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 چکیده

 با جدیدی مقاصد دنبال به فراغتگردشگران اوقات برای متفاوت دنبالاهداف به خالق گردشگری اند.

هادرجامعةمحلیواحیایمیراثملموسوناملموسوتعاملآموزشی،احساسیوفرهنگنمودنخردهبرجسته
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عیتجغرافیاییخویدرتوجهبهاهمیتموضوعگردشگریخالقوموقشود.باازپیشاحساسمیشهربیش

اینپژوهشدرراستایتحققچنینامریانجامگرفتهرابطهبامرزترکیهووجودجاذبه هایگردشگریآن،

هایمهمشهرخالقاعمازمشارکت،تنوعشهری،کاربستِشاخصاست.ایجادیکمکانگردشگریخالقبه
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 مقدمه
سازان بدل شده  و تصمیم ،نظران، محققان رطرفدار نزد صاحبهای اخیر مفهوم شهر خالق به یکی از مباحث پُ سالدر 

اند؛ هم مطالعات  های شهر خالق معطوف کرده سوی سیاست شهرهای معتبر توجه خود را به بیشترکه  طوری به ؛است

ها  تقاضای کافی و متنوعی از مردم و فعالیت ةانند آستانآکادمیک هم ستاد سیاسی بر شهرهای بزرگی تمرکز دارند که بتو

هایی  و ... در شهرهایی که محیط ،ن، هنرمندان، محققانامتخصص ،(. درواقع2: 1395لطفی و همکاران، ) وجود آورند را به

مندان و شوند. در شهر خالق، گرچه هنر و اقتصادی داشته باشد ساکن می ،نظر فرهنگی، اجتماعی، نهادی چسب از دل

که به مسائل به ) تواند از هر منبع و از سوی هر شخصی کنند، خالقیت می فعاالن در اقتصاد خالق نقش مهمی ایفا می

اقبالی و همکاران، ) یا کارمند دولت ،شکل مبتکرانه پرداخته است( باشد؛ مددکار، تاجر، دانشمند، مهندس، مدیر اجرایی

کنیم  که همیشه بیشتر از پتانسیلی که در یک مکان وجود دارد یا ما فکر می استشهر خالق این  ة(. فلسف64: 1394

به بعد ظهور کرد، تالشی برای  1980 ةکه از ده ،«شهر خالق» ة(. اید87: 2011ریدایلی، )توان از آن استفاده کرد  می

 (.125: 2013 ،راتیو) در سطح جهانی بود بازسازی شهر

تنها منجر به جذب  شود که نه ترین صنایعی شناخته می دشگری یکی از خالقدر مطالعات اخیر مدیریت شهری، گر

(. کلید موفقیت در صنعت رقابتی 2014و بویاردی،  اسلوواگن) شود اقتصادی می ةگردشگران، بلکه سبب افزایش توسع

یکی  (.2016، همکارانهورنگ و ) محصول و خدمات خالق است ةگردشگری تأمین تقاضاهای گردشگران از طریق ارائ

طور مؤثری جامعه را در  است که به «گردشگری خالق» شده  مطرح 1990و  1980های  از اشکال گردشگری که در دهه

شده   ای از مشکالت تبدیل رسد خالقیت به اکسیری برای طیف گسترده نظر می برد. به جهت نیل به توسعه پیش می

و حیات علم ، حیاتی برای افراد، جامعه یبودن و منبع رای انساناست. با توجه به این امر که خالقیت اصل اساسی ب

های  رشد فردی، درخشان در پیشرفت ةدهند وجوش و دارای اماکن انسانی پرورش رجنبجوامع خالق پُ ،اقتصاد است

گری های گردش آمارنامه) اند زندگی و فرهنگ ةشغل و ثروت و پذیرای تنوع شیو ةفرهنگی و تکنولوژیکی، تولیدکنند

مانند نیوزلند، اتریش، اسپانیا، کانادا،  ،از کشورها بسیاری(. گردشگری خالق طی چندین سال در 2008سازمان ملل، 

شهرهای خالق سازمان یونسکو گردشگری خالق را  ةشبک ،2006یافته است. در سال   تایوان گسترش و ،متحده  ایاالت

ای منتخب و اصیل به همراه یادگیری  شده به سمت تجربه تکند: گردشگری خالق سفری هدای می توصیفگونه  این

اند و این فرهنگ  مکان ا کسانی که ساکن اینبست و ایا ویژگی خاص یک مکان  ،مشارکتی در هنر، میراث فرهنگی

 ستید  صنایعهنری و  گردشگری فرهنگـی و غنـای آثـار .(2013ان، همکارو  تان) کند سازند اتصال برقرار می زنده را می

 گذاری سرمایه گردشـگری خـالق اسـت و تقریبـاً رایگـان و بـدون نیاز به ةبهترین پشتوانه برای توسـع موجود در کشور

یکی از ابزارهای  بنابراین، .نوع گردشگری برای کشور ایران دانست ترین مطلوبگردشگری خالق را  توان می .کالن است

طراحی، کارآفرینی،  های پتانسیلفرهنگی و  های خالقیتو  ها نوآوریاقتصاد فرهنگی در شهرها توجه به  ةتوسعبه نیل 

به اشـتغال و  تواند میفرهنگی است که  های فعالیتو  ،اقتصادی، استعدادها های پتانسیل طورکلی بهتولید و بازاریابی و 

و فرهنگی در مقصدی که ارائه  ،یط اقتصادی، اجتماعیشرا ةتوسعدرآمدزایی منجر شود. تجارب گردشگری خالق به 

 سرعت بهمحصوالت نوآورانه را نسبتاً  آن شهر تا دهد میگردشگری اجازه  . خالقیت به شهر مقصدشود میمنجر  شود می

محصوالت خالقانه، دهد و  می دیگر به آن مقصد جاهای  بهمزایای رقابتی نسبت  همچنین خالقیت و دهدتوسعه 

 . (3: 1395 انارکی،رباطی )کند  میهای فرهنگی جذب  و افرادی را از بخش ،ها آفرینکار

 ةنماید که در طول دو ده دهی شهر خالق را واکاوی و بیان می های شکل خود سیاست ة( در مقال2017گروداچ )

مصرف و  را علتگروداچ هنر و فرهنگ است. تر شده  های فرهنگی شهری در شهرها بسیار بااهمیت گذشته سیاست
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کند که مفهوم شهر خالق زبان سیاستی جدید و توجیهی  اشاره می ،همچنین داند. می ها و صنایع دانش دارایی ةتوسع

های  گذاری شهری این سیاست ةهای سیاست شهری است و در سیاست توسع برای پیوستن سیاست فرهنگی به برنامه

 فرهنگی نقش مهمی دارند.

