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در شهرهاي ايران ،تمرکز بر مفهوم شهر خالق با تأکيد بر داشتههاي دروني اعم از سرمايههاي انساني و
فرهنگي يک راه کمهزينه براي تقويت پايههاي اقتصاد در سطح دولت محلي و ايجاد درآمد از طريق تقويت
بخش گردشگري است .بهمنظور جمعآوري اطالعات آماري کمّي از روش اسنادي و کتابخانهاي استفاده
شده است .جهت تعيين ميزان برخورداري هر ناحيه از شاخصهاي خالقيت مکاني براي نواحي شهر کاشان
از روش تحليل شبکهاي  ANPو نرمافزار  Super Decisionاستفاده شد .در اين راستا ابتدا شاخص
خالقيت مکاني ازطريق الگو توصيفي الندري با طي کردن سه گام اصلي استخراج و در قالب ده شاخص
اصلي براي نواحي شهر کاشان معرفي شد .بهمنظور تعيين ضرايب اهميت اين شاخصها از نظرات ده
متخصص اقتصاد شهري و اقتصاد هنر و همچنين بهمنظور جمعآوري اطالعات کيفي از پرسشنامه استفاده
شده است و تعداد  913پرسشنامه بر اساس جمعيت هر ناحيه شهر کاشان توزيع شد .پايايي پرسشنامه به
کمک نرمافزار  SPSSبرابر  ./0محاسبه شد .يافتهها نشان ميدهد که در ميان شاخصهاي خالقيت مکاني
براي نواحي شهر کاشان ،شاخص همبستگي و شاخص نگرش در سطح نواحي  80،88،0باالترين مقدار را
دارند .همچنين مشارکت مدني در نواحي  83،89،1باالترين ميزان است .در اکثر نواحي شاخص تبديل ايده
کم بوده؛ که حدود  %17از پاسخدهندگان علت آن را عدم حمايت دولت دانستهاند .نتايج نشان ميدهد که
ناحيه  88از نظر شاخصهاي خالقيت مکاني در ميان  81ناحيه شهر کاشان ،داراي رتبه يک است.
شاخص خالقيت مکاني؛ روش تحليل شبکهاي ANP؛ نواحي شهر کاشان.
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شهر فضايي براي ايجاد پيوستگي و شکلدهي روابط و جريانهاي مختلف و متنوع ميان
نيروهاي طبيعي ،انساني در چارچوب يک پارادايم سياسي و اجتماعي است (روس:2778 ،
 .)2شهرها مداوماً در حال رشد هستند ولي رشد ابعاد آنان يکسان نيست.
نرخ رشد جمعيتي کشور به تفکيک استان و مناطق شهري و روستايي طي
سالهاي 8937تا  8930براي ايران حاکي از يک رشد مثبت حدود  8/30درصدي براي
مناطق شهري و رشد منفي حدود  -7/11درصدي براي مناطق روستايي است؛ اين در حالي
است که اين ارقام در سالهاي قبلتر ميزان کمتري بوده است.
هزينههاي اين رشد بيمنطق همچون فقر ،رشد جرم و جنايت ،آلودگيهاي زيست
محيطي ،کم شدن زيستپذيري شهري ،هزينههاي ساخت و نگهداري از فضاهاي شهري
و ...بر ساکنان اين محدوده جغرافيايي تحميل ميشوند.
راهکار اصلي دولتهاي محلي براي اين رشد فيزيکي ،نوعي تصويرسازي جديد از خدمات
شهري با هدف رسيدن به توسعه شهري و دستيابي به درآمدهاي پايدار است که با اهداف
کالن اقتصادي نيز هماهنگي داشته باشد .اين در حالي است که شهرداريهاي ايران براي
رفع مشکالت درونشهري و ايجاد خدمات مطلوبتر مجبور به خلق درآمد از طريق تراکم
فروشي هستند؛ که خود هزينههاي شهرنشيني را افزايش ميدهد .بيش از  07درصد
درآمدهاي شهرداريها را درآمدهاي حاصل از تراکم فروشي ،تخلفات ساخت و ساز يا تغيير
کاربري تشکيل ميدهن د(نصر اصفهاني )8930 ،که نه درآمدي پايدار محسوب مي شوند و
نه براي هزينه هاي شهري کفايت ميکنند (يگانگي .)8937 ،اين در حالي است که نگاه
علمي امروزه شهرهاي پيشرفته دنيا ،براي درآمدزايي و دستيابي به توسعه از طريق
ظرفيتهاي دروني است .يک راه ساده و کم هزينه استفاده از مفاهيم شهر خالق است که
بر داشتههاي درونشهري و سرمايههاي انساني ،اجتماعي و فرهنگي تمرکز دارد .اين
رويکرد ميتواند از طريق تأثير بر بخش گردشگري ،براي شهرداريها گردش مالي ايجاد کند.
در اين صورت مديران شهري کمتر به بودجههاي اختصاصي دولت مرکزي تکيه ميکنند.

