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مقدمه

خالقیت منبع مهم تغییر ،نوآوری ،توسعة پایدار ،چشماندازسازی ،پیشبینی ،و بازساخت موفقیتآمیز است .براساس مفهوم
شهر خالق ،خالقیت مهمترین عامل نوآوری و شکوفایی و استراتژی توسعة شهری است (مشکینی و همکاران:7939 ،
 .)79دانش شهر خالق نهایت آرزوی هر جامعة مدرنی است .شهر خالق نهتنها فضایی است که در آن خالقیت رشد
میکند ،بلکه سازماندهی و مدیریت آن خالقانه طرحریزی میشود .شهری که بتواند خالقانه استعداد همکاری جمعی را
در راستای خدمات بیشتر بهکار گیرد موفقترین شهر خواهد بود (مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد:7901 ،
 .)6از دهة  7308توسعة فرهنگی محلی به مهمترین بخش از دستور کار شهرها و مناطق کشورهای توسعهیافتة دنیا
تبدیل شد و عنوان مهمترین خط مشی نوآوری فرهنگی محلی در سالهای اخیر پدیدار شد و واژة «شهر خالق» به
موتور محرک مدنی تبدیل شد (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)3 :7936 ،سپس ،از میانة دهة  ،7338نخست
در بریتانیا و سپس در ا مریکا مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامهریزی
سیاستهای شهری تبدیل شد .لندری ،نظریهپرداز شهری ،و فلوریدا ،اقتصاددان ،نمایندگان اصلی آنچه میتواند مفهوم
شهر خالق تعریف شود بودهاند (رکوئتس .)0 :6883 ،ریچارد فلوریدا نیز ،بهعنوان نخستین شخص که موضوع مناطق و
شهرهای خالق را مطرح کرد ،در سال  6886اولین کتاب خود با نام طبقة خالق 7و سپس در سال  6881کتاب دیگری را
برای تقویت موضوعش منتشر کرد (رفیعیان .)6 :7903 ،ایدة شهر خالق به نحوی که با جو یک شهر یا ناحیه ،حیات
خیابانی آن ،تنوع و سایر حاالتهای آن مرتبط است بیانگر نقش هنر و فرهنگ است .همة این موارد کمک میکنند تا
همان چیزی که فلوریدا از آن بهعنوان فضای افراد طبقة جهانی یاد میکند ایجاد شودـ البته همین موضوع بعدها شهرها
را توانمند میکند تا بر خود برچسب خالق واقعی بزنند (فلوریدا .)639 :6886 ،شهر خالق از مفاهیم جدید در عرصة
مدیریت شهری است که با مفاهیم مرتبط با کارآفرینی نیز شباهت معنای دارد (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
 .)3 :7936در همین راستا ،در بیشتر ادبیاتی که در زمینة شهرهای خالق و نوآور نگارش یافته فقط به نقش خالقیت در
شهر و شکلدهی به شهر پرداخته نشده ،بلکه بیشتر بر این موضوع تأکید شده که ،با حذف محدودیتها و موانع
(فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و  )...از شهرها ،خالقیت به نیروی محرکة رشد و توسعة اقتصادی شهرها و مناطق و
ملتها تبدیل شود (حاجیحسینی )67 :7939 ،و در زمینة مدیریت شهر مسئوالن شهری خدمات همگانی و
زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی را به جدیدترین ،کاراترین ،بهرهورترین ،و زیباترین روش ممکن ارائه کنند (مرکز
پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد .)6 :7901 ،از طرف دیگر ،سطح پاسخگویی و توانایی حل مسائل شهری بسته
به میزان خالقیت و بهره مندی مدیران شهری است .خالقیت در مدیریت شهری عبارت است از تلفیق اندیشه و
رهیافتهای صاحبنظران مدیریت شهری مدرن با مبانی و ارزشهای بومی و روشی نو در بررسی مسائل و مشکالت
شهری و راهگشایی برای آن ها به صورتی بدیع و تازه .خالقیت در مدیریت شهری را بایستی به معنای توانایی ترکیب
ایدههای معماری ،شهرسازی ،رفتارسازی ،فرهنگسازی ،و زیباسازی شهری در یک روش منحصربهفرد مدیریتی و مبتنی
بر ایجاد پیوستگی بین ایده برای تحقق شهری یکپارچه ،هماهنگ ،همسو ،و دارای تعادل رشد رفتار انسانی اجتماعی
درنظر گرفت (کردی .)67 :7903 ،بیتردید ،محیط شهری موفق محیطی است که خالقیت را پرورش میدهد و جذب
میکند؛ شهری که مولد تحقیق و پژوهش بوده و قادر است بخشهای جدید را به ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و
مدیریتی شهر بیفزاید و فرصتهای جدیدی را بدین شکل برای شهرها در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند (مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)3 :7936 ،با توجه به اینکه شهر خالق باعث رونق مناسبات شهری در پیوند با سایر
1. Creativ Class
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موردی:کالنشهرکرج)

سطوحخالیقیتشهریدرنظامشهریکالنشهرها(مطالعة

تبیین

شهرها در مقیاس ملی و فراملی میشود و مورد توجه در حوزة مطالعات شهری و بهویژه مدیریت شهری است و بر
بهترشدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی بهواسطة تفکرات نو شهروندان تأکید دارد ،این ایده میتواند برای مدیران
و برنامهریزان شهری باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر و ارائة خدمات متناسب با
نیازهای بهروز شهروندان شود و ضرورت چنین مطالعاتی را ایجاب مینماید؛ از جمله اهدافی که در این تحقیق دنبال
میشود عبارتاند از :بررسی و شناخت شاخصهای شهر خالق و میزان برخورداری از شاخصهای خالقیت و بررسی و
سنجش وضعیت شاخصهای شهر خالق در سطح مناطق محدودة مورد مطالعه .برای رسیدن به اهداف فوق ،سؤالهای
اساسی ،که تحقیق بر پایة آنها شکل گرفته ،به این صورت مطرح میشود :آیا وضعیت کالنشهر کرج به سوی شهر
خالق و شکوفایی خالقیت پیش میرود؟ و سطح برخورداری مناطق کالنشهر کرج از لحاظ شاخصها چگونه است؟

