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محسن کالنتری - دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
سیدعباس رجایی ـ استادیار گروه جغرافیای انسانی ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
باقر فتوحی مهربانی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

پذیرش مقاله 1395/5/23 :تأیید مقاله1395/11/27 :

چکیده
قرن بیستویکم ،قرن شهرها ،ایدهها و خالقیتهاست .خالقیت انسان و استعداد او بهعنوان سرمایۀ انسانی خالق،
محرک اصلی توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تلقی میشود که رقابت روزافیزون شیهرها ،منیاطق و کشیورها
بهطور فزاینده به پرورش ،حفظ و جذخ آن وابسته خواهد بود .با توجه به اهمیت شهر خالق در توسیعۀ اقتصیادی،
اجتماعی ،فرهنگی و بازآفرینی فضای شهری ،هدف ایین تحقییق ،اسیتخراج شیاخصهیای شیهر خیالق ،تعییین
مهمترین شاخصها و سنجش برخورداری کالنشهرهای ایران از شاخصهای شهر خالق است .این تحقیق ازنظر
ماهیت توصیفیتحلیلی و کاربردی است و جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهایاسنادی بوده است .در این تحقیق،
بعد از انجام روش آماری تحلیل عاملی مشخص شد بین سازۀ نظری و تجربی تحقییق همخیوانی نسیبی مناسیبی
وجود دارد .بهعالوه ،نتایج تحقیق نشان داد کالنشهر تهران با ضریب  )0/099( Qدر رتبیۀ اول و کیالنشیهرهای
کییرج ( ،)0/359قییم ( ،)0/366اصییفهان ( ،)0/393مشییهد ( ،)0/804شیییراز ( ،)0/602تبریییز ( )0/952و اهییواز
( )0/957بهترتیب در رتبههای بعدی ازلحاظ برخورداری از شاخصهای شهر خالق قرار دارند .یافتههای پیژوهش
نشان داد از بین ابعاد چهارگانۀ شاخص شهر خالق ایرانی ،عامل طبقۀ خیالق و امکانیات محلیی بیا تبییینکیردن
 25/087درصد تغییرات واریانس و با وزن نسبی  ،0/293مهمترین عامل و شاخصهای مهاجران خارجی واردشده
با ضریب اهمیت نسبی  0/0501و متولدان خارج از ساکنان شهر با ضریب اهمیت نسبی  0/0494و بعید از آنهیا،
شاخصهای تحقیق و توسعه ،بهعنوان مهمترین شاخصها ،اهمییت فراوانیی در تحقیق مفهیوم شیهر خیالق در
کالنشهرهای ایران دارند .بهطور کلی ،یافتهها بیانگر همخوانی نسبی بین نظریۀ فلوریدا و یافتههای پژوهش است.

کلیدواژهها :پرورش و حفظ و جذخ خالقیت ،شاخصهای شهر خالق ،شهر خالق ،کالنشهرهای ایران.
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 .1این مقاله مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری در دانشگاه تهران است.
E- mail: mohsenkalantari@yahoo.com
 نویسندۀ مسئول ،تلفن09122413682 :
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مقدمه
خالقیت بازتابهای زیادی در مطالعا شهری و منطقهای بـه دسـت آورده اسـت و مفـاهیم جدیـدی همچـون «طبقـۀ
خالق»« ،صنایع خالق»« ،محیط خالق» و «شهر خالق» را به ادبیـا برنامـهریـزی افـزوده اسـت .خالقیـت شـهری
میتواند بهعنوان نوعی چتر در نظر گرفته شود مفهومی که شامل ابعاد مختل خالقیت از خالقیت اقتصادی و اجتمـاعی
تا خالقیت و نوآوری تکنولوژیکی میشود .بنابراین ،خالقیت شهری به تمـام مفـاهیم دیگـر خالقیـت همچـون «طبقـۀ
خالق»« ،صنایع خالق»« ،محیط خالق» و «شهر خالق» اشاره دارد .با این حـال ،خالقیـت شـهری بیشـتر بـر ارتبـاط
درونی بین خالقیت و فضای شهری تمرکز کرده است.
از دیدگاه خالقیت شهری سؤال اساسی این است که «چرا برخی مکانها (شهرها و مناطق) برای فعالیتهای جدید و
خالق از سایر مکانها جذابتر هستند؟» و «عوامل اساسی مکانی برای جذب فعالیتها و افراد جدید و خالق کدمانـد؟»
( .)Girard et al., 2011: 24بهعبارتی دیگر میتوان گفت توجه به ابعاد محیطی و مکـانی خالقیـت ،طیـ وسـیعی از
مطالعا

را به وجود آورده که در مفهـوم شـهر خـالق نمـود یافتـه اسـت ( Florida, 2005; Hall & Raumplaner,

 .)1998; Jacobs, 1969; Landry & Bianchini, 1995نظریهپردازان این حوزه با الهام از نظریـاتی همچـون نقـش
سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی ،نقش سرمایۀ انسانی خالق در بهحرکتدرآوردن چرخهای اقتصاد شهر و منطقه ( Clark
et al., 2002; Florida, 2002; Glaeser and Saiz, 2003; Jacobs, 1969; Lucas, 1988; Stolarick et al.
 ،)2012نقش تنوع و سیاست درهای باز به روی مهـاجران در بهـرهوری اقتصـادی ( Bellini et al., 2013; Florida,

 ،)2002; Jacobs, 1961; Manacorda et al., 2006; Zachary, 2000نقش مداراگری و تساهل و تسام در جذب
انواع افراد و سبکهای مختل زندگی ( ،)Florida, 2012نقش امکانا و داراییهـای محلـی در جـذب افـراد خـالق و
نقش صنایع خالق در رشد اقتصادی ( )UNCTAD, 2008به نقش بیبدیل عوامل مؤثر در خالقیـت شـهری بـر رشـد
شهریمنطقهای بهخصوص رشد اقتصادی آن تأکید کرده و از قرن  21با عنوان قرن شهرها ،خالقیـتهـا و ایـدههـا نـام
بردهاند.
در جهان امروز ،شهرهای بزرگ یا کالنشهرها اهمیت و جایگـاه ویـژهای در شـکلگیـری جریـانهـای اقتصـادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و تکنولوژیکی دارند و عمالً به کانونهای پویایی ،تولید و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جهـان
معاصر تبدیل شدهاند .کالنشهرهای امروزی کانون ثرو  ،قدر  ،تولید انبوه ،نوآوریهای فرهنگی ،انواع ایدئولوژیهـا و
سرانجام کانون مصرف انبوه محسوب میشوند (شکویی ،حسین  .)208 :1387کالنشهرها همچنین به جهت بهرهمنـدی
از ویژگیهایی همچون تمرکز ،تنوع و پویایی و تحرک ،پتانسیلهای فراوانی برای پرورش و جذب سرمایۀ انسانی خـالق
و بهموجب آن ،دستیابی به توسعۀ اقتصادی دارند .کالنشهرهای ایران نیز طی وسیعی از امکانا و خـدما را در خـود
جای دادهاند که آنها را از دیگر شهرهای کشور متمایز میکند .عالوه بر این ،تنوع فعالیت اقتصادی ،تمرکز بخش اعظم
مراکز آموزشی ،تمرکز فعالیتهای فناوری و تولید اطالعا  ،برخورداری از مهمترین مراکـز فرهنگـی و مـواردی از ایـن
قبیل میتواند جاذب سرمایۀ خالق باشد و زمینۀ مناسبی برای نگهداری و تأمین زندگی همراه با رفاه نسبی بـرای آنهـا
فراهم کند (عسگری سوادجانی.)4 :1393 ،
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با توجه به اهمیت اقتصاد خالق ،صنایع خالق ،طبقۀ خالق و بهطور کلی ،شهر خالق در توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی و بازآفرینی فضای شهری ،هدف تحقیق این است که برخورداری کالنشهرهای ایـران از شـاخصهـای شـهر
خالق را مشخص سازد .با توجه به این هدف ،سؤاال زیر مطر میشود .1 :شاخصهای اصلی و بینالمللی شهر خـالق
کداماند؟  .2مهمترین عاملها و شاخصهای شهر خالق در کـالنشـهرهای ایـران کـدامانـد؟  .3وضـعیت برخـورداری
کالنشهرهای ایران در برخورداری از شاخصهای شهر خالق در مقایسه با یکدیگر چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش
منابع شهر خالق در دنیا ،پیوسته در حال رشد است و بسیاری از محققان در این منابع نظری سهیم هستند .در این بخش
سعی میشود مهمترین تحقیقا خارجی و داخلی درزمینۀ شهر خالق و نتایج آنها آورده شود (جدول .)1

