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Abstract 

The Creative cities are those that are able to offer new solutions to their daily problems. A 
creative city is a place for creativity to grow and develop in the city, for artistic creativity, scientific 

and technological innovation, the voice of a growing culture. Urban planners play a significant role 

in this regard. Therefore, the degree of creativity of cities is considered a critical issue for the 

development of large cities. Progressively moving toward a creative city is very necessary for 
spurring development, because the cities are those environments in which social, economic and 

cultural interactions take place. The purpose of the present research is to analyze the characteristics 

of the creative city using the Interpretive Structural Modeling (ISM) in Kermanshah. It is an applied 
research in terms of aim and descriptive-analytical in terms of methodology. In the process of 

preparing and collecting data, first the effective factors on the creative city of Kermanshah have 

been identified using the views of 30 city managers, professors and experts in universities and 
research centers through the Delphi method. To analyze the information of eight factors as strong 

influential factors on the creative city, the case of Kermanshah, Interpretive Structural Modeling 

(ISM) has been used and then analyzed by Mic Mac software. The results showed that the criteria of 

efficient transportation system and carbon-free energy system are the most effective and the criteria 
of strong social structure and safe houses are among the most effective factors and social dimension 

is the most significant indicator of creative city in Kermanshah. The results of Mick Mac also show 

that all factors belong to connective variables except green space factor. 
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 چکیده

 ، شهردهند هارائ شان هرروزم مشکالت برای  جدیدی هایحل راه قادرند که هستند شهرهای خالق شهرهای

 فرهنگ صدای فناورانه، و علمی نوآوری هنری، هایخالقیت برای جایگاهی شهر، در هاخالقیت رشد برای مکانی خالق

 در ایهألمس شهرها خالقیت میزان رو این از گرددمی قلمداد مهم بسیار شهری ریزانبرنامه بین رشد است و در به رو

تر امری هر چه بیش یحرکت به سمت شهر خالق جهت توسعه .گردد می محسوب بزرگ شهرهای پیشرفت جهت

 در همین راستا؛ هدفزیرا شهرها بسترساز تعامالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره هستند،  ؛باشدضروری می

 از واست.  کرمانشاه در شهر ISM تفسیری ساختاری مدل از استفاده با خالق شهر هایشاخص تحلیل حاضر پژوهش

 عوامل ابتدا هاداده تولید و تهیه روند در. تحلیلی است  -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و کاربردی، هدف نظر

 و هادانشگاه در کارشناسان و نفر از مدیران شهری ، استادان 03 نظرات استفاده از با شهر کرمانشاه شهر خالق بر مؤثر

هشت عامل به عنوان عوامل  اطالعات تحلیل و تجزیه برای. استشده شناسایی روش دلفی طریق از پژوهشی مراکز

 بهرهمک  با نرم افزار میکساختاری و سپس  -تفسیری سازیاز مدل تاثیرگذار قوی بر شهر خالق، شهر کرمانشاه

 کربن بدون کارآمد انرژی سیستم و کارآمد نقل و حمل سیستم معیار نشان داد پژوهش نتایج. است شده گرفته

آیند و می شمار به عوامل تأثیر پذیرترین جزء امن هایخانه و اجتماعی مستحکم ساختار و معیارهای تأثیرگذارترین

دهد چنین نتایج حاصل از میک مک نشان میهم .شاخص شهر خالق در شهر کرمانشاه استترین بعد اجتماعی مهم

 باشند.متغیرهای پیوندی می ءاکثر عوامل جز
 

 

 .سازی ساختاری تفسیری، شهر کرمانشاهمدلخالقیت شهری، شهر خالق، کلید واژه ها: 

 

 

                                                             
1
موردی : شهر  یهای شکل گیری شهر خالق )مطالعهارزیابی و تحلیل شاخصمستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان  مقالهاین   

 دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمانشاه است.گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( به راهنمایی نگارنده اول کرمانشاه

  :نویسنده مسئول rezaesareh12@gmail.com 
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 مقدمه و بیان مسأله
در شهرها  جهان جمعیت از نیمی و تقریباً یافته افزایش گیریچشم میزان به جهان جمعیت بیستم، قرن در

 03 در جهان جمعیت رشد تمامی تقریباً متحد، ملل سازمان توسط شده انجام هایبینیکنند. و طبق پیشزندگی می

 هاخالقیت و نوآوری ابداع، برای و شهرها مکانی (102: 1011 شیرانی، و مهکویی) داد خواهد شهرها رخ در آینده سال

 و خالقانه هایسلیقه اعمال معرض در جمعی، همواره زندگی گاهتجلی ترینعالی عنوانبهو  (.1: 1011 نیری،) اندبوده

 .(01: 1012)شاطریان و همکاران،  اندشهری بوده طراحان و معماران ناهماهنگگاه 

 شودمی شهر سازنده عناصر در خالقیت و نوآوری بروز به منجر ،اولیه روابط شهر در است معتقد 1مامفورد

 اجتماعی،کالبدی اقتصادی هایحوزه در شهری جدید هایو چالش ، به دنبال این مباحث(28: 2،2310فاگیان و )کامونیا

 . اندداده افزایش را شهری ریزیبرنامه در خالقیت یلهأمس به توجه هایزمینه شهرها مدیریتی، و

 بستری و محیط شهری، مدیریت و شهر به طلبانهسلطه و بسته سنتی، رویکردهای تغییر با خالق شهر بحث

 یعنی شهری فضاهای اصلی صاحبان جمعی تفکر با و خالقانه صورتبه شهری مسائل آن در که کندمی فراهم

 معضالت حل برای و گیردمی قرار بررسی مورد شهری ریزانبرنامه و مدیران کنار در مشاغل، صاحبان و شهروندان

 کنندمی فعالیت هم کنار در مسئولیت دارای و ذینفع افراد شهری، هایمحیط در زندگی شرایط بهبود و شهر رویپیش

  (.1: 1011 نیری،) کنندفراهم می ناساکن خالقیت پرورش برای مساعدی محیطو  (1: 1011 احمدی،)

 یدهه در آن از ناشی مشکالت و شهرنشینی فزاینده رشد به پاسخی کردن پیدا جهت در خالق شهر یهنظری

و (. 88: 1011 توتاخانه، مجنونی) شد شروع آن مورد در پردازیایده 2333 سال از تخصصی شکل به و مطرح 1123

 استریزی شهری با پتانسیل کاهش مشکالت اجتماعی و اقتصادی مربوط به شهرها معرفی شدهعنوان یک ابزار برنامهبه

-ی اول تصور میچه در وهلهفلسفه آن این است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بیش از آن .(1: 2312، 0)کاکیوچی

سازی دو اصل مشارکت و های مدیریتی، کالبدی و پیادهبسترهایی از بنشود، وجود دارد. خالقیت در شهر باعث 

چنین ایده شهر خالق برای مدیران، شود. همحکمروایی شهری است می یهای اصلی در حوزهکارایی که از شاخص

نوع عالیق و شود و به تریزان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجه با مسائل شهر میبرنامه

 .(108: 1018)صفوی و همکاران،  گذاردشهر احترام می یعقاید در پهنه

 شهر به نگاه برای جایگزین تفکری و شهری احیای برای جایگزین رویکردی توانمی را خالق شهر واقع در

 و ءاحیا در خالقیت. است خالقیت فضای یا جو آموزش، فرهنگ، خالق؛ شهر کانونی ینقطه که دانست باید اما دانست.

 و خالق یا فکری تولید به ایکارخانه تولید از تغییر خالق شهر دیگر عبارتیبه. است مهم بسیار شهری مجدد یتوسعه

 همکاران، و قربانی)هاست  NGO و هاشرکت دولت، مابین همکاری یا حکمروایی به محوری دولت رویکرد از دوری

 (. 0: 1018نیری، و زاده ، ابراهیم2: 1012

 دهند هئارا شان روزمزه مشکالت برای  جدیدی هایحل راه قادرند که هستند شهرهای خالق شهرهای

 دلیل به چنینهم(. 8: 2312کورچی،) شوند متمرکز فرهنگی تولیدات بر و(. 11: 1013 همکاران، و خوراسگانی ربانی)

 فرهنگی تنوع که جایی. است احترام مورد ارتباطات و ادراك یقوه پرورش برای آن توانایی و شناختی زیبایی اهمیت

 که آنست شهرخالق ابتدایی فرض. گیرد می قرار تشویق مورد آن اشکال تمام در خالقیت بیان و شده شمرده غنیمت

. گیرد قرار اختیارشان در کافی فرصت کهاین شرط به فقط دهند، انجام ایالعادهفوق کارهای توانندمی عادی هایآدم

 مستمر یادگیری و اختراع قدرت، هوش، جمله از هاییکیفیت از استفاده با کاربردی تخیل مفهوم به جااین در خالقیت

 (.212: 1011 همکاران، و حسینی)است

                                                             
1 Mumford Louis 
2 Comunia & Faggian 
3 Kakiuchi 
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 و همگانی خدمات شهر این در شهری مسئوالن. دهدمی رخ نو هایفعالیت آن در که است فضایی خالق شهر

 تنها نه کنند و می ارائه روش زیباترین و ورترینبهره کاراترین، ترین،نوین به را اقتصادی و اجتماعی هایزیرساخت

. شودمی ریزیطرح خالقانه بطور آن مدیریت و سازماندهی کل بلکه کند،می رشد خالقیت آن در که است فضایی

-بگیرد و موفق کاربه تربیش خدمات یهارائ راستای در را جمعی همکاری استعداد خالقانه شکلی به بتواند که شهری

 (.02: 1028 همکاران، و کیقبادی) بود خواهد قرن این در شهر ترین

 با شهروندان بین ایرابطه نوع هر که دارد تاکید موضوع این بر و گراستمثبت نظریه یک شهر خالق یایده

 تا دارد سعی باشد و زندگی کیفیت ارتقاء و شهری مشکالت رفع بر مبتنی و جانبه دو کامالً بایستی وغیره،  هاسازمان

 ؛ (82: 1012پور،شنبه و ملکی) نماید تقویت کندمی زیباتر شهروندان برای را شهر یک ذهنی تصویر که را کیفیاتی

 مطالعات یحوزه هانظریه ترینکاربردی از یکی به کوتاه زمان مدت در بودن، با توجه به نوپا هاین نظری

