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مقدمه
در سالهای اخیر مفهوم شهر خالق به یکی از مباحث پُرطرفدار نزد صاحبنظران ،محققان ،و تصمیمسازان بدل شده
است؛ بهطوریکه بیشتر شهرهای معتبر توجه خود را بهسوی سیاستهای شهر خالق معطوف کردهاند؛ هم مطالعات
آکادمیک هم ستاد سیاسی بر شهرهای بزرگی تمرکز دارند که بتوانند آستانة تقاضای کافی و متنوعی از مردم و فعالیتها
را بهوجود آورند (لطفی و همکاران .)2 :1395 ،درواقع ،متخصصان ،هنرمندان ،محققان ،و  ...در شهرهایی که محیطهایی
دلچسب از نظر فرهنگی ،اجتماعی ،نهادی ،و اقتصادی داشته باشد ساکن میشوند .در شهر خالق ،گرچه هنرمندان و
فعاالن در اقتصاد خالق نقش مهمی ایفا میکنند ،خالقیت میتواند از هر منبع و از سوی هر شخصی (که به مسائل به
شکل مبتکرانه پرداخته است) باشد؛ مددکار ،تاجر ،دانشمند ،مهندس ،مدیر اجرایی ،یا کارمند دولت (اقبالی و همکاران،
 .)64 :1394فلسفة شهر خالق این است که همیشه بیشتر از پتانسیلی که در یک مکان وجود دارد یا ما فکر میکنیم
میتوان از آن استفاده کرد (ریدایلی .)87 :2011 ،ایدة «شهر خالق» ،که از دهة  1980به بعد ظهور کرد ،تالشی برای
بازسازی شهر در سطح جهانی بود (راتیو.)125 :2013 ،
در مطالعات اخیر مدیریت شهری ،گردشگری یکی از خالقترین صنایعی شناخته میشود که نهتنها منجر به جذب
گردشگران ،بلکه سبب افزایش توسعة اقتصادی میشود (اسلوواگن و بویاردی .)2014 ،کلید موفقیت در صنعت رقابتی
گردشگری تأمین تقاضاهای گردشگران از طریق ارائة محصول و خدمات خالق است (هورنگ و همکاران .)2016 ،یکی
از اشکال گردشگری که در دهههای  1980و  1990مطرح شده «گردشگری خالق» است که بهطور مؤثری جامعه را در
جهت نیل به توسعه پیش میبرد .بهنظر میرسد خالقیت به اکسیری برای طیف گستردهای از مشکالت تبدیل شده
است .با توجه به این امر که خالقیت اصل اساسی برای انسانبودن و منبعی حیاتی برای افراد ،جامعه ،و حیات علم
اقتصاد است ،جوامع خالق پُرجنبوجوش و دارای اماکن انسانی پرورشدهندة رشد فردی ،درخشان در پیشرفتهای
فرهنگی و تکنولوژیکی ،تولیدکنندة شغل و ثروت و پذیرای تنوع شیوة زندگی و فرهنگاند (آمارنامههای گردشگری
سازمان ملل .)2008 ،گردشگری خالق طی چندین سال در بسیاری از کشورها ،مانند نیوزلند ،اتریش ،اسپانیا ،کانادا،
ایاالت متحده ،و تایوان گسترش یافته است .در سال  ،2006شبکة شهرهای خالق سازمان یونسکو گردشگری خالق را
اینگونه توصیف میکند :گردشگری خالق سفری هدایتشده به سمت تجربهای منتخب و اصیل به همراه یادگیری
مشارکتی در هنر ،میراث فرهنگی ،یا ویژگی خاص یک مکان است و با کسانی که ساکن این مکاناند و این فرهنگ
زنده را میسازند اتصال برقرار میکند (تان و همکاران .)2013 ،گردشگری فرهنگـی و غنـای آثـار هنری و صنایع دستی
موجود در کشور بهترین پشتوانه برای توسـعة گردشـگری خـالق اسـت و تقریبـاً رایگـان و بـدون نیاز به سرمایهگذاری
کالن است .میتوان گردشگری خالق را مطلوبترین نوع گردشگری برای کشور ایران دانست .بنابراین ،یکی از ابزارهای
نیل به توسعة اقتصاد فرهنگی در شهرها توجه به نوآوریها و خالقیتهای فرهنگی و پتانسیلهای طراحی ،کارآفرینی،
تولید و بازاریابی و بهطورکلی پتانسیلهای اقتصادی ،استعدادها ،و فعالیتهای فرهنگی است که میتواند به اشـتغال و
درآمدزایی منجر شود .تجارب گردشگری خالق به توسعة شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی در مقصدی که ارائه
میشود منجر میشود .خالقیت به شهر مقصد گردشگری اجازه میدهد تا آن شهر محصوالت نوآورانه را نسبتاً بهسرعت
توسعه دهد و همچنین خالقیت مزایای رقابتی نسبت به جاهای دیگر به آن مقصد میدهد و محصوالت خالقانه،
کارآفرینها ،و افرادی را از بخشهای فرهنگی جذب میکند (رباطی انارکی.)3 :1395 ،
گروداچ ( )2017در مقالة خود سیاستهای شکلدهی شهر خالق را واکاوی و بیان مینماید که در طول دو دهة