جدول  .1پیشینۀ خارجی و داخلی شهر خالق

محقق

اثر

Landry and
Bianchini,
1995

شهر خالق

Hall, 2000

شهرها و تمدن

Florida, 2002

طبقۀ خالق

یافتهها
شهر خالق بهعنوان عکسالعملی در مقابل مسائل شـهری در مواجهـه بـا
بحران شهری بینالمللی که در مرحلۀ گذار بـه دوره فراصـنعتی و اقتصـاد
جهانی رخ داده است ،در نظر گرفته میشود .شهرها به خالقیت نیاز دارند،
نه به خاطر دستیابی به رقابت در صنایع باارزش افزودۀ جدید ،بلکـه بـرای
حل مسائل اجتماعی.
ازنظر پتر هال ،شهرهای خالق نوع خاصی از شهرها در تغییرا پیدرپـی
اقتصادی و اجتماعی با طی وسیعی از مهاجران جوان هستند .او شهرهای
خالق را شهرهایی با زمینههای فرهنگـی و اجتمـاعی ترکیبـی و مخـتلط
می داند که عرصـه را بـرای تعامـل بیشـتر و تبـادل راحـت و غیررسـمی
اطالعا بین مردمان خالق فراهم میکند که بهنوبـۀخود ،بـه ایـدههـای
جدید و تفکر خالقانه منجر میشود.
در اقتصاد دانشبنیان کنونی ،سرمایۀ انسانی خالق کلیـد رشـد اقتصـادی،
شهری و منطقهای است و این سرمایۀ انسانی خالق مکانهای خاصـی را
برای زندگی و کار بر میگزیند .فلوریدا با بررسیهای خود به ایـن نتیجـه
میرسد که مکانهایی که در تکنولوژی ،استعداد ،تساهل ،تسـام و تنـوع
در باالترین سط هستند ،مناسبترین مکانها برای طبقۀ خالق اسـت و
طبقۀ خالق بیشتر جذب این مکانها میشوند.
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ادامه جدول  .1پیشینۀ خارجی و داخلی شهر خالق

محقق
;Jacobs, 1961
Jacobs, 1969

اثر

یافتهها

اقتصاد شهرها

تأکید بر اهمیت شهرهای خالق برای توسعۀ اقتصادیاجتماعی و افـزایش

مرگ و زندگی شهرهای

شانسهای خالقیت شهری با محیط انسانساخت .کلید محیطهای شهری

آمریکایی

خالق درگرو تنوع هم درزمینۀ فضایی و هم اجتماعی و اقتصادی است.

ربانی خوارسنگانی

بررسی نقش تنوع اجتماعی در

این تحقیق به بررسی نقـش تنـوع اجتمـاعی در ایجـاد شـهرهای خـالق

و همکاران،

ایجاد شهرهای خالق و نوآور،

می پردازد و بر نقش مشارکت فعال و خالق گـروههـای قـومی ،نـژادی و

2011

مورد اصفهان

عسگری

ارزیابی تطبیقی شاخصهای

نتایج این مقایسهها حاکی از آن است که در شهر تهران بهـرهمنـدیهـا و

سوادجانی،

شهر خالق در کالنشهرهای

تنوعا  ،به افزایش طبقۀ خـالق و جـذب بسـیاری از نخبگـان از سراسـر

1390

تهران و اصفهان

قربانی و همکاران،

شهرهای خالق :رویکردی

1392

فرهنگی در توسعۀ شهری

حاجی حسینی و

نقش نظریۀ شهر خالق در

همکاران1393 ،

پویش اقتصاد فرهنگی و

مهاجر در شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعۀ میزبان تأکید دارد.

کشور به این شهر منجر شده است.
به طور خالصه ،شهرهای خالق را میتـوان بـا واژگـانی همچـون تحمـل
پذیرش گروههای مختل اجتماعی ،قومی و فرهنگی ،قدر حـل مسـائل
مختل مدنی ،ایجاد محیطی بـرای جـذب افـراد خـالق و مبتکـر ،ایجـاد
فضایی برای پرورش خالقیت ها گردد به کـارگیری ایـده هـای سـاکنان در
جهت حل مسائل ،رشد اقتصادی و توسعه معرفی کرد.

زندگی شهری

رفیعیان و شعبانی،
1394

تحلیل شاخصهای خالقیت
شهری در نظام سکونتگاهی
استان مازندران
تحلیل قابلیتها و جایگاه شهر

زنگنه و همکاران،
1395

نتایج پژوهش نشاندهندۀ آن است که جذب نخبگان به خالقیت ،نوآوری
و جهش اقتصادی شهرها منجر میشـود و ایـن امـر بـه پـویش اقتصـاد
فرهنگی شـهرها مـیانجامـد .در کـانون و تمرکـز نظریـۀ شـهر خـالق،
موضوعهایی از قبیل فناوری ،استعداد و تسام و تساهل است.
نتایج نشان میدهـد قرارگیـری شـهرها در خوشـههـای متفـاو رابطـۀ
معناداری با توزیع و پراکندگی آنهـا در اسـتان نـدارد امـا تمرکـز اصـلی
شهرهای استان به لحاظ توسعه یافتگی از منظر شهر خالق بـر شـهرهای
مرکزی استان است.
نتایج نشان می دهند تهران در اکثر شـاخصهـا در مقایسـه بـا شـهرهای

تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خالق جهانی وضعیت مناسبی ندارد .تهران با بهبود محیط شهری خـالق
خالق در مقایسه با سایر
شهرهای دنیا

در راستای پـرورش شـهروندان خـالق و حفـظ و جـذب طبقـۀ خـالق و
شهروندان خالق میتواند به شهر خالق بودن نزدیک شود.
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مبانی نظری
جغرافیای خالقیت
خالقیت پدیدهای پیچیده است که با اصالت ،تخیل ،الهام ،نبوغ و نوآوری همراه است (Afolabi, Dionne and Lewis,

 .)2006بهمنظور یافتن تعری واحد ،رودز 1تحقیقی جامع انجام داد و به این نتیجه رسید که تعاری خالقیت از چهار الیۀ
فرد ،فرایند ،محصول و محیط تشکیل شده است ) .(Rhodes, 1961تورنس نیز 2مشاهده کرد خالقیت ازلحـاظ فراینـد،
محصول ،فرد و مکان تعری شده است (.)Torrance, 1977
بهطور کلی ،ادبیا بسیار گستردۀ خالقیت و فرایند آن بر چهار پایه قرار دارد .1 :فرایندی کـه از طریـق آن خالقیـت
اتفاق میافتد  .2محصولی که از طریق این خالقیت تولید میشود  .3فردی که این خالقیـت را بـه وجـود مـیآورد .4
مکانی که خالقیت در آن روی میدهد .مکان خالقیت به محلهـایی اشـاره دارد کـه مردمـان خـالق کـار مـیکننـد و
فرایندهای خالقانه در آن به وجود میآید .یک مکان یا محیط میتواند شامل یک منطقه ،شهر یـا نـواحی شـهری باشـد
( .)Törnqvist, 2012: 4–5اهمیت مکان یا محیطی که خالقیت در آن به وقوع میپیوندد ،طی وسیعی از مطالعـا را
بههمراه داشته است .بهنوعی میتوان سرمنشأ و فلسفۀ مفهوم شهر خالق را توجه نظریهپردازان و محققان این حـوزه بـه
بعد مکانی و محیطی خالقیت یا جغرافیای خالقیت عنوان کرد.

