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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 ،گردشگری خالق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه گردشگری است و نقشی اساسی در رشد و توسعه
گردشگری دارد .گردشگری خالق نوعی گردشگری است که در آن بیش از توجه به میراث ملموس به میراث ناملموس توجه شده است .در
همین راستا ،مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل گردشگری خالق در شهر زاهدان پرداخته است .روش تحقیق ،توصیفی– تحلیلی و نوع آن
کاربردی -توسعهای است .اطالعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) جمعآوری شده است .جامعه آماری پژوهش،
جمعیت شهر زاهدان برابر با  592968نفر میباشد و با بهرهگیری از فرمول کوکران ،حجم نمونه برابر با  324نفر محاسبه و دادههای
حاصل از آن با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون با نرمافزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل شدند .نتایج
تحلیلی نشان میدهد 39 ،متغیر اولیه گردشگری خالق در این پژوهش ،به  8عامل :فرایندهای داخلی کسب وکار ،بازاریابی خالق ،زیبایی
شناختی ،تسهیالت ،نرم افزار ،آموزش ،نماد و صرفه اقتصادی و عایدی ترکیب و نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که به ترتیب ،اولین
عامل به تنهایی  25/944درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم  13/204درصد ،عامل سوم  6/501درصد ،عامل چهارم 5/875
درصد ،عامل پنجم  4/841درصد ،عامل ششم  4/537درصد ،عامل هفتم  3/764درصد و عامل هشتم  3/393درصد واریانس را محاسبه
میکنند ،همچنین ،با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون ،بین گردشگری خالق و شاخصهای (مالی ،گردشگری ،فرایندهای داخلی
کسب و کار و یادگیری و رشد) ،همبستگی باالیی وجود دارد که بیانگر یک رابطۀ خطی مثبت قوی میان آنها است.
واژههای کلیدی :گردشگری خالق ،خالقیت ،شهر زاهدان.

 .1نویسنده مسئول09151497846 ،bazrafshan@gep.usb.ac.ir :
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بیان مسأله:
یکی از بخـشهـای مهـم و درحـال رشـد سریع در جهان گردشگری است که در رشد اقتصاد کشورها بسیار مؤثر است،
ضمن آنکه منـافع اقتصـادی آن شامل جوامع محلی نیز میشود ( .)Osman and Sentosa, 2013: 26در سیستم اقتصاد جهانی
صنعت گردشگری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند .این صنعت امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها
اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند ( .)Rezvani, 2006: 10در قرن بیست و یکم ،صنعت گردشگری
به ابزاری اصلی برای ارتقای کیفیت زندگی و به یکی از نیروهای شکلدهنده جهان امروز تبدیل شده است که دارای مزایای
ارتباطی ،سیاسی ،فرهنگی و تأثیرات بینالمللی خاص خود است .)Rahimi et al, 2015: 98( .گردشگری توجه دولـتهـا،
سـازمانهـای غیر دولتـی و فعـاالن اقتصادی را نیز به خود جلب کرده اسـت ،زیـرا نقـش مهمـی در جهتدهـی بـه فعالیـت-
هـای اقتصادی و کمک به افزایش درآمـد جوامـع محلـی دارد ( .)Chin et al, 2014: 36گردشگری عرصۀ پیچیده و دارای
اجزای بسیاری است که در محصـول و تجربـۀ گردشـگری نقـش دارنـد ( .)Currie and Falconer, 2013: 2اگر چه در جهان
امروزی صنعت گردشگری از فرمول سابق گردشگری آفتاب ،ماسه و دریا که قرن  18به بعد در اروپا متداول شده ،دور شده و
به طرف تعطیالت هدفمند و مسافرتی که نیازهای استراحتی و ذهنی را با هم داشته باشد حرکت می کند ( Nekovedi Sadri,
 .)2009: 10به عبارتی دیگر توریسم در حال حاضر به بزرگترین صنعت بخش خدمات تبدیل شده است و از نظر پراکنش،
صنعت شماره یک جهان محسوب میشود .توریسم از عناصر و فعالیتهایی تشکیل می شود که به صورت مستقیم و
غیرمستقیم بر این صنعت تأثیر میگذارند .به بیان دیگر ،برای اینکه صنعت توریسم در یک کشور متحول شوند و توسعه یابد،
باید در راستای آن عناصر و فعالیتهایی متحول شده و توسعه یابند ،که در پویایی آن سهیم هستند ( .)Wai Gay, 2003: 48از
طرفی دیگر ،امروزه خالقیت به عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش بنیان مطرح است و از رشد اقتصادی و ایجاد شغل ،حمایت
میکند ( .)UNESCO, 2014گردشگران در زمان حال نیز به جای اینکه تنها توسط صنعت گردشگری ،مورد خدمت قرار گیرند،
به دنبال تجربیات تعاملی و ارضاکنندهتری می باشند .مفهوم گردشگری خالق ،در طی چندین سال ،در بسیاری از کشورها
توسعهیافته است و بالطبع تعاریف متعدی نیز در مورد آن ایجاد شده است ( .)Tan and colleagues, 2014: 1در این میان،
حرکت به سوی گردشگری خالق و در نهایت کسب جایگاه شهر خالق میتواند فرصتهای بسیار مهمی را در تعامالت شهری،
بویژه در عرصههای فراملی برای هر مکان شهری مهیا سازد به نحوی که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود
(خصوصا 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.)Shafiei et al, 2014: 252( .
شهر زاهدان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1395دارای  592968نفر جمعیت شهری و شامل  5منطقه شهری بوده
( ،)Center for Statistics of Iran, 2017همچنین به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان و بزرگترین شهر جنوب شرق
کشور میباشد .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 گردشکر ،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 در زمینه
گردشگری برخوردار میباشد .همه این موارد انگیزه تدوین پژوهش حاضر را فراهم نموده است؛ در این راستا پژوهش حاضر ،با
طرح سوال زیر قصد دارد به تحلیل گردشگری خالق و شاخصهای آن در شهر زاهدان بپردازد.
 شهر زاهدان از نظر شاخصهای گردشگری خالق در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارد؟پیشینه تحقیق:
امروزه با توجه به اهمیت گردشگری خالق و تأثیر به سزای آن در جذب گردشگر ،پژوهشهای متعددی در ایران و جهان
انجام شده است که میتوان به موارد زیر در جدول شماره  1اشاره کرد:
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جدول  -1پیشینه گردشگری خالق در داخل و خارج از کشور
نویسنده

