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چکیده
شهرها همواره مکانی برای ابداع ،نوآوری و خالقیت هستند .در واقع شهر خالق محیط مساعدی برای تربیت خالقیت انسانی است
که زمینه پرورش خالقیت ساکنین خود را فراهم میآورد .پژوهش حاضر ،در صدد ارزیابی وضعیت شاخصهای شهرخالق در مناطق
پنجگانه شهر زاهدان میباشد .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی میباشد .اخذ دادهها و اطالعات به دو صورت
اسنادی و میدانی (پرسشنامه) در پنج شاخص؛ مشارکت ،تنوع شهری ،سرزندگی فضاهای شهری ،تکنولوژی ارتباطی ،کارایی و
اثربخشی ،صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر زاهدان ( 829295نفر) بوده و حجم نمونه از طریق فرمول
کوکران  393نفر محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع گردید .بمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Spssوآزمونهای آماری
تی تکنمونهای ،تحلیل واریانس وتحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد .نتایج حاصل از تحلیل واریانس حاکی است که در میان
مناطق پنجگانه شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهر خالق تفاوت معنیداری وجود دارد .بطوریکه منطقه پنج و یک به ترتیب با
میانگین ( )9/55و ( )9/58در رتبهی اول و دوم و منطقه چهار و سه به ترتیب با میانگین ( )8/58و ( )8/07در بدترین وضعیت قرار دارند.
همچنین ،نتایج آزمون تی تکنمونهای نشان میدهد از میان شاخصهای مورد بررسی ،بدترین وضعیت را شاخص مشارکت با میانگین
( )8/53و شاخص سرزندگی فضاهای شهری با میانگین ( ،)9/97داشتهاند ،شاخص تنوع شهری با میانگین ( )9/44و شاخص کارایی و
اثربخشی با میانگین ( )9/83هم پایینتر از حد متوسط ( )3میباشند و شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین ( )9/54باالترین امتیاز را
در میان شاخصها به خود اختصاص داده است .در جمع بندی نهایی ،بر اساس میانگین کلی شاخصهای شهر خالق ،شهر زاهدان،
پایین تر از میانگین حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی میباشد .اینک بمنظور تحقق شهرخالق در زاهدان ،متناسب با یافتههای
پژوهش ،راهبردهای رهگشا در متن مقاله ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی :شاخصها ی شهر خالق ،سرزندگی فضاهای شهری ،کارایی و اثربخشی ،خالقیت شهری ،زاهدان.
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مقدمه




از هر منبع و از سوی هر شخصی (که به مسائل به

شهرها مرکز ثروت ملل هستند اما در قرن جدید

شکل مبتکرانه پرداخته است) باشد؛ مددکار ،تاجر،

ماهیت تولید ثروت و توسعه تغییر کرده و زیربنای آن

دانشمند ،مهندس ،مدیر اجرایی و یا کارمند دولت.

