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Abstract 
 

 

Background and Aim: In recent years, the concept of creative city has become one of the most 

popular topics among experts, researchers, and decision-makers, so large cities and metropolises are 

focused on being able to create a sufficient and diverse demand threshold for people and activities. 

The purpose of this study was to investigate the situation of the metropolis of Tehran in order to 

what extent the current situation can introduce the city of Tehran as a creative city according to the 

factors and characteristics. In this regard, a questionnaire was designed based on theoretical 

foundations and research background in 6 indicators (urban vitality, participation, communication 

technology, efficiency and effectiveness, urban diversity, and creative industries). 

Methods: Considering that the population of Tehran in 2016 is equal to 8,679,936 people. 

According to Cochran's formula, the number of distributed questionnaires is 403. In data analysis, 

statistical methods of t-test, Fisher test, mean rank, regression, and multivariate correlation were 

used. 

Findings and Conclusion:  The maximum value of t belongs to communication technology, the 

value of which is equal to 11.03.03. The lowest amount belongs to the creative industries of affairs 

with -2.780, which indicates the unfavorable situation of this item. In all indicators except creative 

industries, the value of t is more than zero and positive.The results show that among the studied 

indicators, the Creative Industries Index with a beta value of 0.313 has the most role and 

explanatory power in predicting the realization of a creative city in the study area. Also, according 

to the statistical tests of regions 22, 6, and 2, 1, 21 are in the first and second ranks of creativity 

levels in Tehran. 
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 چکیده

سازان بدل شده  مینظران، محققان و تصم از مباحث پرطرفدار نزد صاحب یکیمفهوم شهر خالق به  ریاخ یها سال در زمینه و هدف:

را  ها تیاز مردم و فعال یو متنوع یکاف یتقاضا ی تمرکز دارند که بتوانند آستانه ییشهرها بزرگ و کالن یکه  شهرها یاست، به طور

 تواند یمنظور که وضع موجود تا چه حد م نیبه اباشد،  شهر تهران می کالن تیوضع یپژوهش بررس نیبه وجود آورند. هدف از انجام ا

براساس  یا نامه پرسش. در همین راستا کند یهای عنوان شده، معرف یژگیشهر تهران را به عنوان شهری خالق با توجه به عوامل و و

و  یتنوع شهر ،یو اثر بخش ییکارآ ،یارتباط یمشارکت، تکنولوژ ،یشهر یشاخص )سرزندگ 6پژوهش در  نهیشیو پ ینظر یمبان

 .دیگرد یخالق(  طراح عیصنا

نفر است. طبق  فرمول کوکران تعداد پرسش  6693396برابر با  1931شهر تهران در سال  تیجمع نکهیبا توجه به ا  روش بررسی:

رتبه،  نیانگیم شر،ی، آزمون فtآزمون  یامار یها ها از روش داده لیو تحل هی. در تجزباشد یعدد م 309شده برابر با  عینامه توز

 استفاده شده است. رهیچند متغ یو همبستگ ونیرگرس

مقدار  نی.  کمترباشد یم099/11که مقدار آن برابر باشد یم یارتباط یمتعلق به تکنولوژ tمقدار  نیشتریب   ها و نتیجه گیری: یافته

به جزء  یشاخص ها ی. در تمامباشد یم هیگو نیا تینامطلوب بودن وضع انگریکه ب باشد یم -960/2خالق امور با  عیهم متعلق به صنا

خالق  عیهای بررسی شده، شاخص صنا از میان شاخص دهد یپژوهش نشان م جینتا .است از صفر و مثبت شتریب tخالق مقدار  عیصنا

با  نیبینی تحقق شهر خالق در محدودة مورد مطالعه داشته است. همچن بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیش 919/0با مقدار بتای

 اند. در شهر تهران قرار گرفته تیاول و دوم سطوح خالق یها در رتبه 21، 1، 2و  6، 22مناطق  یآمار یها زمونتوجه به آ
 

 

 

 .خالق، مشارکت، تهران عیصنا ، شهرخالق کلید واژه ها:
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 هألمقدمه و بیان مس
 بزرگ به یو امروزه شهرها کنند یم یدر شهرها زندگ ایدن تیاز جمع یمیاز ن شیطبق آمار سازمان ملل متحد ب 

 شتهرها  در یزنتدگ  طیمردم به استتفاده از شترا   شتریهر چه ب لیاند. و تما فرهنگ و تمدن بدل گشته ییارویرو یبرا یمحل

تجمع ثتروت،   وی اقتصاد یها تیفعال یمراکز اصل نیبه شهرها مهاجرت کرده و در ا تیاز جمع یمیعظ لیسبب شده که س

   .(Kirby, 2019:171)شوند  یمشغول به زندگ

رشد شتابان شهرنشینی در قرن حاضر همراه بتا انقتالب انفورماتیت  و ستیر افتزایش جمعیتت، نشتان از تغییتر،         

 ,Bandarinدهتد   ش  در گستترش کالبتد شتهر نیتز ختود را نشتان متی        دگرگونی و استحاله ساختار شهری دارد که بی

« 1از دولتت ملتت بته شتهر    » تغییر پارادایم  (. از آنجایی که جامعه جهانی در سده قرن بیستم و یکم در حال(2020:328

و همکتاران،   یآبتاد  ملت   ی)مختتار است، جایگاه شهرها به عنوان عملگرهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتقا یافته است 

1933 :162)  . 

در رقابتت هستتند.    گریکتد یشدت با  ها به عنوان گره شبکه به یاقتصاد جهان چارچوب جهان در یواقع، شهرها در

 یجهتان  یختود بته بازارهتا    ینسب یها تیخدمات خالق را در قالب مز وی آن بوده تا محصوالت تخصص ازمندیشهرها ن نیا

 یخارج یها هیبه دنبال آن هستند تا سرما نی. همچنآورند به دست یاقتصاد جهان رهیدر زنج یگاهیارائه دهند تا بتوانند جا

 (.  163: 1936)آفتاب و همکاران، ندیخود جذب نما داریپا یتوسعه اقتصاد یو استعدادها را برا

آمیتز استت.    بینتی، و بازستاخت موفقیتت    اندازسازی، پتیش  مهم تغییر، نوآوری، توسعة پایدار، چشمخالقیت منبع 

تترین عامتل نتوآوری و شتکوفایی و استتراتژی توستعة شتهری است)مشتکینی و          براساس مفهوم شهر خالق، خالقیت مهتم 

ترین ابزارهتای شتهرها    ی بیست و یکم، جذب نخبگان و استعدادهای خالق به یکی از مهم (. در سده966  :1933همکاران، 

 .  (Cohendet et al, 2017: 152)برای رشد و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده است

 یستاز  نته یو زم جتاد ینسبت داد که با ا ییرا به شهرها "شهر خالق"شهر خالق، لقب  پرداز هینظر دایفلور چاردیر

بته شتهر ختالق     یابیدستت  یرا بترا ی فرمتول  دایت فراهم کنند. فلور تیسه جزء خالق نیا بروزی متناسب، بستر مناسب را برا

را شرط الزم و نته   یتکنولوژ دای)مدارا.( فلور3و تحمل 9ییتوانا، 2ی( است؛ تکنولوژTبر سه حرف)  یکه مبتن کند یم یمعرف

بتاال و شتا ل    التیوجود افراد با تحص یبه معن، ییحرف را توانا نیکند. دوم یم یمعرف تیو بروز خالق شرفتیپ یبرا یکاف

 نیشتهر در جتذب و حفتف افتراد ختالق و همچنت       تیت موفق زانیم ی( آخر به معن T)تی. و در نهادیخالق نام یها در شغل

 .) (He et al, 2018: 311 کرد یخالق نام گذار یتکنولوژ

نظران، محققان و تصمیم سازان بتدل   نزد صاحب به یکی از مباحث پرطرفدار های اخیر مفهوم شهر خالق در سال

ی تقاضای کافی و متنوعی از مردم  شهرهایی تمرکز دارند که بتوانند آستانه شهرهای بزرگ و کالن شده است، به طوری که 

 (. 2: 1939زاده و نیری،  ها را به وجود آورند)ابراهیم و فعالیت

ختالق   عیو صتنا  یفرهنگ عیبر صنا هیشهروندان و تک تیبروز و ظهور خالق یبرا یساز نهیمشهر خالق با ز یتئور