ه به این نتیجه رسید «انداز شهرهای فرهنگی خالق در ژاپن: واقعیت، چشم» نامخود با  ةمقال ( در2015کاکیوچی )

طور  کند به ساز که به افزایش جذابیت شهر کمک می دستی سنتی و دیگر اقدامات ظرفیت  صنایع یکه ارتقا است

های فرهنگی را  تواند دارایی ق میسیاست شهر خال ،بنابراین .رسان گردشگری فرهنگی است غیرمستقیم از لوازم خدمات

 رسان و پایدار کمک کند. های رشد قبلی به یک مدل خدمات و به تغییر مدلدهد افزایش 

گردشگری خالق  ةهای خالق در توسع ( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که خوشه2014پاپالپو و میتلند و اسمیت )

فرهنگی مهیا  ةهایی برای مصرف و انباشت سرمای ق فرصتبه این صورت که تمرکز صنایع خال ی دارند؛نقش مهم

گردشگری  ةو تصویر ذهنی معرک ،های روزمره، اصالت منطقه، جو نامتعارف شناسی، فعالیت سازد و عواملی مانند ریخت می

 کند. خالق را پشتیبانی می

 برای گردشگران تقاضای میان معناداری تفاوت که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 2012) و همکاران زنگ

های جمعیتی و خصوصیات رفتاری گردشگری وجود دارد که بیشتر تحت  گردشگری خالق فرهنگی بر اساس ویژگی

های سفر  و شیوه ،تحصیالت، زمان ورود ةزمین تأثیر سن و درآمد ماهیانه است و متغیرهایی مانند جنس، شغل، پیش

 کمترین تأثیر را دارد.

ایران بر اساس  شهرهای کالن بندی رتبهشهر خالق و  های شاخصتعیین  ةدر مقال (1397کاران )دهقانی شبانی و هم

رشد  باعث خالق های منطقهشهرها و  ند کهفتشده نتیجه گر اصالحبا استفاده از روش تاپسیس  خالق معیارهای شهر

و رشد اقتصادی شهرها و  ها منطقها و ارتباط بین خالقیت در شهره ةدربار مختلفی های نظریه. شوند میکشور  یاقتصاد

خالق  ةطبق ةانسانی و نظری ةسرمای ةشدن نظری ای خوشه ةنظری باید به ها نظریهاین  ةجمل است؛ از شده  مطرح ها منطقه

 اشاره کرد. 

 ةهای شهر خالق با استفاده از مدل تحلیل شبک بندی شاخص اولویت»با نام ای  ( در مقاله1394)ملکی و همکاران 

ANP (4و  1موردی: مناطق شهری  ةمطالع )(اول ةرتب)اجتماعی  ةبه این نتیجه رسیدند که شاخص سرمای «شهر زنجان 

 ها دارند. نسبت به دیگر شاخص یشتریامتیاز ب (دوم ةرتب)و شاخص تکنولوژی 

طبیقی بین ت ةمقایس)پذیری شهر خالق  بررسی میزان تحقق» نامای با  ( در مقاله1393) ضرابی و همکاران

های  ارتباط بین شاخص «پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خالق در بین شهرهای استان یزد( ةهای توسع شاخص

پذیری شهر خالق بررسی کردند. نتایج بررسی معیارهای  پایدار و معیارهای شهر خالق را در راستای میزان تحقق ةتوسع

این است که متغیرهای نوآوری و آموزشی  ةکنند استان یزد بیانشهر خالق در جهت ایجاد شهر خالق در شهرهای 

 اند. ترتیب بیشترین تأثیرها را در ایجاد شهرهای خالق استان یزد داشته به

 شهر های بودن این نوع گردشگری در شهر خوی، هدف از این مقاله بررسی شاخص توجه به ناشناخته با ،بنابراین

ها بتوان در راهبرد ایجاد  ست تا با استفاده از این شاخصای در شهر خوی گردشگری خالق شهر ایجاد در خالق

 گردشگری خالق کمک شایانی به شهر خوی و به کشور عزیزمان کرد.

 گرفته است: انجامپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر  ،بنابراین

 های شهر خالق در شهر خوی در چه سطحی قرار دارد؟ شاخص .1

 تری برخوردار است؟ های شهر خالق از وضعیت مطلوب از مناطق شهر خوی به لحاظ شاخص یک کدام .2
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 منظور تحقق گردشگری خالق شهری در شهر خوی تأثیر بیشتری دارد؟ های شهر خالق به یک از شاخص کدام .3

مبانینظری
شهریگردشگری

نی استو آلما ،های انگلیسی، فرانسه توریسم در زبان ةگردشگری معادل واژ فکری آن  ةیعنی مکتبی که پایتوریسم.