دیدگاههای مرتبط با شهر خالق
ازنظر پتر هال شهرهای خالق ،نوع خاصی از شهرها در تغییرا پیدرپی اقتصادی و اجتماعی با طی وسیعی از مهاجران
جوان هستند ( .)Hall, 2000:648او شهرهای خالق را شهرهایی با زمینههای فرهنگی و اجتمـاعی ترکیبـی و مخـتلط
میداند که عرصه را برای تعامل بیشتر و تبادل راحت و غیررسمی اطالعـا بـین مردمـان خـالق فـراهم مـیکنـد کـه
بهنوبۀخود به ایدههای جدید و تفکر خالقانه منجر میشـود ( .) Hall & Raumplaner, 1998; Hall, 2000پتـر هـال
اشاره میکند مناطقی که ایدههای جدید را تولید و تحمل میکنند و پیوسته تغییـرا اقتصـادی و تکنولـوژیکی ناشـی از
ابداع و اختراع را قبول میکنند ،شرط الزم هر اقتصاد پایدار با فناوری برتر را فراهم میکنند .صنایع با تکنولوژی برتـر در
شهرهای خالق جمع میشوند جایی که خالقیت و ایدههای جدید از آن نشـئت مـیگیرنـد ( .)Songmei, 2005: 18او
معتقد است شهرهای خالق با زمینههای فرهنگی و اجتماعی ترکیبی و مختلط ،عرصـه را بـرای تعامـل بیشـتر و تبـادل
راحت و غیررسمی اطالعا

بین مردمان خالق فراهم میکند و به ایدههای جدید و تفکر خالقانه منجر میشـود ( Hall

.)2000 Cited in; Songmei, 2005:19

جن جیکوبز در پارادایم تنوع شهرها 3دیدگاه مشابهی با دیدگاه پتر هال ارائه داده اسـت .او در کتـاب اقتصـاد شـهرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rhodes
2. Torrance
3. Cities Diversity Paradigm
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( )1969و کتاب شهرها و ثرو ملل ( )1984استدالل میکند تنوع ساکنان محلی ،آنها را به تعامل و ارتباط بیشتر ترغیب
میکند که خود این به شکلگیری ایدههای جدید کمک میکند .او بیان میکند رشد تابعی از ترکیب فعالیتهای شـهری
و ابداع نتیجۀ ترکیب چنین ایدههای بهظاهر نامربوط است ( .)Jacobs, 1969, 1984همچنین بر نقش شهرها در جـذب
و تحرک افراد خالق و دارای توانایی تأکید میکند و به این نتیجه میرسد که ایجاد رشد اقتصـادی در شـهرها از طریـق
جذب افراد خالق صور

میگیرد (.)Jacobs, 1969, 1984

چارلز لندری معتقد است شهر خالق نوعی روش جدید در برنامهریزی شهری است که چگونگی اینکه مـردم بتواننـد
فکر ،برنامهریزی و عمل خالقانه در شهرها داشته باشند را ،توضی میدهد و نشان میدهد چگونه میتوانیم شـهرهایمان
را از طریق بهرهگیری از تفکرا و استعدادهای مردم ،سرزنده و زیستپذیر سازیم ( .)Landry, 2012لندری معتقد است
تفکر فرهنگی جدید و استفاده از خالقیت برای حل مشکال شهری ضروری است .او در مقدمۀ کتاب شهر خالق اشـاره
میکند که ما شهرها را بهعنوان محلهای ترس ،جرم ،آلودگی و پستی در نظر گرفتهایم و این را فراموش کـردهایـم کـه
شهرها خالقان ثروتمندی هستند که شکوفایی و کامیابی ملل را رقم میزنند .او بیان میکند شهرها فرصتها و تعامالتی
ایجاد میکنند که میتوانند مشکال

خودشان را حل کنند و کیفیت زندگی را در کل منطقـه بهبـود بخشـند ( Landry,

 .)2012ازنظر وی ،شهرها به خالقیت نیاز دارند نه به خاطر دستیابی به رقابت در صنایع باارزش افزودۀ جدید ،بلکه برای
حل مسائل اجتماعی ( .)Coletta, 2008در حالی که لندری بر اینکه شهرها چگونه میتوانند برای دنیا خالق و آفریننـده
باشند ،تأکید می کند ،فلوریدا بر ارزش اقتصادی خالقیت انسانی و بر روی اینکه چگونه شهرها میتوانند برای خالقترین
شهر جهان بودن رقابت کنند ،تأکید میکند (.)Cheung, 2009: 27
نظریۀ فلوریدا نقش مهمی در شکلگیری ادبیا نظری شهر خالق دارد و در حالت کلی به دو بخش تقسیم میشود:
ال  .نقش سرمایۀ انسانی خالق در رشد شهری و منطقهای :فلوریدا معتقد است در حال حاضر ،رشد اقتصادی شهرها
و مناطق در دست طبقۀ خالق 1است .او اشاره میکند که مکانهای دارای تعداد بیشتر افراد مستعد ،سریعتر رشد میکنند
و می توانند استعدادهای بیشتری جذب کنند .فلوریدا از مفهوم سرمایۀ انسانی به طبقۀ خالق مـیرسـد .خصـلت برجسـتۀ
طبقۀ خالق این است که اعضایش در کاری فعالیت دارند که انواع خالقیت به معنای جدید ایجاد میکنند.
ب .فلوریدا بخش دوم نظریۀ خود به این صور آغاز می کند :چرا افـراد خـالق یـا اعضـای طبقـۀ خـالق در بعضـی
مکانها تجمع پیدا میکنند؟ چرا آنها بعضی شهرها را بر بعضی دیگر ترجی میدهند؟ فلوریدا کلید فهم جغرافیای جدید
خالقیت و تأثیرا آن بر نتایج اقتصادی را در ( 3Tتکنولوژی 2،استعداد و توانایی 3،تساهل و تسام و ظرفیت تحملپذیری)4
مییابد .او بیان میکند اعضای طبقۀ خالق در مکانهایی که دارای هر سه این عوامل هستند ،ریشه پیدا میکنند .هر مکانی
برای جذب افراد خالق و ایجاد ابداع و رشد اقتصادی باید هر سۀ اینها را با هـم داشـته باشـد (فلوریـدا 1390 ،بـه نقـل از
فتوحی مهربانی .)1395 ،دیدگاهها و نظریا متنوع شهر خالق را میتوان بهصور جدول  2جمعبندی کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. creative class
2. Technology
3. Talent
4. Tolerance
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جدول  .2اساس ،رویکرد ،شیوه و ویژگیهای دیدگاههای مختلف شهر خالق

پژوهشگر

کتاب

اساس

پیتر هال

شهرها در تمدن1998 ،

تنوع

جیکوبز

اقتصاد شهرها1969 ،

تنوع

شهرها و ثرو ملل1986 ،

چارلز
لندری

رویکرد
اجتماعیفرهنگی و
اقتصادیاجتماعی و

ریچارد
فلوریدا

2005

جذب

کالبدی

خالق

شهرها و طبقۀ خالق،

جذب

اقتصادی

شهروندان

شهر خالق1995 ،

شیوه

طبقۀ خالق

اجتماعی

پرورش

اقتصادی

جذب

مهمترین ویژگی
آیندهنگر ،فرهنگ و اجتماع
مختلط و ترکیبی
تنوع اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی
رفع موانع خالقیت
استعداد ،ظرفیت تحملپذیری
و مداراگری و تکنولوژی

منبع :یافتههای پژوهش

شاخصها و سنجههای شهر خالق
ابعاد ،شاخصها و سنجههای شهر خالق مستخرج از منابع نظری و پیشینۀ پژوهش در جدول  3آورده شده است.
جدول  .3ابعاد ،شاخصها و سنجههای شهر خالق

ابعاد
استعداد

شاخصها
سرمایۀ انسانی
طبقۀ خالق

مداراگری

تکنولوژی

تنوع
گشودگی
تحقیق و توسعه
صنعت
مشارکت

مشارکت و
امکانا محلی

امکانا
فرهنگی هنری
و گردشگری

سنجهها
 .1درصد جمعیت باسواد  .2دانشجویان لیسانس و بیشـتر از کـل جمعیـت  .3مهـاجران بـا
تحصیال عالی  .4جمعیت با تحصیال عالی  .5شاغالن با تحصیال عالی
 .1درصد قانونگذاران و مدیران  .2درصد متخصصان  .3درصد تکنیسینها و دستیاران
 .1تنوع ادیان  .2تنوع قومی
 .1مهاجران واردشده از داخل  .2مهاجران واردشده از خارج  .3درصد متولدان خارج
 .1تعداد ثبت اختراعا

