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چکیده
در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطافپذیری و تجارب معنادار
اولویت بیشتری میدهند .تغییرات بنیادین درسمت تقاضا وعرضة گردشگری ،همچنین ایجاد الگوهای اقتصاد تجربه و اقتصاد
دانش بنیان ،در فضای کالن توسعة اقتصادی ،گردشگری رابه سمتوسوی خالقیت پیشبرده است؛ به طوری که ،صاحبنظران
رابه این باور رسانده که پایداری گردشگری درگردشگری خالق است .هدف این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های گردشگری
خالق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی
تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش را همه شهروندان شهر چابهار تشکیل یدهند که براساس سرشماری عمومی مسکن سال
 1395تعداد  106739نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است .جمع
آوری دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و
کارشناسان مورد تایید و اقع شده است .همچنین جهت بدست آوردن پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است مقدار آلفای
کرونباخ بدست آمده برابر با  0/80است که نشان میدهد پرسشنامه از اعتبار الزم جهت سنجش متغیرهای تحقیق برخوردار است
و عدد مطلوبی است .جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از آزمون تی تک نمونهای ،تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که شاخص مالی با میانگین  3/78باالتر از میانگین
مطلوب است و شاخصهای گردشگری با میانگین ،2/73شاخص کسب و کار با میانگین  2/66و شاخص یادگیری و رشد با

میانگین  2/67پایینتر از وضعیت مطلوب قرار دارند .نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر مالی بیشترین تاثیر را با
مقدار بتای  0/371بر توسعه پایدار شهری داشته است و متغیر گردشگری با مقدار بتای  0/132کمترین تاثیر را داشته
است.

کلمات کلیدی :گردشگری ،گردشگری خالق ،توسعه ،توسعه پایدار شهری ،شهر چابهار
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مقدمه
گردشگری یک فعالیت چند بعدی و چند وجهی است که به زندگی بسیاری و فعالیت های مختلف اقتصادی مربوط
می شود .گردشگری می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را برای کشورهای میزبان از طریق کمک به درآمدهای دولتی
و ایجاد فرصت های اشتغال و کسب و کار ایجاد کند (میرتقیان رودسری و قریبی .)32 :2019 ،صنعت گردشگری به
عنوان یکی از صنایع مهم اقتصاد جهان شناخته شده است ،زیرا این بخش حدود  18درصد از فعالیت های اقتصادی را
تولید میکند .بی تردید اعتقاد بر این است که گردشگری به عنوان یک صنعت پناهگاه امن برای کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه شناخته شده است ) .(Matthew et al, 2019: 2گردشگری یک صنعت بسیار رقابتی است و یک

فعالیت مبتنی بر مقصد است که در هر منطقه با توجه به منابع طبیعی و فرهنگی و یرساختهای آن متفاوت است .
) (Kevin et al, 2019: 321تحوالت تکنولوژیکی ،اجتماعی و اقتصادی ،سبب شده تا در نظام گردشگری
رویکرد یا مفهوم جدیدی با عنوان «گردشگری خالق» ظهور نماید .از یک طرف ،روزافزونی کاربریهای
اینترنتی و توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی و همچنین پیشرفتهای پرسرعت در حوزه حملونقل ،و
از سوی دیگر افزایش تقاضا برای سفر تجربه گرایانهتر ،منحصر به فردتر و معنادارتر ،همچنین اشباع مقاصد
سنتی گردشگری و فشار برای عرضه فرآوردههای نوآورانه در این صنعت از سوی سوم ،از اهم مواردی است
که پارادایم نوین گردشگری با عنوان «گردشگری خالق» را به میان آورده است (بسته نگار و همکاران:1397،
.)38
مفهوم گردشگری خالق ،در طی چندین سال ،در بسیاری از کشورها توسعهیافته است و بالطبع تعاریف متعدی
نیز در مورد آن ایجاد شده است .در این میان ،حرکت به سوی گردشگری خالق و در نهایت کسب جایگاه
شهر خالق میتواند فرصتهای بسیار مهمی را در تعامالت شهری ،بهویژه در عرصههای فراملی برای هر مکان
شهری مهیا سازد به نحوی که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود (خصوصاً نسل جوان)،
مکانی جذاب برای گردشگران (صنعت توریسم) ،توانمند در شکوفایی بخشهای مختلف اقتصادی (از راه به
کارگیری فنآوری و مدیریت صحیح آن) و همچنین مرکز جذب بنگاههای مختلف نوظهور شود .به هر حال،
بسیاری از مطالعات اخیر با رویکرد خالقیت در حال ظهور است که در حوزة گردشگری نیز وجود دارد.
گردشگری خالق ،آخرین حلقه از زنجیره تکامل گردشگری است .پس از گردشگری تفریحی و گردشگری
فرهنگی ،امروزه می توان شاهد فراگیر شدن تقاضا برای محصوالت گردشگری خالق بود .جهان امروز در حال
گذر از عصر صنعتی به عصر خالق است (بذرافشان و بامری .)167 :1397،گردشگری خالق شکل پایداری از
گردشگری است که فرصت توسعة

