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مقدمه
در جهان وجود دارد. میلیون نفر  یکبا جمعیت شهر  033 که طوری ؛ بهاست رخ دادهشدن  شهری ةپدیددر جهان کنونی، 

، اطالعات، کاالها و مردم و همچنین مراکز نوآوری و یگذار هیسرماانبوه و متراکم مبادالت  یها شبکهامروزه شهرها 

موضوع شهر مطلوب آینده  ،دیگرسوی از (. Pricewaterhouse Coopers, 2005: 8) شوند محسوب میمدیریت دانش 

فاضله آغاز  ةطلوب با اتوپیا یا مدینه مفهوم شهرهای مکبشر از اعصار نخستین بوده است. چنان یها دغدغههمواره یکی از 

 ةشهر، شهر گسترده، شهر خوب، شهر فشرده، هوشمند، نوشهرگرایی، توسع از قبیل باغ ییها هینظرشده است. سپس به 

، آور تابپذیر، شهرهای پایدار و  ، شهرهای سبز، اکوسیتی، شهرهای با کربن پایین، شهرهای شاد و زیستمحور تیترانز

 یها دههو  ها سدهخالق در  شهرهای تیدرنهاو  محور دانششهرهای  ،یتیس اسمارت، دیجیتال و گسترجا شهرهای همه

توازن شهر  شامل ،زیادی برای شهرهای آینده یها مشخصهو پژوهشگران  نظران صاحب که یطور به ؛گذشته ختم شده است

، پایدار، مدیریت ور بهره، ریپذ ستیز، رندهیربرگدو  تکثرگرا، محور یفناورو طبیعت، کربن پایین، تسلط انرژی خورشیدی، 

 ;Batty et al., 2012; Commonwealth of Australia 2011) اند کردهبیان  یآور تابمبتنی بر حکمروایی خوب و 

PCAST, 2016 .)الگوی  عنوان به «دانش یشهرها»ع مفهوم یامل سرکگذشته شاهد ت ةدر طول دو ده ،با وجود این

حاضر  ةسد رو و از اینده یرس «تالیجیشهر هوشمند و د»ه به یم اولیه از مفاهک یا گونه به ؛میا بودهشهری  ةمطلوب توسع

دو  نیا( 8331) 0لویکار. است یو اقتصاد یشهر ةراهبر توسع یرویدانش ن؛ زیرا شده است یگذار نام «یمحور دانشسده »

. (Yigitcanlar, 2005: 5)است  معرفی کرده «دانش یه شهرهاسد» عنوان بهرا  کمیو ستیبب نموده و سده کیرا با هم تر

شهرهای دیجیتال، هوشمند و  ةدهند تکامل عنوان به، الگوی شهر خالق محور دانششهرهای  شدن مطرحهمچنین پس از 

باید  انیبن دانشبه این معنا که در کنار فناوری و اقتصاد  ؛الگوی مطلوب شهر آینده مطرح شده است منزلة به محور دانش

 را پوشش داد.... مدارا، جذابیت، مشارکت، تنوع قومی و جمعیتی ومانند  یمحور انسان یها مؤلفه

که یندهای فراگیر تغییرات اجتماعی افر کمک بهتا حدودی  شهری ةتوسع راهبرد عنوان بهعمومیت تز شهر خالق 

 یاسیژئوس، اقتصاد خدماتی(، شدن یجهان) یتصاداق تیماهیندها ااین فر. تبیین شده استی ا لحظهساختاری هستند نه 

( و ونقل حملفناوری اطالعات و ارتباطات و فناورانه )موتورهای رشد(،  عنوان بهمحوشدن مرزهای ملی و پیدایش مناطق )

هنری از جمله  یها بخششهر خالق مرتبط با  (.Romein and Trip, 2010: 2-3) مصرف( هستند) یاجتماع-فرهنگی

برای شهر، جذب افراد مربوط به  یالملل نیباقتصادی هنر و کسب شهرت تأثیرات رویدادهای هنری، کنترل بر  گردشگری،

اقتصاد و صنعت خالق است که شهرها را  ةمردم، توسعمیان در  یساز درکخالق، استفاده از هنر برای نمایش تنوع و  ةطبق

  (.Rezaie Eshaghvandiand Rostami, 2015: 219) دنیافزا یم ها آنو ارزش واقعی به کنند  میزنده و پویا 

. آورد ینموجود  خودکار یک شهر خالق را به طور بهخالق  ةکه جذب افراد طبقاند  کرده خاطرنشانبزرگ  یها نیتئورس

اجتماعی و  یها مشارکتخالق، تحریک جدید ( بر ترویج نوسازی فرهنگی، جذب افراد 8338) دایفلورزمینه در همین 

. به اعتقاد الندری، شهر (Zherdev, 2014: 7است )کرده  دیتأکنین حمایت مالی از امکانات رفاهی و صنایع خالق همچ

 ةدهند نشان ،زندگی و شکل ترجمان خالق ة، شیوها نشیب، ها ارزش ةمثاب بهفرهنگ » خالق بر مبنای این ایده است که

                                                           
1. Carrillo 
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 ,Bury) «بنابراین یک کاتالیزور برای توسعه است ؛کند یم و رشد شود یمخاکی است که در چارچوب آن خالقیت ظاهر 

گذشته شاهد ظهور و تکثر دستور کارهای سیاست عمومی و پژوهشی در کل  ة، در طول دو دهدرمجموع (.179 :2013

 داند؛ می شهری یزیر برنامهجدید و قدرتمند برای تحریک نوسازی اقتصادی، طراحی و  یابزار راکه خالقیت ایم  بودهجهان 

تنوع، نظر  شهرهای غنی از .کلید رشد اقتصادی هستند بااستعدادافراد  کند یممفهوم شهر خالق پیشنهاد  ویژه اینکه هب

برای توانمندسازی کارآفرینان محلی و تشویق صادرات جهانی را ند شرایط اجتماعی و کالبدی قادرنیز طراحی و میراث 

راهبردهای شهری این  زانیر برنامهعمومی و  سازان استیسو  گذاران استیسوجود آورند.  نوآور به یها دهیاو  ها یفناوربارة در

هنری و فرهنگی و  یها محدودهتقویت  کمک بهبرای آفرینش منابع جدید اشتغال و بهبود سطح درآمد را شهر خالق 

 یها واسطهفکری، تنوع اجتماعی و اساسی منابع  یها رساختیز. همچنین بر تقویت اند رفتهیپذخالق  یها خوشه یها مکان

تقویت انسجام  ةشیو عنوان بهبلکه  ،شهرهامیان اقتصادی در  یریپذ رقابتبهبود سرزندگی و  ةشیو عنوان به تنها نه ،فرهنگی

  (.Zamudio and Barar, 2013: 40) اند شدهاجتماعی و هویت شهروندان متمرکز 

 .همراه استمنافع زیادی برای کشور با از آن  یریگ بهرهدارد و  شهر خالق ضرورت یها مؤلفهاساس تبیین  اینبر

 یساز یتجار کند: با استفاده از این عوامل به شکوفایی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی میاینکه، شهر خالق نخست 

دن ایران، سینما و... مراکز هنری و تاریخی تم ، موسیقی،یدست عیصنااز قبیل  ،بازار غنی هنر و صنایع فرهنگی

فکری و عقالیی استعدادها و  یها ییدارااز  یریگ بهرهحفظ و جذب نخبگان و  ،شاهکارهای معماری ایرانی و اسالمی

جلوگیری از فرار از قبیل  ییها سمیمکان کمک به به تولیدات با ارزش تجاری. دوم اینکه ها آنو خالقیت  ها دهیاتبدیل 

 ،جذب حداکثری و دفع حداقلی(، جذب نخبگان کشورها و مذاهب گوناگونداراگونه )منخبگان از راه ایجاد بستر مناسب و 

به تنوع و غنای فرهنگی کشور بیفزاید و  تواند یمو مذاهب مختلف  ها هاستعدادهای کشورهای اسالمی از فرقویژه  به

کیل تمدن جهان اسالم( و تشالگوی نمونه در  عنوان بهمذاهب مختلف اسالمی ) زیآم مسالمتزیستی  همبرای زمینه را 

، دارای شیآزاداندمتنوع،  یها طیمحسوی  محیط اجتماعی شهرها را به تواند کند. همچنین مینوین اسالمی فراهم 

 . سوم اینکهدهد یمسوق  یدوست خانواده، تعهد اجتماع و ها نگرش، ها ارزش، ها تفاوتتساهل و تسامح، درک و احترام به 

خروج  یها نهیزمبعد جدیدی به اقتصاد کشور بیفزاید و  تواند یمو خالق در شرایط رکود کنونی  انیبن دانشترویج اقتصاد 

 ،اقتصادی یها بخشسایر  در مقایسه بااندیشی و مضامین خالقانه  خالق مورد آخر این است کهاز رکود را تسریع بخشد. 

 ها آن درواقعد شد. نظالمانه نخواه یها میتحررفتار ندارند و هرگز گنیازی و ساختارهای بوروکراتیک  یگذار هیسرمابه 

 مصداق کامل اقتصاد مقاومتی و بومی هستند.