پیشینةتحقیق
دربارة شهر خالق و ابعاد گوناگون آن مطالعات گوناگونی انجام گرفته است که بهصورت موردی به چند تحقیق برای
آشنایی با این مطالعات و دیدگاهها و روشهای مطالعة آنها در جدول  7اشاره شده است.
گزیدهایازپیشینةمطالعاتداخلیشهرخالقمرتبطباموضوعتحقیق

جدول.9
نویسندگان
مشکینی و
همکاران

سال

7939

موضوع(کتاب،مقاله)

روشتحقیق

شهر خالق (الگویی نوین برای

روش توصیفی -تحلیلی .بررسی مفهوم و ویژگیهای

توسعة دانشبنیان در حوزة

شهر خالق ،شاخصها و نمونههای موردی

مدیریت شهری)

درخصوص شهر خالق و بررسی ویژگیهای خالقیت
نقش اقتصاد فرهنگی در پویش شهرها ،پیشینة نظریة

حاجیحسینی و
همکاران

7939

نقش نظریة شهر خالق در پویش

طبقة خالق ،مؤلفههای نظریة شهر خالق ،عناصر

اقتصاد فرهنگی و زندگی شهری

شهر خالق ،دیدگاههای منتقدان و مخالفان نظریه و
ویژگیهای شهر خالق ملبورن و تورنتو

بررسی میزان تحققپذیری شهر
ضرابی و
همکاران

خالق (مقایسة تطبیقی بین
7939

شاخصهای توسعة پایدار شهری و
معیارهای ایجاد شهر خالق نمونه،

کالنتری و
همکاران

7937

پیوند محیط خالق با شهر

فرایندهای تغییرات اجتماعی است که عموماً این تغییرات
ساختاریاند نه گذرا
جذب نخبگان به خالقیت ،نوآوری ،و جهش اقتصادی
شهرها منجر میشود و این امر به پویش اقتصاد فرهنگی
شهرها میانجامد

بهرهگیری از  91شاخص توسعة پایدار و  66شاخص

و شهرهای خالق را استان یزد دارد .شهر یزد دارای

شهر خالق

قابلیتهای فراوان و حرکت به سوی تحقق شهر خالق
است

شهرهای استان یزد)

7937

شهر خالق بهعنوان یک استراتژی توسعة شهری ماحصل

بیشترین تأثیر متغیرهای نوآوری و آموزشی در توسعة پایدار

روش توصیفی -تحلیلی .بررسی مزایای فضاهای
فضای جمعی و شهر خالق

نتایجویافتهها

خالقیت مهمترین عامل نوآوری و شکوفایی است .بسط تز

عمومی همچون سرزندگی ،تنوع ،هویت ،جذابیت،
ارزش اقتصادی ،مشارکت ،و نقش آنها در
شکلگیری شهر خالق

فضاهای عمومی با داشتن مزایایی همچون سرزندگی ،تنوع،
هویتبخشی ،جذابیت ،ارزش اقتصادی ،و مشارکت موجب
بروز خالقیت و شکلگیری شهر خالق میشوند
نقش مدیریت شهری در ایجاد محیطهای شهری سرزنده و

پویان و رهگذر

بررسی تجارب جهانی ،استفاده از فضاهای باز و

پویا با افزایش نفوذپذیری فضاهای عمومی خالق ،همچون

عرصهها و محیطهای دانشگاهی در پرورش خالقیت،

دانشگاهها ،با فضای شهری شاهد خلق رویدادهای اجتماعی

و مقایسه با شرایط داخل کشور

خاص و تأثیرگذار در خوانایی شهروندان از محیط زندگی در
شهر تهران خواهیم بود
میزان برخورداری مناطق شهر از لحاظ شاخصهای خالق

مختاری و
همکاران

7939

سطحبندی مناطق شهر اصفهان از

روش توصیفی -تحلیلی و بهرهگیری از مدلهای

به یک صورت نیست و اختالف زیادی دارد ،ولی با توجه به

لحاظ شاخصهای شهر خالق

آنتروپی شانون و تهیة پرسشنامه از شهروندان

تحلیلهای انجامشده پتانسیل حرکت به سمت شهرهای
خالق را داراست.
اگر شهری موفق به جذب افراد خالق و بهکارگیری آنها

قربانی و
همکاران

7936

شهرهای خالق ،رویکردی
فرهنگی در توسعة شهری

بررسی تحلیلی در پاسخ به سؤالهای شرایط الزم

در مدیریت ،اقتصاد ،و صنایع فرهنگی باشد ،میتواند در

برای تحقق شهر خالق ،چگونگی خالقیت شهروندان

صحنة رقابت و توسعة اقتصادی موفق عمل کند .شهر

در توسعة شهری

خالق با نگاهی خالقانه به امکانات ،حل خالقانة مسائل ،و
استفادة هوشمندانه از فرصتها و امکانات را مدنظر دارد.
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روشتحقیق
با توجه به موضوع تحقیق و اهداف و سؤاالت مطرحشده ،نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است.
گردآوری اطالعات مورد نیاز برای پژوهش با استناد از کتب ،اسناد ،مدارک ،مقاالت و استفاده از اطالعات آماری،
سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ،گزارشهای شهرداری ،و سایر سازمانهای مرتبط انجام گرفته است .جامعة
آماری مورد بررسی در این تحقیق مناطق دوازدهگانة شهر کرج است بهجز منطقة  ،9که اطالعات سرشماری مرکز آمار
در این منطقه مربوط به شهرستان مستقل بوده است .ابزار اندازهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مدلهای
برنامهریزی شهری Tapsis ،و ارزشدهی با استفاده از مدل  ANPاست؛ به صورتی که دادههای جمعآوریشده با استفاده
از این نرمافزارها و اجرای فرایند مدل بررسی شدهاند و در ادامه انتقال نتایج به سیستم اطالعات جغرافیایی GIS ،جهت
تکمیل فرایند تجزیه و تحلیل و بررسی پراکنش و توزیع شاخصها بر روی جامعة آماری مناطق یازدهگانه انجام گرفته
است که نشان میدهد کدام مناطق براساس شاخصهای شهر خالق به ترتیب اولویت برخوردارترند.