مانند گردشگری،  ،توریسم آمده است ةهای گوناگونی برای واژ سیاحت و گردشگری است. در متون فارسی معادل

 ةرسد بهترین گزینه واژ نظر می به ،گردی. با درنظرگرفتن ابعاد مختلف و حتی ایران ،جهانگردی، سیاحت، تفریح

کند که یکی از این الگوها  (. گردشگری در چارچوب الگوی فضایی خاصی عمل می3: 1397 ،وبالدیآلب)گردشگری باشد 

ای تاریخی و  و مکانه ،ها، یادبودها های متنوع و بزرگی شامل موزه گردشگری شهری است. شهرها معموالً با جاذبه

 ةکنند. گردشگری شهری آن بخش از گذراندن فراغت است که در حوز فرهنگی گردشگران بسیاری را جذب می

این نظر گردشگری شهری از  از .کند یمشهری تحقق پیدا  ةسکونتگاه شهروندان و در فضاهای باز درون شهر و حاشی

.(27: 1391سعیدنیا، ) شود  یمدر مقیاس ملی و جهانی متمایز  گذراندن فراغت در خانه و فضای بسته و گردشگری

 

خالقشهر

های  حل برده شده است. شهر خالق شهرهایی هستند که قادرند راه کار مفهوم شهر خالق در معانی و مفاهیم متعدد به

یعنی تولید  ؛متمرکز استشان ارائه دهند. مفهوم دیگر شهر خالق بر تولیدات فرهنگی  جدیدی برای مشکالت روزمره

و  ربانی خوراسگانی) آیند می شمار  گیرند که مرکز خالقیت به هایی در ارتباط قرار می کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیت

پرورش خالقیت  ة(. یک شهر خالق محیط مساعدی برای تربیت خالقیت انسانی است و زمین161: 1390، همکاران

واردها استقبال و  باز از تازه ةصورت یک جامع آورد. این شهرها فضای پویا و سالمی دارند و به ن خود را نیز فراهم میاساکن

و  دهند می  راحتی در خود جای های جدید مهاجر را به د. همچنین، گروهنکن های جدید سازگار می سرعت خود را با ایده به

(. 72: 1391رضاییان و همکاران: ) کنند  ها کمک می آن ةزیستی خالقان سازی و هم به هم

کنند. این در  درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می 50جدید برای اولین بار در تاریخ بشر بیش از  ةاز اوایل هزار

 وجود  اند. با از نیازهای اساسی و حقوق اولیه محروم برند و اغلب سر می ها در فقر و فالکت به حالی است که بسیاری از آن

از  ،(. امروزه18: 1392ان، اسدیزاده و  ابراهیم) رو هستند هم با تقاضای روزافزون شهروندان روبه مروزه شهرها بازاین، ا

( 1995) بیانچینیو  های مربوط به شهرها خالقیت است. اولین تعریف منسجم از شهر خالق به الندری ترین بحث مهم

 ة( با تغییرات جدید صنایع خالق و اصالحات در توسع2000)دری ها توسط الن شود و پیگیری فعالیت آن نسبت داده می

ظهور اصطالح صنایع خالق و  ،میالدی در ارتباط بود. بعدها 1990 ةو اوایل ده 1980 ةشهری انگلستان در اواخر ده

یعی و شف) ساز گسترش بیشتر مفهوم شهر خالق شد زمینهعنوان کرد،  2000که فلوریدا در سال خالق  ةتئوری طبق

 (.1393همکاران، 

لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این شهر، هر شهروند به استفاده از  شهر خالق یک شهر نیرومند از

شهر خالق سعی دارد تا کیفیاتی را شرح دهد  ةو فرهنگی خود اطمینان خاطر دارد. نظری ،های علمی، فنی، هنری ظرفیت

آن را ماندگارتر بنماید. در این نظریه خالقیت  ةشهروندان و گردشگران زیباتر و خاطر که تصویر ذهنی یک شهر را برای

جمله  شود و درنتیجه افزایش توان نوآوری و تولید دانش در این راه از عنوان جزئی از هوش عمومی سنجیده می به

 (.427: 1397آبادی و همکاران،  کرکه)شود  های سنجش میزان پیشرفت اجتماعی محسوب می شاخص



 1513                           ...یگردشگریجادشهرخالقدرایهاشاخصیابیارز

هنر بسط داد و در  ةه صنایع فرهنگی را به ورای حوزةاست طراحی صنایع خالقی که از آن زمان ایجاد شد حو گفتنی

های  عنوان تغییراتی محض یا غالب در دوره وجود آورد که تا همین اواخر به های تجاری بالقوه تغییراتی به رویکرد فعالیت

 (.27: 1397و همکاران، پور  حیدری)شد  غیراقتصادی تلقی می

 

خالق هایارزیابیشهرشاخص

بودن شرایط کار پویا و منعطف که حضور  مناسبی برای بازسازی اقتصاد پویا و خالق شهر شامل فراهم ةپایوجودداشتن 

 طلبد. ها را می جمعیتی متنوع و متخصص از انواع مهارت

های  خدمات، فرهنگی، شرکت)های خالق  با برنامه های رشد خالق و هماهنگ ساختار اقتصادی مبتنی بر مؤلفه

 .باشد و ...( ،نوین

اقتصاد شهر خالق: در این راه تنوع فضایی برای  ةتوانایی جذب استعدادهای خالق و مستعد برای تثبیت رشد فزایند

 .است رسیدن به موفقیت خالقیت و نوآوری از نکات اصلی در کردنشکوفا

ی اجتماعات و فضاهای عمومی جهت شناسایی استعدادهای جوان و خالق را پدید گیر شکل ةفضای شهری که اجاز

 آورد.

دهد شهرهایی که قابلیت  شهرها نشان می ةساختار بالغ شهری که با رفتارهای خالق هماهنگ باشد: بررسی گذشت

 گیرند. های روز دنیا را دارند در بهترین موقعیت قرار می هماهنگی با فعالیت

 و برای رشد اقتصادی در سطح مطلوبی قرار گیرداشد ها جذاب ب کم اجتماعی که برای مردم و شرکتساختار مستح

 (.111: 1392جاوید و همکاران، )

 کشف، برای زمینة مناسب و بستر تا شود ایجاد خالق افزاری نرم و افزاری سخت های زیرساخت همة دبای  خالق شهر در

 توجه با. آید وجود به افراد های و خالقیت ها ایده تداوم و توسعه شرایط و شود فراهم های خالق ایده جذب و ،پرورش ایجاد،

 .است شده  ارائه این پژوهش مفهومی مدل 1شکل  در پژوهش، و ادبیات مطالعات به

 