و  یستاختار فرهنگت   نیو بهبتود روابتط موجتود بت     رییت شهر ختالق بتا تغ   یخالق است، در واقع تئور یاقتصاد جادیا یپ در

 یهتا  لیپتانست  یستاز  شهر خالق با برجستته  یاست. تئور یشهرها درصدد توسعه اقتصاد محل زاتیبر تما دیتأک و یاقتصاد

 نیت بتر ا  یبخش تینیع ریکند که بر محور فرهنگ استوار است. در مس یم یرا معرف یزیر از برنامه یا گونه هر شهر یفرهنگ

                                                           
1 - Form the nation state to the city 
2 - Technology 
3 - Talent 
4 - Tolerance 
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 عیصتنا  یو ارتقتا  جادیا، یفرهنگ ینواح جادیا، یشهر تیهو یبازساز، یاقتصاد ی توسعه یها محرک جادیعالوه بر ا یتئور

  .(Nasution, 2018:33) شود یم سریم یفرهنگ

های ستنتی شتهرها    ها، رویاها و خالقیت شهروندان، به تدریج جای مزیت ها، انگیزه در عصر ما استعدادها، خواست

کننتد یتا امتور     گیرد. خالقیت کسانی که در ی  شهر زندگی می مانند موقعیت مکانی، منابع طبیعی و نزدیکی به بازارها می

تر شدن شتهرها و پدیتدار شتدن     تر و پیچیده آمیز شهر در دنیای آینده است.با بزرگ را در دست دارند، متضمن موفقیتآن 

حل فناورانه، مفهومی و اجتماعی برای مستائل   های تولید انواع راه های مدیریت شهری، شهرها به تدریج به آزمایشگاه چالش

 (.20: 1933ی، شوند)رفیعیان و شعبان ناشی از رشد تبدیل می

های علمتی و   های هنری نوآوری شهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیت است شهر خالق منزلی برای خالقیت

پوشتاند و   ی عمل می های خالق خود را جامه ی پتانسیل رشد است. شهری که همه های روبه فناورانه و صدای رسای فرهنگ

فرهنگتی   . شهر خالق ی  شهر نیرومند از لحتا  یتادگیری فرهنگتی و بتین    ای است های فرهنگی و توسعه دار فعالیت پرچم

 ,Yuab&های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود اطمینان خاطر دارد) است. در این شهر هر شهروند به استفاده از ظرفیت

2020: 102 Hsieha.) 

، یو پژوهشت  یعلمت  یهتا  رستاخت یز ، یاستتراتژ  تیت وجتود موقع  لیت دل بتزرگ بته   یشهرها و شتهرها  در کالن 

 تیت جمع یکته دارا  یینسبت به شهرها یکمتر یها با چالش یشهر تیخالق جادیباال ا یشهرها از تکنولوژ نیا یبرخوردار

  .(Cudny et al,2020: 102659) هستنند، مواجه است تر نییپا

 فرستوده، معضتالت  هتویتی، آلتودگی هتوا، ترافیت ، بافتت       های زیادی مثتل بتی   شهر تهران امروزه با چالش کالن

شتهرها و   اجتماعی و... مواجه است. با این حال تهتران بته عنتوان پایتختت و بزرگتترین شتهر کشتور در مقایسته بتا ستایر          

ریخ، هویتت و فرهنتگ   تاهای درونزا و بومی منحصر به فردی در زمینه جغرافیا، اقتصاد،  شهرهای کشور دارای پتانسیل کالن

 است.شهر در کشور گردیده  ء شدن این کالنایرانی نیز هست که باعث استثنا

 

 سؤال ها و فرضیه های پژوهش
 االت اصلی پژوهش عبارتند از:ؤس

 قرار دارند؟ یشهر تهران در چه سطح شهر خالق در کالن یها .شاخص1

 دارد؟ یشتریب ریشهر تهران تأث گانه کالن 22شهر خالق به منظور تحقق شهر خالق در مناطق  یها از شاخص  ی.کدام 2 

برخوردار  یتر مطلوب تیشهر خالق در وضع یها شهرتهران به لحا  شاخص و دوگانه کالن ستیاز مناطق ب  ی  . کدام9

 است؟

  عبارتند از: فرضیه هاپژوهش  االتؤسدر راستای اهداف و 

 قرار ندارند. یمناسب تیشهر تهران در وضع شهر خالق در کالن یها . شاخص1

 دارد. یشتریب ریشهر تهران تأث گانه کالن 22. شاخص مشارکت به منظور تحقق شهر خالق در مناطق 2 

 برخوردارند. یتر مطلوب تیشهر خالق از وضع یها شهر تهران به لحا  شاخص کالن 1تا   ی. منطقه 9
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 اهداف پژوهش

 تواند یمنظور که وضع موجود تا چه حد م نیکالن شهر تهران به ا تیوضع یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا

 نیا انیدر پا رود یکند و انتظار م یهای عنوان شده، معرف یژگیشهر تهران را به عنوان شهری خالق با توجه به عوامل و و

 شهر تهران مشخص شود. شهر خالق در کالن یها اخصش ،یو کم یفیانجام شده به صورت ک های یابیپژوهش و ارز

 

 مبانی نظری
مطرح کرد. نظر او ظهور « تماشتتایى یا شهر نمایشر شه» مبحثى با عنوان1369در ستتال  « دبور»اولین بار 

به ویژه در موضوعاتى نظیر فضاهاى مولد  -انستتانى  ى تلفیق فضاى اقتصادى و فرهنگى در مقیاس موعتتد ایده پیش از

بصرى که در مادر شتتهرهاى اصلى سراسر جهان  هاى مجموعه هتتاى فرهنگى و به نمایتتش در آوردن محیط جدید،

  (.SCOTT, 2006د )بسیارن

و  یزیر برنامه و وزارتخانه ایملبورن استرال یبرگزار شده توسط شورا ناریبار در سم نیمفهوم شهر خالق اول

 (. Baycan  et al, 2011: 25)مطرح شد 1366در سپتامر  ،  ایکتوریو ستیز طیمح

عوامل  هایی مثل شهر پایدار، شهر کارآفرین، شهر هوشمند و شهر متعارف که از در کنار تئوریئوری شهر خالق ت

 Darchen and)دارند  ریزان شهری برای توسعه شهرها در فضای شهری معاصر هستند، بیشترین محبوبیت را مدنظر برنامه

Tremblay,2010 .) 
 

 شهر خالق . 1

گرفته، هر   صورت که    یا مطالعه هر  در  که   لیدل  نیا به  است.   نشده ارائه  تاکنون   خالق  شهر  یبرا  یواحد  فیتعر

  .شود یم اشاره   شده مطرح   فیتعار از   یبرخ به   بخش  نیا در   نیبنابرا .  اند داده  قرار  یبررس مورد  را   تیخالق از   یابعاد کدام  

  :1936 دان، یحیدهند)ذب   ارائه  شان  روزمره مشکالت   یبرا  یدیجد  یها حل  راه  قادرند  که  هستند   ییشهرها خالق   یهاشهر 

22 .) 

