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Abstract 
Introduction 
Technological, social, and economic developments have led to a new 
approach or concept in the tourism system called "creative tourism." 
Something in this in the tourism industry is of the most important things 
that have created a new paradigm of tourism called "creative tourism: 
On one side, the increasing use of the Internet usage, the development 
of information, communication technologies, and rapid advances in the 
transportation area; and on the other side, increasing demand for more 
experiential, unique, and meaningful travel, saturating traditional 
tourism destinations, and pressure to introduce innovative products in 
this. " In the creative process, the emphasis has shifted from individual 
knowledge and skills to the focus on collective knowledge, through 
social relationships and networks. 
The same collective action or participation is presented as a 
multifaceted interactive process, which will lead to the intervention and 
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supervision of the people and the socio-political ability of the system to 
achieve development, along with social justice. 

research methodology 
This study investigates the situation of creative tourism in the Dardasht 
neighborhood of Isfahan and its effects on citizens' social participation. 
The analysis was performed using descriptive-analytical methods. The 
information required for the research was collected from library studies 
and field surveys. From the modified Cochran formula, 206 households 
living in the neighborhood were selected as sample size and completion 
of the questionnaire, and four samples were added to increase 
confidence. Therefore, the sample size of this research is 210 heads of 
households living in the neighborhood. A simple random method was 
used to select the respondents. Then, for better analysis, operationalize 
the dependent variables (creative tourism) and independent (social 
participation of citizens), and develop a questionnaire in the dimensions 
and areas related to the subject was discussed. Observation and 
interviews were used to collect information through a questionnaire. 
Experts and the elite community confirmed the validity of the 
questionnaire, and the level of reliability was obtained using Cronbach's 
alpha of 0/805, which indicates its reliability and durability. Data were 
analyzed quantitatively using statistical tests and structural equations. 

Discussion and findings 
The statistical tests showed that the index of risk-taking, social capital, 
and leadership and management is favorable in terms of creative 
tourism development. In the neighborhood, the participation of the 
people of the community in social, cultural, economic, and political 
affairs is acceptable. The unity and empathy between the people in 
different situations are high, which has made the citizens welcome the 
tourists to the Dardasht neighborhood. 

Conclusion and Recommendations 
Creative tourism is a new form of cultural tourism and allows visitors 
and tourists to develop their creative abilities through active 
participation in local workshops and educational programs. Instead of 
watching the indigenous people's handicrafts, the tourists participate in 
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workshops to produce such products. In this way, while cultivating their 
creativity and skills, they can connect with the indigenous culture. The 
results showed that the indicators of risk-taking and social participation 
have "weak" values. Also, the indicators of initiative and innovation, 
flexibility and acceptance, and social capital have "moderate" values, 
and the "leadership and management" indicators Have "strong" values 
to determine the predictive power of the model for endogenous latent 
variables. Therefore, according to the research results, the following 
suggestions are presented: 1) Considering that social capital has a great 
role in increasing citizen participation, it is suggested that appropriate 
social contexts be created to support programs to strengthen social 
capital among the people of the neighborhood. 2) Due to the risk-taking 
of the citizens of the Dardasht neighborhood, it is suggested that 
modern technologies such as Using various media messages in 
cyberspace to increase and satisfy the residents of the neighborhood for 
social participation in the development of creative tourism projects and 
increase the risk-taking and social capital of citizens. 3) Due to the 
appropriateness of the management Condition of the Dardasht 
neighborhood, it is suggested that conferences and meetings entitled 
Creative tourism to be held to familiarize better local managers and 
people of the Dardasht neighborhood with the benefits of creative 
tourism. 

Keywords: Creative tourism, social partnership, Dardasht district, 
Isfahan.
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 شارکتم افزایش در شهري خلاق گردشگري توسعۀ نقش تحلیل
  شهروندان اجتماعی

 چکیده
شرو یبعد از گردشگري انبوه و گردشگري فرهنگی، پ ،گردشگري دینسل جد عنوانبه ،گردشگري خلاق

شهروندان دارد. با در نظر گرفتن این  سرمایۀ اجتماعی يکه نقش مهمی در ارتقا ،صنعت گردشگري است
ت دردش ۀموضوع، بررسی نقش گردشگري خلاق در افزایش میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در محل

 يهاآزمونی، کمّ يهاروشاز  هاداده وتحلیلشد. جهت تجزیه تعیینهدف تحقیق  نیترمهمشهر اصفهان 
شاخص ابتکار عمل و پژوهش بیانگر آن بود که  يهاافتهیآماري و معادلات ساختاري استفاده شد. 

، يابتکار عمل و نوآور يهاشاخص، »ضعیف«مقادیر  ازی مشارکت اجتماعو  يریپذسکیر يهاينوآور
 ریمقاد از» تیریو مد يرهبر«و شاخص  ،»متوسط«مقادیر  ازی اجتماع ۀیسرماو  رشیو پذ يریپذانعطاف

معنوي، مشارکت  ـ مشارکت مالی، مشارکت ذهنی يهانهیزمافزایش مشارکت شهروندان در  ۀزمین» قوي«
دردشت  ۀمحل سطح در گردشگري خلاق شهريِ ۀفیزیکی، مشارکت سیاسی و مشارکت ابزاري با توسع

 .بود برخورداراصفهان 

 .اصفهان دردشت، محلۀ اجتماعی، مشارکت خلاق، گردشگري: هاکلیدواژه

  :نویسنده مسئولmosaybisamane@yahoo.com   
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 عالی آموزش موسسه شهري، ریزيبرنامه رشـتۀ ارشـد کارشـناسـی دانشـجو

 ایران اصفهان، پیشرو، پژوهاندانش
  

 ،پیشرو پژوهاندانش عالی آموزش موسسه شهري، ریزيبرنامه گروه استادیار  مسیبی سمانه
 ایران اصفهان،
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 مقدمه
بیشترین  اقتصادي نظر از دنیا صنایع نیترمتنوع و نیتربزرگ از ییک عنوانبه گردشـگري

براي زایی درآمد گذاري،یهسرما در یمهم نقش و آورددسـت میبه را ارزي يهاافتیدر
 کیفیت ايارتق براي ابزاري به گردشگري ،21 قرن اسـت. درتهداشـ یزایاشـتغال و دولت
: 1395پازند،  و یرحیم( استشده تبدیل جهان ةدهندشـکل نیروهاي از ییک به و یزندگ
 در ياعمده تغییرات باعث گردشــگران نیاز مینات بر علاوه بعديدچن یماهیت باکه  )،111

 صــنعت یبرخ ).160: 1394 ،یهاشــم و جلیلیان ،یاعظم( شــودیم میزبان جامعه ســیســتم
 و بازدید براي افراد یجایهجاب طریق از که دانندیم اقتصــادي یفعالیت را گردشــگري

 ضــرورت فراغت، اوقات در یزندگ ســبک مدیریت .کندیم افزوده ایجاد ارزش تفریح
 از حاصـــل اشـــتغال و درآمد از برخورداري ،هاملت گو میانوگفت یفرهنگ ۀتوســـع

 ایجاد ،یفرهنگ میراث صـــیانت به اهمیت تبادلات گردشـــگري، از یناشـــ يهاتیفعال
 که ،هســتند گردشــگري صــنعت يهاتیقابل ازجمله یفرهنگ یدیپلماســ و یمل یهمگرای
ــد در را حوزه این ئینامر قدرت ــع و رش ــورها پایدار ۀتوس اند داده قرار توجه مورد کش

 گذاريارزش و مهیاســازي با ندادر تلاش دولتمردان علت همینبه. )61: 1394 (ســپهرنیا،
 از منديبهره فرصــت گردشــگري، ۀتوســع توان يادار مناطق در گردشــگري يهاجاذبه
 ،خلاق يدر گردشــگر ).762: 2،2009جوو و 1روســنتراب( آورند فراهم را آن مثبت ابعاد
ــنعت در موفقیت کلید ــگري یرقابت ص ــگران نیازهاي مینات گردش  ۀارائ طریق از گردش

همچنین  .)33: 2016هو، و لئو یانگ، ،یتاســ ،هورنگ( اســت قاخل خدمات و محصــول
ـــتراك   ،این میان . درکنندیمو یکدیگر را تقویت  گذارندیمفراینـد معمول تفکر را بـه اش

وکار اســـت. باید توجه داشـــت که روابط میان فناوري، هنر و کســـب ۀاقتصـــاد خلاق نتیج
مانی که ، رمیکنیممبلمانی که اســـتفاده  .انســـان فراگیر اســـت يهاتیفعال ۀدر همخلاقیت 

صــول مح میبریملذت  هاکه از آن ییهايفناورو  میکنیمکه تماشــا  ییهالمیف، میخوانیم
 ).2013:6ذهنی خلاق هستند (تان و همکاران، 

 شــرایط اقتصــادي، ۀبه توســع دنشــویمکه ارائه  يتجارب گردشــگري خلاق در مقصــد  
ــویماجتماعی و فرهنگی منجر  ــگري اجازه دنش ــد گردش ــهر مقص ا ت دهدیم. خلاقیت به ش

1 Rosentraub 
2 Joo 
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. بیاورد باربهمقصــد  برايو مزایاي رقابتی  دهدتوســعه  ســریع نســبتاًمحصــولات نوآورانه را 
و و یوزک( دنکنیمفرهنگی جذب  يهابخشو افرادي را از  هانیکارآفرمحصولات خلاقانه 

 ).106: 2010، 1زایکو
 مورد بیشــتر فرهنگ و تاریخ هنر، ،ســنت محلی، رســوم گردشــگري، از نوع این در 

ـــگران و گیردمی قرار توجـه  درگیر محلی خلاقیت و فرهنگ در فعالانه طوربه گردش
 روي دهدیم تنزل صـــرف گرانمشـــاهده به را هاآن که ییهافرآورده و از شـــوندمی

 عرضه فردهبرمنحص تجارب که مقاصـدي بیترتنیابه ).87: 2007، 2(ریچاردز گردانندیم
 ).12: 2004، 3(ووس آورندیم دستهب بالاتري رقابتی مزیت و ارزش کنندیم
است. شده لیدتب ي از مشکلاتاگستردهکه خلاقیت به اکسیري براي طیف  رسدیمبه نظر  

ــهرهاي خلاق  ــعۀ ش ــه)، 2000، 4(لندريتوس ــنایع خلاق  )،2009، 5ماماسي خلاق (هاخوش ص
ـــکـات )2010، 6اوکونر( در خدمت جذب طبقۀ خلاق  دنتوانیم) 2010، 7و زمینـۀ خلـاق (اس

ـــند و به2002، 8(فلوریـدا ـــاد را نجات دهند و جوامع را بهادوارکنندهیامطور ) باش هم ي، اقتص
ـــالرویکرد خلـاقیت در پیونـد دهنـد و فرهنـگ محلی را احیـا کننـد.  مورد توجه ي اخیر هاس
ــیاري از محققین علوم مختلف قرار گرفته ــگري نیز در بس ــت. این رویکرد در حوزة گردش اس

