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Presentation a Model for Explaining the Economic, Social, 
Cultural and Political Dimensions of Development in the 
Creation Creative City, Case Study:  Isfahan City

(Atefi & Hatamialamdari; 2017) The effect of creative city indicator on the economic and social scale of 
metropolises …; (Batabyal & Beladi; 2016) The effects of probabilistic innovations on Schumpeterian  
economic growth in a creative …; (Bolí�var & Rodrí�guez; 2018) Creative citizenship: the new wave for 
collaborative environments in smart …; (Borén & Young; 2017) Artists and creative city policy: 
Resistance, the mundane and engagement in Stockholm …; (Branscomb, et al; 1999) Industrializing 
knowledge: University-industry linkages in Japan and the United …; (Dorostkar; Farah; & Majedi; 
2016) Feasibility study on the formation of a creative area with industrial tourism theory (case study: 
…; (Goldberg-Miller; 2018) Keeping creativity downtown: Policy learning from San Francisco, Seattle, 
and Vancouver for municipal cultural planning in …; (Izadi, et al; 2016) Urban regeneration with 
emphasis on identification of creative city indicators …; (Kakiuchi; 2016) Culturally creative cities in 
Japan: Reality and …; (Landry & Bianchini; 1995) The creative city …; (Zarrabi, et al; 2014) Investigating 
the realizability of creative city …; (Musterd; 2004) Amsterdam as a creative cultural knowledge city : 
Some conditions. Built Environment, …; (Nazmfar, et al; 2017) Measuring the ranking of urban 
settlements of Ardabil province in terms of possessing the creative city …; (Pourahmad, et al; 2017) 
Assessing the challenges and opportunities of creating a creative city in free trade zones (case study: 
…; (Pourramezan, et al; 2016) City of knowledge: Future development strategy of Zanjan city …; 
(Rabbani Khorasgani, et al; 2012) Investigating the role of social diversity in the creation of creative 
cities …; (Sandercock; 2005) Interface: A new spin on the creative city: artist/planner …; (Sarvar, et al; 
2016) Analysis of the efficiency of urban neighborhoods in terms of indicators of the creative city …; 
(Shaterian, et al; 2017) The effects of tourism power on infrastructure development and the creation 
of a creative city …; (Thiel; 2017) Creative cities and the reflexivity of the urban creative …; (Yigitcanlar 
& Kamruzzaman; 2018) Does smart city policy lead to sustainability of cities? Land Use …

Introduction and Background During the evolution of urban life, what has taken a long way towards 
success and positive changes in the way of life in cities has been derived from innovative thought or 
evolutionary ingenuity. Today, the science of creativity in urban planning called creative city is one of 
the main factors for sustainable development and multilateral progress. Despite the progress of the 
last decade in urban management, the metropolis of Isfahan has had many problems including old 
industries, lack of creativity in changing the use of their unused spaces, traditional agriculture despite 
the water crisis, environmental pollution, lack of participation of elites in education, the existence of 
urban exhausted texture, and so on.
Aims The purpose of this research is to measure development indicators on the creation and development 
of a creative city in the metropolis of Isfahan. 
Methodology The research method is applied in terms of purpose and descriptive survey nature. Data 
gathering was field study by using a questionnaire. The sample size was 384 which is calculated by 
Cochran formula. The 5-degree Likert spectrum technique was used to measure the value of development 
indicators of the creative city. Also, a single-sample t-test was used to compare the mean of variables.
Conclusion The results showed that in the economic indexes of the creative city, from the viewpoint of 
citizens, the highest and the lowest average are respectively “Improvement of business space by urban 
management” with a value of 3.99 and “Marketing of creative industries and branding” with a value of 
3.83. In social indexes, the highest and the lowest mean are “Strengthening social institutions” with a 
value of 4.36 and “Human capital” with a value of 4.20. The highest and lowest mean of cultural indexes 
were identified as “Capital and cultural diversity” with a value of 4.30, and “Creative ideation” with a 
value of 3.96. Also, the highest and lowest mean of the indexes of the political dimensions of “Security 
and Stability” were 4.47 and “Tolerance” with 3.84.
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 چکیده

کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست  یسو بههای بلند  چه موجب برداشتن گام در طی تکامل زندگی شهری، آن مقدمه:

ریزی  بوده است. امروزه علم خالقیت در برنامه یافته تکاملها در شهرها شده است، برگرفته از اندیشه نوآور یا نبوغی  انسان

های دهه اخیر در  پیشرفت باوجودآید.  می به شماری توسعه پایدار و پیشرفت چندجانبه از عوامل اصل شهر خالقشهری با عنوان 

یر استفاده از فضاهای صنایع قدیمی، عدم خالقیت در تغی ازجملهای  شهر اصفهان با مشکالت عدیده مدیریت شهری، کالن

نخبگان در آموزش، وجود بافت فرسوده ، عدم مشارکت زیست یطمحبحران آب، آلودگی  باوجود، کشاورزی سنتی بالاستفاده

 . استمواجه  یرهو غشهری 

 باشد. شهر اصفهان می های توسعه بر ایجاد و توسعه شهر خالق در کالن هدف از انجام این پژوهش سنجش شاخص اهداف:

ها میدانی و با استفاده از  باشد. روش گردآوری داده پیمایشی می -ماهیت توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر :روش تحقیق

های توسعه شهر  گیری ارزش شاخص نفر مشخص شد. برای اندازه 291پرسشنامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

ای  تک نمونه Tون ای استفاده گردید. همچنین جهت مقایسه میانگین متغیرها آزمدرجه 5خالق از تکنیک طیف لیکرت 

 قرار گرفت.  مورداستفاده

ها به  های بعد اقتصادی شهر خالق از دیدگاه شهروندان بیشترین وکمترین میانگین گویه نتایج نشان داد در شاخص گیری: نتیجه

با مقدار « شهری یبرند سازبازاریابى صنایع خالق و »و  66/2با مقدار « توسط مدیریت شهری وکار کسببهبود فضای »ترتیب 