خالق شهر مفهوم
 یریگ جهتهنجاری و مدل جدید  الگوی، اولین بار در انگلستان و سپس آمریکا به 0333 ةمفهوم شهر خالق از اواسط ده

از امکانات فرهنگی و هنری  یریگ بهرهمفهوم بر این  (.Hahn, 2010: 13شد )شهری تبدیل  یزیر برنامهو  ها استیسبرای 

 (.Grodach, 2012: 82کند ) می دیتأک کرده لیتحصجذب افراد متحرک، ماهر و منظور  بهارزنده  ییها ییدارا عنوان به

 یپرداز هینظرتصادی اق ةشهر خالق، فرهنگ را ابزار بازآفرینی شهری و صنایع خالق را موتور توسع پژوهشگرانرحقیقت، د
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. شود یمو دانشگاهی یافت  یا حرفهشهر خالق در ادبیات بارة امروزه تعاریف مختلفی در (.COIN, 2017: 41دانند ) می

( و 8300، 0؛ گوردون8300، 8؛ چانتلوت، پرز، ویرول8333 ،0کلیفتون و کوکخالق ) ةبرخی اندیشمندان آن را از راه طبق

( 8300، 7؛ بوینز، مولوتجا، پیری8303، 1، چاپین، کامونیان8303، 9، فلو8333، 0ایونزق )خالصنعت  کمک بهبرخی دیگر 

 ةمؤلف( شهر خالق دو 8332) 2به اعتقاد اسمیت و وارفیلد(. Vanova and Miskovicova, 2014: 612) اند کردهتعریف 

تنوع و خالقیت،   شینما، ییشکوفا  حال رد؛ مکانی با فرهنگ و هنرهای قدرتمند و 3مبنا فرهنگ یریگ جهت: دارداساسی 

نوآوری قوی، صنایع خالق و فرهنگی کمک  به؛ مکانی که 00اقتصاد مبنا یریگ جهت، هنری و تصویرساز. 03دربرگیرندگی

بایکن، فوسکو جیرارد و  (.Kong, 2012: 6) شود یمراهبری  اقتصادینظر هنری و هنرهای پایدار از  یها سازمانرقابتی، 

مکان اقتصاد  ،هنری و فرهنگی یها رساختیزاز  یا هسته» :اند کردهمفهوم شهر خالق را خالصه ( 8300) 08نایجکمپ

 :Vanova and Miskovicova, 2014« )خالق قدرتمند و مکان حامی خالقیت و فرهنگ ةمترادف با طبق ،خالق فعال

از: معابد هنری  اند عبارتاست که کرده اره اش ها مشخصهتعریف شهر خالق به شماری از بارة ( در8332) 00کولتا(. 612

 ،هنری برای تحریک بازآفرینی شهری یها محدودهمناطق و  ،مانا( یها مشهور )ساختمانتوسط معماران  شده یطراح

کسب شهرت  ،رونق ارزش اقتصادی صنایع خالق ،گردشگری فرهنگی )هنر و رویدادهای هنری برای گردشگران(

به رسمیت  ،مردممیان  00یساز درکنمایش تنوع و  برایاستفاده از هنر  ،خالق ةجذب و نگهداری طبق ،از راه هنر یالملل نیب

  (.Kong, 2012: 5) یشهرخالق برای حل مسائل  کردیروپذیریش  و نوآوری ازین شیپ عنوان بهشناختن خالقیت 

خالقشهر نرری مبانی
 نظران صاحب. با وجود این، اند پرداخته یپرداز هینظرش و به پژوه آن یها مشخصهشهر خالق و بارة افرادی زیادی در

 یزیر برنامه دار هیطال ،پیدایش این مفهوم را به جاکوبز یها شهیرکه البته  و الندری هستندفلوریدا  ،اصلی شهر خالق

و  ها مؤلفهه و شهر خالق را مطرح کرد ةاصلی نظری یها شالوده. با وجود این، فلوریدا دهند یمشهری پسامدرنیسم نسبت 

بسیاری به شهر خالق و  پژوهشگرانپس از آن به تبعیت از وی،  برای آن بیان کرده است. یریگ اندازه قابل یها شاخص

کلی  یبند میتقسیک ند. در ا هبر آن افزود یا کننده لیتکم ها مؤلفهو ابعاد و  اند کردهاز آن توجه  یریگ بهرهضرورت 

 یا توسعه نظران صاحب و بنیادین ،اولیه نظران صاحب: شوند میکلی تقسیم  ةستد سهشهر خالق به  نظران صاحب

 (.0و  8 ،0 های جدول)

                                                           
1. Clifton, Cooke 
2. Chantelot, Pérès, Virol 
3.Gordon 
4. Evans 
5. Flew 
6. Chapain, Comunian 
7. Booyens, Molotja, Phiri 
8. Smith and Warfield 

9. Culture-Centric Orientation 

10. Inclusivity 

11. Econo-Centric Orientation 

12. Baycan, Fusco Girard and Nijkamp 
13. Coletta 

14. Build Understanding 
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شهرخالقةاولینررانصااب.8جدول
منبعیدیکل میمفاهپردازهینرر

 جاکوبز
(0313) 

 ,Peng and Yang .کرد شیستا یشهر تیراهبر خالق یروین عنوان بهتنوع را  دیبا . در این میانهستند ملل ثروت منبع شهرها
2013: 33 

 Krop, 2013: 20 دارد. سرزنده فضایی متنوع و تیجمع کنند که یاز شهرها زندگ یدر مناطق دهند یم حیخالق و بااستعداد ترج افراد
زوال شعهرها بعه    ایع عامعل رشعد    ،درواقعع  ت.تنوع و افراد بااستعداد در شهرهاس ییایجغراف شدن یا خوشهشهرها،  یو رشد اقتصاد زشدنیمتما عامل

 .گردد یبرمخالق  یشهر یها طیمحاز  یمتنوع ناش یها مهارت
Mellander, 2012: 4 

 هال
(2000) 

 در سیپعار  جعدهم، ه ةدر اواخر سد نیچهاردهم، و ةفلورانس در سد ،یالدیپنجم م ةآتن در سد ت.سین دیجد یا دهیا و ارتباط آن با شهرها تیخالق

 .اند بوده فرهنگ و هنر ت،یمراکز خالق ستمیب ةدر سد نیم و برلنوزده ةسد اواخر
Durmaz, 2012: 19 

منچسعتر  ) یفناورانعه: انقعالب صعنعت   -مولدانعه  ینعوآور  .0 :از اند عبارت کهاست  کرده ییخالق را شناسا یشهرها ةتوسع در دوره سه( 0332) هال
 آنجلعس  )لعس  ودییهعال : یفرهنگع  -یعی عقال ینعوآور  (.0273 ةدهع  نیبعرل ) یصعنعت  یو طراحع  (0203ةدهع گالسکو ) نیصنعت ماش (0773 ةده
8 (سیممف) 0یسلیپر سیالو یانقالب تأثیرات و (0383ةده

و  یهنعر و فنعاور   قیع : تلفیفرهنگع -فناورانعه  ینوآور(، 0393 ة)ده یقیموسصنعت  یرو 
 نینو ةافزود ارزش خلق خدمات

Peng and Yang, 
2013: 33 

 و راحعت  تبعادل  و شعتر یتعامعل ب  یکعه عرصعه را بعرا    شود یم گفته مخعتلط و یبعیترک یو اجتمعاع یفرهنگ یها نهیزمبا  ییخالق به شهرها شهر
 .شود میو تفکر خالقانه منجر  دیجد یها دهیا بروز به امر نیا و کند می فراهمخالق  افراد میان اطالعات یررسمیغ

Hall, 2000: 640 

 یاجتمعاع  یختگع یاز آم ییبعاال  زانیم شهر خالق ة. مشخصرا دارد و تنوع یساختار یثبات یب ،یصنعت شدن یا خوشه یدیکل یژگیو سهخالق  شهر
 است. ییو عقال

Peng and Yang, 
2013: 34 

شهرخالق یادیبن نررانصااب .7 جدول
منبعیدیکل میمفاهپردازهینرر

 یالندر
(2001) 

 یهعا  رسعاخت یز نظعر  از یضعرور  یازهعا ین شیپ که شود یم منطقه( اطالق ایاز شهر، کل شهر  یبخش ،ها ساختمان از ییها خوشه) یمکان خالق به طیمح
 .ردیگ یبرمرو ابداعات را د ها دهیا انیجر جادیا برای سخت و نرم

Landry, 2000: 
276 

 هعا  آن یزنعدگ  تیفیحل مشکالت و بهبود ک یبرا یشهروندان شهر انیو تعامالت م ها فرصت که شود یم اطالق ییو فضاها ها مکان خالق به یشهرها

 .کند می فراهم را
Leng et al., 
2014: 21 

 خالقانعه  طعور  بعه  و شعند یاند یمع  معردم چگونعه در شعهر    نکعه یبعر ا  یمبنع  ؛کند یم فیتوص یراهبرد یشهر یزیر برنامهبارة دررا  دیجد یروش خالق شهر

 و داد را پعرورش  لیع تخ ،بعود  افعراد  بخعش  الهعام  ،کعرد  تر سرزنده را شهرها توان یم چگونه ه دارد کههمچنین به این مسئله توج .کنند یم و عمل یزیر برنامه
 .کرد استعدادها را جذب

Jopek, 2013: 
182 

 ؛نعد ک یمع  رشعد  ،شود یم ظاهر تیاست که در چارچوب آن خالق یخاک ةدهند نشان و شکل ترجمان خالق یزندگ ةویش ،ها نشیب ،ها ارزش ةمثاب به فرهنگ
 .دیآ یم شمار به توسعه یبرا زوریکاتال کیدرنتیجه 

Bury, 2013: 
179 

و  یسعرزندگ  یابیع ارز یبعرا  شعاخص  نعه  یالنعدر  .دارد یفرهنگ و یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یاقتصاد بعد چهار یالندر دگاهیشهر خالق از د یها شاخص
و  یریپعذ  رقابعت  ،یعی افزا هعم  ارتبعاط و  ،ینعوآور  بعودن، فرد منحصعربه  و تیع هو ،یمنیو ا تیامن ،یریپذ یدسترسشهر خالق مشتمل بر توده، تنوع،  ییایپو