ظرفیتهای خالقانه را ،ازطریق مشارکت فعال در دورهها و تجارب

یادگیری خاص یک مقصد گردشگری ،فراهم میسازد که خودازمشخصههای اصلی مقاصد گردشگری متولی
این فعالیتهاست (بستهنگار و همکاران.)86 :1396،
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شهر چابهار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1395دارای  106739نفر جمعیت شهری است (مرکز آمار
ایران ،)1395 ،وجود ،تنوع و غنای فرهنگی و هنری و وجود اقوام مختلف میتواند به عنوان نماینده صنایع
گردشگری و هنرهای دستی در استان سیستان و بلوچستان معرفی گردد که هر ساله پذیرایی تعداد زیادی
گردشگر از سایر نقاط کشور و حتی پذیرای گردشگران خارجی میباشد .با توجه به پذیرش انواع گردشگر،
این شهر وجود مؤسسات فرهنگی و هنری و همچنین دارا بودن جاذبههای تاریخی و گردشگری و غیره از
پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به یک شهر خالق درزمینه گردشگری برخوردار میباشد .به همین خاطر هدف
این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خالق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری
است .این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که وضعیت گردشگری خالق در شهر چابهار چگونه است؟
و گردشگری خالق چه اثراتی بر توسعه پایدار شهری دارد؟
پیشینه تحقیق
تان1و همکاران ( )2013تحقیقی تحت عنوان «یک مدل از تجربه خالق در گردشگری خالق» انجام داده
یافتهها نشان می دهد که فعل و انفعاالت بیرونی و بازتاب درونی ساخت مدل از تجربه خالق گردشگران که
اولی اشاره به فعل و انفعاالت با گردشگران محیطزیست ،مردم و محصول تجربه ،در حالی که دومی اشاره به
آگاهی ،نیاز و خالقیت و این ابعاد تعامل شرط الزم برای تجربه خالق و افتراق آن از سایر انواع تجارب است.
تان2و همکاران ( )2014تحقیقی تحت عنوان «یک طبقهبندی از گردشگران خالق در گردشگری خالق» انجام
داده نتایج آن حاکی از آن است که آنها بازار گردشگری خالق را به وسیله مدل کیو به پنج دسته تقسیم نمودند
که عبارتند از :جویندگان تازگی ،یادگیرندگان دانش و مهارت ،اهمیت دهندگان به رشد همسفران ،اهمیت
دهندگان به مسائل زیستمحیطی و گردشگران خالق بده دنبال تفریح و آرامش .این تقسیمبندی در بخشبندی
بازار گردشگری خالق ،به نوعی پیشگام محسوب میشود اما صحت آن باید در مراکز دیگر گردشگری خالق
نیز تأیید شود .لیب3و لیا )2015(4تحقیقی تحت عنوان «اولویتبندی و استخراج استراتژیک سیاستهای
صنعت گردشگری خالق در کره با استفاده از  »AHPپرداختند و نتیجه گرفتند که حمایت از سرمایهگذاری
شرکتهای متوسط و کارآفرینان از اولویتها و سیاستهای باال است .حفاظت از مالکیت معنوی و
سرمایهگذاری در فناوری اطالعات نیز مهم هستند .پژوهش نشان میدهد که روش  AHPقابلیت اجرای خوبی
برای تعیین اولویتهای سیاست برای صنعت گردشگری دارد.
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متوسلالحق و همکاران ( )1394به بررسی «شناسایی ظرفیتهای توسعه گردشگری خالق در مقصد شهری
یزد» پرداختند .طبق نتایج به دست آمده شهر یزد از ظرفیت و منابع خالق مطلوب و مناسبی برای توسعه
گردشگری خالق برخوردار است .در انتها نیز به معرفی محصوالت و فعالیتهای خالق در شهر یزد پرداخته
شد و پیشنهادهای اجرایی نیز در این راستا داده شد .سپهرنیا ( )1394به بررسی «نگرش خالق به صنعت
گردشگری در ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران» پرداختند و نتیجه گرفتند که مؤلفه گردشگری در وضعیت موجود
 %71و در وضعیت مطلوب  %43از تغییرات ارتقا سرمایه فرهنگی را تعیین و پیشبینی میکند .نتایج مشخص
میکنند که بین «گردشگری» و «حفظ و صیانت از میراث فرهنگی» و ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد و شاخصهای این دو مؤلفه به درستی میتواند ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران را
بهویژه در شرایط موجود پیشبینی کنند .رحیمی و همکاران ( )1395به بررسی «الگوی گردشگری خالق شهری
در ایران با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی» پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بر اساس وزنهای
نسبی هر یک از بسترهای گردشگری خالق شهرهای کرمان ،اراک ،قزوین و اردبیل در اولویت اول ،چابهار،
یزد ،کاشان ،قشم ،ارومیه ،تبریز ،همدان ،کرمانشاه ،اصفهان ،یاسوج ،اهواز ،بوشهر و ایالم در اولویت دوم توسعه
زیرساختهای گردشگری قرار گرفتهاند .محمدی و همکاران ( )1395به بررسی «ارائه چارچوبی برای ارزیابی
محصوالت گردشگری خالق با استفاده از کارت امتیازی متوازن» انجام دادهاند و درصدد بودهاند تا یک
چارچوب مدیریتی برای امکانسنجی محصوالت گردشگری خالق ،فراهم نمایند .این مطالعه 56 ،شاخص را
برای تشکیل مدل ارزیابی محصوالت گردشگری خالق پیشنهاد میکند که وزن ابعاد مدل طراحی شده اهمیت
عبارتند :از بعد مشتری  ،0/292بعد مالی با  ،0/279فرایند داخلی کسب و کار  0/2715و رشد و یادگیری
 0/214و بنابراین یافته های تحقیق حاکی از آن است که گردشگری خالق ،گردشگری مشتری محور است.
بذرافشان و بامری ( )1397به بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خالق در شهر زاهدان پرداختند و نتیجه
گرفتند که  39متغیر اولیه گردشگری خالق در این پژوهش ،به  8عامل :فرایندهای داخلی کسب وکار ،بازاریابی
خالق ،زیباییشناختی ،تسهیالت ،نرمافزار ،آموزش ،نماد و صرفه اقتصادی و عایدی؛ تقلیل یافته و نتایج تحلیل
عاملی بیانگر آن است که به ترتیب ،اولین عامل (فرایندهای داخلی کسب وکار) به تنهایی  25/944درصد از
واریانس را توضیح میدهد .عامل دوم (بازاریابی خالق)  13/204درصد ،عامل سوم (زیباییشناختی) 6/501
درصد ،عامل چهارم (تسهیالت)  5/875درصد ،عامل پنجم (نرمافزار)  4/841درصد ،عامل ششم (آموزش)
 4/537درصد ،عامل هفتم (نماد)  3/764درصد و عامل هشتم (صرفه اقتصادی و عایدی)  3/393درصد
واریانس را محاسبه میکنند.
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مبانی نظری
گردشگری در فرهنگ معین به معنای سفر کردن به کشور ها و جاهای مختل برای دیدن و تماشا کردن و تفریح
و..آمده است .معادل انگلیسی گردشگری توریسم می باشد ( )TOURISMلغت توریسم برگرفته از
واژه" "TOURاست که ریشه در واژه التین " "tornoreو واژه یونانی " "tornosبه معنای "حرکت به دور
یک نقطه یا محور مرکزی" دارد .در قرن  14میالدی کلمه " "tourبه معنای نوبت یا دوره خدمت  ،در قرن 15
به معنای حرکت دورانی و در قرن 17به معنای مسافرت کردن به اطراف  ،به کار رفت و در قرن  18و 19
کلمات توریست و توریسم از آن گرفته شد .واژه توریسم نخستین بار در سال  1811میالدی در مجله ای
انگلیسی زبان به نام  sporting magazineآمد .در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای
آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت (لهسایی.)23 :1394،گردشگری 1به
عنوان یکی از صنایع بزرگ جهان ،پدیدهای جغرافیایی است ( )Boavida-Portugal et al,2016: 82که
درمکانهای مختلف رواج و رونق مییابد (.)Carlisle et al,2016: 81
گردشگری پایدار آن نوع از گردشگری است که بتواند توسعه پایدار را تسهیل کند .در سال  1995که نخستین
کنفرانس جهانی گردشگری پایدار در شهر مادرید برگزار شد نکات مهمی نیز در بسط این مفهوم مطرح شد،
از جمله اینکه:
 -1توسعه گردشگری باید براساس معیارهای پایداری باشد .بدین معنا که مسائل اکولوژیکی در بلندمدت،
مسائل اقتصادی وتعهدات الزم نسبت به جنبههای اجتماعی و اخالقی باید رعایت شود.
 -2ماهیت پایداری گردشگری مستلزم محیطهای طبیعی ،فرهنگی و انسانی است.
 -3گردشگری باید جنبههای فرهنگی ،ارزشی و عناصر سنّتی جوامع محلی را مدنظر داشته باشد (نصر:1395 ،
.)192
باتلر در سال  1993گردشگری پایدار را گردشگری تعریف کرده است که بتواند در یک محیط ،در زمان
نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد که به توسعه سایر
فعالیتها و فرایندهای اجتماعی لطمهای وارد نکند .لذا گردشگری پایدار آن نوع از گردشگری است که بتواند
توسعه پایدار را تسهیل کند (بامری.)19 :1397،
گردشگری خالقانه اصطالحی بود که توسط ریچاردز و ریموند ( )2000ساخته شد و سپس توسط شبکه
خالقانه یونسکو ( ) 2006تصویب و دوباره تعریف شد .از آن به بعد ،بسیاری از تعاریف مختلف ،پیشرفت
گردشگری خالق و محصوالت خالق را به همراه دارد .این تعاریف از خصوصیات بسیار باریک تا مفاهیم
بسیار وسیع و گسترده بود .مطالعات اخیر برخی از این تغییرات را تجزیه و تحلیل کردهاند و مطالعه سازمان