با مقدار « تقویت نهادهای اجتماعی»ها به ترتیب  های بعد اجتماعی بیشترین و کمترین میانگین گویه باشند. در شاخص می 92/2

های بعد فرهنگی به  های شاخص باشند. بیشترین و کمترین میانگین گویه می 31/1با مقدار « خالقسرمایه انسانی»و  29/1

شناسایی شدند. همچنین بیشترین  69/2با مقدار « خالق یپرداز یدها»و  21/1با مقدار « نگیسرمایه و تنوع فره»ترتیب 

 شناسایی شدند.  91/2با مقدار « تسامح»و  19/1با مقدار « امنیت و ثبات»های بعد سیاسی  های شاخص وکمترین میانگین گویه

 اصفهانمدل خالقیت : شهر خالق، توسعه پایدار، واژگان کلیدی
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  مقدمه

ها شده، برگرفته  کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسان یسو بههای بلند  چه موجب برداشتن گام در طول تاریخ آن

 تأثیریافته یعنی خالقیت بوده است. خالقیت در تمام ابعاد زندگی انسان نقش اساسی داشته و آن را تحت  ای تکامل از اندیشه

چه که شهرها نیز محل پیوند نیروهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بوده در بروز خالقیت جایگاه  دهد. چنان قرار می

فلسفه شهر خالق آن است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار  .(Atefi & Hatamialamdari, 2017)کنند  ای پیدا می ویژه

کالبدی و  ،های مدیریتی بست آید، وجود دارد. خالقیت در شهر باعث رهایی از بن در وهله اول به تصور می چه ازآنبیشتر 

گردد. همچنین ایده شهر  شهری است می ییحکمرواای اصلی در حوزه ه سازی دو اصل مشارکت و کارایی که از شاخص پیاده

شود و به  باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می شهر سازانریزان و  خالق برای مدیران، برنامه

(، در 3149. باتابیال و بالدی )(Shaterian, Heydari, & Vorfinejad, 2017)گذارد  تنوع عالیق و عقاید در پهنه شهر احترام می

که نوآوری  یراتیتأث، به "اثرات نوآوری احتماالتی در مدل شومپیتری و مدل اقتصادی در منطقه خالق"پژوهشی با عنوان 

و  وتحلیل یهتجزفلوریدا  نظر ازنقطهرا  و آند ان تصادفی بر رشد اقتصادی شومپیتری که در یک منطقه داشته است پرداخته

سه یافته اولیه شد: اول به تعریف اصطالح، مسیر رشد متوازن و سپس به  منجر به ها وتحلیل یهتجزاند.  قرار داده یموردبررس

در مورد بازتاب اقتصاد ( تحقیقی 3149تیل ). (Batabyal & Beladi, 2016)محاسبه نرخ رشد در منطقه خالق باید پرداخته شد 

شود که  های قطبی در مورد شهر خالق آغاز می خالق شهری در شهرهای خالق را انجام داد. این مقاله با مرور کوتاهی از بحث

منفی آن بر جامعه شهری وجود  تأثیرشده است، یا تمرکز توجه آن بر  یدتأک بینانه با بخش جدید رشد در آن یا وسواس خوش

عنوان یک فعالیت اقتصادی بازتابی و در سه تصویر تجربی در مورد چگونگی تعامل  دارد. بر اساس ایده تولید فرهنگی به

. بورن و یانگ (Thiel, 2017)د باش شود که تولید فرهنگی یک فعالیت سازگار می فرهنگ، اقتصاد و شهر، این استدالل می

های شهر خالق بررسی کردند.  ها و ادراکات هنرمندان را نسبت به سیاست ها، نگرش در مقاله خود تنوع دیدگاه( 3149)

عنوان یک  هنرمندان را به "شهر خالق"و  "کالس خالق"ای از ادبیات با مفاهیم  بخش عمده که دهد یمهای تحقیق نشان  یافته

های شهر خالق  عنوان قهرمان غیرقانونی سیاست این ادبیات اغلب هنرمندان را به که یطور بهدهد،  گروه خالق مرکزی جای می

دکنندگان دهد که عدم انطباق بین تولی کند. نتایج نشان می کنند( معرفی می )به این دلیل که مشخصات و بازارشان را تقویت می

های  های خاص و شبکه ای و روزمره باشد. عالوه بر این، هنرمندان در پروژه تواند نتیجه اعمال خدشه گذاران می خالق و سیاست

کنند، همکاری  ای که با آن مخالفت می های شهر خالق به شیوه سازی سیاست مدت برای حل مسائل مربوط به پیاده کوتاه

مداخالت شهر خالقانه و ترکیب  وتحلیل یهتجزتحقیقی بر اساس ( 3149گلدبرگ ). (Borén & Young, 2017)کنند  می

چارچوب نظری انطباق سیاست شهر تورنتو و درک سیاست شهرهای سان فرانسیسکو، سیاتل و ونکوور انجام داد. نتایج نشان 

ریزی  های مشتق شده شامل تحقیق و برنامه های خالق و فرهنگی باید داده و سازمان وکار کسبی حفظ داد که مراکز شهر برا

-Goldberg)داران و توسعه اقتصادی با استفاده از مزایای اقتصادی و منافع اجتماعی را داشته باشند  استراتژیک؛ مشارکت سهام

Miller, 2018) .های همکاری برای شهرهای هوشمند را بررسی  خود موج جدید محیط( در تحقیق 3149) بلیوار و رودریگز

حکمرانی همکاری در شهرهای هوشمند که عضو شبکه یورو سیتیس هستند و در  یها مدلبه اهمیت کرد. این مقاله با توجه 

های جدید  آوری استفاده از فن وتحلیل تجزیهکند تا به  مشارکت دارند، تالش می "شهروندی خالق"یک گروه کاری در مورد 

 & Bolívar)عرصه عمومی بهبود یابد  های شهر در شهرهای هوشمند مشارکت الکترونیکی شهروندان در توسط دولت

Rodríguez, 2018) .( در تحقیق خود سیاست شهر خالق را در پ3149یگیتکنالر و کمروزامان ) یموردبررسایداری شهرها 