ــت. ــکوفایی اس ــد و ش ــگري خلاق"در حقیقت،  حال رش ــکل اغلب به "گردش عنوان یک ش
 .)6: 9،2010(ریچارد و مارکز شودیمگسترده از گردشگري فرهنگی دیده 

ـــع با خلاقیت   يهافرآورده مجدد احیاي گردشـــگري، تجارب و هافرآورده ۀتوس
 جنبی يهافرآورده ایجاد خلاقانه، و فرهنگی يهاییدارا مادي ارزش بر افزودن موجود،

ــعه رهگذر از ــتفاده خلاقانه، توس ــگري تجارب ارتقاي براي خلاقانه فنون از اس  و گردش
(ریچاردز،  شود نمایان گردشـگري صـنعت در تواندیم هامکان به تنفس و نشـاط افزودن
ــارکت حالنیدرع ولی ).13: 2017 ــع ر ومعتب تجارب فعال، مش  و خلاقانه ظرفیت ۀتوس

1 .Yozcu & Icoz 
2 .Richards 
3. Voss 
4 . Landry 
5 . Mommaas 
6 . O'Connor 
7 . Scott 
8 . Florida 
9 . Richards,Marques 
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 ).170: 2013(تان و همکاران،  اندخلاق گردشگري مهم يهایژگیو از مهارت ۀتوسع
 گردشـــگران ۀذائق که اســـت اياجتماعی و فرهنگی مهم تغییرات دیگر از زیر موارد

ـــ و اندداده قرارتاثیر تحـت را امروزي ـــتیس  به توجه به را ریزانبرنامه و گذاراناس
 ):2014(ریچارد، نداهداد سوق گردشگري خلاق

پیدا  اشتیاق آن به امروز گردشگران که اسـت ياتجربه "محلی فرد یک مانند زندگی" -
 .اندکرده

ــاد بنیان - ــیفتگی از امروز فرهنگی اقتص  از دیدار مثال عنوانبه( متعالی فرهنگ براي ش
 حرکت نمادین محصولات و خلاق صنایع ۀتجرب و درك يسوبه )آثار باسـتانی و هاموزه

 .دارد رشد به رو سیريم "مشارکتی خلق فرهنگ" سمت به همچنان و کندمی
 و تاریخی میراث مبناي بر تجاربی داشــتن از امروزي پســامدرن گردشـگرانۀ ذائق تغییر -

 بازتفسیر امکان فرهنگ، که ترناملموس و ترنینماد اشکال يسوبه فرهنگی ملموس منابع
 .استکرده مساعدتر را خلاقیت مبناي بر هاآن

 و شــهر ســاکنان میان جدیدي روابط خلق خلاقیت و فرهنگ روزافزون تنیدگیدرهم -
 .استهساخت را ضروري بازدیدکنندگان

ــت در ۀمحل  ــهري مهم ةرندیبرگتاریخی دردش ــر ش شــامل بازار، مراکز مهم ترین عناص
ــ سیاسی  شاخص شامل ۀاداري و عناصر تاریخی است، که به لحاظ کالبدي چهار مجموع  ـ

دردشت را  ۀبندي اصلی محلهمراه امتداد بازار، استخوانمسـجد درب امام، مسـجد جامع به
هنگی دردشــت این محدوده را فر ــــ محله تاریخی يهالیپتانســ. امکانات و انددادهشــکل 

عنوان یکی . این محله بهکندیمعنوان مرکز قوي شهري با نقش و عملکرد ترکیبی معرفی به
اق گردشگري خل ۀبراي توسع يانمونهو  استو جذاب براي گردشگر  پرتردد يهامحلهاز 

 ۀتاریخی با ارزش است. اما متاسفانه کارآمدي گذشت ياهبافتدر محلات و در مجاورت با 
رفتن  و رونق، سـرزندگی و حیات شهري در این محله در حال از بینخود را از دسـت داده 

ـــت. مهـاجرت از محلـه افزایش  ـــرمایه یـابـدمیاس ـــورت و س . ردیگینمگذاري در آن ص
اســتفاده از مردم محلی و گســترش  که یکی از اصــول اســاســی گردشــگري خلاقْازآنجایی

 ۀعبررسـی و تحلیل نقشه توسدنبال ها در فرایند توسـعه اسـت، پژوهشـگران بهمشـارکت آن
 دردشت هستند. ۀگردشگري خلاق در افزایش مشارکت مردم محل
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 پژوهش ۀپیشین
عه و توس يراهکارها، ارهایمعمعرفی گردشـگري خلاق، اصول و  ۀمطالعات بسـیاري در زمین

لین است. ازجمله اوآن روبرو هستند انجام شده ۀهنگام توسـعکه کشـورها به ییهاچالشنیز 
ـــده در این زمینهکارهاي انجام ـــاره 1ریچاردز فلوریدا  طبقۀ خلاقِبه اثر  توانیم ش . کرداش

ــکل جدیدي از  2000در ســال  2گرگ ریچاردز و ریموند گردشــگري خلاق را با عنوان ش
ـــگري فرهنگی در جهـان معرفی کرد. محققـانی از قبیل لاندري و هیترز نیز بر روي  3گردش

 . همچنین یونسکو با برگزارياندپرداختهخلاق ۀ خوشموضـوعاتی از قبیل شـهرهاي خلاق و 
پایدار در گردشگري  يهاياستراتژ يسوبه "با عنوان  2006و  2005در سال  ییهاکنفرانس

ـــگري مدنظر قرار داد. اما در داخل  نوع این ياقـدامـات لازم در جهت ارتقا "خلـاق گردش
ــهم  ،ایران ــ تاکنونبرخوردارند، زیرا در ایران  يترنییپامطالعات در این زمینه از س ناخت ش

 ییهارانسکنفاخیر برگزاري  يهاسالکمی نسبت به این گردشگري وجود داشته و تنها در 
ی جا به معرفآن در حال گسترش است. در این ۀراهکارها براي توسـع ۀبا این موضـوع و ارائ

 :میپردازیمگرفته در این حوزه صورت يهاپژوهشبرخی از 
با  یدســتعیصــناشــهر خلاق  عنوانبهاصــفهان ") در پژوهش 1393( شــفیعی و همکاران 

ري گردشــگ ۀتوســعاین موضــوع را مطرح کردند که امکان  "گردشــگري ۀرویکرد توســع
ــاق در ایران  ــهخل ــاندر  ژهیوب ـــهرهــاکل ــه ییش ـــفهــان، ب ــد اص ــانن ــایلی نظیر وجود م دل

ـــنایع خلاق  يهـافرهنـگخرده ـــالت ص  ازجملهمتعـدد، غنـاي آثـار فرهنگی و هنري و اص
شهرهاي  ۀاسـت و به این نتیجه رسیدند که پیوستن اصفهان به شبک ریپذامکان یدسـتعیصـنا

ز کردن آن از شهر و متمای فردمنحصـربهتصـویري  ۀارائمثبتی نظیر  يامدهایپخلاق یونسـکو 
ــگر عنوانبه ــد گردش ــگري و  توأماني خلاق و رونق یک مقص ــنابازار گردش ــتعیص  یدس

 اصفهان دارد.
 ازشـهر اصفهان  ۀگانپانزدهمناطق  يبندسـطح") در پژوهش 1393مختاري و همکاران ( 

ــاخص لحاظ ــتفاده از مدل  يهاش ــهر خلاق با اس  ۀنگاپانزدهمناطق  "يامنطقه يزیربرنامهش
شــهر خلاق  يهاشــاخصشــهر اصــفهان را با فاکتورهاي خلاقیت و اســتعداد و فناوري از 

رداري که میزان برخو دهدیمکردند. نتایج حاصل از مطالعات نشان  يبندسطحو  يبندرتبه

1 . Richard 
2 . Richards & Raymond 
3. Landry 
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لاف و اخت نیستخلاق به یک صورت  يهاشاخص لحاظ ازشـهر اصفهان  ۀگانپانزدهمناطق 
ــفه ــهر اص ــعیت  ،ان وجود داردزیادي بین مناطق ش ــاخصاین  لحاظ ازکه بهترین وض  اهش

شهر اصفهان با  ی،طورکلبه. اندداشته 14و  13 ايمنطقهو کمترین را  6 و 5، 3، 1 هايهمنطق
 پتانسیل حرکت به سمت شهر خلاق را داراست. ،شدهانجام يهالیتحلتوجه به 

ـــترو  ـــگري  يفنّاور" در پژوهش  )2013( کاس ـــهرجدید و گردش نوعی  "پورتو در ش
 یشــنهادجدید پ يهايفنّاوراســتراتژي توســعه براي گردشــگري خلاق با توجه ویژه به نقش 

ـــعـبراي  يامرحلـه. مـدلی هفـت کرد ـــهر پورتو که در آن ۀتوس ـــگري خلـاق در ش گردش
ـــده دنکنیمجدید نقش مهمی را ایفا  يهايآورفن ـــبکه نیز ارائه ش ـــت. ش  یک عنوانبهاس

یا / اســـت. این مطالعه عوامل کلیدي خلاق وورودي مداوم از این مدل در نظر گرفته شـــده
ر پیشــنهادات گردشــگ ۀتوســعبراي  هاآن ةبالقو يهافرصــتاز  يمندبهرهفرهنگی را جهت 

ــویق  ــگري  ذکرقابلو  کندیمخلاق تش ــت که این نوع از گردش ــتی تواندیماس براي  فرص
 ل از این عوامل باشد.حاص يوکارهاکسببهبود 

 يهامکانگردشگران خلاق  يهادگاهیدبه بررسـی  )2013(1پژوهش تان و همکاران در 
 يهاازتابببیرونی و  وانفعالاتفعلکه  اســتنشــانگر آن  هاافتهیاســت. خلاق پرداخته شــده

 ۀخلاق گردشــگران اســت و آگاهی شــرط لازم براي ایجاد تجرب ۀتجربمدل  ةســازند درونیْ
ــتخلاق  ــایر تجربیات  اس ــودیمو موجب افتراق آن از س ــنا، کوریورا و ش ــاکس . روس، س
ه این ب "رویکرد خلاقانه : بایشــناســباســتانگردشــگري " با نام) در پژوهشــی 2017( 2دیوتز
ـــنتیجه  ـــگري مبتکرانه  يهابنگاهکه  دندیرس ـــگري م توانندیمگردش یراث به جذب گردش

 عنوانبه نتوایمرا  نامشـهودمحققین، میراث باســتانی  نظر ازکمک کنند.  نامشــهودباسـتانی 
ـــتانی يهامکاندانش ناشـــی از تفســـیر خود بازیگران از  یرقابل فیزیکی غ نظر ازکه  ايباس

ابر است و با ملموس بودن بر تعریف کرد. میراث باستانی غالبا اندشدهیا نابود / واند دسترس
ا پیشنهاد بتواند ارائه دهد. ب نامشهودمیراث باستانی  که شـودیماین منجر به حذف تجربیاتی 