1

- Tourism
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همکاری و توسعه اقتصادی1اهمیت خالق گردشگری را در اقتصاد خالق تکرار کرده است ( Marques and

 .)Borba, 2017: 86گردشگری خالق یک موضوع در حال رشد و تحقیق است که پیشگامان خالقیت
گردشگران در تولید تجربیات خاطره انگیز و تجربی است .از دیدگاه عرضه ،در یک چارچوب گردشگری
خالق ،نقش ارائه دهندگان گردشگری ،تسهیل کنندههای تجربیات خاطرهانگیز است ،تنها تأمین کنندگان
خدمات و یا کاالها نمیباشد ( .)Ross et al, 2017: 38کارشناسان ،گردشگری خالق را نسل جدید گردشگری
بعد از نسل اول یعنی همان گردشگری ساحل (سفر اوقات فراغت و برای استراحت) و نسل دوم یا گردشگری
فرهنگی (متمایل به فرهنگها و موزهها) قلمداد میکنند .گردشگری خالق با شعار «موزههای کمتر ،میدانهای
بیشتر» بر انجام فعالیتهای تجربی و تعامل عمیقتر با زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز میکند .این
تعریف اصطالح مشهور مشارکتی که در ادبیات و ابزارهای پژوهش اجتماعی بسیار رایج است را به ذهن متبادر
می نماید .در گردشگری خالق گردشگر به تعامل بیشتر آموزشی ،احساسی ،اجتماعی و همچنین مشارکت با
مکان ،فرهنگ زندگی مرد تشویق میشود (بامری.)25 :1397،
مقوله توسعه پایدار شهری در سالهای اخیر به منزله موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و بخش
وسیعی از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده است .با نگاهی مختصر به شهرهای گردشگری برتر
آشکار میشود که این شهرها مکانهایی پایدار برای زندگی شهروندان هستند.بدین معنی که آنها در چارچوب
مفاهیم توسعه پایدار توانستهاند به جایگاه مترق کنونی خود برسند .از سوی دیگر نیز ،رشد صنعت گردشگری
در شهرهای برتر گردشگری خود عاملی برای حرکت در چارچوب توسعه پایدارشهرها به شمار میآید .در
نهایت این که گردشگری شهری و توسعه پایدار شهری الزم و ملزوم یکدیگرند و نمیتوان به طور دقیق حکم
داد که کدام یک بر دیگری برتری دارد (حاتمینژاد و همکاران.)66 :1394،
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش را
همه شهروندان شهر چابهار تشکیل یدهند که براساس سرشماری عمومی مسکن سال  1395تعداد 106739
نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است .جمع
آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است .روایی پرسشنامه با استفاده
از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید واقع شده است .همچنین جهت بدست آوردن پایایی آن از آلفای
کرونباخ استفاده شده است (جدول .)1مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده نشان میدهد که پرسشنامه از اعتبار
الزم جهت سنجش متغیرهای تحقیق برخوردار است و عدد مطلوبی است .جهت تجزیه و تحلیل یافتههای