ها در دستیابی به نتایج پایدار شهری  تا مشارکت آن گیرد یمنظر انگلستان تحت  در. این مقاله اقدامات شهر هوشمند را قراردادند
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شهر انگلستان با استفاده از اختالف سطح هوشمندانه شهر در  45کربن در  اکسید یدرا بررسی کند. بررسی تغییرات میزان انتشار 

هوش شهر بر  تأثیرکربن خطی نیست و  اکسید یددهد که ارتباط بین هوش شهر و انتشار گاز  نشان می 3142-3115طول دوره 

انداز،  عنوان یک چشم ها به ی بعضیکند. همچنین مفهوم مردمی شهر هوشمند برا کربن در طول زمان تغییر نمی اکسید یدانتشار 

ای  عدهبرای  که یدرحالشود،  شهر قرن بیست و یکم در نظر گرفته می یدئالامانیفست و یا وعده برای ایجاد شکل پایدار و 

 .(Yigitcanlar & Kamruzzaman, 2018)فقط یک تظاهر است  دیگر

های شهر  فرهنگی شهر شیراز در ارتباط با شاخص -در تحقیق خود به ارزیابی بافت تاریخی( 4265کاران )ایزدی و هم 

شهرداری شیراز با  9فرهنگی منطقه  -تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد بافت تاریخی -خالق پرداختند. تحقیق با روش توصیفی

 & ,Izadi, Hadiani, Hajinejad)گیرد  خالق در شهر شیراز قرار میهای شهر  در طبقه نسبتاً برخوردار از شاخص 59/1ضریب 

Ghaderi, 2016). در قراردادند یموردبررسعنوان یک شهر خالق  توسعه زنجان را به(، استراتژی 4265و دیگران ) پور رمضان .

در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که این شهر شرایط  AHPاین تحقیق دو الگوی کالن برای توسعه آتی شهر زنجان با روش 

. (Pourramezan, Pourhosein Roshan, & Aliakbary, 2016)باشد  را دارا می یانبن دانشبه یک شهر  شدن یلدتبالزم برای 

. این تحقیق از نوع قراردادند موردمطالعههای شهر خالق  (، تحلیل کارایی شهر بناب را با شاخص4265سرور و همکاران )

گانه شهر بناب به  سیزدهباشد. نتایج نشان داد در بین محالت  تحلیلی می -، کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفیمطالعه

به ترتیب با کمترین میزان  9و  9، 2ن کارایی با سطح عملکرد عالی و محالت ابا باالترین میز 43و  2، 4، 9ترتیب محالت 

. (Sarvar, Akbari, Amani, & Taleshianbouhi, 2016)های شهر خالق هستند  شاخص ازلحاظکارایی با سطح عملکرد ضعیف 

. روش قراردادندهای شهری استان اردبیل مورد سنجش  های شهر خالق را برای سکونتگاه شاخص(، 4269و همکاران ) رنظم ف

باشد. نتایج نشان داد میزان  گیری از الگوی تاپسیس، ویکور و ضریب آنتروپی شانون می تحلیلی با بهره -پژوهش توصیفی

های  های شهر خالق متفاوت است و شکاف بسیاری بین سکونتگاه شاخص ازنظرهای شهری استان اردبیل  برخورداری سکونتگاه

های ایجاد شهر  و فرصتها  (، چالش4269پوراحمد و دیگران ). (Nazmfar, Alavi, & Eshghi, 2017)شهری استان وجود دارد 

باشد که برای تحلیل از تکنیک  تحلیلی و نوع تحقیق بنیادی می -خالق در منطقه ارس را بررسی کردند. روش تحقیق توصیفی

ونقل، در بین نقاط ضعف  لی حملالمل گیری در کریدورهای بین سوات استفاده شد. نتایج نشان داد در بین نقاط قوت بهره

ها داشتن موقعیت استراتژیک و از بین تهدیدهای منطقه تبلیغات،  های فرهنگی و اجتماعی، در بین فرصت به حوزه یتوجه کم

 . (Pourahmad, Hamidi, Farhadpour, & Hoseinpour, 2017)ترین موارد هستند  ها و بازاریابی محدود مهم آژانس

 مبانی نظری 

 خالق شهرمفهوم شهرها و واژه 

، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خالق تبدیل به یک پارادایم هنجاری و 4661شهر خالق: تا اواسط دهه 

ریزان  ریزی شهری شد. مفهوم شهر خالق عموماً توسط مقامات شهری، برنامه ها و برنامه گیری سیاست مدلی جدید از جهت

عنوان  و نیز به "خالق"عنوان یک مرکز  بازتعریف شهر به باهدفه توسعه شهر و مند ب و همه افراد عالقه وکارها کسبشهری، 

هایی  به مبنای مربوط به اشکال جامع دانش و سازمان شدن یلتبدرود. در رقابت شهرها،  ریزی راهبردی به کار می نوعی از برنامه

رسد رقابت آینده  باالیی برخوردار است، به نظر میها، مراکز تحقیقاتی یا صنایع فرهنگی، از اهمیت استراتژیک  مثل دانشگاه

شهرها و کشورها چندان بر پایه ثروت مادی، منابع طبیعی و موقعیت و شهرت گذشته نبوده و بیشتر در ارتباط با توانایی توسعه 

شهر خالق، . در یک مفهوم (Landry & Bianchini, 1995)تصاویر و نمادهای پرجاذبه و طراحی جذاب امروزی شهرهاست 
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های انسانی یا  اش ارائه دهد و این شهر دارای جذب سرمایه جدیدی برای مشکالت روزمره حل شهری است که قادر است راه

 .(Rabbani Khorasgani, Rabbani Khorasgani, Adibi Sedeh, & Moazzeni, 2012)منابع انسانی خالق است 

وه تخیلشان تشویق کند که با ق کار کردنهای مختلف خالقانه، مردم را به  در شهر خالق سعی بر آن است با توسعه شاخص

شدت بر  باشد. در فرمول اصلی شهر خالق، اندیشه خالق به های مهندسی شهری در ساخت شهر می این فعل، فراتر از پارادایم