های  تیبرای خالق یشهرهاست. شهر خالق منزل  ینامیها در د تیبرای رشد و نمو خالق یشهر خالق مکان

فرهنگ های رو به رشد است. فلسفه شهر خالق آن است که: در  رسایو صدای  یکیو تکنولوژ یهنری، نوآوری های علم

فراهم نمود که  یطیوجود دارد. اگر بتوان شرا شود، یاز آنچه دروهله اول تصور م شتریب اریبس یتیظرف شهیهر شهری هم

 ابد،یاوم تکامل مد رهای توسعه به طو و عمل کنند و فرصت زییر بلندپروازانه فکر، برنامه التیمردم بتوانند براساس تخ

بازده  شیثروت و افزا دیبرای تول ییها اقدام رندهیدربرگ توانند یها م فرصت نیشد. ا کتریبه تحقق شهرخالق نزد توان یم

 (.29: 1931 ،ی)محمد باشند یحل مسائل اجتماع ایشهری  طیبصری در مح های ییبایاقتصادی، ارتقای ز

 اصول شهر خالق.7

 پذیری، ابتکار، خطرپذیری و رهبری در شهرهاست. حاکم بودن چهار اصل انعطاف الزمة تحقق خالقیت شهری،

در ابعاد  پذیری پذیری به مفهوم داشتن نگاهی متفاوت به محیط و اتخاذ رفتاری متناسب با آن است. انعطاف انعطاف -

 کند. مختلف سازمان، طرز تفکر، داد و ستد و توسعه اجتماعی خودنمایی می

 شود. های جدید برای حل مشکلی دیرینه اطالق می حل مفهوم توانایی به کارگیری راهابتکار به  -

است. اکثر  خطرپذیری به مفهوم توانایی قبول پیامدهای شکست است. در ی  شهر خالق بزرگترین خطر، خطر نکردن -

 های خالقانه در شهرها با احتمال شکست مواجه است. ریزی برنامه
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ای نیاز به رهبری خالقانه دارد. در هر شهر  توانایی ی  شخص برای هدایت شهر است؛ هر کار خالقانهرهبری به مفهوم  -

دهد. زیرا که خالقیت سرشتی جوان  خالق سیستمی وجود دارد که به نیروی جوان اجازه رسیدن سریع به قدرت را می

 (.1939دارد )مشکینی و همکاران، 

 نشان داده شده است. 1پژوهش در شکل  نیا یمفهومپژوهش مدل  ینظر اتیتوجه به ادب با

 

 
 پژوهش نهیشیو پ ینظر اتیپژوهش براساس ادب یمدل مفهوم (:1)شکل

 

 تجربیات جهانی .3
 شهر خالق در آمستردام و روتردام یدیکل یالمان ها

توسعه شهر  یرشد کرده اند و منبع اصل یریسال گذشته به طور چشمگ10  یخالق در شهر آمستردام ط عیصنا

 . اش است یخیو تار یدرونه خالق منطق
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 شهر خالق تورنتو

 ای ویکنند. چهار سنار یم تیهدا یشهردارر د یو جوامع فرهنگ یشهر یکارکنان فرهنگ شتریشهر خالق را، ب

  . داردد نوآورانه وجو کردیرو

 دانش یشهر نوآور 

 چهین یتوسعه اقتصاد

 یمولفه فرهنگ  ی/ اقتصاد با یتوسعه جامعه محل 

 (.9: 1931داکسبری، )خالق شهر  

 

 کیمکز ،یتیکوسیمکز

 گاهیبه جا زین 2016که در سال  رود یجهان به شمار م یبایشهر ز 10از  یکی  یمکز تختیپا ،یتیکوسیمکز

 یبه عنوان ابزار یشهر یاز طراح  یمکز تختیپا رانینائل شد. مد یطراح یها وهیش نیجهان با بهتر یششم شهرها

 یشهرها ریسا یطراح یارزشمند برا اریبس ییبهره گرفته و آن را به الگو یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یکارآمد برا

منحصر به  یها یآناگراما است که با طراح رینظ ایمعروف دن یمعمار یها شرکت زبانیم یتیکوسیمکزاند. کرده لیجهان تبد

اپل و آمازون در  رینظ ییکایآمر یها تمام شرکت باًیاند. تقر به ارمغان آورده  یمکز تختیپا یابر ی ن یتیفرد خود، هو

است که بخش  یدر حال نیاند ا کرده فایآن ا قتصاددر ا یحضور داشته و نقش مهم یشمال یکایآمر تختیپا نیتر یمیقد

 آن را به عهده داشت. یناخالص داخل دیاز هفت درصد تول شی، ب2013خالق شهر در سال 

نرخ  نیانگیحال، م نیکشور باالتر است با ا یشهرها رینسبت به سا یتیکوسیمسکن در مکز نهیهز اگرچه 

 یشماریو آثار ب رود یشهر مهد فرهنگ و تمدن کشور به شمار م نیباالتر است. ا  ینقاط مکز ریاز سا زیدر آن ن ها یطراح

 داده است. یرا در خود جا ونسکوی یفرهنگ راثیاز م

 

 آلمان ن،یبرل

کرده است. در  زینقاط کشور متما ریکه آن را از سا دیآ یآلمان به حساب م تختیپا یژگیو نیتر مهم تیخالق

درصد از  10تعداد  نیخالق مشغول به کار هستند که ا عیشهر در صنا نیا تیهزار نفر از جمع 131از  شیحال حاضر ب

هزار شرکت خالق در شهر وجود دارد که هر ساله به کسب  90در مجموع  نیداده است همچن لیکل کارکنان شهر را تشک

 ،یطراح یها یکمپان تیآن است که فعال انگریدرآمد ب زانیم نیکه ا کند یکم  م وروی اردیلیم 16از  شیدرآمد ب

 شکوفا شده است. یبه طور قابل توجه ریدهه اخ  ی یط ها شگاهیکاال و نما یها دهندگان خدمات، فروشگاه ارائه

جو پرشور و  شمار،یسبز ب یفضاها ،یفرهنگ  ن ،یمعقول زندگ نهیمسکن مقرون به صرفه، هز ،یزندگ تیفیک

 نیرتریپذ ستیز ستیآلمان را در ل تختیکه پا شود یمحسوب م ییها یژگیو نیتر از مهم یلیتحص شرفتهیامکانات پ

 یشهر یطراح نهیدر زم اینقاط دن ریمقامات سا انیدر م یآن را به طور قابل توجه تیقرار داده و محبوب ایدن یشهرها

است که در  ورویهزار  96حدود  یمبلغ نیبرل  یکه حقوق ساالنه طراحان گراف دیداده است. جالب است بدان شیافزا

 .رود یبه شمار م زیجهان ناچ تختیپا یشهرها ریبا درآمد طراحان در سا سهیمقا

 

 کایمتحده آمر االتیا ورک،یوین

از خالقان و  یاریبس انیکه در م دیآ یجهان به حساب م تیمرکز خالق ورکیویاساس گزارشات متعدد، ن بر

 ورک،یوین یفرهنگ یها است. مکان افتهیجهان دست  یشهرها ریاز سا شتریبه مراتب ب یتیطراحان سراسر جهان به محبوب
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 جالب توجه است. اریبس تیفعاالن عرصه خالق یرا در بر گرفته و به نظر برا ینگر ندهیو آ ینیب سرشار از جهان ییها طیمح

 یطراح یبرا یدر آن، فرصت یمال شرفتیکه هر پ شود یمحسوب م کایآمر یو حقوق یمال تختیپا ورکیوین گرید یسو از

 نیاست و هم یشماریب یو طراح یمعمار یها شرکت زبانیم ریپذ ستیکالنشهر ز نی. امروزه اشود یبهتر شهر محسوب م

 شهر به وجود آورده است. تر تیفیهر چه باک یطراح یآنان برا نیب یرقابت اریبس یامر جو

 

 ایتانیلندن، بر

  ی جادیخالق در آن به ا عیدر جهان شناخته و صنا یشهر یطراح تختیبه عنوان پا 2012در سال  لندن

که  دیهزار شغل رس 300و  ونیلیم  ینرخ به  نیا 2011منجر شد. در سال  ایتانیهزار شغل در سراسر بر 900و  ونیلیم

 رینظ ییایتانیبر یشهرها ریخالق در سا عیصنا چهانگلستان استقرار داشتند. اگر تختیدرصد کارکنان در پا 30از  شیب

خالق  یحال، لندن همچنان در صدر شهرها نیاست با ا افتهیدست  یبه رشد قابل توجه زین نبرویمنچستر و اد ستول،یبر

و  ینیکارآفر ،یشهر یطراح لم،یف ،یمد، ورزش، فناور ،یقیهنر، موس نهیدر زم لندن .رود یانگلستان به شمار م

از تاجران،  یادیز تیامر باعث شده است هر ساله جمع نیشده و هم زیکشور متما یشهرها ریاز سا یآموزش یها ستمیس

 شهر شوند. نیا یجهان راه گذاران هیگردشگران و سرما

 یجنوب یقایآفر تاون، پیک

 برند یم یشهر پ نیمنحصر به فرد ا یبه طراح یجنوب ییقایآفر تختیبار سفر به پا  یتنها با  یالملل نیب طراحان

 دادها،یرو زبانیم تاون پی، ک2013. در سال دهند یخود قرار م ندهیآ یکار یها گردش ستیمکرر از آن را در ل دیو بازد

به سمت خود  ایرا از سراسر دن یشماریب یشهر یطراح وستدارانبود و د یمتعدد یصنعت یها ها و کنفرانس جشنواره

. کند یاز خود دعوت م یالگوبردارو عالقمندان را به  خورد یدر گوشه و کنار شهر به چشم م یدر طراح تیجذب کرد. خالق

متنوع خود،  رهنگو ف خچهیبا تار یآلمان، فرانسه و اندونز ا،یتانیاز هلند، بر یساکنان نیزولو و خوسا و همچن لیقبا

 یزندگ یمنحصر به فرد برا یشهر جادیها را به ا به وجود آورده و آن یطراحان شهر انیدر م یمتفاوت یمعمار یها زهیانگ

 (.1-2: 1932، خواه میکرو  یگلمکان)اند ختهیبرانگ

 پیشینه پژوهش
 در این زمینه مطالعات زیادی در سطح جهان و ایران صورت گرفته است.