1
- OECD
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پژوهش از آزمون تی تک نمونهای ،تحلیل رگرسیو ن چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است.
جدول .1مقدار آلفای کرونباخ ابعاد تحقیق
بعد

مقدار کرونباخ

اقتصادی

0/77

اجتماعی-فرهنگی

0/75

زیست محیطی

0/83

مالی

0/80

گردشگزی

0/79

فرآیندهای داخلی کسب و کار

0/83

یادگیری و رشد

0/81

کل

0/80

جدول  .2ابعاد و شاخصهای تحقیق
مولفه

بعد

شاخص

مالی

هزینه سرمایهگذاری نسبی و ارزان بودن ،اندازه بازار ،سهم بازار ،حجم فروش و افزایش هزینه کرد
هر گردشگر ،افزایش تعداد گردشگران در فصول کم بازدید و احتمال رشد محصول
قیمت محصوالت گردشگری باید نشانگر ارزش واقعیشان باشند ،عدم گرفتن زمان زیاد و عدم

گردشگری
خالق

گردشگری

وجود زمانهای بیکاری ،امکان ذخیرهسازی و پست محصول نهایی در صورتی که آماده شدن آن
نیازمند زمان باشد ،امکان سفارش محصولی مرتبط با آن تجربه در آینده و ادامه دار شدن رابطه
فروشنده با گردشگر ،گردشگر محیطی با درجه بهداشت باال ،عدم آلودگی صوتی ،امنیت و راحتی
را تجربه نماید ،داشتن یادگاری منحصر به فرد و ایجاد برند منحصر به گردشگران ،شکلگیری
داستان مختص به هر گردشگر و ایجاد خاطره همیشگی ،ایجاد هویت جدید و تغییر در حالت
فیزیکی ،ذهنی یا سبک زندگی
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آموزش اما نه به صورت عمیق بلکه دنبال طعم و مزهای از موضوع ،دانشی بودن مسیرها و فعالیتهای
فرآیندهای داخلی
کسب و کار

سنتی به همراه غنای دانشی آموزش دهنده طوری که منجر به افزایش مهارت گردشگر شود و برایش
کاربردی ،عملیاتی و مفید باشد ،ایجاد برنامه سفر اختصاصی با ایجاد حق انتخاب و رویکرد
سلفسرویسی با هدف طراحی تجربیات از طرف خود گردشگر ،جذابیت احساسی و تصویری و
درون مایه سازی جذاب و خیرهکننده به همراه عنصر تخیل ،جایگذاری مناسب منابع خالق ،ایجاد
هارمونی و توجه به جزییات آسان ،شفاف و قابلدرک بودن ،واقعی بودن مانند استفاده از خانه و
محل کار آموزشدهندگان ،به همراه اصیل و طبیعی بودن رفتار راهنما ،فعالیتها به نوعی شناسنامه
این منطقه محسوب شود که فقط در اینجا میتواند تجربه گردد ،کمیاب ،غیرتکراری ،متمایز و جدید
و در برگیرنده نوآوری در محصوالت قبلی ،فعالیتها منجر به انسانی کردن مجدد روابط و ایجاد
کننده احساس همدلی ،اعتماد و صمیمت با افراد محلی شود ،هدف قرار دادن اشخاص و گروههای
کوچک به عنوان بازار هدف از طریق جذب رصدکنندگان نقاط داغ خالقیت و فیزیکی کردن
شبکههای مجازی ،بخشبندی بازار گردشگری خالق ،ایجاد بازارهای هدف متنوع مانند تورگردانان
جهت برون سپاری و مقابله با عدم ثبات بازار ،برند سازی با استفاده از ایجاد مفاهیم خالق،
شخصیسازی برای هر بخش بازار به نحوی که تضاد و تفاوت با سبک زندگی معمول آن بخش
مشهود باشد اصالت و داستان محوری را تاکید نماید ،حواس پنجگانه را درگیر نماید ،حالت تعاملی
داشته باشد
وجود میراث ناملموس و تصویرهای ذهنی خالق در ذهن گردشگران ،وجود جامعه باز ،با تحمل