 .2سهم بودجۀ تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی  .3محققـان

شاغل در تحقیق و توسعه  .4تعداد کارگاههای تحقیق و توسعه  .5تعداد ثبت اختراعا
 .1تعداد کارگاههای صنعتی  .2نسبت شاغالن بخش صنعت به کل شاغالن
 .1میزان مشارکت در انتخابا گذشـته  .2درصـد جمعیـت واردشـده بـه سـینما  .3درصـد
جمعیت مراجعهکننده به کتابخانه
 .1تعداد کتابخانه  .2تعداد موزه  .3تعداد اماکن مذهبی  .4تعداد سینما  .5تعـداد دانشـگاه
 .6تعداد صندلی سینما  .7تعداد چاپخانه  .8تعـداد نشـریا
نشریا

 .9درخواسـت مجـوز رسـانه و

 .10تعداد فضاهای ورزشی  .11درصد خانوارهای دارای رایانه و اینترنت

منبعAcs and Megyesi 2009; Bowen, Moesen, and Sleuwaegen 2008; Correia and da Silva Costa 2014; Florida 2002, ( :

.)2011; Florida and Tinagli 2004; Kern and Runge 2009; Kloudova and Stehlikova 2010; van der Spoel et al. 2015
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خالقیت

فرد

فرایند

پرورش

استعداد و سرمایۀ انسانی خالق

محصول

حفظ

مداراگری

صنایع خالق

مکان

جذب

امکانا و داراییهای محلی

تکنولوژی

محیط خالق

طبقۀ خالق

خالقیت شهری و شهر خالق

به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی شهر و رشد و توسعۀ اقتصادی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش ،برگرفته از منابع نظری و پژوهشهای پیشین (ترسیم :نگارندگان)

روش تحقیق
این تحقیق بنا به ماهیت و روش پاسخدهی به مسئلۀ تحقیق از نوع توصیفیتحلیلی اسـت .در تحقیـق توصـیفیتحلیلـی
محقق عالوه بر تصویرسازی آنچه هست ،به تشری و تبیین دالیل چگونهبودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد میپردازد.
همچنین این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است زیرا نتایج آن میتواند بیانگر نقاط ضع و قو کالنشهرهای ایران در
تحقق مفهوم شهر خالق و ترسیمکنندۀ مسیری برای کالنشهرهای ایران در دستیابی بهعنوان شهر خالق باشد .در این
تحقیق برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهایاسنادی استفاده میشود و برای تجزیهوتحلیل دادهها از نـرمافزارهـای
 SUPER DICISION ،XLSTAT ،SPSS ،Excelو همچنین از مدلهای ( F’ANPترکیب روش تحلیل عـاملی و
فرایند تحلیل شبکه) ،مدل  VIKORو شاخص تنوع شانون -وینر برای مشخصکردن تنوع قومی و دینی کـالنشـهرها
استفاده میشود.
مراحل روش تحقیق بهترتیب در نمودار  1ترسیم شده است.
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چارچوب نظری

منابع نظری شهر
خالق

جمعآوری دادهها

تقلیل داده و
شناسایی عاملها

وزندهی عاملها و
شاخصها

محاسبۀ ضریب
خالقیت

استخراج
شاخصهای شهر
خالق

تحلیل عاملی ()FA

فرایند تحلیل شبکه
()ANP

مدل VIKOR

استخراج عاملها و
شاخصهای هر
عامل

جمعآوری دادهها

بررسی شاخصهای
شهر خالق
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خارجکردن دادهها از
حالت خام
نرمالیزهکردن دادهها

استخراج بار عاملی
شاخصها و درصد
تغییرا عامل ها

ساخت مدل شبکهای

تعیین وابستگیهای
درونی و بیرونی

تشکیل سوپر
ماتریس ناموزون و
حد

تشکیل ماتریس
تصمیم
بارگذاری ضریب
اهمیت نسبی
شاخصها و عاملها
در مدل
بهدستآوردن ضریب
خالقیت هر
کالنشهر

بهدستآوردن ضریب
اهمیت نسبی
شاخصها و عامل
نمودار  .1مراحل روش تحقیق حاضر

مدلهای به کار گرفتهشده در تحقیق
مدل  F’ANPرا در سال  ،2013زبردست برای ساخت شاخص مرکب تعیین میزان آسیبپذیری اجتماعی در مقابل زلزله
و در راستای به حداقل رساندن کاستیهای روشهای مرسوم ساخت شاخص ارائـه داد .در مـدل  F’ANPتـالش شـده
است با بهکارگیری مزیتهای نسبی ذاتی روش تحلیل عاملی ،ابتدا موضوع مورد بررسی به ابعاد تشکیلدهندۀ آن تجزیه
شوند و سپس با استفاده از روش  ،ANPاین ابعاد (خوشهها) ،عناصر آنها و ارتباط و وابستگیهای بین عناصر و خوشهها
به شکل شبکهای مشخص شوند تا بتوان اهمیت نسـبی عناصـر تشـکیلدهنـدۀ موضـوع موردبررسـی را محاسـبه کـرد
(زبردست.)24 :2014 ،
فرایند مدل  F’ANPدر دو مرحله به شر زیر بوده است:
الف) تحلیل عاملی :در تحقیقا اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهـای موردسـنجش ،بـا حجـم
زیادی از متغیرها روبهرو هستیم .ازطرفی ،محقق برای تحلیل بهتر و دقیقتر دادهها و رسیدن به نتـایجی علمـیتـر و در
عین حال ،عملیاتیتر به دنبال آن است که ازطرفی حجم دادهها را کاهش دهد و از طرف دیگر ،سـاختار جدیـدی بـرای
داده های خود تشکیل دهد و براساس فضای مفهومی دیگری غیر از آنچه خود در بخش چارچوب نظری در نظـر گرفتـه
است ،به تحلیل دادهها و تفسیر نتایج بپردازد .بهعبارتی ،در اینجا محقق در صدد آزمون انطباق بین سازۀ نظـری و سـازۀ
تجربی تحقیق است (گتابی و شالی .)305 :1393 ،مراحل تحلیل عاملی به شر زیر طی شده است:
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 .1شناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی دادهها  .2شناخت سـهم مجموعـه عامـلهـا در تبیـین واریـانس هـر
شاخص  .3شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی شاخصها  .4شـناخت مـاتریس هـمبسـتگی بـین
شاخصها و عاملها و دستهبندی هر شاخص در عاملها  .5نامگذاری عاملها.
ب) مدل  :ANPفرایند تحلیل شبکهای هر موضوع و مسئلهای را بهمثابه شبکهای از معیارها ،زیرمعیارها و گزینههایی
(عناصر) در نظر میگیرد که با یکدیگر در خوشههایی جمع شدهاند .تمامی عناصر در یک شـبکه مـیتواننـد بـا یکـدیگر
دارای ارتباط باشند ANP .امکان درنظرگرفتن وابستگیهای متقابل بین عناصـر را فـراهم مـیآورد و درنتیجـه ،نگـرش
دقیقتری به مسائل پیچیدۀ شهرسازی ارائه میکند .تأثیر عناصر دیگر در یک شبکه توسط سوپرماتریس در نظـر گرفتـه
میشود (زبردست .)80 :2011
فرایند تحلیل شبکهای  ANPرا میتوان در چهار مرحلۀ زیر خالصه کرد:
 .1ساخت مدل و تبدیل مسئله یا موضوع به ساختار شبکهای  .2تشکیل ماتریس مقایسۀ دودویی و تعیین بردارهـای
اولویت  .3تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد  .4انتخاب گزینۀ برتر.
در مدل  F’ANPبهجای مقایسا زوجی حاصل از نظر کارشناسان ،برای مقایسا دودویی از بارهای عاملی حاصـل
از تحلیل عاملی استفاده میشود.