 Selada ( 2020و همکاران) کردیکوچ : رو یخالق محور در شهرها یها یاستراتژ "با عنوان  یا در مقاله 

همچون  یها کوچ ، عامل یشهر خالق در شهرها یبه تئور یابیکه در دست دندیرس جهینت نیبه ا "یمورد مطالعه

  ها مهم هستند. و شبکه ینیکارآفر، یزندگ تیفیک، ینهاد داتیتمه و ییحکمروا

Romein & Trip (2013) یمحلی ها استیس یابیتوسعه شهر خالق: ارز یدیعناصر کل "با عنوان  یا در مقاله 

 از تیدر حما یبه تعادل دیبه شهر خالق با یابیدر دست یمحل یها استیکه س دندیرس جهینت نیبه ا "آمستردام و روتردام 

اسکان و تمرکز روشن ، یطیامکانات مح، یمنیا، یباز اجتماع یاز جمله، فضا یکل یها شرط شیپ ریخالق و سا ینیکارآفر

 .مختلف برسند یها قوت گروه نقاط بر

 Calderia & Tomaz(2016) کوچ  و  یتوسعه در شهرها یها یفرهنگ و استراتژ "با عنوان  یا در مقاله

 ییبزرگ و مناطق روستا یشهرها نیدر ب یا کوچ  در اروپا نقش واسطه یکه شهرها دندیرس جهینت نیبه ا "اروپای انیم
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 یفرهنگ یها لیهمچون پتانس یها محرکبا استفاده از  توانند یم، یفرهنگ یها نقش لیشهرها به دل نیکنند، ا  یم جادیا

 نقاط مجاور شوند. توسعه عالوه بر خود، منجر به

  : موردی )مطالعة شهرها کالننظام شهری به تبیین سطوح خالقیت شهری در  (1933مشکینی و همکارانش )

اند. البته، با اندکی  دهد مناطق شهر در حال حرکت به سوی خالقیت و شکوفایی پرداختند. نتایج نشان می  شهر کرج( کالن

ترین رتبه را به خود  پایین 11/0با میزان  11  و منطقة 1  رتبة 16/0با میزان  1 ها منطقة ن آن تفاوت میان مناطق و در بی

نیمه برخوردار، و  3 برخوردار، منطقة 1  های خالقیت نیز منطقة دی میزان برخورداری شاخصبن اند. در دسته اختصاص داده

 محروم است. 11منطقه 

های تأثیرگذار در شهر خالق جهت خلق فضاهای تعامل  به واکاوی نقش شاخص (1936میرزایی و همکارانش )

بینی کننده خوبی  شان داد که سرمایه اجتماعی پیشپرداختند. نتایج حاصل از پژوهش ن  شهری ) مطالعه موردی : شهرری(

 باشد.  برای تببین و بررسی سطح شهر خالق در شهرری می

 موقعیت منطقه مورد مطالعه
مربّع، از شمال به استان مازندران، از  لومترکی 12361حدود  یشهر تهران، با وسعت تیاستان تهران به مرکز

از  رب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است.  ،یبه استان مرکز یجنوب به استان قم، از جنوب  رب

است.  داده یکل کشور را در خود جا تیدرصد جمع 1/19و  تاس بوده نفر 19261616، 1931استان در سال  نیا تیجمع

 تین هستند. رشد جمعاستان ساک گریشهر د 33در  یاستان تهران در شهر تهران و مابق یشهر تیدرصد از جمع 6/69

تهران شامل شهر تهران و  یمجموعه شهر .است  افتهی شیافزا یبا دهه قبل اندک سهیدرصد است که در مقا 1/3شهر تهران 

 عناصر و اجزاء و اند داده لیاز سکونت و کار تشک یآن است که بازار واحد رامونیپ یو خدمات یاقتصاد ،یتیجمع های کانون

بلکه بر  کنواختیتهران نه به صورت متوازن و  یدر محدوده شهر تجمعی مراکز توسعه. دارند روزانه ارتباط هم با آن

 شوند. یشناخته م یشهر های منطبق است که به نام حوزه یمراکز همجموع

 

 

 تهرانگانه  77مناطق : نقشه 7شکل 
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 روش پژوهش
از میزان خالقیت  یآگاه یآن برا جینتا رایاست؛ ز یکاربرد های پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش نیا -الف

از  یپژوهش از نظر مکان نیا -بکاربرد دارد.های شهرداری، فرمانداری و استانداری  در مناطق مختلف شهر تهران در ارگان

پژوهش از نظر . این  به دست آمده است. ج پژوهش با حضور در جامعه  یداده ها رایاست؛ ز یدانینوع پژوهش های م

ی شهر تیسطوح خالق نیبه تبب رای؛ ز .شود محستوب متی ای رتبهو از نوع  یشیمایپ -یفیدر زمره پژوهش های توصروش 

 مشخص آنان را در چارچوب انیپژوهش و نحوه ارتباط م یرهایو عناصر و متغ پردازد گانه شهر تهران می 22در مناطق 

روش تحقیق اسنادی و  برای گردآوری اطالعات از بررسی های مورد شاخص با توجه به ماهیت موضوع و. کند یم فیتوص

  مراحل این پژوهش عبارتند از :استفاده گردید.  (پرسشنامه، مصاحبه)مطالعات میدانی 

شاخص )سرزندگی  6ای براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در  نامه نامه: پرسش طراحی پرسش  مرحله اول:

 طراحی گردید.   ارآیی و اثر بخشی، تنوع شهری و صنایع خالق(شهری، مشارکت، تکنولوژی ارتباطی، ک

نامه با استفاده از نظر اساتید و متخصصان صورت  روایی پرسش نامه. مرحله دوم. تعیین روایی و پایایی پرسش

 پذیرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است.

گانه تهران  توزیع  22مه به صورت الکترونیکی در میان شهروندان مناطق نا مرحله سوم:  در این مرحله پرسش

 گردید. 