اما چگونه ميتوان دريافت که ابعاد خالقيت شهري در چه سطحي قرار دارند و آيا اين سطوح
توانايي جذب گردشگر را دارند يا نه؟ اين کار به کمک شاخص هاي شهر خالق امکانپذير
است .يکي از معظالت اين رويکرد در ايران اسالمي نبود شاخصهاي مناسب براي اندازهگيري
اين مفهوم در چارچوب ابعاد جغرافياي متفاوت با خردهفرهنگهاي گوناگون است .لذا بيشتر
شاخصهاي شهر خالق موجود در ادبيات جهاني براي شهرهاي ايران بهواسطه محدوديتهاي
ايراني -اسالمي و نبود اطالعات آماري عمال کاربرد خود را از دست ميدهند.
هدف اين پژوهش تبيين شاخص خالقيت مکاني براساس الگوي توصيفي الندري است.
به کمک الگو الندري با بررسي ادبيات تحقيق و با تکيه بر داشتههاي شهري ،ميتوان براي
هر ناحيه جغرافيايي شاخصهاي خالقيتي را استخراج کرد .در ادامه بهمنظور بررسي
برخورداري هر ناحيه شهر کاشان از شاخصهاي خالقيت مکاني استخراجي استفاده شده و
رتبه نواحي 81گانه شهر کاشان به کمک روش تحليل شبکهاي ( )ANPمحاسبه شده است.

شاخصهاي خالقيت مکاني براي نواحي شهر کاشان بر اساس الگو الندري کداماند؟

رتبه نواحي 81گانه شهر کاشان براساس شاخصهاي خالقيت مکاني چگونه است؟
کداميک از شاخصهاي خالقيت مکاني براي نواحي شهر کاشان داراي اهميت بيشتري
هستند؟

واژه خالقيت داراي گسترهاي بسيار بزرگ است که ميتوان آن را بهعنوان «ظهور چيزي
متعالي و مناسب از منظر يک شخص ،گروه يا جامعه» تعريف کرد (ساير.)99 :2771 ،
الندري و بيانچي اين مفهوم را ايجاد يک چيز از نوع مثبت آن تعريف ميکنند (الندري و
بيانيچي .)81 :8330 ،در اين راستا مفاهيم شهر خالق براي بهرهمندي از مزيتهاي شهري
و استفاده از سرمايههاي انساني بسط يافتند .براي اولين بار چارلز الندري در سال  8317واژه

شهر خالق را به معناي عمومي آن مطرح ميکند (رضايي ،حقشناس ،ميرطاليي:8931 ،
 .)82الندري بيان ميکند؛ شهر خالق مکاني است ،با ريسکپذيري ،رهبري ،حس حرکت و
پويايي ،مصمم و با سياستهاي انعطافپذير (مشکيني و همکاران .)891 :8939 ،بازنگري و
توسعه مفهوم شهر خالق ما را به گستره بزرگتري به نام اقتصاد خالق هدايت ميکند.
اقتصاد خالق يک مفهوم در حال تکامل مبتني بر دارايي هاي خالق است؛ که ميتواند
درآمدزايي کند و بر ميزان اشتغال موثر باشد و درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات کشورها را
افزايش دهد .يکي از روشهاي مرسوم کشورهاي دنيا استفاده از مفاهيم شهر خالق و
صنايع خالق است که از سرمايههاي انساني خود جهت رسيدن به توسعه شهري و دستيابي
به درآمدهاي پايدار استفاده ميکنند (آنکتاد.)2787 ،
مطالعات داخلي و خارجي بسيار زيادي در اين زمينه ارائه شده است که به برخي از آنان
اشاره ميشود:
موسوي ( ،)8939در مقاله خود تحت عنوان "رتبهبندي محالت شهر سردشت از نظر
حرکت به سوي خالقيت با تاکيد بر تحقق شهر خالق با استفاده از تاپسيس و "ANP
تالش دارد تا مؤلفههاي شهر خالق را برشمارد و انگيزهاي براي حرکت محالت به سوي
خالقيت را فراهم کند.
محمودي و داودپور ( )8931در مقالهاي تحت عنوان"بررسي نقش برندسازي شهري در
تحقق مفهوم شهر خالق :مطالعه موردي شهر اروميه" شهر خالق را مفهومي جهت
برندسازي شهري و رشد اقتصادي شهر معرفي ميکنند .نتايج مقاله نشان ميدهد که رابطه
همبستگي ميان مؤلفههاي برندسازي و شهر خالق معنيدار است .طبق نتايج رتبهبندي،
مناطق 8و  0شهر داراي وضعيت بهتري در برخورداري از شاخصهاي شهر خالق هستند.
حسينپور ،امير گيلکي ،حفار و کامل ( )8931در مقالهاي با عنوان" تبيين شاخص هاي
شهر خالق در خيابان ابوطالب مشهد با استفاده از مدل  "AHPبه ارزيابي شاخصهاي
خالقيت در يک خيابان پرداختهاند .اين مقاله در تالش است تا شهر خالق را محيطي