 .است نهاده بنا شهر خالق یبرا یارزشمند ینظر یمبان ،درمجموع و کرده شنهادیپ یسازمان تیظرف

Peng and 
Yang, 2013: 

35 

 و دهنعد مشعارکت   افتعه یرییمکعان تغ  کیع  نشیخود را در آفعر  توانند یم انکه در آن شهروند است یهنر ةزند فعالیت ، تفکر شهر(2000)  یالندر دگاهید از
 ،شناسعان  انسعان  ،انیع گرا سعت یز طیمحع معمعاران،   ،یشعهر  زانیر برنامه ،شناسان جامعهمهندسان،  یها حوزهدر  یادیز یها تیخالقامر به  نیا .شوندمتعهد 

 دارد. ازین یعاد شهروندانهنرمندان و 

Castro, 2012: 
7 

 راثیع سعخت مربعوط بعه م    یها رساختیز .دارد یسخت و نرم بستگ یها رساختیز از یبیو اختراعات به ترک ها دهیا انیجر دیتول یشهرها برا ةندیآ تیقموف
 ییااجتمعاع و گردهمع   یهعا  مکعان  نرم بعر  یها رساختیز .است نینماد یها عمارت و یادار یها ساختمانمسکن،  یها توسعه ،ها جاده گذشته است و شامل

و  یکعار  یهعا  مکعان  خارج از اغلب) یساز شبکه و دهیتبادل ا مالقات، برای یمطلوب یانسان طیمح شود تا می متمرکز یعموم میس یب مناطق ای ها کافه مانند
 .کنند جادیمنافع متقابل( ا ریدر مس

Renz, 2015: 6 

 دایفلور
(2002) 

 انیع ب یآزاد ،یزنعدگ  تیفیک به توان یم نرم یتورهاکخالق هستند. از جمله فا ةطبق یزندگ انکمة کنند نییتع «سخت» یتورهاکفا دربرابر «نرم» یتورهاکفا

 و طرفعدار  «لیبعد »خعالق همعواره    ةطبقع  .کعرد  اشعاره  غیعره  و متنوع تیو جذاب، سطوح تسامح و تساهل و جمع یفرهنگ طینو، مح یها دهیابرای طرح 

 .دارند تکحر یبرا زیادی لیپتانس و هستند شیدگراند اریبس ،برند یم باال لذتاز درآمد  ها آن .است «منیبوه» یزندگ یها سبک
Liu, 2015: 19 

خعالق   یبعارز شعهرها   ةمشخصع  سعه  .باشعند داشعته   یتنوع و تسامح فرهنگع  ،ینوآور مانند یصیخصا که دهند یم حیترج یزندگ یرا برا ییها مکان مردم
 .هلتسا و تسامح و استعداد ،یفناورعبارت است از 

Florida, 2005: 
33 

نیعز  خعالق   یشعهرها  تیع موفق یمکان است. محورهعا  ةاز راه توسع« همگان یبرا تر مرفه بهتر و یا ندهیآ یجمع انداز چشم بیتعق» هینظر نیا یاصل هدف
و امکانعات   ینیبعازآفر خعالق ) و  یرهنگع ف یبودن مکان و توسعه، استفاده از راهبردهعا  فرد منحصربه خالق با یوکارها کسبکارکنان و  تیجذاب وندیپ شامل
0«یمیقد هیپا شرکت ستمیس» از خالق شهر گفتمان (2002) دایفلور به اعتقاد. است (یرفاه

بعر جعذب کارکنعان و     یو مبتنع  هیع معردم پا  سعتم یس به سمت 
 .است سوق یافته خالق یوکارها کسب

Byrne, 2013: 
24 

افعراد   ،کنعد خعوب را فعراهم    یمکعان  تیع فیشهر بتوانعد ک  کیکه  یصورت در .«کنند تیتبع ها شغلافراد از » هنکیا یجا به «کنند یم تیاز افراد تبع ها شغل»
 یمبتنع  یاجتمعاع  جعو  شامل خوب یمکان تیفیک یاصل عنصر .گیرد صورت می خالق و مولد یها تیفعال در یگذار هیسرما و شوند میخالق در شهر ساکن 

 .است یدگرنیدربرگ و یآزاد تساهل، و تسامح بر

Kooijman and 
Romein, 2007: 

2-3 

 ،بودنبعاز  و معدارا  ،تیع خالق ،اسعتعداد  ،ینعوآور  و یفنعاور  ،فرهنگ ،یسرزندگ ،خاص یامکانات رفاه ،تنوع عبارت است از: دایفلور ةینظر در یدیکل عامل ده
 .تیو امن یداریپا ط،یمح ،یشناس ییبایز

Trip, 2007: 31 
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 یساز نیجانشاسکات(، اقتصاد )ساساکی(، ) ینیبازآفراز قبیل  ییها جنبهشهر خالق بر  نظران صاحب سوم ةستد

کالن  یها انگاره ها آن درواقع. اند کردهبیشتری  دیتأکپرت( خالق )شدن صنایع فرهنگی و  یا خوشهمارکوسن( و واردات )

 (.0جدول ) اند کردهتحلیل  رت یجزئ طور بهو  اند دادهنسل اول را بسط  نظران صاحب

خالق شهر یاتوسعه نررانصااب .9 جدول

منبعیدیکل میمفاهپردازهینرر

 یساساک
(2004) 

کعه   یبخشع شعود؛   اسعتفاده معی   متوسعط ة از طبقع  یخاص یها بخشجذب  یهنرها و فرهنگ برا ،خالق شهر کردیرو
 .شوند یمه در نظر گرفت یشهر یو اقتصاد یاجتماع ییشکوفا دیکل عنوان به

Lowes, 2015: 

67 

 یهعا  تیع فعالخعالق و نوآورانعه را از راه    عیو صعنا  دهنعد  یمهنرها و فرهنگ را پرورش  دیجد یکه روندها ییشهرها
 و« نوآورانعه  یهعا  طیمحع » از یاریبسع  ،بخشعند  یم ارتقا یو شهروندان عاد گران نشیآفرهنرمندان،  کیانرژ یفرهنگ

بعرای   ییهعا  حعل  راه همراه هستند تا یا منطقهو  یاجتماع محل تیظرف با و دنریگ یبرممتنوع را در« خالق یها طیمح»
 بیابند. نیکره زم شدن گرم مانند یجهان یطیمح مسائل حل

Sasaki, 2008: 
80-81 

خعالق و   یاسعتعدادها  ییو شعکوفا  یزندگ تیفیک شیافزا یخالق برا یکارکرد شهرها نیتر مهمخالق  طیمح جادیا
 انجعام  خالقانعه  طعور  بعه خالق توانا، حل مسائل را  طیمح . استو نخبه  یشهروندان معمول انینوآورانه در م یها دهیا

 .دهد می

Hagihara,2010: 

2 

 اسکات
(2006) 

خعالق کعه    عیصنا ةتوسع یبرا ،یو دگاهید از .کند ینم جادیشهر خالق را ا کیخودکار،  طور به خالق ةطبق افراد جذب
خعاص و   یهعا  تخصعص  یحعاو  یکعار بزرگع   یروین دیبا ،کنند یمشهر خالق عمل  کی یاقتصاد یموتورها عنوان به

 .میکار داشته باش یروین نیاز ا تیحما یالزم برا عیصنا

Sasaki, 2010: 
54 

 هیشعب  یزیع چ تعوان  یمع  ،اند شدهاستخدام  یمختلف یها بخشاز کارکنان خالق در  یبزرگ یها گروهکه  ییشهرها در
 طیشعرا  در .کعرد  مشعاهده  گعر ید یشهر از سو یفرهنگ طیطرف و مح کیاز  دیتول ستمیس را میان ظهورنو ای همعادل

تحقعق   یبرا یاصل ةشالود و کنند یم تیتقودهند،  می شیرا افزا گریکدی یفیمعادله عملکرد ک نیهر دو طرف ا آل دهیا
و اقعدامات   یمحلع  یتوسعه اقتصعاد  یها هبرنام یبررس با سراسر جهان گذاران استیس .دهند یم لیشهر خالق را تشک

 اند. را آغاز کرده گریکدیبه  وابسته دوگانه ةمعادل نیا شناخت ،یفرهنگ جیترو

Scot, 2006: 10 

 مارکوسن
(2006) 

0واردات یساز نیجانش طرفدار مدل یو
 یسعاز  متنعوع مصعرف در منطقعه،    شیافزا منظور به خالق عیکه بر صنا است 

دارد کعه   اصعرار  نیبنابرا دارد؛ تمرکز محور اطالعات و نینو دانش عیبر توسعه صنا دهیچیپ ینسانا هیکار و سرما یروین
 .دارد ییبسزا تیخالق اهم یدر شهرها یو اقتصاد یفرهنگ ،یمختلف اجتماع سطوح نظر نقش هنرمندان از لیتحل

Sasaki, 2010: 

54 

 یاز هعر منبعع   تیع خالق .کننعد را شکوفا  تیخالق ةمقول نندتوا ینمخالق  یشهر خالق، تنها هنرمندان و استعدادها در
امعر   نیع ا .دهعد  یمع  قعرار  معدنظر  نوآورانعه و مبتکرانعه   یا وهیش که مسائل را به یکس از جمله هر ؛شود یجار تواند یم
 .شود یعموم خدمتگزاراندانشمندان و  ،تجار ،یشامل مددکاران اجتماع تواند یم