ایده و تبدیل آن به تولید و خدمات است؛ اما از سوی

این دیدگاه از نهادینه شده فرهنگ خالقیت در

دیگر با روند جهانی شدن و بهوجود آمدن فرهنگی

چگونگی عملکرد ذینفعان شهری دفاع میکند .به

واحد و تضعیف فرهنگ بومی ملل نیاز به تنوع

این ترتیب با تشویق قانونی کردن استفاده از خالقیت

فرهنگی به شدت احساس میگردد (قربانی و همکاران،

و تصور در عرصههای عمومی ،خصوصی و اجتماع

 .)5 :7935شهرها فضاهای ظرفیت هستند و همیشه

محلی ،بانک ایدههای ممکن و راهحلهای بالقوه برای

چرخهای حرکت ،تمرکز و هدایت انرزی خالق بشر

هر مشکل شهری گستردهتر و پربارتر خواهد شد
(اقبالی و همکاران.)41 :7931 ،

شهر خالق این بود که همیشه بیشتر از پتانسیلی که

خالقیت در شهرها نیازمند ایجاد زیرساختهای

در یک مکان وجود دارد یا ما فکر میکنیم ،میتوان از

نرم و سخت شامل زیرساختهای ذهنی ،شیوه نگرش

آن استفاده کرد (.)Redaelli, 2011: 87

شهر به فرصتها و مشکالت و فراهم نمودن شرایط

بودهاند (پوراحمد و همکاران .)5 :7932 ،فلسفه ایده

ایده «شهر خالق» که از دهه  7391به بعد ظهور

مکانی و فضایی پرورش خالقیت از طریق ساختارهای

کرد ،تالشی برای بازسازی شهر در سطح جهانی بود

قانونی و بستههای تشویقی است (مختاری ملکآبادی و

( .)Ratiu, 2013: 125در سالهای اخیر مفهوم شهر

همکاران .)745 :7931 ،امروزه استعدادها ،انگیزهها،

خالق به یکی از مباحث پرطرفدار نزد صاحبنظران،

تمایالت ،رؤیاها و خالقیت شهروندان به تدریج جای

محققان و تصمیمسازان بدل شده است ،بهطوری که

مزیتهای سنتی شهرها مانند موقعیت مکانی ،منابع

اکثر شهرهای معتبر توجه خود را بهسوی سیاستهای

طبیعی و نزدیکی به بازارها را میگیرد .خالقیت

شهر خالق معطوف کردهاند؛ هم مطالعات آکادمیک و

افرادی که در شهرها زندگی میکنند یا مدیریت
7

هم استاد سیاسی بر شهرهای بزرگ و کالنشهرهایی

شهری را بر عهده دارند ،متضمن موفقیت آن شهر در

تمرکز دارند که بتوانند آستانهی تقاضای کافی و

دنیای آینده است (موسوی .)51 :7939 ،در واقع مفهوم

متنوعی از مردم و فعالیتها را بهوجود آورند (لطفی و

شهر خالق را میتوان رویکردی جایگزین برای احیای

همکاران .)5 :7932 ،در واقع ،متخصصین ،هنرمندان،

شهری و تفکری جایگزین برای نگاه به شهر دانست.
5

محققان و  ...در شهرهایی که محیطهایی دلچسب از

به عقیده برخی دیگر رفاه اجتماعی مهم باشد؛ اما

نظر فرهنگی ،اجتماعی ،نهادی و اقتصادی داشته

باید دانست که نقطه کانونی شهر خالق؛ فرهنگ،

باشد ،ساکن میشوند .در شهر خالق ،گرچه هنرمندان

آموزش ،جو یا فضای خالقیت است .خالقیت در احیا و

و فعاالن در اقتصاد خالق نقش مهمی را ایفا میکنند،

توسعه مجدد شهری بسیار مهم است .به عبارتی دیگر

اما تنها خالقیت محسوب نمیشوند .خالقیت میتواند

شهر خالق تغییر از تولید کارخانهای به تولید فکری یا
1-Urban Management
2-Social Welfar
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خالق و دوری از رویکرد دولت محوری 7به حکمروایی