مناسب براي تربيت خالقيت انساني معرفي کند .با ارائه پرسشنامه به 31نفر از مردم و
خبرگان در نهايت  0شاخص اصلي و  80زير شاخص استخراج شده است.
چان ،8الکساندري 2و ترزنا )2783( 9در مقالهاي تحت عنوان" تجربه برند فضايي از شهر
باندينگ 3به عنوان شبکه شهرهاي خالق يونسکو در توسعه اقتصاد شهري" بيان ميکنند
که مفهوم شهر خالق در بسياري از مناطق مانند اندونزي يا ساير کشورها يکي از
موضوعات برجسته در حوزه شهري است .اين مقاله در تالش است تا از مفهوم شهر خالق
به-عنوان راهي براي برندسازي شهري استفاده کند و آن را به عنوان راهي براي توسعه
شهري معرفي نمايد .نتايج تحقيق نشان ميدهد که تجربه برندسازي در شهر باندينگ
باعث رشد اقتصادي اين شهر شده است و ميزان اشتغال را در سطوح شهر باال برده است.
اين شهر پس از اعالم يونسکو به عنوان شهر خالق توانسته رشد اقتصادي  0درصدي را در
سال  2780تجربه کند که يکي از دستاوردهاي کشور اندونزي در اقتصاد محلي است.
رودريگز 0و فرانکو )2781( 1در مقالهاي تحت عنوان" شاخصهاي ترکيبي عملياتي
شهر خالق :يک مطالعه تجربي در پرتغال" در تالش براي تببين شاخص هاي خالقيت
ترکيبي براي محدوده پرتغال با هدف تأمين استراتژي هاي  2727بوده است .نتايج پژوهش
نشان مي دهد که توجه به خالقيت در پرتغال بهعنوان يک استراتژي اصلي مطرح است .در
نهايت آنان به کمک بررسي ضريب همبستگي پيرسون و بررسي واريانس توانستند 80
شاخص اصلي را در  0طبقه تبيين نمايند.
او ويديو و کاسا ( ،)2781بيان ميکنند که مفاهيم فرهنگي درونشهري بهعنوان راهي
براي ايجاد ثروت براي شهر مطرح ميباشند .آنان مديريتهاي نوين شهري را با تمرکز بر
رويدادهاي فرهنگي بهعنوان راهي براي رشد درآمدهاي شهري و کارآفريني معرفي مينمايند.
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پژوهش حاضر يک تحقيق کاربردي و روش بررسي آن توصيفي -تحليلي است .جامعه
آماري نواحي  81گانه شهر کاشان است .براي تببين شاخصها از الگو توصيفي الندري با
تکيه بر برخي محدوديتهاي آماري استفاده شده است .الگوي الندري يک الگو توصيفي
است که به محقق اجازه ميدهد تا با استفاده از ادبيات تحقيق جهاني و با تکيه بر داشتههاي
درونشهري شاخصهاي خالقيتي را براي هر فضاي جغرافيايي استخراج کند .لذا شاخصهاي
کمي و کيفي در قالب ده بعد اصلي به کمک الگو الندري با طي کردن سه گام اصلي
استخراج شده است .دادههاي کمي (شاخص امنيت ،شاخص بهداشت ،مساحت پارکها در هر
ناحيه ،تعداد کتابخانهها در هر ناحيه ،تعداد جاذبههاي گردشگري و تعداد خانههاي تاريخي)
از طريق سالنامه آماري شهر کاشان ( )8937و ( )8933و همچنين مرکز اطالعات جغرافيايي
شهرداري کاشان ،سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کاشان و اداره ميراث فرهنگي و
صنايعدستي و گردشگري شهرستان کاشان استخراج شده است.
همچنين بهمنظور گردآوري اطالعات کيفي (سطح تحصيالت ،شاخص همبستگي،
شاخص نگرش ،مشارکت هنري ،مشارکت مدني ،شاخص تبديل ايده ،شاخص حمايت) از
پرسشنامه استفاده گرديده است .براساس جدول مورگان تعداد  913پرسشنامه با توجه به
درصد جمعيت هر ناحيه توزيع شده است .همچنين به جهت بررسي پايايي پرسشنامه از
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .طي محاسبات بهعمل آمده و با توجه به  30پرسشنامه
توزيع شده پايايي برابر  7/028محاسبه گرديد.
در نهايت جهت تعيين ميزان برخورداري هر ناحيه از شاخصهاي خالقيت مکاني از
روش تحليل شبکهاي  ANPو نرمافزار  Super Decisionsاستفاده شده است.
بهطور کلي رويکرد  ANPاز چهار گام اصلي تشکيل شده است:
.8
.2
.9

پايهريزي مدل وساختار سلسله و رسم نمودار درختي
ماتريس مقايسههاي زوجي و بردارهاي تقدم
تشکيل سوپر ماتريس

.3

انتخاب بهترين گزينه (اکبري ،زاهدي)327 :8910 ،

در ابتدا بايد شاخصهاي مسئله را دستهبندي کرد و مسئله را در قالب يک نمودار درختي
ترسيم نمود.
در قدم دوم ارتباط ميان زيرشاخصها و شاخصهاي اصلي به کمک نظر متخصصين
تعيين ميگردد .در اين مرحله از نظرات ده متخصص در حوزه اقتصاد شهري و اقتصاد هنر
استفاده شده است .اين کار باعث ميشود تا ارتباط شبکه اي دروني ميان شاخصها از طريق
مقايسات زوجي به دست بيايد.
از طريق تشکيل ماتريس مقايسات زوجي به کمک رابطه ( )8-8و ( )2-8شاخصها و
زيرشاخصها مقايسه ميشوند.

رابطه شماره ()8-8

رابطه شماره ()2-8

به اينگونه ارتباطات که شاخصهاي اصلي با هم دارند؛ ارتباطات بيروني گفته ميشود.
در قدم بعدي ابر ماتريسها ايجاد ميشوند که در آنان ارتباطات متقابل ميان شاخصها
رتبهبندي ميشوند .سپس با ميانگينگيري و بيمقياسسازي ماتريس اوزان (که از مقايسه
هر يک از گزينهها با ساير گزينهها به دست ميآيد) تمامي ستونهاي ماتريس را به دست
ميآوريم و با ابر ماتريس ضرب ميکنيم .با اين کار ابرماتريس وزندار بهدست ميآيد .با
ضرب ابرماتريس وزني در خودش ،ابرماتريس حدي حاصل ميشود تا جايي که درايههاي
ماتريس همگرا شوند .بدين صورت اعداد داخل هر سطر ماتريس با يکديگر برابر ميشوند و
گزينهها رتبهبندي ميشود (اکبري.)323 :8910 ،

