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Extended Abstract 

Introduction 

Investing in projects, according to the industrial development guide of United Nations, is the use 

and allocation of economic resources to achieve long-term benefits. The use of the word profit 

instead of resources is due to the fact that the purpose of investing is not limited to net profit and 

loss, but also has other benefits. One of these benefits includes the use of the tourism industry, 

which has developed in the world, especially in developed countries, as a large sector along 

with other economic ones. And it can become a basic industry along with other fundamental 

ones such as agriculture, industry and services. The city of Rasht is located as one of the largest 

urban centers on the southern shore of the Caspian Sea, which has natural features, topographic 

features, river-valleys, forests, sea and historical sites. In recent years, despite holding various 

exhibitions and urban events and using the environmental protection force and special attention 

to sustainable development, management of Rasht city has not been able to make appropriate 

exploit of the city's potential. Absence of strategic vision and lack of attention to the rich 

cultural characteristics of the people of Rasht, has caused the city to lose its balance of strategic 

planning structures. The city of Rasht is considered as an attractive and cheap destination for 

tourists, but there is still no suitable place to compete in the world. Therefore, the explanation of 

creative urban tourism development strategies is as a concern in the field of urban planning that 

can increase GDP. 
 

Methodology 

In order to achieve the method and methodology of this study, a qualitative study has been 

conducted with the grounded theory approach. The reason for choosing the grounded theory is 

that executive techniques can be achieved based on this one. The aim of the present study is to 

evaluate the situation of Rasht city in the aspect of creative city indicators. At first, it reviews 

the indicators used in the world, and after selecting the indicators in accordance with the 

background conditions of this city, it measures and quantifies them. The purpose of this study is 

not only to evaluate the creative city indicators of Rasht, but also the main goal of this research 

is to exploit the potentials of Rasht city, to provide solutions for urban creativity and to apply 

practical strategies to attract domestic and foreign investment based on achieved strategies of 

the research results. According to the above, it can be said that the present study seeks to answer 

the questions as follow: 

-What is the situation of the creative city indicators in Rasht city?  

-What are the appropriate strategies for the development of creative tourism of Rasht city? 

The present research is descriptive-quantitative one with applied nature. In order to collect 

information, 393 questionnaires were completed through residents. The data were analyzed by 
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using of binomial tests, correlation and exploratory factor analysis(EFA). Then, after analyzing 

the statistical data, the proposed strategies are presented through the SOAR strategic model. 

 

Results and discussion 

From the data analysis, several central categories have been obtained: Restrictions of Rasht city, 

popular culture, undesirable social structure, uneven and dysfunctional management, lack of 

urban infrastructure, dysfunctional transportation system, weakness of education, overlapping 

tasks of organizations and poor advertising in underdeveloped tourism have cause confusion and 

imbalance in urban sustainable development and also have influenced strategies. 

 

Conclusion 

According to the consequences of the adopted strategies and based on the definitions of events, 

tourism and sustainable development, it can be argued that the city of Rasht does not have 

thorough cultural facilities and it is not possible to hold various events. One of the considered 

and inferred strategies, is the creation of food festivals during different seasons, which can be 

useful for the development of tourism and introducing the local food of this city to domestic and 

foreign tourists. Teaching traditional foods of this city to tourists is another achieved strategy of 

the research. Because in today's modern world, tourists are not just looking for entertainment; 

their basic need is to acquire the indigenous culture of cities and countries and to spread it in 

their own country. According to the research and the results of the analysis in order to achieve 

the objectives of the research, there is a basic need to create valuable and educational places. 

Establishing guidance centers in the city and holding training courses are other strategies that 

we have witnessed a lack of them. Considering the capacities of Rasht city in the field of 

creative gastronomy city and suitable cultural contexts among the people of Rasht city, it can be 

expected the development of tourism with increasing the quality of services and products based 

on providing the necessary training as one of the requirements of sustainable development, in 

addition to creating the platform for people to benefit from the brand of creative gastronomy 

city.  
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 چکیده
وجود توان به فرهنگ غذایی غنی و متنوع آن اشاره نمود. بـاترین ذخایر فرهنگی و معنوی گیالن میاز جمله مهم

خوبی از این نتوانسته به رسد که شهر رشتگذشت چند سال از کسب عنوان شهر خالق غذا و خوراك به نظر می
اهبـردی رامه ریزی پتانسیل در راستای توسعه گردشگری شهری خالق استفاده نماید. فقدان نگاه و چهارچوب برن

اشـند. نداشته ب کپارچگی و هماهنگی مناسبیدر این زمینه منجر گردیده است مجموعه اقدامات مدیریت شهری ی
هـایی ای از فعالیتشـامل مجموعـه سایر بازیگران در توسعه گردشـگری خـالق ورو کنش شهرداری رشت ازاین

های خالقیـت خصمقطعی، پراکنده و غیر هماهنگ بوده است. لذا هدف اصلی مقاله حاضر به دنبال ارزیـابی شـا
 یق حاضـر ازی در جهت توسعه گردشگری خالق شهری در این شهر است. تحقارائه راهبردهای شهری در رشت و

پرسشنامه از طریـق سـاکنین  393تعداد  آوری اطالعاتکمی با ماهیت کاربردی است. برای جمع -توصیفی  نوع
 ای، همبستگی و تحلیل عاملی اکتشـافی مـوردهای دوجملههای حاصل با استفاده از آزمونشده است. دادهتکمیل
از طریق مدل استراتژیک  های آماری، راهبردهای پیشنهادیوتحلیل دادهوتحلیل قرار گرفتند. پس از تجزیهتجزیه

SOAR های شـهر خـالق وضـعیت دهد در میان شـاخصها نشان میوتحلیل پرسشنامهاند. نتایج تجزیهشدهارائه
مکانـات و اقـدامات آموزشـی اشاخص  ها بهتر است. همچنینشاخص اقتصادی شهر رشت نسب به سایر شاخص

های شهر خالق رشت است. لذا افزایش آموزش فرهنگ و هویت بـومی، ترین سطح در میان شاخصدارای پایین
های شـهری گردشـگری موضـوعاتی محـوری در راهبردهـای های نوآورانـه و تقویـت زیرسـاختخلق جشنواره

 پیشنهادی هستند.
 

 ، رشت.SOARراك، گردشگری خالق، مدل استراتژیک شهر خالق غذا و خو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

پذیری طریق و توسعه اقتصـادی در شـهر اسـت کـه تأکیـد افزایش رقابت و پارادایم در حوزه روزترین ایدهبه شهر خالق
هوم شـهر خـالق زیادی با مف گذارانسیاستریزان و های اخیر محققین، برنامهای بر کارآفرینی شهری دارد. در سالویژه

اند. اهمیت یافتن کیفیات و صفات خالقانه در یک شهر در های خود قرار دادهعنوان محور فعالیتاند و آن را بههمراه شده
بیش از دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگر بر برنامه ریزی توسعه شـهرها اثـر گذاشـته اسـت. شـهر خـالق بـر پایـه 

های فرهنگـی و دانسـته تبـادلآموزش و  طریقبه دنبال افزایش درآمد شهرها از گردشگری خالق شهری شکل یافته و 
اند تا با های توسعه محور و محققین مختلف تالش نمودهلذا شهرها، سازمان. (Lewis & Besty,2010:37) استهنری 

ه شهری مبتنی بـر های شهر خالق و سنجش وضعیت شهرها از طریق گویه ها، فرایند برنامه ریزی توسعتعریف شاخص
که شهر خالق و مدیریت شهری کـارآفرین بـه مفـاهیم . درحالی(Rob,2005:135) ندینمامند گردشگری خالق را نظام

ترین اند، یکی از مهمها همراه گشتهاند و تقریباً تمام متخصصان و مدیران با آنشدهگر توسعه شهری تبدیلاصلی هدایت
ی ساختن این مفاهیم و ایجـاد چـارچوب برنامـه ریـزی راهبـردی بـرای دسـتیابی بـه عملیات های پیش رو شهرهاچالش
شهر خالق و گردشگری خالق، به دلیـل بـار روانـی مثبـت و اجمـاع بـر  دیگر در بسیاری موارد عباراتبیانهاست. بهآن

یرند و تغییرات واقعـی در میـدان گها، صرفاً در ابعاد گفتمانی و تبلیغاتی مورداستفاده مدیریت شهری قرار میکارآمدی آن
چرخش فرهنگی و تبدیل آن به گفتمان غالـب در حـوزه . (Ronan,2016:84) دهدبرنامه ریزی و اجرایی کمتر روی می

هـای آغاز گردید. گرایش گردشگران به آشـنایی بـا میـراث فرهنگـی و تـاری  ملت 20های آخر قرن گردشگری در دهه
ن حوزه شد. گردشگری فرهنگی هرچند مزایای زیادی برای شهرها به همـراه داشـت امـا گوناگون سبب رشد تقاضا در ای