سازد متمرکز  ها را یگانه می پتانسیل صنایع فرهنگی متمرکز است. بر همین اساس، نیاز است روی این نکته که چه چیزی آن

های قدیمی به شکل خاص اشاره کرد. باید توجه  های هنری و استفاده مجدد از ساختمان توان به پروژه زمینه می شوند. در این

دهند. موفقیت کالن مفهوم  های اصلی از یک اکولوژی خالق را تشکیل می داشت که اقتصاد، نظام سیاسی و بوروکراسی، بخش

آن، خالقیت انسانی تبدیل به یک عامل کلیدی  یجهدرنتاجتماعی است که تر اقتصادی و  واسطه تغییرات گسترده شهر خالق، به

ها و  های فرهنگی جدید شده که بر ارزش ای جدید با عادات یا ویژگی شده است. تغییر سبک زندگی و کار منجر به ایجاد طبقه

تعاریف خالقیت شهری بستگی به و آزادی تمرکز دارد.  یخود اظهارهنجارهای جدید نظیر فردگرایی، تنوع، انگیزش درونی، 

گونه تعریف کرد:  توان این پردازد. خالقیت شهری را می های عمومی جامعه و رشته خاصی دارد که به بررسی آن می ویژگی

 شود. های اسراف گونه می ظهور یک امر نو و مناسب از یک فرد، گروه یا جامعه در شهرها که باعث جلوگیری از هزینه

های  یک مکانیزم و فرایند پویا با اجزا و زیرسیستم صورت بهیک سیستم: در مناطق خالق، نوآوری  صورت بهشهر خالق 

باشد که  ای می نمایند دارای یک سیستم منطقه مختلف که با یکدیگر فرایند نوآوری را پشتیبانی کرده و دائماً آن را بازتولید می

ها یا  بخش -2های تحقیق و توسعه عمومی،  آزمایشگاه -3تحقیقاتی،  مؤسساتها و  دانشگاه -4از؛  اند عبارتاجزا اصلی آن 

سیستم اطالعات فناورانه: ثبت اختراع، استانداردها، انتشارات، بازار نیاز و پیش،بینی  -1مراکز خصوصی تحقیق و توسعه، 

آوری:  های تبادل فن سازمان -9طولی و عرضی(،  ها در هماهنگی و همکاری ها )گروهی از شرکت خوشه -5روندها، 

، وکار کسبها، صاحبان  ای نوآوری: بانک امور مالی و سرمایه -9ها و مشاور،  آوری، واسطه های فن آوری، شبکه های فن پارک

خالقیت در شهر و مناطق . (Dorostkar, Farah, & Majedi, 2016) ای های منطقه پذیر و مشوق گذاری مشترک ریسک سرمایه

عاد مختلف شهری اجتماعی در اب یوزندگعضوی ارگانیک در میان مجموعه در ارتباط با تولیدات، کار  صورت بهشهری باید 

 .(Musterd, 2004)توسعه و گسترش یابد 

های اقتصادی،  توسعه پایدار: توسعه شهری چیست؟ پاسخ یک جمله است؛ کاهش فقر، افزایش درآمد و ایجاد تغییر در زمینه

به  جا همه، پس بعد فضایی دارد و در گردد یبرمگویی، به نیاز اجتماعات در مکان  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. توسعه به پاسخ

ترین بحث در فضای شهری بحث عدالت اجتماعی و خدمات یکسان شهری است که توزیع  افتد. مهم یک صورت اتفاق نمی

شود. تخصیص منابع نه  شود و در فضا متجلی می نسبی حقوق، منابع و تخصیص منابع، ایجاد فرصت در برابر جامعه را شامل می

ریزی  برنامه. (Kakiuchi, 2016)و پایداری است  زیست یطمحرشد اقتصادی بلکه برای عدالت اجتماعی، حفاظت از  صرفاً برای

دهد و ارتباط بین  قرار می موردبحثشود چون فقط یک بخش اقتصادی یا اجتماعی را  بخشی موجب پیامدهای منفی تجمعی می

 که یطور بهارتباط دارند  باهممدنظر است و  زیست یطمح خصوص بهها  ریزی شهری پایدار همه بخش برنامه ها وجود ندارد. در آن

ای مبتنی  از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری و ارتباط آن با خالقیت و طبقه خالق است که توسعه

محسوب  محیطی یستزنظر گرفتن مالحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و های عقالیی، با در  گیری بر نیازهای واقعی و تصمیم

های توسعه پایدار جهت ارزیابی کیفیت  گیری شاخص مباحث تدوین و اندازه 4663گردد. در کنفرانس ریودوژانیرو در سال  می

های شهری  بی کیفیت محیطشاخص برای ارزیا 421که در این کنفرانس  یا گونه بهای به خود گرفت  های شهری بعد تازه محیط

و شهر خالق دارند  محور دانشگیری جامعه  ها رابطه مستقیمی با شکل و رسیدن به توسعه پایدار شهری مطرح شد که این شاخص
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(Sandercock, 2005) .قوی هنر و فرهنگ، خالقیت و نوآوری با  عنوان یک مکان با شکوفایی شهر خالق به چراکه

 .(Zarrabi, Mousavi, & Bagherikashkouli, 2014)های توسعه پایدار است  شاخص یریکارگ به

 های سنجش خالقیت شهر شاخص

را آوری و قدرت تحمل )تسامح( را برای سنجش خالقیت در یک شهر  سه شاخص استعداد، فن 3113ریچارد فلوریدا از سال 

صنایع با تکنولوژی باال و طبقه دهنده تمرکز نسبی  های دیگر انعکاس . این سه شاخص به همراه تعدادی از شاخصعنوان کرد

 باشد. دهنده میزان باز بودن فضا و گوناگونی فرهنگی یک مکان می خالق، در یک ناحیه است، که خود نشان

دهنده حضور و  شاخص استعداد: این شاخص با احتساب درصد جمعیت دارای مدارک دانشگاهی لیسانس و باالتر نشان

 ناحیه است. تمرکز میزان سرمایه انسانی در یک 

ای از  شود؛ شاخص نوآوری و شاخص فناوری باال، شاخص اول نمونه آوری: با ترکیب دو شاخص محاسبه می شاخص فن

قدرت نوآوری جمعیت ساکن در یک منطقه است. شاخص دوم اندازه و تمرکز  دهنده انعکاسهای ساده است که  شاخص

افزارهای الکترونیک، محصوالت زیست پزشکی  دهد مانند نرم حیه نشان میآوری را در یک نا ای از صنایع مرتبط با فن مجموعه

 و خدمات مهندسی.

