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Abstract 
Elderly tourism is recognized as an important part of tourism industry in many 
developed economies. A prerequisite for a tourism region to be able to take 
advantage of these capacities is to have comprehensive and thorough research in 
this field. This part of the tourism market needs destinations that provide the 
necessary facilities in every way for the convenience and comfort of the elderly 
to grow, promote and attract as many tourists as possible. To achieve this, 
changes are taking place in the development of tourism destinations for the 
elderly, which in some cases can be called creativity, resulting in the emergence 
of creative cities. The purpose of this article is to assess the relationship between 
the prosperity of silver tourism in creating a creative city. In the section 
describing the concepts and theoretical foundations, a number of domestic and 
foreign articles were reviewed and 380 questionnaires were designed to be 
answered by the citizens of Ramsar. In this research, Smart PLS 3 Software was 
used to analyze the data. To measure the reliability of the data, Cronbach's alpha 
coefficient was used and all the variables had a Cronbach's alpha above 0.7. 
According to the results of data analysis, the presence of silver tourists in the city 
of Ramsar improves the indicators of the creative city and has the greatest impact 
on the quality of life component. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the relatively new developments in 
the tourism industry is related to the 
emergence and rapid growth of a potential 
market for the elderly. Elderly tourism has 
been recognized as an important part of 
the tourism industry in many developed 
economies and has attracted much 
attention in developing countries. The US 
Census Bureau (1999) estimates that by 
2025, more than two-thirds of people aged 
65 and over will be in developing 
countries, and the elderly population 
growth rate in developing countries will be 
between 106% and 174% while this amount 
will only be 50% in the developed 
countries. This indicates the large capacity 
of this travel market in developed 
countries (Spasojević & Božić, 2016: 75). 

Tourism destinations can take 
advantage of this feature of older tourists 
and seek to attract this tourism market. 
The need for a tourism region to be able to 
take advantage of these capacities is to 
have comprehensive and thorough 
research in this field. The research in this 
regard have been mainly focusing on the 
travel motivation of the elderly, the 
limitations and obstacles of travel of this 
group, the characteristics of elderly 
travelers, etc. In this case, with sufficient 
knowledge and review of all cases, the 
benefits of this tourism market can be 
achieved with a careful planning.  

2. Research Methodology 
This applied research is uses a descriptive-
survey method. Since the researchers 
sought to determine the relationship 
between the research variables, this study 
was of the correlational type. The 
statistical population according to the 
research variables were citizens of 

Ramsar. The sample size included 380 
people selected randomly using Cochran's 
formula. The data in this research was 
collected through library research. In this 
article, first, the basic concepts, 
definitions and theoretical foundations of 
the research were collected and written 
and then, a questionnaire was designed 
based on 2010 Sasaki Creative City 
Characteristics Theory. For measuring 
theories, a five–point Likert scale was 
used-. To confirm the validity of the 
measurement tool, three types of 
evaluation validity were used: content 
validity, convergent validity and divergent 
validity. Content validity was measured by 
ensuring the consistency between the 
measurement criteria and the existing 
literature, and this validity was obtained by 
a survey of professors. Divergent validity 
was also measured by comparing the root 
mean square of variance with the 
correlation between latent variables. Also, 
in this study, to determine the reliability of 
the questionnaire, two criteria of 
Cronbach's alpha and composite reliability 
were used. Cronbach's alpha coefficients 
of all variables in this study were greater 
than the minimum value of 0.7. 

3. Research Findings 
The software used in this research was 
Smart PLS analysis. Due to the nature of 
the second stage, many of the 
recommendations for testing the 
regulatory effect of multiple regression 
were done using Smart PLS Software. Also, 
in the continuation of the PLS analysis, t 
values showed the significance of the 
effect of variables on them.  A t-value 
greater than 1.96 means that there is a 
significant positive effect. A t-value 
between +1.96 to -1.96 means that there is 
no significant effect, and a t-value less  
than -1.96 means that it has a significant 
negative effect. Also, if the path 
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coefficients are above 0.60, it means that 
there is a strong relationship between the 
two variables, if they are between 0.3 and 
0.6, there is a moderate relationship and if 
they are below 0.3, there is a weak 
relationship (China, 2003). Therefore, 
according to the data obtained from Table 
2, and the analysis of research hypotheses 
in Figures 2 and 3, it can be said that the 
result of testing the first hypothesis (silver 
tourism in Ramsar can improve the quality 
of life of the host community), with the 
path coefficient of 0.55 and the t-value of 
15.63, shows that silver tourism has a 
significant moderate effect on the quality 
of life of the host community. The results 
of testing the second hypothesis (silver 
tourism in Ramsar can create creative 
industries) with the path coefficient of 
0.42 and the t-value of 9.27 show that 
silver tourism has a significant moderate 
effect on creative industries. The results of 
testing the third hypothesis (silver tourism 
in Ramsar can improve creativity 
infrastructure) with the path coefficient of 
0.32 and the t-value of  7.47 show that 
silver tourism has a significant moderate 
effect on creativity infrastructure. Finally, 
of the results of testing the fourth 
hypothesis (Silver tourism in Ramsar can 
improve the participation and activity of 
the host community) with the path 
coefficient of 0.31 and the t-value of 6.98 
show that silver tourism has a significant 
moderate effect on the participation and 
activity of the host community. 

4. Conclusion 
According to the results of the research, it 
was argued that the presence of silver 
tourists in the study area of Ramsar will 
lead to the development of the creative 
city. However, it should be noted that this 
development has not been the same in all 
indicators. The highest level of 
development is related to the quality of life 
index because this index is more tangible 
among the people. Therefore, the majority 
of respondents voted for this index. The 
least impact of the presence of silver 
tourists was on the index of local 
community participation,  due to the 
ignorance of community members in 
determining the  development plans and 
doing it solely  based on theories without 
considering the real situation of the 
community members and lack of 
transparency and accountability in the 
presentation of results by the planners. 
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 چکیده
  های اقتصاد  از  بسیاری  در  گردشگری  صنعت  از  مهمی  بخش  عنوانبه  سالمندان  گردشگری

 این   از  بتواند  گردشگری  منطقة  یک  کهاین  الزمة.  شدهاست  شناخته  رسمیت  به  توسعهیافته
 از بخش این. باشد داشته زمینه این در کاملی و جامع تحقیقات که است این گیرد بهره هاظرفیت

  که   دارد  نیاز  هاییمقصد   به  گردشگران  بیشتر  هرچه  جذب   و  ارتقاء  و   رشد  برای  گردشگری  بازار
  برای .  شود  فراهم  آنجا  در  برایشان  سالمندان   راحتی   و  سهولت  برای  لحاظ  هر   از  موردنیاز   امکانات

  برخی  در  که  گیردمی  صورت  تحوالتی  سالمندان  گردشگری  مقصد  شهرهای  توسعة  در  امر  این  تحقق
 هدف.  دارد  درپی  را  خالق  شهرهای  ظهور  نتیجه  در  که  برد  نام  خالقیت  عنوانبه  آن  از  میتوان  موارد