شهر زاهدان که در سرشماری عمومی نفوس و

یا همکاری مابین دولت ،شرکتها و  5 NGOهاست

مسکن  ،7932دارای  235349نفر جمعیت و شامل 2

(قربانی و همکاران .)9 :7935 ،با توجه به تغییرات بسیار

منطقه شهری بوده (مرکز آمار ایران )7932 ،نیز

عمیقی که در محیط شهر در حال وقوع است خالقیت

بهعنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان و بزرگترین

مسئولین ،صاحبان مشاغل ،ساکنین شهر یک عامل

شهر جنوب شرق کشور میباشد که با توجه به

حیاتی در حل بسیاری از مسائل شهر به شمار

پذیرش انواع گروههای مهاجر و تلفیق گروهها و

میروند .همچنین این رویکرد به چگونگی ورود

قومیتها ،با فرهنگهای مختلف ،وجود مراکز

خالقانه شهروندان به عرصههای مختلف مواجهه با

دانشگاهی متعدد92 ،مؤسسه آموزش عالی (اسفندیاری-

مسائل مرتبط با شهر میپردازد .از جمله ویژگیهای

مهنی )7 :7931 ،پذیرش و جذب دانشجویان ،وجود

عمومی شهر خالق این است که مکانی جذاب برای

مؤسسات فرهنگی و هنری و همچنین دارا بودن

کار کردن و زندگی شهروندان خود (خصوصأ نسل

جاذبههای تاریخی و گردشگری و غیره از پتانسیل

جوان) ،مکانی جذاب برای گردشگران (صنعت

خوبی برای تبدیل شدن به یک شهر خالق برخوردار

توریسم) ،توانمند در شکوفایی بخشهای مختلف

میباشد .با توجه به ظرفیتهای موجود و مزیتهای

اقتصادی (از راه بهکارگیری فناوری و مدیریت صحیح

رقابتی؛ از طریق تقویت شاخصهای شهر خالق و

آن) و همچنین مرکز جذب بنگاههای مختلف نو ظهور

همچنین شناسایی ،ایجاد و پرورش ایدههای خالق؛

(خوشه ها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه فناوری

مدیران و برنامهریزان شهری خواهند توانست شرایط و

برتر) میباشد (مختاریملکآبادی و همکاران.)714 :7939،

زمینۀ تبدیل شهر خالق را فراهم نمایندکه همه این

در عصر ما استعدادها ،خواستها ،انگیزهها ،رؤیاها و

موارد انگیزه تدوین پژوهش حاضر را فراهم نموده

9

است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به

خالقیت شهروندان ،به تدریج جای مزیتهای سنتی

شهرها مانند موقعیت مکانی ،منابع طبیعی و نزدیکی

سؤاالت زیر صورت گرفته است:

به بازارها را میگیرد .خالقیت کسانی که در یک شهر

 -7شاخصهای شهر خالق در شهر زاهدان در چه

زندگی میکنند یا امور آن را در دست دارند ،متضمن

سطحی قرار دارند؟

موفقیت آن شهر در دنیای آینده است .با بزرگتر و

-5کدام یک ازمناطق پنجگانه شهر زاهدان به لحاظ

پیچیدهتر شدن شهرها و پدیدار شدن چالشهای

شاخصهای شهرخالق از وضعیت مطلوبتری

مدیریت شهری ،شهرها به تدریج به آزمایشگاههای

برخوردار است؟

تولید انواع راهحل فناورانه ،مفهومی و اجتماعی برای

-9کدام یک از شاخصهای شهرخالق بمنظور تحقق

مسائل ناشی از رشد تبدیل میشوند (رفیعیان و شعبانی،

شهر خالق در مناطق پنجگانه شهر زاهدان تأثیر

.)51 :7931

بیشتری دارد؟

1-The Centeral Government
2-Non Governmental Organizations
3-Traditional Advantages
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خالق مرسوم با مفهوم شهر خالق از دیدگاه شهروندان

پیشینه پژوهش
ساوینی 7و دمبسکی )5174( 5در مقالهای تحت

وجود دارد ،در شهرهای خالق وقتی دیدگاه شهروندان

عنوان «ساخت شهر خالق :نمادها و سیاست

دخالت داده شود ایجاد رضایت عمومی در مراحل

آمستردام شمالی» دریافتند با نگاهی به اقدامات

توسعه آسان میشود و تبعیضها در شهر کم میشود.

نمادین ،زبانها و اشیاء ما ،توضیح میدهد که چگونه

ساساکی )5171( 1در مقالهای با عنوان «بازسازی

از طریق نمادهایی که تصاویر گذشته صنعت تولید و

شهری از طریق خالقیت فرهنگی و مشارکت

نیروی کار انسانی را پیوند میدهد ،این تغییر سیاسی

اجتماعی :به بازنگری تفکر شهر خالق در شهر کانازاوا

منتقل شده است .کاکیوچی )5172( 9در مقالۀ خود

ژاپن» به این نتیجه رسید که یک شهر خالق ،به یک

با عنوان «شهرهای فرهنگی خالق در ژاپن :واقعیت،

سیستم مبتنی بر تولیدات فرهنگی و مصرف فرهنگی

چشمانداز» به این نتیجه رسید که ارتقاء صنایعدستی

نیاز داشته که باعث استفاده از سرمایه فرهنگی

سنتی و دیگر اقدامات ظرفیتساز که به افزایش

انباشته شده است .وی به منظور مشارکت فعال

جذابیت شهر کمک میکند ،بهطور غیر مستقیم از

شهروندان ایجاد و بازسازی مکانهای خالق را

لوازم خدمترسان گردشگری فرهنگی است؛ بنابراین

پیشنهاد داد .سرور و همکاران ( )7932در مقالهای با

سیاست شهر خالق میتواند داراییهای فرهنگی را

عنوان «تحلیل کارایی محالت شهری از لحاظ

افزایش و به تغییر مدلهای رشد قبلی به یک مدل

شاخصهای شهر خالق؛ مطالعۀ موردی :شهر بناب»