Durmaz, 2012: 

24 

کعار و   ةدومنظعور و  یهنر یها ساختمان ،ها انجمن مانند یهنر یباور است که وجود فضاها نیا بر (2006مارکوسن )
 نیبنعابرا  ؛شعود  یمع منجر  یهنر یو جذب استعدادها ها شبکه لیبه تشک یشینما یهنرها تر کوچک یو فضاها یزندگ
 بعا بلکعه   ،کنعد  ینمع دانش کمعک   دیتول کمک به تنها یبه رشد اقتصاد»کوچک  یو شهرها ها شهرک خالق در ةطبق

 .«کند میکمک  یبه رشد اقتصاد زین یتوسعه اقتصاد یو نهادساز دیجد یها دهیا انتقال

Petrov, 2007 

 پرت
(2008) 

بعا   یعمعود  یهمکعار  ةشعبک  کعه ندارند  نیا جز یا چاره ،یجهان یدر بازارها ماندن زنده یبرا و خالق یفرهنگ عیصنا
 ،ها خوشه تیکل ةدهند لیتشک یها شبکه یفیک یمحتوا تیاهم. 0 :دارندعمده  یژگیو سه ها آندهند.  لیتشک گریکدی

، روابط اعتمعاد متقابعل   شیبراساس افزا یرپولیغمعامالت  تیاهم .8 ،آن گسترش و «یضمن دانش» تبادل روند ویژه به
 نیع ا لیع به تحل دیبلکه با ،دارد تیاهم یو اقتصاد یاجتماع یرهایمتغ لیتحل تنها نهخالق،  ةخوش کی لیتشک یبرا .0

 .دهند یمو منطقه انطباق  شهرة گسترد یخود را با بستر فرهنگ یعیصنا نیپرداخت که چگونه چن زیامر ن

Ptatt, 2008; 

Sasaki, 2010: 

54 

 یتوسععه اقتصعاد   ةنقطع  نیبعاالتر کعه   مبنا دانش اقتصاد. 8 ،تیخالق. 0 دارند: یژگیو پنجخالق  یشهرها پرت باور به
در  کننعده  تیع حما و کننعده  لیتسه ینقشکه  یفرهنگ تیفعال. 0، شود یم آن شناخته ةستار عنصراست و اقتصاد خالق 

و منعابع الزم   هعا  مهعارت  بر دیتأک .5، است تر جامعکه خالق  ای یاقتصاد فرهنگ .4 دارد، میمستق یارزش اقتصاد جادیا
 .ینگخالق و فره یها یخروجو  یعال تیفیبا ک دیتول یبرا

Pratt, 2010: 14 
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1. Import-Substitution Model 



 707یشهرخالقهاشاخصوهامؤلفهکاربستروشمرورسیستماتیکادبیاتدرشناساییابعاد،

 

مثال، از ؛ برای اند ستهینگرخاص به شهر خالق  ییها جنبهشهر خالق از  ةنظری نظران صاحبگفت بیشتر  توان یم

. به شود یماقتصادی  ةتوسعشدن جغرافیایی تنوع و افراد بااستعداد در شهرها موجب رشد و شتاب  یا خوشهدیدگاه جاکوبز، 

شهر  ةرشد شهری است. هال در زمین ةکنند نییتعشهری خالق، عنصر  یها طیمحمتنوع ناشی از  یها مهارتان دیگر، بی

کرده است. الندری معتقد است تنها راه درمان  دیتأکآمیختگی اجتماعی و عقالیی و تنوع  ،شدن صنعتی یا خوشهخالق بر 

صنایع سنتی، نبود احساس تعلق جمعی، زوال کیفیت زندگی، افول مانند ساختاری شهری در جهان معاصر  یها بحران

شکوفایی و کامیابی ملل را  راهبردهای شهر خالق، ، تکیه بر شهر خالق است.یساز یجهانناشی از  یها چالشتهدیدها و 

 نیز دیدج یمبنا دانشکلیدی اقتصاد  دراهبر است.شهری  یگذار استیس. از دیدگاه ساساکی، خالقیت کانون زنند یمرقم 

. ساساکی بر کند یمو مسائل شهری را حل  ها چالش یخوب بهمحیط خالق توانا،  همچنینخالقیت فناورانه و هنری است. 

 یگذار استیسحامی خالق،  یها رساختیزشهروندان، تقویت  ةشهروندان، زندگی هنرمندانهمة  یشیاند خالق

جذب نخبگان و صنایع  ةدوسوی ةاست. اسکات بر رابطکرده  دیتأک، اقتصاد خالق و مدیریت عمومی خالق یطیمح ستیز

. مارکوسن طرفدار کنند یمو تقویت دهند  میو هر دو طرف این معادله عملکرد کیفی یکدیگر را افزایش  دارد دیتأکخالق 

 ةماینیروی کار و سر یساز متنوعافزایش مصرف منطقه،  منظور بهواردات است که بر صنایع خالق  یساز نیجانشمدل 

این دو  به اعتقاد ویکه  دارد دیتأک« ساختار اجتماعی خالقیت»و « محیط خالق» است. پرت برکرده انسانی پیچیده تمرکز 

فرهنگی، شهری و  یگذار استیساجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی برای یکپارچگی کارآمد  یها نهیزمهمة باالتر از  عامل

مانند نرم  ییها مشخصهاست که دارای  ییها مکانارجحیت نخبگان زندگی در  دیدگاه فلوریدا، از صنعتی حیاتی هستند.

، تنوع و تسامح ها تفاوتو جذاب، فضای باز، درک  یط فرهنگینو، مح یها دهیاطرح  یبرابیان  یآزاد داشتن نوآوری،

با خالق است که  یکارهاو کسبپایه و مبتنی بر جذب کارکنان و  مردم یشهر خالق سیستم ،فرهنگی باشند. از دیدگاه وی

محیط اجتماعی دگراندیش، بخش عمومی فعال، محیط اقتصادی خالق و فناورانه، امکانات رفاهی مانند فاکتورهایی 

 و براساس دیدگاهاست. بر همین مبنا همراه مطلوب، محیط طبیعی پاکیزه، محیط کالبدی سرزنده و محیط نمادین 

است که تاکنون  یا هینظر نیتر کاملشهر خالق  ةنظری توان گفت میپرت و ساساکی فلوریدا، الندری، مانند  ینظران صاحب

های  نظریه ازالندری  فلوریدا و یها دگاهیدی نوآورجامعیت و حاضر، ة مقالاز دیدگاه  مطرح شده است. ندهیآشهر  ةدر زمین

 حل راه، الندریاز دیدگاه  ؛ زیرااستوار است بر مبنای این نظریهنیز حاضر ة مقالکانون نظری  .بیشتر است نظران صاحبدیگر 

فلوریدا بر ایجاد محیط مدارامحور  همچنینشهر خالق است. ة ینظر یها مؤلفه، اتکا به ابعاد و شهرها کالنمشکالت متعدد 

 است.کرده  دیتأک شهرها کالن ةالگوی آیند عنوان بهخالق و تحقق شهر خالق  ةو جذاب برای جذب طبق

پژوهش روش
شناسایی و سنتز مطالعات  کمک بهشهر خالق  یها مؤلفهبارة ادبیات جدید درسنجش این ارزیابی سیستماتیک،  هدف

 یا نهیزم ةروش این ارزیابی سیستماتیک از رویکرد ارزیابی ادبیات نظریخاص است.  ةدر این حوز دسترس قابلجدید 

عبارت است از  ارزیابی سیستماتیک ةمراحل تکرارشوند ها آناز دیدگاه  .کند یم( تبعیت 8300همکاران )ولفسوینکل و 

 شود. ها پرداخته می که در ادامه به بررسی هریک از آن ، انتخاب، تحلیل و سنتزوجو جستتعریف، 
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تعریف

 یها بحثبراساس  که واقعی انجام شده است یوجو جستقبل از  است ارزیابی ةحوزکردن  مشخصکه گام اول ارزیابی 

. تعریف شامل شناسایی پایگاه شده است مند قاعدهمطالعات دوباره تنظیم و  یوجو جستدر طول  ؤلفانم تکراری میان

و بررسی هرگونه پایگاه  وجو جستاصطالحات خاص بارة در یریگ میتصم ،مرتبط، تعیین خطوط کلی متناسب یها داده

موارد خاص  عنوان بهالتین  یها کتابمقاالت و  ،ها نامه انیپااکتشافی اولیه،  یوجوها جستبراساس  است.مرتبط  یا داده

و  8338) دایفلوربوده که اصلی  ییها مؤلفهبراساس  وجو جستانتخاب اصالحات خاص . اند شدهانتخاب  وجو جست

 .اند ارائه کرده( اهل، استعداد، فناوری، تنوع، نوآوری)تسامح و تس (8303و  8332) یساساکو  (8333) یالندر، (8339

وجوجست

و  ها کتاب، ها نامه انیپا یوجو جستیند به اانجام شد. در این فرروز  00به مدت  0031در مردادماه  وجو جستفرایند 

فهرست  .اند شدهمنتشر  8307-8333زمانی  ةپرداخته شد که در بازآن  یها مؤلفهبا شهر خالق و  مرتبطمقاالت 

و برفی  گلوله یوجو جستبرای ادبیات اضافی بر مبنای فصیلی ت یوجو جستبخشی از  عنوان بهمنابع معتبر  یها رفرنس

، خطوط کلی، چکیده و کلمات مؤلفانعنوان، بارة اطالعات در و ها رفرنس ةهم پایش شده است.دستی  یوجو جست