شود. همچون ترکیبی از شاخص زوجیت، شاخص  گیری می شاخص تسامح: با یک شاخص ترکیبی و متنوع اندازه

 شکنی و شاخص ذوب فرهنگی است. سنت

رمستقیم از باز عنوان یک معیار غی اده برای ازدواج است که بهآمافراد ها یا  دهنده جمعیت باالی زوج شاخص زوجیت نشان

هنرمندانه خالق  صورت بهشکنی تعداد نسبی گروهی از مردم که  تفاوت و تسامح اجتماعی یک ناحیه است. شاخص سنت ،بودن

ت. شاخص دیگر ذوب های خالق در یک ناحیه اس دهد. معیار مستقیمی از تولیدکنندگان فرهنگ و سرمایه هستند را، نشان می

اند. این معیار، مفهوم دیگری برای سنجش باز  فرهنگی معیاری برای تعیین درصد نسبی افراد غیربومی است که در آنجا زاده شده

 ن رشد اقتصادی ناحیه قلمداد شوند.عنوان عامال توانند به مهاجران یا افراد بیرون از ناحیه است افرادی که می یسو بهبودن درها 

 های خالقیت یورو از دیدگاه فلوریدا شاخص -0 جدول

 شاخص معیار

 شاخص خالقیت یورو حداکثر رتبه ممکن بر یمتقسآوری و تلورانس  جمع رتبه افراد مستعد، فن

 طبقه خالق: سنجش شاغلین خالق )از سازمان جهانی کار در مورد کشورهای اروپایی(

 با مدرک لیسانس و باالتر 91تا31افراد بین گیری درصد سن  شاخص سرمایه انسانی: اندازه

 کارگر41111گیری تعداد تحقیق علوم و مهندسی در بین هر  شاخص استعداد علمی: اندازه

 شاخص استعداد یورو

 به هر میلیون نفر شده ثبتشاخص نوآوری: سنجش تعداد اختراع 

 به نسبت هر میلیون نفر  برتر های یآور فندر  شده ثبتآوری باال: سنجش تعداد اختراع  شاخص فن

 عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی های تحقیق و توسعه به : سنجش هزینه R & Dشاخص سنجش

 آوری یورو شاخص فن

 ها شاخص نگرش: سنجش نگرش به اقلیت

های مختلف نظام ارزشی در کشور  دهنده زمینه ها که پوشش ها و نگرش شاخص ارزش: سنجش ارزش

 (ینجن سقطگرایی، قدرت، خانواده، حقوق زنان، طالق و  است مانند )مذهب، ملی

ابزار وجود: سنجش نگرش به ابزار وجود، کیفیت زندگی، دموکراسی، وقف، فراغت، تفریحات و 

 فرهنگ

 وشاخص تسامح یور

 (Branscomb, Kodama, & Florida, 1999) منبع:
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 روش تحقیق

پیمایشی است. در تحقیق حاضر با توجه به اینکه  - روش توصیفی ازنظرهدف از تحقیقات کاربردی و  ازنظر تحقیقاین 

باشد، از روش پیمایشی استفاده گردید. ضمن  شهر اصفهان می هدف، سنجش عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه شهر خالق در کالن

 شده گرفتهای( نیز بهره  برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش اسنادی )کتابخانه که ینا

( و به لحاظ معیار ژرفایی، 4261و  4262سطح تحقیق تبیینی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی )سال  ازلحاظاست. نهایتاً این مطالعه 

ها و  گیری ارزش شاخص ها میدانی است و از پرسشنامه برای اندازه دآوری دادهشهر اصفهان( است. روش گر پهنانگر )کالن

 ای بوده است. درجه 5ابعاد مبتنی بر تکنیک طیف لیکرت 

 جامعه آماری شهروندان

 91تا  31های مهم پژوهش، جامعه آماری شهروندان  محقق در خصوص بررسی نظرات شهروندان پیرامون ابعاد و شاخص

 نفر بوده است.  4192264، 4261ها بر اساس سرشماری سال  سال ساکن در شهر اصفهان را در نظر گرفت که تعداد آن

 گیری از شهروندان حجم نمونه و شیوه نمونه

منظور  نمونه شهروندان شهر اصفهان با استفاده از فرمول کوکران اقدام گردید. در تعیین اندازه نمونه و به برای تعیین حجم

( و سطح 4192264و استفاده از فرمول کوکران )با اندازه جامعه  P= 5/1در نظر گرفتن حداکثر واریانس، با توجه به نسبت 

 نفر برآورد گردید.  291دازه نمونه برابر ان d= 15/1 درصد و خطای معیار برآورد 65اطمینان 

حجم نمونه در هر منطقه با توجه به حجم منطقه  که یطور بهای با تخصیص متناسب است؛  دفی طبقهگیری، تصا روش نمونه

تا  4ای است و از کدهای عددی  درجه 5طیف لیکرت  صورت بهاصلی پرسشنامه  یها سؤالاست.  شده انتخابمذکور در جامعه 

در طیف لیکرت،  5تا  4است. با توجه به کدگذاری  شده استفادههای کمترین تناسب به بیشترین تناسب  ه ترتیب برای گزینهب 5

ها  آوری اطالعات، داده در نظر گرفته شد. پس از جمع 2است و در آزمون مقایسه میانگین، متوسط  2ها برابر با  میانگین پاسخ

های پژوهش آماده گردید. در بخش آمار توصیفی با توجه به ابعاد و  و جهت آزمون فرضیه شده یبند طبقهتخلیص و 

