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  چکیده:
های یبسترها و توانمند سیربر .باشدیم زیتحقق شهر خالق در شهر تبر یسنجامکان قیتحق نیا زهدف ا هدف: 

آن به  یهاتیموانع و محدود ییسو و شناسا کیدر شمال غرب کشور از  یاکالنشهر منطقه کیبه عنوان  زیشهر تبر

 است. داریشهر خالق پا کیشهر به  نیا لیجهت تبد یزیربرنامه یمنظور ارائه راهکارها و تالش برا
 یمورد مطالعه وزن ده یهاشانون شاخص یاستفاده از مدل آنتروپدر پژوهش حاضر، با  :شناسی پژوهشروش

شهر خالق  یهابر اساس شاخص یزمناطق شهر تبر وضعیت، TOPSISدر چهارچوب روش  یداده شدند و با بارگذار
 یهاپژوهش مؤلفه نیدر ا انجام و نشان داده شده است. GIS یطحاصل در قالب نقشه در مح یجآمد. نتادستبه

 10تناسب مناطق قرار گرفت و به  یمورد بررس زیگانه شهر تبر 10شاخص، در سطح مناطق  22با  یشهر تیخالق
 یهاگزارش ویها و آرشآمارنامه یبررس قیشهر خالق از طر یهاو شاخص ارهایمرتبط با مع یهاداده یگانه، برخ

شد به  لیشهروندان تکم نیکه ب یاپرسشنامه لهیوساز اطالعات به گرید یبه دست آمد و برخ یسازمان _ یادار
 دست آمد

و توسعه،  یقتحق یتعداد واحدها یان،دانشجو یزانم ی،فرهنگ و گردشگر یهاشاخص دهدینشان م یجنتا  :هایافته
و توسعه،  یقتحق یتعداد محققان واحدها یهادرصد و شاخص 7/22با  یو تعاون و همکار یمشارکت اجتماع

 یورود ینمهاجر ی،صنعت های گروهتعداد  ی،عال یالتتحص یعالقه فراوان به جامعه، شاغالن دارا ی،اقتصاد یتوضع
 یتاوقات فراغت و وضع ی،ها و مراکز رشد علم و فناورتعداد پارک یت،تراکم جمع یزانم ی،عال یالتتحص یبرا
 ی،کالبد یتوضع ی،اعتماد اجتماع ی،شرکت در شبکه روابط اجتماع یهادرصد و شاخص 5/45با  محیطییستز

درصد از کل  31/ 8و توسعه و تعداد اختراعات که  یقتحق هاییتفعال رمندان،و هن یختگانتعداد نخبگان، تعداد فره
 دارند. یز( در محقق شدن شهر خالق تبریینی)باال، متوسط و پا هاییتظرف یبها به ترتشاخص
تفداوت  گریکددیشهر خالق با  یهااز شاخص یبرداربهره یاز لحاظ چگونگ زیگانه شهر تبر 10مناطق   گیری:نتیجه

 نیداز ا یبهتدر یکه در سطح برخوردار یدر وهله اول مناطق دیقرار ندارند که با یسطح از برخوردار کیداشته و در 

 زیدخدالق را ن شهر یهامناطق از شاخص گرید یبرخوردار یهانهیزم نیکرده و همچن تیها قرار دارند را تقوشاخص

و آمدوزش  یمرکدز دانشدگاه 20از شیمتعدد )بد یو دانشگاه یبا وجود مراکز علم زیشهر تبر نیفراهم کرد.  هم چن

اسدتفاده و   ،شدهر نیدا یهادر دانشدگاه لیدر حال تحص انیدانشجو یکشور و تعداد باال ی( به عنوان قطب علمیعال

و توسدعه کده در  قیتحق یبه واحدها ژهیتوجه و نیو  همچن زیشهر تبر یگردشگر یهاتیمناسب از ظرف یبرداربهره

 یبداال تیدظرف نیدر محقق شدن شهر خالق داشته باشد. همچند یمهم ارینقش بس تواندیم ،وجود دارد زیشهر تبر

وجود دارد از نقدا  مببدت در تحقدق شدهر خدالق  زیشهروندان تبر نیکه در ب یاریو تعاون و هم یمشارکت اجتماع

از  یدر برخد شیهالیپتانس یبا تمام زیتبر .ستمشخص ا زیمناطق شهرتبر یکه اثرات آن در رتبه بند باشدیم زیتبر

نخبگدان  یریکدارگبه  ،یزندگ تیفیک شیبا افزا دیروبرو است که با ییشهر خالق با کمبودها یریگشکل یهاشاخص

 داد. رییبه سمت شهر خالق تغ توانیشهر را م نیدر ا یزندگ وهیو ... ش

 زی، شهر تبری، خالقیت، شهر خالقسنجامکان های کلیدی:واژه
 



 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 اند و هر از چندهای دگرگون و متغیر درگذر زمانحوزه  ریزی برای آن ها، ازشهرها و برنامه

یابی به توسعه مطلوب و حیطه و درجهت دستهای نو در این گاهی با ظهور مفاهیم و تئوری

توجه پژوهشگران درحوزه  مورد یکی از مباحث جدید وپایدار روبرو هستیم. در این زمینه 

 اساس برمحیط زندگی و ایجاد  کیفیت زندگی ارتقای ریزی شهری که برمطالعات شهری و برنامه

 مدیران،افق دید گسترش و باعث است  1خالق ، ایده شهرشهروندان تاکید داردجدید تفکرات 

و  شهرو مشکالت راهکار در مواجهه با مسائل  شرایط و ارائه تحلیلمنظور شهری بهبرنامه ریزان 

 شود.می یابی به توسعه پایداردست

 روشن .هستند پیچیده کنند می ایجاد ابتکار برای ای انگیزه جامعه یا شهر یک در که عواملی

شود و  می نوآوری به منجر اقتصادی نوسازی روی بر فشار امروز جهانی محیط در هر چیز، از تر

 مانند متمایز محلی های دارای مبنای بر جدید، جهانی اقتصاد در 2نیچه تعریف گیرندهدر بر

 نیازمند معمول طور به نیچه الگوی ایجاد. می باشد علم و ها مهارت جغرافیا، فرهنگ، محل،

 "بهبود مشاغل سیال، و ها گذاری سرمایه شهروندان، جذب حفظ و :است وجهی چند رویکردی

 غرور و هویت ساخت و تسهیالت و ها گذرای در زیر ساخت سرمایه طریق از "مکان کیفیت

 (.Duxbury,2004مکان ) بازاریابی یا " زدن مارک " بوسیله محلی

 اندیشه زمینهدر نو  یاستراتژ کی عنوانخالق به  شهر ،هابه شهر جدید نگرش های در

که  گوناگون و زیادی تحوالت براساس است. طرح گردیده شهری انجام پروژه هایو  ریزیبرنامه

در  اصلیعامل  کی ن،مسئوال و شغل صاحبان شهروندان، تیخالق .استانجام در حال  هادر شهر

 خالقیتدر واقع  (.91 :1392 د،ی)خان سف .محسوب می شودشهر  مشکالتاز  ارییحل بس

 .همواره نیروی حیاتی و محرک شهر است

 شهرشهری،  ریزیبرنامهمدیریت شهری،  ناو متخصص افراد نخبهشهرها با تاکید بر  این در

مطالعه، محل کار و حفظ نخبگان  جذاب برای محلعلوم مربو ، شهرها تبدیل به دیگر و  سازان