  بخش   در.  است  خالق  شهر  ایجاد  در   نقرهای  گردشگری  رونق  میزان  رابطه  سنجش   مقاله  این  از
  در   و  قرارگرفت  موردمطالعه  خارجی  و  داخلی  مقاالت  از  تعدادی  نظری  مبانی  و  مفاهیم  توصیف
 مقصد  این  با  ارتباط  در  رامسر  شهر  شهروندان  توسط  که  طراحیشد  نامهپرسش   3۸0  تعداد  نهایت

   3  اس  ال  پی  اسمارت  افزارنرم  از  پژوهش  این   در.  است  قرارگرفته  بررسی  مورد  و   پاسخدادهشده
  آلفای   ضریب  از  نیز  هاداده  پایایی  سنجش  برای.  است  شده  استفاده  هاداده  وتحلیلتجزیه  برای

  نتایج   بهباتوجه.  اندداشته  7/0  باالی  کرونباخ  آلفای  از  متغیرها  تمامی  که  شده  استفاده  کرونباخ
  تأثیرگذار   خالق  شهر  هایشاخص  بر  اینقره   گردشگران  حضور  که  شد  مشاهده  طوراین   آمدهدستبه

 شاخص  بر  اینقره  گردشگری  تأثیر  بیشترین.  باشدمی  نیز  مثبت  جهت  در  تأثیرگذاری  این  و  است
  به باتوجه  است  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  محرک  شهری  هایزیرساخت.  باشدمی  زندگی  کیفیت

  فعالیت   و  مشارکت  میزان  بر  اینقره   گردشگری  که  است  شده  مشاهده  هاآزمون  از  حاصل  نتایج
 که   باشد  این  از  ناشی  تواندمی  امر  این.  دارد  تریضعیف   تأثیرگذاری  رامسر  شهر  در  محلی  جامعه
 بوده  رنگکم  زمینه  این  در  مشارکت  در  افراد  نقش  ها،سازمان  سوی  از  هاریزیبرنامه  انجام  بهباتوجه
 جامعة   ندادن   مشارکت  نتیجة  در  است،  نشده  معین  جایگاهی  هاطرح  در  بومی  افراد  برای  است،
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 .شوندمی کاریپنهان به ناچار هاسازمان

 مقدمه 1
در صنعت گردشگری   نسبتاً جدید  از تحوالت  یکی 

بالقوه  بخش  یک  سریع  رشد  و  ظهور  به  ی  مربوط 
سالمندان   گردشگری  است.  سالمندان  گروه  بازار، 

در  به گردشگری  صنعت  از  مهمی  بخش  عنوان 
اقتصادهای   از  رسمیت توسعهبسیاری  به  یافته 

توسعه نیز حال است و در کشورهای در شده    شناخته
کرده   جلب  خود  به  را  زیادی  اداره توجه  ی  است. 

کند که تا  ( برآورد می 1999متحده ) سرشماری ایاالت 
ساله و باالتر در    65سوم افراد  بیش از دو   2025سال  

در  خواهند  حال کشورهای  زندگی  نرخ  توسعه  و  کرد 
توسعه د جمعیت سالمندان در کشورهای درحال رش

٪ خواهد بود در مقایسه با کشورهای    174تا    106بین  
از  توسعه بیش  فقط  افزایش  آن  در  که  ٪  50یافته 

نشان  این  بازار  دهنده است،  این  بزرگ  ظرفیت  ی 
 Spasojevicیافته است )سفر در کشورهای توسعه

& Bozic,2016:75 مهم سالمند  گردشگران  رین  ت(. 
ویژگی   سه  دارای  که  هستند  گردشگران  بخش 

( سفر  به  تمایل  و  زمان  پول،   Sinchaiهستند: 
Poolklai, 2015: 2121 درحالی گزارش  (؛  برخی  که 

اند که گردشگران سالمند مسافرت کمتری دارند  داده 
که سفر می  زمانی  و  و  امنیتی  اغلب خدمات  کنند، 
( اشاره  2012)  Alén et alکنند.  شخصی را دنبال می 

مصرف که  مسن کرد  گردشگران  کنندگان  یا  و  تر 
سالمند بخش بیشتر درآمد خود را در سفر و بخش  

 Irwanaکنند )کمتر آن را در سایر موارد صرف می 
Omar et al, 2015:357   .) 

می  گردشگری  ویژگی  مقاصد  این  از  توانند 
مند شوند و در پی جذب این  گردشگران سالمند بهره 

ی  که یک منطقهی این ری باشند. الزمهبازار گردشگ
ظرفیت این  از  بتواند  این  گردشگری  گیرد  بهره  ها 

زمینه  این  در  کاملی  و  جامع  تحقیقات  که  است 
انگیزه  در  تحقیق  ازجمله  باشد؛  سفر  داشته  ی 

قشر،  این  سفر  موانع  و  محدودیت  سالمندان، 
های مسافران سالمند و ... . در این صورت با  ویژگی 

توان با یک  ی موارد می کافی و بررسی همه شناخت  
بازار  برنامه این  از  حاصل  منافع  به  دقیق  ریزی 

 یافت. گردشگری دست 

اساس تحقیقاتی در مورد ویژگی گردشگران  براین 
های سفر این  های سفر و محدودیت سالمند، انگیزه

( اظهار  2006)    Sniadekکه  طور بازار انجام شد. همان 
لی بازار گردشگری سالمندان از  های اصداشت ویژگی 

غیرمعمول  این   پویایی  با  بازار  این  اول،  است:  قرار 
  ترین بودجه رشد است. دوم، این بازار با بزرگ درحال 

ثروتمند است. سوم،   بازار نسبتاً  و  آزاد است  زمان 
اهداف   توریستی  فصل  طول  در  سالخورده  افراد 

سفر  مطلوب نیستند؛ زیرا معموالً در فصل زمستان  
ذکر شده است  می تمام خصوصیات فوق،  با  کنند. 

رشد سریع از اهمیت زیادی برای  که این بازار درحال 
ذی  است  تمام  برخوردار  گردشگری  نفعان 

(Spasojevic & Bozic, 2016: 74.) 

طبق مباحثی که در این پژوهش مطرح شده، این  
ارتقا و جذب   و  برای رشد  بازار گردشگری  از  بخش 

بیشتر گردشگران به مقصدهایی نیاز دارد که  هرچه  
امکانات موردنیاز از هر لحاظ برای سهولت و راحتی  
سالمندان در آنجا فراهم شود. برای تحقق این امر در  

ی شهرهایی که مقصد گردشگری سالمندان  توسعه
می  صورت  تحوالتی  موارد  است،  برخی  در  که  گیرد 

د. در این زمینه عنوان خالقیت نام بر توان از آن بهمی
می  پیوند  موضوع  این  با  که  مبحث  امری  خورد 

وجودآمدن شهر خالق  گردشگری خالق و در پی آن به
عنوان شهری که با ایجاد بسترهای مناسب  است به 

نقره  گردشگران  جذب  موجب  خالقانه  خواهد  و  ای 
 شد. 

گردشگری   شهری،  مدیریت  اخیر  مطالعات  در 
شود  نایعی شناخته می ترین ص عنوان یکی از خالق به
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شود؛ بلکه  تنها منجر به جذب گردشگران می که نه
توسعه افزایش  می سبب  اقتصادی  کلید  ی  شود. 