 .شدندذف تکراری حنتایج و  یافتندانتقال  X7.4 ورژن Endnoteافزار  نرمبه  ،کلیدی

انتخاب

توافق و اجماع نظر  پایش کردند تا به دو بار راموارد دانلودشده همة و واژگان کلیدی  ها دهیچک، ها عنوانهریک از  مؤلفان

متن اطالق شد.  خالق شهر های مؤلفهو  خالق شهر پردازان نظریه، خالق . مطالعات واجد شرایط به شهردست یابند

. شدندمطالعه  دقت بهبار دیگر  ند،تشخیص داده شد طیواجد شرا تر قیدقکامل موارد دانلودشده که برای بررسی بیشتر و 

از نویسندگان اصیل درخواست  ،نبود ریپذ امکانالکترونیکی  یها تیسااز  طیواجد شراامکان دانلود مقاالت و موارد  وقتی

 .شدتعداد مقاالت اضافه به و 

تحلیل

را مستقل  شده نییتعمقاالت متوالی  طور بهکه ارزیابان تقسیم شد میان مساوی  شکلی بهشده  متن کامل مقاالت بازیابی

ارزیابی و  ةبا حوز شد یمدیدگاه یا مفاهیمی که فرض : فرایند کدبندی باز، شدانجام  صورت نیبد؛ این امر کردندتحلیل 

 .اهداف پژوهش مرتبط است

سنتز

فضایی، اجتماعی،  ابعاد ملشاد گوناگون شهر خالق بعهفت ، ها مضمونادغام و پایش مفاهیم و براساس نویسندگان 

 شناسایی مرتبط با این ابعاد به تفکیک ةمؤلف 82سپس  کردند. مشخصرا اقتصادی، فرهنگی، ساختاری، نهادی و انسانی 

ارزیابی از مقاالت منتخب صورت  گونه چیهدر این میان، ادبیات استخراج شد. از  ها آنمتناسب با   شاخص 000 تیدرنهاو 

 از، شناخت چندانی گرفتاسمی صورت  یها گروهو  ها واژهبراساس  ها دادهاینکه تحلیل  نگرفت. با توجه به

 آن مقاالت حاصل نشد. یها یشناس روش
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 هایافته

مورد  70بر مبنای موضوع پژوهش،  شد.مورد  000منتهی به شناسایی  ها دهیچکو  ها عنوانبراساس اولیه  یوجو جست

 یوجو جست. مدنظر قرار گرفتندبرای تحلیل نهایی  ها آنمورد از  88 تیدرنهاو  ندشدشایستگی ارزیابی کامل تشخیص داده 

 وضوح بهمتون انتخابی . انجامیدکتاب، مقاله، تز، گزارش آماری و تحقیقاتی  شاملاز منابع اسنادی  یا گستردهنهایی به طیف 

زمانی، مکانی و نظر از  شده یبررسموارد مة ه(.0شکل هستند )شهر خالق  یها شاخصو  ها مؤلفهابعاد،  ةدهند انعکاس

 .شهر خالق اقدام شد یها شاخصو  ها مؤلفهبه استخراج ابعاد، نیز  تیدرنها .شدندبودن تحلیل  یا کاربردی یا هینظر

 

پژوهش اتیادب کیستماتیس یابیارز مراال نمودار .8لشک

 8931،نگارندگان:منبع

تحلیلزمانی

مستند  ةاولین مقال انجام شد.زمانی مستندات  یها مشخصهبرای شناسایی ، تحلیل خط زمانی ها دادهدر اولین گام سنتز 

اجتماع  یها شاخصبارة ( در8338شده ) اولین گزارش چاپسپس  ( است.8333) یالندرمربوط به  ها دادهدر پایگاه  شده ثبت

مرتبط مربوط به  رداخته است. بیشترین مواردسیلیکون سرزنده پ ةپیشرفت تحقق در یریگ اندازهخالق یافت شد که به 

مطالعات انتخابی میزان  ،به بیان دیگر. (درصد 97شود ) یممورد از پایگاه داده را شامل  00بوده که  8308-8337 یها سال

 وضوح به 8شکل . است درصد 3و  3، 3، 00، 07ترتیب مشتمل بر  به 8337و  8308، 8300، 8303، 8333 یها سالبرای 

 .اند شدهشهر خالق چاپ  یها شاخصو  ها مؤلفهابعاد، بارة مطالعاتی است که درتعدد و فراوانی  ةدهند اننش
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پژوهش یهاداده یخطزمانلیتحل.7 شکل

 8931،نگارندگان:منبع

تحلیلمکانی

آمریکا، ژاپن، ایتالیا، متحده  تاز قبیل ایاالبیشتر مطالعات در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی ، نتایجبراساس 

بیشترین مطالعات مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا و . انجام شده است کنگ هنگچک، بریتانیا، کانادا، اسپانیا، 

اروپا و آمریکا انجام  ةمطالعات در کشورهای اتحادی درصد 77 تقریباً بیان دیگر،به (. 0شکل ) کاستیآمر ةمتحد تایاال

)ژاپن(،  8کانازاوا، کنگ هنگ)پرتغال(،  0سیلیکون، دوپورتو ةبالتیمور، نیویورک، لندن، درشهرهای در این میان شده است. 

 .هستندشهر خالق  یها مؤلفهاز جمله پیشگامان تبیین دلف تورین و 

      
   

        
   

      
      
         
  

       
   

       
   

    
   

      
   

         
   

                   

 

پژوهش یهاداده یمکانلیتحل .9شکل

 8931،نگارندگان:منبع

                                                           
1. Do Porto 
2. Kanazawa 
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بودنمطالعاتیاکاربردییاهینرر

و ابعاد شهر خالق  ها مؤلفه ،ها شاخص ةارائکیفی به  صورت بهمورد(  7) درصد 08 ،شده یبررس یها دادهمجموع از 

شهر خالق  یها شاخصو  ها مؤلفهکمی و عملیاتی به تبیین و تحلیل  صورت بهنیز  ها آنمورد(  09) درصد 12 .اند پرداخته

 (.0شکل ) اند کردهاقدام 

 

پژوهش یهاداده یخطزمانلیتحل .4شکل

 8931،نگارندگان:منبع

شهرخالقیهاشاخصوهامؤلفه،ابعاد

از  یا مجموعهدارای  ها آناز یک هر که (9شکل ) وجود داردبعد کلیدی برای شهرهای خالق  هفت، مستندات براساس

بعد مرور سیستماتیک ادبیات،  یها افتهیساس برا .شود یمپرداخته  ها آنهستند که در ادامه به  ها شاخصو  ها مؤلفه

 ، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری،اقتصادیابعاد  .ردیگ یبرمشهر خالق را در یها شاخصمجموع  درصد 21/03 فضایی،

 02/00و  درصد 09/00، درصد 13/09، درصد 77/08، درصد 02/00، درصد 02/00 معادل ترتیب انسانی و نهادی به

مربوط به ابعاد فضایی، اقتصادی،  یها مؤلفه ددر پژوهش حاضر، سهم تعدا .هستندر خالق شه یها شاخصکل  درصد

 89، درصد 70/03، درصد 70/03، درصد 70/03، درصد 00/80ترتیب  اجتماعی، فرهنگی، ساختاری، انسانی و نهادی به

 است. درصد 70/03و  درصد 70/03، درصد

 

شهرخالق یهاشاخص و هامؤلفه ینسبتفراوان.7 شکل

 8931،نگارندگان:منبع
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شهرخالقفضایییهاشاخصوهامؤلفه

که دارد و امکانات رفاهی  برندینگ ،محیط کالبدی ،یریپذ ستیز ،شهر ئةبازارا، یریپذ یدسترس یها مؤلفه، بعد فضاییدر 

مجموع  درصد 70/03 حدود یریپذ یدسترس ةمؤلف که یطور به دارند؛شاخص  9و  0، 7، 9، 9، 0ترتیب  به ها آنهریک از 

محیط کالبدی، برندینگ و امکانات رفاهی ، یریپذ ستیزشهر،  ةبازارائ ةمؤلف .شود یمشهر خالق را شامل  یها شاخص

شهر خالق را شامل  یها شاخصمجموع  درصد 21/07و  درصد 70/03، درصد 89، درصد 21/07 ،درصد 21/07حدود 

میان و برندینگ کمترین گستردگی را در  یریپذ یدسترس یها مؤلفهبدی بیشترین و محیط کال ةمؤلفبنابراین، ؛ شوند یم

 .دارندخالق فضایی شهر بعد  یها شاخص

خالق شهر ییفضا بعد یهاشاخص و هامؤلفه .4جدول
منابعهاشاخصهامؤلفهبعد

 ییفضا

 یریپذ یدسترس
 ها فرودگاه تعداد ةسران

Correia, 2012 منطقه هر در گراهبزر طول زانیم 
 در هر منطقه آهن راه طول زانیم

 شهر بازارائه

 Landry, 2000 شهر 93 یباال قدمت با ییها محله تعداد
 خود یعموم امکانات ریسا و یفرهنگ ،یمحل دیتول ،ها ارزش ،ها نگرشبارة در شهروندان نفس اعتمادبه زانیم

Vanova, and Miskovicova, 2014 
 مردم یگوناگون و متنوع برا یها فرصت و ها انتخاب ،ها تجربه ةارائ یبرا ها شگاهینما یبرگزار تعداد

 Saal et al., 2002 یفرهنگ یفضاها تعداد
 Vanova, and Miskovicova, 2014 غیره و ها جشنواره دادها،یرو ،ها پارک ،ها جاذبه ،هاغذا تعداد