گذشته سیاستهای فرهنگی شهری در شهرها بسیار بااهمیتتر شده است .گروداچ هنر و فرهنگ را علت مصرف و
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توسعة داراییها و صنایع دانش میداند .همچنین ،اشاره میکند که مفهوم شهر خالق زبان سیاستی جدید و توجیهی
برای پیوستن سیاست فرهنگی به برنامههای سیاست شهری است و در سیاست توسعة شهری این سیاستگذاریهای
فرهنگی نقش مهمی دارند.
کاکیوچی ( )2015در مقالة خود با نام «شهرهای فرهنگی خالق در ژاپن :واقعیت ،چشمانداز» به این نتیجه رسیده
است که ارتقای صنایع دستی سنتی و دیگر اقدامات ظرفیتساز که به افزایش جذابیت شهر کمک میکند بهطور
غیرمستقیم از لوازم خدماترسان گردشگری فرهنگی است .بنابراین ،سیاست شهر خالق میتواند داراییهای فرهنگی را
افزایش دهد و به تغییر مدلهای رشد قبلی به یک مدل خدماترسان و پایدار کمک کند.
پاپالپو و میتلند و اسمیت ( )2014در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که خوشههای خالق در توسعة گردشگری خالق
نقش مهمی دارند؛ به این صورت که تمرکز صنایع خالق فرصتهایی برای مصرف و انباشت سرمایة فرهنگی مهیا
میسازد و عواملی مانند ریختشناسی ،فعالیتهای روزمره ،اصالت منطقه ،جو نامتعارف ،و تصویر ذهنی معرکة گردشگری
خالق را پشتیبانی میکند.
زنگ و همکاران ( )2012در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری میان تقاضای گردشگران برای
گردشگری خالق فرهنگی بر اساس ویژگیهای جمعیتی و خصوصیات رفتاری گردشگری وجود دارد که بیشتر تحت
تأثیر سن و درآمد ماهیانه است و متغیرهایی مانند جنس ،شغل ،پیشزمینة تحصیالت ،زمان ورود ،و شیوههای سفر
کمترین تأثیر را دارد.
دهقانی شبانی و همکاران ( )1397در مقالة تعیین شاخصهای شهر خالق و رتبهبندی کالنشهرهای ایران بر اساس
معیارهای شهر خالق با استفاده از روش تاپسیس اصالحشده نتیجه گرفتند که شهرها و منطقههای خالق باعث رشد
اقتصادی کشور میشوند .نظریههای مختلفی دربارة ارتباط بین خالقیت در شهرها و منطقهها و رشد اقتصادی شهرها و
منطقهها مطرح شده است؛ از جملة این نظریهها باید به نظریة خوشهایشدن نظریة سرمایة انسانی و نظریة طبقة خالق
اشاره کرد.
ملکی و همکاران ( )1394در مقالهای با نام «اولویتبندی شاخصهای شهر خالق با استفاده از مدل تحلیل شبکة
( ANPمطالعة موردی :مناطق شهری  1و  4شهر زنجان)» به این نتیجه رسیدند که شاخص سرمایة اجتماعی (رتبة اول)
و شاخص تکنولوژی (رتبة دوم) امتیاز بیشتری نسبت به دیگر شاخصها دارند.
ضرابی و همکاران ( )1393در مقالهای با نام «بررسی میزان تحققپذیری شهر خالق (مقایسة تطبیقی بین
شاخصهای توسعة پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خالق در بین شهرهای استان یزد)» ارتباط بین شاخصهای
توسعة پایدار و معیارهای شهر خالق را در راستای میزان تحققپذیری شهر خالق بررسی کردند .نتایج بررسی معیارهای
شهر خالق در جهت ایجاد شهر خالق در شهرهای استان یزد بیانکنندة این است که متغیرهای نوآوری و آموزشی
بهترتیب بیشترین تأثیرها را در ایجاد شهرهای خالق استان یزد داشتهاند.
بنابراین ،با توجه به ناشناختهبودن این نوع گردشگری در شهر خوی ،هدف از این مقاله بررسی شاخصهای شهر
خالق در ایجاد گردشگری خالق شهری در شهر خوی است تا با استفاده از این شاخصها بتوان در راهبرد ایجاد
گردشگری خالق کمک شایانی به شهر خوی و به کشور عزیزمان کرد.
بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر انجام گرفته است:
 .1شاخصهای شهر خالق در شهر خوی در چه سطحی قرار دارد؟
 .2کدامیک از مناطق شهر خوی به لحاظ شاخصهای شهر خالق از وضعیت مطلوبتری برخوردار است؟
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 .3کدامیک از شاخصهای شهر خالق به منظور تحقق گردشگری خالق شهری در شهر خوی تأثیر بیشتری دارد؟