 خالقگردشگری

عنوان یادگیری یک  ها گردشگری خالق را به آن کردند.( ابداع 2000) 1ریچاردز و ریموندرا اصطالح گردشگری خالق 

کنند. این ایده برای  که بخشی از فرهنگ یک کشور یا یک اجتماع در حال بازدید در تعطیالت است، تعریف می ،مهارت

  سرچشمه گرفت که هدفش تشویق تولید صنایع 2نام یوروتکسه اروپایی ب ةاشکال متنوع خالق گردشگری در یک پروژ

های گردشگر مطرح  نیازها و خواسته ةبرآوردن هم جهت  فقط به گردشگری خالق نه ة. ایدریق گردشگری بوددستی از ط

گرفته است. گردشگری خالق به دالیل   گذاری معاصر شکل های سیاست بلکه با طیفی وسیعی از برنامهشده است، 

بابایی همتی و موسوی، ) ی مشخص خدمت کندتواند به اهداف شود و می های کلیدی توسعه شناخته می مختلف گزینه

1393 .)

های خالقانه را از طریق مشارکت فعال  ظرفیت ةگردشگری خالق شکل پایداری از گردشگری است که فرصت توسع

های اصلی مقاصد  که خود از مشخصه کند ها و تجارب یادگیری خاص یک مقصد گردشگری فراهم می در دوره

 (.86: 1396حسنی و همکاران، )هاست  گردشگری متولی این فعالیت

 

                                                                                                                                                                   
1. Richards and Raymond 
2. Eurotex  
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(1399ترسیم:نگارندگان،)هایارزیابیشهرخالقدرخویشاخص.1شکل

1395 همکاران، و فتوحیمهربانی ؛1392 ایمان، :مأخذ



 ایمنی عابران تغییر در نورپردازی

دسترسی به 
 و مراکز فرهنگی

 هنری

ایجاد جای پارک دوچرخه 
 وآمد ررفتدر مراکز پُ

اصالح تابلوها و 
 نماهای ساختمان

 سازی فضای خیابان به فرهنگ شهرنشینی مردم

ایجاد فضای نشستن در 
 وآمد ررفتمراکز پُ

ایجاد فضای کافی جهت 
 ناعبور عابر

برگزاری مراسم و 
های خیابانی اعم از  جشن

 ... مذهبی و فرهنگی و

سرزندگیفضای

 شهری

خویشهر تکنولوژی مشارکت

 ارتباطی

 تنوعشهری
کاراییو

 اثربخشی

بسترسازی برای 
امنیت ) مشارکت

 روانی(

مشارکت در 
 مدیریت شهری

استفاده از 
های  پیشنهاد

 ةمردم در ادار
 امور

مشارکت در 
 انداز تدوین چشم

مشارکت در تهیه 
 ها و اجرای طرح

آسان از  ةاستفاد
 اینترنت 

های  کیوسک
رسانی در  اطالع

 محل سکونت

دسترسی به 
 ها  نت کافی

دسترسی به 
 ها عابربانک

دسترسی 
مناسب مردم به 
دفاتر پیشخوان 

 دولت

 های سازمان عملکرد
 رسانی خدمات

 و زباله آوری جمع
 شهر سازی پاک

 و حمل خدمات ةارائ
  مناسب نقل

 و سبز فضای گسترش
 فراغت اوقات

 کاهش و کنترل
 ترافیک

 یها هبرنام ةارائ
 فرهنگی

 فضاهای سازی آماده
 ورزش

 خرید مراکز وجود

 فراغت اوقات مراکز وجود
 تفریحی و

 شغلی یها تفرص وجود

 و مؤسسات وجود
 ها سازمان

 خاص بناهای وجود

 )فرهنگی و مذهبی(

 آبنماها و سبز فضای وجود

 فساد از جلوگیری

 شهر شورای عملکرد
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است که انواع مختلفی از ربازده گردشگری های جذاب و پُ حاضر گردشگری شهری یکی از گونه ةاز دیدگاه مقال

در این راستا نیازمند ایجاد شهر خالق هستیم.  .توان در آن جای داد های خالق اعم از فرهنگی و فناوری را می گردشگری

ها و با استفاده از  اندازها و تهیه و اجرای طرح شهر خالق شهری است که با مشارکت شهروندان در تدوین چشم

و با استفاده از تنوع  کند میباطات و تبادل اطالعات و فرهنگ بین شهروندان و گردشگران تکنولوژی سعی در تسهیل ارت

 ،بخشد. همچنین رسانی شهری را بهبود می های خدمات و سرزندگی فرهنگ و فضاهای شهری عملکرد و کارایی سازمان

توان به ایجاد گردشگری  می های شهر خالق با توجه به اهمیت گردشگری شهری در شهر خوی و با استفاده از شاخص

ای از گردشگری است که در آن مشارکت شهروندان و گردشگران  د. گردشگری خالق نمونهکرخالق در این شهر اقدام 

و فناوری در راستای تبادل فرهنگ، وجود بناهای تاریخی و فرهنگی و  استبا مدیران شهری از اهمیت فراوانی برخوردار 

ها از ضروریات چنین  رسانی مناسب برای آن و خدمات ،، فضای امن و راحت برای گردشگرانزیست سالم  تفریحی، محیط

 گردشگری است.