 از استفاده با( یونسکو) متحد ملل تربیتی و فرهنگی سازمان جهانی سطح در امروزه کهطوریبه است؛شده بدل شهری

 در را خالق شهرهای فهرست و داده قرار ارزیابی و سنجش مورد را جهان شهرهای یسالیانه خالق، شهر هایشاخص

  (.112: 1011 همکاران، و آفتاب) کندمی منتشر هاحوزه سایر و تاریخی فرهنگی، هنری، ادبی، مختلف هایحوزه

ای های مختلفی که شهر خالق پیدا کرده و پدیدهدر همین راستا اهمیت این موضوع، برای بیان شکل

هر چه  یچنین حرکت به سمت شهر خالق جهت توسعهیک دلیل واحد کافی نیست و هم یباشد، ارائهپیچیده می

 زیرا شهرها بستر ساز تعامالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره هستند.  ؛باشدمیتر امری ضروری بیش

ریزان در گذاران و برنامهدهد که توافق عمومی در میان محققان، سیاستنشان می پژوهشمرور ادبیات 

تواند به ارزیابی عوامل تأثیرگذار در تحقق شهر وجود دارد. نتایج مطالعات این عوامل می یخصوص نیاز به مطالعه

بندی ریزی شهری کمک کند و درك اولویتهای مدیریت و برنامهها، تدوین استراتژیبندی مکانها، رتبهسیاست

های ریزان و مدیران شهری به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان را تسهیل سازد یافتهمسائل اجتماع برای برنامه

هدف مطالعات شهر خالق  .ریزی آینده استفاده شودهای برنامهطراحی سیاست تواند برای بازشناسی واین عوامل می

 دهد. نشان می های رسیدن به این زندگی را به مااین است که مردم قادر به داشتن زندگی مطلوب باشند و راه

 

 سؤال های پژوهش
 اند؟ کدامشهر کرمانشاه  در شهر خالق بر مؤثر . عوامل1

 شوند؟می تحلیل شهر خالق چگونه ساختاری تفسیری رویکردی به توجه . با2

 

 هدف پژوهش
 شهر هایاز شاخص استفاده شهر کرمانشاه و در خالق شهر هایشاخص بندیاولویت و بررسی پژوهش، این از هدف

 زندگی، کیفیت خالق، انسانی یههای سرمایمؤلفه بر تأکید با خالق شهر تحقق برای بستری ایجاد منظور به خالق

 .است اجتماعی یهسرمای و نوآوری هایزمینه

 

 مبانی نظری 
 جنبشی به کرد و مطرح را آن میالدی 1123 یهده اواخر در لندری چارلز که است خالق مفهومی شهر

این  امریکا در سپس و بریتانیا در نخست ،1113 یهده یهمیان از سپس، (.101:1021 پاك، فرزین) شد مبدل جهانی

 . شد تبدیل شهری هایریزی سیاستبرنامه به گرایش از جدید مدل یک و معمول پارادایم یک به مفهوم
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 تعریف خالق مفهوم شهر تواندمی چهآن اصلی نمایندگان اقتصاددان، فلوریدا، و شهری، پردازنظریه لندری،

 .(0: 2331، 1)رکوئتس اندبوده شود

 در خالق یطبقه جایگاه بر ایویژه کیدتأ خالق شهر هایشاخص تبیین در فلوریدا ریچاردکه طوریهمان

 مبنا مکان ایپایه مباحث به باید خالقیت کسب برای شهرها است معتقد حال این با. دارد شهرها در خالقیت افزایش

 وجود شده، هاخانواده خاطر اطمینان باعث که دوستانه خانوادگی اماکن و هامحیط امن، هایخیابان خوب، مدارس مثل

 جذب را مردم که هاییمکان. کنند تمرکز متنوع باز فضاهای و هاسواری، پارك دوچرخه مسیرهای قبیل از امکاناتی

 (. 22: 2332، 2)فلوریدا تثبت کند تربیش ارتباطات برای را هاآن هایانگیزه و کرده

 را عرصه که داندمی مختلط و ترکیبی اجتماعی و فرهنگی هایزمینه با شهرهایی را خالق شهرهای پیترهال

 هایایده به خود،ی هنوب به که کندمی فراهم خالق مردمان بین اطالعات غیررسمی و راحت تبادل و تعامل بیشتر برای

 هاییویژگی با را خالق شهرهای دیگر برخی (.18: 1011)احمدزاده و همکاران،  شودمی خالقانه منجر تفکر و جدید

 محیطی ایجاد مدنی، مختلف مسائل حل قدرت فرهنگی، و اجتماعی، قومی مختلف هایگروه پذیرش تحمل چونهم

 حل جهت در ساکنان هایایده کارگیریبه و هاپرورش خالقیت برای فضایی ایجاد مبتکر، و خالق افراد جذب برای

 هایحلراه قادرند ها(. که این ویژگی213: 1012 همکاران، و )کالنتری شناسندمی توسعه و اقتصادی رشد مسائل،

موضوع  یک عنوانبه (، و122: 1012)عامل هاللی و همکاران،  دهند ارائه شانروزمره حل مشکالت برای جدیدی

 (. 01: 1010 زارچی، غالمی و شود )ایراندوستمی محسوب خالق طبقه پراهمیت برای

 و فرهنگی امکانات از عبارتند که است کرده عنوان را ییخالق معیارها شهرهای نمایش برای اروپا کمیسیون

 و المللیبین ارتباطات باال، تحمل با و قابل اعتماد باز، جامعه عالی، آموزش محور، دانش هایشغل ایجاد گردشگری،

  (.22: 0،2318حکمروایی)کمیسیون اروپا محلی،

 های تحقق یک شهر خالقشرطپیش
روند شمار میهای بازی بهها محیطتوان تحمل پذیرش تنوع دانست؛ به عبارتی آنشرط اول این شهرها را می

های مختلف را دارند. شرط دوم های مختلف انسانی با فرهنگهای مختلف انسانی با فرهنگکه توانایی پذیرش گروه

ها برای حل استفاده از آنها و در نهایت های ساکنان و تبادل این ایدهفراهم کردن بستر مناسبی برای بروز ایده

شرط سوم دسترسی شهر خالق به استعدادها و منابع انسانی و  ی اقتصادی، اجتماعی و شهری است.مشکالت و توسعه

های شود. شرط چهارم دسترسی این شهرها به فناوریی خالق از آن یاد میفکری است. این اصطالح تحت عنوان طبقه

توان قدرت و و استخدام افراد در این نوع صنایع است. شرط پنجم این شهرها را می سطح باال و داشتن اقتصادی خالق

شرط ششم وجود های فرسوده و غیره دانست. هایی چون فقر، بی خانمانی، بافتتوان ویژه در مواجهه با بحران

صی را در کنار توان سه عنصر، دولت محلی، نهادهای مردمی و بخش خصوحکمروایی مطلوب در این شهرهاست؛ می

 هم و در تعامل باهم دید.

های شهری و استفاده ها و برنامهی فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نیز سیاستشرط هفتم همان جایگاه ویژه

هایی که ممکن است بی اهمیت جلوه داده و مورد غفلت واقع شوند مثل موسیقی مؤثر از تمام منابع فرهنگی حتی آن

 در ریزیبرنامه فرایندهای(. 110: 1012)محمودی آذر و داوودپور،  های بومی و غیرهها و بازینمایشمحلی، غذا، لباس 

 است مشاهده قابل 1 شکل در که خالق شهر تحقق راستای

                                                             
1
 Reckwitz 

2 Florida 
3 European Commission 
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 (.810: 1011دهرشید،  احمدی و مأخذ: حبیبی) خالق شهر تحقق راستای در ریزی برنامه فرایندهای -0شکل

 

 خالق فضای در موفقیت عوامل

 نقش ابتکار و خالقیت عنصر شهری، خالق فضاهای به باال مطلوبیت و کیفیت با شهری فضاهای تبدیل برای

 سازد. فراهم را مفید موضوعاتی به ها آن تبدیل و توسعه پرورش، امکان که است ایزمینه نیازمند که خود دارد سزایی به

 برای فضا مونتگومری نیازهای و فلوریدا خالق، فضای در موفقیت عوامل و موفق خالق معیارهای فضای با ارتباط در

 (. 2330، 2مونتگومری ؛ 2332 ،1کردند)فلوریدا تعریف خالق/ فرهنگی را صنایع

 مدیریتی، رویکردی تعریف با مونتگومری و است ی خالق طبقه فضایی ترجیحات مبنای بر فلوریدا رویکرد

 دیدگاه از خالق فضای معیارهای نماید. می توصیف را موفق ی فرهنگی منطقه فضا، عملکردی ویژگی و مدلی سازمانی

 (. 1: 0،2332)کورتاریر و سنگیز است شده ارائه (2) جدول در پرداز دو نظریه این
 

 فلوریدا و مونتوگومری دیدگاه از موفق خالق فضای معیارهای  2جدول

 فلوریدا مونتوگومری
 شبانه های فعالیت شب و روز های فعالیت

 ها تفاوت بروز برای باز محیطی فرهنگی های محل تنوع

 عمومی هنر های برنامه

 

 بیشتر تنوع

 واردین تازه روی به فضا بودن باز  /کم ورودی مرزهای

 خاص فرهنگی های فعالیت یا موسیقی از نظیری بی منظر هنرمندان برای فضا

 تاریخی های ساختمان رسانه و هنرها آموزش

 مردم حضور از متراکم های زمان بودن دارا ها فستیوال و فرهنگی انیمیشن رویدادهای

 محل اجتماع هنرهای توسعه برای ابتکاراتی

 مشارکتی فعال تفریحات رونده پیش فرهنگی های برنامه

 بودن فرد منحصربه و اصالت

 باز فضای در فعال تفرج مدیریت شده کاری فضای آوردن فراهم

 وکارهای خالق کسب و هنری کوچک های شرکت اقتصاد ایجاد
 مخاطب ایجاد و ای ناحیه بازاریابی

 مکانی کیفیت از باالتری سطوح

 شغلی های فرصت

 
 ی هنری توسعه های شرکت و مؤسسات حضور 

 .2330، 2مونتگومری ؛ 2332 ،1فلوریدامأخذ: 

                                                             
1
 Florida 

2 Montgomery 
3 Kurtarir & Cengiz 
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 اصول و معیارهای شهر خالق

 شهر یایده .شودمی حاصل گذاریسرمایه و انسان مکان، عنصر سه آمیختگی بهم از خالق شهر کلی طوربه  

می  باال را انسان زندگی کیفیت که محیطی عنوان به و صنعت از خارج مکان، عنصر بر باید که است باور این بر خالق

 داد نشان زیر نمودار مطابق توانمی را ها آن ترین مهم که است حاکم اصولی خالق شهر بر اساس این بر کرد تاکید برد،

 (.2: 1011عباسی،(

 
 (.1012مأخذ: رحیمی و همکاران، ) گیری شهر خالقچارچوب شکل -2شکل

 

 آن با متناسب رفتار و محیط به متفاوت نگاهی داشتن توانایی :پذیری انعطاف. 