مبانینظری 
گردشگریشهری 
گردشگری معادل واژة توریسم در زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،و آلمانی است.توریسم یعنی مکتبی که پایة فکری آن
سیاحت و گردشگری است .در متون فارسی معادلهای گوناگونی برای واژة توریسم آمده است ،مانند گردشگری،
جهانگردی ،سیاحت ،تفریح ،و حتی ایرانگردی .با درنظرگرفتن ابعاد مختلف ،بهنظر میرسد بهترین گزینه واژة
گردشگری باشد (آلبوبالدی .)3 :1397 ،گردشگری در چارچوب الگوی فضایی خاصی عمل میکند که یکی از این الگوها
گردشگری شهری است .شهرها معموالً با جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها ،یادبودها ،و مکانهای تاریخی و
فرهنگی گردشگران بسیاری را جذب میکنند .گردشگری شهری آن بخش از گذراندن فراغت است که در حوزة
سکونتگاه شهروندان و در فضاهای باز درون شهر و حاشیة شهری تحقق پیدا میکند .از این نظر گردشگری شهری از
گذراندن فراغت در خانه و فضای بسته و گردشگری در مقیاس ملی و جهانی متمایز میشود (سعیدنیا .)27 :1391 ،
شهرخالق 

مفهوم شهر خالق در معانی و مفاهیم متعدد بهکار برده شده است .شهر خالق شهرهایی هستند که قادرند راهحلهای
جدیدی برای مشکالت روزمرهشان ارائه دهند .مفهوم دیگر شهر خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید
کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار میگیرند که مرکز خالقیت بهشمار میآیند (ربانی خوراسگانی و
همکاران .) 161 :1390 ،یک شهر خالق محیط مساعدی برای تربیت خالقیت انسانی است و زمینة پرورش خالقیت
ساکنان خود را نیز فراهم میآورد .این شهرها فضای پویا و سالمی دارند و بهصورت یک جامعة باز از تازهواردها استقبال و
بهسرعت خود را با ایدههای جدید سازگار میکنند .همچنین ،گروههای جدید مهاجر را بهراحتی در خود جای میدهند و
به همسازی و همزیستی خالقانة آنها کمک میکنند (رضاییان و همکاران .)72 :1391 :
از اوایل هزارة جدید برای اولین بار در تاریخ بشر بیش از  50درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند .این در
حالی است که بسیاری از آنها در فقر و فالکت بهسر میبرند و اغلب از نیازهای اساسی و حقوق اولیه محروماند .با وجود
این ،امروزه شهرها باز هم با تقاضای روزافزون شهروندان روبهرو هستند (ابراهیمزاده و اسدیان .)18 :1392 ،امروزه ،از
مهمترین بحثهای مربوط به شهرها خالقیت است .اولین تعریف منسجم از شهر خالق به الندری و بیانچینی ()1995
نسبت داده میشود و پیگیری فعالیت آنها توسط الندری ( )2000با تغییرات جدید صنایع خالق و اصالحات در توسعة
شهری انگلستان در اواخر دهة  1980و اوایل دهة  1990میالدی در ارتباط بود .بعدها ،ظهور اصطالح صنایع خالق و
تئوری طبقة خالق که فلوریدا در سال  2000عنوان کرد ،زمینهساز گسترش بیشتر مفهوم شهر خالق شد (شفیعی و
همکاران.)1393 ،
شهر خالق یک شهر نیرومند از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است .در این شهر ،هر شهروند به استفاده از
ظرفیتهای علمی ،فنی ،هنری ،و فرهنگی خود اطمینان خاطر دارد .نظریة شهر خالق سعی دارد تا کیفیاتی را شرح دهد
که تصویر ذهنی یک شهر را برای شهروندان و گردشگران زیباتر و خاطرة آن را ماندگارتر بنماید .در این نظریه خالقیت
بهعنوان جزئی از هوش عمومی سنجیده میشود و درنتیجه افزایش توان نوآوری و تولید دانش در این راه از جمله
شاخصهای سنجش میزان پیشرفت اجتماعی محسوب میشود (کرکهآبادی و همکاران.)427 :1397 ،
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گفتنی است طراحی صنایع خالقی که از آن زمان ایجاد شد حوةه صنایع فرهنگی را به ورای حوزة هنر بسط داد و در
رویکرد فعالیتهای تجاری بالقوه تغییراتی بهوجود آورد که تا همین اواخر بهعنوان تغییراتی محض یا غالب در دورههای
غیراقتصادی تلقی میشد (حیدریپور و همکاران.)27 :1397 ،
شاخصهایارزیابیشهر خالق 