اين پژوهش در سال  8931به انجام رسيده است .نمونه موردي ،نواحي شهر کاشان است.
شهرستان کاشان با جمعيتي نزديک بر  929908نفر و محدوده خود شهر کاشان با
جمعيتي بالغ بر  973310و با وسعتي حدود  3932کيلومتر است .اين شهر داراي  0منطقه و
 81ناحيه است .کاشان با دارا بودن جاذبههاي گردشگري اعم از جاذبههاي طبيعي (آبشار
نياسرم) ،جاذبههاي تاريخي (باغ جهاني فين کاشان ،خانههاي تاريخي بروجردها و عباسيان
وطباطبايي و عامريها ،تپههاي باستاني سيلک ،بازار بزرگ کاشان) ،جاذبههاي معنوي (علي
ابن امام محمدباقر ،هالل ابن علي (ع) ،مسجد و مدرسه آقا بزرگ) و موزه (موزه اسباب
بازي و عروسک) در مجموع بهعنوان پنجمين شهر در صنعت گردشگري ايران مطرح است
(سالنامه آماري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري سال.)8931 ،

در ابتدا نياز است تا شاخص خالقيت مکاني را استخراج کنيم .بدين منظور از الگو توصيفي
الندري استفاده شده است .مدل الندري در شکل ( )8در قالب  9گام اصلي قابل مشاهده
است .اين سه گام به قرار زير هستند:

8ـ اين بخش برگرفته از پاياننامه مريم اميني دانشجوي رشته اقتصاد شهري دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي دکتر نعمتاهلل
اکبري ،دکتر رسول بيدرام و مشاوره دکتر آمنه شهيدي ميباشد.

*

در اين بخش به مقايسه  81الگو از شاخصهاي خالق در ادبيات پژوهشي شهر خالق توجه
شده است .اين  81الگو براساس تأکيد پايهاي بر مفهوم  3Tفلوريدا انتخاب شده اند؛ که به
ترتيب به قرار زير هستند:
الف :شاخصهاي مبتني بر خالقيت و فرهنگ شامل« :شاخص خالقيت فلوريدا،
شاخص خالقيت شارپي ،شاخص جامعه خالق ،شاخص خالقيت اروپا ،شاخص خالقيت
هنگ -کنگ و شاخص مرکب اقتصاد خالق(فليميش) »
ب :شاخصهاي شهرهاي جهاني ،شبکهها و فناوري /فناوري اطالعات و ارتباطات
شامل« :شاخص اصلي جريان»
پ :شاخصهاي اختـصاصي شامل« :شاخص خالقيت الندري ،شاخص شـهر خالق،
 ،CCI-CCIشاخص خالقيت وانولو ،شاخص خالقيت دره سيليکون ،شاخص خالقيت چک،

شاخص خالقيت بالتيمور ،شاخص خالقيت يورو ،شاخص خالقيت سازاکي و شاخص خالقيت
جهاني».
بهمنـظور دسـتهبندي و ارزيابي دقـيقتر الگوهاي 81گانه از نـرمافزار  MaxQDAو
همچنين الگو کد -زير کد سلسهمراتبي و از طرفي براي استخراج کدها از کدگذاري قياسي
استفاده شده است.

MaxQDA

جدول شماره  ،8مقايسه  81الگو انتخابي اين پژوهش را در ده بعد خروجي نرمافزار
 MAXQDAنشان ميدهد.
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جدول باال نشان ميدهد که ميان الگوهاي انتخاب شده براي استخراج شاخص خالقيت
مکاني ،شاخصهاي سرمايههاي انساني و تکنولوژي و انعطافپذيري جامعه داراي اهميت
بااليي هستند .يک علت اين امر تأکيد اين الگوها بر مفهوم  3Tفلوريداست که بهعنوان پايه

*
*
*

طراحي الگوها مورد توجه قرار گرفته است .اين شاخصها همان تکنولوژي و استعداد و
تسامح 8هستند.

تنوع و
تحمل

تعداد مطبوعات مخالف
تعداد رسانهها تصويري
مخالف
تنوع نژادي
تنوع مذهبي
شاخص همبستگي
شاخص نگرش
سهم غيراتباع در اشتغال
جمعيت متولد شده
خارجي
تعداد اختراعات ثبت شده
شاخص نوآوري (شاخص
بوهميان)

آزادي
رسانه

8

انعطاف
پذيري
جامعه

2

تکنولوژي

-

9

کيفيت
زندگي

معيشت

درآمد سرانه واقعي
درصد جمعيت با بيمه
درماني
نرخ رشد جرم و جنايت
نابرابري دستمزد
دسترسي مسکن
سطح توليد ناخالص
داخلي شهر

دسترسي

تعداد پروازهاي

شاخص همبستگي به معناي ميزان
اعتماد افراد جامعه نسبت به يکديگر
است .همچنين شاخص نگرش به معناي
ميزان انتقادپذيري افراد جامعه است.
منظور از جمعيت متولد شده خارجي
همان تعداد خارجيان متولد شده به
صورت درصدي از جمعيت کل است.
نرخ جرم و جنايت به معناي آمار موجود
در سطوح مختلف جنايي است و هم به
صورت تعداد مراکز امنيتي نيز تعريف
ميشود .بهعلت اينکه برخي از شاخصها
توصيفي هستند ،از آوردن تک تک
عنوانها خودداري شده است و فقط به
نرخ جرم و جنايت اشاره شده است .لذا
ايستگاه هاي پليس و کالنتريها و نظاير
آن نيز مصداقي از ايجاد امنيت هستند.
تعامالت شبکه اجتماعي شامل تمامي
1-Tecnology, Talent, Tolorance