روشپژوهش
توجه به ماهیت موضوع و  تحلیلی و از نوع تحلیل همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. با -پژوهش حاضر توصیفی

نامه( استفاده  روش پرسش) ق اسنادی و مطالعات میدانیهای موردبررسی، برای گردآوری اطالعات از روش تحقی شاخص

د؛ برای تعیین شای و طیف لیکرت تنظیم  گزینه پنجصورت   به 1شده در شکل  های تعیین د. سؤاالت بر اساس مؤلفهش

با  5/0و با مقدار خطای  95/0حجم نمونه با ضریب اطمینان  ،جهت د. بدینشحجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 

 ةجامع ةنامه محاسبه شد. برای انتخاب نمون پرسش 383برابر با  1395نفر در سرشماری سال  225931آماری  ةامعج

نامه به  شهرداری است، متناسب با جمعیت هر منطقه، تعدادی پرسش ةتوجه به اینکه شهر خوی شامل دو منطق آماری، با

برداری ساده استفاده شد.  نامه در مناطق شهر، از روش نمونه آن منطقه اختصاص داده شد. در آخرین مراحل توزیع پرسش

نامه از  ن تأیید شد، برای سنجش میزان پایایی پرسشامتخصص آراینامه با استفاده از  اینکه اعتبار و روایی پرسش از  پس

وع با مقدار آلفای های مختلف و درمجم مقدار آلفای کرونباخ در شاخص ،د. در این پژوهششروش آلفای کرونباخ استفاده 

ها در  توان گفت که دقت الزم برای احراز پایایی سازه است، عدد مطلوبی است و می 7/0که بیشتر از مقدار عددی  ،856/0

های آماری  و از آزمون SPSSافزار  شده از نرم های گردآوری وتحلیل داده شده است. برای تجزیه  کار گرفته نامه به پرسش

کمّی،  های دادهدر شده است.   های شهر خالق در شهر خوی استفاده منظور ارزیابی شاخص ( بهT-Test)ای  نمونه تی تک

 تی یکسان است، از آزمون (وزیع نرمالتبا میانگین جامعه )فرض بر  برای آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه

 وجود ةمطالع و بررسی ( برایAnovaیل واریانس )و از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحل شود استفاده میای  نمونه تک

گردشگری  بر تحقق ها شاخص از یک هر تأثیر کردن مشخص و شهر خالق و گردشگری خالق های شاخص بین هرابط

 شده است.  خوی استفاده در خالق شهری

موردپژوهشۀمحدود
چون در  .اند ها محصور کرده اطراف آن را کوهشده که   در دشت نسبتاً وسیعی واقع در استان آذربایجان غربی خوی شهر

از غرب به  شهر خویگویند که به معنای گود است. گرفته در اصطالح به آن خوی چوخوری هم می محلی پست قرار

در  خوی ،همچنین شوند. خوی ختم می ةها کاسته و به جلگ شرق و از شرق به غرب و از جنوب به شمال از ارتفاع کوه

 ة)سایت فرمانداری ویژگرفته است  عرض جغرافیایی قرار 38و ْ 33و  طول جغرافیایی 44و ْ 58مختصات جغرافیایی َ
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دارای اهمیت نظامی و سیاسی بوده است.  گذشته درهمسایگی با دو کشور خارجی  به علتخوی  .(1394خوی، 

های قدیم اهمیت  خوی از زمان ،طبق مدارک موجود ،بودن آن است که حاکی از تجاری ،از وضع ظاهری شهر نظر صرف

ست. وجود اجذب گردشگر  نظر ازهای گوناگون تاریخی و طبیعی  ها و جاذبه این شهر دارای قابلیت .بسیاری داشته است

لی آبشار زیبای بدالن و غار ع ازجملهی طبیعی ها جاذبههای شمس تبریزی و پوریای ولی و امامزاده سیدبهلول و  آرامگاه

 یرازدر مسیر مرز  قرارگرفتنی محمدی و ها گلی فیرورق و مزارع آفتابگردان و وهوا آبشیخ و طبیعت سرسبز و خوش 

برای جذب  ها آناز  توان یمهایی است که  ی با شهر وان ترکیه ازجمله پتانسیلا جادهترین مسیر  نزدیک عنوان بهترکیه( )

 (.1394خوی،  ةایت فرمانداری ویژ)س گردشگران داخلی و حتی خارجی بهره گرفت

های  توجه به اهمیت موضوع گردشگری خالق و موقعیت مناسب جغرافیایی خوی در رابطه با مرز ترکیه و جاذبه با

 گرفته است.  انجامگردشگری آن، پژوهش در راستای تحقق چنین امری 

 

 
)خوی(موردمطالعهةموقعیتجغرافیاییمنطقةنقش.2شکل

(1399نگارندگان،ترسیم:)

 

 هاویافتهبحث
کارایی و  ،تکنولوژی ارتباطی ،مشارکت ،شهر خالق )سرزندگی فضای شهری ةگان های پنج شاخصدر پژوهش حاضر 

های شهر خالق در شهر خوی، با استفاده از فرمول کوکران و  منظور ارزیابی شاخص د. بهشان بیتنوع شهری(  ،اثربخشی

های  . بر اساس یافتهشد عنوان نمونه پرسش نفر به 383 از ،1395نفری خوی در سال  225931ی آمار ةتوجه به جامع با

گویان  درصد پاسخ 5/46ها زن بودند،  درصد آن 88/41گویان مرد و  درصد پاسخ 12/58گویان،  پاسخ ةاز بین هم ،پژوهش

درصد زیر  57/5گویان  میان کل پاسخد که از شدرصد مجرد بودند. در بررسی تحصیالت هم مشاهده  5/53متأهل و 

درصد دارای تحصیالت کارشناسی  14/20و  ،درصد لیسانس 45/38دیپلم،  درصد فوق 43/14درصد دیپلم،  18/12دیپلم، 

 دکتری بودند. درصد دارای تحصیالت 23/9و  ،ارشد
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تا  شده است  تفادهای اس نمونه های شهر خالق در شهر خوی، از آزمون تی تک برای ارزیابی و سنجش شاخص

ها از  آوری داده در پژوهش حاضر برای جمع ند.دار یهای موردنظر وضعیت مطلوب یا نامطلوب آیا شاخصمشخص شود 

هرچقدر میانگین هر  ،بنابراین .دشامتیاز( استفاده  5تا  1ای لیکرت ) گزینه بسته، دارای جهت مثبت و طیف پنج ةنام پرسش

های شهر خالق در شهر  بیانگر وضعیت بد شاخص ،است، کمتر باشد 3ه در طیف لیکرت ک ،ها از حد وسط یک از شاخص

های  وضعیت مطلوب شاخص ةدهند ها باالتر از حد وسط باشد نشان خوی است، ولی هرچه میانگین هریک از این شاخص