 آستانهزندگی،  کیفیت، شغلفیت کیها، و دانشگاه بهبود کیفیت مراکز علمی با وشود میشهر 

 (.Healey, 2004: 95)برداشت  گامدر این مسیر  توانمیتحمل و شیوه زندگی 

 پژوهش؛ موضوع به ابتدا تحقیق این از اول بخش در باشد؛ می بخش چهار در پژوهش این

                                                                                                                               
1. Creative City 
2. Nietzsche 



 است گردیده ارائه پژوهش نتایج کار ادامه در است؛ شده پرداخته تحقیق؛ اهمیت اهداف پژوهش؛

 . است شده اشاره رساله موانع و ها انتها محدودیت و در

 می قرار بررسی مورد پژوهش با رابطه در ها دیدگاه و مفاهیم علمی چهارچوب دوم بخش در

 ادامه به است و در شده بررسی تحقیق در استفاده شده ابتدا متغیرهای در سوم و در بخش گیرد

 شرح شهرتبریز جمعتیی و جغرافیای عوامل سپس و شده پرداخته مطالعه مورد محدوده معرفی

 آمده بدست نتایج و شاخص ها سنجش و ارزیابی به تحقیق این بخش چهارم در. شده است داده

 تحلیل و تجزیه به ودرادامه پژوهش شده پرداخته شهر خالق ایجاد در آن ها ها بندی اولویت و

 منابع و ها پیوست پایان در و شده اشاره پیشنهادها و ارائه راهکارها به و ها استدالل و ها فرضیه

 .است شده آورده

 مسألهبیان  -1-2

 بهی فیزیکی هاهیسرمااز تغییرات بنیادینی که امروزه درحال رخ دادن است تغییر نگرش از 

ی بر اساس خالقیت و نوآوری و ایجاد زیربرنامهمبنای توسعه شهر به سمت تاکید و  عنوان

برای محصوالت با استفاده از نوآوری و خالقیت است لذا، شهرهای امروزی بیشتر و  افزودهارزش

ی برای پرورش و یا جذب زیربرنامهو امکانات الزم و  هازیرساخت بیشتر در پی محیا کردن

فلسفه شهر خالق آن است که: در  (. درواقع2: 1390ی،و مافبلوچ هستند ) و خالقنیروهای نوآور 

. اگر بتوانیم داردیتی بسیار زیادتر از آن چه که ما در بار اول متصوریم وجود شهر همیشه ظرف

اقدام کنند و ریزی برنامه شرایطی ایجاد کنیم که مردم بتوانند بر اساس تفکرات بلند پروازانه فکر،

 دش ترکینزدبه تحقق شهر خالق  میتوانیمهمیشگی تکامل یابد  طوربهی توسعه هافرصتو 

موضوع، این  باالی اریبس تیاهم به با توجه راستا، نیدر ا(. 19: 1389مجید فر،  محمدی و)

تحقیق  و انددهیورز آن اهدافو شهرهای خالق ای تحقق بر یاژهیو اهتمام شرفته،یکشورهای پدر

و روند متفاوتی  رفته استگتوجه پژوهشگران قرار  موردنیز  کشور ما  ق درالدر حوزه شهرهای خ

نیز در گذشته اکبرا به مبانی و  افتهیانجامتحقیقات و مطالعات  کهی طور بهرا طی کرده، 

های اخیر روند اما در سال اندپرداخته های کلی و عمومی شهر خالقخصوصیات و ویژگی

های موردی در مورد شهر خالق و بررسی آن مطالعات و تحقیقات به سمت انجام پژوهش

خالق بر  یشهرها یاساس اقتصاداساس شاخص های بومی سازی شده متمایل شده است. بر

و اقتصاد  یفرهنگ عیخالق، صنا عیمانند صنا یمیاست و با مفاه یفرهنگ تیفرهنگ و هو هیپا

توسعه و تحقق شهرخالق با جذب افراد  ریدر مس یدارد. هرشهر میخالق ارتبا  مستق

رقابت و  نهیدر زم ،تیریمد ،یرهنگف عیصنا ،ها در اقتصادآن یریخالق)طبقه خالق( و به کارگ

آیا   این سوال مطرح است که، انیم نیا موفق خواهد شد. در هم یاقتصاد و رشد توسعه

در  ویژه ایدارد و سهم  یالمللنیب یو حت یدر عرصه مل ژهیو یگاهیش و جاقن زیکالنشهر تبر



 

و  یخیتار نهیشیبه لحاظ دارا بودن پ همچنین و عرصه اقتصاد خالق دارد و نو  یهاتیفعال ایجاد

 ستیز یهالیدر سطح شهر و دارا بودن امکانات و پتانس یمذهب_یخیوجود آثار تار ،یفرهنگ

توسعه  ها،نهیشهر در تمام زم نیبودن ا نیاول ی،و خارج یجهت جذب گردشگران داخل یطیمح

 مطلوب و خوب یو سابقه اقتصاد یمناسب اقتصاد یتارطرح ساخ یمناطق آزاد و صنعت

نقا  جهان از طربق ارتبا  از راه  دیگرداشتن ارتبا  با  ...، وی نقل عموم و حمل یهارساختیز

لذا به نظرمی رسد . ؟شهر خالق را دارد کیشدن به  لیتبد تیقابل ،اطاتارتب گریو د دور

ویژه  مختلف در شمال غرب کشور، به یهاجنبه از گذار ریبا دارا بودن نقش تاث کالنشهر تبریز

شهر،  نیبزرگ در ا یدیتول عیو صنا یو دانشگاه یمنطقه آذربایجان و وجود مراکز علم

شهر خالق را  یسو شماری در جهت گام برداشتن بهبالفعل بی بالقوه و یهاتیها و قابلتوانمندی

های ساختاری، کالبدی، اقتصادی و فرهنگی در ولی در این میان با مشکالتی و چالش  دارد

 .های آن روبرو استجهت حرکت به سمت شهر خالق و برخورداری از ویژگی

مواجه  یمعضالت شهر نیتریاز جد یکیعنوان به ینینشهیهاست با مشکل حاشسال زیتبر

-در یمناطق شهر نیترزیجرم خیکی از مناطق را به  نیا یتیهو یواحساس ب یکاریب ،هست فقر

است که  تلنگر وخطریبه متن، واشی گسترش از ح و در حال گسترش است هیآورده است. حاش

 ی. فرسودگتا مانع از بروز توانمندی ها و استعدادهای طبقه خالق نشود گرفته شود یجد دیبا

 گردونهاز شهر را از  یامنطقهاست به مرور  یو کالبد یاقتصاد ،یاجتماع شیفرسا اثربافت که 

شهر،  مستعدد یهادر بخش نیکرده و سبب هدر رفتن زم بیرون یو شهروند یشهر یزندگ

 یفضا ینهیزم است که در ییجز شهرها نی. عالوه بر اشده است یمرکز ی)قدیمی(هامحدوده

پارک در محالت مخصوصا در مرکز و  بودکمو با دارد  یادیشهرها فاصله زکالن یبا برخ زیسبز ن

 یاز پارامترها یکیو اگر  به عنوان یکی از مکان های تجمع طبقه خالق روبرو هستیم زیغرب تبر