وجودداشتن پایة مناسبی برای بازسازی اقتصاد پویا و خالق شهر شامل فراهمبودن شرایط کار پویا و منعطف که حضور
جمعیتی متنوع و متخصص از انواع مهارتها را میطلبد.
ساختار اقتصادی مبتنی بر مؤلفههای رشد خالق و هماهنگ با برنامههای خالق (خدمات ،فرهنگی ،شرکتهای
نوین ،و  )...باشد.
توانایی جذب استعدادهای خالق و مستعد برای تثبیت رشد فزایندة اقتصاد شهر خالق :در این راه تنوع فضایی برای
شکوفاکردن خالقیت و نوآوری از نکات اصلی در رسیدن به موفقیت است.
فضای شهری که اجازة شکلگیری اجتماعات و فضاهای عمومی جهت شناسایی استعدادهای جوان و خالق را پدید
آورد.
ساختار بالغ شهری که با رفتارهای خالق هماهنگ باشد :بررسی گذشتة شهرها نشان میدهد شهرهایی که قابلیت
هماهنگی با فعالیتهای روز دنیا را دارند در بهترین موقعیت قرار میگیرند.
ساختار مستحکم اجتماعی که برای مردم و شرکتها جذاب باشد و برای رشد اقتصادی در سطح مطلوبی قرار گیرد
(جاوید و همکاران.)111 :1392 ،
در شهر خالق باید همة زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خالق ایجاد شود تا بستر و زمینة مناسب برای کشف،
ایجاد ،پرورش ،و جذب ایدههای خالق فراهم شود و شرایط توسعه و تداوم ایدهها و خالقیتهای افراد بهوجود آید .با توجه
به مطالعات و ادبیات پژوهش ،در شکل  1مدل مفهومی این پژوهش ارائه شده است.
گردشگریخالق
1

اصطالح گردشگری خالق را ریچاردز و ریموند ( )2000ابداع کردند .آنها گردشگری خالق را بهعنوان یادگیری یک
مهارت ،که بخشی از فرهنگ یک کشور یا یک اجتماع در حال بازدید در تعطیالت است ،تعریف میکنند .این ایده برای
اشکال متنوع خالق گردشگری در یک پروژة اروپایی به نام یوروتکس 2سرچشمه گرفت که هدفش تشویق تولید صنایع
دستی از طریق گردشگری بود .ایدة گردشگری خالق نهفقط به جهت برآوردن همة نیازها و خواستههای گردشگر مطرح
شده است ،بلکه با طیفی وسیعی از برنامههای سیاستگذاری معاصر شکل گرفته است .گردشگری خالق به دالیل
مختلف گزینههای کلیدی توسعه شناخته میشود و میتواند به اهدافی مشخص خدمت کند (بابایی همتی و موسوی،
 .)1393
گردشگری خالق شکل پایداری از گردشگری است که فرصت توسعة ظرفیتهای خالقانه را از طریق مشارکت فعال
در دورهها و تجارب یادگیری خاص یک مقصد گردشگری فراهم میکند که خود از مشخصههای اصلی مقاصد
گردشگری متولی این فعالیتهاست (حسنی و همکاران.)86 :1396 ،

1. Richards and Raymond
2. Eurotex
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تغییر در نورپردازی

ایمنی عابران

فرهنگ شهرنشینی مردم

بهسازی فضای خیابان

ایجاد جای پارک دوچرخه
در مراکز پُررفتوآمد

دسترسی به
مراکز فرهنگی و
هنری

ایجاد فضای نشستن در
مراکز پُررفتوآمد

برگزاری مراسم و
جشنهای خیابانی اعم از
مذهبی و فرهنگی و ...

اصالح تابلوها و
نماهای ساختمان

ایجاد فضای کافی جهت
عبور عابران

بسترسازی برای
مشارکت (امنیت
روانی)

استفادة آسان از
اینترنت


دسترسی
مناسب مردم به
دفاتر پیشخوان
دولت

سرزندگیفضای


مشارکت در تهیه
و اجرای طرحها

شهری


مشارکت در
مدیریت شهری



مشارکت

تکنولوژی

شهرخوی 

ارتباطی


مشارکت در
تدوین چشمانداز

کاراییو
اثربخشی

استفاده از
پیشنهادهای
مردم در ادارة
امور

کیوسکهای
اطالعرسانی در
محل سکونت
دسترسی به
عابربانکها




تنوعشهری

دسترسی به
کافینتها


عملکرد سازمانهای
خدماترسانی

عملکرد شورای شهر

جمعآوری زباله و
پاکسازی شهر

جلوگیری از فساد

ارائة خدمات حمل و
نقل مناسب



وجود مؤسسات و
سازمانها



وجود فضای سبز و آبنماها



کنترل و کاهش
ترافیک

ارائة برنامههای
فرهنگی

گسترش فضای سبز و
اوقات فراغت
آمادهسازی فضاهای
ورزش






وجود بناهای خاص
)مذهبی و فرهنگی(
وجود مراکز اوقات فراغت
و تفریحی
وجود فرصتهای شغلی