تأمین   گردشگری،  رقابتی  صنعِت  در  موفقیت 
ارائه ازطریق  گردشگران  و  تقاضاهای  محصول  ی 
در    (.2016:9۸،  1خدمات خالق است )رحیمی و پازند 

صفت خالق در توصیف  که از  گردشگری خالق، زمانی 
زمینه در  شهر  می یک  استفاده  گردشگری  شود،  ی 

ویژگی  دارای  شهر  که  است  این  نظیر منظور  هایی 
زمینه و فعالیت در  و در  پویایی  باشد  ی گردشگری 

که   کند  ارائه  خدماتی  و  داشته  نوآوری  حوزه  این 
 (.109بازدیدکنندگان از آن لذت ببرند )همان، 

ایر منطقه کشور  از جاذبهی شمال  همواره  ی  ان 
همه بوده،  برخوردار  باالیی  شاهد  توریستی  ساله 

استقبال انواع بازارهای گردشگری در طیف وسیعی  
های دریایی  علت انواع جاذبه از تنوع بوده است و به 

ها و مناطق سرسبز آن و حتی برخورداری از  و جنگل 
های تاریخی و مذهبی مختص به نوع خاصی  جاذبه 

ن نیست و برای هر قشر از گردشگران با  از گردشگرا 
برای   دارد.  جذابیت  سنی  گروه  مناطق  هر  مثال، 
عنوان گردشگر  ساحلی بیشتر پذیرای قشر جوان به 

استقبال   مورد  بیشتر  جنگلی  مناطق  هستند، 
گیرد و آرامش و  گردان قرار می ها و طبیعت خانواده 

ه  طبیعت زیبا و مناطق درمانی آب گرم و ... مورد توج
منطقه دارد.  قرار  نیز  در  سالمندان  موردمطالعه  ی 

این پژوهش شهر رامسر است که از شهرهای غربی  
شود. شهر  گردشگرپذیر استان مازندران محسوب می 

دامنه  در  سواحل  رامسر  و  البرز  زیبای  و  جنگلی  ی 
جاذبه  انواع  از  برخورداری  با  خزر  دریای  های  زیبای 

پذی  اقامتی،  امکانات  و  با  گردشگری  تفریحی  و  رایی 
به  ایران  شهرهای  عروس  مهم  لقب  قطب  عنوان 

گردشگری در کشور شناخته شده است. این شهر از  
مختلف   اقشار  از  گردشگران  پذیرش  شاهد  دیرباز 

گروه جمله  از  است.  بوده  گردشگری  جامعه  های 
توان  کنند و می سالمندان که از این منطقه بازدید می 

برای سفر به این شهر متذکر  ها  ترین دالیل آن از مهم 
سال  از  رامسر  شهر  که  است  این  خیلی  شد  های 

 
1 Rahimi & pazand 

زمینه در  و  طوالنی  داشته  فعالیت  گردشگری  ی 
این عرصه حضور داشته  به در  بنام  عنوان مقصدی 

به بنابراین  جمعی  است؛  خاطرات  یادآور  عنوان 
کردند و  افرادی که از دیرباز به این منطقه سفر می 

اند، اهمیت دارد.  لمندان قرار گرفتهاکنون در گروه سا
می  شهر  این  اهمیت  دیگر  موارد  وجود  از  به  توان 

ها و مناطق تاریخی این منطقه اشاره کرد که  آبگرم 
عنوان موارد درمانی نیز از آن استفاده  سالمندان به 

دست موجب  کنند. عوامل باال و سایر عوامل ازاین می
ا  در  سالمندان  از  عظیمی  خیل  تا  فصول  شده  کثر 

ی سفرشان از این شهر دیدن  به انگیزه سال باتوجه  
ی این نوع از گردشگری و  به توسعه   کنند؛ لذا باتوجه 

نیاز گردشگران سالمند به امکانات و خدمات ویژه در  
شهر، این تحقیق در پی آن است که به این پرسش  

نقره گردشگری  آیا  دهد؛  رامسر  پاسخ  شهر  در  ای 
ار می موجب  شاخصتواند  خالق  تقای  شهر  های 

 شود؟ 

 

 مبانی نظری 2

 ای و سالمندان گردشگری نقره  2.1
ها و  توان شامل تمامی پدیده ای را می گردشگری نقره 

کنندگان و  روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه 
ها و جوامع  فروشندگان محصوالت جهانگردی، دولت 

گردشگران   از  پذیرایی  و  جذب  فرایند  در  میزبان 
(.  2016:۸5،  2عریف کرد )اسعدی و همکاران سالمند ت

عصر   گردشگری  یا  سالمندان  گردشگری  عبارتی  به 
کشورهای   در  زیادزایی  نسل  گردشگران  به  سوم 

باالی  یافتهتوسعه که  دارد  اشاره  غربی  سال    55ی 
می  سفر  که  افرادی  تعداد  بر  روز  هر  و  کنند دارند 

 (۸0شود )همان،افزوده می 

سری مشخصات عمومی    ای یک گردشگران نقره 
آمار   طبق  و  دارند  کافی  درآمد  قبیل  از 

)جمعیت هستند  زنان  آنان  اکثر   & Yaoشناختی، 
Hou,2018 برای ایمنی  اولویت  (؛ همچنین  شان یک 

2 Asadi  
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می  فاجعهمحسوب  مناطق  به  رفتن  از  آمیز شود، 
می  می خودداری  دارند،  زیادی  زمان  در  کنند،  توانند 

تمایل دارند که چندین بار  هر فصل سفر کنند و نیز  
بیشتر هم   ارتباط  به  تمایل  کنند و  از مقصد دیدن 

( به Qiu& Dai,2019دارند  این،  بر  عالوه  دنبال  (، 
می  بهداشتی  و  پزشکی  به خدمات  و  صورت  گردند 

به  محتاطانه  پیشنهادهای  کامالً  و  نظر  جدی  طور 
می  نظر  در  را  حمل یکدیگر  درمورد  ونقل، گیرند. 

برای به  آن   دسترسی  نسبت  بیشتری  اهمیت  ها 
وضوح  به موارد ذکرشده به وسایل سفر دارد. باتوجه  

مشخص است که گردشگران سالمند نیاز به مراقبت  
 (. Zsarnoczky et al, 2016 شخصی و روابط دارند )

به  خالقیت  به  باید  راستا  این  عاملی  در  عنوان 
جهت ایجاد تسهیالت و شرایط مناسب برای جذب  

افراد  گردشگرا این  رضایت  افزایش  نیز  و  ن سالمند 
ازآنجاکه گردشگری خالق  ای داشته باشیم.  توجه ویژه 

ی محلی  نوعی از گردشگری است که توسط جامعه
می  ارزشانجام  حفظ  منافع  شود،  فرهنگی،  های 

معرفی   ازطریق  محیط  از  حفاظت  و  اقتصادی 
مانند چشم ویژگی  غذا، مردم و مبادلههایی  ی  انداز، 

می فر  دست  به  تقاضای  هنگ  حاضر،  حال  در  آید. 
عالقهروبه خالق  گردشگری  برای  های  مندیرشد 

ذی  می مختلف  تشویق  را  مقصد  در  که  نفع  کند 
موجب ایجاد فرصت برای جذب گردشگری در مقصد  

 (.Duyen & Ngo, 2017شود ) 

 