مدل ویکور
روش ویکور 1روش تصمیمگیری چندمعیاره برای حل مسئلۀ تصمیمگیری گسسـته بـا معیارهـای نامتناسـب (واحـدهای
انــدازهگیــری مختل ـ ) و متعــارض اســت کــه اپروکویــک 2ایجــاد کــرده اســت .ویکــور معــادل عبــار صربســتانی
 VlseKriterijumska Optimizacija IKompromisno Resenjeو معــادل انگلیســی آن

Multi-criteria

 3solution optimization and compromiseاست .در این روش ،بهمنظـور رتبـهبنـدی و یـافتن بهتـرین گزینـه ،از
مفهوم بدترین گزینه و میزان سازش میان فاصلۀ گزینهها نسبتبه بهترین گزینه استفاده میکنـد و بـه ایـن علـت ،جـز
روشهای برنامهریزی سازشی طبقهبندی میشود (.)Opricovic, 1998
در این تحقیق همچنین برای محاسبۀ تنوع قومی و ادیان از شاخص تنوع شانون 4استفاده شده است (رابطۀ .)1
()1

𝑖𝑝𝑁𝐿 𝑖𝑝 𝐻 = − ∑𝑅𝑖=1

 =Hمیزان تنوع =pi ،درصد ویژگی مدنظر در جامعه =Lnpi ،لگاریتم طبیعی درصد ویژگی مدنظر در جامعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.VIKOR
2. Opricovic

 .3بهینهسازی چندمعیاره و راهحل سازشی.
4. Shannon Diversity Index
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معرفی محدودۀ موردمطالعه
در این تحقیق ،کالنشهرهای اصفهان ،اهواز ،تبریز ،تهران ،شیراز ،قم ،کرج و مشهد به بـهعنـوان محـدودۀ موردمطالعـه
ازلحاظ برخورداری از شاخصهای شهر خالق بررسی شدهاند (شکل .)2

شکل  .2موقعیت نسبی کالنشهرهای ایران

ترسیم :نگارندگان

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390کشور ایران دارای  1139شهر بـوده کـه  8شـهر اصـفهان،
اهواز ،تبریز ،تهران ،شیراز ،قم ،کرج و مشهد بهعنوان کالنشهر شناخته شده است .از  75149669نفـر شـمارششـده در
این سال 19432781 ،نفر ( 25/9درصد) در کالنشهرها ساکن بودهاند که بیشترین آن متعلق بـه تهـران و کمتـرین آن
متعلق به قم بوده است (جدول .)4
جدول  .4جمعیت کالنشهرها برحسب جمعیت در سال  1385و 90

کالنشهر

1390

1385
تعداد

درصد

تعداد

درصد

جمع

17795050

100

19432781

100

اصفهان

1602110

9

1756126

9

اهواز

985614

5/5

1112021

5/7

تبریز

1398060

7/9

1494998

7/7

تهران

7803883

43/9

8154051

42
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ادامه جدول  .4جمعیت کالنشهرها برحسب جمعیت در سال  1385و 90

1385

کالنشهر

1390

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شیراز

1227331

6/9

1460665

7/5

قم

964706

5/4

1074036

5/5

کرج

2427316

7/8

1614626

8/3

مشهد

2427316

13/6

2766258

14/2

مأخذ( :مرکز آمار ایران  )1394سرشماریهای نفوس و مسکن  1385و 1390

جدول  .5نتایج آزمون  KMOو BTS

0/651
591/954

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square

21

Df

0/001

Sig.

مأخذ :یافتههای تحقیق1395 ،

یافتههای پژوهش
مرحلۀ اول :تحلیل عاملی ()FA1
در این مرحله پس از مرور بر متون نظری و تجربی مرتبط و تدوین چارچوب نظری تحقیق ،تحلیل عاملی با شاخصهای
منتخب انجام میشود تا همراه با ابعاد نشانگر موضوع بررسیشده ،شاخصهای تشکیلدهنـدۀ هریـک از ایـن ابعـاد نیـز
شناسایی شوند .برای اینکه پی ببریم آیا میتوان دادههای مربوط به شهر خالق را به چنـدین عامـل تقلیـل داد یـا خیـر،
تمامی این  34شاخص یک مقیاس را میسنجد از تحلیل عاملی استفاده شده است .برای این کار ،قبل از اجـرای دسـتور
تحلیل عاملی ،مناسببودن مجموعه دادهها برای این تحلیل از طریـق آزمـون  BTS2و  KMO3و ارزیـابی شـد .مقـدار
 KMOبهدستآمده برابر  0/651است که رضایتبخشی شاخصهای انتخابی را برای استفاده از تکنیک تحلیـل عـاملی
نشان میدهد (جدول .)5
در مرحلۀ بعد تحلیل عاملی ،سهم مجموعۀ عاملها در تبیین واریانس هر شاخص مشـخص شـد کـه نشـان داد 34
شاخص بررسیشده در تحقیق ،اشتراک استخراجی بیش از  0/5دارند که برای تحلیل عاملی مناسب است .بـدیهی اسـت
شاخصهایی که اشتراک استخراجی کمتر از  0/5دارند ،از تحلیل عاملی حذف میشوند .در مرحلۀ بعد ،سهم هر عامل در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Factor Analysis
2. Bartlett Test
3. Kaiser-Mayer-Olkin
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تبیین مجموع واریانس تمامی شاخصها تعیین شد (جدول  .) 6در ایـن جـدول مقـادیر ویـژه ،درصـد واریـانس و درصـد
واریانس تجمعی تبیینشده از مجموعه دادهها توسط هر عامل آمده است .در این جدول 34 ،سطر عامل ایجـاد شـد کـه
تنها  4عامل اول ،مقدار ویژۀ بیشتر از یک داشتند .ستون سوم ،توزیع واریانس را بعد از چرخش عاملها نشان میدهـد و
در مراحل بعدی تحقیق اعداد این ستون مبنا قرار میگیرد.

جدول  .6عاملهای استخراجشده ،مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعۀ شاخصها

عوامل

مقادیر ویژۀ اولیه

مجموع مجذورا بارهای

مجموع مجذورا بارهای

عاملی استخراجشده

عاملی چرخشیافته

واریانس

تجمعی

(درصد)

(درصد)

1

13/088

36/357

36/357

13/088

2

8/332

23/145

59/502

8/332

23/145

3

5/342

14/838

74/340

5/342

14/838

74/340

4

4/060

11/279

85/619

4/060

11/279

85/619

مجموع

مجموع

واریانس

تجمعی

(درصد)

(درصد)

36/357

36/357

9/031

59/502

8/529

23/692

6/733

18/702

67/481

6/530

18/138

85/619

مجموع

واریانس

تجمعی

(درصد)

(درصد)

25/087

25/087
48/779

Extraction Method: Principal Component Analysis.

در جدول  ،6چهار عامل دارای مقدار ویژۀ بزرگتر از یک هستند و در تحلیل باقی میمانند .این چهار عامل میتوانند
 85/619درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضی دهند .همانطور که گفته شد ،همۀ این چهار عامـل از مقـادیر
ویژۀ بزرگتر از یک برخوردارند ولی اهمیت همۀ آنها برابر و به یک اندازه نیست .بهطور مثال ،اهمیـت و نقـش عامـل
اول بیش از عامل چهارم است .در این تحلیل ،مهمترین عامل ،عامل شمارۀ  1اسـت کـه بـهتنهـایی  25/087درصـد از
واریانس را تشکیل میدهد .عوامل دوم تـا چهـارم بـهترتیـب مقـادیر  18/138 ،18/702 ،23/692درصـد از واریـانس را
تشکیل میدهند.
در مرحلۀ بعد ،تحلیل عاملی ماتریس همبستگی بین شاخصها و عاملها ،دستهبندی شاخصها و نـامگـذاری آنهـا
صور میگیرد .برای دستهبندی شاخصها در بین عاملها ،براساس بار آنها ،بایـد بـه بارهـای عـاملی و نتـایج بعـد از
چرخش عاملها توجه کنیم .بهطور کلی ،ساختار روشنی از عاملها با  4عامل به دست آمد کـه مجموعـاً حـدود 85/619
درصد تغییرا دادهها را توضی میدهند .عوامل استخراجشده ،میزان بار عاملی آنها و نامگذاری این عوامل در جدول 7
نشان داده شدهاند.
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جدول  .7عوامل استخراجشده ،میزان بار عاملی آنها و نامگذاری آنها

نام عوامل استخراجشده

درصد تغییرا

طبقۀ خالق و امکانا
محلی

25/087

CCTA

استعداد و تنوع
TD

23/692

تحقیق و توسعه و
گشودگی
RDO

18/752

بار عاملی

اختصار

شاخصها

0/658

PHEP

درصد جمعیت با تحصیال عالیه (لیسانس و بیشتر)