مبانینظری
خالیقیت

خالقیت در ساده ترین سطح به معنای پدیدآوردن چیزی است که قبالً وجود نداشته است .خالقیت محصولی از ایدههای
جدید تخیلی است که شامل نوآوری رادیکال یا راهحلی برای یک مشکل و همچنین یک فرمول رادیکال از مشکالت
است .خالقیت یک اصل اساسی برای انسانبودن و یک منبع حیاتی برای فرد ،جامعه ،و حیات علم اقتصاد است .جوامع
خالق پر جنب و جوش و دارای اماکن انسانی ،پرورشدهندة رشد فردی ،درخشان در پیشرفتهای فرهنگی و
تکنولوژیکی ،تولیدکنندة شغل و ثروت ،و پذیرای تنوع شیوة زندگی و فرهنگاند (پویان و رهگذر .)90 :7937 ،درواقع،
خالقیت یعنی به کارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب و
پیوستگی بین ایدهها تعبیر کردهاند (سیف .)3 :7903 ،خالقیت را میتوان از سه جنبة هنری (متضمن تخیل و توانایی
آفرینش ایدههای بدیع) ،علمی (متضمن کنجکاوی و تشنگی برای تجزیه و پیریزی روابط جدید) ،و اقتصادی (فرایندی
پویا که به نوآوری در فناوری و  ...میانجامد) شناسایی کرد (کیقبادی و همکاران.)73-78 :7901 ،
شهرخالق

مفهوم شهر خالق مفهومی متنوع و وسیع است .در یک مفهوم ،شهرهای خالق شهرهایی هستند که قادرند راهحلهای
جدیدی برای مشکالت روزمره شان ارائه دهند .مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید
کاال و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار میگیرد که مرکز خالقیت بهشمار میآیند .مفهوم شهرهای خالق
با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است؛ از جملة آنها می توان اشاره کرد به صنایع خالق ،صنایع فرهنگی،
فعالیتهای فرهنگی و فعالیتهای هنری شهر و اقتصاد دانایی (ربانی خوراسگانی و همکاران .)717 :7938 ،مفهوم شهر
خالق اغلب بهعنوان شکلی از برنامهریزی راهبردی مورد استفاده قرار میگیرد .بهعنوان مثال ،لندری تکنیکها ،مراحل،
و پیشفرضها را برای خود نامگذاری میکند (لندری .)710 :6881 ،برتری کلی مفهوم شهر خالق ناچار با تغییرات
گسترده در اقتصاد و جامعه که در آن خالقیت انسانی ،عاملی کلیدی است ،گره خورده است (فلوریدا .)10 :6886 ،شهر
خالق خود را یک چهرة فرهنگی میبیند (یا دیده میشود)؛ چهرهای که در مقایسه با سایر شهرها دارای نمادها ،نشانهها،
و عملکردهای منحصربهفردی است که از تمایزهای محلی بهره میگیرد و از این رو آنها را توسعه میبخشد تا طبقة
خالق را به خود جذب کند (رکوئتس.)71 :6883 ،
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شهر خالق از نظر مفهومی دربرگیرندة مجموعهای از کسبوکارها ،افراد ،و عناصر حمایتکننده از نوآوری و خالقیت در
درون محدودة یک شهر یا یک منطقه است که ارتباط تنگاتنگی با توسعة اقتصاد جدید دانشبنیان و توسعة اجتماعی و
فرهنگی از طریق خالقیت و نوآوری در شهر دارد .تنوع ،تسامح ،و تساهل و سرزندگی از ویژگیهای شهرهای خالق
بهشمار میآیند (مشکینی و همکاران681-701 :7939 ،؛ بحرینی671-671 :7939 ،؛ پامیر.)31 :7903 ،
تنوع :از اصلیترین مؤلفههای سازندة سرزندگی است که در مقیاسهای گوناگون آن از کل شهر گرفته تا سطح
محالت تأثیر فراوان دارد .جیکوبز در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی چهار شرط زیر را برای خلق تنوع
ضروری میداند :منطقه و هر تعداد از بخشهای درونی آن باید بیش از یک یا دو کارکرد اصلی داشته باشد؛ بلوکها باید
کوتاه باشد تا کنج بیشتری بهوجود آید؛ تنوع در ساختمان باید رعایت شود و نسبت خوبی از ساختمانهای قدیمی وجود
داشته باشد؛ تعداد از مردم به اندازة کافی ،صرفنظر از علت حضورشان ،باید وجود داشته باشد.
تسامح و تساهل :توانایی مکانها برای جذب کارگران خالق بسیار ماهر ،برای نمودهای پیشرفت شهری و
منطقهای بهخصوص در چارچوب مسیر پیشرفت ابداعمحور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
سرزندگی :یک ویژگی کلیدی در پویایی و شادابی فضاهای شهری همواره مورد تأکید بوده است .درحقیقت،
سرزندگی میل حضور فعال و پویای شهروندان را در فضای شهری افزایش میدهد و محیط را ملموستر و پُررونقتر
میکند ،و درنهایت ،بر زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،و کالبدی تأثیرگذار خواهد بود .سرزندگی فضای شهری
حضور تعداد درخورتوجهی از افراد و تنوع آنها در یک فضای شهری است در دامنة زمانی گستردهای از فعالیتهایشان
عمدتاً به شکل انتخابی و اجتماعی .عوامل سازندة سرزندگی عبارت است از :دسترسی ،ایمنی ،آسایش.
دسترسی :از مهمترین خصوصیات یک شهر خوب نحوه  ،میزان و کیفیت دسترسی میباشد؛ که از جمله عناصر
مهم و تأثیرگذار در ایجاد شهرها و محلههای با کیفیت است.
ایمنی :ایمنی از جمله نیازهای اولیة زندگی است که حتی در هرم نیازهای انسانی ،پس از نیازهای فیزیولوژیکی ،در
وهلة دوم قرار میگیرد.
آسایش :یکی از بخشهای اساسی در دستیابی به سرزندگی است .تأمین شرایط راحتی و آسایش محیطی در
فضاهای شهری ،تأمین آسایش اقلیمی ،توان استفاده از تجهیزات محیط و انواع آلودگیهای زیستمحیطی از مؤلفههای
آسایشاند.
نمونههایجهانیشهرخالق


