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 مقدمه

آمیز است. براساس مفهوم  و بازساخت موفقیت ،بینی اندازسازی، پیش پایدار، چشم ةخالقیت منبع مهم تغییر، نوآوری، توسع

 :7939 شهری است )مشکینی و همکاران، ةترین عامل نوآوری و شکوفایی و استراتژی توسع شهر خالق، خالقیت مهم

تنها فضایی است که در آن خالقیت رشد  مدرنی است. شهر خالق نه ةآرزوی هر جامع (. دانش شهر خالق نهایت79

. شهری که بتواند خالقانه استعداد همکاری جمعی را شود ریزی می دهی و مدیریت آن خالقانه طرح کند، بلکه سازمان می

: 7901ورای اسالمی شهر مشهد، های ش ترین شهر خواهد بود )مرکز پژوهش کار گیرد موفق در راستای خدمات بیشتر به

دنیا  ةیافت ترین بخش از دستور کار شهرها و مناطق کشورهای توسعه فرهنگی محلی به مهم ةتوسع 7308 ة(. از ده6

به « شهر خالق» ةو واژشد های اخیر پدیدار  سالدر ترین خط مشی نوآوری فرهنگی محلی  تبدیل شد و عنوان مهم

 نخست، 7338 ةدهة از میان سپس، (.3: 7936ریزی شهر تهران،  رکز مطالعات و برنامهموتور محرک مدنی تبدیل شد )م

ریزی  مریکا مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامهادر بریتانیا و سپس در 

تواند مفهوم  گان اصلی آنچه میو فلوریدا، اقتصاددان، نمایند ،پرداز شهری لندری، نظریه. های شهری تبدیل شد سیاست

مناطق و  موضوععنوان نخستین شخص که  به، ریچارد فلوریدا نیز (.0: 6883اند )رکوئتس،  شهر خالق تعریف شود بوده

کتاب دیگری را  6881پس در سال سو  7خالقة طبقبا نام اولین کتاب خود  6886در سال  ،شهرهای خالق را مطرح کرد

شهر خالق به نحوی که با جو یک شهر یا ناحیه، حیات  ةاید (.6: 7903شر کرد )رفیعیان، برای تقویت موضوعش منت

کنند تا  این موارد کمک می همةهای آن مرتبط است بیانگر نقش هنر و فرهنگ است.  خیابانی آن، تنوع و سایر حاالت

البته همین موضوع بعدها شهرها  ـ اد شودایج کند یاد میجهانی  ةعنوان فضای افراد طبق همان چیزی که فلوریدا از آن به

 ة(. شهر خالق از مفاهیم جدید در عرص639: 6886کند تا بر خود برچسب خالق واقعی بزنند )فلوریدا،  را توانمند می

ریزی شهر تهران،  مدیریت شهری است که با مفاهیم مرتبط با کارآفرینی نیز شباهت معنای دارد )مرکز مطالعات و برنامه

به نقش خالقیت در  فقطشهرهای خالق و نوآور نگارش یافته  ةبیشتر ادبیاتی که در زمین، در در همین راستا (.3 :7936

ها و موانع  با حذف محدودیت ،که شدهکید أتموضوع ، بلکه بیشتر بر این نشده دهی به شهر پرداخته شهر و شکل

اقتصادی شهرها و مناطق و  ةرشد و توسع ةروی محرکخالقیت به نی ،و ...( از شهرها ،)فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی

مدیریت شهر مسئوالن شهری خدمات همگانی و  ة( و در زمین67: 7939حسینی،  شود )حاجی ها تبدیل ملت

)مرکز  کنندو زیباترین روش ممکن ارائه  ،ورترین های اجتماعی و اقتصادی را به جدیدترین، کاراترین، بهره زیرساخت

ل شهری بسته ئگویی و توانایی حل مسا سطح پاسخ، (. از طرف دیگر6: 7901ی اسالمی شهر مشهد، های شورا پژوهش

مندی مدیران شهری است. خالقیت در مدیریت شهری عبارت است از تلفیق اندیشه و  به میزان خالقیت و بهره

ل و مشکالت ئبررسی مسا های بومی و روشی نو در نظران مدیریت شهری مدرن با مبانی و ارزش های صاحب رهیافت

ها به صورتی بدیع و تازه. خالقیت در مدیریت شهری را بایستی به معنای توانایی ترکیب  گشایی برای آن شهری و راه

فرد مدیریتی و مبتنی  و زیباسازی شهری در یک روش منحصربه ،سازی های معماری، شهرسازی، رفتارسازی، فرهنگ ایده

و دارای تعادل رشد رفتار انسانی اجتماعی  ،پارچه، هماهنگ، همسو برای تحقق شهری یکبر ایجاد پیوستگی بین ایده 

و جذب  دهد میمحیط شهری موفق محیطی است که خالقیت را پرورش  ،تردید (. بی67: 7903درنظر گرفت )کردی، 

 ، واجتماعی ،ی، فرهنگیهای جدید را به ابعاد اقتصاد شهری که مولد تحقیق و پژوهش بوده و قادر است بخش ؛کند می

های جدیدی را بدین شکل برای شهرها در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند )مرکز  مدیریتی شهر بیفزاید و فرصت

با توجه به اینکه شهر خالق باعث رونق مناسبات شهری در پیوند با سایر  (.3: 7936ریزی شهر تهران،  مطالعات و برنامه
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و بر  استویژه مدیریت شهری  مطالعات شهری و به ةو مورد توجه در حوز شود می شهرها در مقیاس ملی و فراملی

تواند برای مدیران  این ایده می ،کید داردأتفکرات نو شهروندان ت ةواسط بهترشدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی به

خدمات متناسب با  ةهر و ارائه با مسائل شهریزان شهری باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواج و برنامه

از جمله اهدافی که در این تحقیق دنبال  ؛نماید د و ضرورت چنین مطالعاتی را ایجاب میشوروز شهروندان  نیازهای به

های خالقیت و بررسی و  های شهر خالق و میزان برخورداری از شاخص ند از: بررسی و شناخت شاخصا شود عبارت می