 ؛های خالقیت گانه تهران به لحا  شاخص 22بندی مناطق  مرحله چهارم: رتبه

 پنجم: نتیجه گیری و آزمون فرضیه ها؛ مرحله

 .ارائه پیشنهادات مرحله ششم:

، آزمون فیشر، میانگین رتبه، رگرسیون و همبستگی چند tون های اماری آزم ها از روش در تجزیه و تحلیل داده

جامعه آماری این پژوهش شامل  گانه تهران مشخص گردد.  22متغیره استفاده شده است، تا سطوح خالقیت در مناطق 

 باشد. گانه شهر تهران می 22شهروندان مناطق 

نفر است. طبق  فرمول کوکران تعداد  6،693،396برابر با  1931شهر تهران در سال  تیجمع نکهیبا توجه به ا

 . باشد یعدد م 309شده برابر با  عیپرسش نامه توز

 .نشان داده شده است 1نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در جدول  پایایی پرسش

 های پژوهش گویهها و  : میزان آلفای کرونباخ شاخص1جدول

 آلفای کرونباخ شاخص

619/0 سرزندگی و شادابی  

یارتباط یتکنولوژ  990/0  

636/0 تنوع شهری  

یو اثربخش ییکارآ  911/0  

699/0 صنایع خالق  

610/0 مشارکت  

 

باشد. بدین  می 9/0شاخص بیشتر از  6میزان آلفای کرونباخ در هر 1با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 

 نامه به صورت کیفی با تایید استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. باشد. روایی پرسش ترتیب قابل قبولی می
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 های پژوهش یافته

دهد. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین  ی را نشان میو شاداب یشاخص سرزندگ  tآزمون  ریمقاد 2 جدول 

 یجا جادیا تیوضعها به جزء   باشد. در تمامی گویه می 193/10 مردم ینیفرهنگ شهرنش  تیوضعمتعلق به گویه  tمقدار 

کمتر از   tمقدار  نشستن در مراکز پر رفت و آمد یفضا جادیا  تیوضعو  پارک دوچرخه و موتور در مراکز پر رفت و آمد

 جادیا تیوضعدر گویه  tن باشد. کمترین مقدار آزمو باشد که مسئله بیانگر نامطلوب بودن وضعیت این دو گویه می صفر می

 باشد. می 092/9با مقدار  پارک دوچرخه و موتور در مراکز پر رفت و آمد یجا

 ،یبه مراکز فرهنگ یدسترس تیوضع، مردم ینیفرهنگ شهرنش  تیوضعهای  بیشترین میانگین متعلق به گویه

پارک دوچرخه  یجا جادیا تیوضعو کمترین متعلق به  1/9ی با ابانیخ یمراسم و جشن ها یبرگزار  تیوضعی و هنر

 باشد. می 6/2با  مراکز پر رفت و آمد

 شاخص سرزندگی و شادابی  t: مقادیر آزمون 7جدول

تفاوت  31فاصله اطمینان %

 میانگین

سطح 

 معنادار

درجه 

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

 ابانیخ یدر نورپرداز راتییتغ تیوضع 2/9 032/1 309 000/0 212/0 03/1 113/0

 نیعابر یمنیا تیوضع 3/9 936/9 309 000/0 301/0 93/9 909/0

 مردم ینیفرهنگ شهرنش  تیوضع 1/9 19/10 309 000/0 113/0 19/10 310/0

 ابانیخ یو مبلمان فضا یبهساز تیوضع 1/9 966/9 309 000/0 166/0 96/9 090/0

پارک دوچرخه مراکز پر  یجا جادیا تیوضع 6/2 -09/9 309 000/0 -996/0 -09/9 -36/0

 رفت و آمد

 یهنر ،یبه مراکز فرهنگ یدسترس تیوضع 1/9 66/6 309 000/0 109/0 66/6 931/0

نشستن در مراکز پر  یفضا جادیا  تیوضع 6/2 -99/9 309 000/0 131/0 -99/9 919/0

 رفت و آمد

 یمراسم و جشن ها یبرگزار  تیوضع 1/9 19/3 309 000/0 113/0 19/3 330/0

 یابانیخ

 نیجهت عبور عابر  تیوضع 1/9 99/9 309 000/0 169/0 99/9 091/0

 ساختمان یاصالح تابلوها و نماها  تیوضع 2/9 96/3 309 000/0 239/0 96/3 139/0

 

با توجه به نتایج به دست آمده در تمامی  .دهد یرا نشان م تکنولوژی ارتباطیشاخص   tآزمون  ریمقاد 9 جدول

به عابر  یدسترسمتعلق به گویه  tباشد. بیشترین مقدار  ها می بیشتر از صفر که بیانگر مطلوب بودن گویه tها مقدار  شاخص

دار با مق نترنتیمصرف ماهانه اباشد. کمترین میزان هم متعلق به  گویه  می 606/19باشد که مقدار آن برابر  ها می بان 

 باشد. می 939/2

و کمترین میانگین متعلف به مصرف  3/9ها با میانگین  بیشترین میانگین متعلق به گویه دسترسی به عابر بان 

 باشد. می 1/9ماهانه اینترنت با میانگین 
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 شاخص تکنولوژی ارتباطی  t: مقادیر آزمون 3جدول 

تفاوت  31فاصله اطمینان %

 میانگین

سطح 

 معنادار

درجه 

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

339/0 690/0 116/0  000/0 دولت و  یها شخوانیتعداد پ 1/9 6/9 309 

 یخصوص

026/0 290/0 136/0  000/0  نترنتیماهانه ا مصرف 1/9 9/2 309 

131/0 391/0 911/0  000/0  یها وس یبه ک یدسترس 9/9 0/1 309 

 یرسان اطالع

663/0 10/1 339/0  000/0  ها به عابر بان  یدسترس 3/9 19/ 309 

139/0 96/0 269/0  000/0  نت محله یبه کاف یدسترس 2/9 9/3 309 

 

 tها مقدار  با توجه به نتایج به دست آمده در تمامی شاخص .دهد یرا نشان م تنوع شهریشاخص   tآزمون  ریمقاد 3جدول

باشد که مقدار آن  متعلق به گویه مراکز خرید می tباشد. بیشترین مقدار  ها می بیشتر از صفر که بیانگر مطلوب بودن گویه

 باشد.   می 611/3برابر

 شاخص  تنوع شهری  t: مقادیر آزمون 1جدول

درجه  سطح معناداری تفاوت میانگین 31فاصله اطمینان %

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

 سبز یگسترش فضا 0/9 391/0 302 000/0 029/0 133/0 -030/0

 دیخر مراکز 6/9 66/3 309 001/0 606/0 992/0 361/0

  

با توجه به نتایج به دست آمده در تمامی  .دهد یرا نشان م کارآیی و اثربخشی  شاخص   tآزمون  ریمقاد 6جدول

 tباشد. بیشترین مقدار  ها می بیشتر از صفر که بیانگر مطلوب بودن گویه tمقدار   یکنترل و کاهش تراف ها به جزء گویه

باشد.  کمترین مقدار هم متعلق  می 136/11باشد که مقدار آن برابر می شهر یزباله و پاک ساز یجمع آورمتعلق به گویه 

 باشد. باشد که بیانگر نامطلوب بودن وضعیت این گویه می می -190/1با   یکنترل و کاهش ترافبه گویه 

   یو اثربخش ییکارآشاخص    t: مقادیر آزمون 7جدول

سطح  تفاوت میانگین 31فاصله اطمینان %

 معناداری

درجه 

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

  یتراف کنترل و کاهش 6/2 -19/1 309 000/0 -993/0 -216/0 312/0

 از فساد یریجلوگ 1/9 316/1 309 000/0 106/0 220/0 -002/0

 شهر یشورا عملکرد 0/9 030/0 309 000/0 003/0 112/0 -102/0

 زباله یآور جمع 6/9 1/11 309 000/0 626/0 399/0 913/0

 یفضاها یآماده ساز تیوضع 9/9 13/1 309 000/0 921/0 391/0 209/0

 یورزش

 

باشد که مقدار  ی میتعداد مراکز ورزشمتعلق به گویه  tبه دست آمده بیشترین مقدار   9با توجه به نتایج جدول 

 باشد.  می 603/9آن برابر
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باشد که بیانگر نامطلوب بودن وضعیت این گویه  می -663/6کمترین مقدار هم متعلق به گویه تعداد موزه با 

 نمایسالن س تعدادی و خبر یها گاهیتعداد پا، تعداد انتشارات، تعداد فرهنگسراهاای ه در گویه tباشد. همچنین مقدار  می

بیشتر از صفر  tها مقدار  باشد. در سایر گویه های در سطح شهر تهران می باشد که بیانگر اوضاع نامطلوب این گویه منفی می