 دیرین مشکل برای ابتکاری حل راه کارگیری به توانایی :ابتکار. 

 شکست پیامدهای قبول توانایی :خطرپذیی 

 (.12: 1012پور و همکاران، )حسین شهر هدایت برای شخص یک توانایی :رهبری  

گذاری خود را وقف کمک به احتیاجات در درصد خالق نامید که سیاست 133توان شهری را  در مجموع می

 ( کند.0تشویق اصول مندرج در جدول ) یوسیلههای خالق به ی ایده های بالقوهبه فعالیت رساندن تمام پتانسیل
 

 اصول شهر خالق  2جدول

پرورش خالقیت و 

 پاداش برای آن

-تواند در هر زمان و هر مکان رخ ی ارزشمند خالقیت است. خالقیت می هرکس بخشی از زنجیره

 توان نمود آن را در جامعه مشاهده نمود.دهد، چنان که می

گذاری در سرمایه

 خالقاکوسیستم 

ها، هنرمندان و طراحان، های موسیقی، رستوراناکوسیستم خالق مشتمل بر هنر و فرهنگ، کنسرت

های سوم نوآوران، کارآفرینان، فضای مناسب، آموزش و پرورش، تراکم، فضاهای عمومی و مکان

 است.

گسترش تنوع و 

 کثرت

ها و است. وجود افراد با زمینه این امر منجر به شکوفایی خالقیت، نوآوری و تأثیر مثبت اقتصادی

-ها کمک نموده و این موضوع به غنی تجربیات مختلف به تنوع عقاید، آرا، افکار، استعدادها و دیدگاه

 شود.تر شدن جامعه منجر می

شکوفایی 

 خالقیت

ها و نکات اشتراکی، همکاری برای رقابت جدید و شرکت دادن تمام  افراد پشتیبانی از اتصال دهنده
 بدیل شهر خالق است. ر بازی از اصول بید

ارزش 

 پذیری ریسک

گذاری در فرصت سازی و نه فقط حل مشکل؛ به معنای تبدیل شرایط نه به شرایط آری، سرمایه

 استعداد خالق، فناوری و انرژی برای جامعه. به چالش کشیدن خرد سنتی است.

فرد هستند،  ها که در شهر منحصربهآن دسته از دارائیهای جدید بر شهر و تمرکز بر افزودن ارزش اصالت بخشی

 ای متفاوت به نظر آید. ای که باید جامعهبه گونه

                                                                                                                                                                                   
1 Florida 
2 Montgomery 
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گذاری در سرمایه

ساخت و کیفیت 

 مکان

های ارثی از قبیل آب و هوا، منابع طبیعی و جمعیت مهم هستند. اما دیگر که ویژگی درحالی

، فضاهای سبز و باز، مراکز شهری پر جنب و جوش های حیاتی مانند مراکز هنری و فرهنگیویژگی

 و مراکز آموزش بایست ساخته و تقویت شود.

از میان برداشتن 

 موانع خالقیت

ماندگی، عدم تحمل، انزوا، پراکنش فقر، مدارس نامطلوب،   توان به عقباز آن جمله می
 محیطی اشاره کرد. انحصارطلبی، زوال اجتماعی و تخریب زیست

پذیری  مسئولیت

 برای تغییر جامعه

ناپذیر خود ببینند و از هیچ کوششی برای تغییر به سمت  ای که افراد جامعه را جزء جداییبه گونه

 ای بهتر دریغ نورزند.آینده

تضمین حق 

 خالقیت

ها، حق خالقیت دارند. باالترین کیفیت آموزش خصوص بچه حصول اطمینان از اینکه هر شخص، به

ترین منبع جوامع امری حیاتی العمر برای توسعه و حفظ افراد خالق به عنوان مهم مادامو پرورش 
 است.

 .01-02: 1011مأخذ: اشتری و مهدنژاد، 

 شکوفایی شهر خالق

های شهر خالق به عنوان یک مکان با شکوفایی قوی هنر و فرهنگ، خالقیت و نوآوری با به کارگیری شاخص

 .(0: 1010)ضرابی و همکاران،  پایدار است یتوسعه

ریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازان و سایر ن برنامهادر شهرهای خالق با تأکید بر نخبگان و متخصص

گردد و با بهبود کیفیت علوم مربوطه، شهرها تبدیل به مکان جذاب برای مطالعه، محل کار و حفظ نخبگان شهر می

توان در این مسیر حرکت کرد. زندگی می یکیفیت زندگی، سطح تحمل و شیوهها و مراکز علمی، کیفیت کار، دانشگاه

بینی و بازساخت موفق است، سرعت تغییرات شهری در پایدار، پیش یخالقیت منبع مهمی برای تغییر، نوآوری، توسعه

 تر باشندو خالقسازانی دارد، که خالق حال افزایش است و رقابت شهری روزافزون نیاز به مدیران شهری و تصمیم

 (.020: 1012)سرور و همکاران، 

 :کرد پیروی زیر اصول از باید آن ریزی برنامه فرایندهای و در شهرها نوآوری و خالقیت برای

- ،باشد فرد منحصربه باید ای، جامعه یا شهر هر در ها فرصت و ها آرمان ها، چالش ها، دارایی انسانی، یهسرمای توسعه. 

- به  حساسیت مناطق، استعدادهای و دانش براساس که است هنری شهر، یک در راهبردها و ها ایده کردن اجرایی

 .شود می انجام ها فعالیت تر گسترده های زمینه و جامعه یک فرهنگی اکوسیستم پیچیدگی

- باشد داشته جامعه عمومی هنر و اصالت در ریشه باید شهر یهتوسع. 

-باشد همراه نتایج و فرایندها مشترك مالکیت و جامعه مشارکت با باید شهر در پایدار های نوآوری. 

- به نوآوری شده اعمال هوشمندانه تدریجی تغییر  اند متنوع بسیار هستند، پایدار زمان طول در که کوچک های پروژه 

 .شودمی منجر زیادی

 

 خالق شهر هایشاخص
 این های آماری روش از استفاده با که برد بهره هایی شاخص از شهر یک در خالقیت میزان سنجش برای

 در  .شود استفاده خالق شهر وجوه یکلیه ارزیابی جهت ها آن از و نموده تبدیل یکمّ به کیفی حالت از را ها شاخص

 (. 02: 1012پور و همکاران،  )حسین است شده ذکر خالصه طور به ها شاخص این از زیر تعدادی

 است.های آن اشاره شدهاصلی شهر خالق و ویژگیهای به شاخص 0در شکل
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 خالق شهر اصلی هایشاخص4جدول

 هاویژگی شاخص

 کیفیت

 زیست محیط

 که خدماتی و کاال و تفریحی نواحی و سبز فضاهای به تمیز، دسترسی هوای و سالم؛ آب زیست محیط
 است. ای گلخانه گازهای و آالیندگی فاقد

 و اجتماعی شرایط

 فرهنگی

 آموزشی. های برنامه بهداشت، امن، های خانه نژادی، و فرهنگی تنوع

 کارآمد، ونقل حمل سیستم کربن، بدون و کارآمد انرژی های سیستم مناسب، تکنولوژی از استفاده تکنولوژی کاربرد

 پایدار. های ساختمان و زیربناها

 الگوهای وجود

 اقتصادی

 گویای هدف، بازارهای در صدور هدف با و محلی سطح در گذاری سرمایه برای محلی فضای پویایی
 است. مناسب اقتصادی الگوی

 سیاست استقرار

 عمومی

 مشارکت و شفافیت. باشد اجرایی و باز باید خالق، شهر یک نگهداری و اجرا توسعه، در قوانین نقش
 عمومی سیاست استقرار های الزمه ترین اساسی از یکی زندگی عناصر بین تعادل از حمایت برای دهی

 است. یکپارچه

 .088: 1،2332مأخذ: وانولو

 

 های مختلف در ارتباط با شهر خالقها و نظریهدیدگاه
یک بر  های متفاوتی که هراساس دیدگاه اجتماعی بر -ی مفاهیم اقتصادی شهر خالق نیز مانند همه

ها و نظریات محتلفی در این زمینه وجود دارد که به اختصار گیرد. دیدگاهایدئولوژی خاصی استوار است، شکل می

 ها خواهیم داشت.  نگاهی به آن

 

 دیدگاه سوسیال دموکرات
تر در به صورت کلی پیروان این دیدگاه معتقدند که هر فرد باید یک شهروند خالق باشد. این دیدگاه بیش

یدگاه شهر باید دارای حکومت شهری بسیار قوی باشد، تا کشورهای اسکاندیناوی مورد توجه قرار گرفته است. در این د

-شوند و فعالیتواحدهای صنعتی تحت سیاست کالن حکومت شهری پیش روند. در این شهرها افراد کمتر جابجا می

شود و سعی گذاری زیادی میهای اجتماعی بسیار به هم آمیخته است. در تعلیم و تربیت و بهداشت شهروندان سرمایه

 ای است که از نظر اقتصادی متخصص باشد. خت منطقهدر سا

ترین ترین هدف شهر خالق، تولید ثروت برای افزایش میزان رفاه شهروندان است. مهمدر این دیدگاه مهم

صنعت مهم جهان، از جمله  03کیلومتری کپنهاك است، که بیش از  023نمونه این شهرها، کالدنبرگ، شهری در 

ترین مراکز پرورش ماهی دنیا  های اروپا و یکی از بزرگترین پاالیشگاه ولید انسولین، یکی از بزرگترین کارخانه ت بزرگ