وجود مراکز خرید


شاخصهایارزیابیشهرخالقدرخوی(ترسیم:نگارندگان )1399،

شکل.1
مأخذ :ایمان1392 ،؛ فتوحیمهربانی و همکاران 1395 ،
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از دیدگاه مقالة حاضر گردشگری شهری یکی از گونههای جذاب و پُربازده گردشگری است که انواع مختلفی از
گردشگریهای خالق اعم از فرهنگی و فناوری را میتوان در آن جای داد .در این راستا نیازمند ایجاد شهر خالق هستیم.
شهر خالق شهری است که با مشارکت شهروندان در تدوین چشماندازها و تهیه و اجرای طرحها و با استفاده از
تکنولوژی سعی در تسهیل ارتباطات و تبادل اطالعات و فرهنگ بین شهروندان و گردشگران میکند و با استفاده از تنوع
و سرزندگی فرهنگ و فضاهای شهری عملکرد و کارایی سازمانهای خدماترسانی شهری را بهبود میبخشد .همچنین،
با توجه به اهمیت گردشگری شهری در شهر خوی و با استفاده از شاخصهای شهر خالق میتوان به ایجاد گردشگری
خالق در این شهر اقدام کرد .گردشگری خالق نمونهای از گردشگری است که در آن مشارکت شهروندان و گردشگران
با مدیران شهری از اهمیت فراوانی برخوردار است و فناوری در راستای تبادل فرهنگ ،وجود بناهای تاریخی و فرهنگی و
تفریحی ،محیط زیست سالم ،فضای امن و راحت برای گردشگران ،و خدماترسانی مناسب برای آنها از ضروریات چنین
گردشگری است.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و از نوع تحلیل همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است .با توجه به ماهیت موضوع و
شاخصهای موردبررسی ،برای گردآوری اطالعات از روش تحقیق اسنادی و مطالعات میدانی (روش پرسشنامه) استفاده
شد .سؤاالت بر اساس مؤلفههای تعیینشده در شکل  1به صورت پنجگزینهای و طیف لیکرت تنظیم شد؛ برای تعیین
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .بدینجهت ،حجم نمونه با ضریب اطمینان  0/95و با مقدار خطای  0/5با
جامعة آماری  225931نفر در سرشماری سال  1395برابر با  383پرسشنامه محاسبه شد .برای انتخاب نمونة جامعة
آماری ،با توجه به اینکه شهر خوی شامل دو منطقة شهرداری است ،متناسب با جمعیت هر منطقه ،تعدادی پرسشنامه به
آن منطقه اختصاص داده شد .در آخرین مراحل توزیع پرسشنامه در مناطق شهر ،از روش نمونهبرداری ساده استفاده شد.
پس از اینکه اعتبار و روایی پرسشنامه با استفاده از آرای متخصصان تأیید شد ،برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .در این پژوهش ،مقدار آلفای کرونباخ در شاخصهای مختلف و درمجموع با مقدار آلفای
 ،0/856که بیشتر از مقدار عددی  0/7است ،عدد مطلوبی است و میتوان گفت که دقت الزم برای احراز پایایی سازهها در
پرسشنامه بهکار گرفته شده است .برای تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده از نرمافزار  SPSSو از آزمونهای آماری
تی تکنمونهای ( )T-Testبهمنظور ارزیابی شاخصهای شهر خالق در شهر خوی استفاده شده است .در دادههای کمّی،
برای آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه با میانگین جامعه (فرض بر توزیع نرمال) یکسان است ،از آزمون تی
تکنمونهای استفاده میشود و از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس ( )Anovaبرای بررسی و مطالعة وجود
رابطه بین شاخصهای شهر خالق و گردشگری خالق و مشخصکردن تأثیر هر یک از شاخصها بر تحقق گردشگری
خالق شهری در خوی استفاده شده است.

محدودۀموردپژوهش 
شهر خوی در استان آذربایجان غربی در دشت نسبتاً وسیعی واقع شده که اطراف آن را کوهها محصور کردهاند .چون در
محلی پست قرار گرفته در اصطالح به آن خوی چوخوری هم میگویند که به معنای گود است.شهر خوی از غرب به
شرق و از شرق به غرب و از جنوب به شمال از ارتفاع کوهها کاسته و به جلگة خوی ختم میشوند .همچنین ،خوی در
مختصات جغرافیایی َ 58و ْ 44طول جغرافیایی و  33و ْ 38عرض جغرافیایی قرار گرفته است (سایت فرمانداری ویژة
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خوی .)1394 ،خوی به علت همسایگی با دو کشور خارجی در گذشته دارای اهمیت نظامی و سیاسی بوده است.
صرفنظر از وضع ظاهری شهر ،که حاکی از تجاریبودن آن است ،طبق مدارک موجود ،خوی از زمانهای قدیم اهمیت
بسیاری داشته است .این شهر دارای قابلیتها و جاذبههای گوناگون تاریخی و طبیعی از نظر جذب گردشگر است .وجود
آرامگاههای شمس تبریزی و پوریای ولی و امامزاده سیدبهلول و جاذبههای طبیعی ازجمله آبشار زیبای بدالن و غار علی
شیخ و طبیعت سرسبز و خوش آبوهوای فیرورق و مزارع آفتابگردان و گلهای محمدی و قرارگرفتن در مسیر مرز رازی
(ترکیه) بهعنوان نزدیکترین مسیر جادهای با شهر وان ترکیه ازجمله پتانسیلهایی است که میتوان از آنها برای جذب
گردشگران داخلی و حتی خارجی بهره گرفت (سایت فرمانداری ویژة خوی.)1394 ،
با توجه به اهمیت موضوع گردشگری خالق و موقعیت مناسب جغرافیایی خوی در رابطه با مرز ترکیه و جاذبههای
گردشگری آن ،پژوهش در راستای تحقق چنین امری انجام گرفته است.