 یریپذ ستیز

 نفر 0333 در هر شده ثبت جرائم تعداد

Correia, 2012 
 یبهداشت مراقبت امکانات تعداد ةسران

 فراغت اوقات و یحیتفر یکاربر در نیزم درصد
 متیق سطح یمل شاخص

 شاد ةاریدر شاخص س شده تجربه رفاه ةنمر

 یکالبد طیمح

 Trip, 2007 اصیل یها محله تعداد
 Lewis and Donald, 2010 یسوار دوچرخهو  ادهیدار عابران پمتنوع و دوست یعموم یفضاها تعداد

 سخت و نرم یها رساختیز تیفیو ک طیشرا
Vanova and Miskovicova, 2014 ستیز طیمح سازگار با یها رساختیز درصد 

 تیفیمدارس باک تعداد
 متنوع یاندازها چشم و ها المان ،نمادها ،ها نشانه داتعد

Vanolo, 2009 
 شهر یمیقد یهنر یها راثیم ینیبازآفر درصد

 نگیبرند
 ونسکویفرهنگ  یها تختیپا تعداد

Correia, 2012 ونسکوی یجهان راثیمندرج در فهرست م یها ساختمان تعداد 
 0نیشلیم یها ستاره تعداد ةسران

 یرفاه امکانات

 ها پارک و زبا یدر فضا یامکانات ورزش ،یفرهنگ یها جشنواره تعداد
Vanova and Miskovicova, 2014 

 ها رستوران و ها کافه تنوع ،یتخصص یها مغازه ،یتخصص یها کتابخانه تعداد
 ناملموس اینامشهود  راثیم ،یشناس باستانو  یمعمار راثیم تعداد

INTELI, 2011 
 اقامت امکانات تعداد

 Trip, 2007 (سوم یفضاها) یررسمیغ یها ستنش ی( برایعموم مهین) یعموم یفضاها داتعد

شهرخالقاقتصادییهاشاخصوهامؤلفه

به بیان  .دارندشاخص  2و  9 ،1ترتیب  که بهدارد  اقتصاد فرهنگیو  نوآوری، اقتصاد خالق شاملکلیدی  ةمؤلفبعد اقتصادی سه 

 درصد 08/81نوآوری،  ةمؤلف. دهد یمپوشش بعد اقتصادی را  یها شاخص درصد 92/00حدود اقتصاد خالق،  ةمؤلفدیگر، 

از  ؛ردیگ یبرمبعد اقتصادی را در یها شاخص درصد 00/08اقتصاد فرهنگی  ةمؤلف و شود یمبعد اقتصادی را شامل  یها شاخص

 .نوآوری اختصاص یافته است ةمؤلفبه  نیز کمترین شاخص دارد.اقتصاد فرهنگی بیشترین شاخص را در این بعد  ةمؤلف، رو نیا

                                                           
1. Michelin Stars 
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خالق شهر یاقتصاد بعد یهاشاخص و هامؤلفه.7 جدول
منابعهاشاخصهامؤلفهبعد

 یاقتصاد

 خالق اقتصاد

 Pratt, 2010 یناخالص داخل دیخالق از درصد تول عیصنا ةافزود ارزش
 Sasaki, 2003 شهروندان در مقایسه با هنرمندان، دانشمندان و صنعتگران درصد

 Gossling and Rutten, 2007 کارکنان کل در مقایسه با خالق عیشاغل در صنا یها یا حرفه تعداد
 Oliveira, 2011 صادرات کل از خالق اقتصاد سهم
 HKSAR, 2004 اقتصاد کل از کیالکترون تجارت درصد

 Oliveira, 2011 شده استخدام نکسا تیو جمع کتیها عیصنا در نانکارک میان نسبت

 ینوآور

 یالملل نیب در بازار دار مارک روش محصوالتف درصد
HKSAR, 2004 

 نینو یها یفناور درصد
 توسعه و پژوهش ةنیهز درصد

Gossling and Rutten, 2007 
 نفر ونیلیم 0 هر برحسباختراعات  ثبت تعداد

 Kloudova and Stehlikova, 2010 ثبت اختراع یها درخواست تعداد

 یفرهنگ اقتصاد

 شدهبرگزار یو تعداد تئاترها روزنامه ةگردش روزان ةرانس
Ramos et al., 2016 

 ریاخ سال کی در شده ثبت یها شگاهینما تعداد ةسران
 یقیموس عیصنا ةسران در یمال گردش

KEA European Affairs, 2009 

 تیجمع نفر ونیلیم یک هر به ازای یطراح یها برنامه تعداد
 نمایس عیصنا ةسران در یمال گردش

 در سال دشدهیتول ةبرجست یها لمیف تعداد ةسران
 در سال منتشرشده یها کتاب تعداد ةسران

 کتاب عیصنا سرانه در یمال گردش

اجتماعیشهرخالقیهاشاخصوهامؤلفه

 0و  2، 2ترتیب  که بهدارد و هنجارها  ها ارزشاجتماعی و فضای  ،شامل تسامح و تساهل ،کلیدی ةمؤلفبعد اجتماعی سه 

بعد اجتماعی شهر خالق را پوشش داده است.  یها شاخص مجموع درصد 00/08 ،تسامح و تساهل ةمؤلف .دارند شاخص

این  یها شاخص درصد 73/09 و هنجارها، ها ارزش ةمؤلف و هاست شاخص درصد 00/08ل اجتماعی معادفضای  ةمؤلف

 بعد را دربرگرفته است.

خالق شهر یاجتماع بعد یهاشاخص و هامؤلفه .1ولجد
منابعهاشاخصهامؤلفهبعد

یاجتماع

 و تسامح
تساهل

 Ramos et al., 2016کشور از خارج متولد افراد درصد
یخارج انیدانشجو تعداد

Bowen et al., 2006 
 شهر و مذاهب ها تیاقل تعداد

 دارند ها تیاقل با نهمداراگو یها نگرش که یتیجمع درصد

KEA European Affairs, 
2009 

 یربومیغ یها لمیف بازار سهم
 یدر اشتغال فرهنگ ها تبعه سهم

 ها رسانه تعداد
 ARC Centre of تیجمع تنوع زانیم

Excellence, 2012 

 جو

یاجتماع

ها فرهنگ خرده و یخارج تیجمع درصد

Vanova, and 
Miskovicova, 2014 

اجتماع و داوطلبانه/ یخصوص ،یعموم یها بخش درصد
تنوع اجتماع درصد

شهروندان مشارکت زانیم
یمدن یها انجمن درصد

شهر در یریادگیو  دانش یها سسهؤم درصد
 شهروندان یریادگی ةنیزم فعال در یها سسهؤم درصد

یمحل یاستعدادها پرورش درصد

 و ها ارزش
هنجارها

 ،یاریهم ای یهمکار ،(کنترل) یکارآمد کنش متقابل، حس ،یاعتماد نهاد ،یاعتماد عموم شاخص
0یانگریخودب

مقابل بقا 
HKSAR, 2004 یخارج مهاجران اشتباهات و حقوق به نگرش و حقوق بشر دربارة نگرش

یسنت یها ارزش مدرن در مقابل یها ارزش یها شاخص

                                                           
1. Self-Expression 
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فرهنگیشهرخالقیهاصشاخوهامؤلفه

که دارد  و مشارکت فرهنگی ها ارزششامل محیط فرهنگی، گردشگری، هنجارها و  ،اصلی ةمؤلفبعد فرهنگی چهار 

بعد فرهنگی  یها شاخص درصد 00/00محیط فرهنگی معادل  ةمؤلف .دارندشاخص  0و  1، 0، 1ترتیب  به ها آنهریک از 

بعد  یها شاخص درصد 00/00 ها ارزشهنجارها و  ةمؤلف. هاست شاخص رصدد 11/01گردشگری برابر با  ةمؤلفاست. 

. شود یممحسوب این بعد  یها شاخص درصد 11/01مشارکت فرهنگی  ةمؤلف و دیآ یمشمار  فرهنگی شهر خالق به

 یها مؤلفهو کمترین به  ها ارزشمحیط فرهنگی و هنجارها و  یها مؤلفهبعد فرهنگی به  یها شاخصبیشترین 

 .اختصاص داردشگری و مشارکت فرهنگی گرد

خالق شهر یفرهنگ بعد یهاشاخص و هامؤلفه.7 جدول
منابعهاشاخصهامؤلفهابعاد

 یفرهنگ

 یفرهنگ طیمح

 ساالنه در هر خانوار یفرهنگ یها نهیهز متوسط

KEA European 
Affairs, 2009 

 (سال در بار کی حداقل) یفرهنگ یها تیفعال در گانکنند شرکت درصد
 یعموم ینماهایتعداد س ةسران
 یعموم یها موزه تعداد ةسران
 یکنسرت عموم یها سالن تعداد

 کشورها در نمایس شینما صفحات تعداد

 یگردشگر
 موزه هر در دکنندگانیبازد تعداد

Correia, 2012 ها هتل تعداد تختخواب ةسران 
 یگردشگر مؤسسات اشغال زانیم

 ها ارزش و هنجارها

 خالقانه تیفعال تیاهم زانیم

HKSAR, 2004 

 مدرسه سن در ها بچه خالقانه تیفعال ارزش زانیم
 یفرهنگ یها تیفعال و هنرها ارزش

 مکان فرهنگ و هنر شرفتیپ از اجتماعرهبر  یطرفدار زانیم
 یفرهنگ یها تیفعال در سن مدرسه و یها بچه یهنرها زانیم

 یجعل ای ینقد یکاالها دیخر یبرا اخالق ارزش

 یفرهنگ مشارکت
تیکل جمع در مقایسه با یفرهنگ یها برنامه یحضور در اجرا تعداد

HKSAR, 2004 شود یم یشخص ةاستفاد یبرا نترنتیا صرف هفته در که ییها ساعت نیانگیم 
 تیکل جمع بادر مقایسه  یفرهنگ یها موزه دکنندگانیبازد تعداد

ساختاریشهرخالقیهاشاخصوهامؤلفه

زیرساخت ، ارتباطات، آزادی بیان، فناوری اطالعات و فسادشامل ادراک  دارد که اصلی ةمؤلفبعد ساختاری هفت 

، 0ترتیب  بهنیز  ها مؤلفهاین هریک از . استزیرساخت مالی و کارآفرینی زیرساخت حامی خالقیت، ، یفرهنگ-یاجتماع

بعد ساختاری شهر  یها شاخص درصد 99/0ادراک فساد حدود  ةمؤلف که یطور به دارند؛شاخص  9و  8، 0، 1، 9 ،8

فناوری اطالعات و ارتباطات  ةمؤلف و هاست شاخص درصد 33/3آزادی بیان برابر با  ةمؤلفخالق را پوشش داده است. 