عنوان پژوهش

یافتههای پژوهش

لیب1و لیا
()2015

اولویتبندی و استخراج استراتژیک
سیاستهای صنعت گردشگری
خالق در کره با استفاده از AHP

نتایج نشان داد حمایت از سرمایهگذاری شرکتهای متوسط ،و کارآفرینان از اولویت ها و سیاستهای باال
است .حفاظت از مالکیت معنوی و سرمایه گذاری در فناوری اطالعات نیز مهم هستند .پژوهش نشان می
دهد که روش  AHPقابل اجرای خوبی برای تعیین اولویتهای سیاست برای صنعت گردشگری دارد.

تان2و همکاران
()2014

یک طبقهبندی از گردشگران خالق
در گردشگری خالق

آنها در نتایج خود بازار گردشگری خالق را به وسیله روش شناسی 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 به 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.

تانگ)2014(3

تمرکز بر گردشگری خالق
فرهنگی بر اساس تجزیه و تحلیل
( :SWOTمطالعه موردی از استان
هیالنگ جیانگ چین)

یافته نشان میدهد استان هیالنگ جیانگ چین ،از منابع غنی طبیعی ،وفور منابع انسانی در بخش
گردشگری و پایه های مناسب اقتصادی به عنوان نقاط قوت یاد میکند؛ اما کمبود استعدادهای خالق،
عدم حمایت های قانونی کافی و بازاریابی نامناسب نیز نقاط ضعف میداند ،با بیان این موارد ،خأل موجود
در زمینه زیرساخت های الزم تا حدودی پاسخ داده شده است اما به زوایای پنهان در زمینه فرآیندها و
گردشگری و هم چنین نحوه به سود رسیدن ،پاسخ داده نشده است.

تان و همکاران
()2013

یک مدل از تجربه خالق در
گردشگری خالق

یافته نشان میدهد که فعل و انفعاالت بیرونی و بازتاب درونی ساخت مدل از تجربه خالق گردشگران که
اولی اشاره به فعل و انفعاالت با 'گردشگران محیط زیست ،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.

باغبان و
همکاران
()1395

ارزیابی گردشگری خالق از نگاه
گردشگران و تاثیر ان بر رضایت از
سفر (مطالعه موردی :شهر اصفهان)

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد گردشگری خالق بر رضایت گردشگران اثر دارد .همچنین خصوصیات
فرهنگی ،تجربه نو و خالقیت منحصر به فرد از ابعاد گردشگری خالق بر رضایت گردشگران تاثیر دارند.
نتایج مربوط به اولویت بندی ابعاد گردشگری خالق نشان داد خالقیت منحصر به فرد بیشترین تاثیر بر
رضایت گردشگران داخلی را دارد.

رحیمی و
همکاران
()1395

الگوی گردشگری خالق شهری در
ایران با استفاده از مدل تحلیلی
سلسله مراتبی

نتایج نشان میدهد که بر اساس وزن های 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.

بستهنگار
()1395

نماد رنگ در برند گردشگری خالق
شهرهای ایران

یافته های پژوهش نشان می دهد در تمدن و میراث ملموس و ناملموس ایرانیان ،از دیرباز تاکنون ،رنگ-
ها حامل بار معنایی و مفهومی عمیقی بوده و تنها جنبه تزیینی نداشته است .بنابراین در برند گردشگری
شهرهای خالق ایران ،شهرهایی که در صنایع خالق سرآمدند ،کاربرد یک نماد رنگین ضروری است.

محمدی و
همکاران
()1395

ارائه چارچوبی برای ارزیابی
محصوالت گردشگری خالق با
استفاده از کارت امتیازی متوازن

آنها در صدد بوده اند 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.

سپهرنیا ()1394

نگرش خالق به صنعت گردشگری
در ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران

نتایج گویای آن است که مولفه گردشگری در وضعیت موجود  %71و در وضعیت مطلوب  %43از تغییرات
ارتقا سرمایه فرهنگی را تعیین و پیشبینی میکند .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
شاخص های این دو مولفه به درستی می تواند ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران را به ویژه در شرایط موجود
پیشبینی کنند.
منبع :یافتههای پژوهش.1396 ،
1- leeb
2- tan
3- Tang
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مفاهیم و مبانی نظری:
گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در  60کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است .همچنین بر
اساس آمارهای سازمان جهانی جهانگردی که خو د یکی از متصدیان توسعه این صنعت در راستای کمک به رشد اقتصاد جهانی
است ،این سازمان اعالم کرده است که در سال  2013چیزی حدود یک میلیارد توریست به کشورهای مختلف سفر کردند و
نسبت به سال  2012حدود  5درصد رشد داشته است ( .)Bishmay et al, 2017: 175طبق گزارش سازمان جهانی جهانگردی
در سال  ،2007تعداد گردشگران خارجی به  900میلیون نفر رسید .این تعداد در سال  ،2015به یک میلیارد و  200میلیون
نفر رسیده و 7/17تریلیون دالر درآمد اقتصاد جهانی داشته که از این مقدار حدود  2/23تریلیون دالر درآمد مستقیم حاصل از
گردشگری بوده است.)Jahanian, 2017: 16( .
خالقیت :خالقیت از تمرکز بر زیبایی به سمت محصوالت عملی در علم ،فناوری یا کسب و کار و از ایجاد زیبایی به سوی غلبه
بر رقابت گسترش یافته است .اگر چه خالقیت و هوش نیاز به دانش و تالش دارند ،اما میتوانند از یکدیگر متمایز باشند
( .)Arthur J. Cropley, 2011; 358نوآوری یعنی اصالح و بهبود روشهای انجام کار جهت تولید باکیفیتتر ،مطلوبتر و
اقتصادیتر محصول نوآوری نتیجه عملی راههای جدیدی است که اندیشه های خالق آنها را پیشنهاد داده است .بنابراین عملی
نمودن تفکر خالق را نوآوری گویند .نوآوری و خالقیت ،شیوههایی هستند که به وسیلۀ آنها دانش جدید ایجاد می شود.
(.)Abbasi, 2010: 16
جدول  -2متغیرهای تأثیر گذار بر خالقیت در یک سکونتگاه و شاخصهای سنجش آن
متغیرها