شکل.2نقشةموقعیتجغرافیاییمنطقةموردمطالعه(خوی) 
(ترسیم:نگارندگان )1399،

ویافتهها 

بحث
در پژوهش حاضر شاخصهای پنجگانة شهر خالق (سرزندگی فضای شهری ،مشارکت ،تکنولوژی ارتباطی ،کارایی و
اثربخشی ،تنوع شهری) بیان شد .بهمنظور ارزیابی شاخصهای شهر خالق در شهر خوی ،با استفاده از فرمول کوکران و
با توجه به جامعة آماری  225931نفری خوی در سال  ،1395از  383نفر بهعنوان نمونه پرسش شد .بر اساس یافتههای
پژوهش ،از بین همة پاسخگویان 58/12 ،درصد پاسخگویان مرد و  41/88درصد آنها زن بودند 46/5 ،درصد پاسخگویان
متأهل و  53/5درصد مجرد بودند .در بررسی تحصیالت هم مشاهده شد که از میان کل پاسخگویان  5/57درصد زیر
دیپلم 12/18 ،درصد دیپلم 14/43 ،درصد فوقدیپلم 38/45 ،درصد لیسانس ،و  20/14درصد دارای تحصیالت کارشناسی
ارشد ،و  9/23درصد دارای تحصیالت دکتری بودند.
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برای ارزیابی و سنجش شاخصهای شهر خالق در شهر خوی ،از آزمون تی تکنمونهای استفاده شده است تا
مشخص شود آیا شاخصهای موردنظر وضعیت مطلوب یا نامطلوبی دارند .در پژوهش حاضر برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامة بسته ،دارای جهت مثبت و طیف پنجگزینهای لیکرت ( 1تا  5امتیاز) استفاده شد .بنابراین ،هرچقدر میانگین هر
یک از شاخصها از حد وسط ،که در طیف لیکرت  3است ،کمتر باشد ،بیانگر وضعیت بد شاخصهای شهر خالق در شهر
خوی است ،ولی هرچه میانگین هریک از این شاخصها باالتر از حد وسط باشد نشاندهندة وضعیت مطلوب شاخصهای
شهر خالق در خوی است .در این آزمون ،اگر مقدار سطح معنیداری ( )sigاز  0/05کمتر باشد ،بیانگر این است که
میتوان میانگین حاصل از نمونه را به کل ساکنان شهر خوی تعمیم داد .همچنین ،در هر شاخص اگر حد باال و پایین هر
دو مثبت باشند ،بیانگر این است که وضعیت آن شاخص از حد وسط باالتر است .اما درصورتیکه در هر شاخص حد باال و
پایین آزمون هر دو منفی باشد ،نشاندهندة وضعیت نامطلوب شاخصهای شهر خالق خوی (مشارکت ،تنوع شهری،
سرزندگی فضاهای شهری ،کارایی و اثربخشی ،و تکنولوژی ارتباطی) است.
با توجه به پاسخهای مشارکتکنندگان در پژوهش ،شاخص مشارکت با میانگین  ،1/78شاخص تنوع شهری با
میانگین  ،2/23شاخص سرزندگی فضاهای شهری با میانگین  ،2/29شاخص کارایی و اثربخشی با با میانگین  ،2/12و
شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین  2/55است.
از دیدگاه شهروندان ،بدترین وضعیت را شاخص مشارکت و شاخص کارایی و اثربخشی فضاهای شهری داشتهاند .در
خصوص شاخص مشارکت بیشترین انتقاد فقدان بسترسازی الزم برای مشارکت (امنیت روانی) و عدم اخذ پیشنهادها و
آرای مردم و گردشگران در امورات گردشگری بوده است.
در مورد شاخص کارایی و اثربخشی بیشترین انتقاد؛ نبود برنامهریزی کافی مسئوالن شهری در رابطه با جلوگیری از
فساد و جرم ،عدم گسترش فضای سبز و عدم ایجاد خالقیت در ایجاد فضاهای سبز شهری بوده است.
شهروندان دربارة شاخص تکنولوژی ارتباطی با سنجش گویة «دسترسی مناسب به دفاتر پیشخوان دولت» ،که
باالترین امتیاز را در بین همة گویه داشته ،تا حدودی نظر مساعدی دارند .همچنین ،سنجش گویة «دسترسی مناسب به
عابربانکها» تا حدودی مناسب ارزیابی شده است .درمجموع ،از میان شاخصهای موردبررسی ،شاخصهای تکنولوژی
ارتباطی با میانگین  2/55باالترین امتیاز را در بین شاخصها به خود اختصاص داده و در بین شاخصها تا حدودی به حد
متوسط نزدیک است.
نتایج حاصلشده در جدول  1نشان میدهد ،با توجه به اینکه سطح معناداری از  0/05کمتر است ،نتایج را میتوان
بهکل جامعه تعمیم داد .با توجه به اینکه حد باال و پایین شاخصها منفی است ،درمجموع ،میانگین کلی شاخصهای
شهر خالق خوی با میانگین  2/24پایینتر از میانگین حد متوسط ( )3است و دارای وضعیت نامطلوبی است.
شاخصهای شهر خالق در مناطق دوگانة شهر خوی