های  سؤال، رسیدن به اهداف فوق برایمورد مطالعه.  ةخالق در سطح مناطق محدود های شهر سنجش وضعیت شاخص

شهر کرج به سوی شهر  آیا وضعیت کالن: شود به این صورت مطرح می، ها شکل گرفته آنة که تحقیق بر پای، اساسی

 ؟ا چگونه استه شهر کرج از لحاظ شاخص رود؟ و سطح برخورداری مناطق کالن خالق و شکوفایی خالقیت پیش می

 تحقیقةپیشین

 برایصورت موردی به چند تحقیق  گرفته است که بهانجام شهر خالق و ابعاد گوناگون آن مطالعات گوناگونی  بارةدر

 اشاره شده است. 7ها در جدول  آنة های مطالع ها و روش آشنایی با این مطالعات و دیدگاه

خالقمرتبطباموضوعتحقیقمطالعاتداخلیشهرةایازپیشینگزیده.9جدول
 هانتایجویافته روشتحقیق موضوع)کتاب،مقاله( سال نویسندگان

مشکینی و 

 همکاران
7939 

شهر خالق )الگویی نوین برای 

 ةبنیان در حوز دانش ةتوسع

 مدیریت شهری(

های  بررسی مفهوم و ویژگی .تحلیلی - توصیفیروش 

های موردی  ها و نمونه شهر خالق، شاخص

 های خالقیت درخصوص شهر خالق و بررسی ویژگی

ترین عامل نوآوری و شکوفایی است. بسط تز  خالقیت مهم

شهری ماحصل  ةعنوان یک استراتژی توسع شهر خالق به

فرایندهای تغییرات اجتماعی است که عموماً این تغییرات 

 اند نه گذرا ساختاری

حسینی و  حاجی

 همکاران
7939 

در پویش شهر خالق  ةنقش نظری

 اقتصاد فرهنگی و زندگی شهری

 ةنظری ةنقش اقتصاد فرهنگی در پویش شهرها، پیشین

شهر خالق، عناصر  ةهای نظری خالق، مؤلفه ةطبق

های منتقدان و مخالفان نظریه و  شهر خالق، دیدگاه

 های شهر خالق ملبورن و تورنتو ویژگی

و جهش اقتصادی  ،جذب نخبگان به خالقیت، نوآوری

شود و این امر به پویش اقتصاد فرهنگی  منجر میشهرها 

 انجامد شهرها می

ضرابی و 

 همکاران
7939 

پذیری شهر  بررسی میزان تحقق

تطبیقی بین  ةخالق )مقایس

پایدار شهری و  ةهای توسع شاخص

معیارهای ایجاد شهر خالق نمونه، 

 شهرهای استان یزد(

شاخص  66پایدار و  ةشاخص توسع 91گیری از  بهره

 هر خالقش

پایدار  ةبیشترین تأثیر متغیرهای نوآوری و آموزشی در توسع

شهر یزد دارای  .استان یزد داردرا و شهرهای خالق 

های فراوان و حرکت به سوی تحقق شهر خالق  قابلیت

 است

کالنتری و 

 همکاران
 فضای جمعی و شهر خالق 7937

بررسی مزایای فضاهای  .تحلیلی - روش توصیفی

ن سرزندگی، تنوع، هویت، جذابیت، عمومی همچو

ها در  و نقش آن ،ارزش اقتصادی، مشارکت

 گیری شهر خالق شکل

فضاهای عمومی با داشتن مزایایی همچون سرزندگی، تنوع، 

و مشارکت موجب  ،بخشی، جذابیت، ارزش اقتصادی هویت

 شوند گیری شهر خالق می بروز خالقیت و شکل

 الق با شهرپیوند محیط خ 7937 پویان و رهگذر

استفاده از فضاهای باز و  ،بررسی تجارب جهانی

، دانشگاهی در پرورش خالقیت یها محیطو ها  عرصه

 و مقایسه با شرایط داخل کشور

های شهری سرزنده و  نقش مدیریت شهری در ایجاد محیط

همچون  ،پویا با افزایش نفوذپذیری فضاهای عمومی خالق

لق رویدادهای اجتماعی با فضای شهری شاهد خ، ها دانشگاه

خاص و تأثیرگذار در خوانایی شهروندان از محیط زندگی در 

 شهر تهران خواهیم بود

مختاری و 

 همکاران
7939 

بندی مناطق شهر اصفهان از  سطح

 های شهر خالق لحاظ شاخص

های  گیری از مدل بهره و تحلیلی - توصیفیروش 

 نامه از شهروندان پرسش ةآنتروپی شانون و تهی

های خالق  میزان برخورداری مناطق شهر از لحاظ شاخص

ولی با توجه به  ،و اختالف زیادی دارد یستبه یک صورت ن

شده پتانسیل حرکت به سمت شهرهای  های انجام تحلیل

 خالق را داراست.

قربانی و 

 همکاران
7936 

شهرهای خالق، رویکردی 

 شهری ةفرهنگی در توسع

های شرایط الزم  بررسی تحلیلی در پاسخ به سؤال

برای تحقق شهر خالق، چگونگی خالقیت شهروندان 

 در توسعة شهری

ها  کارگیری آن اگر شهری موفق به جذب افراد خالق و به

تواند در  می، و صنایع فرهنگی باشد ،در مدیریت، اقتصاد

. شهر کنداقتصادی موفق عمل  ةرقابت و توسع ةصحن

و  ،مسائل ةل خالقانخالق با نگاهی خالقانه به امکانات، ح

 ها و امکانات را مدنظر دارد. هوشمندانه از فرصت ةاستفاد
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روشتحقیق
تحلیلی است.  - نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی ،شده با توجه به موضوع تحقیق و اهداف و سؤاالت مطرح

ت و استفاده از اطالعات آماری، پژوهش با استناد از کتب، اسناد، مدارک، مقاال برایگردآوری اطالعات مورد نیاز 

 ةگرفته است. جامع انجام های مرتبط و سایر سازمان ،های شهرداری های عمومی نفوس و مسکن، گزارش سرشماری