 های آن شهر خالق و شاخص   2.2
ی شروع برای بحث درمورد »شهرهای خالق«،  نقطه

)ت الندری  و  فلوریدا  است  1995وسط  بوده   )
(Brzozowska,2016  تا آن زمان به خالقیت در  ،  )

شد، اما پس از این،  معنایی گسترده و عام توجه می
تعریف می  این سؤال  در چارچوب  که  خالقیت  شد 

می  نوآوری  حل  چطور  در  شهرها  به  تواند 
 (. 2014، 1مشکالتشان کمک کند )شبانی و ایزدی 

تعریف ) در  اذعان داشته است  2010ی ساساکی   )
های  که شهرهای خالق شهرهایی هستند که گرایش 

دهند و ازطریق  جدیدی را در هنر و فرهنگ رواج می 
و  فعالیت آثار  خالقان  هنرمندان،  خالق  جدید  های 

ترویج   را  نوآورانه  و  خالق  صنایع  عادی،  شهروندان 
محیطمی دارابودن  ازلحاظ  و  دهند،  خالق  های 
ی متنوع غنی هستند و ظرفیت مردمی برای  رانه نوآو

خانمان دارند  حل مشکالت اجتماعی نظیر مردم بی 
(Sasaki, 2010 .) 

و  صاحب  خالق  شهر  با  ارتباط  در  زیادی  نظران 
وبررسی و مطالعات زیادی  های آن به بحث شاخص
آن پرداخته  از  یک  هر  که  خود  اند  دیدگاه  از  ها 
شهر  شاخص تحقق  برای  را  نظر  هایی  در  خالق 

( بوده که  2010اند. یکی از این افراد ساساکی )گرفته
تعریفی از شهر خالق با مالحظات بیشتر اجتماعی و  
توجه بیشتر به نقش ساکنان اصلی شهر ارائه داده  

های این  است که در این تحقیق نیز از برخی مؤلفه 
خالق   شهرهای  است.  شده  گرفته  بهره  تعریف 

های جدیدی را در هنر  ایش شهرهایی هستند که گر 
های جدید  دهند و ازطریق فعالیتو فرهنگ رواج می 

عادی،   شهروندان  و  آثار  خالقان  هنرمندان،  خالق 
می  ترویج  را  نوآورانه  و  خالق  ازلحاظ  صنایع  دهند، 

محیط  نوآورانه دارابودن  و  خالق  غنی  های  متنوع  ی 
مشکالت   حل  برای  مردمی  ظرفیتی  و  هستند 

نظیر   بی اجتماعی  ساساکی  مردم  دارند.  خانمان 
مؤلفه ضروری  داشتن  خالق  شهر  برای  را  زیر  های 

 (.1داند )جدول  می

 

 

 

 
1 Shabani & izadi  
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 های شهر خالق مؤلفه  1  جدول 

 دستی ها و تعداد هنرمندان، دانشمندان، مهندسان و هنرمندان صنایع فعالیت استعدادهای خالق 

 کیفیت زندگی 
فاکتورهایی نظیر درآمد شخصی، وقت آزاد و مخارج مختص امور فرهنگی و سرگرمی غنای  

 اشفضای شهری و امکانات رفاهی

 دستی موسیقی   ها و اشتغال در صنایع فرهنگی خالق مثل صنایعتعداد شرکت صنایع خالق 

 های خالقیت زیرساخت
های تحقیقاتی، تئاترها، ها، مدارس فنی، سازماندانشگاهتعداد و در دسترس بودن  

 های فرهنگیها و سازمانکتابخانه
ها و میراث  دارایی

 فرهنگی 
های فرهنگی ملموس و غیرملموس که توسط بخش دولتی  داری از داراییتعداد و شرایط نگه

 اند. مستند شده

 های غیرانتفاعی و مشارکت زنان در جامعه سازمانوضعیت فعالیت   های شهروندان فعالیت

 گذاری و استقالل مالیمشارکت مثبت شهروندان، توانایی سیاست حکومت خالق 

 2010مأخذ: ساساکی:  

 

شاخص رو  پیش  پژوهش  زندگی،  در  کیفیت  های 
زیرساخت  خالق،  و  صنایع  خالقیت  پشتیبان  های 

مطالعه قرار گرفت و  ی محلی مورد  مشارکت جامعه
ها مورد  ای بر هر یک از شاخص تأثیر گردشگری نقره 

 وتحلیل قرار گرفته است.تجزیه 

کیفیت زندگی رضایت کلی فرد از زندگی است و  
های  مفهومی عینی و ذهنی دارد که از طریق شاخص 

روانی   و  محیطی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
 (. 2013،  1کلی حسینی و تو گیری است )شاهاندازهقابل

عنوان مشاغل و صنایع مرتبط با  صنایع خالق به
خالقیت و نوآوری تعریف شده است. صنایع خالق  

های  ، صنعت فیلم، رسانهنشرشامل صنعت چاپ و  
جمعی و انتشار الکترونیکی، طراحی و تبلیغات و ...  

همچنین  Getindamar& Gunsel,2012) است  ،)
تکننقطه و  تجارت  هنر،  تقاطع  شمار  ی  به  ولوژی 

 آید. می

ها نقش اساسی و ضروری و مثبتی در  زیرساخت 
های  ترین شاخص ( ، از مهم Wu, 1999توسعه دارند ) 

می  مخابرات  زیرساختی  انرژی،  و  برق  به  توان 

 
1 Shahhoseini & tavakoli  
2 Khateri  

(Sahoo et al, 2012 حمل ریلی،  تراکم   ، ونقل  ( 
( ،  Sahoo,et al, 2012شده )ی آسفالت هوایی، جاده 

فاضالب و  آب  همکاران  تأمین  و  ،  2011،  2)خاتری   )
تصفیه پارک،  و  فضای سبز  و  باز  پسماند  فضای  ی 

(Wu,1999 زباله ، )( ی شهری و پارکینگDa Cruz 
& Marques,2011 ازاین کرد؛  اشاره  این  (  رو 

 ها هم کمّی و هم کیفی هستند.شاخص

برای   اساسی  نیاز  شهروندان،  مشارکت  امروزه 
پایددست  و  خالق  شهر  به  افزایش  یابی  است.  ار 
مندی برای حضور در فضای عمومی و افزایش  عالقه
کنش اجتماعی و بروز خالقیت شهروندان برای  برهم 

گروه  میمشارکت  اجتماعی  مفید  های  بسیار  تواند 
)ایران  زارچی باشد  غالمی  و  در  2015،  3دوست   .)

نشان   در    داده تحقیقات  اقامت  که  است  شده 
فعالیت  خانه در  محلی  به های  طور  گردشگری 

صنعت  موفقیت در  محلی  جامعه  مشارکت  آمیزی 
دهد؛ زیرا مسافران با اقامت  گردشگری را افزایش می 

انداز زندگی خود را  ها چشمهای محلی در آن در خانه 
می  و  مشاهده  طبخ  خوردن،  برای  فرصتی  و  کنند 

فعالیت  خانواده انجام  با  فراوانی  میزبان  های  های 

3 Irandoost & gholami zarchi 
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ند و نیز به یک فرهنگ جدید  آور خود به دست می 
می  وارد  چندجانبه  تعامالت  شوند  در 

(Kontogeorgopoulos et al, 2015 .) 