یادگیری و رشد

باال و متنوع ،وجود گردشگری فرهنگی و دیگر انواع گردشگری در مقصد گردشگری ،وجود
جریانهای سرمایه ،اطالعات ،ذهنیتها و مردم از طرف افراد محلی ،ملی و بینالمللی که شامل
گردشگران نیز میشود ،استفاده از فناوری اطالعات (مانند وبسایت و برنامههای گوشیهای
هوشمند) جهت افزایش دوره مشارکت گردشگر به قبل و بعد از استفاده از محصول گردشگری
خالق ،زیرساخت سخت مانند موزهها و مکانهای نمادین فرهنگی ،زیرساخت نرم مانند فضاهای
خالق و کافهها ،وجود سختافزار الزم مانند گوشیهای هوشمند جهت اجرای برنامههای مبتنی بر
فناوری اطالعات

توسعه پایدار

اقتصادی

سرمایه گذاری و قابلیت توسعه ،جایگزینی منابع تجدیدناپذیر با منابع تجدیدپذیر ،اشتغال ،نام
فعالیت،

شهری
اجتماعی-فرهنگی

توان ترکیب اجتماعی (دموگرافی) ،امنیت و ایمنی ،سرزندگی ،عدالت درون نسلی و بین نسلی

زیست محیطی

آلودگی هوا و صوتی و بصری ،نظافت و پسماند ،تراکم و ظرفیت قابل تحمل شهر ،فضای سبز

منبع :بامری1397،؛ بذرافشان و بامری1397،؛ بسته نگار و همکاران1396 ،

معرفی منطقه مورد مطالعه
چابهار از نظر جغرافیایی در  60درجه و  37دقیقه درازای خاوری و  25درجه و  17دقیقه پهنای شمالی واقع
شده است .این شهرستان از شمال به شهرستان های ایرانشهر و نیکشهر ،از سوی شرق به پاکستان ،از جنوب
به دریای عمان و از غری به شهرستان کنارک محدود میگردد .شهرستان چابهار که مرکز آن بندرچابهار است
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از دو بخش مرکزی و دشتیاری تشکیل گردیده است .عالوه بر مرکز شهرستان چابهار و مرکز بخش دشتیاری
(شهر نگور) شهر کنارک در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است .وجود  19/9درصد از جمعیت
شهرستان در مناطق شهری و  80/1درصد در مناطق روستایی ،نمایانگر حقایقی آشکار از برتری استقرار
جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری است (فرمانداری شهرستان چابهار.)1398 ،

شکل .1موقعیت شهر چابهار

یافتههای پژوهش
ارزیابی وضعیت شاخصهای گردشگری خالق
جهت ارزیابی وضعیت شاخصهای گردشگری خالق از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .در این
آزمون عدد  3به عنوان میانگین مطلوب در نظر گرفته شده است .چنانچه میانگین بدست آمده بزرگتراز میانگین
مطلوب ( ) 3باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب شاخص مورد نظر است ولی چنانچه میانگین بدست آمده
کوچک تر از میانگین مطلوب باشد نشان دهنده وضعیت نامطلوب آن شاخص است .در ادامه شاخصهای مورد
بررسی به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ارزیابی وضعیت شاخص مالی
برای بررسی وضعیت شاخص مالی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است جدول ( .)3با توجه به این
که برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه از طیف لیکرت ( 1تا  )5استفاده گردیده ،بر این اساس ،حد متوسط
آن عدد  3محسوب میشود .به منظور بررسی وضعیت بعد مالی از  5گویه استفاده شده است .میتوان گفت
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هزینه سرمایه گذاری نسبی و ارزان بودن با میانگین ( )3/90باالتر از حد متوسط میباشد ،همچنین باالترین
میانگین را در شاخص مالی این گویه به خود اختصاص داده است .گویه مربوط افزایش تعداد گردشگران در
فصول کم بازدید و احتمال رشد محصول با میانگین ( )3/65پایینترین میانگین را دارا میباشد .در مجموع
شاخص مالی با میانگین ( )3/78باالتر از حد متوسط میباشد .بنابراین شاخص مالی در وضعیت مناسبی است.
جدول  .3آزمون تیتکنمونهای برای بررسی شاخص مالی
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
مقدار

میانگین

سطح معنی

اختالف

فاصله اطمینان

مولفه

آماره()t

عددی

داری

میانگین

95درصد
حدباال

حدپایین

هزینه سرمایهگذاری نسبی و ارزان بودن

3/48

3/90

0/020

0/90

1/13

0/41

اندازه بازار

3/62

3/82

0/009

0/82

0/94

0/60

سهم بازار

4/71

3/67

0/000

0/67

0/88

0/45

حجم فروش و افزایش هزینه کرد هر گردشگر

3/38

3/76

0/001

0/76

0/90

0/37

4/83

3/65

0/000

0/65

0/80

0/47

4/55

3/78

0/000

0/78

1/91

0/54

افزایش تعداد گردشگران در فصول کم بازدید و احتمال
رشد محصول
جمع (مالی)

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

ارزیابی وضعیت شاخص گردشگری
برای بررسی وضعیت شاخص گردشگری از  8گویه استفاده شده است .بیشتر گویههای مورد بررسی میانگینی
پایین تر از حد متوسط دارند باالترین میانگین مربوط به گویه ایجاد هویت جدید و تغییر در حالت فیزیکی،
ذهنی یا سبک زندگی با امتیاز وزنی ( ،)2/80میباشد .کمترین میزان ،مربوط به گویه عدم گرفتن زمان زیاد و
عدم وجود زمانهای بیکاری با میانگین ( ) 2/11و گویه گردشگر محیطی با درجه بهداشت باال ،عدم آلودگی
صوتی ،امنیت و راحتی را تجربه نماید ،با میانگین ( )2/62میباشد .در مجموع با توجه به نتایج آزمون تیتک-
نمونهای ،گردشگری با میانگین ( ،)2/73پایینتر از حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی میباشد جدول (.)4
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جدول  .4آزمون تیتک نمونهای برای بررسی شاخص گردشگری
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
مولفه