شاخصها

ثروت

سرانه تولید ناخالص منطقهای ،برابری قدرت خرید

رشد اقتصادی

درصد افزایش تولید ناخالص منطقهای

نوآوری

هزینه تحقیق و توسعه به عنوان (( )GRPداده) ثبت اختراعات بر حسب یک میلیون نفر
(خروجی)

ذوب فرهنگی

درصد افراد خارجی در جمعیت

استعداد

درصد نیروی کار با تحصیالت عالی

خدمات متمرکز بر دانش

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

شهرنشینی

تراکم جمعیت (افراد مقیم در هر کیلومتر مربع)
Source: Gossling and Rutten, 2007: 256

گردشگری خالق :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 بع د ،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 کرده اند و مطالعه سازمان 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 کننده های تجربیات خاطره انگیز است ،تنها تامین کنندگان خدمات و یا کاالها
نمی باشد ( .)Ross et al, 2017: 38
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با توجه به موضوع تحقیق ،حوزه مطالعات و مسائل آن ،برای تکمیل اطالعات ،با
ترکیب روشهای توصیفی -تحلیلی و پیمایشی ،متغیرهای تأثیرگذار بر وضعیت گردشگری خالق مورد مطالعه شناسایی و در 4
OECD
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متغیر مستقل (مالی ،گردشگری ،فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد) و  39متغیر وابسته (مالی با  5متغیر،
گردشگری با  8متغیر ،فرایندهای کسب و کار با  18متغیر و یادگیری و رشد با  8متغیر) طبقهبندی شدند .جامعه آماری در
این پژوهش کل جمعیت شهر زاهدان در سال ( 1395برابر با  592968نفر) میباشد که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران
معادل  323نفر برآورد شد .روش گردآوری اطالعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) میباشد ،سپس
دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار  ،SPSSپردازش و تحلیل شد .در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و
پیرسون به تجزیه و تحلیل نهایی بر روی دادهها صورت گرفت .برای تعیین پایایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شده است که مقدار آن  0/91میباشد (جدول  .)4آلفای کرونباخ نشانگر اعتبار و پایایی داخلی گویهها میباشد .در این تحقیق
میزان آلفای محاسبه شده اعداد مطلوبی است و میتوان گفت که دقت الزم برای احراز پایایی شاخصها در پرسشنامه به کار
گرفته شده و شاخصها با یکدیگر همبستگی درونی دارند.
جدول -3بررسی وضعیت پایایی متغیرهای تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ
شاخص
مولفه
آلفای
کرونباخ

بعد مالی
صرفه
اقتصادی
0/66

عایدی

بعد گردشگری
تسهیالت

نماد

بعد فرایندهای داخلی کسب و کار
تحول

آموزش

زیبایی
شناختی

0/74

بازاریابی
خالق
0/83

تبلیغات
خالق

بعد یادگیری و
رشد
سخت
افزار

نرم
افزار

0/73

منبع :یافتههای پژوهش.1396 ،

قلمرو جغرافیایی:
شهر زاهدان ،مرکز استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران و نزدیک مرز ایران و کشورهای افغانستان و پاکستان
قرار دارد .این شهر ،مرکز شهرستان زاهدان است .لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی  60درجه و  51دقیقه 25
ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  29درجه و  30دقیقه و  45ثانیه شمالی قرار دارد .ارتفاع شهر زاهدان از سطح دریا 1378 ،متر
است ( .)Ebrahizadeh & kazemeizad, 2013: 7در شکل  ،2موقعیت شهر زاهدان نشان داده شده است .وسعت زاهدان 8123
هکتار میباشد پهنه ای که شهر در روی آن قرار دارد ،دارای خصوصیات توپوگرافی یکسان نمیباشد .جمعیت این شهر در سال
 592968 ،1395نفر می باشد (.)Center for Statistics of Iran, 2017