در این بخش برای آشنایی با نمونههایی از شهرهای خالق و زمینههای خالقیت آنها از جمله نمونههای توریستی شهر
خالق ،که به ثبت جهانی یونسکو رسیده ،دوازده شهر معرفی میشود که عبارتاند از:

نوع خالقیت

هنر و رسانه

موسیقی از دیدگاه تاریخ

پایتخت فرهنگی جهان در
موسیقی

موسیقی سنتی و
کالسیک

ادبیات ،کتاب ،و کتابخانه

ادبیات ،جشنوارههای
فرهنگی

آشپزی و طعم و مزه

طراحی در لباس

طراحی

بختیاریبهنقلازratestogo.com :

آژانتین

خانه نوآوری طراحی نسل
جدید

کشور

فرانسه

اسکاتلند

اسپانیا

ایتالیا

استرالیا

اسکاتلند

کلمبیا

کانادا

آلمان

امریکا

مصر

صنایع دستی

شهر

لیون،

گالسو،

سویل،

بولگنا،

ملبورن

ادینبرگ

پوپایان

مونترال

آیرس

برلین،

سانتافه،

آسوان،

صنایع دستی ،هنرهای
محلی

جدول.5فهرستدوازدهشهرخالقازدیدگاهیونسکو
بوینس
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شاخصهایشهرخالق


شهرهای خالق گرایشهای جدیدی در هنر و فرهنگ ایجاد میکنند ،نوآوری و صنایع خالق را از طریق فعالیتهای
خالقانة جدی هنرمندان ،خالقان ،و شهروندان عادی ارتقا میبخشند ،و دارای قابلیتهای مردمی و منطقهای جهت
یافتن راهحلهایی برای مسائل اجتماعی از جمله افراد بیخانماناند (مشکینی به نقل از ساساکی .)6880 ،درخصوص
شاخصهای شهر خالق ،دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است؛ از جملة آنها دیدگاه ریچارد فلوریدا در سال  6881است
(جدول .)9
شاخصهایشهرخالقازدیدگاهریچاردفلوریدا

جدول.9
استعداد

خالق،منابعانسانی،افراداستخدامشدهدرعلموفناوری

طبقة

فناوری

شاخص نوآوری ،شاخص فناوری برتر

مدارا

شاخص نوآور

(فلوریدا)5442،

وانولو نیز بر آن است که گرچه طبقة خالق بهشدت تحت تأثیر کیفیت زندگی منطقه و قابلیت دسترسی به اشتغال
است ،تنوع سبک زندگی ،امکانات فراغتی و رفاهی ،و کیفیت محیطی نقش بیشتری در جذب افراد به سکونت در شهرها
دارد .درمجموع ،وی برای سنجش میزان خالقیت شهرها از شاخصهایی مختلف مشتمل بر منظر ،هنر ،تنوع ،فضاهای
عمومی ،و آموزش عالی استفاده کرده است (وانولو .)700 :6880 ،از دیدگاه گسلین و راتن نیز عمدهترین متغیرهای
تأثیرگذار بر خالقیت در یک شهر مشتمل بر ثروت ،رشد اقتصادی ،نوآوری ،ذوب فرهنگی ،استعداد ،خدمات متمرکز بر
دانش ،و شهرنشینی است (گسلین و راتن .)611 :6881 ،ساساکی نیز عناصر شهر خالق را در شش مورد بررسی کرده
است :استعدادهای خالق؛ کیفیت زندگی؛ صنایع خالق؛ زیرساختهای حمایت خالقانه؛ دارایی فرهنگی و میراث؛
فعالیتهای شهروندان و حاکمیت خالقانه (ساساکی.)6880 ،
عالوه بر موارد فوق که از دیدگاههای گوناگون مطرح شد ،شاخصهای تفصیلی نیز وجود دارد که برای سنجش بهکار
میرود .در این بخش به بررسی شاخصهای خالقیت از دیدگاه فلوریدا ،که ارتباط معنایی زیادی به موضوع پژوهش دارد،
پرداخته شده است.
شاخصهایشهرخالقازنظرفلوریدا

جدول.0
سرمایة انسانی (فارغالتحصیالن دانشگاهی ،رنکینگ دانشگاههای محلی ،افراد دارای مدرک لیسانس)
استعداد

طبقة خالق (افرادی که در حرفههای خالق مشغولاند)
پژوهشگران (هستة خالق ،افرادی که در شغلهای تحقیق و توسعه کار میکنند)
نوآوری (تعداد اختراعات ثبتشده ،سرانة اختراعات)

فناوری

نوآوری در فناوریهای برتر (سرانة اختراعات در فناوریهای برتر)
صنایع برتر (تعداد شرکتهای مربوط به فناوری سنگین ،سهم نیروی شاغل در صنعت)
تعداد افراد متولدشدة خارجی (درصد جمعیت متولدشده در خارج ،تعداد مدارس بینالمللی)

مدارا

تنوع (شاخص افتراق براساس پیشینة قومی و نژادی افراد متولدشده در خارج)
شاخص بومیان یا نوآور (برای مثال ،تمرکز نیروی کار درگیر در کارهای هنری ،تجربی ،فعالیت)

(فلوریدا)5442،
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اولویتهای فعالیتی شهرهای خالق ،که در سال  6880یونسکو آن را تأیید کرده ،عبارتاند از :ادبیات؛ سینما؛ مهارت و
هنر فولکور؛ طراحی؛ هنرهای رسانهای؛ و تغذیه که هر یک مؤلفههای گوناگونی نیز دارند.
صهایشهرخالقمنطبقبامحدودۀموردمطالعةپژوهش
جدول.2شاخ 
شاغالن
شاخصها