مقدار میانگین

سطح

اختالف

فاصله اطمینان

آماره( )tعددی

معنی

میانگین

95درصد

داری

حدباال

حدپایین

قیمت محصوالت گردشگری باید نشانگر ارزش واقعیشان باشند

-3/71

2/75

0/006

-0/24

-0/11

-0/37

عدم گرفتن زمان زیاد و عدم وجود زمانهای بیکاری

-5/35

2/11

0/352

-0/37

-0/23

-0/50

-2/90

2/78

0/004

-0/21

-0/06

-0/35

-4/35

2/70

0/000

-0/29

-0/16

-0/43

-5/43

2/62

0/000

-0/37

-0/24

-0/51

داشتن یادگاری منحصر به فرد و ایجاد برند منحصر به گردشگران

-4/74

2/66

0/000

-0/33

-0/19

-0/47

شکلگیری داستان مختص به هر گردشگر و ایجاد خاطره همیشگی

-3/22

2/76

0/001

-0/23

-0/09

-0/37

ایجاد هویت جدید و تغییر در حالت فیزیکی ،ذهنی یا سبک زندگی

-2/88

2/80

0/004

-0/19

-0/06

-0/32

جمع (گردشگری)

-6/00

2/73

0/000

-0/26

-0/17

-0/34

امکان ذخیرهسازی و پست محصول نهایی در صورتی که آماده شدن آن
نیازمند زمان باشد
امکان سفارش محصولی مرتبط با آن تجربه در آینده و ادامه دار شدن رابطه
فروشنده با گردشگر
گردشگر محیطی با درجه بهداشت باال ،عدم آلودگی صوتی ،امنیت و راحتی
را تجربه نماید

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

ارزیابی وضعیت شاخص فرآیندهای داخلی کسب و کار
در بررسی وضعیت شاخص فرآیندهای داخلی کسب و کار از  18گویه استفاده شده است؛ و برای تحلیل
دادههای حاصل از آن از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده و نتایج این آزمون نشاندهنده این بود که اکثر
گویهها در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتهاند .از میان گویههای مورد مطالعه ،گویه بخشبندی بازار گردشگری
خالق با میانگین ( ،)3/96میانگینی باالتر از حد متوسط را کسب کرده ،همچنین دارای باالترین میانگین میباشد.
گویههای مربوط به کمیاب ،غیرتکراری ،متمایز و جدید و در برگیرنده نوآوری در محصوالت قبلی با میانگین
( ،)2/35آسان ،شفاف و قابل درک بودن با میانگین ( ،)2/37در وضعیت نامطلوب و رو به پایین قرار دارند .اما
در مجموع شاخص فرآیندهای داخلی کسب وکار میانگینی پایینتر از حد متوسط و رو به پایین است جدول
(.)5
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جدول  :5آزمون تیتکنمونهای برای بررسی شاخص کسب و کار
میانگین

گویهها

T

 Sigاختالف با ضریب اطمینان
میانگین

 95درصد
حد پایین حد باال

-0/32 0/006 -3/89 2/67

-0/46

-0/19

آموزش اما نه به صورت عمیق بلکه دنبال طعم و مزهای از موضوع

دانشی بودن مسیرها و فعالیتهای سنتی به همراه غنای دانشی آموزش دهنده طوری که -0/41 0/352 -5/75 2/58

-0/53

-0/29

منجر به افزایش مهارت گردشگر شود و برایش کاربردی ،عملیاتی و مفید باشد
ایجاد برنامه سفر اختصاصی با ایجاد حق انتخاب و رویکرد سلفسرویسی با هدف

-0/36 0/004 -2/50 2/63

-0/49

-0/23

طراحی تجربیات از طرف خود گردشگر
جذابیت احساسی و تصویری و درون مایه سازی جذاب و خیرهکننده به همراه عنصر -0/47 0/000 -4/49 2/52

-0/60

-0/35

تخیل
جایگذاری مناسب منابع خالق ،ایجاد هارمونی و توجه به جزییات

-0/57 0/000 -5/72 2/42

-0/70

-0/44

آسان ،شفاف و قابلدرک بودن

-0/62 0/000 -4/49 2/37

-0/75

-0/49

واقعی بودن مانند استفاده از خانه و محل کار آموزشدهندگان ،به همراه اصیل و طبیعی -0/29 0/001 -3/28 2/70

-0/43

-0/16

بودن رفتار راهنما
فعالیتها به نوعی شناسنامه این منطقه محسوب شود که فقط در اینجا میتواند تجربه -0/16 /034 -2/13 2/83

-0/30

-0/01

گردد
کمیاب ،غیرتکراری ،متمایز و جدید و در برگیرنده نوآوری در محصوالت قبلی

-0/64 0/000 -9/03 2/35

-0/78

-0/50

فعالیت ها منجر به انسانی کردن مجدد روابط و ایجاد کننده احساس همدلی ،اعتماد و

-0/36 0/000 -5/94 2/63

-0/49

-0/24

صمیمت با افراد محلی شود
هدف قرار دادن اشخاص و گروههای کوچک به عنوان بازار هدف از طریق جذب

-0/20 0/002 -3/17 2/79

-0/33

-0/07

رصدکنندگان نقاط داغ خالقیت و فیزیکی کردن شبکههای مجازی
-0/03 0/647 -0/45 2/96

-0/16

0/10

بخشبندی بازار گردشگری خالق

ایجاد بازارهای هدف متنوع مانند تورگردانان جهت برون سپاری و مقابله با عدم ثبات -0/33 0/000 -4/63 2/66