، بیانگر این است که کمتر باشد 05/0( از sig)داری  شهر خالق در خوی است. در این آزمون، اگر مقدار سطح معنی

کل ساکنان شهر خوی تعمیم داد. همچنین، در هر شاخص اگر حد باال و پایین هر   توان میانگین حاصل از نمونه را به می

که در هر شاخص حد باال و  اما درصورتی .دو مثبت باشند، بیانگر این است که وضعیت آن شاخص از حد وسط باالتر است

مشارکت، تنوع شهری، )های شهر خالق خوی  وضعیت نامطلوب شاخص ةدهند باشد، نشاندو منفی  پایین آزمون هر

 است. تکنولوژی ارتباطی(و سرزندگی فضاهای شهری، کارایی و اثربخشی، 

، شاخص تنوع شهری با 78/1کنندگان در پژوهش، شاخص مشارکت با میانگین  های مشارکت با توجه به پاسخ

و  ،12/2، شاخص کارایی و اثربخشی با با میانگین 29/2 میانگین فضاهای شهری با، شاخص سرزندگی 23/2 میانگین

 است. 55/2شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین 

اند. در  از دیدگاه شهروندان، بدترین وضعیت را شاخص مشارکت و شاخص کارایی و اثربخشی فضاهای شهری داشته

و عدم اخذ پیشنهادها و  (امنیت روانی)سازی الزم برای مشارکت بستر فقدان خصوص شاخص مشارکت بیشترین انتقاد

 مردم و گردشگران در امورات گردشگری بوده است. آرای

ریزی کافی مسئوالن شهری در رابطه با جلوگیری از  در مورد شاخص کارایی و اثربخشی بیشترین انتقاد؛ نبود برنامه

 قیت در ایجاد فضاهای سبز شهری بوده است.جرم، عدم گسترش فضای سبز و عدم ایجاد خال فساد و

که  ،«دسترسی مناسب به دفاتر پیشخوان دولت» ةشاخص تکنولوژی ارتباطی با سنجش گوی بارةشهروندان در

دسترسی مناسب به » ةسنجش گوی ،حدودی نظر مساعدی دارند. همچنین تا ،گویه داشته ةباالترین امتیاز را در بین هم

های تکنولوژی  های موردبررسی، شاخص از میان شاخص ،شده است. درمجموع  ی مناسب ارزیابیتا حدود «ها عابربانک

حدودی به حد  ها تا ها به خود اختصاص داده و در بین شاخص باالترین امتیاز را در بین شاخص 55/2ارتباطی با میانگین 

 متوسط نزدیک است.

توان  کمتر است، نتایج را می 05/0اینکه سطح معناداری از توجه به  با ،دهد نشان می 1در جدول  شده نتایج حاصل

های  میانگین کلی شاخص ،درمجموع ،ها منفی است کل جامعه تعمیم داد. با توجه به اینکه حد باال و پایین شاخص به

 ست.او دارای وضعیت نامطلوبی است ( 3تر از میانگین حد متوسط ) پایین 24/2شهر خالق خوی با میانگین 

 خوی شهر ةدوگان مناطق در خالق شهر هایشاخص میانگین بررسی .1جدول

استاندارد اختالفمعیار انحرافمیانگینحجمنمونهشهر مناطق
%95 اطمینان سطح

حدباالحدپایین

 -26/2 -48/2 034/0 253/0 37/2 207 1 ةمنطق
 -03/2 -19/2 027/0 27/0 11/2 176 2 ةمنطق

 -14/2 -34/2 031/0 523/0 24/2 383 جمع

1398مأخذ:محاسباتنگارندگان،
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خوی شهریدر خالق گردشگری تحقق در خالقشهر هایشاخص از یک هر بین رابطة بررسی
گردشگری  بر تحقق ها شاخص از یک هر تأثیر کردن مشخص و شهر خالق های شاخص بین رابطة ةمطالع و بررسی برای

چند  تأثیرات ةتحلیل رگرسیون چندمتغیره برای مطالع. شد استفاده چندمتغیره رگرسیون آزمون از خوی، در خالق شهری

بین متغیرهای  ةآماری فرض بر این است که رابط های مدلدر این  .مناسب است کامالًمتغیر مستقل در متغیر وابسته 

 :زیر استصورت  بهمستقل و متغیرهای وابسته 

 

 نیز رگرسیون ثابت مقدار است که مبدأ از عرض مقدار aو  جزئی رگرسیون ضرایب bپارامترهای  معادله این در که

ها در ایجاد گردشگری خالق در  شاخص اصلی شهر خالق در پژوهش حاضر و تأثیرات آن پنجشود. با توجه به  می نامیده

 د.ششهر خوی از این آزمون استفاده 

 و ستا 923/0ضریب همبستگی چندگانه( برابر با ) R مقدار 2 جدول در که دهد از آزمون نشان می شده حاصل نتایج

متغیر وابسته( )گردشگری خالق شهری  متغیر مستقل( و تحقق (خالق شهر های شاخص بین بسیار باالیی همبستگی

 کند؛ می تأیید را گردشگری خالق شهری تحقق در شهر خالق های شاخص رابطة ضریب این مقدار ،بنابراین وجود دارد.