که اطالعات سرشماری مرکز آمار  ،9 ةجز منطق هباست شهر کرج  ةگان آماری مورد بررسی در این تحقیق مناطق دوازده

های  ها با استفاده از مدل گیری و تجزیه و تحلیل داده ستان مستقل بوده است. ابزار اندازهدر این منطقه مربوط به شهر

شده با استفاده  آوری های جمع به صورتی که داده؛ است ANPدهی با استفاده از مدل  و ارزش Tapsisریزی شهری،  برنامه

جهت  GISانتقال نتایج به سیستم اطالعات جغرافیایی،  اند و در ادامه  شدهیند مدل بررسی اافزارها و اجرای فر از این نرم

گرفته انجام گانه  یازدهآماری مناطق  ةها بر روی جامع تکمیل فرایند تجزیه و تحلیل و بررسی پراکنش و توزیع شاخص

 های شهر خالق به ترتیب اولویت برخوردارترند. دهد کدام مناطق براساس شاخص است که نشان می

 مبانینظری

یتخالیق

های  ترین سطح به معنای پدیدآوردن چیزی است که قبالً وجود نداشته است. خالقیت محصولی از ایده خالقیت در ساده

حلی برای یک مشکل و همچنین یک فرمول رادیکال از مشکالت  جدید تخیلی است که شامل نوآوری رادیکال یا راه

و حیات علم اقتصاد است. جوامع  ،حیاتی برای فرد، جامعهبودن و یک منبع  است. خالقیت یک اصل اساسی برای انسان

های فرهنگی و  رشد فردی، درخشان در پیشرفت ةدهند خالق پر جنب و جوش و دارای اماکن انسانی، پرورش

 ،(. درواقع90: 7937، رهگذر)پویان و  اند زندگی و فرهنگ ةو پذیرای تنوع شیو ،شغل و ثروت ةتکنولوژیکی، تولیدکنند

کارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب و  ت یعنی بهخالقی

هنری )متضمن تخیل و توانایی  ةتوان از سه جنب (. خالقیت را می3: 7903اند )سیف،  ها تعبیر کرده پیوستگی بین ایده

و اقتصادی )فرایندی ، ریزی روابط جدید( گی برای تجزیه و پیهای بدیع(، علمی )متضمن کنجکاوی و تشن آفرینش ایده

 (.73-78: 7901قبادی و همکاران، یانجامد( شناسایی کرد )ک پویا که به نوآوری در فناوری و ... می

 شهرخالق

های  حل مفهوم شهر خالق مفهومی متنوع و وسیع است. در یک مفهوم، شهرهای خالق شهرهایی هستند که قادرند راه

شان ارائه دهند. مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید  جدیدی برای مشکالت روزمره

آیند. مفهوم شهرهای خالق  میشمار  گیرد که مرکز خالقیت به هایی در ارتباط قرار می کاال و خدمات فرهنگی با فعالیت

توان اشاره کرد به صنایع خالق، صنایع فرهنگی،  میها  آنة ز جملبا بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است؛ ا

(. مفهوم شهر 717: 7938های هنری شهر و اقتصاد دانایی )ربانی خوراسگانی و همکاران،  های فرهنگی و فعالیت فعالیت

، ها، مراحل ندری تکنیکعنوان مثال، ل گیرد. به ریزی راهبردی مورد استفاده قرار می عنوان شکلی از برنامه خالق اغلب به

(. برتری کلی مفهوم شهر خالق ناچار با تغییرات 710: 6881کند )لندری،  گذاری می ها را برای خود نام فرض و پیش

(. شهر 10: 6886کلیدی است، گره خورده است )فلوریدا، ی عامل، گسترده در اقتصاد و جامعه که در آن خالقیت انسانی

، ها ای که در مقایسه با سایر شهرها دارای نمادها، نشانه چهره؛ شود( بیند )یا دیده می ی میفرهنگة خالق خود را یک چهر

ة بخشد تا طبق ها را توسعه می گیرد و از این رو آن است که از تمایزهای محلی بهره میی فرد منحصربهی و عملکردها

 (.71: 6883)رکوئتس،  خالق را به خود جذب کند
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 هایشهرخالقویژگی

کننده از نوآوری و خالقیت در  و عناصر حمایت ،وکارها، افراد ای از کسب مجموعه ةر خالق از نظر مفهومی دربرگیرندشه

اجتماعی و ة بنیان و توسع اقتصاد جدید دانش ةیک شهر یا یک منطقه است که ارتباط تنگاتنگی با توسع ةدرون محدود

های شهرهای خالق  و تساهل و سرزندگی از ویژگی ،وع، تسامحفرهنگی از طریق خالقیت و نوآوری در شهر دارد. تن

 (.31 :7903 پامیر،؛ 671-671: 7939بحرینی، ؛ 681-701 :7939آیند )مشکینی و همکاران،  میشمار  به

های گوناگون آن از کل شهر گرفته تا سطح  سرزندگی است که در مقیاس ةهای سازند ترین مؤلفه از اصلی تنوع:

چهار شرط زیر را برای خلق تنوع  مریکاییامرگ و زندگی شهرهای بزرگ راوان دارد. جیکوبز در کتاب محالت تأثیر ف

ها باید  بلوک؛ های درونی آن باید بیش از یک یا دو کارکرد اصلی داشته باشد داند: منطقه و هر تعداد از بخش ضروری می

های قدیمی وجود  ید رعایت شود و نسبت خوبی از ساختمانتنوع در ساختمان با؛ وجود آید کوتاه باشد تا کنج بیشتری به

 باید وجود داشته باشد. ،نظر از علت حضورشان صرفبه اندازة کافی، مردم از تعداد ؛ داشته باشد

تساهل: ها برای جذب کارگران خالق بسیار ماهر، برای نمودهای پیشرفت شهری و  توانایی مکان تسامحو

 برخوردار است.سیار زیادی محور از اهمیت ب ب مسیر پیشرفت ابداعخصوص در چارچو ای به منطقه

  ،درحقیقت .کید بوده استأیک ویژگی کلیدی در پویایی و شادابی فضاهای شهری همواره مورد تسرزندگی:

تر  ررونقتر و پُ و محیط را ملموس دهد میسرزندگی میل حضور فعال و پویای شهروندان را در فضای شهری افزایش 

و کالبدی تأثیرگذار خواهد بود. سرزندگی فضای شهری ، های مختلف اجتماعی، اقتصادی بر زمینه ،و درنهایت کند، می

هایشان  ای از فعالیت زمانی گسترده ةدر دامناست ها در یک فضای شهری  توجهی از افراد و تنوع آندرخورحضور تعداد 

 .دسترسی، ایمنی، آسایش :از است ندگی عبارتسرز ةعمدتاً به شکل انتخابی و اجتماعی. عوامل سازند

باشد؛ که از جمله عناصر  می ترین خصوصیات یک شهر خوب نحوه ، میزان و کیفیت دسترسی از مهم دسترسی:

 های با کیفیت است. مهم و تأثیرگذار در ایجاد شهرها و محله

در ، پس از نیازهای فیزیولوژیکی ،انسانی که حتی در هرم نیازهایاست زندگی  ةاز جمله نیازهای اولیایمنی  ایمنی:

 گیرد.  وهلة دوم قرار می

تأمین شرایط راحتی و آسایش محیطی در  است. یابی به سرزندگی های اساسی در دست یکی از بخش آسایش:

ای ه محیطی از مؤلفه های زیست تأمین آسایش اقلیمی، توان استفاده از تجهیزات محیط و انواع آلودگی ،فضاهای شهری

 .اند آسایش

 هایجهانیشهرخالقنمونه

های توریستی شهر  ها از جمله نمونه های خالقیت آن هایی از شهرهای خالق و زمینه برای آشنایی با نمونه بخشدر این 

 ند از:ا شود که عبارت شهر معرفی می، دوازده که به ثبت جهانی یونسکو رسیده ،خالق

دیدگاهیونسکوشهرخالقازدوازده.فهرست5جدول
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 هایشهرخالقشاخص

های  ق فعالیتینوآوری و صنایع خالق را از طر کنند، ایجاد میهای جدیدی در هنر و فرهنگ  خالق گرایششهرهای 

ای جهت  های مردمی و منطقه دارای قابلیتو بخشند،  و شهروندان عادی ارتقا می ،جدی هنرمندان، خالقان ةخالقان

درخصوص  (.6880اند )مشکینی به نقل از ساساکی،  خانمان هایی برای مسائل اجتماعی از جمله افراد بی حل یافتن راه

 است 6881ها دیدگاه ریچارد فلوریدا در سال  آنة از جمل ؛های متفاوتی مطرح شده است دیدگاه ،های شهر خالق شاخص

 (.9)جدول 

هایشهرخالقازدیدگاهریچاردفلوریداشاخص.9جدول

 شدهدرعلموفناوریخالق،منابعانسانی،افراداستخدامةطبق استعداد

 شاخص نوآوری، شاخص فناوری برتر فناوری

 شاخص نوآور مدارا

(5442)فلوریدا،

شدت تحت تأثیر کیفیت زندگی منطقه و قابلیت دسترسی به اشتغال  خالق به ةگرچه طبقکه است بر آن وانولو نیز 

بیشتری در جذب افراد به سکونت در شهرها  و کیفیت محیطی نقش ،تنوع سبک زندگی، امکانات فراغتی و رفاهی ،است

ی مختلف مشتمل بر منظر، هنر، تنوع، فضاهای یها وی برای سنجش میزان خالقیت شهرها از شاخص ،دارد. درمجموع

ترین متغیرهای  از دیدگاه گسلین و راتن نیز عمده (.700: 6880)وانولو،  و آموزش عالی استفاده کرده است ،عمومی

القیت در یک شهر مشتمل بر ثروت، رشد اقتصادی، نوآوری، ذوب فرهنگی، استعداد، خدمات متمرکز بر تأثیرگذار بر خ

بررسی کرده اکی نیز عناصر شهر خالق را در شش مورد س(. سا611: 6881)گسلین و راتن،  و شهرنشینی است ،دانش

؛ دارایی فرهنگی و میراث ؛قانههای حمایت خال زیرساخت؛ صنایع خالق ؛کیفیت زندگی ؛استعدادهای خالقاست: 

 (.6880های شهروندان و حاکمیت خالقانه )ساساکی،  فعالیت

کار  سنجش به برایهای تفصیلی نیز وجود دارد که  شاخص، های گوناگون مطرح شد عالوه بر موارد فوق که از دیدگاه

 ،ط معنایی زیادی به موضوع پژوهش داردکه ارتبا ،های خالقیت از دیدگاه فلوریدا به بررسی شاخص بخشدر این  .رود می

 پرداخته شده است.

هایشهرخالقازنظرفلوریداشاخص.0جدول

 استعداد

 های محلی، افراد دارای مدرک لیسانس( التحصیالن دانشگاهی، رنکینگ دانشگاه انسانی )فارغ ةسرمای

 (اند های خالق مشغول خالق )افرادی که در حرفه ةطبق

 کنند( های تحقیق و توسعه کار می خالق، افرادی که در شغل ةپژوهشگران )هست

 فناوری

 اختراعات( ةشده، سران نوآوری )تعداد اختراعات ثبت

 های برتر( اختراعات در فناوری ةهای برتر )سران نوآوری در فناوری

 های مربوط به فناوری سنگین، سهم نیروی شاغل در صنعت( صنایع برتر )تعداد شرکت

 مدارا

 المللی( خارجی )درصد جمعیت متولدشده در خارج، تعداد مدارس بین ةداد افراد متولدشدتع

 قومی و نژادی افراد متولدشده در خارج( ةتنوع )شاخص افتراق براساس پیشین

 تمرکز نیروی کار درگیر در کارهای هنری، تجربی، فعالیت( ،شاخص بومیان یا نوآور )برای مثال

(5442)فلوریدا،
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 موردمطالعهۀهایاستانداردشهرخالقومنطبقبامحدودشاخص