 (. 12: 1012در آن وجود دارد )زنگنه، 

 

 دیدگاه نئوکالسیک

-اساس آن همه چیز دارای مبنای اقتصادی می این دیدگاه نقطه مقابل دیدگاه سوسیال دموکرات است که بر

ها انسان را به عنوان  شود. آنن دیدگاه عقیده دارند که همه چیز در جامعه، خرید و فروش میباشد. طرفداران ای

کنند، که تنها یک هدف دارد و آن هم چیزی نیست جز افزایش منافع خویش، در واقع موجودی فاقد اخالق فرض می

رد؛ جامعه صرفاً بازاری است که افراد در ای وجود ندابرای تکاپوی این افراد. به عبارت دیگر جامعه .جامعه، محلی است

 کنند. آن خرید و فروش می

                                                             
1 Vanolo 
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ها،  ی یک نفر از آن ها کاالهای عمومی تنها چیزهایی است که قابل تقسیم نباشد و با استفاده از دیدگاه آن

رود ع هدر میها، بسیاری از منابها عقیده دارند در مدل سوسیال دموکرات چنین آنشانس افراد دیگر زایل نشود. هم

 (.18: 1012)ملکی و همکاران،

 

 دیدگاه کنزین
این دیدگاه دارای تفکر میانه است و عقیده دارد هر دو دیدگاه یاد شده، دارای نقاط ضعف است و تنها در 

 (.20-21: 1011صورتی که در هم ادغام شوند نتیجه مطلوبی به دست خواهد آمد )رضائیان قراگوزلو و همکاران، 

 

 خالق شهر مشارکتی دیدگاه

یک شهر خالق، نیازمند آن است که به صورت مداوم بازخوردهای ناشی از مردم محلی و شهروندان را مورد 

ها و نظرات مردم به مدیریت شهری برای انتقال ایده پنج سالههای چهار یا بررسی قرار دهد. برگزاری انتخابات در دوره

 های مشورتی در بسیاری از شهرهای جهان گسترش یافته است. تفاده از رویههای اخیر اسکافی نخواهد بود. در سال

های تعاملی برای های مشورتی، مانند نیوچاتل و شوراهای محلی و تدوین برنامهله از طریق کمیتهأاین مس

ف و منافع خویش، ی به اهداابی دستها برای اند. برخی از گروههای مربوط به دولت محلی مورد توجه قرار گرفتهپروژه

ها، الزامات و کنند، اما تدابیر اندیشیده شده توسط آنها و دولت محلی استفاده میاغلب از اعمال فشار بر سایر گروه

محدودیتی را برای دولت محلی در پی نداشته است. برخی از شهرها پا را از شوراهای مشورتی فراتر نهاده و ایجاد یک 

اند ها و نظرات شهروندان در دستور کار خویش قرار دادهگیری از ایدهی را برای بهرهدموکراسی گسترده شفاف محل

 (.130-132: 1010)هاشمی و فرمهینی فراهانی، 

 

  جیکوبز  جین ینظریه
 کتاب انتشار با او. موفقند صنعتی ابتکار و نوآوری در که داندمی شهرهایی را خالق شهرهای جیکوبز  جین

 حال در ،2330 سال در رو پیش تاریک دوره ،2333 سال در اقتصادها ماهیت کتاب و 1112سال  در بقا های سیستم

 خالق شهرهای اهمیت بر او هاکتاب این در. است اجتماعی زندگی و تجارت اخالقی برای هاییپایه یافتن برای جستجو

  .ورزد می تأکید اجتماعی اقتصادی توسعه برای

 او، برای. دهد افزایش را شهری خالقیت شانس تواندمی ساخت انسان محیط که دارد عقیده جیکوبز  جین

 باید محالت. است اقتصادی و اجتماعی هم و فضایی زمینه در هم تنوع گرو در شهری خالق، هایمحیط کلید

 روز مختلف ساعات در جوش و جنب و فعالیت از هاآن هایخیابان صورتی که به باشند، داشته ایچندگانه عملکردهای

-ساختمان. باشد شده تشکیل نگهداری شرایط و نظرقدمت از مختلف هایساختمان ترکیب به محله همچنین. باشد پر

 باالی هایتراکم بر وی نهایت در .باشدمی ارزش دارای کارآفرین برای اقتصادی نظر از نوساز چه و قدیمی چه ها

 و هاخانواده )از مختلف افراد فشرده یمحله یک در که طوری به ورزد،می تأکید کوچک مقیاس یک در مسکونی

متنوعی  دامنه تأمین تنوعی، چنین با. کنندمی زندگی و کار نقطه یک در هنرمندان( و دانشجویان تا گرفته کارآفرینان

 .است حیاتی امری محلی تسهیالت از

 هامهارت و دانش به متنوع دسترسی طریق از باید کارآفرینان شهری، هایمحیط در که است معتقد جیکوبز 

 ترکیب بین این در. کندمی عمل افرادخالق برای ربا آهن یک عنوان به متقابل پیوند عوض این در. برسند سود به

 (.02: 1018)مافی و همکاران،  است برخوردار باالیی اهمیت خالقیت از برای نوساز و قدیمی هایساختمان
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 پژوهش  یپیشینه
 پیشینه پژوهش  0جدول

 نتایج موضوع سال محقق

 دهیشک هایسیاست 2318 گروداچ

 خالق شهر

 فرهنگی های سیاست گذشته، دهۀ دو طول که در داد نشان نتایج

 در فرهنگ را و هنر و است شده تر بااهمیت بسیار شهرها شهری در
 کند؛می بیان دانش و صنایع هادارایی توسعه و مصرف برای علتی حکم

 و جدید سیاستی زبان خالق، شهر کند مفهوممی اشاره همچنین

های  سیاست هایبرنامه به فرهنگی سیاست برای پیوستن توجیهی

 هایگذاریاین سیاست شهری، توسعۀ سیاست در و است شهری
 .دارند مهمی نقش فرهنگی

لوزانا و 

 اگلیتس

 شهر به صنعتی از شهر 2311

های چالش: خالق

   توسعه سیاست

 شدن تبدیل برای دارد وجود مسائلی و هاکه چالش داد نشان نتایج

 صنعت به تنها نه آن اقتصادی توسعۀ که شهری به صنعتی  شهر

 خالق اقتصاد رابطه، این در .است متکی نیر صنایع سایر به بلکه سنتی
بازسازی  برای خالق طبقۀ به کارگر طبقۀ از اجتماعی تغییرا دنبال به

 .باشد می اقتصاد

 خالق شهرهای فرهنگ 2311 کاکاچی

 چشم و واقعیت: ژاپن در
 انداز

 طور به که کانزاوا شهر در را خالق شهر که سیاست داد نشان نتایج

 بررسی مورد بود، نموده اتخاذ را خالق دستی صنایع راهبرد رسمی
 دستی صنایع که داد نشان او توسط بازار تحلیل و تجزیه. داد قرار

 از. خورند می شکست صنایع سایر با رقابت در پایداری طور به سنتی

 از و نبوده انتظار حد در ژاپن در خالق واقعی صنایع حجم میان این

 .نیست برخوردار مناسبی رشد

 نورپردازی با منطقه از 2310 ساساجیما
: هنری منطقه تا قرمز

 در خالق شهر پروژه

 شهر کو کوگن  محله

 یوکوهاما

 میان ارتباط تاثیر تحت خالق شهر هایسیاست که داد نشان نتایج
 توسعه های سیاست و ایالتی های سیاست ای، محله های گروه

 در زندگی کیفیت سطح افزایش با و گیرد می قرار ملی اقتصادی

 به بیشتری توسعه و رشد امکان هم خالقانه و هنری صنایع محالت،

 .آورند می دست

 مکان خالق شهرهای 2312  هاسپرز

 در یافته پرورش های

 دانش اقتصاد

 حضور بدون تواند نمی نوآوری و خالقیت که  دانش، داد نشان نتایج

 چون خالقی شهرهای که همانطوری شود، حاصل محلی های دولت

 اینکه نهایتاً و دهند می نشان را حقیقت این بارسلونا و اورسند آستین،

 توانند می محلی هایدولت اساسی شرایط بودن فراهم صورت در
 .دهند افزایش را شهری خالقیت ظهور شانس

 مشکینی

 و

 همکاران

 خالقیت سطوح تبیین 1011

 شهری نظام در شهری

 مطالعۀ) شهرها کالن
 (کرج شهر کالن: موردی

 و خالقیت سوی به حرکت حال در شهر که مناطق داد نشان نتایج

 منطقۀ ها آن بین در و مناطق میان تفاوت اندکی با البته،. اند شکوفایی

 را رتبه ترین پایین 11/3 میزان با 11 منطقۀ و 1 رتبۀ21/3 میزان با 2
 برخورداری میزان بندی دسته در. اند داده اختصاص خود به

 و برخوردار، نیمه 1منطقۀ برخوردار، 2 منطقۀ نیز خالقیت های شاخص

 .است محروم 11 منطقۀ

 شاخص جایگاه تحلیل 1011 احمدی
 کرج شهر کالبدی های

 شهر گیری شکل در

 خالق

 میزان درصد، 0782 میانگین با شهری های تراکمکه  داد نشان نتایج
 0711 میانگین با ها سازه مقاومت درصد، 0780 هابافت فرسودگی

 در آمده دست به هایمیانگین درصد 0722 نیز بناها کیفیت درصد،

 باشند. می کالبدی عوامل زمینه

حبیبی و 

احمدی 

 ریزی برنامه بر تحلیلی 1011

 با سنندج شهر راهبردی

 بیشترین ،12/3 عاملی بار با فرهنگی بعدکه  داد نشان نتایج

 شهر راهبردی ریزی برنامه در بعد ترین مهم و داشته را تأثیرگذاری



 
 

 

 تحلیل شاخص های شهر خالق با استفاده از ......