طبقة

ادبیات

خالق

معیارها

آموزشی

کتابخانه

خدماتی

فرهنگسرا

ارتباطات و
اطالعات

مقیاس 
(درصد)
جمعیت

هنر و

پایگاه

سرگرمی

خبری

تئاتر

شهری

جمعی

سالن

تاریخ و

فضای

سینما

فرهنگ

سبز

تغذیه

هتل

عالیه
لیسانس

فرهنگیو
رزشی
تعداد مراکز

فوق
لیسانس

مطبوعات
انتشارات

دانشگاه

موسیقی

فرهنگ

سینماو

هویت

فضای

تحصیالت

مکانهای


مساحت

مراکز

آموزشگاه

آموزشی

موسیقی

موزه

آموزشگاه
سینما

رستوران
دکتری

چاپخانه

در این بخش فعالیتها و گوشهای از مؤلفههای آنها برای سنجش شهر کرج از دیدگاه شهر خالق انتخاب شده
است؛ از جمله شاخصهایی که در این بررسی انتخاب شدهاند عبارتاند از :ادبیات و فرهنگ؛ مقیاس؛ تغذیه؛ مؤسسات
آموزش عالی؛ فضاهای جمعی؛ نمادها؛ هویت شهری؛ هنر و  ...که در قالب  61مؤلفه در سطح مناطق شهر کرج پرداخته
شده است .اطالعات آماری موجود از ادارات مربوطه جمعآوری شده و در قالب شاخصها و معیارها بررسی و تجزیه و
تحلیل شده است .شاخصهای مورد بررسی شهر خالق در این پژوهش از دیدگاه ریچارد فلوریدا و با بررسی محدودة
مورد مطالعه و منطبقسازی با محدودة مورد مطالعه تجزیه و تحلیل شده است.
کالنشهرکرج

محدودۀموردمطالعه:

شهر کرج یکی از کالن شهرهای ایران و همچنین مرکز استان البرز و شهرستان کرج است .کرج یکی از شهرهای
مرکزی و کوهپایهای ایران است و در دامنة رشتهکوههای البرز و در بلندای  7988متری از سطح دریا واقع شده است.
کرج در استان البرز و در قسمت شمال غربی استان تهران قرار گرفته است .مختصات جغرافیایی آن بین عرضهای 91
درجه و  61دقیقه تا  91درجه و  71دقیقة شمالی و طولهای  18درجه و  98دقیقه تا  17درجه و  1دقیقة شرقی است.
ارتفاع این شهرستان از سطح دریا در بخش شمالی و مرکزی و جنوبی آن بهعلت کوهستانیبودن قسمت شمالی و
جلگهایبودن متفاوت است .متوسط ارتفاع شهر کرج  7967متر استودر فاصلة  91کیلومتری تهران واقع شده است
(سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات .)6 :7937 ،
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دوازدهگانةشهرکرج

شکل.9نقشةمویقعیتجغرافیایشهرکرجدرایران،استانوتقسیماتمناطق



جدول.5جمعیتشهرکرجازسال9992تا9912
سال

9992

9902

9922

9952

9934

9932

9982

9914

9912

جمعیت

70/161

00/609

791/361

177/178

081/919

308/310

7/970/98

7/170/161

319/7/018

()www.amar.org

جدول  1اطالعات جمعیتی شهر کرج را در طی دورههای سرشماری نشان میدهد که با توجه به سال پایة 7991
شهر کرج در طی  11سال به باالترین میزان جمعیت خود ،یعنی  7/319/018نفر ،در سال  7931رسیده است که حاکی
از رشد باالی جمعیت در این کالنشهر است.
جدول.3جمعیتومساحتبهتفکیکمناطقشهرکرجسال9914
9

5

9

0

2

5

3

8

1

94

99

95

جمع

منطقه
جمعیت

797/077

779/101

737/160

778/101

000/739

683/016

791/036

798/101

788/37

711/619

18/361

00/300

7/170/161

مساحت

0/181

77/716

60/703

71/016

77/106

68/600

71/930

78/808

1/101

70/001

71/106

71/107

711/118111

(سازمانفناوریاطالعاتوارتباطات)95:9919،
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یافتههایپژوهش

درارزیابیشاخصهایموردمطالعه

روشب هکارگیریمدلTOSIS

در این بخش با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره به بررسی و ارزیابی شاخصهای مطرحشده در مناطق شهر
کرج پرداخته شده است .مدل بهکاررفته در این بررسی مدل برنامهریزی شهری

TOSIS

است و برای ارزشدهی به

شاخصها با بهرهگیری از آرای چندین کارشناس و درنهایت اعمال آرای آنها در فرایند مدل

ANP

بهره گرفته شده

است .در ادامه ارزیابیهای انجامگرفته بر روی شاخصهای مورد مطالعه و موجود در جدول  1با استفاده از این مدل
بررسی شده و نتایج آن در قالب جدول و نقشه ارائه شده است.
سابقة استفاده از مدل  TOSISبه سال  7307میرسد که توسط هوانگ و یون برای انتخاب یک گزینه از گزینههای موجود
در تصمیمگیری چندمعیاره مطرح شد .در این روش  mگزینه بهوسیلة  nشاخص ارزیابی میشود (حکمتنیا و موسوی:7938 ،
 .)919درحقیقت ،این تکنیک بر پارامترهای پراکندگی در آمار مبتنی است .به عبارت دیگر ،تابع مطلوبیت تصمیمگیرندة این
تکنیک غیرخطی است .بنابراین ،اساس این تکنیک بر مقایسة گزینهها با راهحل مثبت و منفی است .گزینهای از رتبة باالتر
برخوردار خواهد بود که در فضای اقلیدسی کمترین فاصله را با دو راهحل ایدهآل مثبت * Aiو بیشترین فاصله را با دو راهحل
ایدهآل منفی  Ai-داشته باشد .در روش تاپسیس ،ماتریس  n*mکه دارای  mگزینه و  nمعیار است ارزیابی شد .در این الگوریتم،
فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی (یا کاهشی) است .بدان صورت که بهترین ارزش موجود
از یک شاخص نشاندهندة ایدهآل مثبت است و بدترین ارزش موجود از آن مشخصکنندة ایدهآل منفی خواهد بود .همچنین،
شاخصها مستقل از هم هستند .در ضمن ،فاصلة یک گزینه از ایدهآل مثبت (یا منفی) ممکن است به صورت اقلیدسی از توان
دوم یا بهصورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی (معروف به فواصل بلوکی) محاسبه شود که این امر به تبادل و جایگزینی
در بین شاخصها بستگی دارد (طاهرخانی.)11-11 :7901 ،
ارزیابیشاخصهایشهرخالقمحدودۀموردمطالعهدریقالبمدلTOSIS