 

 روش تحقیق 3
نظر   از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  تحقیق  این 

در  روش توصیفی    ی دستهشناسی،  تحقیقات 
می  قرار  ازآنجایی پیمایشی  پژوهشگران  گیرد.  که 

بودند،   پژوهش  متغیرهای  بین  رابطه  تعیین  دنبال 
جامعه بود.  نیز  همبستگی  نوع  از  پژوهش  ی  این 

به متغیرهای پژوهش، شهروندان شهر    آماری باتوجه 
نمونه   بودند. حجم  که    3۸0رامسر  تعیین شد  نفر 

ه دست آمد و انتخاب افراد  ازطریق فرمول کوکران ب
این   در  اطالعات  گردآوری  بود.  تصادفی  روش  به 

ای بوده است.  صورت پیمایشی، کتابخانه تحقیق به
در این مقاله ابتدا مفاهیم و تعاریف و مبانی نظری  

آوری و نوشته  ای جمع ی تحقیق با روش کتابخانهپایه 
پرسش  طراحی  است.  نظریه شده  براساس  ی نامه 

انجام شده    2010ی شهر خالق ساساکی  هاشاخص
اندازه  براساس طیف  گیری نظریهاست. مقیاس  ها 

ابزار  ای لیکرت می گزینهپنج  تأیید روایی  برای  باشد. 
عنوان  اندازه تحت  ارزیابی  روایی  نوع  سه  از  گیری 

استفاده     روایی محتوی، روایی همگرا  و روایی واگرا
از سازگاری    ی اطمینانوسیلهشد. روایی محتوی به 

گیری و ادبیات موجود ایجاد  های اندازه بین شاخص 
شده و این روایی توسط نظرسنجی از اساتید حاصل  

مقایسه  ازطریق  نیز  واگرا  روایی  جذر  گشت.  ی 
متغیرهای   بین  همبستگی  با  واریانس  میانگین 
این   در  همچنین،  است.  شده  سنجیده  مکنون 

دو معیار  نامه از  پژوهش جهت تعیین پایایی پرسش 
مرکب   پایایی  ضریب  و  کرونباخ  آلفای  ضریب 
استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها  

 بیشتر بود.   0/ 7در این پژوهش از حداقل مقدار 

عنوان  مطالب  از  براساس  حاصله  نتایج  و  شده 
نرم خروجی  شده  های  داده  نشان  اس  ال  پی  افزار 

اندازه  ابزار  از  پژوهش  این  که  )محتوی،  گیراست  ی 

پایایی   ضریب  عاملی،  )بار  پایایی  و  واگرا(  و  همگرا 
برخوردار   مناسب  کرونباخ(  آلفای  ضریب  و  مرکب 

 است.

 

 معرفی منطقه  3.1
شهر رامسر در انتهای بخش غربی    1براساس شکل  

)مرز بین گیالن و مازندران( قرار دارد.    مازندراناستان  
شهر رامسر مطابق آخرین تقسیمات سیاسی کشور  

نام   2رای  دا به  مساحت  شهر  با  رامسر    23/ 2های 
  1۸/ 7شهر با مساحت  کیلومترمربع و کتالم و سادات

با   مرکزی  بخش  نام  به  بخش  یک  کیلومترمربع، 
های جنت رودبار،  دهستان با نام   4مرکزیت رامسر و  

 روستا است.   132سر، چهل شهید و اشکور و  سخت 

قله  مخروطی وجود  پوشش  های  با  انبوه  شکل 
باغ  متنوع،  مزرعه گیاهان  چای،  مرکبات،  های  های 

زیبا، منطقه از ساحل  برخورداری  ییالقی  برنج،  های 
آب آبخوش  فراوان  منابع  معدنی،  وهوا،  گرم  های 

های قدیم و جدید این شهر را  وجود فرودگاه و هتل 
فرد تبدیل کرده است.  به یکی از شهرهای منحصربه 

ر نزدیکی ساحل دریا و  های گرم معدنی دوجود آب 
چند وان و استخر آب گرم معدنی در شهرهای کتالم  
و سادات شهر، بوستان جنگلی صفارود در میان دره،  

متری سطح دریا،    1۸00روستای جواهرده در ارتفاع  
مخروطی قله سلسله  ی  از  جداشده  و  مارکو  شکل 
در  کوه  دمکش  چشمه  رامسر،  شرق  در  البرز  های 

و ش اوشیان  در  دهستان  دالخانی  رامسر جنگل  رق 
کاخ  تنکابن،  به  رامسر  خزر  مسیر  تماشاگه  موزه 

نزدیک هتل بزرگ رامسر و سروالت در شرق رامسر  
ده  که  و  است  دیدنی سبب شده  و  تاریخی  اثر  ها 

ساالنه هزاران مسافر و گردشگر داخلی و خارجی از  
رامسر عروس شهرهای ایران دیدن کنند. همچنین،  

ترین فواصل میان کوه و دریا را  زدیک رامسر یکی از ن 
 دارد که این ویژگی بر جذابیت رامسر افزوده است. 

و   سابقه  تاریخی،  متون  و  منابع  برخی  در 
ذکر کرده پیشینه را حدود ده قرن  آن  رامسر  ی  اند. 

سر ه .ق دهی آباد به نام سخت   1310پیش از سال  
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بود. از این سال به بعد تغییرات مهمی در آن صورت  
هم  و  بهترین  گرفت  از  تاریخی  شهر  این  اکنون 

ویژه از دیدگاه مسافران  های شمال ایران به تفرجگاه 
 و جهانگردان خارجی است. 

 

 
 رامسر   شهرستان   ت ی موقع  1  شکل 

 مپ : گوگل مأخذ 

 

 ها و بحثیافته 4
و   از تحلیل  برای تحلیل  سنجش مدل این پژوهش 

ی مدل معادالت ساختاری استفاده  وسیلهها به داده 
یابی معادالت ساختاری، مدلی آماری برای  شد. مدل 

مکنون   متغیرهای  بین  خطی  روابط  بررسی 
)مشاهده )مشاهده  آشکار  متغیرهای  و  شده( نشده( 
یابی معادالت ساختاری  دیگر، مدل عبارت    است. به 

گیری ری قدرتمندی است که مدل اندازه تکنیک آما
)تحلیل عاملی تأییدی( و مدل ساختاری )رگرسیون یا  

زمان ترکیب  تحلیل مسیر( را با یک آزمون آماری هم 

می می پژوهشگران  فنون  این  ازطریق  توانند  کند. 
ها را با  ها( را رد یا انطباق آن ساختارهای فرضی )مدل 

نرم داده  کنند.  تأیید  مها  این  افزار  در  ورداستفاده 
است.     SMART – PLSتحلیل     پژوهش برای این

های معادالت ساختاری را که دارای  افزار مدل این نرم 
چندین متغیر بوده و اثرات مستقیم، غیرمستقیم و  

دهد.  شود، مورد تحلیل قرار می تعاملی را شامل می 
نرم  تعدیلاین  تأثیر  آزمودن  برای  کنندگی، افزار 

)افزار  نرم  است   ,Bagozzi & Fornellمناسبی 
1982.) Esposito-Vinzi et al  (2010  عنوان کردند )
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مدل  مسیر  که  زده    PLSهای  تخمین  مرحله  دو  در 
مرحله می در  و  تعدیل شود  نقش  دوم  کنندگی  ی 