مهارت و  ؛سینما ؛ند از: ادبیاتا عبارتکرده، یید أتآن را یونسکو  6880که در سال  ،های فعالیتی شهرهای خالق اولویت

 .های گوناگونی نیز دارند ک مؤلفهیتغذیه که هر ؛ و ای هنرهای رسانه ؛طراحی ؛هنر فولکور

پژوهشةموردمطالعۀهایشهرخالقمنطبقبامحدودصشاخ.2جدول
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سنجش شهر کرج از دیدگاه شهر خالق انتخاب شده  برایها  های آن ای از مؤلفه ها و گوشه فعالیت بخش در این

مؤسسات  ؛تغذیه ؛مقیاس ؛ند از: ادبیات و فرهنگا اند عبارت هایی که در این بررسی انتخاب شده از جمله شاخص ؛است

مؤلفه در سطح مناطق شهر کرج پرداخته  61الب ق درکه  هنر و ... ؛هویت شهری ؛نمادها ؛فضاهای جمعی ؛آموزش عالی

ها و معیارها بررسی و تجزیه و  الب شاخصقآوری شده و در  شده است. اطالعات آماری موجود از ادارات مربوطه جمع

 ةهای مورد بررسی شهر خالق در این پژوهش از دیدگاه ریچارد فلوریدا و با بررسی محدود شاخص .ه استشدتحلیل 

 است. شدهمورد مطالعه تجزیه و تحلیل  ةسازی با محدود عه و منطبقمورد مطال

 شهرکرجکالن :موردمطالعهۀمحدود

شهرهای ایران و همچنین مرکز استان البرز و شهرستان کرج است. کرج یکی از شهرهای  شهر کرج یکی از کالن

متری از سطح دریا واقع شده است.  7988ندای های البرز و در بل کوه ای ایران است و در دامنة رشته مرکزی و کوهپایه

 91های  در قسمت شمال غربی استان تهران قرار گرفته است. مختصات جغرافیایی آن بین عرضو کرج در استان البرز 

دقیقة شرقی است.  1درجه و  17دقیقه تا  98درجه و  18های  دقیقة شمالی و طول 71درجه و  91دقیقه تا  61درجه و 

بودن قسمت شمالی و  علت کوهستانی ن شهرستان از سطح دریا در بخش شمالی و مرکزی و جنوبی آن بهارتفاع ای

کیلومتری تهران واقع شده است  91متر استودر فاصلة  7967بودن متفاوت است. متوسط ارتفاع شهر کرج  ای جلگه

 (.6: 7937)سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات ، 
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شهرکرجةگاندوازدهرافیایشهرکرجدرایران،استانوتقسیماتمناطقجغمویقعیتةنقش.9شکل

9912تا9992شهرکرجازسالجمعیت.5جدول

 9912 9914 9982 9932 9934 9952 9922 9902 9992 سال

7/319 7/170/161 7/970/98 308/310 081/919 177/178 791/361 00/609 70/161 جمعیت /018 

(www.amar.org)

 7991 ةدهد که با توجه به سال پای های سرشماری نشان می اطالعات جمعیتی شهر کرج را در طی دوره 1جدول 

رسیده است که حاکی  7931در سال  ،نفر 018/319/7یعنی  ،سال به باالترین میزان جمعیت خود 11شهر کرج در طی 

 .استشهر  از رشد باالی جمعیت در این کالن

9914حتبهتفکیکمناطقشهرکرجسالجمعیتومسا.3جدول
 جمع 95 99 94 1 8 3 5 2 0 9 5 9 منطقه

739/000 778/101 737/160 779/101 797/077 جمعیت  683/016 791/036 798/101 788/37 711/619 18/361 00/300 7/170/161 

 711/118111 71/107 71/106 70/001 1/101 78/808 71/930 68/600 77/106 71/016 60/703 77/716 0/181 مساحت

(9919:95)سازمانفناوریاطالعاتوارتباطات،


9914درصدجمعیتومساحتمناطقشهرکرجدرسال.5شکل
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 هایپژوهشیافته

هایموردمطالعهدرارزیابیشاخصTOSISکارگیریمدلهروشب

شده در مناطق شهر  های مطرح به بررسی و ارزیابی شاخص گیری چندمعیاره های تصمیم با استفاده از مدل بخشدر این 

دهی به  ارزشبرای و است  TOSISریزی شهری  کاررفته در این بررسی مدل برنامه کرج پرداخته شده است. مدل به

بهره گرفته شده  ANPها در فرایند مدل  آنآرای  چندین کارشناس و درنهایت اعمالآرای گیری از  ها با بهره شاخص

با استفاده از این مدل  1های مورد مطالعه و موجود در جدول  گرفته بر روی شاخص انجامهای  است. در ادامه ارزیابی

 و نتایج آن در قالب جدول و نقشه ارائه شده است. شدهبررسی 

های موجود  یک گزینه از گزینهرسد که توسط هوانگ و یون برای انتخاب  می 7307به سال  TOSISاستفاده از مدل  ةسابق

: 7938موسوی، و نیا  )حکمتشود  شاخص ارزیابی می nة وسیل  گزینه به mگیری چندمعیاره مطرح شد. در این روش  در تصمیم

این  ةگیرند این تکنیک بر پارامترهای پراکندگی در آمار مبتنی است. به عبارت دیگر، تابع مطلوبیت تصمیم ،درحقیقت(. 919

باالتر  ةای از رتب حل مثبت و منفی است. گزینه ها با راه گزینهة اساس این تکنیک بر مقایس . بنابراین،یرخطی استتکنیک غ

Ai آل مثبت حل ایده برخوردار خواهد بود که در فضای اقلیدسی کمترین فاصله را با دو راه
حل  و بیشترین فاصله را با دو راه *

Aiمنفی  آل ایده
در این الگوریتم، . شدمعیار است ارزیابی  nگزینه و  mکه دارای  n*mسیس، ماتریس داشته باشد. در روش تاپ -

فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی )یا کاهشی( است. بدان صورت که بهترین ارزش موجود 

 ،آل منفی خواهد بود. همچنین دهای ةکنند و بدترین ارزش موجود از آن مشخصاست آل مثبت  ایده ةدهند از یک شاخص نشان