تی که ارزش توریس کنندیماسـتدلال  هاآنارچوب گردشـگري باسـتانی، هدر چ دنظریتجد
بوغ آن را اســتفاده از ن ۀو لازم دنابییمبهتر تحقق  نامشــهودهر دو میراث باســتانی ملموس و 

 .دانندیمخلاقانه 

1. Tan 
2 .Ross, Saxena, Correia, Deutz 

 

                                                           



 329 | ریزي و مسیبیمسیبیان

 ۀمحل یک ۀتوسع سمتبه حرکت") در پژوهش 2019( 1جردينژاد و پورزکریا، فدایی 
نامه با استفاده از پرسش" رشت بازار تاریخی محله محور فرهنگ بازسـازي: خلاق و فرهنگی

ـــ swotو تکنیــک  ـــیص ـــنــایع خلــاق محلی،  ۀدر قــالــب چهــار خص محیط فرهنگی، ص
ـــاخـتیز ـــگري خلـاق به  يهـارس ـــتراتژ، تدوین لیوتحلهیتجزفرهنگی و گردش و  هاياس

 يهانبهجو به این نتیجه رســیدند که با توجه به  ندگردشــگري خلاق پرداخت يهااســتیســ
اجراي  ۀنمطلوب در زمی ۀمختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی محلی، براي رسیدن به نتیج

 ةددیمتروکه و فضــاهاي آســیب يهاقســمتبازســازي و مرمت  فرهنگیْ ۀراهبردهاي توســع
 .استمورد نیاز  بازار

ی با باســتان راثیمدر  افزایی مشــارکتهمپژوهشــی با هدف ) 2020(2 روس و ســاکســنا 
به  ،اجرا در آورد. در این پژوهش ۀبه مرحل پرتغالشهر النتژو خلاق در  يگردشگررویکرد 

که  ايباستانی هايمکانمتنوع از  يهاقرائت ۀگردشگري در ارائ دهندگانارائهنبوغ خلاقانه 
ررسی باستانی را ب يهامکانتمرکز دارد و گردشگري خلاق در  اندشـدهاز نظر فیزیکی گم 

ـــان  يهاافتهی. کندیم ـــتکه  دهدیمپژوهش نش ـــارکت در ایجاد  يهافرص نوآورانه و مش
ـــب ـــاجـدید در  يوکـارهـاکس ـــتانی  يهاتیس منجر به تقویت جذابیت بازار  تواندیمباس

 و یک منبع با ارزش گردشگري خلاق ایجاد کند. شودگردشگري 
خلاق  يدر خصوص گردشگر هکنشان داد  حاضـر از پیشـینه تحقیق ياخلاصـهبررسـی  

ردشگري گتاثیردر مورد  یمستدل یمنابع علمولی  ،استمتعددي صورت گرفته يهاپژوهش
ه کو پژوهش حاضــر خلاق در افزایش مشــارکت اجتماعی در محلات شــهري وجود ندارد 

اق گردشــگري خل ۀبررســی نقش توســع به یشــیمایو پ ياســناد پژوهش يهاروش کمکبه
ـــهروندان ـــارکت اجتماعی ش ـــهري در افزایش مش  لازم يدر نوع خود از نوآور هپرداخت ش

 .شودیممحسوب  ن حوزهیبرخوردار است و جزو منابع دست اول در ا
  

1 . Pourzakarya, Fadaei Nezhad & jerdi 
2 . Ross, Saxena 
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 مبانی نظري
 خلاق گردشگري -1
ظاهر شدند،  1990در کشـور پرتغال و در اواسـط دهۀ  احتمالاي گردشـگري خلاق هاشـهیر

ـــیون اروپــا پروژة یوروتکس در زمـانی  دکننـدگــانیـتولکمــک بـه  منظوربـهرا 1کــه کمیس
د از محصولات کسانی که به تولی هاآن سازدستی و براي تشخیص محصولات دسـتعیصـنا
ـــطلاح 3: 2010ي کرد (کمپل، گذارهیپاد پرداختنیمانبوه  ـــور ] خلاقیت[). این اص در کش

براي توسعۀ راهبرد گردشگري خلاق با ایجاد گردشگري  هاتلاشنیوزیلند که در آن، اولین 
قعی ، که احساسی واشودیمشـکل پایداري از گردشـگري تعریف  عنوانبهصـورت گرفت 

ـــمیغبراي فرهنـگ محلی از مجاري  ـــی هاکارگاه ی،ررس محلی و تجارب خلاق ي آموزش
ي کوچک و در خانه و محل هاگروهي آموزشـــی در هاکارگاه . در این میان،کندیمایجاد 

خود  به کشف خلاقیت دهدیم، که به بازدیدکنندگان اجازه شـودیمکار هنرمندان تشـکیل 
ـــیاري از تعاریف  ترکینزدبپردازنـد و به مردم محلی  ـــوند. بس ـــناختهش ـــدهش ۀ نیزم در ش

ــگر ــگري فرهنگی مربوط گردش ــویمي خلاق به گردش ــگري خلاق دنش ي از اهجنب. گردش
براي بازدیدکنندگان بســیار مناســب است و با  که، شـودیمگردشـگري فرهنگی محسـوب 

 ).18: 2012، 2(کاسترو شودیمافزایش تقاضا فرصت براي شکوفایی و توسعه فراهم 
ي هامکاناست، هرچند که ي زیادي توسعه یافتهکشورهاگردشـگري خلاق در  درواقع  

متفاوت تعریف مختص خود را از این نوع گردشــگري دارند، ولی تشــابهات زیادي از قبیل 
عاریف به نیز در ت هامهارتي خلاق و توسعۀ هالیپتانسمشـارکت فعال، تجربۀ معتبر، توسـعۀ 

 ).3،2013:1(تان و همکاران خوردیمچشم 
که به  دانندیمي از گردشــگري اگونه) گردشــگري خلاق را 2000د (ریچاردز و ریمون 

مشــارکت، که مشــخصــه  واســطهبهگردشــگران امکان یادگیري و کســب تجارب جدید را 
 ).18: 2000. (ریچاردز و ریموند،دهدیم اصلی این نوع از گردشگري است،

دشگري خلاق ، سازمان ملل و سازمان فرهنگی شبکۀ شهرهاي خلاق، گر2006در سال   
ــمت  ــفر به س ــارکتی در هنر، میراث فرهنگی و اتجربهرا س ي درگیر و معتبر، با یادگیري مش

1 .Eurotex 
2.Castro 
3. Tan et al 
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طریق ارتباط و اتصــال با کســانی که در این محل اقامت  از شــخصــیت خاص از یک محل،
 .)3: 2006تعریف کرده است (یونسکو،  دهندیمرا شکل  شانیزندگکنند و فرهنگ می

 :دکنیماهمیت گردشگري خلاق در بریتانیا اشاره  دو دلیل اصلیِ) به 2001(1بریگز 
از مکانی که در ارتباط با هنر و  بخشتیرضــاعمیق و  ياتجربهاز گردشــگري  گونهنیا -

 ).منظور مکانی فرهنگی و هنري است( .دهدیمفرهنگ است ارائه 
و  زانداچشــماز  يترقیعمتا به درك  ســازدیماین گردشــگري بازدیدکنندگان را قادر  -

زندگی در بریتانیا برسـند. بازدیدکنندگان اگر خواهان نقاشی ، عکاسی، شعر یا رمان هستند 
 در بریتانیا الهام بگیرند. توانندیم
ـــیلوا  در  خلاق گردشـــگري در وکارکســـب مدل"نام به يامقاله در) 2010( 2واس

 بازدید يهاروش و یمل يهاداده و ياکتابخانه اســنادي روش از اســتفاده با "بلغارســتان
ــید نتیجه این به یمیدان ــگري که رس ــع تواندیم خلاق گردش ــودآور و پایدار ۀتوس را   س
 یبررســ" نام به يامقاله ) در2013ریچارد (. آورد ارمغان به کشــور جوامع کوچک براي

 شکل یک عنوانبه تواندیم خلاق گردشـگري که کندیم بیان چنین "خلاق گردشـگري
ــگري از ــبکه گردش ــرف و دکنندگانیتول یتوانای به که ياش  با ارتباط در کنندگانمص

ــتگ هاآن از ایجاد ارزش و یکدیگر  در) 2013( 3کین .گیرد قرار توجه مورد دارد یبس
 که رســید این نتیجه به "خلاق گردشــگري در خلاقانه ۀتجرب مدل یک" نام با یپژوهشــ

 یفرهنگ ،یاجتماع یآگاه ،یخودآگاه باید ابتدا خلاق يدر گردشگر خلاق گردشگران
  داشــته تجارب خلاقانه خلاق گردشـگري در بتوانند تا باشـند داشـته ذهن در را یمحیط و

 .دهند ادامه خود ۀتوسع به وباشند 
  

1. Briggs 
2 Vasilva 
3 . Ken 
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 ): شاخص و متغیرهاي سنجش وضعیت گردشگري خلاق در محله1جدول (
 پایایی متغیرها شاخص

 يریپذانعطاف
 و پذیرش

و زیباســازي محله و محافظت از مناظر زیبا در اطراف  ســتیزطیمحتوجه به حفظ 
ـــط اهالی، تمایل به محافظت از هاارزشمحلـه، پـذیرش بـاورهـا و  ي جدید توس

ـــتقبال از اختراعات و هـاارزش ـــته، اس ي مردم محله، هاينوآوري فرهنگی گـذش
استقبال از گردشگري توسط ساکنان محلی، استفاده از نمادهاي فرهنگی و محلی و 

 ســتیزطیمحملی در معابر و میادین محله، اســتفاده از مواد محلی مناســب براي 
ـــمحلـه، اعتمـاد به افراد  ـــمدر  کردهلیتحص ي و ادارة امور محله، پایگاه ریگمیتص

 ي جدیدهادهیار محله، و گرایش مردم به سمت مناسب براي اقامت فرهیختگان د

11 

ابتکار عمل و 
 نوآوري

ي خلاقانه براي حل مشـــکلات گردشـــگري، برگزاري هاحلراهامکان اســـتفاده از 
ي هنري و هاشــگاهینمابراي جذب گردشــگر و برپایی  هاجشــنو  هاجشــنواره

ـــازي مناظر و  ـــتراحت هامنظرهفرهنگی، زیبـاس ي دهکده، اماکن عمومی براي اس
براي جذب  هارســانهي اجتماعی و هاشــبکهگردشــگران و مردم محله، تبلیغات در 

همراه آموزش، ی بهدستعیصـناي جدید براي فروش هاروشگردشـگر، اسـتفاده از 
ــت با تهیۀ فیلم و ســریال، حمایت از هاجاذبهتبلیغات  ــگري محلۀ دردش ي گردش

گري کارآفرینی توسـط مســئولان محلی، نوآوري در بین اهالی در ي گردشـهابرنامه
 ارائۀ خدمات گردشگري