 باشد. ها می باشد که بیانگر وضعیت مطلوب این گویه و مثبت می

 شاخص صنایع خالق  t: مقادیر آزمون 7جدول 

تفاوت  31فاصله اطمینان %

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

 یتعداد مراکز ورزش 3/9 60/9 309 00/0 391/0 -120/0 921/0

 فرهنگسراها تعداد 9/2 19/3 309 00/0 -/290 131/1 993/0

 کتابخانه ها تعداد 0/9 663/0 309 00/0 099/0 -291/0 -061

 انتشارات تعداد 6/2 -69/6 309 00/0 -966/0 -063/0 336/0

 یخبر یها گاهیپا تعداد 6/2 -61/9 309 00/0 -131/0 -333/0 901/0

 موزه تعداد 3/2 -6/11 309 00/0 -133/0 293/0 -663/0

 ییرایو پذ یمراکز اقامت تعداد 1/9 96/1 309 00/0 119/0 293/0 -011/0

 نمایسالن س تعداد 6/2 -63/1 309 00/0 -916/0 202/0 391/0

 یینمایآموزشگاه س تعداد 0/9 69/1 309 00/0 031/0 201/0 016/0

 یقیموس یآموزشگاه ها تعداد 1/9 63/1 309 00/0 063/0 131/0 -016/0

 

 ها مشارکت در تهیه و اجرای طرحمتعلق به گویه  tبه دست آمده بیشترین مقدار  6با توجه به نتایج جدول 

با  استفاده از پیشنهادات مردم در اداره امورباشد.  کمترین مقدار هم متعلق به گویه  می 301/2باشد که مقدار آن برابر می

 باشد. باشد که بیانگر نامطلوب بودن وضعیت این گویه می می -993/9

 تشاخص مشارک  t: مقادیر آزمون 0جدول 

تفاوت  31فاصله اطمینان %

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

 بستر سازی برای مشارکت تیوضع 12/9 061/0 309 000/0 129/0 230/0 009/0

 در تهیه و اجرای طرحها مشارکت 13/9 301/2 309 000/0 136/0 290/0 029/0

 در مدیریت شهری مشارکت 3/2 -999/0 309 000/0 -033/0 093/0 -163/0

 از پیشنهادات مردم در اداره امور استفاده 96/9 -99/9 309 000/0 -212/0 -069/0 -996/0

 

باشد که مقدار آن  می یارتباط یتکنولوژمتعلق به  tبه دست آمده بیشترین مقدار  3با توجه به نتایج جدول  

باشد که بیانگر نامطلوب بودن وضعیت  می -960/2با  امور هم متعلق به صنایع خالقباشد.  کمترین مقدار  می099/11برابر

 باشد. بیشتر از صفر و مثبت می tباشد. در تمامی شاخص های به جزء صنایع خالق مقدار  این گویه می

 

 

 

 

 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1101 بهار 7شماره پیاپی  ،1شماره  ،3دوره           

111 

 

 ها کلیه شاخص  t: مقادیر آزمون 1جدول 

تفاوت  31فاصله اطمینان %

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 یآزاد

t گویه میانگین 

 باال پایین

 سرزندگی و شادابی 2/9 39/6 000/0 302 223/0 233/0 160/0

 تکنولوژی ارتباطی 3/9 09/11 000/0 302 316/0 199/0 991/0

 تنوع شهری 9/9 31/6 000/0 302 916/0 316/0 221/0

 بخشیکارآیی و اثر  1/9 61/3 000/0 302 161/0 263/0 106/0

 صنایع خالق 3/2 -96/2 000/0 302 -100/0 -023/0 -190/0

 مشارکت 0/9 061/0 000/0 302 003/0 103/0 -036/0

 

گرفته  های بررسی شده، مورد سنجش قرار مورد شاخص باید در نظر داشت که دیدگاه ذهنی شهروندان در البته

 .ها مد نظر نبوده است و عینیت شاخص

 نابرابری تحلیل میزان 

واریانس(  های شهر خالق، از آزمون تحلیل لحا  شاخص به تهرانبرای سنجش نابرابری میان مناطق شهر 

(Anovaتفاوت میانگین نمره نظرات  عاملی به منظور بررسی معنیدار بودن ت  واریانس استفاده شده است. آزمون تحلیل

 .(1932حبیبی، :)اده کرد گروه وجود داشته باشد استف نمونه، زمانیکه بیش از دو

شاخصهای  مناطق مقایسه کرده و تفاوت بین مناطق را از نظر آزمون هری  از مناطق شهر تهران را با بقیه این

مستقل و وابسته، مورد استفاده قرار  تفاوت معناداری بین مناطق به لحا  متغیرهای شهر خالق مشخص کرده و برای بیان

 دهد که هر چه مقدار آن درونگروهی را نشان می گروهی و نسبت برآورد پراکندگی بین (F)آماری فیشر   میگیرد. آزمون

 ها بوده است.  گروه از اختالف درون ها بیشتر بیشتر باشد؛ یعنی اختالف میانگین بین گروه

ی از  دار با توجه به اینکه سطح معنی دهد که نشان می13-3آزمون تحلیل واریانس در جدول  ، نتایج حاصل از

تفاوت  های شهر خالق به لحا  شاخص تهرانمناطق شهر  توان گفت که درمیان می31(کمتر است، با اطمینان  01/0%)

یکسان نیست.  های شهر خالق در بین مناطق شهر با یکدیگر شاخص داری وجود دارد؛ یعنی وضعیت هر ی  از معنی

( وجود 331/9) Fتوجه به مقدار آزمون   با تنوع شهریبه لحا  شاخص  تهرانشهر  بیشترین اختالف میانگین بین مناطق

زیادی دارد. همچنین  با هم تفاوت تهراندرمیان هر ی  از مناطق شهر شهری  تنوعاین است که وضعیت  دارد و بیانگر

F (691/1 ) نآزموبه مقدار  با توجه شاخص تکنولوژی ارتباطیبه لحا   تهرانمناطق شهر  کمترین اختالف میانگین بین

شهر تهران کمترین میزان تفاوت  در میان مناطق تکنولوژی ارتباطیاست که وضعیت شاخص  دهندة این است و نشان

 وجود دارد

 های شهر خالق از لحاظ شاخصتهران  آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی رابطة میان مناطق شهر: 10جدول 

جمع  آزمون واریانس شاخص

 مربعات

دار سطح معنی Fآزمون  اختالف مربعات درجة آزادی  

سرزندگی و 

 شادابی

02/33 بین گروهی  21 993/0  9/1  000/0  

9/113 درون گروهی  960 306/0  

3/209 جمع  301  

09/29 بین گروهی تکنولوژی ارتباطی  21 039/1  691/1  000/0  
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1/211 درون گروهی  961 691/0  

1/296 جمع  302  

1/111 بین گروهی تنوع شهری  21 361/1  331/9  000/0  

3/293 درون گروهی  960 999/0  

1/931 جمع  301  

کارآیی و اثر 

 بخشی

6/31 بین گروهی  21 191/2  620/9  000/0  

3/216 درون گروهی  961 163/0  

6/262 جمع  302  

3/32 بین گروهی صنایع خالق  21 020/2  191/3  000/0  

گروهی درون  2/166  961 332/0  

6/210 جمع  302  

2/63 بین گروهی مشارکت  21 233/3  636/3  

 

000/0  

1/999 درون گروهی  960 699/0  

3/322 جمع  301 993/2  

 

 F نبه مقدار آزمو با توجه یو شاداب یسرزندگشاخص به لحا   تهرانمناطق شهر  همچنین اختالف میانگین بین

 شهر تهران میزان تفاوت در میان مناطق یو شاداب یاست که وضعیت شاخص سرزندگ دهندة این نشان است و( 936/1)

 دهد. را نشان می گانه تهران 22در مناطق  تیشاخص خالق 6رتبه در  نیانگیم 11 جدول.وجود دارد زیادی

 گانه تهران 77شاخص خالقیت در مناطق  7میانگین رتبه در : 11جدول

 سرزندگی و منطقه

 شادابی

کارآیی و  تنوع شهری تکنولوژی ارتباطی

 اثربخشی

 مشارکت صنایع خالق

1 3/990  2/132  263 3/293  293/0  3/266  

2 9/231  3/206  1/269  9/219  1/211  1/263  

9 3/226  3/166  9/290  9/206  3/221  2/296  

3 1/216  3/213  201 9/193  3/212  1/163  

1 6/229  2/119  226 1/222  9/209  6/162  

6 1/260  232 1/239  216 1/923  9/293  

9 9/166  1/231  169 1/192  6/210  3/163  

6 9/219  6/193  3/162  6/292  6/130  6/131  

3 6/166  9/299  1/196  3/221  1/239  190 

10 9/161  2/220  6/123  2/169  3/201  3/130  

11 9/166  3/169  3/139  113 3/239  1/119  

12 6/32  3/202  9/193  1/36  1/123  6/219  

19 0/193  1/199  119 6/113  6/130  6/132  

13 6/216  1/293  1/119  2/211  9/169  211 

11 1/113  6/209  2/193  3/161  1/116  6/120  

16 3/291  3/233  3/236  9/139  9/213  3/221  

19 3/162  9/136  1/196  9/162  2/133  3/136  

16 116 1/191  3/116  2/116  6/191  3/199  

13 162 6/200  6/221  6/131  2/109  6/136  
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20 226 230 6/191  1/269  1/220  291 