کشور محسوب  یشهرها نیتراز آلوده یکی زیتبر م،یریرا پاک بودن هوا در نظر بگ ییبایز

و مطالعات کارشناسان و  قاتیسبقت را از تحق یروز گوبهروز زیتبر کیتراف یدگیچیپ .شودیم

کند. ضعف حمل و نقل  یو همواره جلوتر از راه حل ها حرکت م دیربا یآنان م یدستاوردها

و نامناسب است. نه  راستانداردیو اطراف آن غ زیآن است که ساخت و ساز در تبر تیواقع یعموم

در ساخت آپارتمان ها  یو مذهب ینیشده و نه فرهنگ شهرنش تیدر آن رعا یاصول شهرساز

استاندارد و  محلنبود  کتابخانه ندارند و زیتبرشهر و مناطق التمح بیشتراست. دهیلحاظ گرد

. هستند زیشهر تبر یکتابخانه مرکز یاز جمله مشکالت اساس ،خدمات مناسب ائه، عدم اریکاف

و  انیدانشگاه تیظرف استفادهو ها با دانشگاهمناسب مدیریت شهری  ارتبا  یبرقرار عدم

کالت اساسی حرکت شهر تبریز در مسیر تبدیل به شهر از مش مختلف یدر حوزه ها انیدانشجو

 تیها و خالق یابتکارات، نوآور ظهور یرا برا نهیکنند زم یم یسعخالق است. شهرهای خالق، 

 نیا تیبا توجه به اهم . لذامحیا سازدو خالق  یفکر یروهایجذب ن زیخود و ن شهروندان



در چهار  های شهر خالقشاخصو مطالعه  یبررس که با پژوهش درصدد است نیموضوع، ا

بعد)کیفیت زندگی، نوآوری، سرمایه انسانی خالق و سرمایه اجتماعی و زیرمعیار های مرتبط با 

 10در سطح کلی و مناطق شهر نیا امکان سنجی تحقق شهر خالق در، به آن( در شهر تبریز

 جادیارائه راهکارها و ا ها وقابلیت ها وتوانمندی نیکه با بررسی ا است متصورو بپردازد گانه شهر 

 یمعرف شرفتهیشهر خالق و پ کیشهر مهم را به عنوان  نیها، بتوان اریزیبرنامه یدر برخ رییتغ

 .کرد

 سواالت پژوهش -1-3

تبریز( است شهرنمونه )سنجی تحقق شهر خالق در ایران: امکان بر اساس اهداف پژوهش که

 سواالت زیر مطرح است:

چه وضعیتی های شهر خالق تحقق شاخصهای )بالقوه و بالفعل( شهر تبریز برای ظرفیت

 دارند؟

 چگونه است؟شهر خالق  یبراساس شاخص ها زیمناطق ده گانه شهر تبر و رتبه تیوضع

 راهکارهای مناسب برای تحقق شهر خالق تبریز کدامند؟

 ست؟یچ زیتبر شهر در خالق شهر تحقق یهاتیمحدود و موانع

 هدف پژوهش -1-4

امکان سنجی تحقق شهرخالق در تبریز است و  پژوهش: ینا صلیا فهدتوان گفت درکل می

 یاکالنشهر منطقه کیبه عنوان  زیشهر تبر هایو توانمندبسترها  سیربر اهداف فرعی پژوهش

و  اراهکارهمنظور ارائه  ن بهآ هایمحدودیتو  موانعو شناسایی  سو کیدر شمال غرب کشور از 

 است. داریپا شهر خالق کیشهر به  نیا لیتبدریزی جهت برنامه یتالش برا

 های شهر خالق.وضع کلی موجود شهر تبریز بر اساس شاخص بررسی

 بررسی وضعیت مناطق ده گانه شهر تبریز براساس شاخص های شهر خالق و رتبه بندی آن ها.

 فعل این شهر جهت تحقق شهر خالق.های بالقوه و بالشناسایی نقا  قوت و ظرفیت

 های موجود در زمینه ایجاد شهر خالق تبریز.شناسایی نقا  ضعف و نارسایی

 یی جهت حرکت در مسیر ایجاد شهر خالق تبریز.هاشنهادیپارائه راهبردها و 

 و اهمیت پژوهش ضرورت-1-5

 شاهد بروزشهرها در آینده و افزایش جمعیت  توسعه ختهیگسلجامروند کنونی و  با

افزایش هر چه ی، طیمحستیزی، مشکالت عدالتیبی متعدد انسانی و محیطی مانند هابحران

در و مشکالت متعدد کالبدی، انسانی و اجتماعی  در شهرها و مناطق شهری و هابیبیشتر تخر



 

در دستورکار تئوریسین های شهری  هستیم. به تازگی مبحث شهرهای خالق سریعاشهرها 

ی فراوانی در زمینه سیاسی و دانشگاهی در باب مفاهیم مختلف و هابحثاست و  قرارگرفته

سمت دوران  بهما در حال عبور  رسدیم به نظری عملیاتی آن انجام گرفته است و کاربردها

ی و امنطقهخالقیت هستیم، یعنی دوره ای که در آن خالقیت رکن اصلی توسعه ملی، شهری و 

شهرها در اساسی  تاثیردر این میان با توجه به (. 5: 1391و همکاران، مالیی ) رودیمبه شمار 

برخوردار  بیشتریتوسعه پایدار از اهمیت  زمینهدر شهر خالق نظریه  کنونی، یهایداریناپا بروز

یی جهت بهبود توسعه پایدار و رشد هاراهی خالق یافتن شهرهاهدف  واقع در. گشته است

، شهرهای خالق بسترها و فضاهایی هانیااست. عالوه بر  و آینده حاضرعصر در  هانآ جانبههمه

توان گفت که خالقیت و نوآوری به عنوان عامل و محرکه و می کنندمیمنظور نوآوری فراهم را به

ی ماصلی و محوری رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرها و ملی کشورها به شمار 

های خود شهرهای و خالقیت هانوآوریخالق و نوآور غالبا جهت ارائه و در این حال افراد  دآی

ی زیادی وجود شهرها. همچنین هم اکنون رندیگیمخالق را به عنوان محل سکونت خود در نظر 

، باالاقتصادى های پتانسیلمناسب،  تاریخى، طرح ساختارى سابقه و هویتکه داراى  دارند

راه  از طریق ارتبا  از دنیا نقا   دیگربا  قوی اتارتباطدارای  مین نیازهاى خدماتى واتتوانایی 

ابعاد مختلف ترکیب  هستند و با نقل عمومى و حمل ی مناسبهارساختیز ،ارتباطات سایرو  دور

عنوان شهر خالق  ی از نظم مطلوب و منطقی دست یابند که از آن بهاگونهاقتصاد و فرهنگ به

بلند پروازانه  تفکراتبتوانند بر اساس  شهروندانفراهم کنیم که  حیطیماگر بتوانیم  .شودمییاد 

به  میتوانیم ،تکمیل گرددطور مداوم توسعه به یهاکنند و فرصت اقدام و یزیر، برنامهتفکر

  (.5: 1390سعیدی، شویم. ) ترکیخالق نزد هایشهر دستیابی به

و برنامه  قیاز عدم شناخت دق یناش شهری نواحی و جوامع امروزگفت مشکالت  دیبا اساسا

نشات گرفته از شهر خالق و  توانمندی شناخت با لذا ناشی است. در گذشته ندهیآ ریزی برای