10 

 يریپذسکیر

ي فردي و ترس از خطر شـــکســـت هاتیفعالتوانایی پذیرش پیامدهاي ناکامی در 
ــرمایه،  لیدلبه ــکیرکمبود س ــتقبال از ریپذس ــی، اس ــاس ي براي تحقق الزامات اس

ي براي اشتغال افراد غیر محلی، آمادگی سازآمادهي مرتبط با گردشـگري، هاتیفعال
ــتغالي هاتیفعالبراي آموزش افراد در  ــهري، خوداش ــرمایه از منابع ش ی، جذب س

ــت و  ــهرهاي مختلف به محلۀ دردش ــرمامهاجرت از ش ي در آن، افزایش گذارهیس
ي زمینه براي هنرمندان و سازآمادهصـنایع کوچک و مشاغل با توجه به گردشگري، 

حصولات ی و مدستعیصنای در محله، امکان تهیه و فروش دستعیصـناتولیدکنندگان 
ـــارکت مردم محله در  ـــگران، مش ی و طلبجاهي جدید، و هاتیفعالهنري به گردش

 ي جدید در محلۀ دردشتهاتیفعالپایداري مردم براي شروع 

13 

رهبري و 
 مدیریت

براي هدایت محله به سمت توسعۀ گردشگري خلاق و اقتدار توانایی مدیران محلی 
ـــط مدیران محلی،  مـدیران محلی در بین مردم، توجـه به خلاقیت افراد محلی توس

ی و موانع قانون کار گرفتن افراد ماهر و متخصص در امور مدیریت محلی، تسهیلبه
ـــط مد هاتیفعالنهـادي در حوزه هنري، نظـارت و مـدیریت  یران و تولیدات توس

ـــب مدیران  ـــب  هادهکدهمحلی، عملکرد منـاس ـــعۀ مناس در جذب خدمات، توس
، توانایی مدیران محلی براي برقراري ارتباط با ونقلحملي ارتباطی و هارسـاختیز

سـایر محلات شـهر اصــفهان، تمایل این افراد و مدیران براي انتقال دانش مربوط به 
 گردشگريی، و تمایل مدیران براي حمایت از دستعیصنا

10 
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 ): 1جدول (ادامه 
 پایایی متغیرها شاخص

سرمایۀ 
 اجتماعی

مشــارکت مردم محله در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادي و ســیاســی محلۀ دردشــت، 
ـــکل یا حوادث براي دیگران)، هاتیموقعوحدت و همدلی بین مردم در  ي مختلف (مش

اسـتقبال از گردشـگران و مسافران توسط ساکنان محله، روحیۀ کار گروهی در بین مردم 
ـــگران،  ـــگري خلاق آگاهی مردم محلی از نیازهاي بازار و گردش ـــعـۀ گردش براي توس

هنري، آمادگی براي مشـــارکت مردم در  -ي فرهنگیهاتیفعالمشــارکت مردم محله در 
نگی ي فرههاتیفعالی، امکان مشارکت گردشگران در دسـتعیصـنای و تولید داشـتغالخو

ــناخلاق مانند  ــتعیص ــگران در حفاظت از میراث دس ــارکت مردم محلی و گردش ی، مش
فرهنگی محلۀ دردشـت، افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش همکاري مردم در سطح محله، 

 گردشگري جذب هاتیفعالافزایش مشارکت مردم در 

11 

؛ کیانی ســلمی و صــفري، 1396؛ دوســتی، 1394؛ بیگدلی، 20111 ،کیاســتولار؛ 1398ماخذ: عینالی و همکاران، 
 1398؛ دوستی و همکاران، 1398

 
 مشارکت -2

 مشارکت از فلسفی عمدتا اتینظر و انهیگراعمل اتینظر بین تعارض که است معتقد2هال 
 پیدا متفاوتی معناي با زمان طی و شود بدل یچندوجه مفهومی به مشارکت ه کهشـد سـبب

تعهد  و عمل عنوانبه مشارکت بین دیبا ی،شناختجامعه دید ). از40: 2007شـود (نیک بین، 
 در فعالانه شــرکت ،اول معناي در مشــارکت از  شــد؛ تمایز قائل وضــع ای حالت عنوانبه و

 گروهی تعلق ،دوم معناي در و دارد نظر شدهانجام اجتماعی فعالیت به و شودمراد می گروه
 بُعد از مشارکت که است معتقد 3 یاوکل .مد نظر است آن هستی سهمی در داشتن و خاص

 آنان ییتوانا و رشیپذ شیافزا تیدرنها و مردم سـازيحســاس" از اسـت عبارت کاربردي
 ،ریز فیتعر در اوکلی ."افتهیســـازمان يهاتلاش براســـاس ،هابرنامه ییگوپاســـخ براي

 عنوانبه مشـارکت و4 داشــتن سـهم مفهوم به مشـارکتد: سـازیم ترمشــخص را مشـارکت
 و ياتوسعه يهاتیقابلمهارت،  از کنندگانمشارکت شـدن برخوردار عنیی 5يتوانمندسـاز

 توســعه يهاياســتراتژ حیاتی جزء عنوانبه را مردمی مشــارکت گالتْي.ریگمیتصــم توان
 وةنح اولا مشـــارکت ،وي دگاهید ز: اداندیم عمده عملکرد ســـه واجد آن را و داندمی

1 .Stolarick et al 
2 .Hall 
3 .Okley 
4.Contribution 
5 .Empowerment 
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 مشارکت دوما ؛کندیم را تضمین ارزشـمندي احسـاس و مردم با دولت غیرابزاري برخورد
ــلی الحلّ عنوانبه ــکلات اص ــرا در مش ــماربه خود اجتماعی طیش  ،آن بر علاوه ؛رودیم ش

 به آن قیطر از توانندیم محلی جوامع و هاگروه که کندیم عمل کانالی عنوانبه مشـارکت
 بدون ،گالت دید از ؛کنند پیدا یدســـترســـ يریگمیتصـــم تربزرگ و کلان يهاعرصـــه

 ).3: 2004بود (واحیدا،  دنخواه نتیجه بی هم و غیرمردمی هم توسعه تدبیرهاي مشارکتْ
که اندییهاتیفعال از دسته آن انهیجوتمشـارک يهاتیفعال، 2پاول و1 آلموند دگاهید از 

 يهاانجمن اثر بگذارد. گذاريتســیاســ روي بر هاآن راه از کوشــدیم معمولی شــهروند
ــ نیترمهم داوطلبانه ــکلۀ عرص ــازمانو  يریگش ــارکتی يهاتیفعال یدهس  جامعه در مش

مدنی دارد.  ۀجامع با تنگاتنگی ارتباط اجتماعی مشــارکت ،نظر نیا از .گردندیم محســوب
 فرهنگی چند و يچندبعد ،چندجانبه جامع، عام، اجتماعی، ندیفرآ کی عنوانبه مشــارکت

، نیبکیندهد ( شرکت توسـعه مراحل ۀهم در را مردم يهاگروه همه سـعی دارد که اسـت
2007 :40.( 

ــارکت  ــاخص از یکی امروزه مش ــازمانی بلوغ و يرهبر يهاش ــوب جامعه س  محس
 مردم موفقیت باعث اینکه بر علاوه مشــارکت). 5: 1391 ،قیطرانی و قدرجانی (شــودیم

 را مردم دانش و هامهارت اعتماد، شــودیم مشــانیخودتنظ و خودگردان يهاتیفعال در
 ).1395:12 ،رسولی( دهدیم افزایش است مشارکت نهایی محصول که

است که از شـناسـی مشـارکت شـهروندان در جامعه ارائه شــدهمختلفی در نوع يهامدل 
) هشت نوع 1969( 3نردبان مشـارکت اسـت. مدل نردبان مشارکت آرنشتاین هاآن نیترمهم

 5و درمان 4نردبان ظاهرفریبی  يهاپله نیترنییپا. کندیمیا مرحله از مشـــارکت را تقســـیم 
که از سوي تعداد اندکی از  دهندیمهسـتند. این دو پله سـطوحی از عدم مشارکت را شرح 

فعال  ، یک نقشهاپله. در بالاترین اندشدهکردن مشارکت واقعی طراحی  جاجابهافراد براي 
درت شراکت، تفویض ق يهانام با هاپلهکه این  ابدییمو درگیرانه براي شهروندان انعکاس 

مردم وارد مشارکت و همکاري با مسئولان  هاآنکه در  شوندیمو کنترل شهروندي شناخته 
 ).217: 1969ین، اتش(آرن شوندیماجرایی 

1 .Almond 
2 .Pawel 
3 .Arnstein 
4 .Manipulation 
5 .Therapy 
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) نیز در زمینۀ مشارکت مدل دیگري مطرح کرده است. طبق نظر او، پنج 1995(1توماس 
ه به نوعی ککنند (اتخاذ  توانندیمکه نمایندگان مردمی  گیري وجود داردرویکرد و تصمیم

موازي اســت). در یک ســر طیف متولیان عمومی تصــمیمات  با نردبان مشــارکت آرنشــتاین
و در سر دیگر طیف مدیران بخش عمومی، بعد از  رندیگیممسـتقلی را بدون دخالت مردم 

. در بین درنیگیمرایزنی کامل و گسـترده با مردم، تصمیمات مستقلی را بدون دخالت مردم 
وه ي را، از قبیل انتخاب گراین دو سـر طیف، مسـئولان سطوح مختلفی از مشارکت شهروند

 ).1184: 2007، 2(کالاهان نندیگزیمبر  ترگستردهمشاوران تا فرایند بسیار 
ــگر يهايهمکارامروزه، در آمریکا و انگلیس،   ــبتامري  انهگردش ــت. گف انس ته رایج اس
ـــودیم ـــلی براي این همکـاري ایجـاد  ش ـــدهايرقابتی در  وتـابتـبیـک دلیـل اص  مقص

گردشــگري به احســاس  يهااســتیســمشــارکت در تدوین  یطورکلبهگردشــگري اســت. 
ـــگري  فقـدرت و برابري، مزایـاي  ـــودیممنجر  افتهیـبهبودو یـک گردش ـــون ش ، 3(میس

2012:227.( 
 يکشورهاگردشگري  ۀتوسع يهابحثمهم در  يامسئلهمحلی  ۀمفهوم مشـارکت جامع 

رشد گردشگري انبوه و تاثیرات منفی آن بر جوامع  ۀرابط ةدربار امعمولجهان سوم است که 
جهان سوم، رشد گردشگري اغلب با ایجاد پیوند محلی  يکشورها. در کندیممحلی بحث 

اســـت (هال و همراه نبوده يامنطقه يهاحوزهو  هابخشدر توزیع مزایاي رشـــد در جامعه، 
 .)170: 2000ریچاردز، 