 ها شاخص درصد 87/87نیز فرهنگی -اجتماعی زیرساخت. دیآ یمشمار  بهاین بعد  یها شاخص درصد 70/88معادل 

کارآفرینی . شود یمشامل بعد ساختاری را  یها شاخص درصد 99/0زیرساخت حامی خالقیت حدود . شود یممحسوب 

بعد ساختاری شهر خالق را  یها شاخص درصد 70/88حدود نیز زیرساخت مالی . هاست شاخص درصد 33/3معادل 

 فرهنگی اختصاص دارد.-زیرساخت اجتماعی ةمؤلفبعد ساختاری به  یها شاخصین بیشتر رو نیاز ا دهد؛ میپوشش 

بعد ساختاری شهر خالق را پوشش  یها شاخصادراک فساد و زیرساخت حامی خالقیت کمترین  یها مؤلفه که یدرحال

 .اند داده
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خالق شهر یساختار بعد یهاشاخص و هامؤلفه.1 جدول
منابعهاشاخصهامؤلفهبعد

 یاختارس

 HKSAR, 2004 فساد شاخص فساد ادراک

 انیب یآزاد
 Florida, 2015 یژاد و ن یقوم یها تیاقلو  انیب یآزاد ازیامت

 HKSAR, 2004 مطبوعات یآزاد ازیامت

 ارتباطات و اطالعات یفناور

 یشخص یها انهیرا استفاده از درحال یخانوارها درصد

Bowen et al., 2006 

 نترنتیمتصل به ا یخانوارها یشخص یها انهیرا درصد
 نترنتیمتصل به ا مؤسسات درصد

 تیجمع کل از نترنتیا به متصل همراه تلفن مشترکان تعداد
 تیسا وب /صفحه وب یدارا مؤسسات درصد

 یفرهنگ-یاجتماع رساختیز

 نهاد مردم یها سازمانة سران

HKSAR, 2004 

 یعموم یها بخانهکتا یها کتاب تعدادة سران
 یعموم یها کتابخانه کاربرانة سران

 ها موزه تعداد
 تیکل جمع در مقایسه بافرهنگسراها  تعدادة سران

 یخیتار آثار تعداد
 Sasaki, 2003 یفرهنگ مؤسسات و ها کتابخانهتئاتر،  ،پژوهشی مؤسسات ،یمدارس فن ،ها دانشگاه تعداد تیخالق یحام رساختیز

 ینیکارآفر
 کار یور بهره شاخص

HKSAR, 2004 مؤسسات تعداد کل در مقایسه با اسیمق کوچک و متوسط یها شرکت درصد 

 یمال رساختیز

 ریپذ سکیر یگذار هیسرماة سران
Bowen et al., 2006 در بازار بورس و سهام یگذار هیسرما درصد 

 نفر 0333نسبت به هر  سیتأس تازه یها شرکت تعداد
Correia, 2012 وکار کسب یها ستاره یگذار هیسرماة سران 

 وکار کسب شروع یمجوزها اخذ یبرا روزها تعداد

انسانیشهرخالقیهاشاخصوهامؤلفه

 7و  0، 2ترتیب  بهنیز  ها مؤلفههریک از . است استعدادو  0انیمهبو، خالق ةهستشامل دارد که  مؤلفهبعد نهادی سه 

 89/1بوهمیان تنها،  مؤلفهبعد انسانی را پوشش داده است.  یها شاخص درصد 93هسته خالق، ة مؤلف .دارندخص شا

بیشترین  خالق ةهست مؤلفه، رو نیاز ارا در برگرفته است.  درصد 79/00استعداد  مؤلفهرا شامل شده و  ها شاخص درصد

و آن را اند  کرده دیتأک مؤلفهبر این  شدت بهو هال ی، جاکوبز بعد انسانی را پوشش داده است. فلوریدا، الندر یها شاخص

بعد  یها شاخصمعادل نیمی از خالق  ةهست درواقع. اند دانستهشهرها و مناطق ضامن رشد اقتصادی، رونق و شکوفایی 

 را دربرگرفته است. ها شاخصنیز کمترین   بوهمیان ةمؤلف. استانسانی 

خالق شهر یانسان دبع یهاشاخص و هامؤلفه.3 جدول
منابعهاشاخصهامؤلفهبعد

 یانسان

 هسته

 خالق

 مرتبط یها یا حرفه و دانان یمیش ،دانان کیزیف تعداد
Florida, 2005 محاسبات و وتریامپک آماردانان، ،دانان یاضیر تعداد 

 مرتبط متخصصان و مهندسان معماران، تعداد
 (یپرستار جز به) یا حرفه بهداشت و یزندگ علم یها یا حرفه تعداد

Boshma and Fritsch, 
2009 

 ةژیو سیتدر و دبستان از قبل و ییابتدا التیتحص سیتدر ،متوسطه آموزش سیتدر ،یعال آموزش سیتدر و دانشگاه یها یا حرفه تعداد
 پرورش و آموزش

 مرتبط اطالعات متخصصان و کتابداران ،ها ستیویآرش تعداد
 مرتبط با آن یها یا حرفه و یاجتماع علوم متخصصان درصد

 یادار یعموم خدمات یها یا حرفه متخصصان درصد

مرتبط با  یها یا حرفه ،صدا ضبط زاتیتجه و ریتصو یاپراتورها و عکاسان ،یشینما ای و هنرمندان خالق سندگانینو متخصصان درصد انیبوهم
 یسرگرم ورزش، هنر و

Boshma and Fritsch, 
2009 

 استعداد

 شده استخدام نکسا تیجمع و باالتر ای یارشناسک کمدر یدارا باالتر ای سال 89 افراد میان نسبت
Oliveira, 2011 (نکسا تیجمع لک و سال 00-89 افراد میان نسبت) تیجمع یجوان نسبت 

 ,Acs and Megyesi منطقه به ساله02 تیجمع مهاجرت درصد
 یخارج نامتولد تیجمعبارة در طالعاتا زانیم 2009

 یها آموزش فرهنگ و یها حرفه مربوط به یا حرفه متوسطه در هنر، آموزش ةمربوط به دور آموزان دانش درصد) یدانشگاه آموزش درصد
 Ramos et al., 2016 ی(ردانشگاهیغ در آموزش آموزان دانشبا تعداد کل  سهی( در مقایشینما یهنرهارقص و  ،یقیموس ،یو طراح کیپالست هنر) ژهیو

 KEA European متوسطه و ییابتدا آموزش در فرهنگ و هنر به شده اختصاص داده ها ساعت تعداد
Affairs, 2009 نفر ونیلیم 0 هر به به ازایمدارس هنر  تعداد 

                                                           
1. Bohemian 
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نهادیشهرخالقیهاشاخصوهامؤلفهابعاد،

هریک از . است و چارچوب عمومی و سیاسی و مقررات ها مشوقل محیط نهادی، شام دارد که عمده ةمؤلفبعد نهادی سه 

مجموع  درصد 92/00د حدو نهادی،محیط  ةمؤلفبه این معنا که  ؛شاخص هستند 03و  0، 1ترتیب دارای  به ها مؤلفه

 73/09ب ترتی به و چارچوب عمومی و سیاسی مقررات ،ها مشوق ةمؤلف. ردیگ یبرمشهر خالق را درنهادی بعد  یها شاخص

چارچوب عمومی و  ةمؤلفبنابراین  ؛شود یمبعد نهادی شهر خالق را شامل  یها شاخصمجموع  درصد 10/98و  درصد

و  ها مشوقة مؤلف .است برگرفتهرا در ها شاخصو بیش از نیمی از  را دارد مؤلفهسیاسی بیشترین تنوع شاخص در این 

 .دارد ها شاخص ةکمترین گستردگی را در زمیننیز مقررات 

خالق شهر ینهاد بعد یهاشاخص و هامؤلفه .80لجدو
منابعهاشاخصهامؤلفهبعد

 ینهاد

 ینهاد طیمح

کنند یم خالق کار عیکه در صنا یافراد ایهنرمندان  یبرا یاتیمال تیمعاف درصد

KEA European 
Affairs, 2009

یبصر هنرمندان آزاد، سندگانینو ،ها نامه لمیف ،ها لمیفعات، ضبط صدا، مطبو ،ها کتاب در افزوده ارزش بر اتیمال یها نرخ
یتیو حما یمال یها کمکبارة در یاتیمال یها مشوق درصد