هایی شد که درنهایت منجر بـه چـرخش حال تأکید زیاد استفاده از میراث ملموس باع  پیدایش عوارض و کاستیدرعین
شـهر  .(,019:2682Quinn) شـودعنوان گردشـگری خـالق یـاد میدیگری در حوزه گردشگری شده است که از آن به

گیرند که هایی در ارتباط قرار میخالق، بر تولیدات فرهنگی متمرکز است، یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیت
دهی فرایند اکنون نقش بسیار مهمی در شکلمفاهیم شهر خالق و گردشگری خالق همآیند. حساب میمرکز خالقیت به

های خـالق، های و شبکهها و رویدادهای شهری، ایجاد زیرساختاند. برگزاری جشنوارهبرنامه ریزی توسعه شهری داشته
 های بـازآفرینی شـهری از جملـه اقـداماتی هسـتند کـه شـهرهای مختلـف در حـال انجـام آن هسـتند ها و پروژهبرنامه

(Della et al,2017:181) خـالق و گردشـگری . شهر رشت نیز یکی از شهرهایی است که علیرغم طرح مفـاهیم شـهر
توس  مدیریت شهری و کاربست آن به شکل وسیع در گفتمان عمومی مدیران، هنـوز توفیـق چنـدانی در توسـعه  خالق

غـذا و خـوراك  نـهیخـالق در زم یرانـیعنوان تنها شـهر ابه 94از سال  شهری مبتنی بر خالقیت پیدا نکرده است. رشت
بر میراث بومی و محصوالت محلـی یی غنی در این شهر است که تکیه. این موضوع به دلیل فرهنگ غذاشودشناخته می

 5باشـد. بعـد از گذشـت های خالقیت شهری یکی از امور ضروری قبل از اقدام به برنامه ریزی میسنجش شاخص دارد.
های شـهر سال از کسب برند شهر خالق توس  شهر رشت، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت این شـهر در شـاخص

های هماهنـگ بـا شـرای  شـاخص انتخـاب ازهای مورداستفاده در جهان پرداختـه و پـس مرور شاخصالق در ابتدا بهخ
های شـهر هدف از این تحقیق تنهـا ارزیـابی شـاخص پردازد. اماها میاندازه گیری و کمی سازی آنای این شهر بهزمینه

راهکارهای خالقیت شـهری  ارائههای شهر رشت، از پتانسیلباشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق استفاده خالق رشت نمی
راهبردهـای برآمـده از تحقیـق  ارائـهگذاری داخلی و خارجی بر اساس های کاربردی برای جذب سرمایهاستراتژی ارائهو 
های شهر خالق در رشت چگونـه اسـت؟ تحقیق حاضر به دنبال پاس  به این سؤاالت است که وضعیت شاخص .باشدمی
 ؟اندکدامهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت را

هـای صـورت در پژوهش انـد.متخصصان و پژوهشگران از کشورهای مختلف بر روی شهر خالق پژوهش انجام داده
بیـانگر آن   2010در سـال  1گرفته در ارتباط با شهر خالق، کتاب گردشگری خالق و رویدادهای فرهنگـی اثـر ریچـاردز
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باشد که در جوامع انواع مختلفی از گردشگری نظیر گردشگری فرهنگی، گردشگری صنعتی، گردشگری خالق وجـود می
باشد و برای اینکه جوامـع بتوانـد رشـد کننـد نیـاز بـه دارد و میان خالقیت و توریست فرهنگی ارتباط نزدیکی حاکم می

شود و این سـرمایه خـالق موجـب رونـق شهرها میخالق به  هیسرماباشند که موجب جذب خالقیت توریست محور می
ارتباط بـا  در 2014و همکاران در سال  1های غذایی اثر هالوزای با نام ایجاد حس غنای جشنوارهشود. مقالهگردشگری می

ق در دارند که برای ایجاد رویدادهای شهری نیاز به وجود یک اقتصاد خالهای غذایی در شهر ناتینگهام، بیان میجشنواره
شود مگر باوجود افراد خالق در جامعه که یکی از عوامـل موفـق ایـن گاه موفق نمیجامعه است و این اقتصاد خالق هیچ

خـالق را در پـی  شهر های شهری،ای بودن، نگرش به سمت آموزشی کردن شاخصهها عالوه بر حالت جشنوارهجشنواره
فرهنگی در زمان بحران؛ مطالعه موردی کاتالونیـا در ارتبـاط بـا ایجـاد  در پژوهش رویدادها و میراث 2دارد. روجاس راباندا

زمانی که در اسـپانیا  2008های مختلف از جمله سال رویدادهای فرهنگی در زمان بحران صحبت کرده است که در سال
اهـای تـاریخی ایـن رکود اقتصادی ایجاد شد و دولت تصمیم گرفت تا رویدادهای تاریخی برگزار کند تا مردم به دیدن بن

و... برگزار شد تا از این طریق به جـذب درامـد بپردازنـد و  تئاترها ها،مناطق بپردازند سپس در زمان این رویداد نمایشگاه
شـده اسـت کـه بیان ی خالقیت توریست محور برای از میـان بـردن بحـران اقتصـادیراهبردها همچنین در نتیجه آن،

باشـد.. مناسب برای وقوع انقالب خالقیت در زمینه توریست و جـذب سـرمایه خـالق می نهیزمترین راهبردها ایجاد مهم
به ارتباط ایجـاد اقتصـاد  و کنترل تجربیات نمایشی شهری تیخالق های شهری:جشنواره در مقاله 3جوهانسون و کوشیال

است. در کتاب توریست و  های شهری برای رونق اقتصاد شهری پرداختهمحلی برای شهرها و ایجاد حس غنای جشنواره
ی هـابحرانهـا و در ارتباط با وقـوع جنگ( Lyck et al,2012:185)بحران ها و رویدادهای فرهنگی در زمان جشنواره

هـا از کنند که برای نجـات جوامـع و خـروج آنکنند و بیان میاقتصادی اجتماعی که زمین را فراگرفته است صحبت می
باشد که باع  ایجـاد ها برگزاری المپیک میباشد که نمونه بارز این جشنوارههای شهری میبحران نیاز به ایجاد جشنواره

ای کند که شکل ساختاری و معمارانه شـهرها نیـز اندیشـهشود و در ادامه بیان میدرامد پایدار برای شهرها و کشورها می
کند که اگر ایـن و در انتها بیان می نمایدشهرها وارد میباشد که افراد زیادی را به ها میپذیر برای ایجاد جشنوارهانعطاف
ای ها را رفع کنند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. مقالـهتوانند بحراندرستی برگزار شوند میها و رویدادها بهفستیوال

سیده است که شهر قـاین در ارتباط با شهر خالق به این نتیجه ر با عنوان ارزیابی تطابق شهر قاین با شاخص شهر خالق
معیارهای شهر خـالق  های شهر خالق از جمله صنایع خالق، میراث فرهنگی، استعداد خالق و کیفیتبا توجه به شاخص

(. 26: 1397اسـدی و سـامی،) ردیـگرا ندارد و در اولویت اول استعداد خالق و در اولویت آخر زیرسـاخت خـالق قـرار می
 های فضای عمومی شـهر خـالقصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از معرفی گونهپژوهش دیگری با عنوان ارتقا فر

هـای عمـومی های شهر خالق، از معیارهای شهر خالق به ارزیابی حضور پررنـگ افـراد را در محی در ارتباط با شاخص
رایی محـالت شـهری (. طبق پژوهشی با عنوان تحلیل کا47: 1394و غالمی زارچی، ایراندوستاست )شهر یزد سنجیده 
گـاه بـه اند که ایـن مهـم هیچهای شهر خالق، محققین در ارتباط با توسعه دانایی محوری صحبت کردهازلحا  شاخص
 13دانان. در ایـن پـژوهش شـهر بنـاب را بـه و جغرافی اقتصاددانان رسد مگر با برنامه ریزی جامعه شناسان،حصول نمی
بیشـترین کـارایی و  6،1،3،12اند که از میان ایـن محـالت مه به این نتیجه رسیدهشده و با پر کردن پرسشنامحله تقسیم
ای با عنوان اثرات تـوان (. مقاله322: 1395کمترین میزان کارایی را میان محالت دارند )سرور و همکاران، 3،7،8محالت 

ها بـرای افـزایش زیرسـاختها و ایجاد شهر خالق به ارتباط با گردشگری و گسـترش گردشگری در گسترش زیرساخت
نماید که وجود طبقه خـالق عـاملی مهـم در حصـول بـه خالقیـت اسـت. البتـه بـا خالقیت شهری پرداخته و تأکید می

تحقیقـی  (.201: 1396شـوند )شـاطریان و همکـاران،ها، طبقه خالق در شهرها پدیـدار میگردشگری و ایجاد زیرساخت
ساز توسعه خالق بافـت فرسـوده بـا های زمینهده با عنوان تحلیل و شناسایی پهنههای فرسودرباره تأثیر خالقیت در بافت