بينالمللي
تعامالت شبکههاي
اجتماعي
کيفيت و دسترسي به
سيستمهاي حمل و نقل

3

عوامل
اجتماعي

0

عوامل زير
ساختي

مشارکت
هنري

ميزان استقبال از
فعاليتهاي هنري

مشارکت
مدني

درصد رايدهندگان به
کل جمعيت
تعداد پارکها
تعداد مراکز آموزشي و
علمي و پژوهشي
تعداد مدارس هنري
خدمات شهري
تعداد دانشگاهها
تعداد مراکز درماني
تعداد مدارس فني
تعداد مراکز مردم نهاد
()NGO
المان هاي شهري
باشگاههاي تفريحي
تعداد سينما
تعداد سالنهاي نمايش
تعداد موزهها
تعداد سالنهاي کنسرت

ساختار
فيزيکي

دارايي
فرهنگي
شهر

خدمات ارائه شده به کمک شبکههاي
اجتماعي است .از جمله اين موارد تعداد
شبکههاي اجتماعي ،تعداد کاربران
اينترنتي ،تعداد کاربران کامپيوتر و پهناي
باند و ...است .لذا از دادن کدهاي مستقل
براي مفاهيم نسبي مشترک خودداري
شده است.
فعاليتهاي هنري موجود در اين بخش
شامل رفتن به سينما ،رفتن به کنسرت،
استقبال از تئاتر و ...است.
-

خدمات شهري به معناي سيستم آبرساني
و برق و پانلهاي خورشيدي و تمام
امکانات شهري است که در اختيار
ساکنان شهري قرار گرفته است.

-

عمومي

کارآفريني

1

قوانين
دولتي

0

عوامل
فرهنگي و
گردشگري

سياست
گذاري

بودجه
بندي

رشد نسبي وامهاي
کوچک تجاري
درصد شرکتهاي تازه
تأسيس و دانش بنياد به
کل شرکتها
شاخص تبديل ايده
معافيتهاي مالياتي
براي فعاالن صنايع
خالق
هزينههاي مستقيم و
غيرمستقيم عمومي در
صنايع فرهنگي
وضعيت حمايت از
داراييهاي محسوس و
نامحسوس فرهنگي
سطح بوروکراسي پايين
اختصاص بودجه به
فعاليتهاي خالقانه به
صورت درصدي از

شاخص تبديل ايده مفهومي است که از
شاخصهاي توصيفي ارائه شده استخراج
شده است .اين شاخص به معناي ،ايجاد
يک محيط توانمند براي تسهيل در ايجاد
يک پروژه است .لذا شاخص تبديل ايده
را ميتوان سهولت ايجاد يک کسب و
کار ذهني به واقعيت تعريف کرد.

-

-

GDP

سرمايه-
هاي
فرهنگي

سرمايههاي فرهنگي
ناملموس
سرمايههاي فرهنگي
ملموس

اين تقسيمبندي در هيچ يک از شاخص-
ها معرفي نشده است .اما با علم بر اينکه
جشنواره هاي فرهنگي جزو سرمايههاي
فرهنگي ناملموس هستند و مرمت آثار و
بنا بهعنوان حفظ سرمايههاي فرهنگي
ملموس محسوب ميشوند ،اين دو مفهوم
ارائه اند که مفاهيم کليتر هستند.

1

خروجي
خالق

3

عوامل
اقتصادي
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سرمايه
انساني

مقياس
فعاليت و
اشتغال

جذابيت-
هاي
اقتصادي
و ارزشها

بازاريابي و
هزينه

تحصيالت

اندازه صنايع خالق
اشتغال صنايع خالق
تعداد افراد شاغل در
تحقيق و توسعه
اشتغال صنايع فرهنگي
به کل اشتغال
تعداد خردهفروشان
تعداد هتلهاي برتر
ارزش توليدات صنايع
خالق بهصورت درصدي
از GDP
هزينه ساالنه خانوارها از
رويداد فرهنگي
سهم هزينه تحقيق و
توسعه در GDP
هزينه بازاريابي و ارتقاء
آثار هنري و غيرهنري
ريسک سرمايهگذاري
تعداد دانشجويان و فارغ
التحصيالن دانشگاهي

-

-

-

-

تحقيق و
توسعه

سرمايه گذاري در
R&D

-

استعداد

طبق خالق
جمعيت شهري

طبقه خالق تمامي مفاهيمي تعريف شده
توسط فلوريدا را شامل ميشود که مفهوم
کاملتري نسبت به بقيه تعاريف هستند.