خدمترسان و پایدار کمک کند .شاو )5171( 1در

به این نتیجه رسیدهاند در بین محالت سیزدهگانه

مقالهای تحت عنوان «برنامه فضاهای شهر ملبورن؛

شهر بناب به ترتیب محالت  9 ،7 ،4و  75با باالترین

بازبینی شهر خالق (اگرچه پس از آن کامل نیست)»

میزان کارایی با سطح عملکرد عالی و محالت  1 ،9و

دریافته است که کاهش دسترسی و قیمت را از فضای

 9به ترتیب با کمترین میزان کارایی با سطح عملکرد

داخلی شهر برای تولید فرهنگی به عنوان مسائل مهم

ضعیف از لحاظ شاخصهای شهر خالق هستند .ملکی

ملبورن در سال  5111مشخص شد .برنامه فضاهای

و همکاران ( )7931در مقالهای تحت عنوان

خالق در شهر برای جبران این مسائل با ارائه فضاهای

«اولویتبندی» شاخصهای شهر خالق با استفاده از

مقرون بهصرفه برای استفاده خالق در بخشهای

مدل تحلیل شبکه ( ANPموردمطالعه :مناطق شهری
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 7و  1شهر شهر زنجان) به این نتیجه رسیدهاند که

( )5179در پژوهش خود با عنوان «یک مطالعه

شاخص سرمایه اجتماعی با امتیاز  1/532444رتبه

اکتشافی در شهر خالق از دید شهروندان» به این

اول و شاخص تکنولوژی با امتیاز  1/521521دارای

نتیجه رسیدهاند که تفاوت زیادی بین مفهوم شهر

رتبه دوم که امتیاز باالتری نسبت به دیگر شاخصها

دولتی و خصوصی طراحی شده است .پنگ 2و یانگ

دارند .مختاریملکآبادی و همکاران ( )7939در
1-Savini
2-Dembski
3-Kakuchi
4-Shaw
5-Peng
6-Yuang

مقالهای تحتعنوان «سطحبندی مناطق پانزدهگانه
7-Sasaki
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شهر اصفهان از لحاظ شاخصهای شهر خالق با

اغلب به این مسئله اذعان شده است که خالقیت و

استفاده از مدلهای برنامهریزی منطقهای» به این

نوآور بودن یک پدیدۀ شهری است .تقریبا همۀ

نتیجه رسیدند که به طور کلی شهر اصفهان با توجه

تغییرات تکنولوژیکی و سازمانی به لحاظ اقتصادی

به تحلیلهای انجام شده پتانسیل حرکت به سمت

مهم در حوزههای شهر مانند ،شروع شده و رشد

شهرهایخالق را داراست .ربانیخوارسگانی و همکاران

کردهاند و جان اسکوب 7در کتاب متنفذش «اقتصاد

( )7931در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش تنوع

شهرها» استدالل میکند که حتی کشاورزی در

اجتماعی در ایجاد شهرهای خالق و نوآور :مورد

شهرها رشد کرد؛ به طوری که در مبحث «اقتصاد

مطالعه شهر اصفهان» به این نتیجه رسیدهاند که شهر

جدید» که به صورت بخشی مهم در مناطق و

اصفهان بر طبق آمارها و به لحاظ کمی و صوری از

شهرهای خالق نمایان میشود ،در دهههای اخیر

شهرهای مهاجرپذیر ایران بوده و این شهر پتانسیل

مطرح شده و تأثیراتی شگرف بر شهر خالق میگذارد؛

حرکت به سمت شهر خالق و نوآور را داراست.