                                                           
1. Hollows 

2. Rojas Rabaneda 

3. Johansson & kociatkiewicz 
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تواند پتانسیل گردشگری را ایجاد های فرسوده که میهای بافتترین ویژگیتأکید گردشگری به این نتیجه رسید که مهم
ادی از بعـد سـواد، اشـتغال، های اجتمـاعی و اقتصـکند انتخاب اراضی دولتی با موانع حقوق کمتر، سطوح خوب مشخصه
باشـد هـای فرسـوده میهـای مناسـب بـرای بافتدرامد و ارزش زمین و کیفیت خوب بناها و دسترسی مناسب از ویژگی

(. در پژوهشی با عنوان تبیین نیروهای پیشران مؤثر بر آینده توسعه صنعت گردشـگری در 31: 1396)صحراییان و موحد،
پیشران و  50بندی های توسعه گردشگری به روش دلفی به رتبهها و پیشراناسایی مؤلفهشهرهای مرزی با استفاده از شن

محـرك  10ها و موتور محرك توسعه گردشـگری در مرزهـا را ترین پیشرانشده است که مهمدر شهر بانه پرداخته متغیر
ها، صنعتی، ایجاد صـنایع و کارخانـه_جاریباشد: تصویب و اجرای منطقه آزاد و تترتیب میاینبرده است. این موارد بهنام

: 1399انداز گردشگری )عزت پنـاه،های خارجی و خصوصی و نقش منطقه ویژه اقتصادی در چشمگذاریگسترش سرمایه
تـوان انـد میهای استراتژیک به دنبال تدوین راهبردهای گردشگری بودههایی که با استفاده از مدل(. از جمله پژوهش69

 اشاره نمود که PESTELی با عنوان مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار با اتکا به مدل ابه مقاله
عنوان دهد شهرسـتان شـهریار بـهمی پردازد و نشانمی SWOTتوان جذب گردشگر با استفاده از مدل راهبردی  ارائهبه 

 (.73: 1398 ن مختلف است )خراسانی و حیدری،باشد که مقصد گردشگرایک مکان تفریحی با راهبرد تهاجمی می

 

 مبانی نظری
خالقیـت عنصـری اساسـی در توسـعه اجتمـاعی، . شـودمیگردشگری خالق نسل جدید و سوم از گردشگری محسـوب 

 تنوع که است شهری خالق، اقتصادی و فرهنگی شهرها است که برای افزایش توان اقتصادی شهرها ضرورت دارد. شهر

آن  در موجـود خـالق هایفعالیت از خود روزمره در زندگی توانندمی مردم و بوده ارزشمند آن در خالقیت و بیان فرهنگی
 قلمـداد ثروت، به ایده تبدیل و خالقیت ،نوآوری مراکز عنوانبه خلّاق (. شهرهای70: 391 رهگذر، و )شهابیان ببرند لذت

 هـر آرزوی شـهر خلّـاق، داشـتن هسـتند؛ شـدن،جهانی عصـر در رقابتی اصلی عناصر نوآوری و ایده گردند. ازآنجاکهمی

 خالقانـه نـو هـاییفعالیت آن در که است شهری خالق شهر بیانی ساده (. به3: 1392است )قربانی و همکاران، ایجامعه

 در شـهر ترینموفق گوناگون شود، افراد همکاری موجب خالقانه شکلی به که بتواند شهری حقیقت، در گیرد؛می صورت

 کـرد مطـرح را خـالق و شـهرهای منـاطق بح  که کسی (. اولین78: 1391همکاران، )کالنتری و بود خواهد قرن این

 سـال در ازآنپس و رساند چاپ به Creative Class عنوان با را خود کتاب اولین 2002سال  او در است. فلوریدا ریچارد

(. بـه نظـر فلوریـدا خالقیتـی کـه باعـ  10: 1389فیعیـان،)ر منتشر کرد موضوعش تقویت برای را دیگری کتاب 2005
پیونـدد مگـر بـا گاه به حقیقت نمیباشد. این امر هیچشود، وجود افراد مستعد میپذیری و رشد اقتصادی جوامع میرقابت

3T (که در این فرایند مهمتکنولوژی، استعداد، تاب )رفاً وجـود باشـد نـه صـترین امر جذب افراد مستعد و خالق میآوری
نقش سرمایه انسـانی  -1. نظریه فلوریدا در حالت کلی دو بخش اساسی دارد: (Tinagli,2004:48)افراد خالق در مکان 

ای: به عقیده وی نقش عمده رشد مناطق شهری در حال حاضـر بـه دسـت طبقـه خـالق خالق در رشد شهری و منطقه
 نیـز 1(. ساسـاکی105: 1395طبقه خـالق )فتـوحی مهربـانی، ترسیم جغرافیای خالقیت بر اساس پخشایش -2باشد. می

 شـهر ساکنین تمامی . درگیری1شامل که  است کرده بندیطبقه دسته شش در را خلّاق شهر ظهور برای ضروری عناصر

 کهشهروندان؛  زندگی بودن . هنرمندانه2 خالقانه؛ هایفعالیت و امور در عادی شهروندان چه و هنرمندان دانشمندان، چه

 هـایفعالیت . حمایـت3اس؛ باکیفیت خدمات و کاال قیمت معقول کافی، فراغت اوقات درآمد، به دسترسی کار این الزمه

 فرهنگـی؛ مؤسسـات و هاکتابخانه تحقیقاتی، تئاترها، مؤسسات فنی، مدارس ها،دانشگاه توس  شهر علمی و هنری خلّاق

 شـهر در متـوازن اقتصـادی پایـه وجـود .5 محیطی.زیسـت و تاریخی میراث حفب جهت محیطی سیاست یک . داشتن4

 یکپارچـه شـهری هایسیاست از متشکل خلّاق شهر عمومی؛ هایمدیریت . در6پایدار؛ و خلّاق منطقه از حمایت منظوربه

عمـومی اسـت  مـالی دموکراتیـک مـدیریت تحـت محیطی سیاست و صنعتی باسیاست یکپارچه سیاست فرهنگی خلّاق،
(Sasaki,2008:80). های خـود باشد. لندری برای برآورد شاخصی دیگر از تحقیقات در این زمینه تحقیق لندری میکی

                                                           
1. Sasaki 
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اسـپانیا( را موردمطالعـه قـرار داده و  ای واقـع در بیلبـائو،)منطقـه 2مطالعـه منطقـه بیزکاییـا 1با همکاری با مارجی کاست 
 ،یگسـتردگ -3 یـیگرا ینشـاط، تجلـ ،ینـوع، سـرزندگت -2چارچوب عمومی و سیاسـی  -1شامل:  گانههای دهشاخص
و  اسـتعداد -6 یانداز سـازو چشـم یرکـیز ک،یاسـتراتژ تیریمـد -5 اکتشاف و ابداع ،ینیکارآفر-4ی دسترس ،آوریتاب
 صـناعت -10و رفاه  یریپذ ستیز -9و ساخت مکان  مکان -8 بندیاتصاالت و شبکه ارتباطات، -7یادگیری انداز چشم
 باشـدمیشاخص خالقیت شارپی در حوزه خالقیت،  شدهارائه هایشاخصدیگر  از .زیر را تهیه نمودند یرگذاریو تأث یگر
 هایزیرسـاخت وجـود .),2012:138Hartley et al(بیشتر بر روی فرهنگ تمرکز دارد تا دانش یا خالقیت نوآوری  که

توسـعه  و رونـق جهـت زیرسـاختی امکانـات ز جملـها نـوآور و خـالق افراد نقش و خالقانه رهبری و اقتصادی، فرهنگی
 بـه دنبـال و اندشـده ترفرهیختـه . امروزه گردشـگران(215: 1398است. )شاطریان و همکاران، شهری پایدار گردشگری

 تفریحـات غیرفعـال کنندهمصـرف تنهـا هـاآن دیگربیانبه .هستند خود زندگی به معنا بخشی جدید و هایآگاهی کسب

 بـا خالق سازند. گردشگری غنی هامهارت توسعه فعال و خالق تجارب با را خود فراغت اوقات که اندآن پی و در نیستند

 و تجربـی هایفعالیت انجام بر رفته طبیعی فراتر و تاریخی آثار صرف دیدار مرز از بیشتر هایمیدان های کمتر،موزه شعار
در کنار عوامل فـوق بایـد  (.8: 1393همکاران، کند )بابایی ومی کزتمر شهرها در فرهنگی زندگی واقعی با ترعمیق تعامل

 یاساسـ یهـاشهر خـالق شـامل بخش یهسته مرکزبه سایر ملزومات زیرساختی در توسعه شهر خالق نیز دقت گردد. 
 تیـافـزار تقوتوس  طراحان. هنرمنـدان و مهندسـان نرم مکمل یهاتیآن با حضور فعال تیاست که اهم یفرهنگ محل

از طریـق  روزافزونـیکه تبادل تجربه، دانش و فرهنگ در عصر جدید با سرعت  توجه به این نکته ضروری است .شودمی
لذا یکی از راهکارهای نـوین توسـعه خالقیـت شـهری و جـذب گردشـگران  نوین ارتباطی میسر شده است. هایفناوری