در این بخش ،پس از طی فرایند مدل ،به نتایج بهدستآمده در این بخش پرداخته شده است .این نتایج به صورت دو
جدول بیان شده است .در جدول اول میزان ایدهآل مثبت ( ،)+diایدهآل منفی ( ،)-diو میزان تاپسیس ( )+cliدر هر یک
از مناطق به تفکیک هر منطقه بیان شده است .در جدول دوم نیز به رتبه و میزان برخورداری از خالقیت در سطح
مناطقـ که شامل سه دستهبندی کلی (برخوردار ،نیمهبرخوردار ،و محروم) استـ پرداخته شده است.
جدول.8نتایجنهاییومیزانتاپسیسبهتفکیکمناطقشهرکرج
مناطق

di+

di-

cli+

7

7801007608

8900089108

6081391908

6

8099117868

8/810113193

0179933118

0

8339067678

8/807316909

6313700168

1

8176071868

8/839911911

1116963108

1

8361680178

8/811781860

9113001068

1

8138789108

8/813138677

1867073018

0

813330618

8/811116131

0366179008

3

8100971118

8/811697890

1801967708

78

771689608

87091018

7910171018

77

7736319138

8711018138

7716371018

76

7771196168

8988090118

6770106318
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جدول  0نشاندهندة نتایج نهایی فرایند مدل تصمیمگیری چندمعیارة تاپسیس است؛ نتایج حاصل تلفیق دادههای خام
با وزنهای شاخصهای مورد بررسی است .وزنهای بهدستآمده برای شاخصها نیز از طریق پرسشنامة دلفی و نظرات
خبرگان و در نهایت با استفاده از فرایند مدل  ANPاست .با اجرای فرمولهای مدل بر روی داده های موجود در جدول
 0به نتایج نهایی و میزان تاپسیس هر منطقه رسیده که در این جدول به ایدهآل مثبت ( )+diیا بهترین ارزش موجود و
ایدهآل منفی ( )-diبدترین ارزش موجود و میزان تاپسیس ( )+cliبا استفاده از ایدهآل مثبت و منفی پرداخته شده است.
اطالعات موجود از میزان تاپسیس نشان میدهد مناطق شهر کرج به سوی خالقیت حرکت میکنند ،ولی با آهنگ رشد
متفاوت و اختالف حدود 8/01درصدی؛ بهطوریکه میزان تاپسیس در منطقة  ،1که باالترین میزان را دارد 8/11 ،است و
در منطقة  ،77که پایینترین میزان را دارد ،حدود  8/77است.
جدول.1رتبهومیزانبرخورداریازخالیقیتبهتفکیکمناطقشهرکرج
مناطق

رتبةتاپسیس

7

0

6

1

0

1

1

7

1

1

1

9

0

0

3

6

78

78

77

77

76

3

9

8

میانگینضریبتاپسیس

817

890

871

میزانبرخورداریازشاخصهایخالیقیت


برخوردار

نیمهبرخوردار (متوسط)

فروبرخوردار (کم یا محرومتر)
عدم محاسبه در فرایند (فقدان اطالعات)

جدول  3با استفاده از اطالعات موجود در جدول  0بهدست آمده است که شامل رتبة تاپسیس ،میانگین ضریب
اولویت یا میانگین میزان تاپسیس مناطق ( )8/17 ،8/90 ،8/71و همچنین میزان برخورداری مناطق از شاخصهای
خالقیت در سه سطح (برخوردار ،نیمهبرخوردار ،و فروبرخوردار یا محرومتر) است .منطقة  9نیز ،همانطورکه در روش
پژوهش به آن اشاره شد ،بهسبب تداخل اطالعات موجود در محاسبات مربوط به سطحبندی مناطق در فرایند پژوهش
لحاظ نشده است و در این جدول با عنوان عدم محاسبه در فرایند کار و در نقشه نیز با همین عنوان از بقیة مناطق متمایز
شده است .با توجه به اطالعات جدول فوق ،منطقة  1با  8/11میزان تاپسیس و رتبة  7در بین مناطق دیگر و همین طور
سطح باالیی از برخورداری از شاخصهای خالقیت در میان مناطق دیگر اولویت اول خالقیت و شهر خالق را به خود
اختصاص داده است .رتبة بعدی مربوط به منطقة  3با میزان تاپسیس  8/18و با رتبة  6از مناطق دیگر پیشی گرفته
است .در انتها نیز منطقة  77با  8/77میزان تاپسیس و رتبة  77و سطح برخورداری محرومتر نسبت به سایر مناطق
پایینترین رتبه را داراست؛ منطقة  ،77با توجه به سایر مناطق ،برای همترازی با سایر مناطق ،در درجة اول نیازمند توجه
جدی و اقدامات عملی است و در درجة دوم شکوفایی و خالقیت و نوآوری روزافزون برای شهر خالق.
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پراکنششاخصهایخالیقیتدرسطحمناطقشهرکرج


در این بخش ،با توجه به هدف کلی پژوهش حاضر به بررسی شاخصهای خالقیت و همینطور پراکنش این شاخصها
در سطح مناطق و درنهایت نمایش آنها در قالب نقشه در محدودة مورد مطالعه پرداخته شده است ، .نقشة اول مربوط به
نتایج و میزان تاپسیس و رتبة بهدستآمده از آن است که بر روی هر یک از مناطق نشان داده شده است .نقشة دوم
سطوح برخورداری از شاخصهای خالقیت به تفکیک مناطق در قالب سه سطح (برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم) است
که با استفاده از رنگبندی بر روی نقشه نشان داده شده است.