آل مثبت )یا منفی( ممکن است به صورت اقلیدسی از توان  یک گزینه از ایده ةفاصل ،ها مستقل از هم هستند. در ضمن شاخص

گزینی  که این امر به تبادل و جای شودصورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی )معروف به فواصل بلوکی( محاسبه  دوم یا به

 (.11-11: 7901ها بستگی دارد )طاهرخانی،  اخصدر بین ش

 TOSISالبمدلیقموردمطالعهدرۀهایشهرخالقمحدودارزیابیشاخص

این نتایج به صورت دو  .پرداخته شده است بخشآمده در این  ست د هبه نتایج ب ،از طی فرایند مدل بخش، پسدر این 

ک ی+( در هر cliو میزان تاپسیس )، (-diآل منفی ) +(، ایدهdiثبت )آل م میزان ایده بیان شده است. در جدول اول جدول

در جدول دوم نیز به رتبه و میزان برخورداری از خالقیت در سطح است. از مناطق به تفکیک هر منطقه بیان شده 

 پرداخته شده است. ـ است و محروم( ،برخوردار بندی کلی )برخوردار، نیمه که شامل سه دسته ـ مناطق

 نتایجنهاییومیزانتاپسیسبهتفکیکمناطقشهرکرج.8لجدو

 +di+ di- cli مناطق

7 878010076088900089108608139190

6 8809911786810113193/88017993311

0 8833906767807316909/88631370016

1 8817607186839911911/88111696310

1 8836168017811781860/88911300106

1 8813878910813138677/88186707301

0 881333061811116131/88036617900

3 8810097111811697890/88180196770

78 877168960887091018791017101

77 877363191388711018138771637101

76 877711961688988090118677010631
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های خام  گیری چندمعیارة تاپسیس است؛ نتایج حاصل تلفیق داده نتایج نهایی فرایند مدل تصمیم ةدهند شانن 0جدول 

ها نیز از طریق پرسشنامة دلفی و نظرات  آمده برای شاخص دست های به های مورد بررسی است. وزن های شاخص با وزن

های مدل بر روی داده های موجود در جدول  اجرای فرمولاست.  با   ANPخبرگان و در نهایت با استفاده از فرایند مدل 

+( یا بهترین ارزش موجود و diآل مثبت ) به نتایج نهایی و میزان تاپسیس هر منطقه رسیده که در این جدول به ایده 0

ه شده است. آل مثبت و منفی پرداخت +( با استفاده از ایدهcli( بدترین ارزش موجود و میزان تاپسیس )-diآل منفی ) ایده

ولی با آهنگ رشد  ،کنند دهد مناطق شهر کرج به سوی خالقیت حرکت می اطالعات موجود از میزان تاپسیس نشان می

است و  11/8، که باالترین میزان را دارد ،1 ةکه میزان تاپسیس در منطق طوری به ؛درصدی01/8 متفاوت و اختالف حدود

 است. 77/8 حدود ،دترین میزان را دار که پایین ،77 ةدر منطق

رتبهومیزانبرخورداریازخالیقیتبهتفکیکمناطقشهرکرج.1جدول

 هایخالیقیتمیزانبرخورداریازشاخص میانگینضریبتاپسیس تاپسیسةرتب مناطق

7 0 

817برخوردار 
6 1 

0 1 

1 7 

1 1 

890متوسط( برخوردار نیمه( 
1 9 

0 0 

3 6 

78 78 

87177 77 تر( )کم یا محروم فروبرخوردار 

76 3 

 اطالعات(فقدان عدم محاسبه در فرایند ) 8 9

 
تاپسیس، میانگین ضریب  ةدست آمده است که شامل رتب هب 0با استفاده از اطالعات موجود در جدول  3جدول 

های  زان برخورداری مناطق از شاخص( و همچنین می17/8، 90/8، 71/8) اولویت یا میانگین میزان تاپسیس مناطق

طورکه در روش  همان، نیز 9 ةتر( است. منطق و فروبرخوردار یا محروم ،برخوردار خالقیت در سه سطح )برخوردار، نیمه

بندی مناطق در فرایند پژوهش  تداخل اطالعات موجود در محاسبات مربوط به سطح سبب به ،پژوهش به آن اشاره شد

مناطق متمایز  ةاین جدول با عنوان عدم محاسبه در فرایند کار و در نقشه نیز با همین عنوان از بقی لحاظ نشده است و در

در بین مناطق دیگر و همین طور  7 ةمیزان تاپسیس و رتب 11/8با  1 ةمنطق ،شده است. با توجه به اطالعات جدول فوق

لویت اول خالقیت و شهر خالق را به خود ویگر اهای خالقیت در میان مناطق د سطح باالیی از برخورداری از شاخص

از مناطق دیگر پیشی گرفته  6 ةو با رتب  18/8 با میزان تاپسیس 3 ةبعدی مربوط به منطق ةرتب .اختصاص داده است

تر نسبت به سایر مناطق  و سطح برخورداری محروم 77 ةمیزان تاپسیس و رتب 77/8با  77 ةدر انتها نیز منطق. است

اول نیازمند توجه  ةدر درج ،ترازی با سایر مناطق برای هم، با توجه به سایر مناطق ،77 ةمنطقست؛ رتبه را دارا ینتر پایین

 دوم شکوفایی و خالقیت و نوآوری روزافزون برای شهر خالق.  ةو در درجاست جدی و اقدامات عملی 
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 هایخالیقیتدرسطحمناطقشهرکرجپراکنششاخص

ها  طور پراکنش این شاخص های خالقیت و همین به بررسی شاخص  ه به هدف کلی پژوهش حاضربا توج بخش،در این 

اول مربوط به  ة، نقشپرداخته شده است. ها در قالب نقشه در محدودة مورد مطالعه  در سطح مناطق و درنهایت نمایش آن

ة دوم نقشاست. مناطق نشان داده شده ک از یبر روی هر است که آمده از آن  دست هب ةسیس و رتبپنتایج و میزان تا