–

*

از طرفي در مرحله دوم الگو الندري که همان اعمال برخي از محدوديتها براساس ديدگاه
فردي و آماري بود؛ محدوديتهاي ايراني -اسالمي براساس آموزههاي قرآن بر برخي از
شاخصها اعمال گرديد و زيرشاخصهايي همچون شاخص همجنسگرايان کدگذاري نشده
است که به-عنوان بخش مهمي در زيرشاخصهاي انعطافپذيري جامعه است .همچنين به
واسطه محدوديت جغرافيايي و آماري در سطح نواحي شهر کاشان برخي از شاخصهاي
عملياتي حذف شدند .شاخص خروجي خالق و عوامل اقتصادي و تکنولوژي از اين دسته اند؛
که مفهوم کالن دارند و در سطح ناحيه عمالً براي آنان در ايران اطالعات آماري موجود
نيست .به دليل نبود يک سيستم جامع اطالعات شهري عمالً بايد به دادههاي ارائه شده در
سالنامههاي آماري شهرها که کمتر بر بعد خالقيت تأکيد دارند؛ متمرکز شد .در گام سوم نيز
با بررسي تاريخچه و آمارنامههاي شهري ،در تالش هستيم تا زيرشاخصهاي عملياتي را
براي سنجش ميزان خالقيت نواحي شهر کاشان انتخاب کنيم .الگو الندري اين اجازه را به
محقق ميدهد تا بر ويژگيهاي خاصه هر شهر تأکيد ويژهاي گردد .براي مثال در نمونه
موردي اين تحقيق ،خانههاي تاريخي شهر ،شهرت جهاني دارند که ميتوانند به عنوان يک
شاخص مهم براي شهر کاشان مورد استفاده قرار بگيرند .در نتيجه با توجه به مراحل باال و
بررسي وجود اطالعات آماري در همه نواحي شهر کاشان شاخص خالقيت مکاني براي
نواحي به قرار زير است:

8

سرمايه انساني

2

انعطافپذيري جامعه

9

کيفيت زندگي

3

عوامل اجتماعي

تحصيالت -جمعيت هر ناحيه
شاخص نگرش (ميزان تحمل انتقادات) -شاخص همبستگي (درجه
اعتماد شما به افراد جامعه پيرامون خود)
شاخص امنيت (تعداد کالنتري و ايستگاههاي پليس در هر ناحيه) –
شاخص بهداشت (تعداد بيمارستانها و مراکز درماني در هر ناحيه)
شاخص مشارکت مدني (شرکت در انتخابات) -شاخص مشارکت
هنري (رفتن به کنسرت ،رفتن به سينما و)...

0

عوامل زير ساختي

1

قوانين دولتي

0

عوامل فرهنگي و گردشگري

مساحت پارکها در هر ناحيه -تعداد کتابخانه در هر ناحيه
حمايت سيستم هاي مالي و دولتي از ايدهاي خالقانه (شاخص
حمايت) -امکان تبديل ايده به واقعيت (شاخص تبديل ايده)
تعداد جاذبههاي گردشگري -تعداد خانههاي تاريخي

در بسياري از تعاريف مهم موجود در شهر خالق ،اهرم محرک توسعه اقتصادي نيروي
انساني تعريف شده است .از اينرو جمعيت بيشتر در هر ناحيه ،به معناي داشتن منبع عظيم
سرمايه انساني براي آن ناحيه است .جمعيت شهر کاشان در سال  8930برابر  973310نفر
ميباشد .اطالعات مربوط به سرشماري در جدول شماره  3به تفکيک منطقه و ناحيه به
نمايش گذاشته شده است .ناحيه  1بر اين اساس داراي بيشترين انباشت سرمايه انساني
است.
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اطالعات در دسترس نيست.
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يکي از شاخصهاي مهم خالقيت مکاني براي تعيين سطح کيفيت زندگي ميزان
برخورداري از امنيت است .با بررسي تعداد کالنتريها در هر ناحيه ،کمترين سطح امنيت
مربوط به ناحيه  2و  0است .اين ميزان امنيت با فرض اينکه هرچه تعداد کالنتري و
ايستگاههاي پليس بيشتري داشته باشيم سطح امنيت کمتري خواهيم داشت به دست آمده
است .در خصوص شاخص بهداشت (تعداد بيمارستانها و مراکز درماني نواحي شهر کاشان)،
از مجموع  0بيمارستان فعال در شهر ،ناحيه  0داراي بيشترين فراواني مجموع بيمارستانها
و مراکز درماني است .از طرفي ،از مجموع حدود 880هکتار مساحت کل پارکها و فضاي
سبز شهر کاشان ،ناحيه  80و در ادامه ناحيه  88داراي بيشترين مساحت فضاي سبز شهري
هستند .تعداد کتابخانهها در ناحيه  3،8بيشترين ميزان است که جانمايي آنان تمرکز در
منطقه مرکزي شهر را نشان ميدهد .سرمايههاي فرهنگي شامل دو بخش ،سرمايههاي
ملموس و ناملموس هستند .به علت عدم معناداري سرمايههاي ناملموس در يک بازه
جغرافيايي محدود همچون ناحيه ،اين مورد حذف و به اطالعات موجود در باب سرمايههاي
ملموس اکتفا شده است .علت انتخاب شاخص تعداد خانههاي تاريخي جذابيت اين جاذبه
گردشگري در شهر کاشان براي جذب گردشگران و انتخاب خانه بروجرديها بهعنوان
زيباترين خانه تاريخي کشور آسيايي در سال  2780از سوي يونسکو بوده است .در اين
راستا با توجه به اطالعات بهدست آمده از اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
شهرستان کاشان ،ناحيه  2هم از حيث شاخص جاذبههاي گردشگري و هم شاخص تعداد
خانههاي تاريخي در رتبه اول قرار گرفته است .نرخ باسوادي کل شهرستان کاشان با توجه
به آمارنامه شهر کاشان  ،8937بدون تفکيک جنسيت برابر  %11و با تفکيک جنسيت ،براي
مردان  %13و براي زنان %19مي باشد .براين اساس تعداد مردان باسواد شهرستان کاشان