شکل -1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه -منبع :پایگاه داده علوم زمین .1396 ،ترسیم نگارندگان.1396 ،
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یافتههای توصیفی تحقیق:
از لحاظ وضعیت جنسی 81/7 ،درصد مرد و  18/3درصد زن بودند .از لحاظ ساختار سنی  24/1درصد  15تا  25سال،
 0/39درصد  26تا  35سال 22/9 ،درصد  36تا  45سال 7/7 ،درصد  46تا  60سال و  6/2درصد باالی  60سال سن داشتند.
ازلحاظ وضعیت تحصیلی 5/6،درصد بی سواد 16/1 ،درصد ابتدایی -راهنمایی 30/0 ،درصد دیپلم 44/9 ،درصد فوقدیپلم-
لیسانس و  3/4درصد دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر بودهاند .ازلحاظ وضعیت شغلی 14/9 ،درصد دارای شغل
دولتی 32/2 ،درصد شغل آزاد 19/2 ،درصد محصل 13/0 ،درصد خانهدار 6/8 ،درصد بازنشسته و  13/3درصد افراد پاسخدهنده
بیکار بودهاند.
یافتههای استنباطی تحقیق:
یکی از روشهای انتخاب متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی ،استفاده از ماتریس همبستگی است که اساس تحلیل
عاملی برای انتخاب متغیرها به عامل های متفاوت استفاده از همبستگی بین متغیرها اما از نوع غیر علی استوار است .البته
آمارهای دیگری نیز وجود دارد که محقق از طریق آنها نیز قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
است .از جمله این روشها ،مقدار کفایت نمونه است یا شاخص  KMOاست که مقدار آن همواره بین  0و  1میباشد چنانچه
مقدار  KMOبزرگتر از  0/5باشد میتوان با اطمینان خاطر از تحلیل عاملی استفاده کرد ( .)Latifi, 2014: 47همچنین برای
اطمینان از داده ها برای تحلیل عاملی مبنی بر این که ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عامل قرار میگیرد ،در جامعه برابر
صفر است یا خیر از آزمون بارتلت استفاده است .همانطور که در جدول  ،1مشاهده میکنیم ،با توجه به اینکه نتایج حاصل از
آزمون بیشتر از  0/7است و سطح معناداری ( )0/000با احتمال بیش از  99درصد وجود همبستگی بین متغیرها را تأیید می-
کند.
جدول  - 4تستهای  KMOوBartlett’s
آزمون کفایت نمونه کایزر-میر-اولکین ()KMO

0/757
تقریب کای اسکوئر

9378/865

درجه آزادی

741

سطح معناداری

0/000

آزمون کرویت بارتلت
مأخذ :محاسبات نگارندگان.1396 ،

استخراج عوامل:
بــرای ایجــاد رابطــه منطقــی و مناســب شــاخصهــا و عوامــل ،شــاخصهــایی مــورد اســتفاده قــرار مــیگیرنــد
کـــه ضـــریب همبســـتگی آنهـــا بـــاالی  0/7باشـــد ( .)Taghvayi and Shafiee, 2009: 57بـــر ایـــن اســـاس ،در
ایـــن مقالـــه مجمـــوع واریـــانس  8عامـــل یـــاد شـــده 67/090 ،درصـــد مـــیباشـــد کـــه بیشـــترین آن بـــا 10/118
درصـــد در عامـــل اول بـــوده اســـت .میـــزان  67/090درصـــد واریـــانس نشـــاندهنـــده رضـــایتبخـــش بـــودن نتـــایج
تحلیــل عــاملی بــوده اســـت .نتــایج جــدول  ،7نشــان مـــیدهــد کــه در ایــن تحلیـــل ،اولــین عامــل بــه تنهـــایی
 ،10/118عامـــل دوم  ،5/150عامـــل ســـوم  ،2/535عامـــل چهـــارم  ،2/291عامـــل پـــنجم ،1/88 ،عامـــل ششـــم
 ،1/769عامل هفتم  1/468و عامل هشتم  2/323از واریانس را محاسبه میکنند( .جدول شماره .)5
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جدول  -5استخراج عاملهای نهایی تحلیل دادهها
مقادیر ویژه بدون چرخش

مقادیر ویژه با چرخش

عاملها

مقادیر ویژه

درصد
تجمعی

درصد
واریانس

کلی

درصد
تجمعی

درصد
واریانس

کلی

درصد
تجمعی

درصد
واریانس

کلی

15/057

15/057

5/872

25/944

25/944

10/118

25/944

25/944

10/118

1

25/350

10/293

4/014

39/148

13/204

5/150

39/148

13/204

5/150

2

35/350

10/000

3/900

45/649

6/501

2/535

45/649

6/501

2/535

3

42/642

7/292

2/844

51/524

5/875

2/291

51/524

5/875

2/291

4

49/225

6/584

2/568

56/365

4/841

1/888

56/365

4/841

1/888

5

55/525

6/299

2/457

60/902

4/537

1/769

60/902

4/537

1/769

6

61/628

6/103

2/380

64/666

3/764

1/468

64/666

3/764

1/468

7

67/090

5/463

2/130

68/059

3/393

1/323

68/059

3/393

1/323

8

مأخذ :محاسبات نگارندگان.1396 ،

عامل اول :فرایندهای داخلی کسب و کار:
مقدار ویژه عامل اول  10/188میباشد که به تنهایی قادر است  25/944درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .برای
عامل اول  13متغیر شناخته شده است .اکثر متغیر هایی که در عامل اول قرار دارند دارای بار عاملی باال می باشند ،فقط چند
متغیر نسبت به دیگر متغیرها دارای بار عاملی کمتری میباشند و در سطح پایینتری قرار دارند .بنابراین وضعیت عامل
فرایندهای داخلی کسب و کار در شهر زاهدان قوی میباشد .باالترین بار عاملی مربوط به متغییر «وجود میراث ناملموس و
تصویرهای ذهنی خالق در ذهن گردشگران» با بار عاملی  0/853و کمترین بار عاملی مربوطه به متغیر «وجود جامعه باز  ،با
تحمل باال و متنوع» با بار عامل  0/451میباشد .گردشگری با ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی به فعالیتهای جوامع محلی
جان تازهای میبخشد و میتواند در توسعه فعالیتهای کارآفرینی بسیار با اهمیت میباشد .همچنین سرمایه گذاری افراد بومی
و به کار گیری افراد محلی در امور گردشگری میتواند در رشد و توسعه گردشگری و گردشگری خالق شهر زاهدان نقش
اساسی داشته باشد( .جدول شماره .)6
جدول  - 6متغیرهای عامل اول
ردیف