 Yu & Sun,2019:266; Marques & Borba, 2017) باشـدمیتوسعه آموزش و تبادل اطالعات در فضای مجـازی 

هـا و ، موزهیقی، رسانه، موسـاتافزار، انتشارنرم ی، طراحغاتیتبل جملهمنمختلف  هایبخشخالقیت شامل  توسعه (.88:
کـه  "خالق اکوسیستم" از اصطالح مختلف هایبخشبسیاری از اندیشمندان برای اشاره به این همزیستی  لذا هنر است.
 کننـدمیاسـتفاده شـهر متصـل اسـت،  یحـیمراکـز تفر ریهـا و سـا، هتلهارستورانها، از کافه یتربزرر یهابه شبکه

(Montoya & Stasiewics,2020:266) .یضـرور منظـور، نیا یاست. برا یضرور ینوآور جادیا یخالق برا  یمح 
عـدم  اصلی توسـعه گردشـگری خـالق یکی از دالیل ارائه کنند یشهرها بر تنوع تمرکز کرده و خدمات فرهنگ که است

سنتی توسعه گردشگری و درك این نکته است که خالقیـت میزبانـان و گردشـگران منبـع  هایمدلرضایت روزافزون از 
 .(,2019Duxbury & Richards :4) برای توسعه پایدار گردشگری است ایبالقوهمهم 

 

 روش پژوهش

باشد در کمی و از نظر هدف کاربردی می -ئله تحقیق از نوع توصیفی دهی به مساین تحقیق بنا به ماهیت و روش پاس 
آوری اطالعات از طریق اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است و برای بازنگری راهبردهای شهر خالق این پژوهش جمع

ق ها و راهبردهـای شـهر خـالشده است. روش پرسشنامه برای بررسی میـزان شـاخصرشت از روش پرسشنامه استفاده
اسـتفاده  Spssصـورت کمـی از آمده بهدسـتهای بهشـده و شـاخصشود سپس به کمک پرسشنامه طراحیاستفاده می

باشد. سـپس بـا اسـتفاده از می 942/0آمده از این آزمون برای این پژوهش مقدار مطلوب دستشود. آلفای کرونباخ بهمی
 هایشـاخصها پرداختـه شـد. وتحلیل یافتـهپیرمن بـه تجزیـهای، و همچنین با استفاده از همبستگی اسـآزمون دوجمله

 1جـدول شـماره فرهنگی، امکانات و اقدامات آموزشی و اقتصـادی کـه  رویدادهایاز کیفیت محیطی،  اندعبارتپژوهش 
از نظـر شـهروندان ایـن شـهر  های خالقیت شهر رشتدهد. برای ارزیابی شاخصها را نشان میگویه های مربوط به آن

گردد لذا جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه شـهروندان سـاکن شـهر رشـت. انتخـاب شـهروندان تفاده میاس
عنوان جامعه آماری بدان دلیل است که در هر شهری ساکنین همان شهر دارای اطالعات و آگاهی بیشتری از امکانات، به
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های ند. توسعه خالقیت در درجه اول بـر مبنـای پتانسـیلهای آن شهر در حوزه خالقیت شهری هستها و برنامهپیشرفت
ازآن است که گردشگران بر اساس سالیق و گیرد و پسهای طبقه خالق شکل میجامعه محلی، فرهنگ بومی و ظرفیت

خصـوص های و گویه های موجود در پرسشـنامه بهدهند. از سوی دیگر شاخصعنوان مقصد قرار میاهداف خود آن را به
های آموزشی و محیطی، تطابق بـا هویـت بـومی و تأثیرگـذاری بـر اقتصـاد محلـی زه توسعه امکانات و زیرساختدر حو
اند قابلیت قضاوت بهتری نسبت بـه گردشـگران ای هستند که ساکنین شهر که مدت طوالنی در آن زندگی نمودهگونهبه

که با توجه به این فرمول عـدد  شده استکوکران انجامدر این موضوعات دارند. محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول 
شده است. این پیمایش ین شهر رشت توزیعپرسشنامه میان ساکن 393باشد در این پژوهش مجموعاً جواب نهایی می 384

پرسشـنامه در فضـاهای میـدان شـهرداری  247صورت حضوری و با توزیع در دو مرحله صورت گرفت که مرحله اول به
برای تکمیل حدنصاب تعداد نمونه اقدام به ساخت و انتشار پرسشنامه به شکل آنالین  طول یک هفته انجام شد.رشت در 

هـای درنهایـت بـا توجـه بهروش نیز نفر از شهروندان رشت پاسـخگوی سـؤاالت بودنـد. 146شد که در این مرحله نیز 
پرداختـه شـد و سـرانجام از  لیل کیفی بـه روش کدگـذاریو تح Spssافزار نرم لهیوسبهشده در باال به تحلیل کمی اشاره

 .پرداخته شد SOARجدول ها به ارائه راهبرد در مجموع این جواب
 

 و گویه های پژوهش هاشاخص .1 شماره جدول
 منبع گویه های پژوهش هاشاخص

 کیفیت محیطی

های تاریخی، فضای تعـامالت های فعال و کیفیت کالبدی، جذابیت بافتجداره
های گردشــگری، ونقــل عمــومی، تنــوع جاذبــهاجتمــاعی، دسترســی بــه حمل

 رسـانی، پویـایینورپردازی، فضای گفتمان و گردهمایی عمومی، مراکـز اطالع
ها، ساعته، توجه به ورودی و خروجی 24ها ها، فعالیتمحیطی، اختالط کاربری

 های سنیهای مخصوص تمام گروهتابلوی راهنما و اعالنات، کاربری

Gospodini, 2001; 

Grodach,2012; 

Cudny, 2016 

 رویدادهای فرهنگی

ها با هویت محلی، ارتبـاط رویـدادها بـا سـرزندگی ها، ارتباط جشنوارهجشنواره
ها و ها، امکانات فرهنگی، ارتباط رویـداداجتماعی، مشارکت عمومی در جشنواره

ها هارتباط جشـنوار ها برای ترویج برند شهر خالق غذا و خوراك رشت،جشنواره
 و گسترش گردشگری

Pappalepore et al 2014; del 

Barrio et al 2012; O'Sullivan 

et al 2009 

اقدامات و امکانات 
 آموزشی

های جدیـد جهـت آگـاهی شـهروندان، ارتبـاط تنوع فضاهای آموزشی، فناوری
 لیمراکز آموزشی و شناسایی استعدادها، آموزش سازمانی جهت خوداشتغا

Grodach,2012; Comunian et 

al, 2014 

 اقتصادی

رنـد برتباط توسعه اقتصادی در ارتباط برند شهر رشت، توسعه اقتصاد محلی در ا
عه ت، توسـشهر خالق رشت، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ارتباط برند شهر رش

ها(، افزایش کیفیت غـذاها، ایجـاد درآمـد ها و غذاخوریمراکز رفاهی )رستوران
 هری پایدارش

Cela et al,2007 

 
 محدوده مورد مطالعه

یـل فرهنـگ . این موضوع بـه دلشودته میغذا و خوراك شناخ نهیخالق در زم یرانیعنوان تنها شهر ابه 94از سال  رشت
 شـدهبینیپیش. از جمله اقدامات و اهداف داردمحلی  بر میراث بومی و محصوالتغذایی غنی در این شهر است که تکیه
نـگ موس رشـت در فرهبه احداث موزه غذا در جهت حفاظت از میـراث نـامل توانمیدر قالب شهر خالق غذا و خوراك 

 هـایوهگرزنـان و  ازیتوانمندسـو مراکـز تحقیقـاتی،  هادانشـگاهغذایی، حمایت از چرخه تحقیق و توسعه در تعامـل بـا 
تبـادل  منظوربـهو خـوراك  ی با سایر شهرهای خالق غذاآموزشی و شغلی، همکار هایفرصتبا فراهم کردن  پذیرآسیب

ز کسـب اسال  5پس از گذشت قریب به  متأسفانه .(Kowalczyk & Derek,2020:138) داشتدانش و تجربه، اشاره 
راسـتای  ایـن عنـوان در شهر رشت توفیق چندانی در استفاده از رسدمیعنوان شهر خالق غذا و خوراك یونسکو به نظر 

شهر خالق  هایصشاخذب گردشگران و توسعه اقتصادی نداشته است. در ادامه این پژوهش نسبت به ارزیابی افزایش ج
 گردد. هموارترآینده مسیر توسعه گردشگری خالق در این شهر  در این شهر اقدام خواهد شد تا در
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 . موقعیت جغرافیایی شهر رشت1شکل شماره 

 هابحث و یافته
 1/5. همچنـین باشندمیسال  20درصد افراد سنین باالی  3/84 سال سن دارند و 20ان کمتر از گددهندرصد پاس  2/11

درصـد افـراد دارای  6/33درصـد افـراد بیکـار و  3/61و  انددادهبه اطالعات مربوط به شغل جواب ن دهندگانپاس درصد 
 55، جـواببیدرصـد  6/4به تحصـیالت  مربوط اطالعات. در قسمت باشندمی سؤاالتبه  دهندهپاس مختلف،  هایشغل

درصد از افراد دارای مدرك بـاالتر از کارشناسـی  1/8درصد کارشناسی و  3/32از کارشناس،  ترپاییندرصد دارای مدرك 
متوسـ  -3کم  -2خیلی کم -1طیف لیکرت ) صورتبه سؤاالتقسمت،  در هر شدهطراحیدر پرسشنامه  .باشندمیارشد 
اسـت  شـدهاستفادهاز میانگین  ایگزینه 5 هایپاس است. برای استنباط  شدهطراحیباز  سؤاالت( و خیلی زیاد-5زیاد -4

 (فرهنگی، امکانات آموزشی و کیفیت محیطـی رویدادهایکه دریابیم چه تعداد از افراد در هر بخش پرسشنامه )اقتصادی، 
 از محی  زندگی خود راضی هستند.