0/664

PLA

درصد قانونگذاران و مدیران از کل شاغالن

0/728

PP

0/855

PEHE

سهم شاغالن با تحصیال عالی از کل شاغالن

0/763

NCS

تعداد صندلی سینما بهازای هر 100هزار نفر

0/890

NPO

تعداد چاپخانه بهازای هر 100هزار نفر

0/809

NP

تعداد نشریا بهازای هر 100هزار نفر

0/886

LAMP

0/644

NSS

تعداد فضای ورزشی بهازای هر 100هزار نفر

0/640

PPEC

درصد جمعیت واردشده به سینما

0/755

PLP

0/709

PHES

سهم دانشجویان لیسانس و بیشتر از کل جمعیت

0/846

PTA

درصد تکنسینها و دستیاران از کل شاغالن

0/939

NU

تعداد دانشگاه بهازای هر 100هزار نفر

0/591

PHEI

درصد مهاجران با مدارک عالی دانشگاهی

0/861

PIEIC

نسبت مهاجران واردشده از داخل کشور در  5سال گذشته

0/604

RD

تنوع ادیان

0/592

ED

تنوع قومی

0/668

NM

تعداد موزه بهازای هر 100هزار نفر

0/758

NL

تعداد کتابخانه بهازای هر 100هزار نفر

0/854

NRP

تعداد اماکن مذهبی بهازای هر 100هزار نفر

0/847

PPRL

درصد جمعیت مراجعهکننده به کتابخانه

0/930

FB

0/915

PIEA

نسبت مهاجران واردشده از خارج کشور در  5سال گذشته

0/797

RDR

محققان شاغل در تحقیق و توسعه از کل شاغالن

0/928

RDB

سهم بودجۀ تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

0/916

RDC

مراکز دارای فعالیت تحقیق و توسعه بهازای هر 100هزار نفر

0/623

IW

درصد متخصصان از کل شاغالن

درخواست مجوز رسانه و نشریا بهازای هر 100هزار نفر

درصد جمعیت باسواد

درصد متولدان خارج از کشور از متولدان شهر

نسبت شاغالن بخش صنعت بهکل شاغالن
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ادامه جدول  .7عوامل استخراجشده ،میزان بار عاملی آنها و نامگذاری آنها

نام عوامل استخراجشده

تکنولوژی
Tech

درصد تغییرا

18/138

بار عاملی

اختصار

0/909

NP

تعداد ثبت اختراعا بهازای هر یکمیلیون نفر

0/799

PHIA

درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت

0/790

PHC

درصد خانوارهای دارای رایانه

0/698

NIW

تعداد کارگاههای صنعتی بهازای هر 100هزار نفر

0/783

NC

0/842

شاخصها
1

تعداد سینما بهازای هر 100هزار نفر

 VPLNEمیزان مشارکت در انتخابا گذشته

فرایند تحلیل شبکه برای تعیین ضریب اهمیت نسبی عاملها و شاخصها
در این مرحله و در چارچوب مدل  ،F’ANPعوامل استخراجشده از تحلیل عاملی و شاخصهای آنها ،با استفاده از مـدل
 ANPتحلیل میشوند تا ضریب اهمیت نسبی آنها محاسبه شود .در همین راستا ،مراحل مربوط بـه مـدل شـبکهای در
نرمافزار  Super Decisionطی و مدل شبکهای ساخته شد .در این مدل ،خوشۀ اول ،هدف مطالعـه و خوشـۀ دوم ،ابعـاد
چهارگانۀ شهر خالق را نشان میدهد .خوشۀ سوم نیز شامل زیرشاخصهای چهارگانۀ مستخرج از تحلیل عاملی میشود.
به این ترتیب ،سوپرماتریس اولیه تشکیل و مراحل مربوط به مدل طی شد.

محاسبۀ بردار

ویژۀ 𝟏𝟐𝑾

بردار  𝑊21رابطۀ بین اهداف مطالعه و ابعاد چهارگانۀ شهر خالق را به نمایش میگذارد .بنابراین ،برای محاسبۀ بردار 𝑊21

همانند مراحل مرسوم  ANPباید مقایسۀ دودویی بین ابعاد چهارگانۀ شهر خالق برای دستیابی به اهداف تحقیق صـور
گیرد .در مدل  ANPاین مقایسۀ دودویی براساس مقیاس 9کمیتی ساعتی و بر پایـۀ نظـر کارشناسـی (قضـاو ذهنـی)
صور میگیرد .ولی در مدل  ،F’ANPبرای بررسی رابطۀ بین اهداف مطالعه و ابعاد نشانگر موضوع ،از درصـد تغییـرا
واریانسی که هریک از عاملها پس از چرخش واریماکس در تحلیل عاملی به دست میآورنـد ،بـهعنـوان معیـاری بـرای
محاسبۀ ضریب اهمیت آنها در مقایسۀ دودویی استفاده میشود یعنی در ساخت ماتریس مقایسۀ دودویی  𝑊21بهجـای
استفاده از مقیاس 9کمیتی ساعتی ،از درصد تغییراتی استفاده میشود که هریک از عوامل توضی میدهند .بهعنوان مثال،
در ماتریس مقایسۀ دودویی  ،𝐴21عنصر  𝑎12از تقسیم درصد تغییراتی که عامل اول توضی میدهد ( ،)25/087به درصد
تغییرا عامل  )23/692(2به دست میآید .بدیهی است عنصـر  𝑎21معکـوس عنصـر  𝑎12خواهـد بـود و بـدینترتیـب،
ماتریس مقایسهای  𝐴21تکمیل خواهد شد .برای محاسبۀ ضریب اهمیت عوامل چهارگانه ،ابتدا میانگین هندسی عناصـر
ردی ماتریس  𝐴21را به دست میآوریم و سپس آنها را نرمالیزه میکنیم تا بردار  𝑊21به دست آید (جدول .)8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آمار برگرفته از روزنامۀ رسمی جمهوری اسالمی ایران ،قوۀ قضائیه ()www.gazette.ir
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جدول  .8محاسبۀ ضریب اهمیت عاملهای چهارگانه

درصد تغییرا

𝑊21

میانگین هندسی

F4

F3

F2

F1

عوامل

0/293

1/183

1/383

1/338

1/059

1/000

F1

0/277

1/117

1/306

1,263

1,000

0/944

F2

0/219

0/884

1/034

1/000

0/791

0/747

F3

18/752

0/212

0/855

1/000

0/967

0/766

0/723

F4

18/138

25/087
23/692

𝐴21

همانطور که مشاهده میشود ،ماتریس عوامل چهارگانه از تقسیم درصد تغییرا عاملهای مربوطه بـه همـدیگر در
ماتریس به دست میآید و میانگین هندسی برای هر عامل ،از طریق مجموع اعداد هر عامل ماتریس به دست میآید.

محاسبۀ ماتریس

𝟐𝟑𝑾

عناصر ماتریس  𝑊32ارتباط بین عوامل و شاخصهای آن را نشان میدهد .در مدل  F’ANPبار عاملی متغیرها بهعنوان
میزان اهمیت آنها در ماتریس مقایسۀ دودویی  𝐴32در نظر گرفته میشود .با توجه به این موارد ،بردار وزن شاخصهای
عامل اول (طبقۀ خالق و امکانا محیطی )CCTA-از طریق نرمالیزهکردن بار عاملی شاخصها به دسـت مـیآیـد .بـه
همین ترتیب ،ضریب اهمیت شاخصهای تشکیلدهندۀ سایر عوامل نیز با این روش محاسبه میشود (جدول .)9

جدول  .9نرمالیزهکردن شاخصهای هریی از عوامل چهارگانۀ شهر خالق

شاخص

بار عاملی

نرمالیزۀ بار عاملی

عامل

PHEP

0/658

0/873

PLA

0/764

0/1014

PP

0/728

0/0966

PEHE

0/855

0/1134

NCS

0/763

0/1012

محلی

NPO

0/790

0/1048

CCTA

NP

0/809

0/1073

LAMP

0/886

0/1176

NSS

0/644

0/0854

PPEC

0/640

0/0849

مجموع

7/537

1

طبقۀ خالق و امکانا

تحلیلی بر برخورداری کالنشهرهای ایران از شاخصهای شهر خالق
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ادامه جدول  .9نرمالیزهکردن شاخصهای هریی از عوامل چهارگانۀ شهر خالق