-برنامه بر مدیریت شهری و حاکم نظامشهرها،  کاهش مشکالت درکنار ی توانم ینوآور جادیا

داد و  جهتخالق و نوآور  یروهایاز ن بهره گیری اساسبر  یزری را به سمت برنامه یشهریزری

شهر عنوان دومین تبریز به در شهر  برد. نیرا از ب شدنیاز جهان یناش یاجتماع ینابرابرها

ی و و اقتصادای پرجمعیت ایران و به سبب اهمیت منطقهی ایران و ششمین کالنشهر صنعت

عدیده  وجود مشکالتبا توجه به  نیو همچنویژه در شمال غرب کشور  فرهنگی آن به

مانند)حاشیه نشینی، ترافیک، بافت فرسوده، مشارکت پایین شهروندان در امور شهری و...(، 

لذا است.  یضروربسیار  شهر خالق یبه استانداردها دنیرس یبرا یقو یکردیرو استفاده از

و  راهبردهای کردن اتیو عملی سازادهیپخالق، تحقق شهر جهت در  این شهر مهم گاهیجا تعیین

 نیچن. همدیشهر کمک نما نیا یشهر تواند در حل بسیاری از مشکالت و مسایلها میهادپیشن

شد تا با  گرفته میتصمدر ایران  شهر خالقامکان تحقق  یزمینه در یکمبود مطالعات به دلیل



تبریز و ارائه راهکارها و در شهر نو موضوع این ابعاد  و مسأله نیا یبه بررس رسالهاختصاص عنوان 

از مسائل و  یاریبس ،شهر خالق دستیابی بهدر صورت زیرا  ها اختصاص داده شود.پیشنهاد

ی در تعیین طیمح ستیز یها و آلودگی کیترافعدم مشارکت شهروندان،  مانند یمشکالت شهر

شهر، افزایش مصرف  هیرو یببا توجه به توسعه  حل خواهد بود. قابل سرنوشت شهر و...

جمعیت شهر و  شیو افزای مانند آلودگی هوا طیمحستیزمشکالت ی فسیلی و هاسوخت

شهر تبریز در جهت  و مشکالت مسائلدرنتیجه پایین آمدن سطح کیفیت زندگی، بررسی 

ی به توسعه همه جانبه و بررسی بسترهای تحقق شهر خالق و تحلیل ارتبا  بین ابیدست

 رسد.شهر خالق ضروری به نظر میی شهر خالق در جهت تحقق ارهایو معهای توسعه شاخص

 پژوهش پیشینه -1-6

ریزی شهری است و محققان مبحث شهر خالق یکی از موضوعات جدید و نو در عرصه برنامه

و ایران  در جهان هاناز آ هاینمونهبه  اند؛ کهپرداختهبه تحقیق و پژوهش  بارهنیدرازیادی 

 است: شدهپرداخته
 خارجی مطالعات -1-6-1

 منابع این در پژوهشگران از بسیاری و است توسعه حال در پیوسته دنیا، در خالق شهر عمناب

« تماشایی نمایش یا شهر شهر عنوان» با ی( مبحب1967)دبور بار هستند. نخستین سهیم نظری

 انسانی بعد در فرهنگی و اقتصادی فضای ترکیب تئوری موعد از قبلظهور  وی نظر. کرد بیان

مکان  نمایش و نو تولیدکننده فضاهای فرهنگی، هایمجموعه مانند موضوعاتی در علی الخصوص

 .(Scott, 2006:15) مشاهده می شود نیز جهان  سراسر بزرگ شهرهای در که است های بصری

 سال در که بود فلوریدا ریچاد کرد بیان را "خالق وشهرهای مناطق" بحث که کسی اولین

باعنوان  را خود کتاب نخستین creative class کتاب 2002 سال در آن از بعد آمریکا و در 2002

 شده، شهرهایی بیان جدیدی تئوری اساس این بر. انتشار داد موضوعش تقویت برای را دیگری

 است بسیار آن ها دانان، نویسندگان( در وهنرمند مانند)نقاشان، موسیقی  خالق افراد که تعداد

 در خالق قشر تشکیل در مهم عامل 8 وی نظر از. است زیادتر دوامشان و زنده ماندن احتمال

 این به تحمل و توانایی هایشاخص در ارتبا  با .تحمل تکنولوژی و نقش دارد، توانایی، شهرها

 بیگانه وخارجی ضد تمایالت سکونت دارند شهرها این که در کند که، مردمی می اشاره نکته

 تعصب ندارند. نژادها و درباره قبول می کنند خود میان در را عقیدتی مختلف گروه های و ندارند

 شهر» کتاب در خالق شهر مفهوم خصوص در شهری پردازنظریه لندری چارلز بعد ازآن

 ,Landry)مردمانشان است  آن و دارند حیاتی نیروی  یک شهرها که اظهارمی دارد ،«خالق

( 1996مالمبرگ و زندر ) مبل کسانی زیاد پژوهش های با خالق شهر نظریه .(2008,35



 

 (. ,2005Songmei :15) مورد حمایت قرار گرفت زی( ن2001) 4تیرترااک ( ،1985) 3اندرسون

 تحت کتاب خود اولین ویکرد.  بیان را خالق شهر بحث است که فردی اولین فلوریدا چاردیر

 را ب دیگری، کتا2005 سال درن آ ازپس  میالدی و 2002 سال خالق در طبقه عنوان ظهور

 .(52 :1396 رفیعیان،کرد ) نگارش خودش موضوع تقویت جهت

ترین محققان مطالعات عرصه شهر خالق چارلز لندی است. لندری نظر یکی از معروف

رادیکالی تازه ای در زمینه شهرهای خالق دارد. از منظر وی شهرها به خالقیت احتیاج دارند نه 

به دلیل رسیدن به توان رقابتی در صنایع ارزشمند نو، لیکن برای حل مشکالت اجتماعی. در 

ستار یک دید خالق برای برطرف شدن مسایل شهری در زمینه ها و ابعاد مختلف واقع لندری خوا

 .(Coletta, 2008: 4)است 

روتردام  و آمستردام بومی هایسیاست بررسی: خالق شهر پیشرفت و توسعه اساسی عناصر

انجام گرفته است و از نظر ( 2009) جی. جیکوب ای،. 5رومین عنوان پژوهشی است که توسط

 از حمایت در زمینه متعادل به ایجاد حالت باید خالق شهر به رسیدن در محلی هایستسیا  وی

و  اجتماعی، امنیت باز محیطی، فضای امکانات از قبیل، اجمالی شرو  سایر و خالق آفرینیکار

 .برسند گوناگون هایگروه قوت نقا  تمرکز بر روی

 نام روترداممستردام و آدر  یمحل هایسیاست یابیتوسعه شهر خالق: ارز محوریعناصر  

بار از عناصر  نیاول یمقاله برا نینگارش شده است. در ا ، 6رومین تریپ و توسطای است که مقاله

تا چه حد  کهاین یابیازجمله ارز ،یدانشگاه اتیدرادب دی( شهرخالق باتاکتی)عوامل موفق یدیکل

 و تحلیل تجزیهبحث شده است. بعد، با  گرفت به کارن را آ یمحل هایسیاستتوان در می

 ذکرشده تیمستردام و روتردام عوامل موفقآ ،یهلند یخود در دو شهر اصل یعمل یهابرنامه

 است.