 

 سؤاالته میانگین اطالعات مربوط ب. 2 جدول شماره

 هاجدول میانگین
 کیفیت محیطی

اقدامات و امکانات 
 آموزشی

رویدادهای 
 فرهنگی

 میانگین کل اقتصادی

15/3 51/2 14/3 46/3 

اختالف هر بخش با میانگین  38/3
 کل

-23/0 -87/0 -24/0 +08/0 

 

پرسـیده  هـایبخشو زیـر  هابخشمام ؛ یعنی در تدهدمی، میانگین کل، عددی متوس  را نشان 2با توجه به جدول 
یـانگین زیرا از م دهدمی، پاس  افراد متوس  بوده است. میانگین بخش اقتصادی عددی مطلوب را نشان سؤاالتشده در 

اربردی کـو این بخش نیازی بـه اصـالحات  باشندمیاز شرای  راضی  نسبتاًو در بخش اقتصادی افراد  باشدمیکل باالتر 
بـا توجـه بـه  گین منفی وفرهنگی جواب اکثر افراد متوس  بوده است. با توجه به اختالف میان رویدادهایندارد. در بخش 

. در بخـش باشـیمیمفرهنگـی  رویـدادهاینیاز به اصالحات مـوردی در بخـش  باشدمیاینکه این اختالف میانگین کم 
خـش بـا بمی که ایـن کجه به اختالف میانگین متوس  بوده است و با تو سؤاالتکیفیت محیطی نیز پاس  اکثر افراد به 

 باشیم.بخش مینیاز به تغییرات جزئی در این  مجدداًمیانگین کل دارد 
. این دهدیمینی را نشان پای نسبتاًصورت گرفته عددی  هایاما شاخص اقدامات و امکانات آموزشی با توجه به تحلیل

 یانگین کـل از ایـن بخـشکم بوده است. در این بخش اختالف م تسؤاالیعنی پاس  افراد به  باشدمی 2عدد نزدیک به 
ین اقـدامات صـورت اکه اگر  باشیممی موقعبهاز به اقدامات یعنی در زمینه آموزشی نی دهدمیرا نشان  -87/0 عدد باالی

بـه  رسـیدگیاولویـت  هـامیانگین. بنـابراین بـا توجـه بـه اخـتالف شویممینگیرد دچار اختالل در امور خالقیت شهری 
آموزشی رسـیدگی شـود و در مراحـل بعـدی بـه ترتیـب بـه  هایشاخصکه ابتدا باید به  باشدمی ترتیباینبه هاشاخص

شـهر رشـت  فرهنگی توجه کنیم تا خالقیت شهری را به شـکل پایـدار در رویدادهایشاخص کیفیت محیطی و شاخص 
هر بخش  هایشاخصرکدام از زیر نیازمند تحلیل ه هاآنکردن  بندیاولویتو  هاشاخصبا توجه به بررسی  توسعه دهیم.

 بپردازیم. راهبردهاتا با توجه به آن، به ارائه  باشیممی
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 موردبررسیمیانگین گویه های  . 3شماره جدول 

 هامیانگین آموزشی هامیانگین اقتصادی
 38/2 یاقدامات و امکانات آموزش 20/2 توسعه اقتصادی در ارتباط برند شهر رشت

 65/2 *تنوع فضاهای آموزشی  45/3 توسعه اقتصاد محلی در ارتباط برند شهر خالق رشت
 71/2 های جدید جهت آگاهی شهروندانفناوری 50/3 ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ارتباط برند شهر رشت

 30/2 * یی استعدادهاارتباط مراکز آموزشی و شناسا 08/4 ها(ها و غذاخوریتوسعه مراکز رفاهی )رستوران
 83/2 *آموزش سازمانی جهت خوداشتغالی  45/3 افزایش کیفیت غذاها

   32/3 ایجاد درآمد شهری پایدار
 هامیانگین کیفیت محیطی هامیانگین رویدادهای فرهنگی

 28/3 های فعال و کیفیت کالبدیجداره 96/2 *ها جشنواره
 5/3 های تاریخیجذابیت بافت 57/2 ها با هویت محلیارتباط جشنواره

 14/3 فضای تعامالت اجتماعی 44/3 ارتباط رویدادها با سرزندگی اجتماعی
 39/3 ونقل عمومیدسترسی به حمل 68/3 هامشارکت عمومی در جشنواره

 98/2 *های توریستیتنوع جاذبه 29/3 امکانات فرهنگی
ذا و غخالق  ها برای ترویج برند شهرارتباط رویدادها و جشنواره

 خوراك رشت

 46/3 نورپردازی 94/2

 76/3 مداریپیاده 22/3 ها و گسترش توریستارتباط جشنواره
 18/3 فضای گفتمان و گردهمایی عمومی هامیانگین کیفیت محیطی

 63/2 *های سنی های مخصوص تمام گروهکاربری 14/3 فضای گفتمان و گردهمایی عمومی
 39/3 ساعته 24ها فعالیت 43/2 *رسانی مراکز اطالع

 87/2 *ها توجه به ورودی و خروجی 86/3 پویایی محیطی
 88/2 *تابلوی راهنما و اعالنات  06/3 هااختالط کاربری

 

هر شـاز نقـاط قـوت ایـن  و، بخش اقتصادی دارای میانگین باالتر از حد متوس  بوده شودمیکه مالحظه  طورهمان
مـاعی ز سایر موارد اجتاقتصادی عنوان شهر خالق را بیشتر ا تأثیرکه شهروندان شهر رشت علت اصلی  .شودمیمحسوب 
ر و مراکـز خـدمات گردشـگری د هارستوران تأسیساستقبال بخش خصوصی از این عنوان و افزایش  دانندمیو فرهنگی 

 مراکـز ،هاهتل، هاورانرستانند ی خدماتی و رفاهی مهازیرساخت توسعهمیزان ساخت و  چند سال اخیر در این شهر است.
ف دیگر این ا کرد. اما از طرشهر خالق به شکل ملموسی افزایش پید عنوانبهپس از برند شدن شهر رشت  توزیع غذا و...

 گذارانیهسرمامثبت  در سطح مدیریت شهری و گردشگری باشد، نتیجه واکنش موج بیشتر از اینکه ناشی از برنامه ریزی
 ا و خـوراك،این عنوان بوده است. از دیگر علل توسعه اقتصادی شهر رشت در جهت شهر خـالق غـذ خصوصی به کسب

امکانـات  ودر بخـش اقـدامات  ویژهبـه هـابخشاما در دیگـر  باشدمیسنی  هایگروهایجاد اشتغال برای جوانان و دیگر 
. در جـدول باشـیممیبخش  راهبردی در این از حد معمول بوده است و نیازمند اصالحات ترپایینآموزشی میزان میانگین 

، یعنی مـردم در جامعـه اندبودهاز حد متوس   ترپایینزیرا  باشندمی، گویه های )* دار( نیازمند اصالحات اساسی 4شماره 
خـدمات  مبـود مراکـز وک. علت عدم رضایت شهروندان از بخش آموزشـی اندبودهاز رضایت کافی برخوردار ن موردمطالعه

شهری از  هایگروهی و شی، عدم توجه مراکز آموزشی به شناسایی افراد مستعد و همچنین عدم استفاده مراکز آموزشآموز
در پـژوهش  کـهاینبـا توجـه بـه  .باشدمیجدید جهت شناساندن محی  شهری  هایفناوریو  رسانیاطالع هایسیستم

تا این  باشیممیز نقاط قوت است لذا نیازمند استفاده ا شدهاستفاده هایافتهبرای تحلیل  SOARحاضر از مدل استراتژیک 
یـدا کنـیم. مطلـوب دسـت پ بـه نتـایج نهایتاًرا به آرمان تبدیل کنیم و  هافرصتنقاط قوت را تبدیل به فرصت نماییم و 

یعنـی در طیـف  باشـدمیوردار از حد اسـتاندارد مطلـوبی برخـ نشانهبیبنابراین در این بخش و در جداول باال گویه های 
 نشـانهبیه های اهبردی از گویر. لذا در جداول مربوط به مدل انددادهلیکرت عددی باالتر از میانگین را به خود اختصاص 