گردشگری خالق  تحقق در تغییر درصد 923/0خالق  های شهر شاخص انحراف معیار اثر در تغییر واحد به ازای یک یعنی

 ها در آن تأثیر و نقش خالق، شهر های شاخص از یک میانگین هر باالرفتن صورت در ،بنابراین .شود می شهری ایجاد

 یابد. می گردشگری خالق شهری افزایش تحقق

 خوی شهر مناطق در خالق شهر هایشاخص میانگین بررسی.2جدول
معیار خطایشدهتصحیح تبیین ضریبتبیین ضریبچندگانه همبستگی ضریب

923/0 923/0 923/0 764/0 

1398مأخذ:محاسباتنگارندگان،

 

آمده و این   دست به 05/0کمتر از داری  است و مقدار سطح معنی 66/3شده  محاسبه F، مقدار 3توجه به جدول  با

 در خوی شهر در گردشگری خالق شهری تحقق شده و بررسی گانة پنج های شاخص میزان آن است که بین ةدهند نشان

 دارد. وجود داری معنی رابطة درصد 95 اطمینان باالی سطح

 هایشهرخالقشاخص و گردشگریخالقشهری پذیریتحقق میان خطی رگرسیون واریانس تحلیل.3 جدول

تغییرات منبع
 مجموع

مربعات
آزادی ةدرج

 میانگین

مربعات
 Fکمیت

 سطح

داریمعنی

 096/22 5 48/110 رگرسیونی اثر

 000/0 377 000/0 مانده باقی 000/0 66/3

  382 48/110 کل

 1398مأخذ:محاسباتنگارندگان،
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ها و عوامل  توان از رابطه و ارتباط میان شاخص می ،(923/0همبستگی چندگانه )و مقدار ضریب  2توجه به جدول  با

تحقق  تبیین در شده بررسی های شاخص ةهم نقش دهد، می نشان 4 جدول که گونه همان .شده صحبت کرد بررسی

 نسبی تأثیر بارةدر آن طریق از توان بوده، می استاندارد بتا مقادیر اینکه به توجه با و یکسان نیست گردشگری خالق شهری

 تبیین متغیر در آن تأثیر و نقش و نسبی اهمیت باشد، بتا باالتر مقدار چه هر ،رو  این از .کرد قضاوت و متغیرها پیشگویی

 تکنولوژی و اثربخشی، کارایی شهری، فضاهای سرزندگی شهری، مشارکت، تنوع های شاخص میان. است بیشتر وابسته

شاخص سرزندگی  شده، بررسی های شاخص میان از. دارد وجود مستقیم گردشگری خالق شهری رابطة تحقق و ،ارتباطی

ة محدود در خالق تحقق شهر بینی پیش در را تبیین قدرت و نقش بیشترین 286/0بتای  مقدار با فضاهای شهری

 معیار انحراف در تغییر واحد یک ازای به اثربخشی، و کارایی متغیر برای بتا مقدار به توجه با ، زیرا،است داشته موردمطالعه

 ،همچنین. شود می ایجاد تغییر خالق ( شهرβخطای ) معیار انحراف در 286/0 ةانداز  به سرزندگی فضاهای شهری متغیر

در  گردشگری خالق شهری تحقق رد را تأثیرگذاری قدرت نقش و کمترین 162/0شاخص مشارکت با مقدار بتای 

 دارد. موردمطالعه ةمحدود

 متغیر) گردشگریخالقشهری تحقق در) مستقل متغیرهای (خالق شهر هایشاخص رگرسیونی مدل ضرایب هایآماره.4 جدول

 وابسته(

ناممتغیر
استانداردشده ضرایبغیراستاندارد ضرایب

Tمعناداریسطح
βخطای

 000/0 -75/36 162/0 000/0 200/0 مشارکت
 000/0 -88/40 225/0 000/0 200/0 شهری تنوع

 000/0 -34/56 286/0 000/0 200/0 شهری فضاهای سرزندگی
 000/0 -09/6 185/0 000/0 200/0 اثربخشی و کارایی

 000/0 -7/7 241/0 000/0 200/0 ارتباطی تکنولوژی

1398مأخذ:محاسباتنگارندگان،

گیرینتیجه
 تحلیل نتایج .شد  انجام خوی شهر ةدوگان مناطق در خالق های شهر شاخص وضعیت ارزیابی هدف با حاضر پژوهش

 از. دارد وجود داری معنی خالق تفاوت شهر های شاخص لحاظ به خوی شهر میان مناطق در که دهد می نشان واریانس

 توجه در اولویت دبای و ستا وضعیت در بدترین 2 ةاول قرار دارد و منطق ةدر رتب 1 ةمنطق ،شهر خوی ةدوگان مناطق میان

 متغیر عنوان به) خالق های شهر شاخص میان دهد می نشان چندمتغیره تحلیل رگرسیون نتایج .گیرد قرار شهر مسئوالن

اما خوی  .دارد وجود داری معنی وابسته( رابطة متغیر عنوان به) گردشگری خالق شهری پذیری میزان تحقق مستقل( و

های گوناگون شهر خالق در خوی  گری خالق نیست و در شاخصبرای ایجاد گردش های مناسب و الزم دارای شاخص

که یکی از عوامل مؤثر در مدیریت شهری است، مدیران  ،های اساسی وجود دارد. در رابطه با مشارکت شهروندان ضعف

ت چنانچه متغیر مشارک ؛اند مثبت مشارکت شهروندان غافل مانده هایشهری خوی توجه کمتری به موضوع داشته و از اثر

های اخیر در رابطه با فضاهای شهری کارهای  اما در سال ،کمترین تأثیر را در رابطه با گردشگری خالق خوی دارد

 ای در این رابطه نموده است. گرفته و مدیریت شهری توجه ویژه  ای انجام ارزنده

 اثربخشی بدترینو شاخص کارایی و  مشارکت شاخص بررسی مورد های شاخص میان نتایج تحقیق نشان داد از

خود  به ها شاخص میان در را امتیاز ارتباطی و سرزندگی فضاهای شهری باالترین تکنولوژی شاخص .اند داشته را وضعیت

 وضعیت دارای و است تر پایین از حد متوسط خوی خالق شهر های کلی شاخص میانگین درمجموع،. است داده اختصاص
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 طریق از شهری مدیران و ها است سازمان خوی ضروری دشگری خالق شهریگر تحقق برای ،بنابراین .ستا نامطلوبی

 مناسب ةزمین و شرایط متعادل صورت به خوی شهر مناطق ةهم در خالق شهر های شاخص تقویت و ریزی مناسب برنامه

 .آورند فراهم را شهر در افراد خالق های ایده گسترش و ،پرورش ایجاد، برای

خالق در شهر  شهر های شاخص وضعیت ارزیابی و سنجش»پژوهش مرتبطی با عنوان  پژوهش حاضر در مقایسه با