02 
 

 بار با اجتماعی بعد ترتیب، همین به. است بوده سنندج شهر خالق خالق شهر رویکرد دهرشید

 عامل درنهایت و 22/3 عاملی بار با اقتصادی عامل ،12/3 عاملی

 عنوان به و آخر مرتبۀ در 20/3 عاملی بار با سیاسی و مدیریتی

 ریزیبرنامه از آمده دست به نتایج. اند شده مشخص عامل ترین اهمیت کم
 راهبردی ریزی برنامه برای راهبردها بهترین دهد، می نشان راهبردی

 ازجمله. هستند تدافعی راهبردهای خالق، شهر منظر از سنندج شهر

 توجه جلب و سازی فرهنگ به توان می استراتژی این مهم راهبردهای

 بر گذاری سرمایه سنندج، شهر منظر و زیبایی به عمومی
 از استفاده برای تالش و خالق شهر ایجاد برای مناسب های زیرساخت

 کرد. اشاره سنتی سازمانی ساختارهای تغییر و نوین های شیوه

 مجنونی

 توتاخانه

 تحلیل و شناسایی 1011

 مؤثر کلیدی پیشرانهای

 گیری شهرهای شکل بر
 استفاد با اندام میانه خلّق

 پژوهی در آینده از ه

 بناب شهر

. است ار ناپاید بناب ر د خلّق شهر سیستم وضعیتکه  داد نشان نتایج

 و مستقیم تأثیرگذاری ار مقد بیشترینکلیدی،  پیشران 10 همچنین

 شش تعداد، این از که داشتند بناب شهری خلّقیت بر غیرمستقیم
 هایزیرساخت به مربوط پیشران سه و طبقه خلّق به مربوط پیشران

 است. ده بو خلّق

مختاری و 

 همکاران

 خالقیت میزان سنجش 1011
 شاخص برمبنای شهری

 در اسالمی ایرانی های

 با اصفهان شهر کالن

 تصمیم مدل از استفاده
 شاخصه چند گیری

 ویکور

 جنوبی و شمالی مناطق بین معناداری تفاوتکه  داد نشان نتایج
 همچنین. دارد وجود شهری خالقیت میزان از برخورداری در اصفهان

 با 1 منطقه ،372088 نمره با یک منطقه ،371112 نمره با 0 منطقه

 رتبه کسب حائز ترتیب به ،371201 نمره با 2 منطقه و 372021 نمره

 شدند شهری خالقیت میزان در برتر های

 شاخص تحلیل و شناخت 1012 عبیات

 در خالق شهر های
 پایدار توسعه راستای

: موردی مطالعه شهری؛

 شهر گانه هشت مناطق

 اهواز

 مشارکت شاخص و شهری فضای سرزندگی شاخصکه  داد نشان نتایج

 شاخص میان در را اولویت و ارزش ترین کم و ترین بیش ترتیب، به
 شهر گانه هشت مناطق بین در همچنین. هستند دارا پژوهش های

 خود به را دوم و اول های رتبه ترتیب، به 0 و 2 منطقه اهواز،

 های شاخص از برخورداری میزان نظر از 1 منطقه و اند داده اختصاص

 محروم عنوان به و است گرفته قرار نامطلوبی وضعیت در خالق شهر
 .است شده شناخته اهواز شهر گانه هشت مناطق بین در منطقه ترین

 شاخص وضعیت بررسی 1012 کریمی

 شهر در خالق شهر های

 تطبیقی مقایسه و یاسوج
 آن چهارگانه نواحی

 توسعه میزان و خالق شهر های شاخص میانکه  داد نشان نتایج

 ما مشارکت متغیر دارد؟ وجود معناداری رابطه خالق شهر پذیری

 خالق شهر پذیری تحقق مبنای بر را تأثیر بیشتری 028/3 بتای مقدار
 بر تأثیر کمترین 311/3 بتای مقدار با اثربخشی و کارایی متغیر و دارد

 ای نمونه تک تی آزمون نتایج. دارد یاسوج خالق شهر توسعه میزان

 وضعیت بدترین بررسی، مورد های شاخص میان از دهد می نشان

 شاخص و( 23/0) میانگین با شهری فضاهای سرزندگی شاخص
 جمع در. دارد را وضعیت بهترین( 28/0) میانگین با ارتباطی تکنولوژی

 شهر خالق، شهر های شاخص کلی میانگین براساس نهایی، بندی

 مطلوبی وضعیت دارای و بوده( 0)متوسط حد میانگین از باالتر یاسوج

 .باشد می
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 شهر تحقق سنجی امکان 1012 نجیبی

 نمونه ایران در خالق

 تبریز شهر: موردی

 های مؤلفه بودن دارا ازنظر 2 و 2 و 2 که مناطقکه  داد نشان نتایج

 دارا را تبریز خالق شهر پذیری تحقق در بیشتری پتانسیل خالق شهر

 شهر پذیری تحقق بعدی های رتبه در 1 و13و 0 مناطق و هستند

 .دارند قرار خالق

 شهر پذیری تحقق بررسی 1018 خدامی

 فرهنگی رویکرد با خالق

 توسعه راستای در
 تبریز شهری هدفمند

 و فرهنگی و تاریخی اماکن بهسازی شاخص بینکه  داد نشان نتایج

 های شاخص عنوان به هنری آثار شاخص و هنرمندان تعداد شاخص

 ها شاخص این ارتقای و دارند خالق شهر با معنادار ای رابطه فرهنگی
 . شوند می شهر در خالقیت میزان ارتقای موجب

 اجتماعی سرمایه نقش 1018 میرزایی

 شهرهای گیریشکل در

 موردی مطالعه خالق

 23 منطقه ری شهر

 معنی ارتباط خالق شهر و اجتماعی سرمایه بینکه  داد نشان نتایج

 سه در نواحی تاپسـیس مدل از آمده دست به نتایج.است برقرار داری

 مورد( محروم)برخوردار فرو ،(متوسط) برخوردار نیمه برخوردار، سطح

 سطح در 833/3 از بیش ضریب با 2 و 2 نواحی. گرفت قرار سنجش
 و چهار نواحی. دادند اختصـاص خود به را برخوردار سطح یعنی اول

 نیمه سطح یعنی دوم سطح در 833/3 تا 033/3 بین ضرایب با یک

 و شش سه، نواحی. اند داده اختصاص خود به را( متوسط)برخوردار

 فرو سطح یعنی سوم سطح در 033/3 از کمتر ضرایب با نیز هفت
 .اند داده اختصاص خود به را( ضعیف)برخوردار

 1033، نگارندگانمأخذ: 

 پژوهش روش
 روند در. است تحلیلی -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و کاربردی گذاریهدف نظر از حاضر پژوهش

نفر از مدیران شهری،  03 نظرات استفاده از با شهر خالق، شهر کرمانشاه بر مؤثر عوامل ابتدا هاداده تولید و تهیه

 تحلیل و تجزیه برای. است شده شناسایی روش دلفی طریق از پژوهشی مراکز و هادانشگاه در کارشناسان و استادان

-از مدل شهر کرمانشاه ثیرگذار قوی بر شهر خالق،أزیر شاخص عامل به عنوان عوامل ت 11شاخص اصلی و  2  اطالعات

 . است شده گرفته بهرهبا نرم افزار میک مک و سپس  ISMساختاری -تفسیری سازی

 

 محتوایی روایی
 سازیمدل و شناساییبر شهر خالق شهر کرمانشاه،  مؤثر عوامل محتوایی تحلیل روش از استفاده با 

 مطلوب استقرار روش یک مدل این است. رفته به کار آن هایو شاخص ابعاد بین روابط تفسیر تفسیری برای ساختاری

میزانی  و حد به پژوهش این در پرسشنامه محتوایی هاست. رواییشاخص و ابعاد بین تحلیل روابط و شناسایی برای

 روایی ایجاد الوشه برای روش باشد. براساس نظر مورد مشخص محتوای یمنعکس کننده ابزار یک که دارد اشاره

 تدوین پرسشنامه ساخت هایآیتم محتوا و دامنه مطالعه، مورد یحوزه و ادبیات مرور از پس پرسشنامه در محتوایی

، «ضروری»گزینه  سه از یکی انتخاب با آیتم هر بودن میزان مناسب به شودمی خواسته محتوا پانل اعضای شود. ازمی

 محاسبه محتوایی روایی ( نسبت1) یرابطه به توجه با اساس این بر دهند. پاسخ« غیرالزم» ضروری یا نه اما «مفید»

Ρ 23/3آماری ) معناداری برای نیاز مورد سطح به توجه شده با  جهت هر مرحله برای  CVR=  82/3( حداقل  

برای  است. شده استفاده مجدد آزمون روش از ISMپرسشنامه  پایایی برای. می آید دستم به مرحله آن پذیرش

 بود امکانپذیر آنها دوباره با دسترسی امکان که متخصصین و خبرگان از تن 0 به مرتبه دو مزبور پرسشنامه سنجش

 بیانگر این و 211/3  خبرگان طرف از مرحله هردو برای شده اعالم هایپاسخ همبستگی مجموع نهایت در و شد ارسال

 .است پرسشنامه قبول قابل پایایی
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 پژوهش هایشاخص

 صورتکه به شدند شناسایی معیار زیر 11 و معیار 2تعداد پژوهش نظری مبانی اساس بر پژوهش این در

 .شد داده پانل( قرار متخصصان )اعضای اختیار در لیکرت ایگزینه 8 مقیاس مبنای بر و شدهتهیه دلفی یهپرسشنام

 

 
 یابی به شهر خالقهای دستها و زیر شاخصشاخص 2شکل 

 مورد مطالعه یمعرفی محدوده
 این است. ایران غرب در مرکز استان کرمانشاه و کرمانشاه شهر .است شهرکرمانشاه مطالعه، مورد یهمحدود

 ثانیه 2 و دقیقه 08 و درجه 00 و شرقی طول ثانیه 01 و دقیقه 23 و درجه 02 جغرافیایی جغرافیایی مختصات با شهر

 101٬121 برابر 1012 سال در و نفر 221032 برابر 1013 سال در شهر این جمعیت. است گرفته قرار شمالی عرض

 .استآمده مطالعه مورد یمحدوده و پژوهش قلمرو 0 شکل در(. 1012 ایران، مرکزآمار) استبوده نفر

 

 
 (.11: 1011 ، همکاران و فرحیدری: مأخذ) استان و کشور در کرمانشاه شهر موقعیت نقشه  -4شکل

ق
ال

 خ
هر

ش
 

 کیفیت محیط زیست
محیط زیست سالم،آب و هوای تمیز،دسترسی به فضای سبز و نواحی 

 تفریحی و کاال و خدماتی که فاقد آالیندگی و گازهای گلخانه ای

فرهنگی -اجتماعی  
ساختار مستحکم اجتماعی، تنوع فرهنگی و نژادی، خانه های امن، بهداشت، 