 .نماییممیاستفاده 
متوس   ازحدبیش شوندگانپرسشدرصد  59کیفیت محیطی،  متغیرکه در  شودمیمشاهده  4با توجه به جدول شماره 

درصد شهروندان از وضـعیت  58فرهنگی نیز  متغیر. در رسدمیرضایت دارند که مقدار مناسبی به نظر از وضعیت محیطی 
. ایـن باشـدمیدرصـد  22امکانات و خدمات آموزشی این رضایت بسیار کـم و در حـد  متغیرفعلی رضایت دارند. امام در 



 135                       پور و همکاران / تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خالق در شهر رشت ...                                    ساالری

 71اقتصـادی  متغیـر. همچنین در باشدمیان اهمیت این موضوع و جایگاه مهم آن در رضایت شهروند دهندهنشانمسئله 
 .نمایندمیدرصد شهروندان از وضعیت موجود احساس رضایت 

 

 تحقیق متغیرهایبرای  ایدوجملهنتایج آزمون  .4جدول شماره 
معناداری برای 
فراوانی مورد 

 انتظار

فراوانی مورد 
 انتظار

 متغیر طبقه فراوانی درصد

001/0 50/0 
41/0 
59/0 
00/1 

162 
231 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

 
 کیفیت محیطی

 

002/0 50/0 
42/0 
58/0 
00/1 

166 
227 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

 
 فرهنگی

000/0 50/0 
78/0 
22/0 
00/1 

306 
87 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

امکانات و اقدامات 
 آموزشی

000/0 50/0 
29/0 
71/0 
00/1 

113 
280 
393 

3  => 
3 < 

 گروه اول
 گروه دوم
 جمع

 
 اقتصادی

a. Based on Z Approximation. 
 

یفیـت اقتصـادی، ک متغیرط به که به ترتیب بهترین وضعیت مربو دهدمیتحقیق نیز نشان  متغیرهای بندیرتبهنتایج 
 .باشدمی آموزشیامکانات و اقدامات  درنهایتمحیطی، فرهنگی و 

 
 تحقیق متغیرهای بندیرتبهآزمون فریدمن برای  بندیرتبهنتایج  .5جدول شماره 

 هاگویه ایمیانگین رتبه

 کیفیت محیطی 68/2

 فرهنگی 62/2

 امکانات و اقدامات آموزشی 49/1

 اقتصادی 20/3

 کای دو 290/371
 درجه آزادی 3
 سطح معناداری 000/0

 

، بیشـترین میـزان 7جـدول  بر اسـاسمشخص گردید.  هاشاخص  بین در ادامه با استفاده از آزمون همبستگی، رواب
گی میـان ( برقـرار اسـت و کمتـرین میـزان همبسـت598/0فرهنگـی و کیفیـت محیطـی ) هایشاخصهمبستگی میان 

 هاشـاخص میـان تمـام ذکرشـده( حاکم است. بـا توجـه بـه توضـیحات 37/0اقتصادی و کیفیت محیطی ) هایشاخص
 .باشدمی تریفضعهمبستگی قوی و در برخی همبستگی  متغیرهابت وجود دارد که در برخی مث صورتبههمبستگی 

 

 ضریب همبستگی اسپیرمن .6جدول شماره 

 اقتصادی متغیر
امکانات و اقدامات 

 آموزشی
 کیفیت محیطی فرهنگی

 372/0 485/0 392/0 000/1 اقتصادی

 499/0 531/0 000/1 392/0 امکانات و اقدامات آموزشی

 598/0 000/1 531/0 485/0 فرهنگی

 000/1 598/0 499/0 372/0 کیفیت محیطی
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ت آموزشـی در ارتقـاء نقـش کلیـدی امکانـات و اقـداما دهندهنشـانصـورت گرفتـه  هـایتحلیلنتایج پرسشنامه و 
اد میـل افـربا توجه بـه  وفعال تجاری  هایراستهجود وشهر خالق دارد. با توجه به فرهنگ غنی شهر رشت  هایشاخص

زمینـه  کـه در هـاییآموزشاین شهر برای گذراندن بیشتر وقت برای اوقات فراغت، توسعه امکانات فرهنگی این شهر و 
رد. در ارتبـاط بـا ی رشت صورت پذیاز جمله پیاده راه مرکز باید در بستر و ارتباط با این فضاها شودمیآگاهی افراد انجام 

شـهری  هـایخیابان به عـواملی چـون وجـود توانمیص اقتصادی و کیفیت محیطی، پایین همبستگی شاخ نسبتاًمیزان 
بـود دکـان در شـب و نو مبلمان نامناسب، نبود نـور کـافی، امنیـت ناکـافی بـرای حضـور زنـان و کو سازیکف باکیفیت
خـود در توسـعه  هـایظرفیت واز امکانـات  خوبیبـهاقتصادی شبانه، اشاره داشت. شهر رشت نتوانسته است  هایفعالیت

طالعات ردم شهر اخالقیت شهری و گردشگری خالق شهری استفاده نماید. یکی از دالیل عمده این امر این است که م
در  قـدامات آموزشـیاشهر و همچنین نحوه استقرار عملکردهای اقتصـادی، فرهنگـی، امکانـات و  هایظرفیتاندکی از 

 ایـن شـهر قـرار عملکردهـایین ترضـعیفو فرهنگی در رده دوم  ادیمحی  شهری دارند. به همین جهت اقدامات اقتص
ش همگـانی جهـت . از دیگر مواردی که در شهر رشت به آن توجـه نشـده اسـت نبـود سیسـتم یکپارچـه آمـوزگیردمی
ر آگـاهی که بسیاری از مردم شه به همین دلیل است باشدمیمناسب از شهروندان در جهت نیل به خالقیت  برداریبهره
گردشگری  هایشاخص تحلیل منظوربهادامه در ادامه  در قیقی از معنا و اهمیت واژه خالقیت شهر غذا و خوراك ندارند.د

بـودن  ناسـبم صیخالق شهر رشت از آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده گردیده اسـت. در همـین راسـتا بـرای تشـخ
 آزمون داریمعنی. دش گرفته بهره KMOشاخص  و ن بارتلتآزمو از ل،یتحل مورد یرهایمتغ مجموعه به مربوط هایداده

 مـوردنظر یارهـیمتغ مناسبت و یهمبستگ از کی( حا916/0) KMOمناسب  مقدار و درصد 99نان یاطم سطح بارتلت در
 است. یعامل لیتحل انجام یبرا

 

 چرخش یافته هایماتریس .7جدول شماره 
 هاگویه فناوری طراحی بازآفرینی محیطی فرهنگی آموزش اقتصادی

 مردم برای اشتغال ایجاد به خوراك و غذا شهر برند کمک       745/0

736/0       
 و غـذا خـالق شـهر برنـد رشـت از طریـق شهر مردم برای درآمد ایجاد
 خوراك

714/0       
 و غـذا خـالق شهر ها به دلیل برندغذاخوری و هارستوران تعداد افزایش
 خوراك

713/0       
 شهر برند ها به دلیلغذاخوری و هارستوران در غذاها کیفی سطح زایشاف

 خوراك و غذا خالق

702/0       
 رد خـوراك و غـذا شـهر عنوانبـه رشت شهر شهرت و عملکرد مناسب

 ملی سطح

 محلی بومی فرهنگ شناساندن و آموزش به خالق شهر برند کمک       687/0

680/0       
 و ا)روستاه محلی اقتصاد توسعه به خوراك و غذا خالق شهر کمک برند

 شهر( اطراف محلی جوامع

650/0       
 ه دلیـلگیالن ب محلی استان و بومی فرهنگ به جوان نسل مندیعالقه

 خوراك و خالق غذا شهر برند

622/0       
 و شـهرها سـایر بـا فرهنگـی میـان تبـادالت به خالق شهر برند کمک
 هاقومیت

 رشت شهر توسعه به خوراك و غذا خالق شهر برند کمک       599/0

 خوراك و غذا خالق شهر عنوانرشت به افتخار به       487/0

 783/0      
 و هاوس  سازمانت خوداشتغالی هایزمینه الزم در هایآموزش ارائه میزان
 نهادها

 767/0      
 اسـبمتن مشاغلکردن  فراهم و انسانی نیروی ساماندهی به توجه میزان

 خصوصی و دولتی نهادهای و هاتوس  سازمان هاآن تخصص با

 736/0      
 قیـتخال توسـعه و کـارآفرینی بـا دانشـگاهی هایتناسب آموزش میزان

 شهر در شغلی

 692/0      
 آمـوزش و کـارآفرینی هـایکارگاه قالـب در آموزشی مراکز توزیع میزان

 وکارهاکسب

 ضاف در خالق شهر اصلی مفهوم عنوانبه آموزش وجه بهمیزان ت      620/0 

 589/0      
 یـتخالق و اسـتعدادها بهبود و شناسایی به آموزشی مراکز کمک میزان 

 نوجوانان و کودکان
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 عالی آموزش مراکز گسترش و دهیخدمات از رضایت میزان       547/0 