21 6/232  1/221  3/292  1/261  6/223  6/263  

22 2/266  166 9/903  9/266  6/201  1/906  

  

دهد. بدین ترتیب در  شاخص  خالقیت را نشان می 6گانه تهران به لحا  22رتبه بندی مناطق  12جدول 

، 12اند. و به ترتیب سه منطقه  های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 22، 22، 1شاخص سرزندگی و شادابی به ترتیب مناطق 

، 3اند.  در شاخص تکنولوژی ارتباطی به ترتیب مناطق  رفتههای بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گ در رتبه 11، 16

 اند.  های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 6، 16

 شاخص  خالقیت 7گانه تهران به لحاظ 77: رتبه بندی مناطق 17جدول

تکنولوژی  سرزندگی و شادابی رتبه

 ارتباطی

کارآیی و  تنوع شهری

 اثربخشی

 مشارکت صنایع خالق

1 1 3 22 22 6 22 

7 2 16 16 1 1 21 

3 22 6 6 20 2 20 

1 6 9 2 21 3 2 

1 21 20 21 6 11 1 

7 16 13 1 2 9 9 

7 9 21 9 6 21 6 

0 1 10 1 3 20 16 

1 20 3 13 1 16 12 

10 3 11 3 13 3 13 

11 6 2 6 9 9 3 

17 13 12 19 16 10 6 

13 10 13 12 19 1 3 

11 11 19 9 11 22 1 

11 9 11 16 10 19 16 

17 3 6 13 3 13 19 

17 19 19 11 9 6 11 

10 13 16 11 16 19 13 

11 19 22 3 11 16 19 

70 11 20 20 19 12 10 

71 16 29 10 13 11 3 

77 12 1 19 12 13 11 
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اند. در شاخص  های بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گرفته در رتبه 20، 29، 1و به ترتیب سه منطقه  

در  20، 10، 19اند. و به ترتیب سه منطقه  های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 6، 16، 22تنوع شهری به ترتیب مناطق 

 اند. های بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گرفته رتبه

ه ترتیب سه اند. و ب های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 20، 1، 22در شاخص کارآیی و اثربخشی به ترتیب مناطق 

 اند. های بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گرفته در رتبه 13، 19 ،12منطقه 

اند. و به ترتیب سه منطقه  های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 2، 1، 6در شاخص  صنایع خالق به ترتیب مناطق 

 د.ان های بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گرفته در رتبه 12، 11، 13

اند. و به ترتیب سه منطقه  های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 20، 21، 22در شاخص  مشارکت به ترتیب مناطق 

 اند. های بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گرفته در رتبه 11، 3، 10

 6، 22ترتیب مناطق دهد. بدین  گانه را به لحا  سطوح خالقیت نشان می 22بندی نهایی مناطق  رتبه 12جدول 

سه رتبه بیست و دوم، بیست و یکم و  19و  11، 16باشند و سه منطقه  های اول، دوم و سوم را دارا می به ترتیب رتبه 2و 

 اند. بیستم قرار گرفته

 

 در تهران خالق در تحقق شهر خالق های شهر بررسی رابطة بین هر یک از شاخص

تحقق  ها بر خالق و مشخص کردن تأثیر هر ی  از شاخص ای شهره برای بررسی و مطالعه رابطة بین شاخص

-3آزمون که در جدول  متغیره استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل شده از شهر خالق در تهران، از آزمون رگرسیون چند

های شهر خالق  باالیی بین شاخص باشد و همبستگی بسیار می 931/0برابر  (چندگانه ضریب همبستگی) R ، مقدار 23

 های شهر ضریب، رابطة شاخص بنابراین مقدار این برخوردار است؛ (متغیر وابسته)تحقق شهر خالق  و( متغیر مستقل)

شهر خالق   های معیار شاخص ازای ی  واحد تغییر در اثر انحراف کند؛ یعنی به خالق در تحقق شهر خالق را تأیید می

های شهر  هر ی  از شاخص شود؛ بنابراین در صورت باال رفتن میانگین یجاد میا رصد تغییر در تحقق شهر خالقد 392/0

 .یابد در تحقق شهر خالق افزایش می خالق، نقش و تأثیر آنها

 های آن پذیری شهر خالق و شاخص آماره تعیین رگرسیون میان میزان تحقق: 13جدول 

ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب تبیین شده تصحیح  ضریب تبیین

 شده

 خطای معیار

173/0  3221/0  329/0  911/0  

 

( 01/0)از  ، کمتر(داری سطح معنی)Sigباشد و مقدار  می 629/6  محاسبه شده Fمقدار  ، 13 با توجه به جدول 

و تحقق شهر خالق در شهر  بررسی شدهگانه  ششهای  است که بین میزان شاخص دهندة آن دست آمده و این نشان به

 .داری وجود دارد درصد رابطة معنی31باالی   اطمینان، در سطح تهران
 های آن پذیری شهر خالق و شاخص تحلیل واریانس رگرسیون خطی میان تحقق  :11جدول 

سطح  Fکمیت  میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

داری) معنی Sig) 

1/1011  932 16/911  629/6  000/0  

7/11033  939 90/91  

7/11171  933  
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نیست و  های بررسی شده در تبیین شهر خالق یکسان شاخص دهد، نقش همة نشان می11همانگونه که جدول  

پیشگویی و قضاوت کرد؛ از  توان از طریق آن در مورد تأثیر نسبی متغیرها می با توجه به اینکه مقادیر بتا استاندارد بوده،

های متغیر وابسته بیشتر است. میان شاخص نقش و تأثیر آن در تبیینباالتر باشد، اهمیت نسبی و  این رو هر چه مقدار بتا

رابطة مستقیم  اثربخشی، تکنولوژی ارتباطی و تحقق شهر خالق تنوع شهری، سرزندگی فضاهای شهری، کارایی و مشارکت،

قدرت تبیین را در بیشترین نقش و  919/0با مقدار بتای صنایع خالقشده، شاخص  های بررسی وجود دارد. از میان شاخص

  شهر خالق در محدودة مورد مطالعه داشته است.  بینی تحقق پیش

 (متغیر وابسته)در تحقق شهر خالق  (متغیرهای مستقل)های شهر خالق  های ضرایب مدل رگرسیونی شاخص آماره: 11جدول 

داری) سطح معنی t ضرایب استاندارد شده استاندارد خطا β شاخص Sig) 

شادابیسرزندگی و   069/0  000/0  136/0  093/0  000/0  

136/0 تکنولوژی ارتباطی  000/0  191/0  33/2  000/0  

163/0 تنوع شهری  000/0  096/0  163/1  000/0  

363/0 کارآیی و اثر بخشی  000/0  130/0  312/2  000/0  

123/0 صنایع خالق  000/0  919/0  236/1  000/0  

103/0 مشارکت  000/0  139/0  096/9  000/0  

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
بوده  دیمورد تأک یشهر همواره در مطالعات شهر محور ییو توسعة دانا تیجامعه به خالق دنیشهر خالق در رس

 و موانع تهایموارد درخورتوجه حذف محدود نیاز مهمتر یکیدر شهر  تینقش خالق شیافزا یخصوص، برا نیا است. در

 نیشهرهاست. در ا یمحرکة رشد و توسعة اقتصاد یرویبه ن تیخالق لیو ... از شهرها و تبد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یکیزیف

 تنها موجب عدم خالق نه تیریفقدان مد رایخالق است، ز یشهر تیریداشتن مد ازمندیبه شهر خالق ن دنیرس انیم

یی و شکوفا تیشهر به خالق ندیمانع رس یبلکه به نوع شود،یخالق، که بستر شهر خالق بوده است، م یفضاها توسعة