 برنامه های آموزشی

 کاربرد تکنولوژی
استفاده از تکنولوژی مناسب، سیستم انرژی کارآمد و بدون کربن، 

 سیستم حمل و نقل کارآمد، زیربناها و ساختمان های پایدار

وجود الگوهای 
 اقتصادی

 اقتصاد پویا و خالق، جذب استعداهای خالق

استقرار سیاست 
 عمومی

نقش قوانین در توسعه، اجرا و نگهداری یک شهر خالق، شفافیت و مشارکت 
 دهی برای حمایت از تعادل بین عناصر زندگی
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  داده ها تجزیه و تحلیل
 حال در بودن کلیدی منظور به که ی(مدیران شهر نظرات) از روش دلفی استفاده با عامل11 ،پژوهش این در

 اضرح حال در عامل این شما، نظر به که شد پرسیده پژوهش مدیران شهری از که صورت بدین. اندشده انتخاب حاضر،

 از ،پژوهش ادبیات از آمده بدستعامل  انتخاب خصوص در. خیر یا است شهر کرمانشاه در شهر خالق اصلی عامل جزو

 نظر اتفاق آن بودن اصلی بر افراد اکثریت عامل یک خصوص در اگر یعنی. است شده استفاده مدیران شهری نظرات

 عامل آن باشد،می آن انتخاب عدم بر آراء اکثریت که عاملی خصوص در و است شده انتخاب تحلیل منظور به اندداشته

 .است شده گذاشته کنار

 گیرد،می قرار کیفی هایروش دستهدر  ISM روش و بوده کم پژوهش مدیران شهری تعداد اینکه به توجه با

 از منظور همین به باشد،نمی مناسبی شاخص اصلی عامل انتخاب برای میانگین همچون مرکزی هایشاخص از استفاده

 مدیران شهری از ماتریس، یک هایستون و سطرها در اصلی عامل 11 دادن قرار با سپس .است شده استفاده نظرات

 یکی و صفر هایخانه نمودن پر خصوص در. نمایند اظهارنظر زوجی طوربه عوامل اثرگذاری خصوص در تا شد خواسته

 .است شده استفاده مدیران شهری نظرات از نیز خودتعاملی ماتریس

خودتعاملی ساختاری  ماتریس در عوامل این شهرخالق، شهر کرمانشاه  هایشاخص و ابعاد شناسایی از پس

(SSIM) جدول زیر است.  مانند کلیت آن که شد طراحی ایپرسشنامه نخست منظور این به است. شده وارد 

 که شد خواسته پاسخ دهندگان از اول جدول ستون و سطر است. در شده انتخاب فاکتور 2 جدول این در

 نظرات از که کندمی تفسیری پیشنهاد -ساختاری سازیمدل. کنند مشخص را عوامل دو به دویی ارتباطات نوع

 محتوایی روابط یتوسعه در غیره اسمی و فکری، گروه توفان جمله از مدیریتی های مختلفتکنیک براساس خبرگان

 توسط و شد مفهومی تشکیل روابط حالت چهار از استفاده با خودتعاملی ماتریس بنابراین شود؛ استفاده میان متغیرها

 است. شده تکمیل ریزی شهرین این موضوع  و اساتید برنامهااز متخصص نفر 03

 ساختاری تعاملی خود ماتریس و بندیجمع تفسیری -ساختاری سازیمدل روش حاصل براساس اطالعات 

 iمتغیر: 1یا vنماد  .است زیر شرح به مفهومی یرابطه این در استفاده مورد هایحالت و است. عالئمشده تشکیلنهایی 

 Xنماد  /گذارد)رابطه معکوس(.تأثیر میi روی متغیر jمتغیر :-1 یاAنماد طرفه(./گذارد)رابطه یکتأثیر می jروی متغیر

 و i بین ارتباطی گونههیچ :صفر یاOنماد  /طرفه(.گذارد)رابطه دواثر می صورت متقابل بر روی یکدیگربه jو iمتغیر 2:یا 

j  .نیست 
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 اولیه دسترسی ماتریس

 یک( حاصل -ارزشی )صفر دو ماتریس یک به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل از اولیه دسترسی ماتریس

 را صفر و عدد Xو  Vهای عالمت یک جایگزین عدد سطر هر در باید دسترسی ماتریس استخراج برای است. شده

 ماتریس حاصله ینتیجه سطرها تمام تبدیل شود. حاصل اولیه ماتریس دسترسی در Oو  A های عالمت جایگزین

ای گونه به ثانویه یاست. رابطه کنترل شده هابعد/ شاخص بین ثانویه روابط (.  سپس0است )جدول اولیه دسترسی

 نمادهای تبدیل با خواهد شد. Kبُعد  به منجر Jبُعد  شود، منجر را Kبعد  و شود Iبُعد  به منجر Jبُعد  اگر که است

  .یافت دست به ماتریس می توان زیر قواعد برحسب یک و صفر اعداد به SSIMماتریس  روابط

 و  1دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه یخانه است، گرفته Vنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر -1

 .می گیرد -1( عدد  j،iخانه ) یعنی آن یقرینه یخانه

 و  1-دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه یخانه است، گرفته Aنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر-2

 .( عدد یک می گیردj،iخانه ) یعنی آن یقرینه یخانه

-خانه و 2دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه یخانه است، گرفته Xنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر-0

 .گیردمی1( عدد j،iخانه ) یعنی آن قرینه ی

 و دسترسی عدد صفر ماتریس در مربوطه یخانه است، گرفته Oنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر -0

 به اولیه دسترسی ماتریس ISMتکنیک  قوانین به توجه با .( عدد  صفر می گیردj،iخانه ) یعنی آن یقرینه یخانه

 .است شده جدول زیر تبدیل صورت
 اولیه دسترسی :ماتریس 7جدول

 
 .1033های پژوهش،مأخذ: یافته

 نهایی دسترسی ماتریس

 انتقال پذیری کردن دخیل با شهر خالق، شهر کرمانشاه  هایاولیه شاخص دسترسی ماتریس تشکیل از پس

 که صورت بدین .شود سازگار اولیه دسترسی ماتریس تا شودمی تشکیل نهایی دسترسی ماتریس متغیرها، در روابط

انتقال . هستند ارتباط در هم با( k ،i) گاهآن باشند؛ داشته رابطه باهم( k ،j) نیز و باشند ارتباط در هم با( j ،iاگر )

 در که این است بیانگر و بوده مبنایی فرض یک تفسیری ساختاری مدلسازی در متغیرها بین روابط مفهومی پذیری

 این در گذارد.می تأثیر C بر A تأثیر گذارد، C متغیر بر B متغیر و باشد داشته تأثیر B متغیر بر A متغیر که صورتی

 است. به دست آمده جدول زیر مطابق نهایی دسترسی و ماتریس شودمی بررسی متغیرها بین ثانویه روابط تمام مرحله

 از است عبارت متغیر هر نفوذ است. قدرت شده داده نشان متغیر هر وابستگی و میزان نفوذ قدرت ماتریس این در
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 از است عبارتوابستگی  میزان باشد. داشته نقش هاآن ایجاد در تواندمی خودش( که )شامل متغیرهایی تعداد نهایی

 .شوندمی یادشده متغیر ایجاد موجب که متغیرهایی نهایی تعداد

 
 دسترسی نهایی ماتریس 6جدول

 
 .1033های پژوهش،مأخذ: یافته

 

 شناسایی دارند. شانزده شاخص عوامل سایر بر عوامل از هریک که تأثیری نفوذ میزان قدرت باال جدول در

 است. آمده کرمانشاهشهر خالق شهر  یحوزه در شده

 مناسب، سیستم تکنولوژی از اجتماعی ، استفاده مستحکم ساختار شش عامل است که این نتایج بیانگر 

تمیز،  هوای و تأثیر، آب ترینبیش 11نفوذ  قدرت میزان کارآمدبا نقل و حمل کربن، سیستم بدون و کارآمد انرژی

 زندگی به عناصر بین تعادل از حمایت برای دهی مشارکت و شفافیتخالق،  استعدادهای آموزشی، جذب هایبرنامه

نژادی،  و فرهنگی سالم، تنوع زیستو محیط 10 نفوذ قدرت میزان بابهداشت  ،12نفوذ قدرت میزان با مجموع ترتیب

 و آالیندگی فاقد که خدماتی و کاال و تفریحی نواحی و سبز فضاهای به و دسترسی1  نفوذ قدرت امن با میزان هایخانه

 سطح در دارند. را تأثیر ترینکم 0پایدار با قدرت نفوذ  های ساختمان و  و زیربناها 2با قدرت نفوذ  ای گلخانه گازهای

 است. ابعاد اصلی شهر خالق، شهر کرمانشاه  جزء 11نفوذ  با قدرت شش عامل که دهدمی نشان نتایج ابعاد

 

   کرمانشاه شهر خالق،شهر  هایشاخص بر مؤثر عوامل سطح بندی
 نهایی در مدل متغیرها سطح تعیین برای شود. دسته بندی مختلف سطوح به باید نهایی دسترسی ماتریس

 شود. می تشکیل مشترك و ورودی خروجی، مجموعه سه هاآن از کدام هر ازای به

 در فرآیند است،یکی  آن ورودی و خروجی یمجموعه اشتراك که متغیرهای یا شاخص جدول در نخستین

 دیگری متغیر هیچ این متغیرها در ایجاد که طوری به شوند،می محسوب مشترك مجموعه عنوان به مراتب سلسله

 تا تکرارها این شود.می گذاشته کنار از فهرست سایر متغیرها سطح باالترین شناسایی از پس متغیرها آن نیستند. مؤثر

 ادامه می یابد.  متغیرها یهمه سطح مشخص شدن

است.  شده بندیجمع باال جدول در هانهایی آن نتیجه که متغیرها گانهشانزده سطوح پژوهش این در

 باالترین در باشند، یکسان کامالً هاآن و مشترك خروجی مجموعه که شهر خالق، شهر کرمانشاه های مؤثر برشاخص

 .گیردمی تفسیری قرار ساختاری مدل مراتب سلسله از سطح
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   کرمانشاه شهر شهر خالق، بر مؤثر عوامل سطح بندی 2جدول