 نیا پرداخته است.  خالق یاقتصاد خالق و شهرهاای به بررسی ( در مقاله2009)7ویساس

 ت،یخالق نقش بر و ای مهم استو منطقه یشهر اقتصاد در تیکه چرا خالقکند بیان میمقاله 

تاکید  مدرن یاقتصاد شهر ی ایجادخالق، اقتصاد خالق، طبقه خالق و شهر خالق برا عیصنا

 یاست که برا ما این فهیو وظ باشدتواند در حال حاضر خالق هر شهر میکند. درواقع می

ی و سازمان برا ، منابعهاایده جیجذب و حفظ استعداد و بس ج،یپرورش، مهار، ترو ،ییشناسا

 تالش کنیم. شهر خالق حرکت به سمت

                                                                                                                               
3. Anderson 

4. Cartwright 

5. Romein 

7. Romein & Trip 
7. Suciu 



محور در مراکز  خالقیت تحت عنوان سیاست های پژوهشی در( 2011) و همکاران8سلدا

 عواملی کوچک، شهرهای در خالق تحقق شهر که برای رسیدند نتیجه این به کوچک، شهری

 .هستند موثر کار آفرینی زندگی، حکمروایی و نهادی، کیفیت تمهیدات مبل

( بر تاثیر نقشی که هنرمندان در شهرهای خالق در جنبه های مختلف 2010) 9مارکوزن

دهد شهرهایی که کنند، تاکید دارد. او نشان میمخصوصا فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می

فرهیختگان در آن ساکن مصارف فرهنگی در آنجا بیشتر می شود و وقتی که این امتیاز با اموری 

وجود صنعت داروسازی و پزشکی تلفیق می گردد، باعث توقف مسیر مهاجرت در اینگونه مبل 

شهرها می گردد. این روند به نوسازی شهری در نواحی حاشیه ای وفرسوده کمک کرده و جامعه 

 .(Sasaki, 2010: 54)را نیز بهتر می کند 

 فرهنگی هایخالقیت با استفاده از شهری بازسازی به عنوان پژوهشی در (2010) 10یساساک

نشان  او تحقیق نتایج. پرداخته است ژاپن کانازاوای در خالق شهر تئوری بازنگری به اجتماعی، و

 مفاهیم در و محتاج است فرهنگی تولیدات بر مبتنی روش یک به خالق، شهر یک می دهد که

 کرد. توجه مؤثر عامل و اجتماعی شالوده به عنوان فرهنگی و هنری خالقیت به باید توسعه

 انجام شهری خالق فضاهای و هامکان درباره را تحقیقاتی 2011 سال در 11گالوپ موسسه

 تجمع، هایمحل تفریحات، و فراغت اوقات گذران مکان های مانند مواردی پژوهش این در. داد

 زیبایی شامل مناطق شناختیزیبایی اندازه بیگانگان، قبول برای مکان های شهری بودن باز

 ,knight founddation) به حساب می آیند شهری خالق هایشاخص از طبیعی و سبز فضای

2011.) 

ای عنوان مقاله وی، اوها12در کلمبوس یارتباط یاشهر خالق: فرآینده م رواییحک یبررس 

 یامطالعه درک رابطه فرآینده نیهدف از ا ( نگاشته شده است.2011، 13)ردللیتوسط است که 

و به مطالعه هنر،  در دهه گذشته منتشرشده سند 17 یبررس و با است شهر خالق مرواییحک

 را جهت تبدیل به کلمبوس لیپتانس کندتالش می است و از شهر پرداخته تیفرهنگ و خالق

شهر خالق از  کیروند ساخت  در ریکند که کنشگران درگمی انیب ونماید  یابیشهر خالق ارز

 .هستند یمختلف جامعه مدن یهابخش

خالق:  یشهر و شهرها یفرهنگ سازی ای با عنوان برندمقاله (2011، 14اوکانو و سامسون) 

                                                                                                                               
8. Selada 

9. Marcosen 

10. Sasaki 

11. Gallup 

12. Columbus 

13. Redaelli 

14. Okanoa & Samson 



 

 جهت ایاشارهمقاله  نیا اند.نگاشته  ی عمومیدر فضاها تیخالق جیجهت ترو ینظر یچارچوب

 ی،شهر یهاگسترش قابلیت وساخت  یبرا یشهر کیاستراتژ تیریمد ستمیس کی ایجاد

 سازی برند یمردم جهت اجرا در زهیانگ جادیکه ا گیردنتیجه می و ؛خالق است یشهرها

 ضروری است. مهم وشهر  یفرهنگ

، 15)گورواچای است که توسط تگزاس مقاله ن،یاوست خالق در یشهر یفرهنگ استیس

 و پردازدمیتگزاس  ن،یستودر ا یشهر یفرهنگ استیو عملکرد س استیس یبه بررس (2012

در  یو منافع بخش فرهنگ یمحل ی، دولتیهای چارچوب بافت محلچگونه جنبه دهندمینشان 

 یشهر یفرهنگ استی، سدهدمیمورد نشان  نی. ااندفرهنگی استیس ریغاز مسآ یتالش برا

، اما در حال تکامل از شودنمیبه ظهور گفتمان شهرستان خالق علت منجر  سادگیبهمعاصر که 

 .است یمحل گرانینهادها و باز هایشکلگذشته و به  استیساختار س

 در شرق لندن یشهر خالق فناور د؟یجد بوم تاونمطالعه ی به ادر مقاله( 2013، 16)فورد

 وخالق که در شرق لندن  تالیجید یهااز خوشه هیاول لیتحل و هیمقاله تجز نیا پرداخته است.

از  ییفضا لیتحل و هی. بر اساس تجز، استنداآمده دیپد 2008 یبالفاصله بعد از بحران مال

خالق  یهاتیاز فعال یابه سمت شرق از موج تازه یریها، خط سداده یهاها و سطح بنگاهبخش

 یایتر از جغرافدر چارچوب گسترده و قرارگرفته است در این قسمتخاص  یبیو ترک یتالیجید

خالق  یدهسازمان خود نیکه ادهدیمنتایج نشان . ردیگیلندن قرار م تالیجیاقتصاد خالق و د

 .است فیاز روابط ضع یاریسروصدا با بس شبکه پر شده هیتعب ییفضا دیتول تالیجیخوشه د

 تحت پژوهشی در 17تیلبورگ دانشگاه در فراغت اوقات مطالعات ازگروه (2103) ریچارد

 طریق از هاآن تمایز و شهرها از بسیاری بررسی به «شهر در گردشگری و خالقیت»عنوان 

 گردشگری و خالق شهرهای هایاستراتژی خالق، خالق، صنایع توسعه مختلف اشکال خالقیت،

 و گردشگری خالقیت، میان ایو شکننده حساس رابطه که رسید نتیجه این به و پرداخته خالق

 به دستیابی شهر جهت و گردشگری بین ارتباطی پل خالقیت که ایگونهبه دارد، وجود شهر

 .است پایداری

 رومانی در خالق هایقطب ایمنطقه توزیع عنوان تحت پژوهشی در (2014) و همکاران دانیال

 هریک سهم به توجه با محلی و ایمنطقه ملی، اقتصاد برای خالق صنایع اهمیت دادن نشان پی در

 پژوهش این .است مشاغل از نگهداری و اشتغال هایزمینه ایجاد داخلی، ناخالص تولید در هانآ از