های شهر خالق در  نیز نشان داد که میانگین شاخص 1397نیری در سال و ناصر زاده ابراهیم عیسی از دکتر «زاهدان

دارای کمترین تأثیر بوده و مطالعه در زاهدان بوده و متغیر مشارکت همانند شهر زاهدان  های مورد خوی کمتر از شاخص

پژوهش در  نیز .ای برخوردار است مالحظه شهر از تأثیر قابل متغیر تکنولوژی ارتباطی نیز در ایجاد شهر خالق در این دو

 ةمحل در خالق شهر های شاخص ارزیابی»با نام در مقایسه با پژوهش دیگری در شهر خوی حاضر شاخص تکنولوژی 

های  تری نسبت به شاخص که در آن در سطح پایین ـ 1397مهسا شعله و همکاران در سال  از «اصفهان جلفای تاریخی

 ست. ااز اهمیت بیشتری برخوردار  ـ دیگر قرار دارد

پیشنهادهاوراهکارها
 خالق شهر های شاخص ارتقای برای شده، راهکارهایی حاصل نتایج پژوهش و ةنام به پرسش توجه با است شایسته پایان در

 :از اند عبارت د کهشو در ایجاد گردشگری خالق در شهر خوی ارائه

 این کارگیری به احیاناً و شهروندان دیدگاه از گیری بهره های زمینهکردنِ  فراهم .های شهروندان دیدگاه از گیری بهره -

 ؛شهر های گیری تصمیم و امور اجرایی در متخصص نیروهای

های  با توجه به اینکه یکی از مؤلفه .ی باالبردن تعلق اجتماعی شهروندانها و مراسم محلی برا برگزاری جشنـ 

 ؛تواند در این راستا مؤثر واقع شود سرزندگی در فضاهای شهری است، این مورد می اصلی گردشگری خالق شهری

 ؛ها کارگیری خالقیت در ایجاد آن ایجاد و گسترش فضاهای سبز شهری با به ـ

فضاهایی برای نشستن؛  ایجاد همچنین و وآمد ررفتپُ مراکز موتورسیکلت در و دوچرخه مخصوص پارکینگ ایجاد ـ

 ؛منظور افزایش کارایی و سرزندگی و آسایش و راحتی گردشگران بازار شهر به ةخصوصاً در محدود

به  اسبمن دسترسی و شهروندان و گردشگران ةهم توسط از اینترنت آسان ةاستفاد برای مناسب شرایط کردن فراهم ـ

 .مناطق خوی ةها در هم نت کافی

گزاریسپاس
 جانب بودند. با تشکر از جناب آقای عادل شری زاده به جهت ارائه منابع مقاله که در نگارش این مقاله یاریگر این

منابع
 و معماری عمران، مهندسی ملی کنفرانس پنجمینپایدار شهری،  ة، بررسی و نقش گردشگری در راستای توسع1397آلبوبالدی، ابتسام،  .1

 .شهری ةتوسع

منـاطق پنجگانـه شـهر     :موردشناسـی ) خالق شهر شاخصهای وضعیت ارزیابی و سنجش، 1397، اسدیان، مرتضی و عیسی زاده، ابراهیم .2

 .22-1 صص ،52ش ، 1397 پاییز 52 شمارة توسعه و جغرافیا نامة فصلزاهدان(، 

 شهر :موردشناسی) در ایران شهری خوب حکمروایی پذیری تحقق میزان ارزیابی ، تحلیل و1392، اسدیان، مرتضی و عیسی زاده، ابراهیم .3

 .30-17 صص ،6ش ، ای منطقه -شهری آمایش و جغرافیا ةنام کاشمر(، فصل
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خالق  شهر گیری شکل های ، بررسی شاخص1394هندی، هوشنگ،  و محمد زاده، ولی؛ حسین ،عبدالهی بابایی، بشیر؛ بیک اقبالی، ناصر؛ .4

 .79-63 صص، 1 ش، 6 س، انسانی جغرافیای در نو های نگرش ةنام شهر تبریز(، فصل موردی: کالن )مطالعة

 ،ارشـد  کارشناسـی  ةنامـ  ، پایـان خالق شهر های شاخص از استفاده با اصفهان شهر گانة پانزده مناطق بندی سطح، 1392ایمان، فاطمه،  .5

 .اصفهان نور پیام دانشگاه ،انسانی علوم ةدانشکد

 قم. جوانان نشر ،خالق گردشگری، 1393، نرجس موسوی، و روشن همتی، بابایی .6

 طحان. انتشارات، 1 ج ،راهبردی ریزی برنامه خالق، شهر، 1392اکبری مطلق، مصطفی،  و پور، سیدعلی محمدهادی؛ حسین جاوید، .7

پژوهشی  -علمی ةنام ، طراحی مدل مفهومی گردشگری خالق، فصل1396خاکزار بفرویی، مرتضی،  و نگار، مهرنوش حسنی، علی؛ بسته  .8

 .11شماره ، 6 ، سالتوسعه و گردشگری

دسـتی در محـور     های شهر خالق صـنایع  ، تدوین مؤلفه1397کالنتری، خلیل،  و پور، اسفندیار؛ مظفر، فرهنگ؛ فیضی، محسن حیدری  .9

 .2 شماره، 10 ، سالانسانی جغرافیای در نو های نگرش ةنام ه روش تحلیل محتوا، فصلتاریخی اصفهان ب -فرهنگی

 بنـدی  رتبهشهر خالق و  های شاخصتعیین ، 1397، دان، محمدسعید ذبیحی و زادی، آزاد انگیزان، سهراب؛ خان دهقانی شبانی، زهرا؛ دل  .10

 .1ش  ،3 ة، دورشهری اقتصاد، شده اصالحروش تاپسیس شهر خالق: با استفاده از  ایران بر اساس معیارهای شهرهای کالن

محمـدی،   ، استاد راهنما: دکتر محمـود (نائین شهر: موردی نمونة) خالق گردشگری راهبردی ریزی برنامه، 1395، عاطفه انارکی،رباطی  .11

 .معماری و شهرسازی ةکارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکد ةنام پایان
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