 
 1033های پژوهش،ماخذ: یافته

 طبقه بندی شده سه سطح به شهر خالق، شهر کرمانشاه  هایشاخص بر مؤثر جدول باال عوامل براساس

 که است نمایان مختلفارتباط معیارهای سطوح  و معیارها بین تأثیرگذاری و متقابل روابط ISMگراف  است. در

بخش عامل سیستم حمل و نقل کارآمد و سیستم انرژی کارآمد  شود. در اینمی گیریتصمیم فضای بهتر درك موجب

 ارتقاء سطح نتیجه در کنند،مدل عمل می زیربنایی سنگ مانند که اندگرفته ترین سطح قراردر پایین بدون کربن

دسترسی به فضای  .یابد تعمیم متغیرها سایر به و شود این متغیرها آغاز از باید شهر خالق، شهر کرمانشاه  هایشاخص

دارند در  یکدیگر با دوسویه به صورتهای پایدار که ارتباطات این دو زیست سالم و زیر بناها و ساختمانو محیط سبز

 عناصر بین تعادل از حمایت برای دهی مشارکت و خالق، شفافیت استعدادهای تمیز، جذب هوای و آب سطح دوم ،

آموزشی،   هایبرنامهسطح سوم،  زندگی، نقش قوانین در توسعه، اقتصاد پویا و خالق و تنوع فرهنگی و اجتماعی

 و اجتماعی مستحکم کند. ساختارسطح چهارم به صورت زیربنایی عمل میاستفاده از تکنولوژی مناسب و بهداشت 

 یرد.می گدر سطح اول قرار  امن هایخانه

سیستم حمل و نقل کارآمد و  پنج  یعنی سطح که است سطح 2 شامل پژوهش مدل ،زیر شکل به توجه با

 های امن کهساختار مستحکم اجتماعی و خانه دو معیار و است؛ سطح تأثیرگذارترین سیستم انرژی کارآمد بدون کربن

 .آیندمی شمار به عوامل تأثیرپذیرترین هستند، 1 در سطح
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   کرمانشاه شهر شهر خالق، بر مؤثر از عوامل ISM مدل طراحی  -5 شکل

 

  MICMAC تحلیل

 متغیرها بر سایر اثرپذیری و اثرگذاری به توجه با متغیرها روش میک مک نوع از استفاده با مرحله این در

 بر مؤثر عوامل تمامی توانمی وابستگی  عوامل قدرت و اثرگذاری یا نفوذ قدرت تعیین از پس و است، شده مشخص

 کرد. طبقه بندی متغیرها اثر ماتریس روش های چهارگانهاز  خوشه یکی در را  کرمانشاه شهر شهر خالق،

 دارند. این ضعیفی وابستگی و نفوذ قدرت که شودمتغیرهای مستقل )خودمختار( می شامل گروه نخستین 

نفوذ  قدرت از وابسته که متغیرهای دوم دارند. گروه کمی ارتباطات و مجزاست حدودی از سایر متغیرها تا متغیرها

 در دارد. باالیی و وابستگی نفوذ قدرت پیوندی که متغیرهای سوم گروه است. برخوردار باالیی وابستگی ولی ضعیف،

مستقل  متغیرهای چهارم شود. گروهها میشاخص سایر تغییر سبب متغیرها شاخص این بر عملی گونه هر واقع

 است پایینی وابستگی و قدرت نفوذ باال دارای متغیرها دربرمی گیرد. این )کلیدی( را

 
 متغیرها وابستگی و هدایت قدرت درجه 0جدول

 
 .1033یافته های پژوهش، مأخذ:
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های یافته مآخذ)MICMAC روش از استفاده با بر شهر خالق، شهرکرمانشاه مؤثر عوامل نمودار سطح بندی -7شکل

 (.1033پژوهش،
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 در خالقیت که محیطی یا مکان اهمیت. است مکان و فرایند فرد، محصول، بعد چهار دارای خالقیتی هر    

 توجه را خالق شهر مفهوم سرمنشأ توانمی نوعی به که داشته همراه به را مطالعات از وسیعی طیف دهد،می روی آن

 تاریخی، از لحاظ شهرها در چون ازطرفی،. دانست خالقیت مکانی و محیطی بعد به حوزه این محققان پردازان و نظریه

 . شودمی بحث شهرها با ارتباط در خالقیت است،بوده شهرها محرك و حیاتی همواره نیروی خالقیت

 شهروندان خالقیت جذب و حفظ پروش، برای هاییمکان چه که این سؤاالت طرح با حوزه این پردازاننظریه

 خالق، یطبقه و انسانی یسرمایه باالی نرخ با هایمکان که رسندنتیجه می این به است، مناسب خالق یهطبق و

 جذب و حفظ پرورش، برای بیشتری ظرفیت دارای محلی، هایو دارایی امکانات تکنولوژی، گشودگی، و تنوع مداراگری،

 به فرایند، این یهنتیج ترینمهم معتقدند و کنندمی یاد خالق عنوان شهرهای با هامکان این از هاآن. هستند خالقیت

 شهرها نقش از هاآن .بود خواهد اقتصادی توسعۀ و رشد آن، تبع و به منطقه و شهر اقتصادی هایچرخ درآمدن حرکت

 از مندیبهره به دلیل شهرهاکالن معتقدند ویژه طوربه و کنندمی بحث حوزه این در هاآن از ناشی مزایای و بزرگ

 و خالقیت و جذب حفظ پرورش، برای فراوانی هاییپتانسیل تحرك، و پویایی و تنوع تمرکز، همچون هاییویژگی

 شهر رسید که نتیجه این به توانمی نظریات و هادیدگاه مفاهیم، این از بندیجمع در. دارند خالق انسانی یسرمایه

 .داشته باشد را خالق هایفعالیت و افراد و خالقیت جذب و حفظ پرورش، ظرفیت ترینبیش که است شهری خالق

بر  مؤثر عوامل ساختاری مدل تحلیل طراحی دنبالبه زیرا شود؛می قلمداد ایتوسعه های پژوهشپژوهش حاضر از نظر 

 بررسی با ابتدا در منظور بدین. شودمی قلمداد ات کاربردیپژوهش جزو انجام، هدف ازنظر چنینهم. است شهر خالق

 قالب در و مشخص کرمانشاه شهر در شهر خالق بر مؤثر فرعی و های اصلیمؤلفه پژوهش تئوری و نظری مبانی

 این .گرفتند قرار بررسی مورد دلفی پانل اعضای وسیلۀبه هاشاخص این سپس. شد تدوین و تهیه دلفی یهپرسشنام

  .است پژوهشی مراکز و هادانشگاه در شهری ریزیبرنامه یهرشت متخصصان از نفر 03 شامل اعضا
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از  ،شهر کرمانشاه هشت عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی بر شهر خالق اطالعات تحلیل و تجزیه برای

دست به نتیجۀ تحلیل . دراست شده گرفته بهرهبا نرم افزار میک مک و سپس  ISMساختاری - تفسیری مدلسازی

 به مربوط که سطح پنجم است با مرتبط شهر خالق عوامل تریناساسی کرد بیان توانمی ساختاری تفسیر مدل از آمده

 جزو که هستند نفوذ قدرت باالترین دارای عوامل این. و نقل کارآمد و سیستم انرژی کارآمد هستندسیستم حمل

شهر  با شهر خالق ارتباط در گیریتصمیم هرگونه در که آیندمی حساببه شهر کرمانشاه  در شهر خالق عوامل کلیدی

امن  هایخانه و اجتماعی مستحکم شامل ساختار 1 سطح عوامل مقابل، در. شود جدی توجه هاآن به باید کرمانشاه

 تریناصلی کرد بیان توانمی میک مک تحلیل از حاصل به نتایج توجه با کلی، حالت در. نفوذند قدرت ترینکم دارای

در  عامل ترینمهم اجتماعی بعد کندمی بیان این. انداجتماعی عوامل شهر کرمانشاه  جزو شهر خالق، با مرتبط عوامل

متغیر زیربناها و  دهدنشان می مکمیک تحلیل از حاصل نتایج طرفی از. رودمی شمار به کرمانشاه شهر شهر خالق،

 هستند، اصوالً ضعیف هدایت و قوی وابستگی دارای وابسته هستند که های پایدار که جزء متغیرهایساختمان

دارند و متغیرهای دسترسی به فضای سبز و سیستم انرژی کارآمد و  سیستم روی کمی تأثیرگذاری و باال تأثیرپذیری

بدون کربن که جز متغیرهای مستقل هستند که دارای وابستگی ضعیف و هدایت قوی هستند، ولی سایر متغیرهای 

 و تأثیرگذاری عبارتی به باال برخوردارند؛ هدایت قدرت و باال وابستگی از متغیرها پیوندی هستند، اینجزء متغیرهای 

 شودمی سیستم در اساسی تغییرات باعث متغیرها این کوچکی برروی تغییر هر و باالست بسیار معیارها این تأثیرپذیری

 :استچند پیشنهاد پرداخته شده یو در خاتمه به ارائه .گیرند قرار توجه مورد باید که

 تر زیرساختسیستم انرژی کارآمد برای تقویت بیش نقل کارآمد ووبه سیستم حمل تربیش بودجه اختصاص-

 .های شهر خالق در شهر کرمانشاه

 در سطح شهر کرمانشاه پایدار هایساختمان و بناها زیر و سالم زیستمحیط سبزو ارتقاء فضای 

 باال برای محلی مراسم و هابا برگزاری جشن  زندگی عناصر بین تعادل از حمایت برای دهی مردممشارکت 

 شهروندان. اجتماعی بردن تعلق

 بهداشت و مناسب تکنولوژی از استفاده آموزشی، هایبرنامه جهت بسترسازی و زمینه ایجاد 

 امن. هایخانه و اجتماعی مستحکم ایجاد بستر سازی برای تقویت ساختار 

 منابع و مأخذ

: موردی خالق مطالعه شهر هایشاخص وضعیت ارزیابی و (. سنجش1018زاده، عیسی؛ نیری، ناصر)ابراهیم

 .1-22، صص 2 یشماره توسعه، و جغرافیا یزاهدان، فصلنامه شهر یپنجگانه مناطق

 شهری گردشگری ی(، توسعه1011حسین) محمد مقدم، مجید؛ حضرتی، پور احمدزاده، حسن؛ داداش

 یتوسعه و گردشگری هایپژوهش یفصلنامه(،  قزوین شهر:  موردی یمطالعه شهری) خالقیت هایشاخص براساس

 .12-22(، صص  21: )پیاپی 2 یشماره سوم، پایدار، سال

 ی، پایان نامهخالق شهر شکل گیری در کرج شهر تحلیل جایگاه شاخص های کالبدی(. 1011احمدی، علی)

دانشگاه  ،نسانیا علوم و ادبیات یدانشکده محقق اردبیلی،دانشگاه  ،سید اسحاق جاللیانکارشناسی ارشد، به راهنمایی 

 .ر کرجنو پیام مرکز پیام نور استان البرز،

کل مطالعات اجتماعی  ی(، شهر خالق، طبقه خالق، به سفارش اداره1011اشتری، حسن و مهدنژاد، حافظ )

 و فرهنگی شهرداری تهران، انتشارات تیسا، چاپ اول، تهران.