. کندمی تاکید اقتصادی هایبحران به واکنش نوع و سازی محلی اهمیت میان ارتبا  بر همچنین

 توسعه ملی استراتژی برای متعدد حمایتی اسناد عمده هدف رومانی در خالق هایقطب شناسایی

                                                                                                                               
15. groadach 

3. Foord 
17. Tilburg 



 ت.اس 2020-2014 زمانی افق در ایمنطقه

، 18شاوتوسط ی است که امقالهعنوان  شهر خالق  در مفهومخالق ملبورن:  یبرنامه فضاها

ملبورن را  یاز توسعه فرهنگ یمختصر خچهیتاردر ابتدا مقاله  این ( نگاشته شده است2014)

 ریتاث و پردازدیم ایخالق در استرال رو تناقضات از شه هاهینظر یبررس سپس به کندمی ارائه

شهر خالق را همچنین  .دهدیمقرار  بحث را مورد یفرهنگ یهاوهیدر ش ی راشهر یبازساز

 یفرهنگ دیتول تیسا کیحفظ ملبورن به عنوان  دهد و بهی سوق میبرالینئول یهابرنامهی سوبه

 فرهنگی بازسازی هایروش از استفاده با برنامه . طرفدارانکندمصرف کمک می نیو همچن

 از اجتناب برای. آوردند دست به شهر در خالق هنرهای اساسی محل برای را سیاسی هایحمایت

مقرون  هنری های کارگاه فضا به بلند مدت دسترسی برنامه فضا، از دائم استفاده و موقت فعالیت

 به استرالیا در دولت محلی هر هنری برنامه ترینبزرگ از بخشی به عنوان و بود خواهد صرفهبه 

 کرد. خواهد کمک فرهنگ مصرف و تولید مکان یک به عنوان ملبورن حفظ

 صنعت یهااستیس کیاستراتژ تدوینو  یبندتیاولودر پژوهشی به  (2015) 19ایو ل بیل

 تیحما نشان می دهد، که جینتاپرداخته اند.  AHPکره با استفاده از کشوره در  خالقی گردشگر

حفظ . استفرا دستی  یهااستیو س اصولمتوسط، از  یهاشرکتو  نانیکارآفر یگذار هیاز سرما

 AHPکه  دهدی پژوهش نشان منتایج مهم هستند.  زین itدر  یگذار هیو سرما یمعنو تیمالک

 دارد. یصنعت گردشگر یبرا استیس یها تیاولو نییتع یبرا یخوب یروش قابل اجرا

پایتخت  محدوده در ))سوهو((شهر یشهر تیخالق بررسی ،همطالع کیدر (2015)20دورماز 

: چون معیارهایی براساس (استانبولپایتخت ترکیه) محدودهدر (( وگلویب)) با شهر(، لندنانگلیس)

 ،یاجتماع-یفرهنگ ،یبصر ویژگی های ،یاراض یکاربر ،یفرم شهر ،یعیمشخصات طب ،تیموقع

 قرار داده است. مطالعهشهر مورد  یکیو ارگان یمشخصات ادارک

 یو بالندگ یابیو شهرخالق: ارز یستیشهر فورد" عنوان تحت یا در مقاله (2015) 21وانولو

 ا؛یتالیا یخیو تار یصنعتی از شهرها یکیعنوان  شهر به نیا قیدق یابیبا ارز "ایتالیا ن،یدر تور

 عیصنا ۀنیشهرخالق درزم کیشهر به  نیا لیو تبد سمیشهر از عصر فورد نینحوه جهش ا

 ینحوه چگونگ یریپذ بر اصل انعطاف دیبا تأک نیب نیکرده است. درا یبررس یفرهنگ اقتصاد

با  تیرا نشان داده است؛ و درنها نیشهر نو کی به یصنعت یمیشهر با ساختار قد نیا لیتبد

 وهیش شهر، نیدر ا کیدرگذشته نزد اتیکارخانه ف یساز نیصنعت ماش یدست گذاشتن بر رو

اقتصاد  یها لیاز پتانس یشهرخالق با تنوع فراوان کیمحصول صرف، به  شهر تک کیگذر از 

 .است کرده اشاره یفرهنگ

                                                                                                                               
18. shaw 
19. eeb, leea 

20. Durmaz 
21. vanolo 



 

 انیها ب افتهپرداخته است. ی شهر خالق کیاشتراک دانش در  به بررسی (2016)22ینیمارت

 تیاشتراک دانش در باندونگ فعال یها تیعمده که در فعال گروهکنند که در حال حاضر سه  یم

از  این سه گروه(. Komunitasو جوامع دانش ) انیوجود دارد: دولت شهر، دانشگاه ،کنند یم

 نیو همچن ناریمانند بحث و سم میتعامل مستق قیمختلف، به طور عمده از طر یرسانه ها قیطر

 گذارند.  یمردم به اشتراک م یرا برا یمختلف یدانش ها نترنت،یبر ا یمبتن یها انهرس

و چشم  تیخالق ژاپن: واقع یفرهنگ یشهرهااله ای به بررسی در مق (2016) 23یچیویک

 یشرا افزا یفرهنگ ثروتتواند  یشهر خالق م استیس ،پرداخته است و نتایج نشان می دهدانداز

مدل  کیوابسته است، کمک کند تا  دیکه به طور عمده به تول یرشد قبل یدر مدل ها رییو به تغ

از  تیشود و در نها یو مصرف م دیبازد شیباعث افزا نیداشته باشد. ا یدارتریگرا و پا یخدمات

 کند. یم تیحما تیبا کاهش جمع یژاپن یشهرها یبرا ی،شهر حومه های ینگهدار

 را مورد بررسی قرار داده و و ساخت شهر خالق یشهر یفرهنگ استیس (2017)24گروداچ

خالقانه و جنبش  ییجابجا - "ساخت"دو حرکت در حال ظهور در اطراف مفهوم  یبه بررس

 "ساختن"جنبش  نیا که چگونه دنشان ده کند یتالش م ویپردازد.  یم ی/ ساخت شهر دیتول

تر توسعه  شرفتهیپ یو توسعه اجتماع یفرهنگ دیتول یخالقانه شهر را به سو نیشیپ یجنبش ها

 .دهد یم

در  یدر دستور کار شهردار شهر خالق یاستراتژله ای به بررسی در مقا (2018)25لریم

در دستور کار  یفرهنگ استیساخت شهرک خالق و سپرداخته و نتایج نشان می دهد  ورکیوین

 ییخالقانه قرار گرفت، جا تیخالق ریتحت تاث ورکیویدهه ن نیا یط است. ورکیوین یشهردار

 11در  یپس از شوک خارج یایاح یبرا یشهردار یاستراتژ یعامل اصل تیکه بخش خالق

دارد،  یشهر یدر بازساز یهنوز نقش مهم ،یبه صورت رسم یمحل تیسپتامبر بود. بخش خالق

 شود. یم دیخارج از منهتن تشد یهاکه اغلب در شهر

 مطالعات داخلی -1-6-2

 .شودمی اشاره هاآن به ادامه در که گرفته صورت خالق درزمینه شهر مطالعاتی نیز در ایران

خود به مطالعه بستر اجتماعی و فرهنگی شهرهای خالق و  ( در رساله دکترای1389مؤذنی)

در آن به معرفی شهرهای خالق و نوآور و بارزترین  که پرداخته است. رانیاهای نوآور در استان

این است  های انسانی خالق پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگرجنبه آن یعنی وجود سرمایه

 که در ایران برابری اجتماعی از متغیرهای خالق، ارتبا  مببت با خالقیت و نوآوری شهری دارد.