 467/0      
 در رتبـاطیا و اطالعاتی امعهج گسترش با ارتباط در سازیظرفیت میزان

 شهر

 شهر در هنری و فرهنگی هایمکان گسترش به توجه میزان      466/0 

 448/0      
 و سـنی هـایگروه تمـام برای جاذب هایکاربری استقرار به توجه میزان
 جنسی

  750/0     
 شـهر تشـهر حسـن برگزارشده بـر هایجشنواره و میزان تأثیر رویدادها

 کشور میان شهرهای در رشت

  703/0     
 نشـاط و ندگیبرگزارشـده بـر سـرز هاییجشنواره و میزان تأثیر رویدادها

 اجتماعی

  695/0     
 ریهنـ و فرهنگـی سـطح ارتقـا بـه هاجشنواره و رویدادها میزان کمک

 شهروندان

 بیشتر گردشگر جذب به هاجشنواره و رویدادها میزان کمک     681/0  

 هاجشنواره موضوعی میزان تنوع     664/0  

  632/0     
 همکـاری و مشـارکت فضای ترویج بر هاجشنواره و میزان تأثیر رویدادها

 شهروندان میان

  628/0     
 اسـتان خیتـاری و بـومی هویت ها باجشنواره و میزان سنخیت رویدادها

 گیالن

  607/0     
 و ذاغـ خـالق شـهر برنـد ویجتـر به هاجشنواره و رویدادها میزان کمک

 خوراك

 متفاوت و نوآورانه شکلی به هاجشنواره میزان برگزاری     529/0  

  478/0     
در صـورت  مـردم نیـاز بـا مطـابق فضـا، امکانـات، محـی  میزان رعایت

 فرهنگی رویداد برگزاری

 هاجشنواره و رویدادها در میزان شرکت     434/0  

 در شب محی  نورپردازی امنیت حاصل از حساسمیزان ا    610/0   

 شهرداری میدان اطراف فضاهای به پیاده دسترسی میزان    559/0   

 شهروندان گردهمایی و تجمع برای متنوعی فضاهای میزان تعبیه    550/0   

 افراد اجتماعی تعامل برای کافی وجود فضای    517/0   

   513/0    
 دسترسـی جهـت کننـدههدایت هاینشـانه و معالئـ میـزان توجـه بـه 

 میدان اطراف در مقصدها به ترمطلوب

 ارزشو با عمومی فضاهای به رو متعدد بازشوهای ایجاد به توجه میزان    481/0   

 میدان نزدیکی در ونقلحمل وسایل به دسترسی تنوع میزان    449/0   

 راهنمایی و رسانیاطالع مراکز دسترس بودن میزان در    419/0   

 جذاب هایکاربری بین مکانی و زمانی فواصل رعایت توجه به میزان    347/0   

 بازآفرینی پروژه اجرای از پس شهرداری میدان به میزان افتخار   821/0    

    793/0   
 یالناستان گـ و رشت شهر بومی فرهنگ اصول و هاارزش میزان بازتاب

 شهرداری یدانم بازآفرینی در پروژه

    774/0   
 نماد به شدنبرای تبدیل شهرداری میدان به بازآفرینی پروژه کمک میزان

 رشت شهر اصلی

 شهرداری میدان پروژه از میزان رضایت   688/0    

    685/0   
 پروژه از برداریبهره و انجام در شهری مدیریت میزان رضایت از عملکرد

 بازآفرینی

 شهرداری میدان فضای و تاریخی هایبافت جذابیت یزانم  742/0     

 شهرداری میدان در توریستی و تاریخی هایجاذبه تنوع میزان  684/0     

 شهرداری میدان اطراف در ساختمانی هایطرح تنوع میزان  526/0     

 شهرداری میدان میزان سرزندگی و پویایی فضای  473/0     

 شهری در کیدان شهرداری اراضی هایازگاری کاربریمیزان س  441/0     

     422/0  

 تمطلوبی ازلحا  رشت شهرداری میدان محیطی کیفیت میزان رضایت از
 فعـال هایجداره وجود های عمومی،پارکینگ استقرار فرش، محلسنگ

 ... و هامغازه از اعم

 شب و صرع در رفاهی و خدماتی هایفعالیت میزان ارائه  380/0     

      528/0 
 کیفیـت بودبه و دانش افزایش و آگاهی بر جدید هایمیزان تأثیر فناوری

 زندگی شهروندان

 شهری رویدادهای برگزاری برای شهرداری میدان میزان تناسب 447/0      
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درصـد  67/10 نـدتوامیگویه بارگذاری شده است که  11در عامل اول یعنی اقتصادی  شودمیکه مشاهده  طورهمان
مردم اسـت. در  برای اشتغال ایجاد به خوراك و غذا شهر برند گویه در این عامل کمک ترینمهمواریانس را توجیه نماید. 

درصد واریانس را توجیـه نمایـد. در عامـل  36/10 تواندمی درمجموعگویه قرار دارد که  10عامل دوم با نام آموزشی نیز 
گویـه دار در خـود  9قرار دارند. عامل محیطی نیز  05/10گویه با میزان توجیه واریانس  11 عامل سوم، عنوانبهفرهنگی 

 81/5گویه با میزان توجیه واریانس  5درصد واریانس را توجیه نماید. در عامل بازآفرینی  65/6 تواندمیاست که  دادهجای
درصد واریانس را توجیه نماید. هفتمین عامل نیـز  2/5 دتوانمیگویه قرار دارد که  7درصد قرار دارد. در عامل طراحی نیز 

 درصد واریانس را توجیه نماید. 97/2 تواندمیدارای دو گویه بوده و  باشد کهمیفناوری 
 

 SOARارائه راهبردها در مدل استراتژیک 
اسـتفاده از اسـت. سـپس بـا  شـدهاستفادهذینفع برای آشکار شـدن مشـکالت شـهر رشـت  هایگروهدر این پژوهش از 

ا بـه ررار داده تـا ایـن نقـاط قـوت قنقاط قوت را مورد ارزیابی  هاپرسشنامهاز  شدهاستخراج هایشاخصو زیر  هاشاخص
. در جـداول پـردازیممی را به نتایج تبدیل نمایم و سرانجام به ارائه راهبردهای خالقیـت شـهری هافرصتفرصت و این 

در یـک برنامـه  اندازچشـمشبیه به  هاآرمان. اندشدهمشخص هاآرمانو همچنین  هافرصت( نقاط قوت و 10و  9)جداول 
هسـتند  مدتیمیانی هایطرح والًمعمدیگر محدودیت زمانی وجود ندارد و  هاآرماناما در جهت نیل به  باشندمیراهبردی 

 زمانمـدتکه بایـد در  باشندمیام مه اقد. نتایج نیز همان برنایافتدست هاآنکه در طی برنامه ریزی استراتژیک باید به 
هـانی جبه یک برنـد  تواندمیشهر رشت با توجه به نقاط قوت و فرصتی که دارد  درنهایت رسید. هاآنسال به  2تا  1کم 

یـب در مفهـومی غر عنوانبهدر زمینه خالقیت دست یابد. از عمده دالیلی که در شهر رشت باع  شده است که خالقیت 
ات گسـترده دارد و یا تبلیغـنو آموزش همگانی در این شهر وجود  رسانیاطالعجای بگیرد این است که مراکز  میان مردم

 ها در این شهر وجود ندارد. NGOوجود ندارد و بستر مناسبی برای فعالیت 
 

 شدهاستخراج هایفرصتنقاط قوت و  .8شماره جدول 

 (Strengths)نقاط قوت  (opportunities)ها فرصت

 های ساالنه غذاهای بومی و محلیامکان ایجاد جشنواره 1
المللی با مشارکت شهروندان جهت های بینها و نمایشگاهبرگزاری همایش 2

 های بومیشناسایی سنت
 های فعال به هنگام شبافزایش کاربری 3
ها برای گسترش های خدماتی و اقامتی رفاهی جهت ساخت هتلافزایش مکان 4

 مصنعت توریس
 زایی و ایجاد حس تعلق در محی  شهریزمینه ایجاد اشتغال 5
ی فروشان جهت ایجاد درآمد پایدار براهای دائمی برای دستامکان ایجاد مکان 6

 شهرداری رشت
 جهان رهایامکان ایجاد شبکه خالق شهری و پیوند خواهرخواندگی با دیگر شه 7

 ها(اخوریها و غذوجود مراکز رفاهی و خدماتی )رستوران 1
 سرزندگی محیطی 2
 وجود پیاده راه شهری رشت 3
 تنوع غذا و خوراك 4
 هاتنوع فرهنگی در برگزاری جشنواره 5
 وجود بازارهای محلی فعال 6
 فرهنگی و مذهبی های تاریخی،وجود جاذبه 7
 ریشه برخورداری از ایمنی باوجود نورپردازی مناسب فضاهای 8
 شگرانشهروندان و گرد ای رفع نیازهای روزانه بروجود فعالیت 9