تاپسیسوبرخورداریازشاخصهایخالیقیتبهتفکیکمناطق

شکل.9نقشةرتبة



هایخالیقیتدرکالنشهرکرج


تجزیهوتحلیلخالیقیتشهریوپراکنششاخص

همانطور که در ابتدای تحقیق بیان شد هدف از این مطالعه ارزیابی و سنجش وضعیت خالقیت شهری و پراکنش
شاخصهای خالقیت در سطح مناطق شهر کرج بوده و این سؤال که آیا وضعیت کالنشهر کرج به سوی خالقیت و
شکوفایی پیش میرود و اینکه سطح برخورداری مناطق از لحاظ شاخصهای شهر خالق چگونه است .بهمنظور رسیدن به
اهداف و سؤالهای موردنظر این تحقیق ،ابتدا جهت پاسخ به سوال اول مجموعه ای از شاخص های خالقیت استخراج و
دسته بندی شده و در نهایت با محدوده مورد مطالعه منطبق گردیده است بعد از استخراج داده های خام و ارزش دهی به
شاخص های با استفاد هاز مدل تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی میزان و سطوح برخوداری مناطق از خالقیت شهری
پرداخته شده است .نخست جهت پاسخ به پرسش اول مجموعهای از شاخصهای خالقیت استخراج و دستهبندی شده و در
نهایت با محدودة مورد مطالعه منطبق شده است .بعد از استخراج دادههای خام و ارزشدهی به شاخصها با استفاده از مدل
تصمیمگیری چندمعیاره به ارزیابی میزان و سطوح برخورداری مناطق از خالقیت شهری پرداخته شده است .نتایج این
بررسی نشان داد منطقة  1شهرداری با وسعتی حدود  77کیلومتر و  739هزار نفر جمعیت ،که از محالت با ریشة قدیمی از
لحاظ شکلگیری و گسترش فیزیکی نیز هست ،در میان سایر مناطق دارای باالترین رتبه و با ضریب  8/11میزان تاپسیس
است که نشاندهندة موقعیت برتر منطقه در برخورداری از شاخصهای شهر خالق و حرکت به سمت خالقیت است.
پایینترین رتبة تاپسیس مربوط به منطقة  77شهرداری است .این منطقه با وسعت  71هکتار و  17هزار نفر جمعیت از
مناطق حاشیهای است و برخی از محالت آن از نواحی اسکان غیررسمی شهر بهشمار میرود که از لحاظ برخورداری از
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امکانات در درجة پایینی قرار دارند و بیشتر ساکنان به شغلهای غیررسمی (که در طبقة خالق جایگاهی ندارند) مشغولاند.
این عوامل سبب شده که این منطقه با میزان تاپسیس  8/77و رتبة  77در میان مناطق سهم ناچیزی از خالقیت شهر را به
خود اختصاص دهد و به نسبت سایر مناطق هنوز راه بسیاری تا رسیدن به خالقیت و شکوفایی شهری باید طی کند .از
طرف دیگر ،دستهبندی مناطق از لحاظ برخورداری از شاخصهای خالقیت در سه گروه برخوردار ،نیمهبرخوردار ،و محروم
نشان داد میانگین ضریب تاپسیس  8/11برای مناطق برخوردار نشاندهندة حرکت و پیشرفت شهر کرج به سمت خالقیت و
افزایش و بهبود شاخصهای شهر خالق در بین مناطق است .میانگین  8/90در میزان تاپسیس مناطق نیمهبرخوردار و
میانگین  8/71برای مناطق محروم نشان از فاصلة بیش از حد با مناطق برخوردارتر است که حاکی از بیتوجهی به
شاخصهای مطرحشده و کمبود شدید امکانات و خدمات در این مناطق است .درنهایت ،پس از این مرحله ،اطالعات
بهدستآمده در قالب نقشة پراکندگی در سطح مناطق جهت نمایش شماتیک اطالعات ترسیم شده است .نتایج بررسی
شاخصهای شهر خالق و خالقیت در شهر کرج با بررسیهای پیشین انجامگرفته در این زمینه نشان داد که کالنشهر کرج
بعد از تهران دارای باالترین ضریب برخورداری از شاخصهای خالقیت است ،ولی در مقیاس بینالمللی در نسبت به دیگر
شهرهای خالق ،که دوازده نمونة آنها را یونسکو معرفی کرده است ،در پایینترین جایگاه قرار دارد و این مسئله نیازمند
توجه بیشتر به افزایش کمیت و کیفیت این شاخصها و مهمترین آنها پرورش طبقة خالق و متناسب با آن ایجاد محیط
شهری خالق است .همانطورکه در رویکردهای نوین شهر خالق بهعنوان یک روش راهبردی در عرصة تفکر ،برنامهریزی،
و اجرای طرحهای شهری مطرح شده است ،شهر خالق با شاخصهای خالقیت و بهخصوص طبقة خالق میتواند بهعنوان
عامل کلیدی در حل بسیاری از مسائل شهر مؤثر واقع شود .چنین پژوهشهایی از جمله «تبیین سطوح خالقیت شهری در
نظام شهری کالنشهرها» میتوانند با هدف هدایت شهر به سمت خالقیت و تقویت شاخصهای خالقیت و راهکارها و
راهبردهایی در شهر از جمله افزایش بودجه برای فرهنگ و هنر و ادبیات و حمایت از این بخشها ،توسعة زیرساختهای
فرهنگی و هنری ،برگزاری جشنوارهها و فستیوالها در شهر برای حمایت از طبقة خالق ،برگزاری مراسم محلی برای تقویت
هویت محلی شهروندان ،تقویت نهادها و گروههای مردمنهاد و مدنی در مشارکت بیشتر این گروهها ،افزایش فعالیتهای
هنری و جذب گردشگر ،استفاده از صنایع فرهنگی خالق در راستای ارتقای سرمایة فرهنگی ،سرمایهگذاری کالن در بخش
زیرساختها و امکانات شهری براساس قابلیتها ،پیوند سطح زندگی و فناوریهای برتر ،توسعة مراکز رشد و پارکهای علم
و فناوری ،برنامهریزی جهت برخورداری از تنوع قومیتی و نژادی و  ...به تقویت شاخصهای خالقیت در شهر پرداخت و
کالنشهرهای کشور ،از جمله کرج ،را به سمت خالقیت پیش برد .امروزه ،کالنشهرها به جهت بهرهمندی از تمرکز ،تنوع،
پویایی ،و تحرک پتانسیلهای فراوانی برای پرورش و جذب سرمایة انسانی و تربیت طبقة خالق دارند .کالنشهر های ایران
و همینطور کرج نیز با داشتن همان ویژگیها امکانات و خدمات زیادی را در خود نهفتهاند که شامل تنوع فعالیتهای
اقتصادی ،تمرکز فعالیتهای فناوری و اطالعات و مراکز فرهنگی و آموزشی است که قابلیت زیادی در جذب طبقة خالق
دارد که در چندین سال گذشته نیز این طور بوده است .باوجوداین ،کالنشهر کرج میتواند با داشتن این امکانات و خدمات و
همچنین طبقة خالق گامهای بزرگی در دستیابی به توسعة اقتصادی پایدار بردارد و در این زمینه با تکیه به طبقة خالق
خود موفق عمل کند و الگویی برای دیگر کالنشهرهای موجود و کالنشهرهای آینده کشورمان باشد.