از اینرو ،زمانی که صحبت از خالقیت میشود ،نگرش

مبانی نظری پژوهش
خالقیت

واژه خالقیت در لغتنامه دهخدا خلق کردن،
آفریدن و به وجود آوردن معنا شده است .خالقیت در
سادهترین سطح به معنای پدید آوردن چیزی که قبال
وجود نداشته است .خالقیت محصولی از ایدههای
جدید تخیلی است که شامل نوآوری رادیکال و یا
راهحلی برای یک مشکل و همچنین یک فرمول
رادیکال از مشکالت است (پوراحمد و همکاران:7932 ،

نو و جدیدی است که به ابعاد ساختاری شهر و منطقه
صورت میگیرد و عمدتا به طور غالب به صورت
اقتصادی و فرهنگی مطرح میشود؛ از اینرو به عنوان
نمونه در نگرشهای خالقگونه به صنعت در شهرها و
مناطق خالق ،بحث صنایع فرهنگی ،چند رسانهای،
خدمات برتر و  ...مطرح میشود .خالقیت در حوزههای
محلی ،خالقیت و نوآوری در صنایع دستی و بومی
مطرح میشود .خالقیت در حوزههای فرهنگی-
اجتماعی شهر و شکلگیری نظام پویای فرهنگی-

 .)1خالقیت انسان و استعداد او به عنوان سرمایۀ

اجتماعی در شهرها نیز از جملهی این مباحث است
(نظمفر و همکاران.)544 :7932 ،

انسانی خالق به عنوان یک منبع نامحدود و همچنین

شهر خالق

انسانی خالق در نظر گرفته میشود .این سرمایۀ
به عنوان محرکه اصلی رشد اقتصادی تلقی میگردد

از اوایل هزارهی جدید برای اولین بار در تاریخ بشر

که رقابت شهرها ،مناطق و کشورها به طور فزایندهای

بیش از  21درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی

به جذب ،حفظ و پرورش افراد مستعد ،به عنوان مثال

میکنند .این در حالی است که بسیاری از آنها در فقر

نخبگان خالق وابسته است (زنگنهشهرکی و همکاران،

و فالکت به سر میبرند و اغلب از نیازهای اساسی و

 .)17 :7932شهرها به طور قابل توجهی زیرساختهای

حقوق اولیه محرومند .با این وجود ،امروزه شهرها باز

فرهنگی و اقتصادهای خالقشان را در دو دهۀ گذشته
سرمایهگذاری کردهاند (.)Comunian, 2011: 1157
1-Jane sacob
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هم با تقاضاهای روزافزون شهروندان روبه رو هستند

در برگیرنده استعدادهای خالق در زمینههای

(ابراهیمزاده و اسدیان .)79 :7935 ،امروزه از مهمترین

تخصصی گوناگون باشد .چنین شهروندانی خالق ،با

بحثهای مربوط به شهرها ،خالقیت میباشد .اولین

تشکیل اجتماعاتی خودجوش به تبادلنظر و ارائه ایده

7

میپردازند و از این طریق همۀ ابعاد وجودی

( )7332نسبت داده میشود و پیگیری فعالیت آنها

متابولیسم شهری را در جهت بهبود راهبری مینمایند

توسط الندری ( )5111با تغییرات جدید صنایع خالق

(بندرآباد .)15 :7931 ،در شهرهای خالق با تأکید بر

و اصالحات در توسعهی شهری انگلستان در اواخر

نخبگان و متخصصین برنامهریزی شهری ،مدیریت

دههی  7391و اوایل دهۀ  7331میالدی در ارتباط

شهری ،شهرسازان و سایر علوم مربوطه ،شهرها تبدیل

بود .بعدها ظهور اصطالح صنایع خالق و تئوری

به مکان جذاب برای مطالعه ،محل کار و حفظ نخبگان

طبقهی خالق (فلوریدا )5115 ،زمینهساز گسترش

شهر میگردد و با بهبود کیفیت دانشگاهها و مراکز

بیشتر مفهوم شهر خالق شد (شفیعی و همکاران:7939،

علمی ،کیفیت کار ،کیفیت زندگی ،5سطح تحمل و

 .)529مفهوم شهر خالق در معانی و مفاهیم متعدد به

شیوه زندگی میتوان در این مسیر حرکت کرد (سرور

کار برده شده است .شهر خالق ،شهرهایی هستند که

و همکاران .)951 :7932 ،شهر خالق نه تنها فضایی

قادرند راهحلهای جدیدی برای مشکالت روزمرهشان

است که در آن خالقیت رشد میکند ،بلکه سازماندهی

ارائه دهند .مفهوم دیگر شهر خالق ،بر تولیدات

و مدیریت آن به طور خالقانه طرحریزی میگردد.