-0/47

-0/19

بازار
-0/34 0/000 -4/88 2/65

-0/48

-0/20

برند سازی با استفاده از ایجاد مفاهیم خالق

شخصی سازی برای هر بخش بازار به نحوی که تضاد و تفاوت با سبک زندگی معمول -0/22 0/000 -3/31 2/77

-0/35

-0/09

آن بخش مشهود باشد
اصالت و داستان محوری را تاکید نماید

-0/17 0/165 -1/39 2/82

-0/42

-0/07

حواس پنجگانه را درگیر نماید

-0/34 0/000 -4/98 2/65

-0/48

-0/21

حالت تعاملی داشته باشد

-0/43 0/000 -6/61 2/56

-0/57

-0/30

جمع (کسب و کار)

-0/33 0/000 -8/96 2/66

-0/41

-0/26

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،
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ارزیابی وضعیت شاخص یادگیری و رشد
برای بررسی شاخص یادگیری و رشد از  8گویه استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون تیتکنمونهای که
در جدول ( )6نشان داده شده است ،بیانگر این است که بیشتر گویهها امتیاز وزنی کمتر از حد متوسط را کسب
کردهاند .از میان گویههای مورد بررسی ،گویه مربوط به استفاده از فناوری اطالعات (مانند وبسایت و
برنامههای گوشیهای هوشمند) جهت افزایش دوره مشارکت گردشگر به قبل و بعد از استفاده از محصول
گردشگری خالق با میانگین ( )2/91باالترین امتیاز وزنی را دارند .گویه مربوط به وجود سختافزار الزم مانند
گوشیهای هوشمند جهت اجرای برنامههای مبتنی بر فناوری اطالعات با میانگین ( ،)2/46دارای کمترین امتیاز
وزنی میباشد .به طور کلی نتایج آزمون تیتکنمونهای نشانگر این است که شاخص یادگیری و رشد با میانگین
( ،)2/67پایینتر از حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی میباشد.
جدول  .6آزمون تیتکنمونهای برای بررسی شاخص یادگیری و رشد
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
مقدار

میانگین

سطح معنی

اختالف

فاصله اطمینان

مولفه

آماره()t

عددی

داری

میانگین

95درصد
حدباال

حدپایین

وجود میراث ناملموس و تصویرهای ذهنی خالق در ذهن گردشگران

-4/92

2/66

0/006

-0/33

-0/20

-0/46

وجود جامعه باز ،با تحمل باال و متنوع

-5/41

2/63

0/000

-0/36

-0/23

-0/50

وجود گردشگری فرهنگی و دیگر انواع گردشگری در مقصد گردشگری

-4/25

2/71

0/004

-0/28

-0/15

-0/42

-6/22

2/60

0/000

-0/39

-0/26

-0/51

وجود جریانهای سرمایه ،اطالعات ،ذهنیتها و مردم از طرف افراد محلی،
ملی و بینالمللی که شامل گردشگران نیز میشود
استفاده از فناوری اطالعات (مانند وبسایت و برنامههای گوشیهای
هوشمند) جهت افزایش دوره مشارکت گردشگر به قبل و بعد از استفاده از

-1/13

2/91

0/256

-0/08

0/05

-0/21

محصول گردشگری خالق
زیرساخت سخت مانند موزهها و مکانهای نمادین فرهنگی

-3/61

2/77

0/000

-0/22

-0/10

-0/35

زیرساخت نرم مانند فضاهای خالق و کافهها

-5/10

2/67

0/001

-0/32

-0/20

-0/45

-8/86

2/46

/004

-0/53

-0/41

-0/65

-8/62

2/67

0/000

-0/32

-0/25

-0/40

وجود سختافزار الزم مانند گوشیهای هوشمند جهت اجرای برنامههای
مبتنی بر فناوری اطالعات
جمع (یادگیری و رشد)

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،
بررسی اثرات گردشگری خالق بر توسعه پایدار شهری
برای بررسی اثرات گردشگری خالق بر توسعه پایدار شهری از آزمون رگرسیون خطی و آماره فیشر استفاده شده است.
همان طور که در جدول ( )7مشاهده میشود مقدار ضریب تعیین برابر است با  0/871که نشان میدهد که متغیر مستقل
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 0/87درصد از متغیر وابسته را تبیین میکند که این نشان میدهد بین شاخصهای گردشگری خالق و توسعه پایدار
شهری با توجه به سطح معنادری بدست آمده که برابر با  0/001است رابطه کامال معنی دار و منسجمی برقرار است
(جدول  7و .)8
جدول .7تحلیل واریانس تاثیر شاخصهای گردشگری خالق بر توسعه پایدار شهری
خطای معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضرب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

0/019

0/862

0/871

0/884

منبع :یافتههای پژوهش1400،
جدول  .8تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین گردشگری خالق و توسعه پایدار شهری
مولفه

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمار F

سطح معنادار

اثر رگرسیون

8/121

4

6/767

31/187

0/001

باقیمانده

1/234

346

0/001

جمع

9/355

350

منبع :یافتههای پژوهش1400،
نتایج جدول ( )9نشان میدهد که سطح معناداری برای تمام متغیرها کمتر از سطح  0/01است که این نشان دهنده این
است که می توان نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد .مقدار بتای بدست آمده نشان دهنده میزان تاثیر گذاری
شاخصهای گردشگری خالق بر توس عه پایدار شهری است .بنابراین با این ،متغیر مالی بیشترین تاثیر را با مقدار بتای
 0/371بر توسعه پایدار شهری داشته است .همچنین متغیر گردشگری با مقدار بتای  0/132کمترین تاثیر را داشته است.
همچنین متغیر یادگیری و رشد باضریب بتای  0/232و متغیر فرآیندهای کسب و کار با ضریب بتای  0/189بر توسعه
پایدار شهری در چابهار تاثیر داشته اند.
جدول .9بررسی اثرات گردشگری خالق بر توسعه پایدار شهری در چابهار
متغیرها