-راه تدوین و ریزیبرنامه ( 1011 نجف) میر موسوی، و عطا؛ گیالنده، غفاری حسین؛ فر، نظم ؛ احمد آفتاب،

، 02 یشماره جغرافیایی، تحقیقات یفصلنامه ارومیه، شهر: موردی یایران مطالعه در قخال شهرهای تحقق کارهای

 .122-231، صص0یدوره

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/baf77cf5325d52349e0cbe516f927ec5/search/67204a1c6794895b7a0f0c8e05c32aa5
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 از استفاده با مردم مشارکت و حضور فرصت ارتقای (،1010مصطفی) زارچی، غالمی، و کیومرث ایراندوست،

 ،2 یشماره بیستم، یدوره زیبا، هنرهای یفصلنامه یزد، شهر موردی نمونه: شهر خالق عمومی فضای هایگونه معرفی

 .08-22صص

 رویکرد با سنندج شهر راهبردی ریزی برنامه بر (، تحلیلی1011) دهرشید، عاطفه احمدی حبیبی، مسعود؛

 .821-212، صص 0 یشماره ،2 یدوره شهری، ریزی برنامه جغرافیای های پژوهش یفصلنامهخالق،  شهر

 خیابان در خالق شهر هایشاخص (. تبیین1012، امیرمحمد) حفار پور، سیدعلی؛ امیرگیلکی، مهشاد؛ حسین

-شماره دوم، شهری، سال هایپژوهش و شهری طراحی مطالعات یفصلنامه، AHP مدل از استفاده مشهد با احمدآباد

 .02-00صص  (،0: )پیاپی 1 ی

 هایشاخص (. تبیین1012) حفار، امیرمحمد،کامل ساقیان، غزاله پور، سیدعلی؛ امیرگیلکی، مهشاد؛ حسین

 هایپژوهش و شهری طراحی مطالعات یفصلنامه، AHP مدل از استفاده مشهد با ابوطالب خیابان در خالق شهر

 .18-20صص  (،1)پیاپی 0 یشماره دوم، شهری، سال

 با آن ارتباط و خالق شهر های شاخص (. تحلیل1011) یاسر؛ مظفری، اعظم پور،قلی، سیدعلی حسینی،

 ،10 یشماره ایران، شهرسازی و معماری علمی انجمن یفصلنامه، (رشت شهر: موردی نمونه)شهری پایدار یتوسعه

 .231-228صص 

 و طبیعی مخاطرات نقش ( بررسی1011) مهناز گلی،سیاهاد،اسماعیل؛حسینیفر،محمدرئوف؛سلیمانیحیدری

 و شهری پایدار یتوسعه مطالعات یفصلنامهکرمانشاه،  استان: موردی سرزمین مطالعه آمایش در بحران مدیریت

 .20-81، صص1پیاپی یشماره ،1 یشماره 1 یدورهای،  منطقه

 .12-12 صص ،11 یشماره منظر، یفصلنامه خالق، شهر و شهری مدیریت ،(1011) مهدی سفید، خان

 هدفمند یتوسعه راستای در فرهنگی رویکرد با خالق شهر پذیری تحقق(. بررسی 1018خدامی،سعیده)

 و فنی یدانشکده ،محمود رحیمیکارشناسی ارشد، به راهنمایی  ی، پایان نامه(تبریز شهر موردی ینمونه) شهری

 .انشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدسد ،مهندسی

 ایجاد در اجتماعی تنوع نقش (، بررسی1013) احمد و ادیبی مهدی ربانی، رسول علی، خوراسگانی، ربانی

 .21 یشماره نهم، سال توسعه، و جغرافیا یفصلنامه قزوین، شهر موردی یمطالعه نوآور؛ و شهرهای خالق

 شهر مطلوب الگوی ی(، ارائه1018) مهدی؛ فراهانی، فاطمه مظاهری، محمد قدمی؛ محسن؛ رضا؛مافی،  رضا

 .00-11اول، صص یشماره یازدهم، سال ایران، اجتماعی یتوسعه مطالعات یفصلنامهتهران،  شهرکالن در خالق

 اول، چاپ خالق، شهر ریزی برنامه ،(1011) رمضان عباسی، میر اسماعیل؛ قادری، علی؛ قراگوزلو، رضائیان

 آذرخش. انتشارات تهران،

 معاصر، ابرار یسسهؤم انتشارات تهران، ،(اروپایی هایجریان و احزاب یویژه)12 اروپا ،(1012) حمید زنگنه،

 .دوم چاپ

 شهری گردشگری تأثیرات سازی(، مدل1012نژاد، ژیال)سورشجانی، رسول، ورفی شاطریان، محسن؛ حیدری

-شمارهنهم،  گلستان، سال فضا، دانشگاه جغرافیایی آمایش یفصلنامهکرمانشاه،  شهر در خالق شهر و زندگی کیفیت بر

 .21-13، صص 00 مسلسل ی

مدلی در تبیین ابعاد اقتصادی، فرهنگی،  ی(، ارائه1018مهدی ) پور،سهیلی صفوی، یحیی؛ ضرابی،اصغر؛

تحقیقات جغرافیایی، سال سی وسوم،  یفصلنامهموردی: شهر اصفهان،  یسیاسی توسعه در تحقق شهر خالق مطالعه

 .102-128، صص 2 یشماره

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b1c486d19a800ac9faf48eed42dcc545/search/67204a1c6794895b7a0f0c8e05c32aa5
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b1c486d19a800ac9faf48eed42dcc545/search/67204a1c6794895b7a0f0c8e05c32aa5
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=6175
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 خالق شهر پذیری تحقق میزان (، بررسی1010میرنجف؛ باقری کشکولی، علی) موسوی، ضرابی، اصغر؛

: مطالعه مورد یهنمون خالق، شهر ایجاد معیارهای و شهری پایدار یهتوسع های شاخص بین تطبیقی یهمقایس)

 .1-18، صص1،پیاپی2 یشمارهجغرافیا و توسعه فضای شهری، سال اول،  یفصلنامهدو، (یزد استان شهرهای

 شهر ایجاد بسترهای (، واکاوی1012) آبادی، فریبرزسادات سعیده، دولت زهرا بهرام؛ زرآبادی، عامل هاللی،

 .120-102، صص02 پیاپی یشماره ،13سال شهری، ریزیبرنامه و پژوهش یفصلنامهنیشابور،  شهری نواحی در خالق

-مطالعه شهری؛ پایدار یتوسعه راستای در خالق شهر هایشناخت و تحلیل شاخص(، 1012) عبیات، ماجده

روه جغرافیا و ، گسعید امانپورکارشناسی ارشد، به راهنمایی  ی، پایان نامهوازاه شهر گانه هشت مناطق: موردی ی

 .نسانیا علوم و ادبیات یدانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز، برنامه ریزی شهری،

 .22-13صص  ، 133 یشماره ها،مجله شهرداری خالق، شهر (.1021) شهرزاد پاك، فرزین

 یتوسعه در فرهنگی رویکردی خالق، (، شهرهای1012) طورانی علی آبادی؛حسین سعید رسول؛ قربانی،

 .1-12 صفحات. یازدهم یشماره. سوم سال. خشک مناطق جغرافیایی مطالعات یفصلنامهشهری، 

 صنعت شناخت(.  1028)  سیدعبدالحمید زواری، و سارا سیده علوی، مرضیه؛ فخرایی، مرضیه؛ کیقبادی،

 .نشرآصف: قم اول، چاپ قم، استان فرهنگی صنایع یتوسعه سند تدوین یپروژه) ل او گام پایانی گزارش فرهنگی،

 نواحی تطبیقی مقایسه و یاسوج شهر در خالق شهر سی وضعیت شاخص های(، برر1012) کریمی، پروانه

 جغرافیا یدانشکده وبلوچستان،دانشگاه سیستان زهره هادیانیپایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی ، آن یچهارگانه

 ، اصفهان.محیطی ریزی برنامه و

 شهرهای کالن برخورداری بر (، تحلیلی1012باقر) مهربانی، فتوحی عباس، سید رجایی، محسن، کالنتری،

 .0 یشماره ،0 یدوره شهری، ریزی برنامه جغرافیای هایپژوهش یفصلنامهخالق،  شهر هایاز شاخص ایران

 قاخلّ شهرهای گیری شکل بر مؤثر کلیدی هایپیشران تحلیل و . شناسایی(1011)توتاخانه، علی مجنونی

 سال سوم، و چهل یشماره شهر، هویت یفصلنامهبناب(،  شهر موردی: ی)نمونه پژوهی آینده از استفاده با اندام میانه

 .82-22چهاردهم، صص 

 خالق؛ شهر مفهوم تحقق در شهری برندسازی نقش (، بررسی1012زهره) داودپور، شیرزاد؛ آذر، محمودی

 .131-101، صص 12 یشمارهشهری،  کارکرد و ساختار مطالعات یفصلنامه، (ارومیه: مطالعه مورد)

 های شاخص برمبنای شهری خالقیت میزان (. سنجش1011بهنام) جلیلیان، احمد؛ مؤذنی، رضا، مختاری،

 ریزی برنامه یویکور، فصلنامه یهشاخص چند گیری تصمیم مدل از استفاده با اصفهان شهر کالن در اسالمی ایرانی
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