 

 و نتایج استنباط شده از تحقیق هاآرمان . 9شماره  جدول

 (Aspirationsها )آرمان (Resultsنتایج )

طراف رسانی در پیاده راه شهرداری رشت و اافزایش و ایجاد مراکز اطالع 1
 میدانسبزه
 زاییکاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال 2
 فصل عدد به ازای هر 4به  1نواره غذا و خوراك از تعداد افزایش جش 3
 ردم شهرمالمللی و شناساندن آن به افزایش مراکز آموزشی مستعد در سطح بین 4
 9به  5/2افزایش سرانه فضای سبز شهر رشت از  5
 های غذاییونقل شهری رایگان در فصول جشنوارهایجاد حمل 6
 یت در شهرافزایش نورپردازی جهت ایجاد امن 7
 های غذاییهنگام برگزاری جشنواره های بومیگسترش جشن 8

 شهر رشت شهری با جمعیت فعال و کارآفرین 1
 ر رشته شهمعرفی استعدادهای برتر به سطح دنیا توس  مراکز پیشرفت 2
 های گوناگون غذایی در سطح ملیشهر رشت شهری با جشنواره 3
 عنوان مرکز غذا و خوراك ایرانشدن شهر رشت بهمطرح 4
 گردشگری شهر رشت یکی از مقاصد مهم 5
ی بوم وجود مراکز آموزشی شهر رشت برای توسعه و صادرات فرهنگ 6

 شهر
ونقل مبتنی بر پیاده محوری و ونقل عمومی و حملگسترش حمل 7

 سواریدوچرخه
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 آموزش غذاهای بومی شهر به گردشگران داخلی و خارجی 9
 پذیرهای آسیبافزایش استفاده از زنان و گروه 10
 حمایت از توسعه تحقیق در ارتباط با غذا و خوراك 11
 ایجاد نمایشگاه غذاهای بومی و محلی 12
 دستی استانوزه صنایعگسترش م 13

 گذاران خارجی و داخلیگذاری برای سرمایهتوسعه زمینه سرمایه 8
 ی شهرردارهای فعال برای ایجاد درامد پایدار برای شهتنوع کاربری 9

 رشت

 

ه و بـا صورت گرفت هایمصاحبهاز میان مردم و  شدهآوریجمعی هاپرسشنامهصورت گرفته از  هایتحلیلبا توجه به 
و  هاصـتفرسیار عمیقی میان بکه ارتباط  شودمیبسیار زیادی که این شهر دارا است، استنباط  هایفرصتتوجه به وجود 

مکانـات ااید به ایجـاد بشنامه برقرار است. به این شکل که مدیریت شهری شهر رشت پرس نتایجشهر رشت با  هایآرمان
 هـایتفعالیهت انجام خالق شهری، بهبود کیفیت و بستر و زمینه مناسب ج هایمکانجمعی جهت آموزش افراد، ایجاد 

 شهری همت گمارد. رویدادهایدر برگزاری  توانکم هایگروهاقتصادی و فرهنگی، استفاده از نیروی زنان و 
 

 گیرینتیجه
از پتانسـیل  شـودمیشهر خالق غذا و خـوراك یـاد  عنوانبهشهر خالق جهانی که در یونسکو از آن  عنوانبهشهر رشت 

در ایـن پـژوهش و بـا اسـتفاده از مـدل برنامـه ریـزی راهبـردی  شدهانجام هایبررسی باوجود. باشدمیتوسعه برخوردار 
SOAR  رویـدادهایآموزشـی، کیفیـت محیطـی،  هایزمینهفراوانی در  کمبودهایی پژوهش شاهد هاتهیافو با توجه به 

ه شد، گسـترش مراکـز آمـوزش جمعـی یافتدستی که در پژوهش به آن راهبردهایفرهنگی و اقتصادی هستیم. بنابراین 
یی افـراد مسـتعد شـهر جهـت شناسـا راهبردها. از دیگر باشدمیی سنتی و بومی شهر رشت به افراد غذاهابرای آموزش 
نتـایج  بـر طبـق. باشـدمیغذایی در بین مردمان  هایجشنوارهبرای توسعه و ایجاد حس  هاآنبالقوه  هایتواناستفاده از 

به ترتیب کیفیت محیطـی،  متغیر ازاینپس. باشدمیدارا  متغیرهااقتصادی بهترین وضعیت را در بین سایر  متغیر، هاآزمون
درصـد از مـردم شـهر  71نیـز  موردبررسـیقرار دارند. در بین گویه های  امکانات و اقدامات آموزشی ایتدرنهفرهنگی و 

 عنوانبـه توانـدمی. این موضوع نمایندمی، افتخار باشدمی( به اینکه رشت شهر خالق خوراك 3متوس  ) ازحدبیشرشت، 
 چراکـهای شهر خالق بخصوص در زمینه اقتصادی شد. بیشتر از مزای مندیبهرهبرای آموزش به مردم در جهت  ایزمینه
. انددانسـتهبرند شهر خالق خوراك در کمک به اشتغال و درآمـد مـردم را کمتـر از حـد متوسـ   تأثیردرصد از مردم  58

از  نتـوامیدر راستای شهر خالق خوراك به مردم آموزش داده شود. در این زمینه  زاییاشتغالجدید  هایراهبنابراین باید 
درصـد مـردم  60برای ارتقای سطح فرهنگی مردم استفاده نمود. در حال حاضـر  هاجشنوارهظرفیت برگزاری رویدادها و 

. بنـابراین بایـد سـعی گـردد نمایـدمیاعتقاد دارند که این رویدادها کمتر از حد متوس  به ارتقای فرهنگی مـردم کمـک 
دارای  جشـنوارهدرصد مردم اعتقاد دارند که ایـن  81شود. در حال حاضر  خالقیت، نوآوری و تنوع در این رویدادها بیشتر

 زعمبه وکارهاکسب آموزش و کارآفرینی هایکارگاه قالب در آموزشی مراکز توزیع . همچنین میزانباشندمینوآوری کمی 
 ارائـه را در زمینـه نهادهـا و هاسـازمان درصـد مـردم توجـه 88و  باشـدمیدرصد از مردم دارای وضعیت نامناسـبی  84

که نیـاز مـردم  دهدمی. تمامی این موارد نشان اندنمودهرا کمتر از حد متوس  ارزیابی  خوداشتغالی برای الزم هایآموزش
صورت گرفتـه در  تحلیل و باید از این فرصت استفاده نمود. باشدمیبرای آموزش بخصوص در زمینه اقتصادی بسیار باال 

شـاخص در ارزیـابی شـهر رشـت  تـرینمهمکه موضوع کیفیـت محیطـی از  دهدمیمن نشان ماتریس همبستگی اسپیر
فعـال، کـف سـازی مناسـب  هـایراهباال، وجود پیاده  باکیفیتو چنانچه زمینه مناسب اعم از دسترسی به معابر  باشدمی

عی، استفاده از تک بناهـای از مواهب طبی گیریبهرهمناسب، توجه به عناصر کالبدی و بصری،  نورپردازیفضای شهری، 
 به اعتالی فرهنگ غنی این شهر کمک نماید. تواندمیبا ارزش فرهنگی و غیره فراهم شود 

کـه ایـن امـر  باشـدمیغذایی در طول فصـول مختلـف  هایجشنوارهو استنباط شده ایجاد  موردتوجه راهبردهایاز 
شهر به گردشگران داخلی و خارجی مفید باشـد. آمـوزش  برای توسعه گردشگری و شناساندن غذاهای بومی این تواندمی

. زیرا در دنیای مـدرن امـروزی باشدمیرسیده در این پژوهش  راهبردهایغذاهای سنتی این شهر به گردشگران از دیگر 
رش و اشاعه و گست کشورهاو  شهرهااکتساب فرهنگ بومی  هاآن؛ نیاز اساسی باشندنمیبه دنبال تفریح  صرفاًگردشگران 
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. با توجه به پژوهش صورت گرفته و نتایج حاصل از تحلیل در جهت نیل به اهداف پژوهش باشدمیآن در کشور خودشان 
. ایجـاد مراکـز راهنمـا در سـطح شـهر و شـودمیآموزشـی احسـاس  با هویتبا ارزش و  هایمکاننیاز اساسی به ایجاد 

شـهر  هـایظرفیت. با توجـه ایمبوده هاآنکه شاهد فقدان  باشدمیی راهبردهایاز دیگر  آموزیمهارت هایدورهبرگزاری 
 هـایآموزشبـه ارائـه  توانمیمناسب فرهنگی در بین مردم شهر رشت،  هایزمینهرشت در زمینه شهر خالق خوراك و 

ق خوراك، توسعه مردم از برند شهر خال مندیبهرهی برای ساززمینهیکی از الزامات توسعه پایدار، عالوه بر  عنوانبهالزم 
 گردشگری را با افزایش کیفیت خدمات و محصوالت انتظار داشت.

 
 تقدیر و تشکر
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