آن  وضعیت  به  بسته  نهفته  مدل متغیرهای  در  ها 
بررسی می  باتوجهمسیر  ماهیت مرحله   شود.  ی به 

بسیار توصیهدوم  از  تأثیر  ی  آزمودن  برای  ها 
 افزار کنندگی رگرسیون چندگانه از طریق نرم تعدیل

SMART-PLS افزار پی  است. همچنین، در ادامه نرم
دار بودن اثر متغیرها را بر هم  ، معنی  tال اس ارزش  

می  مقدار  نشان  اگر  از    tدهد.  باشد،     1/ 96بیشتر 
است. اگر بین  دار  یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی

تا  96/1 اثر معنی  - 1/ 96+  داری وجود ندارد و  باشد، 
باشد، یعنی اثر منفی دارد؛ ولی    - 96/1تر از  اگر کوچک 

باالی  معنی اگر  مسیر  ضرایب  همچنین،  است.  دار 
باشد، بدین معنی است که ارتباطی قوی میان    60/0

بین   اگر  دارد،  وجود  متغیر  باشند،    6/0تا    3/0دو 
باشند، ارتباط ضعیفی    3/0سط و اگر زیر  ارتباط متو

( دارد  داده Chin, 2003وجود  بنابراین  های  (؛ 
از جدول  دست به نشان   2آمده  تحلیل  دهنده که  ی 

  3و    2های  های پژوهش است، مطابق شکل فرضیه
ی حاصل  توان عنوان کرد که نتیجه به دست آمد. می 
فرضیه  آزمون  نقره از  )گردشگری  اول  در شهر  ی  ای 

می زندگی  رامسر  کیفیت  ارتقای  موجب  تواند 
باتوجه  جامعه شود(.  میزبان  مسیر  ی  ضریب  به 

مقدار    55/0 می    t      ،63/15و  که  نشان  دهد 
ی میزبان  ای بر کیفیت زندگی جامعهگردشگری نقره 

ی دوم  دار و متوسط دارد. در آزمون فرضیهتأثیر معنی
تواند موجب  ای در شهر رامسر مینقره   )گردشگری

باتوجه   به ضریب مسیر  ایجاد صنایع خالق شود(. 
دهد که گردشگری  نشان می    t     ،27/9و مقدار    42/0

دار و متوسط دارد.  ای بر صنایع خالق تأثیر معنینقره 
ای در شهر  ی سوم )گردشگری نقره در آزمون فرضیه

می  زیرسارامسر  ارتقای  موجب  های  خت تواند 
باتوجه   شود(  مسیر  خالقیت  ضریب  و    32/0به 

می   t      ،47 /7مقدار   گردشگری  نشان  که  دهد 
بر زیرساخت نقره  تأثیر معنیای  دار و  های خالقیت 

فرضیه آزمون  در  درنهایت،  دارد.  چهارم  متوسط  ی 
تواند موجب  ای در شهر رامسر می)گردشگری نقره 

جامعه فعالیت  و  مشارکت  میبهبود  شود(.  ی  زبان 
  t      ،9۸/6و مقدار    0/ 31به ضریب مسیر  باتوجه  

بر مشارکت و  دهد که گردشگری نقره نشان می  ای 
جامعه معنیفعالیت  تأثیر  میزبان  متوسط  ی  و  دار 

 دارد. 
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 ضرایب ساختاری مدل  2  شکل 

 1398های پژوهش:  مأخذ: یافته 

 

 

 tنتایج آزمون   3  شکل 

 1398های پژوهش:  مأخذ: یافته 
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 ها ه ی رض ف حاصل از آزمون    ج ی نتا   ی خالصه  2  جدول 

 میزان تأثیر  سطح معناداری tارزش آزمون  ضریب مسیرها
 متوسط  دار معنی 63/15 55/0 کیفیت زندگی         ای                 گردشگری نقره
 متوسط  دار معنی 27/9 0/ 42 ای                         صنایع خالقگردشگری نقره
 متوسط  دار معنی 7/ 47 32/0 های خالقیتای                        زیرساختگردشگری نقره
 متوسط  دار معنی 98/6 31/0 ی میزبان جامعهای                        مشارکت گردشگری نقره

 1398های پژوهش:  مأخذ: یافته 

 

یافتهدرنهایت، باتوجه   باید گفت  به  های پژوهشی 
گیرد؛ دو مدل آزمون صورت می  PLSهای که در مدل 

بیرونی که هم  اندازهمدل  یا سنجش  ارز مدل  گیری 
درونی مدل  و  مدل   است  مشابه  در  که  ساختاری 

   LISREL  ، EQSافزارهای دیگر است )های نرم مدل 
اندازه AMOSو   برای  از  (.  بیرونی  برازش مدل  گیری 

میانگین اشتراک و برای برازندگی مدل ساختاری از  
2R  اشتراک میانگین  مقدار  شد.   استفاده 

ها است  ی درصدی از تغییرات شاخص دهنده نشان 
به سازه وسیلهکه  توی  متناظر  می ی  و  جیه  شود 

قبول برای اشتراک آماری را  پژوهشگران سطح قابل 
 (. Lee et al, 2008اند )ذکر کرده   5/0بیشتر از 

شود، اشتراک  دیده می   3طورکه در جدول  همان 
دهد بیشتر از  آماری که برازندگی مدل را نشان می 

ی توانایی مدل  دهنده که نشان  2Rاست. مقدار    5/0
  3/0تا   0/ 1برای متغیرها بین در توصیف سازه است، 

می  نشان  که  ارائهاست  مدل  برازش دهد  از  شده 
زیرساخت  متغیرهای صنایع خالق،  در  های  ضعیفی 

جامعه مشارکت  و  خالقیت  و  پشتیبان  میزبان  ی 
برازش متوسطی در متغیر کیفیت زندگی برخوردار  

 است.

 

 برازش مدل   3  جدول 

 R2 میانگین اشتراک  متغیرها 

  535/0 ایگردشگری نقره
 0/ 311 507/0 کیفیت زندگی 
 177/0 778/0 صنایع خالق 

 0/ 104 0/ 515 های پشتیبان خالقیتزیرساخت
 0/ 100 837/0 ی میزبان مشارکت جامعه

   1398پژوهش:    های یافته مأخذ:  

 

 گیرینتیجهبندی و جمع 5
طور مشاهده شد  آمده این دست به نتایج به باتوجه  

نقره  گردشگران  حضور  شاخص که  بر  شهر  ای  های 
جهت   در  تأثیرگذاری  این  و  است  تأثیرگذار  خالق 

ای بیشترین تأثیر  باشد. گردشگری نقره مثبت نیز می 
کیفیت   ارتقای  دارد.  زندگی  کیفیت  شاخص  بر  را 

عنوان  عمومی و جمعی به ی فضاهای  زندگی با توسعه
می حاصل  خاّلق  شهر  فضاهای  بستر  زیرا  شود؛ 

عمومی با درگیرکردن مفاهیمی چون مشارکت، تنوع،  
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بخشی  سرزندگی، جذابیت، ارزش اقتصادی و هویت 
محرکه به موتور  می عنوان  عمل  خاّلق  شهر  کند؛  ی 

مدیریت   نیازمند  عمومی  فضای  به  توجه  بنابراین 
ا تا  است  خاّلق  عمومی  شهری  فضاهای  تخریب  ز 

در   خاّلقیت  افزایش  باعث  و  کند  جلوگیری  شهر 
)موسوی  شود  حضور  2014،  1ساکنین  همچنین،   .)