شاخص

بار عاملی

نرمالیزۀ بار عاملی

عامل

PLP

0/755

0/0837

PHES

0/709

0/0786

PTA

0/846

0/0938

NU

0/939

0/1041

PHEI

0/591

0/0655

PIEIC

0/861

0/0954

RD

0/604

0/0669

ED

0/591

0/0656

NM

0/668

0/0740

NL

0/758

0/0840

NRP

0/854

0/0946

PPRL

0/847

0/0939

مجموع

9/023

1

FB

0/930

0/1820

تحقیق و توسعه و

PIEA

0/915

0/1791

گشودگی

RDR

0/797

0/1560

RDO -

RDB

0/928

0/1816

RDC

0/916

0/1793

IW

0/623

0/1213

مجموع

5/109

1

NP

0/909

0/1886

PHIA

0/799

0/1657

PHC

0/790

0/1639

NIW

0/698

0/1448

NC

0/783

0/1624

VPLNE

0/842

0/1747

مجموع

4/821

1

استعداد و تنوع
TD

تکنولوژی
Tech

محاسبۀ ماتریس

𝟑𝟑𝑾

عناصر ماتریس  ،𝑊33وابستگی درونی بین شاخصهای تشکیلدهندۀ هریک از عوامل را نشان میدهد .در ایـن مرحلـه،
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قدرمطلق ضرایب همبستگی بین متغیرهای هر عامل بهعنوان نشانگر میزان اهمیت آنها در مـاتریس مقایسـۀ دودویـی
معیارها در نظر گرفته میشود .همچنان که در مباحث باال اشاره شد ،میتوان بهجای تشکیل مـاتریس ،مقایسـۀ دودویـی
ضرایب اهمیت را مستقیم از طریق نرمالیزهکردن بردار مربوطه به دست آورد .در اینجا برای هر عامل و شاخصهـای آن،
ابتدا ماتریس ضریب همبستگی ایجاد میشود و سپس ضریب اهمیت آنها را از طریق نرمالیزهکردن ماتریس همبستگی
به دست میآوریم.

محاسبۀ وزن نسبی شاخصها
پس از محاسبۀ وزن نرمالیزۀ شاخصها و روابط درونی آنهـا ،آنهـا را در سـوپرماتریس اولیـه بارگـذاری مـیکنـیم تـا
سوپرماتریس موزون به دست آید .پس از ایجاد سوپرماتریس موزون ،آن را به حد میرسـانیم تـا ضـریب اهمیـت نسـبی
شاخصها به دست آید .ضریب اهمیت نسبی شاخصها را از ستون هدف ( )GOALبه دست میآوریم (جدول .)10

جدول  .10ضریب اهمیت نسبی شاخصهای عوامل چهارگانۀ شهر خالق

عامل

اختصار
شاخص

محلی
CCTA

PHEP

درصد جمعیت با تحصیال عالی (لیسانس و بیشتر)

PLA

درصد قانونگذاران و مدیران از کل شاغالن

0/0257

درصد متخصصان از کل شاغالن

0/0274

PEHE

سهم شاغالن با تحصیال عالی از کل شاغالن

0/0312

NCS

تعداد صندلی سینما بهازای هر 100هزار نفر

0/0286

NPO

تعداد چاپخانه بهازای هر 100هزار نفر

0/0302

NP

تعداد نشریا بهازای هر 100هزار نفر

0/0267

درخواست مجوز رسانه و نشریا بهازای هر 100هزار نفر

0/0296

NSS

تعداد فضای ورزشی بهازای هر 100هزار نفر

0/0320

PPEC

درصد جمعیت واردشده به سینما

0/0321

درصد جمعیت باسواد

0/0199

PHES

سهم دانشجویان لیسانس و بیشتر از کل جمعیت

0/0167

PTA

درصد تکنسینها و دستیاران از کل شاغالن

0/0213

NU

تعداد دانشگاه بهازای هر 100هزار نفر

0/0227

درصد مهاجران با مدارک عالی دانشگاهی

0/0122

LAMP

PLP

استعداد و تنوع

( 𝒋𝑷𝑵𝑨𝑾)
0/0294

PP

طبقۀ خالق و امکانا

نام کامل شاخص

ضریب اهمیت نسبی

TD

PHEI

تحلیلی بر برخورداری کالنشهرهای ایران از شاخصهای شهر خالق
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ادامه جدول  .10ضریب اهمیت نسبی شاخصهای عوامل چهارگانۀ شهر خالق

عامل

اختصار
شاخص

نام کامل شاخص

ضریب اهمیت نسبی
( 𝒋𝑷𝑵𝑨𝑾)

نسبت مهاجران واردشده به داخل کشور در  5سال گذشته

0/0185

RD

تنوع ادیان

0/0174

ED

تنوع قومی

0/0134

NM

تعداد موزه بهازای هر 100هزار نفر

0/0161

NL

تعداد کتابخانه بهازای هر 100هزار نفر

0/0192

NRP

تعداد اماکن مذهبی بهازای هر 100هزار نفر

0/0205

PPRL

درصد جمعیت مراجعهکننده به کتابخانه

0/0210

درصد متولدان خارج از کشور از متولدان شهر

0/0494

تحقیق و توسعه و

PIEA

نسبت مهاجران واردشده از خارج کشور در  5سال گذشته

0/0501

گشودگی

RDR

محققان شاغل در تحقیق و توسعه از کل شاغالن

0/0446

RDB

سهم بودجۀ تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

0/0483

RDC

مراکز دارای فعالیت تحقیق و توسعه بهازای هر 100هزار نفر

0/0494

IW

سهم شاغالن بخش صنعت از کل شاغالن

0/0346

NP

تعداد ثبت اختراعا بهازای هر یکمیلیون نفر

0/0350

PHIA

درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت

0/0384

تکنولوژی

PHC

درصد خانوارهای دارای رایانه

0/0386

Tech

NIW

تعداد کارگاههای صنعتی بهازای هر 100هزار نفر

0/0337

تعداد سینما بهازای هر 100هزار نفر

0/0284

 VPLNEمیزان مشارکت در انتخابا گذشته

0/0376

PIEIC

استعداد و تنوع
TD

FB

RDO -

NC

مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،

سنجش ضریب خالقیت هر کالنشهر
در این مرحله از تحقیق ،پس از تعیین عاملهای مهم در مفهوم شهر خالق از طریق تحلیل عاملی و پیبردن به اهمیـت
هریک از عاملها و شاخصها از طریق فرایند تحلیل شـبکه ،وضـعیت هریـک از کـالنشـهرها ازلحـاظ برخـورداری از
شاخصها از طریق مدل ویکور بررسی و مقایسه میشود.
در مدل ویکور ،ماتریسک تصمیم تشکیل میشود که در آن ،شاخصها بهصور ستونی در باالی ماتریس و گزینـههـا
بهصور سطری تشکیل ماتریس میدهند که این ماتریس تصمیم باید بیمقیاس شود (جدول .)11
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تحلیلی بر برخورداری کالنشهرهای ایران از شاخصهای شهر خالق
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در مرحلۀ بعد در مدل ویکور ،وزن هریک از شاخصها که از طریق تحلیل شبکهای به دسـت آمـده اسـت ،در مـدل
بارگذاری شد تا ماتریس وزندار به دست آید و زمینه برای تعیین شاخص مطلوبیت و نارضایتی و ضریب  Qفـراهم شـود
(جدول .)12

جدول  .12شاخص مطلوبیت و نارضایتی و ضریب  Qکالنشهرهای ایران در برخورداری از شاخصهای شهر خالق