 .شود یم یو نوآور ییدانا

های خالقیت در کالن شهر تهران از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده شد. بر این  جهت شناسایی شاخص

اساس شش شاخص سرزندگی و شادابی، تنوع شهری، تکنولوژی ارتباطی، کارآیی و اثر بخشی، صنایع خالق و مشارکت 

 میزان خالقیت در شهر تهران مورد استفاده گردید.برای سنجش 

فرهنگ   تیوضعمتعلق به گویه  tی با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین مقدار و شاداب یشاخص سرزندگدر 

به عابر  یدسترسمتعلق به گویه  tبیشترین مقدار  تکنولوژی ارتباطیشاخص   درباشد.  می 193/10 مردم ینیشهرنش

 باشد. می 939/2با مقدار  نترنتیمصرف ماهانه او کمترین میزان هم متعلق به  گویه  606/19ها با مقدار  بان 

 باشد. می 611/3باشد که مقدار آن برابر متعلق به گویه مراکز خرید می tبیشترین مقدار  تنوع شهریشاخص   در

با مقدار  شهر یزباله و پاک ساز یجمع آورمتعلق به گویه  tبیشترین مقدار  کارآیی و اثربخشی  شاخص   در

باشد که بیانگر نامطلوب بودن وضعیت  می -190/1با   یکنترل و کاهش ترافو کمترین مقدار هم متعلق به گویه  136/11

باشد که  می ها مشارکت در تهیه و اجرای طرحمتعلق به گویه  tبیشترین مقدار  مشارکت شاخص درباشد.  این گویه می

 باشد. می -993/9با  استفاده از پیشنهادات مردم در اداره امورو  کمترین مقدار هم متعلق به گویه  301/2مقدار آن برابر
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و  کمترین مقدار  603/9ی با مقدارتعداد مراکز ورزشمتعلق به گویه  tبیشترین مقدار صنایع خالق شاخص در 

 باشد. می -663/6هم متعلق به گویه تعداد موزه با 

مناطق شهر  توان گفت که درمیان می31(کمتر است، با اطمینان  %01/0داری از  ) با توجه به اینکه سطح معنی

های شهر خالق در  شاخص داری وجود دارد؛ یعنی وضعیت هر ی  از تفاوت معنی های شهر خالق به لحا  شاخص تهران

 تنوع شهریبه لحا  شاخص  تهرانشهر  اختالف میانگین بین مناطقیکسان نیست. بیشترین  بین مناطق شهر با یکدیگر

درمیان هر ی  از مناطق شهر شهری  تنوعاین است که وضعیت  ( وجود دارد و بیانگر331/9) Fتوجه به مقدار آزمون   با

تکنولوژی شاخص به لحا   تهرانمناطق شهر  زیادی دارد. همچنین کمترین اختالف میانگین بین با هم تفاوت تهران

در میان  تکنولوژی ارتباطیاست که وضعیت شاخص  دهندة این است و نشانF (691/1 ) نبه مقدار آزمو با توجه ارتباطی

شاخص به لحا   تهرانمناطق شهر  همچنین اختالف میانگین بین. شهر تهران کمترین میزان تفاوت وجود دارد مناطق

و  یاست که وضعیت شاخص سرزندگ دهندة این است و نشانF (936/1 ) نبه مقدار آزمو با توجه یو شاداب یسرزندگ

 .وجود دارد زیادی شهر تهران میزان تفاوت در میان مناطق یشاداب

اند.  در شاخص  آخر قرار گرفته  در رتبه 11در رتبه اول و منطقه  1در شاخص سرزندگی و شادابی منطقه 

در  22اند. در شاخص تنوع شهری منطقه  آخر قرار گرفته  در رتبه 11 در رتبه اول و منطقه 3تکنولوژی ارتباطی منطقه 

در  19در رتبه اول و منطقه  22اند. در شاخص کارآیی و اثربخشی منطقه  آخر قرار گرفته  در رتبه 19رتبه اول و منطقه 

اند. در شاخص   آخر قرار گرفته  در رتبه 13در رتبه اول و منطقه  6اند. در شاخص  صنایع خالق منطقه  آخر قرار گرفته  رتبه

در  11، 3، 10اند. و به ترتیب سه منطقه  های اول تا سوم قرار گرفته در رتبه 20، 21، 22مشارکت به ترتیب مناطق 

 اند. های بیست و دوم، بیست و یکم و بیستم قرار گرفته رتبه

برابر  (چندگانه ضریب همبستگی) R همبتسگی چند متغیره مقدار آزمون  با توجه به نتایج حاصل شده از

 (متغیر وابسته)تحقق شهر خالق  و( متغیر مستقل)های شهر خالق  باالیی بین شاخص باشد و همبستگی بسیار می 931/0

ازای  کند؛ یعنی به خالق در تحقق شهر خالق را تأیید می های شهر ضریب، رابطة شاخص بنابراین مقدار این برخوردار است؛

شود؛  ایجاد می رصد تغییر در تحقق شهر خالقد 392/0شهر خالق   های معیار شاخص در اثر انحرافی  واحد تغییر 

در تحقق شهر خالق افزایش  های شهر خالق، نقش و تأثیر آنها هر ی  از شاخص بنابراین در صورت باال رفتن میانگین

دست آمده و این  به( 01/0)از  ، کمتر(داری سطح معنی)Sigباشد و مقدار  می 629/6  محاسبه شدهFمقدار  .یابد می

، در سطح تهرانو تحقق شهر خالق در شهر  بررسی شدهگانه  ششهای  است که بین میزان شاخص دهندة آن نشان

 .داری وجود دارد درصد رابطة معنی31باالی   اطمینان

خود خالق باشد  دیبا تیریمد نی. البته، اگذارد یشهرها م تیو خالق ییدر شکوفا یفراوان راتیخالق تأث تیریمد

 راتیداشته باشد؛ تأث یاریبس دیفوا تواندیم تیریدر مد زین تیخالق گر،یکند. از طرف د جادیرا ا ها نهیزم نیتا بتواند ا

 تیفیک شیارائة خدمات، افزا شیافزا دات،یتول شیعبارت است از: افزا یشهر تیریمد یها تیها و فعال در سازمان تیخالق

 شیافزا ،یادار یکاهش بوروکراس ،یروان سطح بهداشت شیکاهش اتالف منابع، افزا ها، نهیو تنوع ارائة خدمات، کاهش هز

روزمره با  یها یسطح زندگ وندیپ ت،یخالق در ایدن یشهرها اتیاستفاده از تجرب ان،یم نی. در ارانیمد انیدر م ییگرا عمل

مناسب در مناطق  تیفیبا ک یمراکز خدمات و و تئاتر، نمایس یها سالن ،یمراکز ادب ،یمراکز فرهنگ جادیا ن،ینو یها یفناور

 .فراوان داشته باشد ریتأث مناطق گریبا د یسطح و هم ییآنها به شکوفا دنیدر رس تواندیتر ممحروم

 شهروندان در جهت اداره امور شهر تیاستفاده از خالق 

 یو شهر یتعامل در سطح محل یریشناخت مردم و شکل گ 

 افراد نخبه و نوآور یریو بکارگ ییشناسا 

 یشهر یشهر در جهت برندساز یقابل رقابت برا جادیدر ا یسع 
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 یباز همه شمول و مشارکت یها و امکانات فضا تیتنوع فعال ،یبرتعامالت اجتماع دیبا تاک یسرزندگ جادیا. 

 و جذب نخبگان و ی تهران هها دانشگا یدفتر نخبگان با همکار ،یعلم و فناور یها توسعه مراکز رشد، پارک

 .سازد یآنها را فراهم م یاقتصاد یقدرتمند شدن شهرها و بالندگ یها نهیزم خالق که یاستعدادها

 یاز منابع موجود فرهنگ یبردار خالق، بهره عیجذب گردشگر و صنا ،یمحل یمرتبط به هنرها یها تیفعال شیافزا 

 .تهرانشهر 

  گردد مطالعه در سطح مناطق و نواحی و محالت در شهر تهران  پژوهشگران پیشنهاد میدر پژوهش های آتی به

 صورت پذیرد.
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