میانگین و انحراف معیار استفاده معرفی شدند. در  برحسبهای اصلی و تخصصی پژوهش، ترکیب و  های پژوهش، سؤال شاخص

استفاده گردید. این آزمون اولین  Tز آزمون ها ا بخش آمار استنباطی و پس از آزمون نرمال بودن، در بررسی و آزمون فرضیه

که آن فرض صفر  μ =μ 0شود و در آن صحت  ای نرمال نباشد استفاده می باشد که وقتی نمونه از جامعه می ینا پارامترروش 

 شود. که میانگین نمونه است آزمون می μشود و  نامیده می

 های تحقیق یافته

 قق شهر خالقهای توسعه اقتصادی اثرگذار در تح شاخص

های مهم شهر  ای و شهری، شاخص های خالقیت یورو، کشوری، منطقه ها از مطالعات جهانی، شاخص بندی شاخص با جمع

 یرگذارندتأثخالق در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در تلفیق توسعه پایدار شهری و خالقیت شهری 

 .اند شده یمعرف

 

 
 



 905، شماره پیاپی57 دوم، تابستان، شماره 33فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  / 950

 

 در توسعه پایدار و خالقیت شهری مؤثرشهر خالق های  شاخص -2جدول

 ابعاد شاخص

توسعه منابع  -1، وکار کسببهبود فضای  -2مدیریت اقتصاد شهری،  -3سازی اطالعات اقتصاد شهری،  مجازی -4
خالقیت در توسعه  -9 مناطقتعادل در رشد اقتصادی  -9 یاقتصادپویائی  -9های خالق،  گذاری سرمایه -5مالیف 

بازاریابى صنایع خالق و  -44شفافیت اقتصادی،  -41حمایت اقتصادی از کارآفرینان شهری،  -6پایدار اقتصادی، 
رشد اقتصادی )درصد  -42ثروت )سرانه تولید ناخالص شهری، برابری قدرت خرید(،  -43شهری،  یبرند ساز

 افزایش تولید ناخالص شهری(.

 اقتصادی

تقویت  -5حمایت مردمی،  -1های اجتماعی،  رسانه -2شهرنشینی )تراکم جمعیت(،  -3کیفیت زندگی، -4
برندسازی  -6بهداشت عمومی،  -9گویی اجتماعی،  پاسخ -9پذیری شهروندان،  مسئولیت -9نهادهای اجتماعی، 

های  ی عمومی )تعداد سازمانها شبکه -43هنجارهای اجتماعی،  -تعلق اجتماعی -44امنیت اجتماعی،  -41شهری، 
جمعیت، تعداد کاربران  کل بهسطح ارتباطات مجازی )تعداد کاربران اینترنت  -42نفر(،  4111خیریه به ازای هر 

مشارکت فعال و خالق  -های انسانی خالق  جذب سرمایه -41جمعیت(،  کل بهدارای اینترنت با پهنای باند باال 
 سرمایه انسانی خالق. -45ر شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعه میزبان، های قومی، نژادی و مهاجر د گروه

 اجتماعی

 -2)با رویکرد اسالمی ایرانی(،  ها و نگرشها  ارزش -3شناخت سابقه تاریخی و فرهنگی و هنری و مذهبی،  -4
 -9خالق،  یپرداز یدها -9فرهنگ گردشگری و توریسم،  -5فرهنگ مدیریت مصرف،  -1فرهنگ شهرنشینی، 

آموزش حقوق  -44سرمایه و تنوع فرهنگی،  -41حقوق فرهنگی،  -6مسئولیت فرهنگی،  -9آفرینی،  نشاط
نسبت هزینه خانوار در راستای فرهنگ و  -42ذوب فرهنگی )درصد افراد خارجی در جمعیت(،  -43شهروندی، 

تعداد مراکز تفریحی و  -45ر و ...(، تعداد مراکز فرهنگی )موزه، کتابخانه، خانه فرهنگ، خانه هن -41هنر، 
های مختلف  جذب گروه -49تعداد مراکز آموزش عالی فرهنگی،  -49خدماتی )سینما، هتل، رستوران، ...(، 

 خطرپذیرى. فرهنگ خالقانه فرهنگی و توسعه هاى پیشرفت از تجلیل -49مختلف،  یها بافرهنگانسانی 

 فرهنگی

 آزادی مطبوعات -2جمعیت،  کل بهت به پناهندگان نسب اعطاشدهداد ویزای تع -3وجود احزاب سیاسی فعال،  -4
های مختلف اجتماعی، قومی و  تحمل پذیرش گروه -5های شهری،  گیری توزیع و تقسیم قدرت تصمیم -1

مشارکت  -6امنیت و ثبات،  -9شفافیت سیاسی،  -9سیاسى از نخبگان،  یچند سطح حمایت توسعه -9فرهنگی، 
سازی خالقانه فرهنگی و  یکپارچه -43تعامالت سیاسی بین شهروندان و حکمرانان،  -44تسامح،  -41سیاسی، 

کنندگان و سازندگان صنایع خالق توسط  ایجاد تعامل بین مصرف -42اقتصادی محیط زندگی توسط حکمرانان، 
 حکمرانان.