پژوهشی به بررسی نقش تفاوت اجتماعی در  ای علمی( در مقاله1390همکاران ) ومؤذنی 

                                                                                                                               
22. martini 
23. Kakiuchi 

24. Grodach 
25. Miller 



خلق شهرهای نوآور و خالق، نمونه موردی اصفهان پرداخته است و براین اساس این پژوهش به 

بر اساس نتایج  ؛ وپردازداجتماعی در خلق شهرهای خالق می -ررسی موقعیت تنوع  فرهنگی ب

کشورمان  ریپذ مهاجراز نظر کمی و ظاهری از شهرهای  آمار واساس بر آن شهر اصفهان 

 دارد. محسوب و پتانسیل گام برداشتن به سمت شهر خالق و نوآور را

و همکاران ی است که توسط رحیمی امطالعه عنوان ها(شهر خالق )مبانی نظری و شاخص

نتایج این تحقیق  است. گرفتهانجامی شهرداری تهران زیرو برنامه( برای مرکز مطالعات 1390)

ویژه صنایع با  ها و...( صنعت و بههای دانش )دانشگاهزمینه  غیر از کهبیانگر این موضوع است 

مطلوبیت محل زندگی، تنوع  ،چون: کیفیت زندگی ، بسترهای اجتماعی و فرهنگیباال ناوریف

های خالق در یک شهر، ؛ عالوه برجذب سرمایهدارنداجتماعی و برابری اجتماعی جایگاه مهمی 

  اند.برای شهرهای خالق  فرهنگ و هنر به عنوان شاخصی دیگر

بار برای نخستین  خالق( در کتاب خود با نام شهر خالق، طبقه 1391نژاد )اشتری و مهدی 

با استفاده از جدیدترین منابع خارجی به شرح تئوری طبقه خالق در پویش اقتصاد فرهنگی و 

بررسی نظریه شهر خالق و اصلی ترین معیارهای های آن، نموده اند. نتایج نشان می دهد که 

گردد و جذب فرهیخنگان و نخبگان منجر به خالقیت، جهش اقتصادی و نوآوری شهرها می

 ونق اقتصادی شهرها منجر می شود.درنهایت به ر

 از بهره گیری در رابطه جهانی موفق تجربه چندین با بررسی( 1391)رهگذر و شهابیان

 ریزیبرنامه که کنندمی تاکید مطلب این به خالقیت بروز در عرصه دانشگاه ها و باز فضاهای

 عمومی فضاهای ایجاد در توانمی اندازه چه تا مکان ها گونهاز این مطلوب استفاده جهت صحیح

  .برداشت قدم خالقیت ارتقا و

به این نتیجه ( هاخالق )مبانی و شاخص در پژوهش شهرهای( 1392همکاران ) رحیمی و

 رسیدند که در جهت ایجاد شهر خالق و رسیدن به توسعه پایدار سه رکن )مردم، فضا، پیوندها و

ها )خطرپذیری، ابتکار، شاخص های دانش، صنعت و... وغیره( زیرساخت ارتباطات و

 پذیری و رهبری( اهمیت اصلی دارند.انعطاف

را  فرهنگی در توسعه شهری نگرشیشهرهای خالق، ( مقاله 1392همکاران ) و یبادآنیحس

به شمار می به ثروت،  نظرو تبدیل  نوآوری ،تیشهرهای خالق به عنوان مراکز خالق. اند نگاشته

خالق،  شهر تحققهستند،  شدنیجهان دورهنوآوری عنصر اصلی رقابتی در  بطوری که روند.

 است.  کشوریرزوی هر آ

 شهری توسعه بر تاکید با خالق معیارهای بررسی به ایمقاله در( 1392) پور حسین و توکلی

 که است این بیانگر  ANP مفهومی مدل از حاصل نتایج اندپرداخته( پیرانشهر موردی نمونه)

 صنایع نبود گری، تکدی و بزهکاری آمار بودن پایین جمعیت، پایین رشد دلیل به شهرپیران

 اندازیراه همچنین فعال، ونقلحمل سامانه شهر، فرعی و اصلی معابر روزانه نظافت آالینده،



 

 به ورود برای الزم شرایط... و سالم زیستمحیط آلی، کود ایجاد و زباله بازیافت سایت کارخانه

 .داراست را شهری خالقیت عرصه

پرداخته ای و شهرهای خالق رشته ای به بررسی ارتباطات بین( در مقاله1392سجادیان )

اجبار  کیانتخاب بلکه  کیمجازی در شهرهای آینده جهان نه  و موج چهارم عصر تیخالق است.

دو موضوع،  نیا میچندی است که عالوه بر پرداختن به مفاه شرفتهیپ خواهد بود. لذا کشورهای

مجازی را فراهم و به ابزارهای استقرار  عصر موج چهارم اساسبراستقرار شهرهای خالق  یهابستر

 .انددانشگاه موج چهارم پرداخته شاملالذکر شهر فوق

 خالق شهر معیارهای شهراصفهان از نظر 15 رتبه بندی مناطق به ایدرمقاله( 1393) ایمان

 شهر گانه 15 مناطق رداریبرخو انمیز که دهدمی ننشا تمطالعا از حاصل نتایج. است پرداخته

 نصفهاا شهر مناطق بین دییاز فختالا و دهنبو رتصو یک به قخال هایشاخص ازلحاظ نصفهاا

 ینا ازلحاظ را کمترین و 6 ،3 ،5 ،1منطقه  هاشاخص ینا از لحاظ ضعیتو بهترین که دارد دجوو

 شدهانجام هایتحلیل به توجه با ن،صفهاا شهر طورکلیبه. است داشته14 و13مناطق هاشاخص

 .ستدارا را قخال یشهرها سمت به حرکت پتانسیل

 به خالق شهر پذیریتحقق میزان بررسی به عنوان پژوهشی در (،1393) و همکاران ضرابی

 یزد استان شهرهای در خالق شهر و شهری پایدار توسعه هایشاخص تطبیقی بین مقایسه

 باالی تعداد به توجه با یزد شهر که دهدمی نشان این مطالعه از حاصل نتایج. پردازدمی

 از استفاده در ویژه ای قابلیت فناوری و رشد مراکز انسانی، هایسرمایه باالی متخصص، میزان

 دارد. را خالق شهر سوی تحققبه حرکت و نو هایانرژی

 پرداخته سردشت شهری در محالت بندی سطح به ایمقاله در( 1393) موسوی همچنین

 هر در موجود پتانسیل های وجود به باتوجه توانمی که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. است

 و میزان یک به محالت همه بلندمدت و مدت میان گذاریریزی  و سرمایهبرنامه با توانمی محله

 .کنند حرکت سردشت خالق شهر تحقق جهت در برابر حرکت با

 در سیستم خالقیت شهری هایشاخص به بررسی ایدر مطالعه( 1394) شعبانی و رفیعیان

توسعه  لحاظ به بابل و ساری شهرهای دهدمی نشان نتایج و اندپرداخته مازندران سکونتگاهای

 سرور. دارند قرار آخر دسته های در سورک و آبادعباس گلوگاه، شهرهای و اول جایگاه در یافتگی