کالنشهر

شاخص مطلوبیت ()S

شاخص نارضایتی ()R

ضریب خالقیت ()Q

رتبه

اصفهان

0/050694

0/0376

0/393

4

اهواز

0/74554

0/0494

0/957

8

تبریز

0/70025

0/051

0/952

7

تهران

0/27248

0/03586

0/099

1

شیراز

0/6093

0/04142

0/602

6

قم

0/04622

0/03836

0/366

3

کرج

0/61288

0/0321

0/359

2

مشهد

0/72953

0/04423

0/804

5

مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،

با توجه به اینکه در مدل ویکور هرچه مقدار ضریب خالقیت ( )Qکم باشد ،بهتر و به نقطۀ ایدئال نزدیکتر اسـت ،در
جدول باال ،کالنشهر تهران با ضریب ویکور  0/099در رتبۀ اول در مقایسـه بـا سـایر کـالنشـهر قـرار گرفتـه اسـت و
کالنشهرهای کرج ( ،)0/359قم ( ،)0/366اصفهان ( ،)0/393مشهد ( ،)0/804شـیراز ( ،)0/602تبریـز ( )0/952و اهـواز
( )0/957بهترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

نتیجهگیری
هر خالقیتی دارای چهار بعد محصول ،فرد ،فرایند و مکان اسـت .اهمیـت مکـان یـا محیطـی کـه خالقیـت در آن روی
میدهد ،طی وسیعی از مطالعا را بههمراه داشته که بهنوعی میتوان سرمنشأ مفهوم شهر خالق را توجه نظریهپردازان
و محققان این حوزه به بعد محیطی و مکانی خالقیت دانست .ازطرفی ،چون در شهرها ازلحاظ تاریخی ،خالقیت همـواره
نیروی حیاتی و محرک شهرها بوده است ،خالقیت در ارتباط با شهرها بحث میشود .نظریهپردازان این حوزه با طر این
سؤاال که چه مکانهایی برای پروش ،حفظ و جذب خالقیت شهروندان و طبقۀ خالق مناسـب اسـت ،بـه ایـن نتیجـه
میرسند که مکانهای با نرخ باالی سرمایۀ انسانی و طبقۀ خالق ،مداراگری ،تنـوع و گشـودگی ،تکنولـوژی ،امکانـا و
داراییهای محلی ،دارای ظرفیت بیشتری برای پرورش ،حفظ و جذب خالقیت هستند .آنها از این مکـانهـا بـا عنـوان
شهرهای خالق یاد میکنند و معتقدند مهمترین نتیجۀ این فرایند ،به حرکت درآمدن چرخهای اقتصادی شهر و منطقه و
بهتبع آن ،رشد و توسعۀ اقتصادی خواهد بود.

608

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،4زمستان 1395

آنها از نقش شهرها بزرگ و مزایای ناشی از آنها در این حوزه بحث میکنند و بهطور ویژه معتقدند کالنشهرها به
دلیل بهره مندی از ویژگی هایی همچون تمرکز ،تنوع و پویایی و تحرک ،پتانسیل هـایی فراوانـی بـرای پـرورش ،حفـظ و
جذب خالقیت و سرمایۀ انسانی خالق دارند .در جمعبندی از این مفاهیم ،دیدگاهها و نظریا میتوان به این نتیجه رسید
که شهر خالق شهری است که بیشترین ظرفیت پرورش ،حفظ و جذب خالقیت و افراد و فعالیـتهـای خـالق را داشـته
باشد.
در این تحقیق با هدف تحلیل برخورداری کالنشهرهای ایران از شاخصهای شهر خالق ،شاخصهای شـهر خـالق
از متون نظری و پژوهشهای پیشین مستخرج و دادهها جمعآوری شد و پس از تجزیهوتحلیل برخورداری کالنشهرهای
ایران از شاخصهای شهر خالق به این نتیجه رسیدیم که کالنشهرهای ایران در برخورداری از شاخصهای شهر خالق
دارای ناهمگونی بسیار هستند بهطوری که کالنشهر تهران با کسب بیشترین ضریب خالقیت در جایگـاه اول و پـس از
آن ،شهرهای کرج ،قم ،اصفهان ،مشهد ،شیراز ،تبریز و اهواز قرار گرفتهاند .این یافته با یافتههای عسـگری سـواد جـانی
( )1390سازگار است که معتقد است شهر تهران با برخورداری از امکانا و تنوعا  ،بـه افـزایش طبقـۀ خـالق و جـذب
نخبگان از سراسر کشور منجر شده است.
همچنین بعد از محاسبۀ ضریب خالقیت هر شهر از طریق شاخصهای شهر خالق مشخص شد هر کالنشهر بـرای
کسب بیشترین ضریب خالقیت و نزدیک شدن به تحقق مفهوم شهر خالق باید در هر چهار عاملی که در این تحقیـق از
طریق تحلیل عاملی استخراج شد ،در باالترین سط باشد .بعالوه به این نتیجه رسیدیم که در کـالنشـهرهای ایـران از
بین شاخصهای شهر خالق ،عامل طبقۀ خالق و امکانا محلی و از بین شاخصها ،شاخصهای ظرفیت تحملپـذیری
و مداراگری و تحقیق و توسعه از اهمیت بیشتری در تحقق مفهوم شهر خالق در کالنشهرهای ایـران برخوردارنـد .ایـن
یافتهها با یافتههای فلوریدا ( )2002مبتنی بر اهمیت شاخصهای تنوع و تسـاهل و تسـام در ایجـاد شـهرهای خـالق
سازگار است .این یافتهها مشخص میسازد تحقق مفهوم شهر خالق در کالنشهرهای ایـران بـا مـدل فلوریـدایی شـهر
خالق همخوانی نسبی دارد ولی تفاو هایی وجود دارد .اول اینکه در این تحقیق ،همچون فلوریدا ،تنها بر جـذب طبقـۀ
خالق تأکید نگردید که استفاده از شاخصهایی همچون تعداد دانشگاهها ،کتابخانهها و امکانا محلی کـه بـر پـرورش و
حفظ شهروندان و طبقۀ خالق تأکید دارند ،مؤید این مسئله اسـت .بعـد اینکـه در برخـورداری کـالنشـهرهای ایـران از
شاخصهای شهر خالق ،نقش عامل نزدیکی به مرکز و پایتختبودن مؤثر است بهطوری که این گزینـه بـا یافتـههـای
رفیعیان و شعبانی ( )1394که معتقدند در برخورداری از شاخصهای شـهر خـالق در شـهرهای اسـتان مازنـدران عامـل
نزدیکی به مرکز استان و شهر مرکزی ،در برخورداری از شاخصهای شهر خالق در شهرهای اسـتان مـؤثر بـوده اسـت،
سازگار است.
نکتۀ مهم دیگری که در برخورداری کالنشهرهای ایران از شاخصهای شهر خالق با توجه با نظریۀ فلوریـدا وجـود
دارد ،نسبیبودن مفهوم شهر خالق در کالنشهرهای ایران با توجه به سه مقیاس منطقـهای ،ملـی و بـینالمللـی اسـت.
اگرچه کالنشهر تهران در بین کالنشهرهای ایران باالترین ضریب خالقیت را بـه دسـت مـیآورد ،ولـی مقایسـۀ ایـن
یافتهها با تحقیقا مشابه ازجمله تحقیق زنگنه و همکاران ( )1395نشان میدهد کالنشهر تهران درزمینۀ شاخصهـای
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شهر خالق و در مقایسه با شهرهای خالق جهانی وضعیت چندان مناسبی ندارد بهطوری که کالنشهر تهـران درزمینـۀ
جذب طبقۀ خالق بینالمللی در مقایسه با شهرهای خالق بینالمللی در پایینترین سط قرار دارد .بهعبارتی ،در حالی که
تهران در مقیاس بینالمللی در حفظ طبقۀ خالق خود مشکال عدیدهای دارد ،نمـیتوانـد درزمینـۀ جـذب طبقـۀ خـالق
بینالمللی چندان موفق عمل کند .با این حال ،کالنشهرهای ایران در سط منطقهای و کالنشهر تهران در سط ملـی
بیشترین میزان ضریب خالقیت و جذب طبقۀ خالق را دارند .با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت کـالنشـهرهای
ایران باید در مرحلۀ اول به بهبود محیط شهری خالق در راستای پرورش شهروندان و طبقـۀ خـالق اهتمـام ورزنـد و در
وهلۀ بعد ،زمینۀ حفظ و جذب طبقۀ خالق پرورشداده شدۀ درونی و در مرحلۀ آخر ،جذب طبقۀ خـالق بیرونـی را مـدنظر
قرار دهند.
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