطه معنادار و مستقیم مثبت وجود دارد زیرا که میزان
یکند .در مورد دو
همبستگی بدست آمده (  ) 0.774و سطح معناداری محاسبه شده (  ) 0.000این وضعیت را تأیید م 
مؤلفه خالقیت و محصوالت خالق گردشگری انسان ساخت هر چند رابطه وجود ندارد اما این رابطه معنادار نیست
)-Ashworth and Page(2011

1
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(  .) 0.055در این زمینه گیبسون و کانل (  1) 2007در مورد شهرهای ممفیس و کوهن 2که اذعان داشته گردشگری
تاریخی یکی از اشکال صنایع خالق مرتبط با گردشگری و شهرهاست مطابقت دارد.
جدول  - 12رابطه بین متغیرهای تحقیق
هویت اجتماعی

مؤلفه
خالقیت در شهر

مقدار پیرسن

گردشگری

سطح معناداری
مشاهدات

تهای
ظرفی 
گردشگری

رضایتمندی

ته ا
فعالی 
گردشگری

و

ا ش ت غ ال

در

محصوالت خالق گردشگری
انسان ساخت

)**(.774

.170

)*(.176

)**(.817

.144

.000

.024

.018

.000

.055

180

180

180

180

180

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
منبع :یافتههای پژوهش

جمعبندی و نتیجهگیری
تهای خود تبدیل به مقاصد
مقاصد مختلفی در دنیا وجود دارد که تالش میکنند با برنامه ریزی و پرورش خالقی 
برتر و منحصر به فرد در گردشگری تبدیل شوند .در ایران هم شهر تاریخی -فرهنگی اصفهان سالهاست که به
یرود .اصفهان دارای
عنوان یک مقصد گردشگری برای گردشگرن داخلی و به خصوص خارجی به شمار م 
تها به محصول ،برنامه ریزی خالق از
یباشد اما فرآیند تبدیل ظرفی 
لهای ذاتی در زمینه محصول گردشگری م 
پتانسی 
یرود .هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که ایا از دیدگاه گردشگران شهر
الزامات به شمار م 
یتوان یک شهر خالق گردشگری به شمار آورد؟
اصفهان را م 
یدهد که اصفهان دارای خالقیت مطلوبی است هر چند این خالقیت در سطح ایده آل
یافتههای این تحقیق نشان م 
یکند .در وضعیت مطلوب برخی از ابعاد نقش
نهای محاسبه شده وضعیت مطلوب را تأیید م 
نیست اما میانگی 
یدهد که هویت اجتماعی به عنوان مهمترین بعد در میزان
بیشتری دارند .درک گونه شناسی گردشگری نشان م 
یتوان در جاذبههای تاریخی مانند سی و سه پل؛ میدان نقش جهان ،مسجد امام ،کاخ
خالقیت است که دالیل آن را م 
چهل ستون جستجو کرد .در این زمینه هم گیبسون و کانل (  3) 2007در مورد شهرهای ممفیس و کوهن 4که اذعان

داشته گردشگری تاریخی یکی از اشکال صنایع خالق مرتبط با گردشگری و شهرها هست مطابقت دارد .نتایج دیگر
تحقیق در مورد یافتههای تحقیق بیانگر آن است که جنسیت تأثیر زیادی در درک خالقیت گردشگری در شهر
نهای بدست آمده بیانگیان است که تفاوت آشکاری در درک از خالقیتها وجود
اصفهان نداشته است زیر میانگی 
ندارد که این یافته را باید در تنوع معیارهای خالقیت در شهر اصفهان برشمرد البته بیشتر متغیرهای مرتبط با خالقیت
از دیدگاه هر دو گروه جنسی در راستای درک شهر خالق گردشگری مشترک است .متغیرهایی مانند امنیت ،هویت
تهای گردشگری در ابعاد مختلف بین دو گروه جنسی مشترک است و در مقابل در مورد متغیرهای
اجتماعی و ظرفی 
انسان ساخت مانند طراحی مراکز خرید بین دو گروه تفاوت وجود دارد .در نهایت برای درک رابطه بین متغیرها
یتوان اذعان داست که در مورد متغیرهایی که بین دو گروه جنسی مشترکات زیادی دارد با متغیر خالقیت
م
یهای گردشگری در اصفهان رابطه معناداری وجود دارد و بین دو متغیر محصوالت خالق گردشگری انسان
شهر 
1

)Gibson and Connel (2007
-Memphis and Cohen
3
)-Gibson and Connel(2007
4
-Memphis and Cohen
2
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یتوان اذعان نمود که سهم
 ساخت و شهر خالق هر چند رابطه وجود دارد اما این رابطه معنادار نیست بنابراین م
ظرفیتهای ذاتی و فرهنگ و هنر اصفهان و نیز عملکرد مدیریتی تأثیر بیشتری نسبت به مؤلفههای انسان ساخت در
.خالقیت شهری گردشگری اصفهان دارد
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