متغیر

بار عاملی

1

هزینه سرمایه گذاری نسبی و ارزان بودن

0/548

2

حجم فروش و افزایش هزینه کرد هر گردشگر

0/754

3

افزایش تعداد گردشگران در فصول کم بازدید و احتمال رشد محصول

0/657

4

امکان ذخیره سازی و پست محصول نهایی در صورتی که آماده شدن آن نیازمند زمان باشد

0/589

5

شکل گیری داستان مختص به هر گردشگر و ایجاد خاطره همیشگی

0/503

6

ایجاد برنامه سفر اختصاصی با ایجاد حق انتخاب و رویکرد سلف سرویسی با هدف طراحی تجربیات از طرف خود گردشگر

0/663

7

واقعی بودن مانند استفاده از خانه و محل کار آموزش دهندگان ،به همراه اصیل و طبیعی بودن رفتار راهنما

0/746

8

فعالیت ها به نوعی شناسنامه این منطقه محسوب شود که فقط در این جا میتواند تجربه گردد

0/619

9

شخصی سازی برای هر بخش بازار به نحوی که تضاد و تفاوت با سبک زندگی معمول آن بخش مشهود باشد

0/471

10

وجود میراث

ناملموس1و

تصویر های ذهنی خالق در ذهن گردشگران

0/853

11

وجود جامعه باز ،با تحمل باال و متنوع

0/451

12

استفاده از فناوری اطالعات (مانند وبسایت و برنامه های گوشی های هوشمند) جهت افزایش دوره مشارکت گردشگر به
قبل و بعد از استفاده از محصول گردشگری خالق

0/578

13

زیرساخت سخت مانند موزهها و مکانهای نمادین فرهنگی

0/540

مأخذ :محاسبات نگارندگان .1396 ،

 -1وجود هویت ،یک سبک زندگ ی فعال ،رسوم (مانند مهمان نوازی) و تشریفات ،رویدادها ،داستانها و نمادها (مانند عنوان داشتن پایتخت عطر جهان)،
دانش خالق و صنایع دستی منحصر به فرد محلی.
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عامل دوم :بازاریابی خالق:
مقدار ویژه عامل دوم  5/150میباشد که به تنهایی قادر است  39/148درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .برای
عامل دوم  8گویه شناخته شده است .متغیرهایی که در این عامل بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مولفه بازاریابی خالق می-
باشند میتوان این عامل را بازاریابی خالق نامید .بیشتر متغیر هایی که در این عامل قرار دارند دارای بار عاملی متوسط بود که
نشان دهنده این است که بازاریابی گردشگری خالق در شهر زاهدان متوسط است فقط چند متغیر نسبت به دیگر متغیرها
دارای بار عاملی بیشتر بوده و در سطح باالتری قرار دارند .باالترین بار عاملی به متغیر «برند سازی با استفاده از ایجاد مفاهیم
خالق» با بار عاملی  0/816و کمترین بار عاملی مربوطه به متغیر «زیرساخت سخت مانند موزه ها و مکانهای نمادین
فرهنگی» با بار عامل 0/419میباشد( .جدول  .)7از جمله عواملی که میتواند صنعت گردشگری را توسعه و بهبود بخشد ،به
کارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی و تبلیغات است ،مهمترین عامل شتابدهنده ،به کار بردن فناوری اطالعات و
ارتباطات در نظامهای توزیع و بازاریابی است ( .)Haji Pourshushtiari, 2016: 60بازایابی خالقانه از طریق فناوری اطالعات و
ارتباطات ،راه اندازی وبسایت ،راه اندازی کانال در شبکه های اجتماعی و چاپ کتابچههای مکانهای خالق میتواند باعت
توسعه گردشگری خالق در شهر زاهدان شود.
جدول  -7متغیرهای عامل دوم
ردیف

متغیر

بار
عاملی

1

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

1

0/695

2

جذابیت احساسی و تصویری و درون مایه سازی جذاب و خیره کننده
2
به همراه عنصر تخیل

0/678

3

بخشبندی بازار گردشگری خالق

0/466

4

ایجاد بازارهای هدف متنوع مانند تورگردانان جهت برون سپاری و
مقابله با عدم ثبات بازار

0/575

5

برندسازی با استفاده از ایجاد مفاهیم خالق

0/816

6

حواس پنجگانه را درگیر نماید

0/533

7

زیرساخت سخت مانند موزهها و مکانهای نمادین فرهنگی

0/419

8

زیرساخت نرم مانند فضاهای خالق و کافه ها

0/513
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عامل سوم :زیباییشناسی:
مقدار ویژه این عامل  2/535است که  45/649درصد از واریانس را محاسبه و تفسیر مینماید .متغیرهایی که در این عامل
بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مولفه سخت افزار میباشند بنابراین ،اسم این عامل را می توان سخت افزار نامید .متغیرهایی
که در عامل سوم جای گرفتهاند  7متغیر میباشند که از این  7متغیر سه متغیر دارای بار عاملی کمتر از حد متوسط و چهار
متغیر دیگر نسبت دیگر عوامل دارای بار عاملی و وضعیت بهتری را در شهر زاهدان دارند .که باالترین بار عاملی به متغیر «عدم
گرفتن زمان زیاد و عدم وجود زمان های بیکاری» با بار عاملی  0/797و کمترین بار عاملی مربوطه به متغیر «زیرساخت نرم
مانند فضاهای خالق و کافهها» با بار عامل 0/415میباشد (جدول .)8نیاز به زیبایی جزء ناشناختهترین نیازها میباشد" ،مازلو"3
معتقد است که این نیاز در بعضی افراد وجود دارد .اینگونه افراد با دیدن زشتی ،بیمار میشوند و با قرار گرفتن در محیطی زیبا،
بهبود می یابند .این حالت تقریباً به طور عام در کودکان سالم دیده می شود .در تعریف این نیاز سه موضوع ارزش ،لذت و
 -3مانند ایجاد شجاعت و غلبه بر ترس درونی و نیروهای طبیعت  ،خردمندی ،عشق  ،زیبایی و پیشگام شدن در این عرصه ها
 -4شامل و وجود جو پرطراوت ،نام مناسب برای تورها ،منظرهها و تصاویر زیبا مانند چشماندازهای جهان وطنی که فراتر از فضاهای فرهنگی و متعارف
است.
3
- mazlo
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تعجب مهم است .نکتهای که باید در مبحث زیبایی شناسی مورد توجه قرار بگیرد ،تنوع طلبی است
یکنواخت بودن محیط جاذبههای زاهدان از سوی دیگر عدم تنوع آنها باعث شده تا گردشگران لذت کافی از محیط نبرند.