برابر  899332و تعداد زنان باسواد شهرستان  827391ميباشد .با توجه به بررسي اطالعات
پرسشنامه ،سطح تحصيالت در نواحي 3،87، 1 ،1و88با توجه به تعداد دانشگاهها که در
منطقه  0متمرکزند ،بيشترين ميزان است.
در اين مقاله ،شاخص همبستگي ميزان اعتماد افراد نسبت به همسايگان و هم
محليهايشان تعريف شده است .اين شاخص عملياتي بهعنوان زيرشاخص انعطافپذيري
جامعه محسوب ميشود .هرچه ميزان اعتماد افراد به يکديگر بيشتر باشد ،درجه همبستگي
آنان بيشتر است .در نهايت نواحي 88 ،0و 80داراي درصد باالي همبستگي هستند.
از طرفي از شاخص نگرش نيز بهمنظور محاسبه شاخص انعطافپذيري جامعه استفاده
شده است؛ که يکي از شاخصهاي مورد تأکيد الندري است .در اين راستا ،هرچه نگرش
مثبت افراد جامعه نسبت به يکديگر بيشتر باشد ،ميزان انتقادپذيري اين افراد نسبت به
يکديگر بيشتر خواهد شد .با توجه به اطالعات آماري بهدست آمده ،در نواحي  88 ،0و 80
همچنان ميزان نگرش همچون همبستگي باالست.
يکي از بخشهاي بسيار مهم عوامل اجتماعي مشارکت است .مشارکت در قالبهاي
متنوعي تعريف ميگردد .دو قالب مهم معرفي شده در اين پژوهش شامل مشارکت مدني و
مشارکت هنري است .نتايج خروجي پرسشنامه نشان ميدهد که مشارکت هنري در اکثر
نواحي بسيار کم است؛ علت اين امر عدم الويت تفريحات فرهنگي در بودجه اکثر خانوارهاست.
همچنين مشارکت مدني ،در نواحي  89 ،1و  83زياد است .در باب شاخص تبديل ايده
نيز در اکثر نواحي بر عدم توانايي تبديل ايدههاي خود به واقعيت وعدم توانايي ايجاد کسب
و کارهاي جديد در شرايط فعلي تاکيد دارند .با توجه به اطالعات پرسشنامه حدود  %17از
پاسخدهندگان زيرساختهاي اقتصادي کم و و نبود حمايت دولتي را علت پايين بودن اين
شاخص ميدانند.

با استفاده از خروجي نرمافزار  Super Decisionوزنهاي مربوط به شاخصها و
زيرشاخصها مورد محاسبه قرار گرفته است .ضريب ناسازگاري آن نيز در جدول به نمايش

در آمده است .با توجه به اطالعات جدول  0در صورتي که ضريب ناسازگاري کمتر از 7/8
باشد؛ نيازي به تجديدنظر نيست و اطالعات قابل استناد خواهند بود.

انعطافپذيري جامعه
سرمايه انساني
عوامل اجتماعي
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري
کيفيت زندگي

انعطاف پذيري جامعه
سرمايه انساني
عوامل اجتماعي
عوامل زير ساختي
قوانين دولتي
کيفيت زندگي

انعطافپذيري جامعه
سرمايه انساني
عوامل اجتماعي
عوامل فرهنگي و گردشگري
قوانين دولتي
کيفيت زندگي

7/7180
7/2131
7/2131
7/8310
7/7180
7/8310

7/7133
7/8137
7/1311
7/2192
7/2192
7/71311

7/8873
7/8873
7/8383
7/8873
7/9311
7/8211

انعطاف پذيري جامعه
عوامل اجتماعي
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري
قوانين دولتي
کيفيت زندگي

7/8099
7/2833
7/7130
7/7130
7/2008
7/8089

سرمايه انساني
عوامل اجتماعي
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري
قوانين دولتي
کيفيت زندگي

7/2081
7/8333
7/7129
7/7139
7/2011
7/8333

انعطافپذيري جامعه
سرمايه انساني
عوامل اجتماعي
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري
قوانين دولتي

7/7309
7/7030
7/7397
7/9820
7/7309
7/9333

انعطافپذيري جامعه
سرمايه انساني
عوامل اجتماعي
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري
قوانين دولتي

7/8832
7/9902
7/8119
7/9010
7/7138
7/8103

7/7933
شاخص امنيت
7/8292
شاخص تبديل ايده
7/7111
شاخص بهداشت
7/7023
تعداد خانههاي تاريخي
7/7383
تحصيالت
تعداد جاذبههاي گردشگري جاذبه 7/7323
7/87331
جمعيت

گزينهها
شاخص عملياتي
شاخص اصلي
هدف

7/73113
7/21192
7/81277
7/39301

انعطافپذيري جامعه
سرمايه انساني
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري
قوانين دولتي
کيفيت زندگي

7/8890
انعطافپذيري جامعه
7/8171
سرمايه انساني
7/8130
عوامل اجتماعي
7/8801
عوامل زيرساختي
عوامل فرهنگي و گردشگري 7/7380
7/2897
قوانين دولتي
7/8813
کيفيت زندگي

7/89107
7/29133
7/7777
7/12078

7/8103
7/2139
7/7371
7/7371
7/2100
7/7317

شاخص حمايت 7/8701
مشارکت مدني 7/7033
شاخص نگرش 7/7030
شاخص همبستگي 7/7100
مشارکت هنري 7/7309
مساحت پارکها 7/7883
تعداد کتابخانه ها 7/7118

7/81180
7/29372
7/83017
7/93028

7/81932
7/09312
7/23131
7/7777

با توجه به اطالعات ابرماتريس حدي بهدست آمده ،رتبه هريک از نواحي شهر کاشان
براساس شاخص خالقيت مکاني در شکل ( )9قرار داده شده است.