برخوردار و محروم( است  های خالقیت به تفکیک مناطق در قالب سه سطح )برخوردار، نیمه سطوح برخورداری از شاخص

 است. بندی بر روی نقشه نشان داده شده که با استفاده از رنگ


یکمناطقهایخالیقیتبهتفکتاپسیسوبرخورداریازشاخصةرتبةنقش.9شکل

 شهرکرجهایخالیقیتدرکالنتجزیهوتحلیلخالیقیتشهریوپراکنششاخص

هدف از این مطالعه ارزیابی و سنجش وضعیت خالقیت شهری و پراکنش بیان شد طور که در ابتدای تحقیق  همان

ی خالقیت و شهر کرج به سو و این سؤال که آیا وضعیت کالن بودههای خالقیت در سطح مناطق شهر کرج  شاخص

رسیدن به  منظور . بههای شهر خالق چگونه است رود و اینکه سطح برخورداری مناطق از لحاظ شاخص شکوفایی پیش می

ابتدا جهت پاسخ به سوال اول مجموعه ای از شاخص های خالقیت استخراج و ، های موردنظر این تحقیق اهداف و سؤال

طالعه منطبق گردیده است بعد از استخراج داده های خام و ارزش دهی به دسته بندی شده و در نهایت با محدوده مورد م

شاخص های با استفاد هاز مدل تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی میزان و سطوح برخوداری مناطق از خالقیت شهری 

بندی شده و در  های خالقیت استخراج و دسته ای از شاخص  جهت پاسخ به پرسش اول مجموعهنخست پرداخته شده است. 

ها با استفاده از مدل  دهی به شاخص های خام و ارزش نهایت با محدودة مورد مطالعه منطبق شده است. بعد از استخراج داده

گیری چندمعیاره به ارزیابی میزان و سطوح برخورداری مناطق از خالقیت شهری پرداخته شده است. نتایج این  تصمیم

قدیمی از  ةریش که از محالت با ،هزار نفر جمعیت 739کیلومتر و  77ری با وسعتی حدود شهردا 1 ةبررسی نشان داد منطق

میزان تاپسیس  11/8 در میان سایر مناطق دارای باالترین رتبه و با ضریب ،ستهگیری و گسترش فیزیکی نیز  لحاظ شکل

. استحرکت به سمت خالقیت های شهر خالق و  موقعیت برتر منطقه در برخورداری از شاخص ةدهند است که نشان

هزار نفر جمعیت از  17هکتار و  71این منطقه با وسعت  .شهرداری است 77 ةتاپسیس مربوط به منطق ةترین رتب پایین

رود که از لحاظ برخورداری از  شمار می و برخی از محالت آن از نواحی اسکان غیررسمی شهر به استای  مناطق حاشیه
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. اند خالق جایگاهی ندارند( مشغول ةهای غیررسمی )که در طبق ن به شغلار ساکنبیشترار دارند و پایینی ق ةامکانات در درج

به را در میان مناطق سهم ناچیزی از خالقیت شهر  77 ةو رتب 77/8این عوامل سبب شده که این منطقه با میزان تاپسیس 

از  به خالقیت و شکوفایی شهری باید طی کند.خود اختصاص دهد و به نسبت سایر مناطق هنوز راه بسیاری تا رسیدن 

و محروم  ،برخوردار های خالقیت در سه گروه برخوردار، نیمه بندی مناطق از لحاظ برخورداری از شاخص دسته ،طرف دیگر

حرکت و پیشرفت شهر کرج به سمت خالقیت و  ةدهند برای مناطق برخوردار نشان 11/8نشان داد میانگین ضریب تاپسیس 

برخوردار و  در میزان تاپسیس مناطق نیمه 90/8های شهر خالق در بین مناطق است. میانگین  ش و بهبود شاخصافزای

به  یتوجه بیاز  بیش از حد با مناطق برخوردارتر است که حاکی ةبرای مناطق محروم نشان از فاصل 71/8 میانگین

اطالعات  ،از این مرحله ، پسق است. درنهایتشده و کمبود شدید امکانات و خدمات در این مناط های مطرح شاخص

پراکندگی در سطح مناطق جهت نمایش شماتیک اطالعات ترسیم شده است. نتایج بررسی  ةآمده در قالب نقش دست هب

شهر کرج  گرفته در این زمینه نشان داد که کالن انجامهای پیشین  های شهر خالق و خالقیت در شهر کرج با بررسی شاخص

به دیگر  تالمللی در نسب ولی در مقیاس بین ،های خالقیت است ران دارای باالترین ضریب برخورداری از شاخصبعد از ته

ترین جایگاه قرار دارد و این مسئله نیازمند  ها را یونسکو معرفی کرده است، در پایین آنة نموندوازده که  ،شهرهای خالق

خالق و متناسب با آن ایجاد محیط  ةها پرورش طبق ترین آن و مهمها  توجه بیشتر به افزایش کمیت و کیفیت این شاخص

 ،ریزی تفکر، برنامه ةعنوان یک روش راهبردی در عرص طورکه در رویکردهای نوین شهر خالق به همان شهری خالق است.

عنوان  هتواند ب خالق می ةخصوص طبق های خالقیت و به های شهری مطرح شده است، شهر خالق با شاخص و اجرای طرح

تبیین سطوح خالقیت شهری در »جمله از ی یها چنین پژوهش .ثر واقع شودؤعامل کلیدی در حل بسیاری از مسائل شهر م

های خالقیت و راهکارها و  توانند با هدف هدایت شهر به سمت خالقیت و تقویت شاخص می«شهرها نظام شهری کالن

های  زیرساختة ها، توسع رهنگ و هنر و ادبیات و حمایت از این بخشراهبردهایی در شهر از جمله افزایش بودجه برای ف

ی مراسم محلی برای تقویت رخالق، برگزا ةها در شهر برای حمایت از طبق ها و فستیوال فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره

های  ها، افزایش فعالیت نهاد و مدنی در مشارکت بیشتر این گروه های مردم هویت محلی شهروندان، تقویت نهادها و گروه