(.)Motaali, 2010: 125

جدول  -8متغیرهای عامل سوم
ردیف

متغیر

بار
عاملی

1

قیمت محصوالت گردشگری1باید نشانگر ارزش واقعیشان باشند

0/667

2

عدم گرفتن زمان زیاد و عدم وجود زمان های بیکاری

0/797

3

جایگذاری مناسب منابع خالق  ،ایجاد هارمونی و توجه به جزییات

0/729

4

آسان ،شفاف و قابل درک بودن

0/605

5

فعالیت ها منجر به انسانی کردن مجدد روابط و ایجاد کننده احساس همدلی
2
،اعتماد و صمیمت با افراد محلی شود

0/551

6

زیرساخت نرم مانند فضاهای خالق و کافه ها

0/415

7

وجود سخت افزار الزم مانند گوشی های هوشمند جهت اجرای برنامه های
مبتنی بر فناوری اطالعات

0/462
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عامل چهارم :تسهیالت:
مقدار ویژه این عامل  2/291است و نشان میدهد این عامل در مجموع  51/524درصد از واریانس کل متغیرهای تحت
بررسی را تبیین میکند .متغ یرهایی که در این عامل بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مولفه تسهیالت می باشند بنابراین می-
توان این عامل را تسهیالت نامید .متغیرهایی که در عامل چهارم جای گرفتهاند  6متغیر می باشند که از این  6متغیر چهار
متغیر دارای بار عاملی پایینتر از حد متوسط و دو متغیر دیگر نسبت دیگر عوامل بار عاملی و وضعیت بهتری را در شهر زاهدان
دارند .که بیشترین بار عاملی به متغیر «امکان سفارش محصولی مرتبط با آن تجربه در آینده و ادامه دار شدن رابطه فروشنده با
گردشگر» با بار عاملی  0/808و کمترین بار عاملی به متغیر «داشتن یادگاری منحصر به فرد و ایجاد برند منحصر به
گردشگران» با بار عاملی  0/410اختصاص دارد (جدول  .)9برای ت وسعه موفق گردشگری وجود زیر ساختهای مناسب ضروری
اس ت ،به ویژه برای کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته که اغلب زیر ساختهای محدودی دارند ،وجود و گسترش آن ،عاملی
حیاطی به شمار میرود ( .)Ebrahimzadeh et al, 2016: 47گسترش زیر ساختهایی از قبیل :ساخت هتلها ،گسترش راهها،
توسعه و گسترش رستورانها می توانند باعث توسعه گردشگری خالق در شهر زاهدان شود که وضعیت اماکن استراحتی در این
شهر چندان مناسب نیست.
جدول  -9متغیرهای عامل چهارم
ردیف

متغیر

بار عاملی

1

امکان سفارش محصولی مرتبط با آن تجربه در آینده و ادامه دار شدن رابطه فروشنده با گردشگر

0/808

2

گردشگر محیطی با درجه بهداشت باال ،عدم آلودگی صوتی ،امنیت و راحتی را تجربه نماید

0/554

3

داشتن یادگاری منحصر به فرد و ایجاد برند منحصر به گردشگران

0/410

5

حالت تعاملی داشته باشد

0/522

6

وجود جریان های سرمایه ،اطالعات ،ذهنیت ها و مردم از طرف افراد محلی ،ملی و بین المللی
که شامل گردشگران نیز میشود

0/677
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 -2م نظور از محصوالت گردشگری ،صرف سوغاتی ها نیست ،بلکه در بر گیرنده کلیت تجربه می باشد.
 -2از طریق کمک به شکوفا کردن خالقیت افراد مورد بازدید  ،بهبود کیفیت زندگی و ایجاد اشتیاق بین آنها و هم چنین کمک به حفظ اصالت ،دانش و
میراث فرهنگی محلی و احیای آن هایی که در معرض نابودیند
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عامل پنجم :نرمافزار:
مقدار ویژه این عامل 1/888 ،است که به  56/365درصد از واریانس کل را محاسبه و تفسیر کرده است .متغیرهایی که در
این عامل بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مولفه نرم افزار میباشند بنابراین میتوان این عامل را نرمافزار مینامید .متغییرهایی
که در عامل پنجم جای گرفتهاند  5متغیر میباشند که از این  5عامل سه عامل دارای بار عاملی کمتری نسبت به حد متوسط
و دو عامل دیگر نسبت دیگر عوامل بار عاملی و وضعیت بهتری را در شهر زاهدان دارند .بیشترین و کمترین بار عاملی به
متغیرهای «دانشی بودن مسیرها و فعالیتهای سنتی به همراه غنای دانشی آموزش دهنده طوری که منجر به افزایش مهارت
گردشگر شود و برایش کاربردی ،عملیاتی و مفید باشد» و «بخش بندی بازار گردشگری خالق» به ترتیب با بار عاملی  0/750و
 0/467اختصاص دارد (جدول  .)10توسعه زیر ساختهای نرم مانند فضاهای خالق ،کافهها ،مکانهای نمادین و ...میتواند
باعث رونق گردشگری خالق در شهر زاهدان شود.
جدول  -10متغیرهای عامل پنجم
ردیف