ــر 1993(4جنکینز   ریزي گردشــگري راه مشــارکت محلی در برنامه) هفت مانع را بر س
 از: اندعبارتطور خلاصه ه. این عوامل بداندیم تاثیرگذار

 ریزي مشکل دارند؛برنامه ةدر فهم موضوعات تخصصی و پیچیدا معمولمردم  ۀعام -
ونه یا تصمیمات چگ شودیمریزي چگونه اداره که فرایند برنامه دانندینم لزوماًمردم  ۀعام -

 ؛شوندیماخذ 
 گیري بسیار دشوار است؛عقاید و آراي مختلف در فرایند تصمیم ۀدر نظر گرفتن هم -
 بی اعتنایی در میان تعدادي (نه اکثریت) از شهروندان مشهود است؛ -

1 .Thomas 
2 Callahan 
3.Meyson 
4.Jenkins 
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ـــارکت محلی مورد نیاز  يهاپروژهزیادي در رابطه با انجام  ۀزمـان و بودج - ـــهري با مش ش
 است؛

 بر است؛در خصوص مشارکت جامعه زمان گیريفرایند تصمیم -
ـــمیم گیري، - ـــدت تحتکارایی کلی (زمان، بودجه و اجراي هماهنگ) به و فرایند تص  ش

 ).204: 2010، 1(میسون ردیگیمقرار تاثیر

 ): شاخص و متغیرهاي سنجش وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در محله2جدول (
 شاخص زیر شاخص

میزان سرمایه گذاري مشترك در محله و دریافت کمک بلاعوض به مردم محله در افزایش 
 جهت توسعۀ گردشگري خلاق در محله

 مشارکت مالی

ــگران،  ــکلی به گردش ــگري، انتقال پیام به هر ش توجه اهالی به امور محله در زمینۀ گردش
 اعتماد به مدیران شهري و محلی

ــت  مشـــــارک
 معنوي _ ذهنی

مشـارکت در نگهداري از گیاهان و فضـاي سـبز در سـطح محله، مشارکت افزایش میزان 
ـــارکت در  اهـالی در نظافت محله، میزان علاقه به کار بدون مزد براي ـــعۀ محله، مش توس

 و پسماند هازبالهآوري تفکیک و جمع

ــت  مشـــــارک
 فیزیکی

مشـارکت در انتخابات و جلسـات شـوراي شـهر، حضور در جلسات علنی شوراي شهر، 
 رکت در انتخابات مختلفمشا

ــت  مشـــــارک
 سیاسی

در اختیار قرار دادن محل یا مکان براي اســتقرار گردشــگران، در اختیار قرار دادن امکانات 
شــخصــی در اختیار گردشــگران، در اختیار قرار دادن افراد تحت امر در زمینۀ توســـعه 

 گردشگري

ــت  مشـــــارک
 ابزاري

 1396؛ عباسی و شبانی، 1394محمودي، ؛ بیشمی و 1398ماخذ: عینالی و همکاران، 

 پژوهش شناسیروش
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسـی وضعیت گردشگري خلاق در محلۀ دردشت شهر 

اســت، پس هدف اصــفهان و اثرات آن در مشــارکت اجتماعی شــهروندان پرداخته شــده
ـــ کاربردي و ماهیت ـــ  روش آن توصیفی ـ  و هادادهآوري جمع منظوربهتحلیلی است.  ـ

اي و پیمایش میدانی اســتفاده شــد. قلمرو اطلاعات مورد نیاز پژوهش از مطالعات کتابخانه
مکانی تحقیق نیز محله تاریخی و گردشـگري دردشـت شهر اصفهان است. جامعۀ آماري 

نفر  3361خانوارهاي ساکن در سطح محلۀ دردشت با جمعیت  1395طبق سرشماري سال 
خانوار ساکن در  206ة کوکران شداصـلاحر) بودند که با اسـتفاده از فرمول خانوا 1136(

1. Meyson 
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 4عنوان حجم نمونه و تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند و البته براي افزایش اطمینان محله به
سـرپرسـت خانوار ساکن  210نمونه نیز به آن افزوده شـد. بنابراین حجم نمونۀ این تحقیق 

اصــفهان اســت. براي انتخاب پاســخگویان، از روش در محله گردشــگري دردشــت شــهر 
هاي وابسته ي متغیرسازیاتیعملتصـادفی ساده استفاده شد. در ادامه، جهت تحلیل بهتر، به 

) و 2) و مســتقل (مشــارکت اجتماعی شــهروندان) (جدول 1جدول (گردشــگري خلاق) (
ــنامه در ابعاد و  ــش ــوع موردِ بحث هانهیزمتدوین پرس ــد. جهت ي مربوط به موض اقدام ش

امه اعتبار پرسش ن است.گردآوري اطلاعات از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده شده
آلفاي  استفاده از پایایی با و سـطح اسـتشـده دییتأتوسـط کارشـناسـان و جامعۀ نخبگان 

ـــت آمـدهبـه 805/0کرونبـاخ  ـــت. دس ـــت، کـه بیـانگر قابلیت اعتماد و پایایی آن اس اس
ي آماري تی هاآزمونبا  و SPSSافزار نرمي کمّی و در هاروشبه  هاداده تحلیلوتجزیه
ـــورت گرفته PLS افزارنرمو  ي و فریدمنانمونهتک  ـــاختاري ص ـــت. و معادلات س اس

ــت، اولین مرحله تعیین چهارچوب نظري بر  ــاختاري داراي مراحل مختلفی اس معادلات س
اســاس تجربۀ محقق و ادبیات نظري اســت. یک مدل معادله ســاختاري مفروض، در واقع 

ــخص ــاختار علی مش ــده بین مجموعهیک س ــازهش ــاهدهاي از س ــت که هاي مش ناپذیر اس
توان آن را ازلحاظ شـــود و میگیري میاي از نشـــانگرها اندازهتوســـط مجموعه یک هر

خصوص آزمود. یک مدل کامل معادلۀ ساختاري شامل دو مؤلفه برازش در یک جامعۀ به
هاي اسـت: الف) یک مدل ساختاري که ساختار علی مفروض بین متغیرهاي مکنون سازه

ـــاهده ـــتقیم مش ـــتنظري که به گونه مس ـــخص می پذیر نیس نماید؛ ب) یک مدل را مش
ونۀ شــده یا نشــانگرها متغیرهایی که به گگیريگیري که روابط بین متغیرهاي اندازهاندازه

کار ها برآورد تقریبی بهپذیر اســـت و متغیرهاي مکنون را که براي آنمســـتقیم مشـــاهده
ــتگی ی هاي گروه نمونهکند. وقتی دادهرود، تعریف میمی اریانس ا کووبه ماتریس همبس

توان تبدیل شوند و توسط یک سري از معادلات رگرسیون توصیف گردند آن مدل را می
اي که نمونه از آن بیرون آمده است تحلیل کرد. این منظور بررسی برازش آن در جامعهبه

هاي خطا و چندین اندازه تحلیل برآوردهایی از پارامترهاي آن مدل ضرایب مسیر و جمله
ـــت میهاي نمونه بهدگی آن مدل با دادهبراي برازن دهد. برآورد پارامترها و اطلاعات دس

منظور انجـام تغییرات احتمالی و آزمون دوبارة مدل نظري مورد توان بـهبرازنـدگی را می
 ).283: 1393زاده و همکاران، کریم( بررسی قرار داد

 



 1400پاییز |  55شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 338

 مورد مطالعه ةمحدود
دقیقه شرقی  39درجه و  51 مختصات جغرافیایی شهر تاریخی اصفهان در مرکز ایران داراي

اصــفهان ســومین شــهر کیلومتر اســت.  107027مســاحت  دقیقه شــمالی و 38درجه و  32و 
این شهر در آذر  اسـت.و مشـهد  تهرانسـومین شـهر پرجمعیت ایران پس از  و بزرگ ایران

شــهرهاي  ۀعنوان نخســتین شــهرهاي ایران به شــبکبه رشــتهمراه ) به2015(دســامبر  1394
ــکوخلاق جهان زیر نظر  ــت یونس ــت .پیوس ــمار  محلۀ دردش ــهر به ش از محلات تاریخی ش

ـــکل گرفته رودیم ـــلجوقی ش ـــتـۀ اولیۀ آن در عهد س ـــفوي تکمیل  کـه هس و در زمان ص
 9,86 است و سه اصفهان ۀدر منطق محلۀ دردشت ،است. طبق تقسیمات جدید شهريگشـته

نفر  5891 محلۀ دردشت، جمعیت کل 1397 سال ۀآمارنام طبق. دارد کیلومتر مربع مساحت
محور گردشگري در دردشـت از محلات بزرگ، با قدمت و مشـهور اصـفهان است.  .اسـت

، دردشت ۀبازارچ از و پس شودابن سـینا و منار گلدسـته آغاز می ۀمدرسـ از محلۀ دردشـت
آرامگاه ، دردشت يهامناره ،مسجد آقانور، حمام دردشت، سقاخانه، سراي دردشتکاروان

لت خصـــ بنابراین. شـــودمیدان عتیق ختم میبه تاریخی جواهري  ۀخانو ســـلطان بخت آغا 
 .کندیمگردشگري محله ضرورت توجه به خلاقیت در گردشگري را ایجاب 

 در شهر اصفهان محلۀ دردشت): نقشه 1شکل (

 
 1399منبع: پژوهشگران، 
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 پژوهش يهاافتهی
 8/73سرپرست خانوار پاسخگوي تحقیق  210از بین  که توصـیفی تحقیق نشان داد يهاافتهی

ــد زن بودند 2/26درصــد مرد و  ــد آنان نیز مت 6/77که  ،درص ــنادرص  ،هل بودند. از نظر س
الی  41درصد بین  5/29سال،  40الی  31درصـد بین  39سـال،  30الی  20درصـد بین  9/21

 47حدود  ،لحاظ درآمديبه. داشتندسال سن  50تر از درصد پاسخگویان بالا 5/9سال و  50
حصیلی . از نظر تداشتندرا  رانیکارگر در ا کیمتوسط حقوق درصـد پاسـخگویان بالاتر از 

درصد  6/47، پلمیدفوقدرصــد  6/7درصـد دیپلم،  5/10، ترنییپادرصـد سـیکل و  5/9نیز 
 ).3(جدول  بودندو بالاتر  سانسیلفوقدرصد  8/24لیسانس و 

 ): وضعیت تحصیلی پاسخگویان3جدول (
 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیلات
 5/9 5/9 20 ترنییپاسیکل و 

 20 5/10 22 دیپلم
 6/27 6/7 16 فوق دیپلم

 2/75 6/47 100 لیسانس
 100 8/24 52 فوق لیسانس و بالاتر

 - 100 210 جمع
 1399تحقیق،  يهاافتهی: ماخذ

 گردشگري خلاق يهاشاخصوضعیت  -
 شهر اصفهان محلۀ دردشتجهت تحلیل و بررسـی وضـعیت گردشگري خلاق در  ،در ادامه