نتیجهگیری

شهر خالق در رسیدن جامعه به خالقیت و توسعة داناییمحور شهر همواره در مطالعات شهری مورد تأکید بوده است .در
این خصوص ،برای افزایش نقش خالقیت در شهر یکی از مهمترین موارد درخورتوجه حذف محدودیتها و موانع
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فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و  ...از شهرها و تبدیل خالقیت به نیروی محرکة رشد و توسعة اقتصادی شهرهاست .در این
میان رسیدن به شهر خالق نیازمند داشتن مدیریت شهری خالق است ،زیرا فقدان مدیریت خالق نهتنها موجب عدم
توسعة فضاهای خالق ،که بستر شهر خالق بوده است ،میشود ،بلکه به نوعی مانع رسیدن شهر به خالقیت و شکوفایی
دانایی و نوآوری میشود .اختالف بین باالترین رتبة تاپسیس منطقة  1و پایینترین رتبه منطقة  77در میزان تاپسیس
 8/01است که اختالف فاحشی در این زمینه محسوب میشود و پیشرفت و شتاب متفاوت مناطق را در حرکت به سوی
خالقیت نشان میدهد .از آنجا که یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه زمینهسازی و بسترسازی در میان
انسانها برای ایجاد شکوفایی فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای رشددادن یکدیگرند و با تأثیرگذاری بر
یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک میکنند ،برای افزایش خالقیت در شهر و رسیدن به شهری خالق باید با زمینهسازی و
با ایجاد انگیزه در میان مردم این شکوفایی را ایجاد کرد .همچنین ،با ایجاد زمینههایی جهت افزایش مشارکت مردم برای
شکوفایی سازمانی و ارائة خدمات متنوع و با کیفیت باال در راستای رسیدن به شهر خالق حرکت کرد .از شاخصهای
درخور توجه و تأثیرگذار در شهرهای خالق داشتن طبقة خالق است؛ همانطورکه فلوریدا نیز در شاخصهای خود از آن
با عنوان «استعداد» نام میبرد ،طبقة خالق شامل این افراد است :افرادِ مشغول در حرفههای خالق؛ فارغالتحصیالن
دانشگاهی و پژوهشگران هستة خالق؛ افرادِ مشغول در حرفههای تحقیق و توسعة کار .بنابراین ،برای رسیدن به خالقیت
و ایجاد زمینههای خالقیت باید به ریشة مسائل پرداخت .در این زمینه ،عالوه بر زمینهسازی شخصی افراد برای رسیدن
به این طبقه ،باید مدیریت سازمانی خالقی وجود داشته باشد تا بتواند زمینههای عمومی رسیدن به این طبقه ،بهخصوص
شغلهای آموزشی ،خدماتی ،ارتباطات ،و فناوری و فرهنگ و هنر ،را برای عموم مردم در همة مناطق بهصورت یکسان
فراهم آورد تا بتوان ریشة رسیدن به خالقیت و شهر خالق را پایهگذاری کرد .به همین دلیل ،نقش مدیریت سازمانی در
امر حاضر دارای اهمیت زیادی است .مدیریت خالق تأثیرات فراوانی در شکوفایی و خالقیت شهرها میگذارد .البته ،این
مدیریت باید خود خالق باشد تا بتواند این زمینهها را ایجاد کند .از طرف دیگر ،خالقیت نیز در مدیریت میتواند فواید
بسیاری داشته باشد؛ تأثیرات خالقیت در سازمانها و فعالیتهای مدیریت شهری عبارت است از :افزایش تولیدات،
افزایش ارائة خدمات ،افزایش کیفیت و تنوع ارائة خدمات ،کاهش هزینهها ،کاهش اتالف منابع ،افزایش سطح بهداشت
روانی ،کاهش بوروکراسی اداری ،افزایش عملگرایی در میان مدیران .در این میان ،استفاده از تجربیات شهرهای دنیا در
خالقیت ،پیوند سطح زندگیهای روزمره با فناوریهای نوین ،ایجاد مراکز فرهنگی ،مراکز ادبی ،سالنهای سینما و تئاتر،
و مراکز خدماتی با کیفیت مناسب در مناطق محرومتر میتواند در رسیدن آنها به شکوفایی و همسطحی با دیگر مناطق
تأثیر فراوان داشته باشد.
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