متغیر

بار
عاملی

1

دانشی بودن مسیرها و فعالیتهای سنتی به همراه غنای
دانشی آموزش دهنده طوری که منجر به افزایش مهارت
گردشگر شود و برایش کاربردی ،عملیاتی و مفید باشد

0/750

2

بخشبندی بازار گردشگری خالق

0/467

3

وجود جامعه باز ،با تحمل باال و متنوع

0/598

4

زیرساخت سخت مانند موزهها و مکانهای نمادین فرهنگی

0/458
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عامل ششم :آموزش:
مقدار ویژه این عامل  1/769است که  60/902درصد از واریانس را تببین و تفسیر میکند .متغیرهایی که در این عامل
بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مولفه آموزش میباشند بنابراین ،میتوان اسم این عامل را آموزش گذاشت .متغیرهایی که در
عامل ششم جای گرفتهاند  2متغیر میباشند که این دو عامل نسبت به دیگر عوامل وضعیت بهتری را در شهر زاهدان دارند.
بیشترین بار عاملی به متغیر «وجود گردشگری فرهنگی و دیگر انواع گردشگری در مقصد گردشگری» با بار عاملی 0/789و
کمترین بار عاملی به متغیر «آموزش اما نه به صورت عمیق بلکه دنبال طعم و مزه ای از موضوع» با بار عاملی 0/732اختصاص
دارد (جدول  .)11تحصیل در زمینه گردشگری نسبتا جدید است و به رسمیت شناخته شدن این حرفه در شکلی فراگیر به
عنوان صنعتی حیاتی و رو به رشد اجتناب ناپذیر میباشد ( .)Khodaei and Kalantari Khalil Abad, 2012: 47وجود نیروی
آموزش دیده و متخصص در امر گردشگری در هر شهر میتواند باعث توسعه و رشد گردشگری آن شهر شود متاسفانه شهر
زاهدان فاقد چنین نیروهای است.
جدول  -11متغیرهای عامل ششم
ردیف

متغیر

بار
عاملی

1

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

0/732

2

وجود گردشگری فرهنگی و دیگر انواع گردشگری در مقصد گردشگری

0/789
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عامل هفتم :نماد:
مقدار ویژه این عامل  1/468است که به تنهایی  64/666درصد از واریانس را محاسبه و تفسیر میکند .متغیرهایی که در
این عامل بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مولفه نماد میباشند بنابراین ،میتوان این عامل را نماد نامید .متغیرهایی که در
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عامل هفتم جای گرفتهاند  4متغیر میباشند که از این چهار متغیر دو متغیر دارای بار عاملی پایین بوده و دو متغیر دیگر به
نسبت وضعیت بهتری و دارای بار عاملی بهتری میباشند .بیشترین بار عاملی به متغیر «هدف قرار دادن اشخاص و گروه های
کوچک به عنوان بازار هدف از طریق جذب رصدکنندگان نقاط داغ خالقیت و فیزیکی کردن شبکه های مجازی» با بار عاملی
 0/817و کمترین بار عاملی به متغیر «گردشگر محیطی با درجه بهداشت باال ،عدم آلودگی صوتی ،امنیت و راحتی را تجربه
نماید» با بار عاملی  0/497اختصاص دارد (جدول  .)12هدف از برندینگ در گردشگری ،ایجاد و نگهداری تصویر مطلوب از
مقصد ،افزایش آگاهی گردشگران ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقصد و تغییر رفتار آنان جهت بازدید از مقاصد است ( Baste
 .)Negar, 2016: 24داشتن یادگاری منحصر به فرد برای هر گردشگر میتواند یه حس خوب در آنها ایجاد کند میتوان این کار
را با چاب عکس هر گردشگر بر روی لیوان یا چیزهای دیگر انجام داد.
جدول  -12متغیرهای عامل هفتم
ردیف

متغیر

بار
عاملی

1

گردشگر محیطی با درجه بهداشت باال ،عدم آلودگی صوتی ،امنیت و
راحتی را تجربه نماید

0/497

2

شکل گیری داستان مختص به هر گردشگر و ایجاد خاطره همیشگی

0/608

3

هدف قرار دادن اشخاص و گروه های کوچک به عنوان بازار هدف از
طریق جذب رصدکنندگان نقاط داغ خالقیت1و فیزیکی کردن شبکه های
مجازی

0/817
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عامل هشتم :صرفه اقتصادی و عایدی:
مقدار ویژه این عامل  1/323است که به تنهایی قادر است  68/059درصد واریانس را محاسبه توضیح دهد .متغیرهایی
که در این عامل بارگذاری شدند بیشتر مربوط به مؤلفه های صرفه اقتصادی و عایدی می باشند بنابراین می توان این عامل را
صرفه اقتصادی و عاید نامید .متغیرهایی که در عامل هشتم جای گرفتهاند  4متغیر می باشند .از این  4عامل دو متغیر دارای
بار عاملی پایین تر از حد متوسط و دو متغیر دیگر به نسبت دارای بار عاملی وضعیت بهتری را در شهر زاهدان هستند.
بیشترین بار عاملی به متغیر «اصالت و داستان محوری را تأکید نماید» با بار عاملی  0/637و کمترین بار عاملی به متغیر
«استفاده از فناوری اطالعات (مانند وبسایت و برنامه های گوشیهای هوشمند) جهت افزایش دوره مشارکت گردشگر به قبل
و بعد از استفاده از محصول گردشگری خالق » با بار عاملی  -0/489اختصاص دارد (جدول  .)13یکی از مهمترین دالیل توجه
دولت ها و برنامه ریزان به گردشگری ،پیامدهای اقتصادی آن بر منطقه می باشد .به طوریکه امروزه گردشگری عامل مهمی
برای توسعه اقتصادی محسوب میشود ( .)Motie Langroudi and Rezaieh, 2014: 75توسعه گردشگری خالق در شهر
زاهدان میتواند باعث افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان شهر شود.
جدول  -13متغیرهای عامل هشتم
ردیف