فرهنگی متمرکز است ،یعنی تولید کاالها و خدمات

شهری که بتواند به شکلی خالقانه استعداد همکاری

فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار میگیرند که

جمعی را در راستای ارائه خدمات بیشتر به کار گیرد،

مرکز خالقیت به حساب میآیند (ربانیخوراسگانی،

موفقترین شهر در این قرن خواهد بود (رحیمی و

 .)747 :7931یک شهر خالق محیط مساعدی برای

همکاران .)71 :7935 ،فلوریدا ،9شهر خالق را براساس

تربیت خالقیت انسانی است و زمینه پرورش خالقیت

سه متغیر عمده (موسوم به سه  )Tپایهگذاری کرده

ساکنین خود را نیز فراهم میآورد .این شهرها فضای

است که عبارتاند از :فناوری ،1استعداد 2و تساهل 4و

پویا و سالمی دارند و به صورت یک جامعه باز از تازه-

تسامح .فناوری بهواسطه فراهم ساختن فرصتهایی

واردها استقبال کرده و به سرعت خود را با ایدههای

برای کسب دانش ،نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.

جدید سازگار میکند .همچنین ،گروههای جدید

استعداد دربرگیرنده آن دسته از افرادی است که واقعا

مهاجر را به راحتی در خود جای داده و به همسازی و

اندیشههای ابداعگرایانه و نوآورانهای دارند .تسامح

همزیستی خالقانه آنها کمک مینماید (رضائیان-

دربرگیرنده فرهنگی باز و متنوع بر مبنای قومیت ،نژاد

قراگوزلو و همکاران .)15 :7937 ،بر اساس نظریه شهر

1

تعریف منسجم از شهر خالق به بیانچینی و الندری

و جهتگیری جنسی است .بهطور کلی طبقه خالق

خالق ،شهروندان شهر خالق باید توانایی ابراز نظرات و
پیشنهادات خود را به سهولت داشته و فضای شهر باید
1-Bianchini and Landry

2-Quality of Life
3-Florida
4-Technology
5-Talent
6-Tolerance
7-Creative Class

7

سنجش و ارزیابی وضعیت شاخصهای شهر خالق

در مکانهایی ریشه میدواند که دارای این سه متغیر

خالق به دو گروه از مردم تقسیم میشوند؛ گروه

سرنوشتساز باشند .هریک از این سه عامل اهمیت

نخست متشکل از «هستۀ فوقالعاده خالق» است که

دارند؛ اما بهتنهایی شرط کافی نیستند و یک مکان به

مشتمل بر طیف وسیعی از جمله دانشمندان،

منظور جذب افراد ،ایجاد نوآوری و تحول اقتصادی

مهندسان ،اساتید دانشگاهی ،شاعران ،رماننویسان،

باید هر سه متغیر را دارا باشد (ایراندوست و غالمی-

هنرمندان ،بازیگران ،هنرپیشهها ،طراحان و معماران،

زارچی .)13 :7931 ،به عقیده «ساساکی »7شهر خالق

نویسندگان آثار غیرداستانی ،ویراستاران،شخصیتهای

دارای نمادها و عملکردهای منحصر به فرد فرهنگی

فرهنگی ،گروه مشاوران ،محققان ،تحلیلگران و سایر

است که از تمایزهای محلی بهره میگیرد و آنها را

نخبگان است و گروه دوم شامل حرفهایهای خالق

توسعه میبخشد تا طبقه خالق را به خود جذب کند

است که در طیف وسیعی از صنایع دانشمحور نظیر

(بستهنگار.)59 :7932 ،

بخشهای مدرن ،خدمات مالی ،خدمات بهداشتی و
حقوقی و مدیریت تجاری کار میکنند .فلوریدا معتقد

شهر خالق از منظر حضور طبقه خالق
«ریچارد فلوریدا» که مبدع مفهوم «طبقه خالق»
است ،نگاه خود را به نقش خالق افراد در عصر
خالقیت سوق میدهد .وی معتقد است دیگر مانند
گذشته بنیانهای اقتصاد جوامع بر شرکتها و

است گروه اول اشکال یا طرحهای جدیدی را پدید
میآورند که به سرعت قابل انتقال و بینهایت مفیدند،
در حالی که گروه دوم در حل مسایل خالق درگیر
هستند (قورچی.)44 :7937 ،

مؤسسات بزرگ استوار نیست و در مقابل نقش افراد

اصول اولیه شهرهای خالق

در اقتصاد پررنگتر میشود .به اعتقاد فلوریدا ،امروز

 -7انعطافپذیری :توانایی داشتن نگاهی متفاوت به

شهرها عالوه بر فضای مناسب برای کسب و کار ،به

محیط و رفتاری متناسب با آن.