اری کالن در بخش ذگ فرهنگی، سرمایه ةهنری و جذب گردشگر، استفاده از صنایع فرهنگی خالق در راستای ارتقای سرمای

های علم  مراکز رشد و پارک ةهای برتر، توسع ها، پیوند سطح زندگی و فناوری ها و امکانات شهری براساس قابلیت زیرساخت

های خالقیت در شهر پرداخت و  ... به تقویت شاخص زی جهت برخورداری از تنوع قومیتی و نژادی وری و فناوری، برنامه

 ،مندی از تمرکز، تنوع شهرها به جهت بهره کالن، را به سمت خالقیت پیش برد. امروزه ،جمله کرج از ،شهرهای کشور کالن

شهر های ایران  کالن. خالق دارند ةنسانی و تربیت طبقا ةهای فراوانی برای پرورش و جذب سرمای و تحرک پتانسیل ،پویایی

های  که شامل تنوع فعالیت اند ها امکانات و خدمات زیادی را در خود نهفته طور کرج نیز با داشتن همان ویژگی و همین

خالق  ةقابلیت زیادی در جذب طبقاست که های فناوری و اطالعات و مراکز فرهنگی و آموزشی  اقتصادی، تمرکز فعالیت

تواند با داشتن این امکانات و خدمات و  شهر کرج می کالن، اینوجودبا .دارد که در چندین سال گذشته نیز این طور بوده است

خالق  ةاقتصادی پایدار بردارد و در این زمینه با تکیه به طبق ةیابی به توسع های بزرگی در دست خالق گام ةهمچنین طبق

 شهرهای آینده کشورمان باشد.  شهرهای موجود و کالن رای دیگر کالنی بیخود موفق عمل کند و الگو

 گیرینتیجه

کید بوده است. در أمحور شهر همواره در مطالعات شهری مورد ت دانایی ةشهر خالق در رسیدن جامعه به خالقیت و توسع

ها و موانع  دودیتتوجه حذف محدرخورترین موارد  افزایش نقش خالقیت در شهر یکی از مهم، برای این خصوص
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اقتصادی شهرهاست. در این  ةرشد و توسع ةو ... از شهرها و تبدیل خالقیت به نیروی محرک، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی

تنها موجب عدم  زیرا فقدان مدیریت خالق نه ،میان رسیدن به شهر خالق نیازمند داشتن مدیریت شهری خالق است

شود، بلکه به نوعی مانع رسیدن شهر به خالقیت و شکوفایی  ق بوده است، میکه بستر شهر خال ،فضاهای خالق ةتوسع

در میزان تاپسیس  77 ةترین رتبه منطق و پایین 1 ةتاپسیس منطق ة. اختالف بین باالترین رتبشود میدانایی و نوآوری 

ا در حرکت به سوی و پیشرفت و شتاب متفاوت مناطق رشود  میاست که اختالف فاحشی در این زمینه محسوب  01/8

 میانسازی و بسترسازی در  از آنجا که یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه زمینهدهد.  خالقیت نشان می

بر  گذاریو با تأثیر یکدیگرندایجاد شکوفایی فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای رشددادن برای ها  انسان

سازی و  برای افزایش خالقیت در شهر و رسیدن به شهری خالق باید با زمینه ،کنند یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می

برای مردم هایی جهت افزایش مشارکت  با ایجاد زمینه . همچنین،این شکوفایی را ایجاد کردمردم با ایجاد انگیزه در میان 

های  شهر خالق حرکت کرد. از شاخصخدمات متنوع و با کیفیت باال در راستای رسیدن به  ةشکوفایی سازمانی و ارائ

های خود از آن  طورکه فلوریدا نیز در شاخص همان ؛خالق است ةتوجه و تأثیرگذار در شهرهای خالق داشتن طبق درخور

التحصیالن  فارغ ؛های خالق مشغول در حرفه افرادِاین افراد است: خالق شامل  ةطبق، برد نام می «استعداد»با عنوان 

رسیدن به خالقیت  . بنابراین، برایکار ةتحقیق و توسع های حرفهمشغول در  افرادِ ؛خالق ةهشگران هستدانشگاهی و پژو

سازی شخصی افراد برای رسیدن  عالوه بر زمینه ،در این زمینه .مسائل پرداختة های خالقیت باید به ریش و ایجاد زمینه

خصوص  به ،های عمومی رسیدن به این طبقه تا بتواند زمینهباید مدیریت سازمانی خالقی وجود داشته باشد  ،به این طبقه

صورت یکسان  مناطق بههمة برای عموم مردم در ، را و فناوری و فرهنگ و هنر ،تاهای آموزشی، خدماتی، ارتباط شغل

انی در نقش مدیریت سازم ،گذاری کرد. به همین دلیل رسیدن به خالقیت و شهر خالق را پایه ةفراهم آورد تا بتوان ریش

این  ،البته گذارد. میامر حاضر دارای اهمیت زیادی است. مدیریت خالق تأثیرات فراوانی در شکوفایی و خالقیت شهرها 

تواند فواید  خالقیت نیز در مدیریت می ،. از طرف دیگرکندها را ایجاد  مدیریت باید خود خالق باشد تا بتواند این زمینه

افزایش تولیدات، عبارت است از: های مدیریت شهری  ها و فعالیت ر سازماندقیت تأثیرات خال ؛بسیاری داشته باشد

ها، کاهش اتالف منابع، افزایش سطح بهداشت  خدمات، کاهش هزینه ةخدمات، افزایش کیفیت و تنوع ارائ ةافزایش ارائ

ده از تجربیات شهرهای دنیا در استفا ،در این میان .ن مدیرانایمگرایی در  روانی، کاهش بوروکراسی اداری، افزایش عمل

 ،های سینما و تئاتر های نوین، ایجاد مراکز فرهنگی، مراکز ادبی، سالن های روزمره با فناوری خالقیت، پیوند سطح زندگی

سطحی با دیگر مناطق  ها به شکوفایی و هم تواند در رسیدن آن تر می و مراکز خدماتی با کیفیت مناسب در مناطق محروم

 وان داشته باشد.تأثیر فرا
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