Super Decision

خالقيت رهيافت شهرهاي امروزي براي دستيابي به توسعه اقتصادي در سطح دولت محلي
است .در ايران هزينههاي توسعه شهري از طريق تراکم فروشي تأمين مالي ميشود که؛
درآمد پايداري محسوب نميشود .اين در حالي است که مديريتهاي نوين شهري ميتوانند
با استفاده از داشتههاي درون شهري و برندسازي از طريق مفاهيم شهر خالق راه را براي
توسعه شهري هموار سازند .يکي از مشکالت مرسوم در ايران براي استفاده و ارزيابي شهرها
در چارچوب شهر خالق؛ نداشتن شاخصهاي مناسب در اين حوزه بر اساس فرهنگ ايراني
اسالمي و نبود اطالعات آماري کافي در دسترس در سطح دولت محلي است .لذا هدف اين
پژوهش تبيين شاخص خالقيت مکاني براي نواحي شهر کاشان و رتبهبندي نواحي 81گانه
شهر کاشان براساس شاخصهاي تبيين شده است .در ابتدا شاخص خالقيت مکاني براساس
الگو توصيفي الندري براي نواحي شهر کاشان در سه گام اصلي استخراج شد .پس از
جمعآوري اطالعات کمّي و کيفي ،با ارائه پرسشنامه  ANPبراي ده متخصص اقتصاد
شهري و اقتصاد هنر ،وزن هر يک از گرهها نسبت به يکديگر تعيين گرديد .در اين راستا
شاخص قوانين دولتي وزن بيشتري نسبت به ديگر شاخصها گرفت .همچنين شاخصهاي

سرمايه انساني و عوامل اجتماعي بهترتيب در رتبههاي بعدي جاي گرفتند .زيرشاخصهاي
عملياتي ،تبديل ايده ،حمايت و جمعيت نيز بهترتيب بيشترين اوزان را نسبت به هدف به
خود اختصاص دادند .اين در حالي است که بررسي الگوهاي  81گانه نشان داد که در سطح
جهاني سرمايه انساني و انعطافپذيري جامعه و تکنولوژي داراي اهميت بيشتري هستند.
اين تفاوت ديدگاه ميتواند حاصل تفاوت در خرده فرهنگ ها و شرايط جامعه باشد که لزوم
استخراج شاخصهايي مختص شهرهاي ايران را اثبات ميکند .يکي از معظالت در سطح
شهرهاي ايران نبود اطالعات آماري دقيق در سطوح مختلف جغرافيايي است که ميتوانست
در نتايج اين تحقيق اثرات مهمي داشته باشد .براساس اوزان گرهها و همچنين اطالعات
آماري کمّي و کيفي جمع آوري شده ،رتبه هر ناحيه تعيين گرديد .در نتيجه ناحيه  88به
عنوان ناحيه خالق از نظر شاخصهاي خالقيت مکاني شناخته شد .با توجه به اوزان شاخص
عملياتي ،به شاخصهاي تبديل ايده و حمايت به ترتيب ضرايب  7/82923و 7/87013
اختصاص داده شده است .شاخص تبديل ايده و شاخص حمايت براي ناحيه 88بسيارکم
است .در اين بين ،اوزان شاخصهاي جمعيت و تحصيالت با توجه به هدف به ترتيب برابر
 7/87331و  7/73837ميباشد .آمار خالصه شده ناحيه 88نشان ميدهد که سطح
تحصيالت در اين ناحيه براساس اطالعات حاصل از پرسشنامه برابر کارشناسي ارشد است.
از طرفي جمعيت ناحيه 88نسبت به نواحي ديگر در رتبه  1قرار دارد .مشارکت هنري،
شاخص نگرش و شاخص همبستگي در اين ناحيه زياد است که البته با توجه به سن پاسخ
دهندگان و جنسيت و سطح سواد آنان اين نتايج قابل درک خواهد بود .مشارکت مدني نيز
در اين ناحيه همانند بيشتر نواحي کم است .نتايج بررسيها نشان ميدهد که اين ناحيه با
دارا بودن سه سايت گردشگري (باغ و حمام فين کاشان ،موزه فين کاشان و تپه سيلک
کاشان) در جذب گردشگر نيز موفق بوده است .براساس اطالعات به دست آمده از اداره کل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان ،در سالهاي  8930و 8931
تعداد بازديدکنندگان براي موزه فين بهترتيب از  81320به  881308نفر بازديدکننده رسيده
است .با توجه به بليط  97777ريال براي گردشگران داخلي و  277777ريال براي
گردشگران خارجي درآمدزايي اين سايت گردشگري در ناحيه  88شهر کاشان محسوس
است .همچنين اين آمار براي باغ و حمام فين و تپه سيلک در سال 8930به ترتيب

 372021و  32020نفر بازديدکننده بوده است .بهعبارتي ناحيه  88شهر کاشان فقط با دارا
بودن سه سرمايه ملموس فرهنگي (باغ و حمام فين کاشان ،موزه فين ،تپه سيلک) در کنار
ديگر شاخصهاي خالقيت مکاني مثل سرمايه انساني و سطح تحصيالت ميتواند براي
دولت محلي خود درآمدزايي کند و توسعه شهري را تسريع بخشد .تأکيد بيشتر بر چنين
درآمدزايي از داشتههاي درونشهري به عنوان يک جايگزين مناسب براي درآمدهاي حاصل
از تراکم فروشي خواهد بود و ما را در تقويت رشد اقتصادي از طريق تقويت بعد گردشگري
در سطوح محلي کمک خواهد کرد.
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