 يهاشاخصکه  دهدیماسـتفاده شـد. تحلیل میانگین عددي نشان  يانمونهتک  tآزمون از 
ـــکیر ـــاخص 46/12تی  ةو آمار 01/4با میانگین عددي  يریپذس ـــرمایۀ اجتماعی، ش با  س

ـــاخص  89/12و  44/3، رهبري و مدیریت با میانگین 50/15تی  ةو آمار 53/3میـانگین  و ش
) قرار 3آزمون ( ةبالاتر از عدد انداز 89/9 ةو آمار 39/3ابتکـار عمـل و نوآوري بـا میانگین 

ـــاخص  ـــبتاً مطلوبی قرار دارند و تنها ش ـــعیت نس  ذیرشْو پ يریپذانعطافگرفتـه و در وض
ـــورت از مطلوبیـت عـدد مورد نظر آزمو ترنییپـا ن قرار دارند و تفاوت آن از میانگین به ص

اصفهان در سطح  محلۀ دردشتگردشـگري خلاق در  يهاشـاخص ۀ. ضـمنا هماسـتمنفی 
 يریپذسکیرمیزان  ،گفت که در این محله توانیمدرصـد معنادار هستند. لذا  01/0آلفاي 
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گردشــگري خلاق در وضــعیت بهتري قرار داشــته و  يهاشــاخص یۀبقشــهروندان نســبت به 
ـــکیروجود  ـــع يریپـذس ـــهرونـدان عاملی براي توس ـــگري خلاق در این محله  ۀش گردش

ـــت. چنـانچـهبوده ـــهرونـدان این محلـه، توانـایی پذیرش پیامدهاي ناکامی در  اس در بین ش
ین است و کمبود سرمایه نسبتا پای لیدلبهو ترس از خطر شکست سـت فردي بالا يهاتیفعال

دست  گردشگري ۀتوسع ۀبراي تحقق الزامات اساسی خود در زمین کنندیمشهروندان سعی 
 مختلفی بزنند.  يهاسکیربه 

دیدگاه  از t ي گردشگري خلاق با استفاده از آزمونهاشاخص): بررسی وضعیت 4جدول (
 خانوارهاي نمونه

 3مطلوبیت عددي مورد آزمون = 

 آمارة میانگین هامؤلفه
T 

 درجه
 آزادي

 معناداري
تفاوت 
 میانگین

 95فاصلۀ اطمینان 
 درصد

حد 
 پائین

 حد بالا

اق
خل

ي 
گر

دش
گر

 

 يریانعطاف پذ
 رشیو پذ

85/2 41/3- 209 001/0 149/0- 236/0- 063/0- 

ابتکار عمل و 
 ينوآور

39/3 89/9 209 000/0 391/0 313/0 469/0 

 17/1 852/0 01/1 000/0 209 46/12 01/4 يریپذسکیر
و  يرهبر
 تیریمد

44/3 89/12 209 000/0 441/0 374/0 509/0 

 یۀسرما
 یاجتماع

53/3 50/15 209 000/0 532/0 464/0 600/0 

 1399تحقیق،  يهاافتهی: ماخذ

 مرتبط با گردشگري خلاق در سطح مناسبی يهاتیفعالهمچنین در این محله استقبال از  
خوداشتغالی گردشگري  يهاتیفعالقرار دارد و آمادگی شـهروندان براي آموزش افراد در 

ا ر هاهیســـرماو در تلاش هســـتند با مدیریت قوي از منابع مختلف شـــهري انواع  داردوجود 
ـــرما ،خود بکنند. همین عامل موجب افزایش مهاجرت به این محله ۀجذب محل  يگذارهیس

مختلف، افزایش صــنایع کوچک و مشــاغل مرتبط با گردشــگري، امکان  يهانهیزمآنها در 

 



 341 | ریزي و مسیبیمسیبیان

و محصولات هنري به گردشگران، افزایش مشارکت مردم محله  یدستعیصـناتهیه و فروش 
ـــروع جدید، جاه يهاتیـفعـالدر   محلۀجدید در  يهاتیفعالطلبی و پایداري مردم براي ش

مگیري داشته و در کنار عواملی نظیر رهبري و مدیریت قوي در سطح افزایش چش دردشـت
ـــرمای ـــجام  ۀمحلـه و وجود س ـــارکت مردمی، امنیت اجتماعی، انس اجتماعی کافی نظیر مش

ــع ــهروندان، وجود نهادي محلی و ... زمینه را براي توس ــگري خلاق در  ۀش ۀ محلبهتر گردش
 )4است (جدول راهم ساختهشهراصفهان (پایتخت گردشگري جهان اسلام) ف دردشت

ـــعیت  بـا  توجـه بـه احتمـال وجود خطـا در آزمون فوق، جهـت اطمینـان کـامـل از وض
فریدمن اســتفاده شــد.  يارتبهاز آزمون  محلۀ دردشــتگردشــگري خلاق در  يهاشــاخص

 ۀ، ســـرمای60/3 يارتبهبا میانگین  يریپذســـکیرنتایج این آزمون نشـــان داد که شـــاخص 
در وضـــعیت  23/3 يارتبهو رهبري و مدیریت با میانگین  55/3 يارتبهاجتماعی با میانگین 

ـــعـ ـــکوئر این آزمون  ۀمطلوبی از نظر توس ـــگري خلـاق قرار دارنـد. مقـدار کاي اس گردش
ـــطح معنـاداري آن  439/205 ـــت 000/0و س ـــت میزان  يطورهمان. اس ـــخص اس که مش

ــکیر ــهروندان در این محله بالا يریپذس ــت ش ــطح س ــبب افزایش س ــرمایۀ و این امر س س
اق هر چه بیشتر گردشگري خل ۀ، بهبود رهبري و مدیریت محلی و در نهایت توسـعاجتماعی

در این محله نشـــان داده اســـت،  اســـت. چنانچه مطالعات میدانیشـــده محلۀ دردشـــتدر 
ــعیت مورد  ــی در وض ــیاس ــادي و س ــارکت مردم محله در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتص مش

ـــکل یا حوادث  يهاتیموقعقبولی قرار دارد و وحـدت و همدلی بین مردم در  مختلف (مش
و این امر سـبب اسـتقبال هرچه بیشتر شهروندان از گردشگران و  زندیمبراي دیگران) موج 
 ۀکار گروهی در بین مردم براي توسع ۀاست و روحیشده محلۀ دردشتمسـافران ورودي به 

هنري، آمادگی براي  ـــــ فرهنگی يهاتیفعالم محله در گردشــگري خلاق، مشــارکت مرد
مشــارکت مردم در خود اشــتغالی و تولید صــنایع دســتی، امکان مشــارکت گردشــگران در 

، مشـــارکت مردم محلی و گردشـــگران در یدســـتعیصـــنافرهنگی خلاق مانند  يهاتیفعال
ــتحفاظت از میراث فرهنگی  ، افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش همکاري مردم محلۀ دردش

ــارکت مردم در  ــطح محله و افزایش مش ــطح  يهاتیفعالدر س ــگر در س محلۀ جذب گردش
 ).5به صورت چشمگیري توسط شهروندان افزایش یافته است (جدول  دردشت
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 فریدمن ي گردشگري خلاق با استفاده از آزمونهاشاخص): بررسی وضعیت 5جدول (
 رتبه يارتبهمیانگین  میانگین عددي هامؤلفه

اق
خل

ي 
گر

دش
گر

 

 5 72/1 85/2 رشیو پذ يریانعطاف پذ
 4 90/2 39/3 يابتکار عمل و نوآور

 1 60/3 01/4 يریپذسکیر
 3 23/3 44/3 تیریو مد يرهبر

 2 55/3 53/3 یاجتماع یۀسرما
Chi-Square 439/205 
 4 درجۀ آزادي

 000/0 معناداري
 1399تحقیق،  يهاافتهی: ماخذ

 سنجش اثرات گردشگري خلاق در مشارکت اجتماعی -
یش گردشگري خلاق در افزا ۀبه بررسـی و تحلیل نقش توسـع ،در این قسـمت از تحقیق -

ــهروندان  ــارکت اجتماعی ش ــتمش ــع محلۀ دردش ــتفاده از معادلات  يامحله ۀدر توس با اس
ـــاختـاري در  ـــده PLS افزارنرمس ـــت. لذا در ادامپرداخته ش تکنیک  ،مراحل مختلف ۀاس

 است.معادلات ساختاري آورده شده

 يریگمدل اندازه ییایپا یبررس
است. پرسـشنامه از روش ترکیبی استفاده شده ریپذمشـاهدهجهت سـنجش پایایی متغیرهاي 

ــتهنتایج ب ــان داد که دس آمده با توجه به مقادیر آلفاي کرونباخ و قابلیت اطمینان مرکب نش
و  733/0با  رشیو پذ يریپذانعطـاف، 715/0بـا پـایـایی  يآوروابتکـار عمـل و نمتغیرهـاي 

ـــرما ـــطح پایایی قابل قبولی قرار دارند. به 702/0ی با اجتماع ۀیس ـــؤالات کهطوريدر س  س
ـــاخصمربوط بـه  ـــرمایۀ اجتماعیو  يریپذانعطافو نوآوري،  ابتکار عمل يهـاش براي  س

ــم و قابل  ۀجامع ــتند تردركآماري قابل هض ــخگویی به  هس ــتري براي پاس و از پایایی بیش
 ).6هستند (جدول  برخورداریا هدف تحقیق  سؤال
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 پذیر ترکیبیمتغیرهاي مشاهده ییایپا): بررسی 6جدول (

 اطمینان مرکب قابلیت همبستگی آلفاي کرونباخ متغیرها
 انسیوار نیانگیم

 )AVE( شدهاستخراج
 434/0 769/0 334/0 715/0 يابتکار عمل و نوآور

 391/0 784/0 391/0 733/0 رشیو پذ يریانعطاف پذ
 499/0 846/0 499/0 784/0 تیریو مد يرهبر
 238/0 262/0 238/0 224/0 يریسک پذیر

 417/0 752/0 417/0 702/0 یاجتماع یۀسرما
 234/0 297/0 234/0 680/0 یمشارکت اجتماع

 1399 ق،یتحق يهاافتهی: ماخذ

 شدهبررسی میزان واریانس تبیین
ت و رهبري و مدیری يهاشاخصبا توجه به اینکه در این تحقیق  دهدیمنتایج حاصـل نشان 
ـــرمایۀ اجتماعی ـــارک کنندیمگر فعالیت به عنوان متغیرهاي تعدیل س ت و بر روي میزان مش

ـــهروندان  ـــتقیم دارند. لذا، واریانس تبیینتاثیرش ـــدمس ان متغیر رهبري و مدیریت به میز ةش
ــرمایۀ اجتماعی، 548/0 ــارکت اجتماعی نیز  38/0 س ــته و  24/0و مش از تغییرات متغیر وابس
 ).7(جدول  کنندیماصفهان را تبیین  محلۀ دردشتگردشگري خلاق شهري در  ۀتوسع