 سیاسی

 منبع: نگارندگان

 ق اصفهان از دیدگاه شهروندانهای توسعه اقتصادی در تحقق شهر خال سنجش شاخص

% کمتر است و میانگین نظرات 5از خطای  tداری آزمون  دهد که سطوح معنا نشان می 2نتایج مندرج در جدول 

های توسعه اقتصادی در تحقق شهر خالق از دیدگاه  شاخص یجهدرنتاست.  2دهندگان بیشتر از متوسط طیف لیکرت یعنی  پاسخ

 هستند. مؤثرشهروندان 

 در سنجش شاخص اقتصادی از دیدگاه شهروندان  tآزمون -9جدول 

 p درجه آزادی tآماره  شاخص

 1111/1 292 34/49 شهروندان )توسط مدیریت شهری( وکار کسببهبود فضای 

 0000/0 292 91/45 بازاریابى صنایع خالق و برندسازی شهری )توسط مدیریت شهری(

 0000/0 292 99/46 مالی شهری( ینهادهامدیریت یکپارچه اقتصاد شهری )ارتباط شهروند محور 

 111/1 292 99/34 بُعد اقتصادی
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 اصفهان از دیدگاه شهروندان خالق شهرهای توسعه اجتماعی در تحقق  سنجش شاخص

 تأثیردهندگان در نگرش نسبت به  % کمتر است و میانگین نظرات پاسخ5از خطای  tسطوح معناداری آزمون  1در جدول

های  شود که شاخص باشد. بنابراین نتیجه می می 2شاخص اجتماعی در تحقق شهر خالق بیشتر از متوسط طیف لیکرت یعنی 

 هستند. مؤثرتوسعه اجتماعی نیز در تحقق شهر خالق از دیدگاه شهروندان 

 در سنجش شاخص اجتماعی از دیدگاه شهروندان tآزمون  -4جدول 

 p درجه آزادی tآماره  شاخص

 111/1 292 23/39 پذیری شهروندان )در برابر شهر( مسئولیت

 111/1 292 32/39 تقویت نهادهای اجتماعی )توسعه و ترویج ابتکارات گروهی(

 111/1 292 29/35 شهر(سرمایه انسانی خالق )استفاده بهینه از تفکرات طبقه خالق 

 111/1 292 99/29 بُعد اجتماعی

 اصفهان از دیدگاه شهروندان خالق شهرهای توسعه فرهنگی در تحقق  سنجش شاخص

 2ها بیشتر از  % کمتر است و میانگین پاسخ5از خطای  tدهد که سطوح معناداری آزمون  نشان می 5نتایج مندرج در جدول 

 هستند. مؤثرهای توسعه فرهنگی در تحقق شهر خالق از دیدگاه شهروندان  دهد شاخص باشد که نشان می می

 در سنجش شاخص فرهنگی از دیدگاه شهروندان tآزمون  -0جدول 

 p درجه آزادی tآماره  شاخص

 000/0 292 45/46 سازی خلق ابتکارات شهروندان( خالق )فرهنگ یپرداز یدها

 000/0 292 13/32 سازی استفاده بهینه از منابع شهر( فرهنگ مدیریت مصرف )فرهنگ

 000/0 292 46/35 سازی استفاده از تنوع فرهنگی شهروندان( سرمایه و تنوع فرهنگی)فرهنگ

 000/0 292 11/24 بُعد فرهنگی

 اصفهان از دیدگاه شهروندان خالق شهرهای توسعه سیاسی در تحقق  سنجش شاخص

 2ها بیشتر از  لذا میانگین پاسخ .% کمتر است5از خطای  tدهد که سطوح معناداری آزمون  نشان می 9نتایج در جدول 

 هستند. مؤثرگاه شهروندان های توسعه سیاسی در تحقق شهر خالق از دیدشود شاخص گیری شده بنابراین نتیجه می اندازه

 در سنجش شاخص سیاسی از دیدگاه شهروندان  tآزمون  -6جدول 

 p درجه آزادی tآماره  شاخص

 000/0 292 99/23 امنیت و ثبات )ایجاد آرامش و امنیت در شهروندان توسط حکمرانان شهری(

 000/0 292 63/41 تسامح )مدارا، عدم دخالت، حلم و بردباری چندجانبه حاکمیت و مردم(

 000/0 292 99/49 شفافیت سیاسی)دسترسی به اطالعات و ارتباطات بین نهادهای حاکمیتی(

 000/0 292 41/22 بُعد سیاسی

  نمایش مدل و نمودارها

یک مدل  بخش بودن الگوهای توسعه در مبحث شهرهای خالق بود با رسم براثر یدتأکهدف اصلی این تحقیق  که ینابا توجه به 

شهر مدل مفهومی و در قسمت بعد مدل کامل  4را نمایش داد. در شکل  شهر خالقتوسعه و  یچندبعدتوان خالصه ارتباطات  می
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است. متغیر مستقل،  شده دادهنشان  شده یآور جمعهای  ترین شاخص مهم 2و ارتباط آن با الگوهای توسعه و نیز در شکل  خالق

 باشند. باشد و متغیرهای وابسته مدل توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و سیاسی می مدل تحقق شهر خالق می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -0شکل 

 های پژوهش  منبع یافته

 

 ها  مدل کامل شهر خالق و ارتباطات شاخص -7شکل 

 های پژوهش منبع: یافته

 

  

تحقق  
 شهرخالق  

توسعه 
 فرهنگی 

 توسعه اجتماعی

 توسعه سیاسی

 توسعه اقتصادی
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 های توسعه شهر خالق اصفهان شاخص -9شکل 

 گیری نتیجه

های ابعاد توسعه اقتصادی،  ترین شاخص های پژوهش از دیدگاه شهروندان، سه شاخص از مهم در بررسی توصیفی شاخص

نفری از شهروندان نشان داد  291است. نتایج تحلیلی با توجه به نمونه  شده گرفتهاجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر خالق در نظر 

بهبود »عد اقتصادی شهر خالق از دیدگاه شهروندان که بیشترین میانگین مربوط به گویههای مربوط به ب که در بین شاخص

باشد که گویای اهمیت نیاز شهروندان به حمایت حاکمیت شهری  می 66/2با مقدار « توسط مدیریت شهری وکار کسبفضای 

های مادی  قیت شهروندان در نمایش ظرفیتها است و نیز گویای توجه بیشتر مدیریت شهری به خال های اقتصادی آن از فعالیت

با مقدار « بازاریابى صنایع خالق و برندسازی شهری»کمترین میانگین مربوط به گویه  .هاست های بومی و فکری آن و نوآوری

خالق و این نکته، مغفول ماندن این واژه بین شهروندان و توجه بیشتر مدیریت شهری در معرفی بازاریابى صنایع  .باشد می 92/2

 آوری فن

 

 استعداد علمی

 

ها  ها و نگرش ارزش

)با رویکرد اسالمی 

 ایرانی(

 