ضریب استاندارد

T

ضریب غیر استاندارد

BETA

خطای استاندارد

B

سطح معناداری

عرض از مبدا

-

0/019

0/087

2/453

0/089

مالی

0/371

0/001

0/281

5/845

0/001

گردشگری

0/132

0/003

0/108

4/133

0/000

فرایندهای کسب و کار

0/189

0/004

0/156

4/898

0/000

یادگیری و رشد

0/232

0/002

0/198

5/123

0/000

منبع :یافتههای پژوهش1400،

بررسی رابطه بین گردشگری خالق و توسعه پایدار شهری
جهت بررسی رابطه بین گردشگری خالق و توسعه پایدار شهری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است .نتایج آزمون نشان میدهد که ضریب پیرسون بدست آمده برابر با  0/556است که با توجه به سطح
معناداری بدست آمده رابطه آماری معنادار است .از اینرو با توجه به نتایج ضریب پیرسون ،بین گردشگری
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خالق و توسعه پایدار شهری رابطه خطی مثبت قوی برقرار است.
جدول .10رابطه بین گردشگری خالق و توسعه پایدار شهری

گردشگری خالق

ضریب پیرسون

0/556

تعداد

384

سطح معناداری

0/001

توسعه پایدار شهری

منبع :یافتههای پژوهش1400،

نتیجه گیری
گردشگری خالق یک موضوع در حال رشد و تحقیق است که پیشگامان خالقیت گردشگران در تولید تجربیات
خاطره انگیز و تجربی است .از دیدگاه عرضه ،در یک چارچوب گردشگری خالق ،نقش ارائه دهندگان
گردشگری ،تسهیل کننده های تجربیات خاطره انگیز است ،تنها تامین کنندگان خدمات و یا کاالها نمیباشد.
کارشناسان ،گردشگری خالق را نسل جدید گردشگری بعد از نسل اول یعنی همان گردشگری ساحل (سفر
اوقات فراغت و برای استراحت) و نسل دوم یا گردشگری فرهنگی (متمایل به فرهنگها و موزهها) قلمداد
میکنند .گردشگری خالق با شعار «موزههای کمتر ،میدانهای بیشتر» بر انجام فعالیتهای تجربی و تعامل
عمیقتر با زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز میکند .این تعریف اصطالح مشهور مشارکتی که در ادبیات
و ابزارهای پژوهش اجتماعی بسیار رایج است را به ذهن متبادر مینماید .در گردشگری خالق گردشگر به
تعامل بیشتر آموزشی ،احساسی ،اجتماعی و همچنین مشارکت با مکان ،فرهنگ زندگی مرد تشویق میشود .در
نسل سوم گردشگری ،گردشگر شبیه یک شهروند رفتار میکند .همچنین در این نوع از گردشگری نقش مدیران
در شناخت انواع خالقیت موجود در شهر به عنوان یک منبع و فرصت برای جذب گردشگران ،مهم تلقی
میشود.
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خالق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه
پایدار شهری انجام شده است .نتایج یافتههای پژوهش نشان داد که از میان شاخصهای مختلف گردشگری
خالق تنها شاخص مالی در شهر چابهار از وضعیت مناسبی برخودار است که این عامل به دلیل وجود منطقه
آزاد شهر چابهار و رونق نسبی این منطقه از نظر تجاری است که بیشتر گردشگران بخاطر خرید اجناس به این
شهر سفر میکنند .همچنین شاخصهای گردشگری ،کسب و کار و یادگیری و رشد در حد پایینتر از مطلوب
ارزیابی شدهاند .در بررسی اثرات گردشگری خالق بر توسعه پایدار شهری مشخص شد که شاخص مالی
بیشترین تاثیر را بر توسعه پایدار شهر چابهار داشته است و شاخص گردشگری کمترین تاثیر را دارد.
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نتایج حاصل از ضریب پیرسون نشان داد که رابطه معنی داری بین شاخصهای گردشگری خالق و توسعه
پایدار شهری برقرار است .براساس شاخصهای گردشگری خالق بیشترین پتانسیلی که شهر چابهار در زمینه
توسعه گردشگری شهری دارد مربوط به شاخص مالی از جمله وجود منطقه آزاد تجاری شهر چابهار است که
مسولین شهری باید با برنامه-ریزی مشخص و عملیاتی در جهت بهرهبرداری از این فرصتها و قوتها در
جهت توسعه گردشگری شهری استفاده نمایند و تقویت شاخصهای گردشگری خالق در همه زمینهها ،بسترها
و شرایط الزم و مناسب را برای ایجاد ،پرورش و ایده های خالق را در شهر فراهم آورد .در این زمینه بهرهگیری
از متخصصاص شهری و گردشگری شهری میتواند با وجود پتانسیلهای باالی طبیعی و گردشگری و همچنین
تجاری در شهر چابهار حداکثر استفاده را با برنامهریزی اصولی و دقیق در جهت افزایش گردشگر و همچنین
ایجاد طرحهای خالق در زمینه گردشگری عالوهبر افزایش گردشگران داخلی و خارجی زمینه رشد و توسعه
پایدار شهری را در شهر چابهار فراهم آورد که این مهم با وجود پانسیل باالی این شهر امکانپذیر است.
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