اشتغال  کاهش  گردشگران موجب  آن  پی  در  و  زایی 
نرخ بیکاری، افزایش میزان درآمد و درنتیجه رضایت  

ی  از وضعیت اقتصادی و توزیع سطح درآمد جامعه
دیدن افراد سالمند که گاهی  شود. از طرفی  محلی می 

کنند موجب افزایش امید به  صورت زوج سفر می به
شود که این دو  زندگی و تحکیم زندگی خانوادگی می 

مؤلفه از  درنهایت  نیز  هستند.  زندگی  کیفیت  های 
علت شرایط  توان به این نکته نیز اشاره کرد که به می

ویژه  و  نقره خاص  گردشگران  که  ی  شهرهایی  ای، 
و  میزب امکانات  باید  هستند  افراد  از  قشر  این  ان 

درنهایت   امر  این  که  کنند  فراهم  نیز  را  تسهیالتی 
سطح   ارتقای  و  شهری  امکانات  از  رضایت  موجب 

های کیفیت  شود که این دو نیز از مؤلفهبهداشت می 
 زندگی هستند.

ی اقتصادی  های شهری محرک توسعهزیرساخت 
اخیر تحقیقات  طبق  است.  اجتماعی  پایداری  و   ،

ها در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیرساخت 
های  گیرد؛ بنابراین پروژه زیست مورد بحث قرار می 

زیرساخت پایدار باید در هر سه بعد این شرایط را  
( سازند  پایداری  Zhou & Liu, 2015برآورده   .)

تأثیر  زیرساخت  اقتصاد  بر  عمدتاً  طریق  دو  از  ها 
میز می ازجمله  و ساختار محلی.  گذارد؛  اقتصادی  ان 

می پروژه  زیرساختی  محصوالت  و  با  ها  توانند 
زیرساخت جمع  رشد  آوری  تحریک  برای  متغیر  های 

به  زمینهاقتصادی  غیرمستقیم،  برای صورت  ای 
به اقتصادی  رشد  ازطریق  تسهیل  و  مستقیم  طور 

اثبات شده است که   این،  بر  باشند. عالوه  مقیاس 
خاصیزیرساخت  دارای  زیرا  ها  هستند؛  سرریز  ت 

را  می ورودی  فاکتورهای  سایر  تولید  راندمان  توانند 
( بخشند  شرایط  Liu,2011بهبود  درنظرگرفتن  با   .)

 
1 Mousavi  

مقوله  به  باید  منطقه  در  گردشگران  ی  حضور 
موجب   امر  این  که  کرد  اشاره  مقصد  به  دسترسی 

حمل شرایط  می ارتقای  زمینی  و  هوایی  شود؛  ونقل 
ش سطح دانش سالمندان و  همچنین با وجود افزای

پیشرفت روزافزون تکنولوژی، ضرورت دسترسی به  
به اینترنت  و  قابل مخابرات  است؛  وضوح  مشاهده 

به شرایط روحی و جسمی افراد  عالوه بر این باتوجه  
پارک  و  ارتقای فضای سبز  و  توسعه  در  سالمند،  ها 

امکانات   مانند  عوامل  سایر  و  گردشگری  مقاصد 
اس ضروری  مؤلفه درمانی  که  فوق  ت  های 

زیرساخت زیرمجموعه  شاخص  پشتیبان  ی  های 
 شوند. خالقیت محسوب می 

رویکردی   محلی  حکومت  در  جامعه  مشارکت 
است که ازطریق آن مقامات جامعه و دولت نگرانی  

گذارند، حقوق و وظایف خود  خود را به اشتراک می 
کنند و  هایشان را درک می دهند، تفاوت را انجام می 

ا می برای  همکاری  عمومی  خدمات  کنند یجاد 
(Michels & Graaf, 2010  مشارکت معرفی   .)

می  سیستماجتماعی  جایگزین  حاکمیت  تواند  های 
چندنفره  یک  نقش  یک  از  استفاده  با  جانبه سنتی 

برنامه  را در  رویکرد مشارکتی  تا  ی  های توسعهشود 
( دهد  گسترش  و  (Barten et al, 2002محلی 

چند توافق  محلی  نفره ازطریق  جوامع  مشارکتی،  ی 
پاسخ می باشند،  توانند  خدماتی  مسؤوالن  گوی 

شفاف را  خدمات  به  مربوط  و تصمیمات  سازند  تر 
به   اقتدار  با  بلکه  اجبار،  با  نه  مشروعیت ببخشند، 

گیری برای پیروی از قوانین و مقررات داخلی  تصمیم
( کنند  بر   (Arko-cobbah,2006کوشش  عالوه  و 

ت از  این، جامعه  مایل دارد که احساس کند بخشی 
ی کلی امور شامل هر موضوع مرتبط با  فرایند اداره 

ازاین  است؛  اجتماعی  در  امور  جامعه  مشارکت  رو 
سطح   در  فرایند  کیفیت  بهبود  به  حکمرانی،  روند 

می برنامه کمک  محلی  سطح  در  مختلف  کند  های 
(Waheduzzaman & As-Saber, 2015).      

موار   باتوجه  میبه  نظر  به  ذکرشده،  که  د  رسد 
مهم  از  یکی  شهروندان  مشارکت  ترین  موضوع 
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های شهری در  ها و برنامه های موفقیت طرح مؤلفه
قابل همچنین،  باشد.  امروز  که  دنیای  است  ذکر 

آزمونباتوجه  از  حاصل  نتایج  شده  به  مشاهده  ها 
نقره  گردشگری  که  و  است  مشارکت  میزان  بر  ای 

تأثیرگذاری    ی محلیفعالیت جامعه رامسر  در شهر 
مشارکت  ضعیف کم  تأثیرپذیری  علت  دارد.  تری 
نقره جامعه گردشگری  از  محلی  می ی  را  توان  ای 

ها  ریزی به انجام برنامه گونه بیان کرد که باتوجهاین 
ها، نقش افراد در مشارکت در این  از سوی سازمان 

ها  رنگ بوده است، برای افراد بومی در طرح زمینه کم
ایگاهی معین نشده است. طبق مطالعات پیشین  ج

گونه بیان شده بود که اگر  در بخش مبانی نظری این 
ذی  که  همکاری  سازمانی  و  مشارکت  با  است  نفع 

طرح  منطقه،  یک  شهروندان  و  و  ساکنین  ریزی 
ریزی بکند، درنتیجه افراد تأثیرپذیری و اعتماد  برنامه

د و این نیز  ی آن برنامه دارنبیشتری نسبت به آینده 
جامعه   در  اشتیاق  و  انگیزه  افزایش  بر  دلیلی  خود 

ی بومی  ندادن جامعهی مشارکت شود. در نتیجهمی
ریزی، این خود یک عدم شفافیت و  در فرایند برنامه 

می پاسخ  محسوب  سازمانگویی  افراد  که  ها  شود 
 شوند.کاری می ناچار به پنهان 

درمورد مفاهیم  های مختلفی  تعاریف و استدالل 
بااین  دارد؛  وجود  صنایع خالق  و  حال، سه خالقیت 

همه  برای  مشترک  که  ویژگی  است  این  تعاریف  ی 
ارتقای    2افزایش ثروت و ایجاد شغل،    1دنبال  ها به آن

و   استعداد  و جذب  ارتقای خالقیت    3تصویر شهر 
( هستند  که  Kakiuchi, 2015فرهنگی  محققانی   .)