جدول .1بررسی میانگین
مناطق شهر 

حجمنمونه 

میانگین 

منطقة 1
منطقة 2
جمع

207
176
383

2/37
2/11
2/24

مأخذ:محاسباتنگارندگان 1398،

انحراف معیار  اختالف استاندارد 
0/253
0/27
0/523

0/034
0/027
0/031

سطح اطمینان  %95
حدپایین 
-2/48
-2/19
-2/34

حدباال 
-2/26
-2/03
-2/14
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شاخصهای شهرخالق در تحقق گردشگری خالق شهریدر خوی 

بررسی رابطة بین هر یک از
برای بررسی و مطالعة رابطة بین شاخصهای شهر خالق و مشخصکردن تأثیر هر یک از شاخصها بر تحقق گردشگری
خالق شهری در خوی ،از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای مطالعة تأثیرات چند
متغیر مستقل در متغیر وابسته کامالً مناسب است .در این مدلهای آماری فرض بر این است که رابطة بین متغیرهای
مستقل و متغیرهای وابسته بهصورت زیر است:

که در این معادله پارامترهای  bضرایب رگرسیون جزئی و  aمقدار عرض از مبدأ است که مقدار ثابت رگرسیون نیز
نامیده میشود .با توجه به پنج شاخص اصلی شهر خالق در پژوهش حاضر و تأثیرات آنها در ایجاد گردشگری خالق در
شهر خوی از این آزمون استفاده شد.
نتایج حاصلشده از آزمون نشان میدهد که در جدول  2مقدار ( Rضریب همبستگی چندگانه) برابر با  0/923است و
همبستگی بسیار باالیی بین شاخصهای شهر خالق )متغیر مستقل) و تحقق گردشگری خالق شهری (متغیر وابسته)
وجود دارد .بنابراین ،مقدار این ضریب رابطة شاخصهای شهر خالق در تحقق گردشگری خالق شهری را تأیید میکند؛
یعنی به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار شاخصهای شهر خالق  0/923درصد تغییر در تحقق گردشگری خالق
شهری ایجاد میشود .بنابراین ،در صورت باالرفتن میانگین هر یک از شاخصهای شهر خالق ،نقش و تأثیر آنها در
تحقق گردشگری خالق شهری افزایش مییابد.
شاخصهای شهر خالق در مناطق شهر خوی

جدول.2بررسی میانگین
ضریب همبستگی چندگانه 
0/923

ضریب تبیین 
0/923

تصحیحشده 

ضریب تبیین
0/923

خطای معیار 
0/764

مأخذ:محاسباتنگارندگان 1398،

با توجه به جدول  ،3مقدار

F

محاسبهشده  3/66است و مقدار سطح معنیداری کمتر از  0/05بهدست آمده و این

نشاندهندة آن است که بین میزان شاخصهای پنجگانة بررسیشده و تحقق گردشگری خالق شهری در شهر خوی در
سطح اطمینان باالی  95درصد رابطة معنیداری وجود دارد.
شاخصهایشهرخالق

تحققپذیری گردشگریخالقشهری و

جدول .3تحلیل واریانس رگرسیون خطی میان
منبع تغییرات 

مجموع
مربعات 

درجة آزادی 

میانگین
مربعات 

اثر رگرسیونی

110/48

5

22/096

باقیمانده

0/000

377

0/000

کل

110/48

382

مأخذ:محاسباتنگارندگان1398،

کمیتF

3/66

سطح
معنیداری 

0/000
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با توجه به جدول  2و مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( ،)0/923میتوان از رابطه و ارتباط میان شاخصها و عوامل
بررسیشده صحبت کرد .همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،نقش همة شاخصهای بررسیشده در تبیین تحقق
گردشگری خالق شهری یکسان نیست و با توجه به اینکه مقادیر بتا استاندارد بوده ،میتوان از طریق آن دربارة تأثیر نسبی
متغیرها پیشگویی و قضاوت کرد .از این رو ،هر چه مقدار بتا باالتر باشد ،اهمیت نسبی و نقش و تأثیر آن در تبیین متغیر
وابسته بیشتر است .میان شاخصهای مشارکت ،تنوع شهری ،سرزندگی فضاهای شهری ،کارایی و اثربخشی ،تکنولوژی
ارتباطی ،و تحقق گردشگری خالق شهری رابطة مستقیم وجود دارد .از میان شاخصهای بررسیشده ،شاخص سرزندگی
فضاهای شهری با مقدار بتای  0/286بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیشبینی تحقق شهر خالق در محدودة
موردمطالعه داشته است ،زیرا ،با توجه به مقدار بتا برای متغیر کارایی و اثربخشی ،به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار
متغیر سرزندگی فضاهای شهری به اندازة  0/286در انحراف معیار (خطای  )βشهر خالق تغییر ایجاد میشود .همچنین،
شاخص مشارکت با مقدار بتای  0/162کمترین نقش و قدرت تأثیرگذاری را در تحقق گردشگری خالق شهری در
محدودة موردمطالعه دارد.
شاخصهای شهر خالق )متغیرهای مستقل( در تحقق گردشگریخالقشهری (متغیر

آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی
جدول  .4
وابسته)
ناممتغیر 
مشارکت
تنوع شهری
سرزندگی فضاهای شهری
کارایی و اثربخشی
تکنولوژی ارتباطی