 تسامح

 حقوق شهروندی سرمایه انسانی خالق سعهتحقیق و تو

 مدیریت اقتصاد شهری

 

 توسعه خالقیت

 

 ذوب فرهنگی

 

 شفافیت سیاسی

بهبود فضای 

 وکار کسب

 

تقویت نهادهای 

 اجتماعی

 

 فرهنگ شهرنشینی

 

 امنیت و ثبات

های  استفاده از انرژی

 پاک

 

پذیری  مسئولیت

 شهروندان

 

فرهنگ مدیریت 

 مصرف

 

یکپارچه مدیریت 

 شهری

 پویائی اقتصادی

 

مشارکت مدنی در 

 خالقیت شهری

 

بهبود فضای فرهنگ 

 ونقل و ارتباطات حمل

 

مدیریت بهینه 

 ها مشی خط

 نوآوری

 

 بهداشت عمومی

 

 خالق یپرداز دهیا

 

 آزادی مطبوعات

بازاریابى صنایع خالق 

 و برندسازی شهری

 

 های اجتماعی شبکه

 

 ینیآفر نشاط

 

 فعالیت احزاب

 سیاسی

بازاریابى صنایع خالق 

 و برندسازی شهری

 

 

 برندسازی شهری

 

 الگوپذیری

 

 
 امنیت اجتماعی

توسعه برنامه خالقانه 

  فرهنگی

  

 تعلق اجتماعی

 

حس تعلق افراد به 

 فضای شهر

  

 
 

 

 

سرمایه و تنوع 

 فرهنگی

 
 

 تحقق شهرخالق

 توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی توسعه اجتماعی توسعه سیاسی
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بیشتر هستند و این  2از متوسط  یتوجه قابل طور بهها  دهد. میانگین کلیه گویه نشان می ازپیش یشببرندسازی را برای شهروندان 

 در بعد اقتصادی شهر خالق نقش دارند.  یتوجه قابل طور بهشهروندان،  ازنظرهای مذکور  دهد که گویه نتایج نشان می

تقویت »عد اجتماعی شهر خالق از دیدگاه شهروندان، بیشترین میانگین مربوط به گویه های مربوط به ب در بین شاخص

 نهاد مردمهای  باشد که گویای این مهم است که شهروندان به کارهای گروهی و فعالیت می 29/1با مقدار « نهادهای اجتماعی

شهروندان در توسعه و ترویج ابتکارات گروهی به با ایجاد احساس وظیفه اجتماعی  جز بهاعتقاد زیادی دارند و خالقیت شهری 

باشد که هنوز شهروندان به  می 31/1با مقدار « خالقسرمایه انسانی»آید و کمترین میانگین مربوط به گویه  دست نمی

کافی ندارند و ضرورت تقویت استفاده بهینه حاکمیت شهری از تفکرات طبقه خالق  خودباورهای شخصی و گروهی  دارایی

های  دهد که گویه بیشتر هستند و این نتایج نشان می 2از متوسط  یتوجه قابل طور بهها  دهد. میانگین کلیه گویه ر را نشان میشه

 در بعد اجتماعی شهر خالق نقش دارند. یتوجه قابل طور بهشهروندان،  ازنظرمذکور 

دگاه شهروندان، بیشترین میانگین مربوط به های مربوط به بعد فرهنگی شهر خالق از دی در بین معیارهای آماری شاخص

باشد که گویای این مهم است که شهروندان اصفهان به تنوع فرهنگی و  می 21/1با مقدار « سرمایه و تنوع فرهنگی»گویه 

از سازی استفاده و در خالقیت شهری توجه حکمرانان باید به فرهنگ اعتقاددارندهای خاص هر گروه فرهنگی اعتماد و  سرمایه

باشد که  می 69/2با مقدار « خالق یپرداز یدها»تنوع فرهنگی شهروندان معطوف گردد و کمترین میانگین مربوط به گویه 

دهد که در خالقیت شهری توجه  معرفی نشده است و نشان می یخوب بهخاص هنوز بین شهروندان  های یساز یدهافرهنگ 

ها  سازی خلق ابتکارات جدید شهروندان باشد. میانگین کلیه گویهبایست در مسیر فرهنگ سازان و حکمرانان شهری می فرهنگ

 یتوجه قابل طور بهندان، شهرو ازنظرهای مذکور  دهد که گویه بیشتر هستند و این نتایج نشان می 2از متوسط  یتوجه قابل طور به

های مربوط به بعد سیاسی شهر خالق از دیدگاه  در بعد فرهنگی شهر خالق نقش دارند. در بین معیارهای آماری شاخص

باشد که گویای توجه خاص شهروندان به  می 19/1با مقدار « امنیت و ثبات»شهروندان، بیشترین میانگین مربوط به گویه 

امش و امنیت در شهروندان توسط حکمرانان شهری خصوصاً در بین طبقه خالق جهت بروز استعدادهای امنیت، ثبات و ایجاد آر

با مقدار « تسامح»ها به امتیازات شاخص بومی و محلی است و کمترین میانگین مربوط به گویه  ناب شهروندان و تبدیل آن

های مدارا، عدم دخالت و تجسس، حلم  بیشتر و بهتر واژه باشد که عدم شناخت واژه تسامح در اکثر شهروندان و معرفی می 91/2

بیشتر هستند و  2از متوسط  یتوجه قابل طور بهها  کند. میانگین کلیه گویه و بردباری چندجانبه حاکمیت و مردم را گوشزد می

 خالق نقش دارند.  در بعد سیاسی شهر یتوجه قابل طور بهشهروندان،  ازنظرهای مذکور  دهد که گویه این نتایج نشان می

ده دوم(، ضرابی )نویسن%(، اصغر25، نگارنده بحث )یپژوهشگر کمکیحیی صفوی )نویسنده اول(، سهم نویسندگان: 

 %(25) گر یلتحل، ، مهدی سهیلی پور )نویسنده اصلی، مسئول(، پژوهشگر اصلی%(21) شناس روشپژوهشگر کمکی، 
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