ها  کنند، در طول سال کار می   ی صنایع خالقدر زمینه
اوالً، دیدگاه   دادند.  ارائه  از صنعت خالق  پرتره  یک 
ابتکاری   عمومی این است که صنعت خالق طبیعتاً 

نقره  رامسر گردشگری  در شهر  بر صنایع  است.  ای 
توان  خالق نیز تأثیرگذاری ضعیفی دارد که آن را می 

گونه تبیین کرد که حضور گردشگران در منطقه  این 
موجب افزایش ترافیک شهری و ازدحام جمعیت در  

می باتوجه  منطقه  همچنین  کاالیی شدن  باشد؛  به 
تبدیل و  منطقه  آیین فرهنگ  سنتشدن  و  های  ها 

از   ساکنین،  درآمدزایی  جهت  مواردی  به  گذشته 

مکان  درنتیجه  است،  شده  کاسته  آن  های  کیفیت 
فرهنگی، نمایش فرهنگ سنتی و هنرهای نمایشی،  

 اند.ای الزم را نداشتهارتق

این  تحقیق  از  حاصل  نتایج  به  توجه  گونه  با 
منطقه در  که  شد  موردمطالعهاستدالل  شهر ی  ی 

نقره گردشگران  حضور  توسعه رامسر  موجب  ی ای 
شهر خالق خواهد شد. البته الزم به ذکر است که  

ها به یک میزان نبوده  ی شاخصاین توسعه در همه 
بیشترین   شاخص  است.  به  مربوط  توسعه  میزان 

می  زندگی  بین  کیفیت  در  شاخص  این  زیرا  باشد؛ 
رو رأی  مردم بیشتر ملموس و محسوس است؛ ازاین 

دهندگان بر این شاخص بود. کمترین  اکثریت پاسخ 
نقره گردشگران  حضور  شاخص  تأثیر  بر  نیز  ای 

ی محلی بود که این امر نیز ناشی از  مشارکت جامعه
ریزی و  فراد جامعه در بحث برنامه ندادن امشارکت 

برنامه  تئوری ریزیبنانهادن  براساس  توسعه  ها  های 
بدون درنظرگرفتن شرایط واقعی افراد جامعه و عدم  

پاسخ در  مسؤولین  ارائه شفافیت  و  نتایج  گویی  ی 
 است.

 

راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای   5.1
ی  شاخص کیفیت زندگی جامعه

 محلی 
های جوان  ها با حضور زوج ه ها و جشنوار نشست   -1

زوج  برگزار  و  مفرح  و  محیطی شاد  در  های سالمند 
زوج  که  باشد  داشته  وجود  امکان  این  تا  های  شود 

سالمند با بازگوکردن تجربیات و خاطرات خود موجب  
استحکام   و  تجربه  کسب  زندگی،  به  امید  افزایش 

 زندگی افراد جوان شوند. 

امکانبرنامه   -2 ایجاد  برای  تسهیالت  ریزی  و  ات 
  - شهری و بهداشتی با درنظرگرفتن شرایط جسمی  

های  حرکتی و روحی سالمندان از قبیل نصب توالت 
پیاده  ایجاد  وسایل  فرنگی،  از  استفاده  یا  روها 

که  حمل باشد  افرادی  مناسب  که  شهری  ونقل 
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هایی که  ناتوانی حرکتی دارند و همچنین ایجاد پارک 
 المندان دارند. محیطی آرام برای کسب آرامش س

 

پیشنهادی برای ارتقای   راهکارهای 5.2
 شاخص صنایع خالق 

بازارچه   -1 که  برگزاری  محصوالتی  تخصصی  های 
عالقه و  نقره موردتوجه  گردشگران  زیرا  ی  باشد؛  ای 

این راهکار تشویق به خرید می وسیلهبه شوند و  ی 
اقتصادی جامعه وضعیت  توزیع  درنهایت  محلی،  ی 

اهش نرخ بیکاری و افزایش ثروت  درآمد و درنهایت ک
 یابد. نیز بهبود می 

همایش -2 سطح  برگزاری  به  توجه  با  هایی 
نقره عالقه گردشگران  انتشار  مندی  موجب  که  ای 

 شود. های محلی می ی سنت فرهنگ بومی و ارائه 

ریزی در ارتباط با کاهش ترافیک شهری  برنامه -3
یا ایجاد مسیرهایی ویژه برای تردد گردشگران با توجه  

نقره  و روحی گردشگران  زیرا  به شرایط جسمی  ای، 
حمل وسایل  در  حد  از  بیش  موجب  ماندن  ونقل 

 شود.  کالفگی و دلسردی افراد می 

 

پیشنهادی برای ارتقای   راهکارهای 5.3
پشتیبان   های شاخص زیرساخت 

 خالقیت 
ریزی برای ارسال و ایجاد انشعابات خدماتی  برنامه -1

های  از قبیل آب و فاضالب، برق و گاز، تلفن و دکل 
قبیل   از  شهری  خدمات  و  درمانی  اماکن  اینترنتی، 

حمل ایستگاه  در  های   ... و  سوپرمارکت  ونقل، 
اسکان  محیط برای  شهری  مناطق  از  دور  هایی 

نقره  براگردشگران  محیط ای  در  اقامت  بکر  ی  های 
 گردی.های بوم همچون اقامتگاه 

ایجاد اماکن فرهنگی و تفریحی با درنظرگرفتن  -2
عالقه و  جسمی  نقره شرایط  گردشگران  از  مندی  ای 

پارک فرهنگی  قبیل  امکانات  و  وسایل  که    – هایی 
 ورزشی مناسب این افراد دارند.

قل  ونریزی برای ایجاد راه و توسعه حمل برنامه -3
راهی مناسب گردشگران  زمینی و هوایی امکانات بین 

 وآمد این افراد. ای برای سهولت در رفت نقره 

 

پیشنهادی برای ارتقای   راهکارهای 5.4
شاخص مشارکت و فعالیت  

 ی محلی جامعه 
جامعهبرنامه -1 گذاشتن  جریان  در  برای  ی  ریزی 

با امور اجرایی و برنامه ها، زیرا اگر  محلی در ارتباط 
ها صورت بگیرد تمایل افراد جامعه سازیشفاف این  

می  بیشتر  مشارکت  تصمیم در  در  از  گیریشود،  ها 
بهره ایده  بیشتری  میهای  جامعه مند  دید  شوند، 

مثبت   امر  مجریان  و  مسؤول  مقامات  به  نسبت 
رود و حس اعتماد  وری باال می شود؛ درنتیجه بهره می

می شکل  جامعهمتقابل  و  استقگیرد  بومی  بال  ی 
 آورند.بیشتری از حضور گردشگران به عمل می 

استفاده از افراد الیق و قابل ازلحاظ تحصیالت  -2
مشاوره  درخصوص  ویژه  مهارت  در  یا  گرفتن 

 ای.های میزبانی گردشگران نقره ریزی برنامه
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