ضرایب غیراستاندارد 

0/200
0/200
0/200
0/200
0/200

خطای β
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ضرایب استانداردشده 

0/162
0/225
0/286
0/185
0/241

T

سطحمعناداری 

-36/75
-40/88
-56/34
-6/09
-7/7

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مأخذ:محاسباتنگارندگان 1398،

نتیجهگیری 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت شاخصهای شهر خالق در مناطق دوگانة شهر خوی انجام شد .نتایج تحلیل
واریانس نشان میدهد که در میان مناطق شهر خوی به لحاظ شاخصهای شهر خالق تفاوت معنیداری وجود دارد .از
میان مناطق دوگانة شهر خوی ،منطقة  1در رتبة اول قرار دارد و منطقة  2در بدترین وضعیت است و باید در اولویت توجه
مسئوالن شهر قرار گیرد .نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد میان شاخصهای شهر خالق (بهعنوان متغیر
مستقل) و میزان تحققپذیری گردشگری خالق شهری (بهعنوان متغیر وابسته) رابطة معنیداری وجود دارد .اما خوی
دارای شاخصهای مناسب و الزم برای ایجاد گردشگری خالق نیست و در شاخصهای گوناگون شهر خالق در خوی
ضعفهای اساسی وجود دارد .در رابطه با مشارکت شهروندان ،که یکی از عوامل مؤثر در مدیریت شهری است ،مدیران
شهری خوی توجه کمتری به موضوع داشته و از اثرهای مثبت مشارکت شهروندان غافل ماندهاند؛ چنانچه متغیر مشارکت
کمترین تأثیر را در رابطه با گردشگری خالق خوی دارد ،اما در سالهای اخیر در رابطه با فضاهای شهری کارهای
ارزندهای انجام گرفته و مدیریت شهری توجه ویژهای در این رابطه نموده است.
نتایج تحقیق نشان داد از میان شاخصهای مورد بررسی شاخص مشارکت و شاخص کارایی و اثربخشی بدترین
وضعیت را داشتهاند .شاخص تکنولوژی ارتباطی و سرزندگی فضاهای شهری باالترین امتیاز را در میان شاخصها به خود
اختصاص داده است .درمجموع ،میانگین کلی شاخصهای شهر خالق خوی از حد متوسط پایینتر است و دارای وضعیت
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نامطلوبی است .بنابراین ،برای تحقق گردشگری خالق شهری خوی ضروری است سازمانها و مدیران شهری از طریق
برنامهریزی مناسب و تقویت شاخصهای شهر خالق در همة مناطق شهر خوی بهصورت متعادل شرایط و زمینة مناسب
برای ایجاد ،پرورش ،و گسترش ایدههای افراد خالق در شهر را فراهم آورند.

پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش مرتبطی با عنوان «سنجش و ارزیابی وضعیت شاخصهای شهر خالق در شهر
زاهدان» از دکتر عیسی ابراهیمزاده و ناصر نیری در سال 1397نیز نشان داد که میانگین شاخصهای شهر خالق در
خوی کمتر از شاخصهای مورد مطالعه در زاهدان بوده و متغیر مشارکت همانند شهر زاهدان دارای کمترین تأثیر بوده و
متغیر تکنولوژی ارتباطی نیز در ایجاد شهر خالق در این دو شهر از تأثیر قابلمالحظهای برخوردار است .نیز در پژوهش
حاضر شاخص تکنولوژی در شهر خوی در مقایسه با پژوهش دیگری با نام «ارزیابی شاخصهای شهر خالق در محلة
تاریخی جلفای اصفهان» از مهسا شعله و همکاران در سال 1397ـ که در آن در سطح پایینتری نسبت به شاخصهای
دیگر قرار داردـ از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پیشنهادهاوراهکارها 
در پایان شایسته است با توجه به پرسشنامة پژوهش و نتایج حاصلشده ،راهکارهایی برای ارتقای شاخصهای شهر خالق
در ایجاد گردشگری خالق در شهر خوی ارائه شود

که عبارتاند از:

 بهرهگیری از دیدگاههای شهروندان .فراهمکردنِ زمینههای بهرهگیری از دیدگاه شهروندان و احیاناً بهکارگیری ایننیروهای متخصص در امور اجرایی و تصمیمگیریهای شهر؛
ـ برگزاری جشنها و مراسم محلی برای باالبردن تعلق اجتماعی شهروندان .با توجه به اینکه یکی از مؤلفههای
اصلی گردشگری خالق شهری سرزندگی در فضاهای شهری است ،این مورد میتواند در این راستا مؤثر واقع شود؛
ـ ایجاد و گسترش فضاهای سبز شهری با بهکارگیری خالقیت در ایجاد آنها؛
ـ ایجاد پارکینگ مخصوص دوچرخه و موتورسیکلت در مراکز پُررفتوآمد و همچنین ایجاد فضاهایی برای نشستن؛
خصوصاً در محدودة بازار شهر بهمنظور افزایش کارایی و سرزندگی و آسایش و راحتی گردشگران؛
ـ فراهمکردن شرایط مناسب برای استفادة آسان از اینترنت توسط همة شهروندان و گردشگران و دسترسی مناسب به
کافینتها در همة مناطق خوی.

سپاسگزاری 

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