فرهنگبارة در میمستق یعموم یها نهیهز درصد
نمایس به دولت یمال کمک درصد

 یعموم ونیزیدولت به تلو ةبودج درصد

و  ها مشوق
 مقررات

 با فرهنگ مرتبط میمستق یعموم یها نهیهز ةسران
Correia, 2012 سندهینو ةشد یآور جمع حقوق و دستمزد ةسران 

 یالملل نیب تیدر فهرست حقوق مالک ازیامت زانیم

 چارچوب

 و یعموم
 یاسیس

اخالق و یهدفمند احساس با یعموم و یاسیس ندگانینما درصد

Vanova, and 
Miskovicova, 

2014 

ساکنان یبرا دسترس قابلشفاف و  یو عموم یاسیس ندگانینما درصد
نفع یذ یها گروه و ها شرکت ،یمحل مقامات میان یهمکار زانیم

 مکان یبرا انداز چشم داشتن
ساکنان توسط محله امکاناتة ادار درصد
شهر یها محلهبه  اراتیاخت یواگذار درصد
اجتماع و داوطلبانه بخش از تیحما درصد
یشهر مسائل یپژوه ندهیآ زانیم

اهداف شهر یریپذ تحقق درصد
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 یریگجهینت

تفکیک مشخصی شهر خالق  یها شاخصو  ها مؤلفهابعاد، دهد میان  می  نشاندر ایران  شدهشرمنت یها مقالهبررسی 

برای انتخاب  یمند نظامو روش ها  در آنجامعیت و پوشش خصوصیت چندبعدی شهر خالق  همچنین .وجود ندارد

ق در اصفهان به فرهنگی شهر خال-اجتماعی یها شاخص( در تعریف 0031) یشبانوجود ندارد. عباسی و  ها شاخص

شاخص نه ثروت، رشد اقتصادی، نوآوری، ذوب فرهنگی، استعداد، خدمات متمرکز بر دانش و شهرنشینی و  ةمؤلفهفت 

اصلی  یها شاخصشهر خالق وجود ندارد و  یها شاخصمعیار مشخصی برای انتخاب  ،. در این پژوهشاند افتهیدست 

تهران، اصفهان، ) رانیا یشهرها کالنبرخورداری بارة در (0039مکاران )هو  یکالنتر .اند مدنظر قرار نگرفتهشهر خالق 

 ةطبق اند از:استفاده کرده است که عبارتعامل چهار از  شهر خالق یها شاخصاز  مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، کرج و قم(

شاخص( و  شش) یگگشودتوسعه و  پژوهش،شاخص(،  دوازدهتنوع )شاخص(، استعداد و  ده) یرفاهخالق و امکانات 

بارة است. توجه به چند نکته در پرداختهشاخص به تحلیل  00حاضر با استفاده از  ةمقال رو نیاز ا ؛شاخص( شش) یفناور

 ؛کند ینممنطقی تبعیت  ةقاعد  چیهدر این مقاله از  ها شاخصو  ها مؤلفهانتخاب  اینکه نخست .است مهماین مقاله 

 گونه چیه و اکتفا شده است« پیشین یها پژوهش و نظری استخراج از متون»نها به ت ها آندر توجیه انتخاب  هکچنان

اقدام  ها شاخصو  ها مؤلفه یساز یبوم اینکه برای پژوهش وجود ندارد. دوم ةاز پیشین ها شاخصاستخراج  یشناس روش

به  ها شاخصو  ها مؤلفه دهد یمنشان  وضوح بهپژوهش و ارزیابی سیستماتیک ادبیات  ةپیشین که یدرحال ؛نشده است

اقتصاد های  مانند مؤلفه ،شهر خالق رگذاریتأث یها مؤلفهپژوهش مذکور از  اینکه . سومکنند یمتبعیت از مکان تغییر 

و  ها مؤلفهعلمی برای استخراج  یها روشاز  زیراکرده است؛  یپوش چشمو اقتصاد خالق  یگذار استیسفرهنگی، 

. در این اند افتهیشاخص دست  03( با استفاده از روش دلفی به 0039همکاران )توحی و ف استفاده نکرده است. ها شاخص

ة پژوهش اقدام شده پیشین یها شاخصاز  پرسشنامه ةاصولی برگزار نشده و تنها به تهی طور بهپنل خبرگان  ،پژوهش

دست آمده  محدودی به یها صشاخسیستماتیک بررسی نشده،  طور بهادبیات پژوهش مقاله، در این  که از آنجا است. 

شماری از  ،قرار نگرفته است. در عین حال ها پرسشنامه کنندگان لیتکمفراروی  یا گسترده یها نهیگز جهیدرنتاست. 

تدوین براساس ( 0030همکاران )و  یآباد ملکمختاری  .اند شدهشاخص معرفی  عنوان به، یریپذ ستیزاز قبیل  ها مؤلفه

نگارندگان در . اند پرداختهاثرگذار در ایجاد خالقیت شهری  یها شاخصخبرگان به شناسایی  با نظرسنجی ازپرسشنامه 

باید توجه . اند مثبتی برداشته یها گامشهر خالق با محوریت رویکرد اسالمی  یها شاخص یساز یبوم ةدر زمین ابتدا

 37 ؛ زیرااستمتعلق مذکور  ةبه مقال شده ارائه یها شاخصدر ایران، بیشترین  شدهپژوهشی منتشر یها مقالهدر  داشت که

ابعاد،  ةدر زمین یمراتب سلسله ةقاعد همچنینشده است.  دییتأ ها آنمورد از  20 تیدرنهاکه کرده زیرشاخص را مطرح 

که  تاس تنها به بیان شاخص و زیرشاخص اکتفا کرده که یطور به ؛رعایت نشده استدر این مقاله و شاخص  مؤلفه

 ةطبقمؤلفه )فضایی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی( و -مکانی یارهایمع مثال، برایبعد )مصداق  ها خصشابسیاری از 

محوریت اصول اسالمی مانند معنویت، ، از جمله ها رشاخصیزبسیاری از  همچنینخالق، ارتباطات و طراحی( هستند. 

مصداق  انیبن دانشو اقتصاد  یمحور انسانبر  دیتأک و تولیدات فرهنگی ،صنایع خالق ،جذابیت، خالقیت، ایمنی و راحتی

خالقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان  یها شاخص( در تحلیل 0030) یشعبانرفیعیان و  .ندیآ یمشمار  به مؤلفه
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شهرهای  یبند خوشهفازی به  یا خوشهکمی تحلیل  به روش. در این پژوهش اند افتهیشاخص دست  10مازندران به 

شهر خالق مطرح نشده و  یها شاخصدستیابی به  ةه است. در این پژوهش نیز روش خاصی برای نحوشداقدام استان 

نیروی انسانی، اقتصاد فرهنگی و  یها مؤلفهمربوط به  ها شاخصکمی پرداخته شده است. بیشتر  یها شاخصتنها به بیان 

مدنظر قرار ... و ها مشوق، یگذار استیس نوآوری، اقتصاد خالق، ةدر حوز ها شاخصامکانات رفاهی است و بسیاری از 

 سه) یزندگکیفیت  ةمؤلفپنج شهر خالق در زنجان به  یها شاخص یبند تیاولو( در 0030همکاران )ملکی و  .اند نگرفته

شاخص(  سه) یفرهنگشاخص(، شرایط اجتماعی و  سهخالق )انسانی و  ةشاخص(، سرمای سه) یاجتماع ةشاخص(، سرمای

و  ها شاخصبرای تعیین  یمند نظام. در این مقاله نیز روش اصولی و افتندیشاخص دست پانزده خص( و شا سه) یفناورو 

 عنوان بهوضعیت کالبدی، فرهنگ و گردشگری، از قبیل  ها مؤلفهدر شهر زنجان وجود ندارد. بسیاری از  ها آن یساز یبوم

 شش) ینوآورشاخص(،  ششخالق )انسانی  ةسرمای ةمؤلفچهار ( به 0030) یموسو .اند شدهشاخص درنظر گرفته 

شاخص استناد کرده است.  88 به جهیدرنتشاخص( و  پنج) یزندگشاخص( و کیفیت  پنج) یاجتماع ةشاخص(، سرمای

در سطح شهر  ها آن یساز یبومو  ها شاخصمعیار اصولی برای معرفی  .0: ردکبه چند نکته توجه  توان یماین مقاله بارة در

، اقتصادی و یطیمح ستیزفرهنگ و گردشگری، وضعیت »مانند  ها مؤلفهبسیاری از . 8، ده استنش ارائهسردشت 

انسانی، اقتصاد فرهنگی،  ةاقتصاد خالق، سرمایمانند مهم  یها مؤلفهبه  .0، اند شدهشاخص مطرح  عنوان به« کالبدی

بنیادین با  یحاضر تفاوتة مقالمبنا ین ابر  توجه نشده است. ها آنمرتبط با  یها شاخصو فناوری و  یگذار استیس

به ارزیابی سیستماتیک  مند نظامشکلی  هبپژوهشی در سطح کشور   چیهدر تاکنون  ،مطالعات گذشته دارد. نخست آنکه

است. بیان نشده مرتبط با ابعاد  یها شاخصو  ها مؤلفهشهر خالق و تفکیک  ةو ابعاد چندگانپرداخته نشده ادبیات پژوهش 

 یپژوهش ندهیآشهر خالق انجام نشده است و برای نخستین بار از دیدگاه  ةپژوهش تاکنون در حوز یشناس روش اینکه دوم

 اند.  مدنظر قرار گرفتهشهر خالق  یها شاخصو  ها مؤلفهابعاد، ، مبتنی بر روش ارزیابی سیستماتیک
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