 شده): میزان واریانس و تغییرات تبیین7جدول (
 )Rتغییرات ( متغیرها

 - يابتکار عمل و نوآور
 - رشیو پذ يریانعطاف پذ

 548/0 تیریو مد يرهبر
 - يریسک پذیر

 384/0 سرمایۀ اجتماعی
 242/0 یمشارکت اجتماع

 1399 ق،یتحق يهاافتهی: ماخذ

 ضرایب مسیر (بتا) و معناداري آن
تحقیق نیز به بررسـی ضرایب مسیر (بتا) و معناداري آن پرداخته شد. نتایج نشان داد  ۀادامدر 

ـــاخص  با میزان  رشیو پذ يریانعطاف پذ، -188/0با میزان بتاي  يابتکـار عمـل و نوآورش
 -154/0و میزان بتاي پذیري ریسک، 022/0با میزان بتاي  تیریو مد يرهبر، -214/0بتاي 
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ـــرمـایـۀ اجتمـاعیو  ـــارکت  ۀتـأثیرات متفاوتی در زمین 431/0بـا میزان بتـاي  س افزایش مش
ــارکت فیزیکی، م ـــــ مشــارکت مالی، مشــارکت ذهنی يهانهیزمشــهروندان در  عنوي، مش

ري  توسعۀ گردشگاصفهان با  محلۀ دردشتمشـارکت سـیاسی و مشارکت ابزاري در سطح 
 به میزان سرمایۀ اجتماعی ،ندر این میا ،که مشخص است طورهمان. اندداشـتهخلاق شـهري 

ـــگري  زیـادي در تـاثیر 431/0بتـاي  ـــعـۀ گردش ـــارکـت اجتمـاعی دارد. توس خلـاق و مش
پیوند  و مشارکت محلی بهبود اثربخشـی بر روابط اجتماعی، خلاق يگردشـگر که،يطوربه

منافع مردم محلی همراه با  ازآنجاکههمچنین،  .داردتاکید اجتماعی جهت حفاظت از محیط
 ياهمیتی ویژه برا يدارا "سرمایۀ اجتماعی"مطرح است،  يحفاظت از محیط در گردشـگر

ی توانای سرمایۀ اجتماعیْ، رونیااز. اسـت كمدیریت جمعی در سـطح محلی از منابع مشـتر
ـــگري  بین افراد جامعه و هماهنگی در روند  يبهبود همکـار ـــعۀ گردش د رطبیعی را داتوس

 ).2شکل (
دار بودن مسـیرهاي شـناسایی در در این قسـمت نیز به بررسـی معنی ،2با توجه به شـکل  

است. در خلاق پرداخته شدهتوسعۀ گردشگري  با  محلۀ دردشتافزایش مشارکت در  ۀزمین
این  درصدِ 99درصد و  95درصد،  90در سـطح معناداري  هآمددسـتاعداد به ،این قسـمت

سرمایۀ . لذا، اثرات شـودیممقایسـه  58/2و  96/1، 64/1تی  ةمقدار به ترتیب با حداقل آمار
ــطح آلفاي  80/2با میزان  اجتماعی ــد معنادار  1در س ــتدرص ــترین  اس را در بین تاثیرو بیش
ــاخص ــهروندان در  يهاش ــارکت اجتماعی ش ــگري خلاق در افزایش میزان مش محلۀ گردش
ــت ــاخصو  دارد دردش ــطح  ش ــد معنادار  90انعطاف پذیري و پذیرش در س ــت؛درص  اس

تقویت انسجام اجتماعی شهروندان، ایجاد  مانند سـرمایۀ اجتماعیکه افزایش سـطح طوريبه
مردم نهاد، افزایش  يهاگروهامنیت اجتماعی براي کودکان و زنان، بهبود نهادهاي محلی و 

گردشــگري خلاق و مشــارکت شــهروندان یش ابراي افز را زمینه تواندیماعتماد اجتماعی 
 ).8فراهم نماید (جدول 
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 ي مسیرهاي بدست آمده در مدل معادلات ساختاريداریمعن): 8جدول (

 
ابتکار عمل 

 يو نوآور

انعطاف 
و  يریپذ
 رشیپذ

و  يرهبر
 تیریمد

سک یر
 يریپذ

سرمایۀ 
 اجتماعی

مشارکت 
 اجتماعی

 420/1 745/0 - 843/1 - - يابتکار عمل و نوآور
و  يریانعطاف پذ

 رشیپذ
- - 796/3 - 270/0 836/1 

 167/0 293/3 - - - - تیریو مد يرهبر
 668/0 265/1 - 297/4 - - يریپذسکیر

 805/2 - - - - - سرمایۀ اجتماعی
 1399 ق،یتحق يهاافتهی: ماخذ

ـــی خروجی الگوریتم   ـــاختاري  BTدر ادامـه نیز بـه بررس در آزمون مـدل معـادلات س
 ؛میکنیمرا در افزایش مشارکت در سطح محله مشاهده تاثیراسـت و بیشـترین پرداخته شـده

، الگوریتم 02/3تی  ةبا مقدار آمار سرمایۀ اجتماعی <- تیریو مد يرهبرچنانچه الگوریتم 
ـــرمـایۀ اجتماعی ـــارکت اجتماع <- س و  يرهبرو الگوریتم  41/2تی  ةآمار ی با مقدارمش

را در افزایش میزان تاثیر بیشــترین  95/1تی  ةآمار ی با مقدارمشــارکت اجتماع <- تیریمد
نقش  ،طورکلی. بهاندداشتهخلاق توسعۀ گردشگري  در  محلۀ دردشتمشارکت شهروندان 

مورد  ةو رهبري و مدیریت در افزایش مشــارکت شــهروندان در محدود ۀ اجتماعیســرمای
 ).9مطالعه قابل انکار نیست و نیاز به توجه بیشتري دارد (جدول 

ـــان داد  ـــاختاري نیز نش ـــی بارهاي عاملی در آزمون معادلات س ـــاخص  که بررس در ش
ـــک از  فردي و ترس يهاتیفعالتوانـایی پـذیرش پیامدهاي ناکامی در  ۀمؤلفـپـذیري، ریس

در شاخص ابتکار عمل  ؛771/0) با بار عاملی SAR1کمبود سرمایه ( لیدلبهخطر شـکست 
ـــگران و مردم محله، تبلیغات در  ۀمؤلفـ ،و نوآوري ـــتراحت گردش امـاکن عمومی براي اس

در شــاخص  ؛875/0) با بار عاملی AB5جذب گردشــگر ( هارســانهاجتماعی و  يهاشــبکه
) AN3فرهنگی گذشــته ( يهاارزشتمایل به محافظت از  ۀمؤلف ،رشیو پذ يریپذانعطاف

ــاخص  ؛898/0با بار عاملی  ــرمایۀ اجتماعی،در ش ــهرهاي مختلف به  مؤلفه س مهاجرت از ش
ــت ــرماو  محلۀ دردش ــاخص  738/0) با بار عاملی RES5در این محله ( يگذارهیس و در ش

ـــمت  مؤلفـه ،رهبري و مـدیریـت ـــعۀ توانـایی مـدیران محلی براي هـدایت محله به س توس
بیشترین  878/0) با بار عاملی RH1خلاق و اقتدار مدیران محلی در بین مردم (گردشگري  
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هان مورد پن يهامولفهزیادي نسبت به سایر تاثیرو  دادندبارهاي عاملی را به خود اختصـاص 
 دشتمحلۀ درخلاق شهري در دشگري  توسعۀ گربررسی در افزایش مشارکت شهروندان با 

ـــت ـــفهـان داش ـــاخصاز نظر تحلیل عاملی نیز  ،طورکلی. بهنداص ـــرمایۀ اجتماعی يهاش  ،س
ـــکیر ـــترین و انعطاف يریپـذس ـــتاثیر پذیري و پذیرش تغییر بیش ارکت را در افزایش مش

 ).3شکل داشتند (خلاق توسعۀ گردشگري  ۀدر زمین محلۀ دردشتشهروندان در 

 در آزمون مدل معادلات ساختاري BT الگوریتم خروجی): 9جدول (

 هاشاخص
نمونه 
 اصلی
(O) 

میانگین 
 نمونه
(M) 

انحراف 
 معیار

(STDEV) 

خطاي 
 استاندارد

(STERR) 

 آمارة تی
(|O/STDEV|) 

 <- ابتکار عمل و نوآور
 تیریو مد يرهبر

161/0- 1009/0- 148/0 148/0 088/1 

 <- يابتکار عمل و نوآور
 اجتماعیسرمایۀ 

252/0- 072/0- 274/0 274/0 921/0 

 <- يابتکار عمل و نوآور
 یمشارکت اجتماع

292/0- 094/0- 265/0 265/0 104/1 

 <- رشیو پذ يریپذانعطاف
 تیریو مد يرهبر

330/0 369/0 087/0 087/0 696/1 

 <- رشیو پذ يریپذانعطاف
 سرمایۀ اجتماعی

199/0 150/0 175/0 175/0 134/1 

 <- رشیو پذ يریپذانعطاف
 یمشارکت اجتماع

135/0- 097/0- 1122/0 1122/0 203/1 

سرمایۀ  <- تیریو مد يرهبر
 اجتماعی

732/0 602/0 241/0 241/0 027/3 

 <- تیریو مد يرهبر
 یمشارکت اجتماع

293/0 227/0 149/0 149/0 956/1 

و  يرهبر <-پذیري ریسک
 تیریمد

531/0 531/0 113/0 113/0 694/1 

سرمایۀ  <- يریپذسکیر
 اجتماعی

024/0- 072/0 259/0 259/0 092/0 

مشارکت  <- يریپذسکیر
 یاجتماع

176/0- 0109/0 313/0 313/0 562/0 

مشارکت  <- سرمایۀ اجتماعی
 یاجتماع

430/0 393/0 178/0 178/0 412/2 

 1399 ق،یتحق يهاافتهی: ماخذ
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شکل (

3:(
 

بررسی وزن
هاي عاملی متغیرهاي 

مشاهده
پذ
 ری

 

ماخذ
ی: 

افته
ها

 ي
تحق
ی

 ق،
1399

 

 اشتراك افزونگی یا شاخص کیفیت مدل ساختاري)( نیبشیپشاخص ارتباط 
. باشدیمی پوشچشـمی کردن به روش نیبشیپهدف آن بررسـی توانایی مدل سـاختاري در 

و  15/0، 02/0گایسلر است. سه مقدار  ـ استون Q2معیار سنجش آن شاخص  نیترمعروف
اند. مقادیر ضـعیف، متوسط و قوي براي این شاخص معرفی کرده عنوانبهترتیب را به 35/0
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ـــکل  ـــاخص که گفت توانیم 10و جدول  3با توجه به نتایج ش ـــکیر يهاش و  يریپذس
ـــارکــت اجتمــاع ـــعیف«ی داراي مقــادیر مش ـــاخص، »ض ي، ابتکــار عمــل و نوآور يهــاش