 شهر خالق شهر هایشاخص از لحاظ شهری محالت تحلیل به ایمطالعه در( 1394) همکارانو 

 و 1 محله ،6 محله ترتیب به کارا محله 10 بین از که دهدمی نشان نتایج و اندپرداخته بناب

 .هستند خالق شهر هایشاخص از نظر کارا محالت بین در کارایی رتبه باالترین دارای 3 محله

از  تهران شهر جایگاه و هاتوانمندی تحلیل به ایمقاله در( 1394) و همکاران شهرکی زنگنه

 از حاصل نتایج. است پرداخته جهان شهرهای دیگر با مقایسه در خالق شهر مفهوم تحقق منظر

 سن در افراد تعداد شاخص در تنها تهران شده،بررسی شاخص 93در که داد نشان هایافته تحلیل



  دارد. شهرها سایر از بهتری جایگاه 25-14

 هایشاخص اساس بر شهری مناطق بندیو اولویت ارزیابی به( 1395) همکاران فر و نظم  

 با را تاثیر بیشترین انسانی سرمایه شاخص دهدمی نشان نتایج و اندپرداخته سنندج خالق شهر

 به منطقه یک درحرکت را تاثیر کمترین( 82/3) میزان با زندگی کیفیت و درصد( 24/4) میزان

 موجود وضعیت و خالق  شهر هایمؤلفه رابطه محاسبه .رادارند سنندج شهر در خالق شهر سمت

 از ناشی شهر سنندج خالق مناطق تحقق تغییرات از درصد 7/63که  دهدمی نشان هامؤلفه این

 ظرفیت توسعه چون راهکارهای درنتیجه. است های شهر خالقمؤلفه کارگیریبه افزایش و بهبود

 فرهنگی، و هنری هایزیرساخت سنندج، توسعه شهر عمومى آموزش سطوح کلیه در خالقیت

... و هانمایشگاه ها وکارگاه ها،جشنواره برگزاری ادبیات، و هنر فرهنگ، برای بودجه افزایش

 دارند.  خالق شهر تحقق مسیر در سنندج گرفتن قرار برای را تاثیر بیشترین

 در. اندداده قرار مورد مطالعه را خالق شهر هایشاخص و ارکان( 1395) همکاران و حقیقی

 هایدیدگاه و هاشاخص و ارکان به سپس آن، مفاهیم ابتدا خالق شهر شناخت برای مقاله این

 .است شدهپرداخته آن رویکردهای و مختلف

 در شهری ریزیبرنامه دیدگاه با خالق شهر تحقق ارزیابی به ایرساله در( 1396) کریمی

-مکان و عناصر از بسیاری از برخورداری با شهر این دهدمی نشان نتایج و پرداخته زنجان شهر

 . می باشد خالق از طبقه بسیاری جمعیت پذیرای روزانه گردشگر جاذب های

 یشهر یسکونتگاه ها یبرخوردار زانیسنجش م( در پژوهشی به 1396) همکاران نظم فر و

پرداخته اند. نتایج حاصل نشان می دهد میزان  شهر خالق یاز شاخص ها لیاستان اردب

برخورداری شهرستان های استان اردبیل از لحاظ شاخص های شهر خالق متفاوت است و شکاف 

بسیار زیادی بین شهرستان های این استان وجود دارد. بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص های 

اساس تکنیک تاپسیس را شهرهای اردبیل، مشکین شهر وسرعین دارند و کمترین شهر خالق بر 

 برخورداری مربو  به بیله سوار و نیر است.

 مطالعه یسیونویسنار کردیرو با خالق شهر یزیر برنامه و نییتبای به ( در رساله1396آفتاب)

 نکته این انگریب شد، حاصل گوناگون های جنبه لیتحل و بررسی پرداخته اند. هیاروم شهر: یمورد

ی ها فرصت و قوت نقا  نقا  دارای هیاروم خالق، شهر دییکل های شرانیپ به توجه با که است

 های زیرساخت و ها تیقابل داشتن وجود با شهر این. باشدمی  تهدید و ضعفدر مقابل   کمتری

 برنامه واقع، در. دارد زیادی فاصله خالق شهر یک ضروری و مهم شرایط با هنوز مناسب و اساسی

 .است نبوده خالق شهر ارهاییمع با متناسب هیاروم در گرفته صورت های ریزی

خالق در شهر زاهدان  یگردشگر تیوضع لیو تحل یبررسبه  (1397)ی بامر بذرافشان و

خالق از آزمون  یپژوهش بر گردشگر یها از شاخص کیهر  ریتاث یجهت بررس پرداخته اند.

حاصل از آزمون  جیبا توجه به نتا رو، نیاز ا .است شده بهره گرفته رسونیپ یهمبستگ بیضر



 

کسب و کار و  یداخل یندهاآیفر ،یگردشگر ،یمالی)ها خالق و شاخص یگردشگر نیب رسون،یپ

 ها آن انیم یمببت قو یخط ۀرابط کی انگریوجود دارد که ب ییباال ی، همبستگ(و رشد یریادگی

به لحاظ  استان نیبه عنوان مرکز ا تواندی شهر زاهدان مهمچنین نتایج نشان می دهد:  است.
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Abstract 

 The creative city is the place to grow creativity. The creative city as a place with a 

strong arts and culture, creativity, and innovation, with the fourfold scenario of 

creative human capital, quality of life, innovation, and social capital, to make use of 

sustainable development indicators. The purpose of this research is to measure the 

realization of a creative city in Tabriz city. The type of research is applied and its 

method is descriptive-analytical and field-study. The statistical population of this 

research is 10 areas of Tabriz city and research indicators including 22 indicators of 

creative city. 
In the present study, the studied indices were weighted by Shannon entropy model 

and loaded in the framework of TOPSIS as one of the multi-index decision making 

methods, the ranking of the regions of Tabriz city based on the indicators of the 

creative city, the representation of the results in the form of the map In the GIS 

environment. 
     Based on this, after presenting a general overview of the structure of the natural, 

social and economic environment of the study area, using the hierarchical analytical 

process to prioritize the resources and capacities of developing the creative city in the 

city of Tabriz. In this method, the indicators are classified into three groups: high 

capacity, medium capacity and low capacity, and the results show that cultural and 

tourism indicators, number of students, number of research and development units, 

social participation and co-operation and cooperation with 22.7% And indicators of 

the number of researchers in research and development units, economic status, high 

interest in society, higher education graduates, number of industrial clusters, 

immigrants entering higher education, population density, number of parks and 

centers of science and technology development, leisure time and environmental status 

With 45.5% and company indicators The social relationships, social trust, physical 

status, number of elites, number of educators and artists, research and development 

activities, and the number of inventions that 31.8 percent of the total indicators are in 

terms of capacity (high, medium and low) in the pursuit of the creative city of Tabriz. 
       Also, according to the results of the research, it was determined that regions 2, 5 

and 8 have a higher potential for the creative city of Tabriz in terms of having the 

components of the city. Regions 3, 10 and 1 are in the next rank of realiability of the 

creative city. The results of the study indicate that Tabriz city needs more attention 

from urban and civil society to become a creative city. At the end, suggestions on the 

capacity building of more indicators in Tabriz city are presented. 
Keywords: creative city, Feasibility, Capacity, Tabriz City, iran, tabriz 
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