متغیر

بار عاملی

1

هزینه سرمایه گذاری نسبی و ارزان بودن

0/569

2

0/628

2

سهم بازار

3

اصالت و داستان محوری را تاکید نماید

0/637

4

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

-0/489
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 -1با توجه به اینکه در عصر جامعه شبکهای به سر میبریم ،گردشگران در شبکه های اجتماعی به دنبال نقاط داغ خالقیت هستند تا به آن سفر نمایند.
 -2منظور سهمی است که محصول گردشگری میتواند از بازار گردشگری خالق به دست آورد.

بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خالق در شهر زاهدان

178

در ادامه جهت بررسی تأثیر هر یک از شاخصهای پژوهش بر گردشگری خالق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره
گرفته شده است و با توجه به اینکه سطح معنیداری ( ،)Sigکمتر از  0/05میباشد و به لحاظ آماری این رابطه معنیدار است؛
از این رو با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون ،بین گردشگری خالق و شاخصهای (مالی ،گردشگری ،فرایندهای داخلی
کسب و کار و یادگیری و رشد) ،همبستگی باالیی وجود دارد که بیانگر یک رابطۀ خطی مثبت قوی میان آنها است .بیشترین
میزان همبستگی؛ بین گردشگری خالق و متغیر فرایندهای داخلی کسب و کار با ضریب همبستگی  0/917میباشد .یعنی با
افزایش فرایندهای داخلی کسب و کار ،گردشگری خالق در شهر زاهدان نیز افزایش مییابد( .جدول شماره .)14
جدول  -14نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین شاخصها و گردشگری خالق
متغیرهای مستقل

ضریب
همبستگی

مالی

0/816

گردشگری

0/849

فرایندهای داخلی کسب و کار

0/917

یادگیری و رشد

0/827

N

324

متغیر
وابسته
گردشگری
خالق

سطح معنی-
داری ()Sig

0/000

مأخذ :محاسبات نگارندگان.1396 ،

نتیجهگیری:
در این مقاله به ارزیابی و تحلیل گردشگری خالق در شهر زاهدان پرداخته شده است .همچنین به منظور تحلیل وضعیت
گردشگری خالق ،از روش تحلیل عاملی -اکتشافی استفاده شد .بدین ترتیب که نتیجه حاصل در این تحقیق ،تقلیل  39متغیر
اولیه به  8عامل برتر از طریق چرخش واریماکس بوده است .شاخصهای بارگذاری شده در هر عاملی که باالی  0/5هستند،
یک عامل را تشکیل میدهند و شاخصهایی که امکان تجمع با اینها را ندارند ،عامل دیگری را تشکیل میدهند .بنابراین،
مجموع هشت واریانس  8عامل یاد شده 67/059 ،درصد میباشد که بیشترین بار عاملی آن یا  25/944درصد در عامل
فرایندهای داخلی کسب و کار بوده است .میزان  67/059درصد واریانس نشان دهنده رضایتبخش بودن نتایج تحلیل عاملی
بوده است .مقادیر ویژه و درصد واریانس (به ترتیب) عامل بازاریابی خالق با  39/148و  13/204درصد ،عامل زیبایی شناسی،
 45/649و  6/501درصد ،عامل تسهیالت 51/524 ،و  5/875درصد ،عامل نرم افزار 56/365 ،و  4/841درصد ،عامل آموزش،
 60/902و  4/536درصد ،عامل نماد 64/666 ،و  3/764درصد و عامل صرفه اقتصادی و عایدی 68/059 ،و  3/393درصد است.
در ادامه ،جهت بررسی تاثیر هر یک از شاخصهای پژوهش بر گردشگری خالق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته
شده است .از اینرو ،با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون ،بین گردشگری خالق و شاخصهای (مالی ،گردشگری،
فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد) ،همبستگی باالیی وجود دارد که بیانگر یک رابطۀ خطی مثبت قوی میان آن-
ها است .بیشترین میزان همبستگی بین گردشگری خالق و شاخص فرایندهای داخلی کسب و کار با ضریب همبستگی 0/917
میباشد .یافتههای این تحقیق ،با نتایج تحقیقات پیشین از جمله محمدی و همکاران ( ،)1395رحیمی و همکاران (،)1395
باغبان و همکاران ( ،)1395سپهرنیا ( ،)1394بستهنگار ( )1395و غیره همسویی دارد و آنها را تایید مینماید .با توجه به اینکه
استان سیستان و بلوچستان در سال  1396به عنوان مقصد گردشگری مطرح شده ،شهر زاهدان میتواند به عنوان مرکز این
استان به لحاظ وجود جاذبههای گردشگری یکی از شهرهای موفق در زمینه گردشگری خالق باشد .همچنین توجه بیشتر به
فرایندهای داخلی کسب و کار ،بازاریابی خالق و زیبایی شناسی میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید که این امر منجر
به افزایش کیفیت زندگی ساکنان این شهر خواهد شد و در نهایت ،عدم توجه به بخشهای نرمافزار ،آموزش ،نماد و صرفه
اقتصادی و عایدی زمینه رکود گردشگری خالق در این شهر را رقم خواهد زد.
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