ــرمایۀ اجتماعیو  رشیو پذ يریپذانعطاف ــط«داراي مقادیر  س ــاخص » متوس  و يرهبر«و ش
بینی مدل در مورد متغیرهاي پنهان براي تعیین قدرت پیش» قوي« ریمقـادداراي » تیـریمـد

 زا هستند.درون

 CV Redبراي شاخص  آمدهدستبه): مقادیر 10جدول (

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) متغیر
 

 قضاوت

 157/0 68/648 00/770 يابتکار عمل و نوآور
و متوسط  15/0بالاتر از 

 بودن شاخص

 240/0 536/584 00/770 رشیو پذ يریپذانعطاف
و متوسط  15/0بالاتر از 

 بودن شاخص

 358/0 258/494 00/770 تیریو مد يرهبر
بودن قوي و  35/0بالاتر از 

 شاخص

 039/0 621/845 00/880 يریپذسکیر
و ضعیف  02/0از  بالاتر

 بودن شاخص

 221/0 749/599 00/770 سرمایۀ اجتماعی
و متوسط  15/0بالاتر از 

 بودن شاخص

 108/0 127/1176 00/1320 یمشارکت اجتماع
و ضعیف  02/0بالاتر از 

 بودن شاخص
 1399 ق،یتحق يهاافتهی: ماخذ

ه پژوهش و با عنایت بشده در این نیکویی برازش مدل معادلات سـاختاري ارائه ۀدر زمین 
ـــت ـــاخصآمـده براي مقـدار بـدس  NFIو  SRMR،d_ULS ،d_G ،Chi-Square يهاش

ـــتمدل از مقدار نیکویی برازش خوبی برخوردار  کـه گفـت توانیم به  میعمتو قابلیت  اس
ــت. بنابراین با عنایت به مقادیر ب ــابه را داراس ــتهتعمیم به جوامع مش حقیق و مدل ت هآمددس

(وجود انســـجام اجتماعی، امنیت کافی، اعتماد  ســـرمایۀ اجتماعیافزایش  که گفت توانیم
ـــارکـت عمومی و عملکرد نهـادهـاي مردم نهاد و دولتی) و وجود رهبري و  اجتمـاعی، مش

رین گردشگري خلاق بیشت ةبا وجود گسترش پدید محلۀ دردشتمدیریت مناسب در سطح 
 مختلف داشته است. يهانهیزمرا در افزایش مشارکت در ابعاد و تاثیر
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 يریگجهینت
ـــت و به بازدیدکننده ـــگري فرهنگی اس ـــکل جدیدي از گردش ـــگري خلاق ش  ها وگردش

هاي آموزشی بومی ها و برنامهدهد از طریق شـرکت فعال در کارگاهگردشـگران امکان می
گر که تماشـــاجاي اینهاي خلاقانه خود را به منصـــه ظهور برســـانند. گردشـــگران بهقابلیت
کنند و گونه محصولات شرکت میهاي تولید ایندستی مردم بومی باشند، در کارگاهصـنایع

ـــمن پرورش خلاقیت و مهاربه این ترتیب می ـــان، با فرهنگ بومی تماس عمیقتتوانند ض  ش
ـــدن با فرهنگ بومی،  ايخلـاقانه راه عالی يهـاتیـفعـالبرقرار کننـد. اینگونـه  براي یکی ش

 . این شیوه در طول یکهســتندو به یادگار بردن خاطرات هنري  کشـف اسـتعدادهاي نهفته
ه یکی از مهمترین اثراتی ک ،. در این میاناستهبرخوردار بودرشد قابل توجهی  از اخیر ۀده

اســت افزایش میزان مشــارکت شــهروندان در مســائل این نوع از گردشــگري در پی داشــته
 است. بودهتوسعۀ گردشگري   ویژههمختلف و ب

بررسی نقش گردشگري خلاق در افزایش میزان مشارکت هدف تحقیق حاضر  نیترمهم 
محلۀ در  فرسوده يهابافتاست. شـهر اصفهان بوده محلۀ دردشـتاجتماعی شـهروندان در 

حس  رفتن بین از با و اجتماعی ،ياقتصاد ،يکالبد الزامات به توجه عدم دلیلبه دردشـت
ـــ يبرا لازم يهانهیزم ها،آن در تعلق  در لذا ،اندآورده فراهم را اجتماعی يهابیآس

 مردمی، مشارکت و حس تعلق تقویت بر علاوه ،ينوساز و يبهساز يهااستیس يراسـتا
 و اشتغال يهافرصت ایجاد نظیر اجتماعی و ياقتصاد يهاجنبهاز  ساکنین وضـعیت بهبود

ـــرایط و هـاآن يبرا درآمـد ـــکن ایمنی و کیفیت يارتقا ۀنیزم در يکالبد ش  و مس
ـــهر اســـاســـی خدمات و هارســـاختیزاز  آنان يبرخوردار  رویکرد در تغییر و يش

ــهر و يامنطقه يهااسیمق در يریزبرنامه ــرایط بهبود منظوربه يش ــتی ش ــرور زیس  يض
 . رسدیم نظربه
 محلۀ دردشتگردشگري خلاق در  يهاشـاخصوضـعیت  ۀدر زمین آمدهدسـتبهنتایج  

آمارة و  01/4در بین مردم محله با میانگین عددي  يریپذسکیر يهاشاخصنشـان داد که 
، رهبري و مدیریت 50/15آمارة تی و  53/3با میانگین  سرمایۀ اجتماعی، شاخص 46/12تی 

ـــاخص ابتکار عمل و نوآوري با میانگین  89/12و  44/3با میانگین   89/9 ةو آمار 39/3و ش
، راستانیاوضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند. در  ر گرفته و در) قرا3آزمون ( ةبالاتر عدد انداز

زش آمو شامل ي مختلفهاطیف وسیعی از فعالیت مورد مطالعه ۀدر محل گردشـگري خلاق
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وپز، ، پختبوم سازگارزیست ۀخان کاري، سـاختگري، کاشـیدسـتی محلی، کوزهصـنایع
ورهاي هاي مختلف تا تنقاشــی، موســیقی و عبور از مســیرهاي باســتانی و برگزاري فســتیوال

ــنایی با  ــتانی در محلهآش ــتند، فرهنگ و آثار باس ــــ اجتماعی پایداري که هس ی و فرهنگ ـ
 . دهدیممحیطی همچون دستاوردهاي اقتصادي و مالی مورد توجه قرار زیست

در زمینه اثرات  PLSاز معادلات ساختاري در نرم افزار  آمدهدستبهعلاوه بر این، نتایج  
 يهاشاخص که خلاق شهري در مشارکت اجتماعی شهروندان نشان دادتوسعۀ گردشگري  

و مشارکت اجتماعی نیز  38/0به میزان  سرمایۀ اجتماعی، 548/0رهبري و مدیریت به میزان 
 دشتمحلۀ درخلاق شهري در توسـعۀ گردشگري   از تغییرات متغیر وابسـته و 24/0با میزان 

ـــیح  ـــفهـان را توض ـــگري خلاق در افزایش میزان  دهنـدیماص و از نظر تأثیرگذاري گردش
ــارکت اجتماعی اهالی  ــتمش ــاخص  محلۀ دردش  با میزان بتاي يابتکار عمل و نوآورنیز ش

با میزان بتاي  تیریو مد يرهبر، -214/0با میزان بتاي  رشیو پـذ يریپـذانعطـاف، -188/0
ـــکیر، 022/0 ـــرمـایـۀ اجتماعیو  -154/0و میزان بتـاي  يریپـذس  431/0با میزان بتاي  س

ـــهروندان در  ـــارکت ش ـــارکت مالی،  يهانهیزمتـأثیرات متفـاوتی در زمینه افزایش مش مش
ــ ذهنیمشارکت  ، مشارکت فیزیکی، مشارکت سیاسی و مشارکت ابزاري در سطح معنوي ـ

ــت ــفهان با محلۀ دردش ــگري   اص ــعۀ گردش ــهري توس ــتندخلاق ش  الگوریتم . همچنینداش
 تیریو مد يرهبر، 79/3تی  ةآمار با مقدار تیریو مد يرهبر <- رشیو پذ يریپذانعطاف

 مقدار تیریو مد يرهبر <- يریپذســکیر، 02/3تی  ةآمار با مقدار ســرمایۀ اجتماعی <-
بیشترین  41/2تی  ةآمار مقدار ی بامشارکت اجتماع <- سـرمایۀ اجتماعیو  69/4تی  ةآمار
از نظر  .اندداشــتهخلاق توســعۀ گردشــگري  را در افزایش مشــارکت در ســطح محله با تاثیر

ـــ استون Q2توانایی مدل در زمینه پیش بینی از شـاخص  استفاده شد و نتایج نشان  گایسلر ـ
ـــاخص داد کـه ـــکیر يهـاش ـــارکت اجتماعو  يریپـذس ـــعیف«ی داراي مقادیر مش ، »ض

ـــاخص ـــرمایۀ اجتماعیو  رشیو پذ يریپذانعطافي، ابتکار عمل و نوآور يهاش داراي  س
ـــط«مقادیر  ـــاخص » متوس براي تعیین قدرت » قوي« ریمقادداراي » تیریو مد يرهبر«و ش

ـــتنـد. بنـابراین بـا توجـه نتـایج تحقیق بینی مـدل در مورد متغیرهـاي پنهـان درونپیش زا هس
 :شودیمپیشنهاداتی به شرح زیر ارائه 
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نقش زیادي در افزایش مشارکت شهروندان دارد، لذا  سـرمایۀ اجتماعی) با توجه به اینکه 1 
ــنهاد  ــودیمپیش ــتیبانی از  يهانهیزم ش ــب اجتماعی براي پش ــتقویت  يهابرنامهمناس رمایۀ س
 ایجاد شود. محلۀ دردشتدر بین افراد  اجتماعی

 يهايفناوراز  شودیمپیشنهاد  دردشـت محلۀ) با توجه به ریسـک پذیر بودن شـهروندان 2 
ــانروز مانند؛ پیام  ــایت اهالی  يهارس ــاي مجازي براي افزایش و جلب رض مختلف در فض

ـــعــ ـــگري خلــاق و افزایش  يهــاطرح ۀمحلــه براي مشـــارکــت اجتمــاعی در توس گردش
 شهروندان استفاده شود. سرمایۀ اجتماعیو  يریپذسکیر
و  هاشیهما شودیمپیشـنهاد  محلۀ دردشـتمدیریت  توجه به مناسـب بودن وضـعیت ا) ب3 

و مردم محله  با عنوان گردشـــگري خلاق جهت آشـــنایی بهتر مدیران منطقه يهانشـــســـت
 درشت با مزایایی گردشگري خلاق برگزار شود.
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 .120-105صفحه  16شماره  5 چاپ پژوهش و برنامه ریزي شهري،
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