فضای مناسب برای افراد نیز نیاز دارند (شهابیان و

 -5ابتکار :توانایی به کارگیری راهحل ابتکاری برای

رهگذر .)49 :7937 ،به خصوص ،تمرکز شهری از

مشکل دیرین.

اقتصاد خالق و اهمیت رو به رشد آن نسبت به دیگر

 -9خطرپذیری :توانایی قبول پیامدهای شکست
(ایمان.)17 :7935 ،

 .)2017: 1نظریۀ سرمایۀ خالق فلوریدا بیان میدارد

مدل شهر خالق بر اثرات و پیامدهای محصورکنندهی

افراد خالق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد

خالقیت و اینکه چگونه کیفیت عقاید میتواند در

اقتصادی ناحیهای میشوند و این افراد مکانهایی را

راستای اصل خالقیت عمل کند ،تمرکز میکند

برای زندگی ترجیح میدهند که دارای ویژگیهایی

( .)Hahn,2010:15در شکل ( ،)7چارچوب شکلگیری

نظیر خالقیت و نوآوری ،متنوع و تسامح باشد؛ بنابراین

شهر خالق آورده شده است:

نقشهای سنتی شهری قابل توجه است ( Editorial,

شهرها برای موفقیت در جهان امروز باید افراد بسیار
خالق را جذب و حفظ کنند .به اعتقاد فلوریدا ،طبقه
1-Sasaki
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شهر خالق

شاخصها

زیرساختها

ارکان

انعطافپذیری

بسترهای دانش

ابتکار

صنایع با فناوری باال

مردم
بنگاههای
اقتصادی
فضای جغرافیایی
پیوندها و
ارتباطات

بسترهای اجتماعی

خطرپذیری

هنر و فرهنگ

رهبری

چشمانداز و آوازه

شکل  : 8چارچوب شکلگیری شهرخالق

مأخذ :رحیمی و همکاران7935 ،

شاخصهای ارزیابی شهر خالق

که قابلیت هماهنگی با فعالیتهای روز دنیا را دارند،

 -پایه مناسبی برای بازسازی اقتصاد پویا و خالق شهر

در بهترین موقعیت قرار میگیرند.

شامل؛ فراهم بودن شرایط کار پویا و منعطف که خود

 -ساختار مستحکم اجتماعی که برای مردم و

حضور جمعیتی متنوع و متخصص از انواع مهارتها را

شرکتها جذاب بوده و برای رشد اقتصادی شهر

میطلبد ،وجود داشته باشد.

مناسب بوده و باعث درونزایی روزافزون شهر شود.

 -ساختار اقتصادی مبتنی بر مؤلفههای رشد خالق و

 -فضای شهری که امنیت و آرامش را به شهروندان

هماهنگ با برنامههای خالق (خدمات ،فرهنگی،

القا کرده و از نظر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی

شرکتهای فناوری نوین و  )...باشد.

همچون تخلفات ،قطبی شدن شهر و فقر در سطح

 -توانایی جذب استعدادهای خالق و مستعد برای

مطلوبی قرار گیرد (جاوید و همکاران.)777 :7935 ،

تثبیت رشد فزاینده اقتصاد شهر خالق :در این راه

شاخصهای اصلی و ضروری در یک فضای شهری

تنوع فضایی برای شکوفا ساختن خالقیت و نوآوری از

خالق به عناصر مختلفی از قبیل کیفیت محیط

نکات اصلی در رسیدن به موفقیت هستند.

زیست ،شرایط اجتماعی و فرهنگی ،کاربرد تکنولوژی،

 -فضایشهری که اجازه شکلگیری اجتماعات و

وجود الگوهای اقتصادی و استقرار سیاست عمومی

فضاهایعمومی جهت شناسایی استعدادهای جوان و

بستگی دارد(شفیعپوریوردشاهی وهمکاران.)997 :7932 ،

خالق را پدید آورد.

در شهر خالق میبایست همۀ زیرساختهای سخت-

 -ساختار بالغ شهری که با رفتارهای خالق هماهنگ

افزاری و نرمافزاری خالق ایجاد شود؛ تا بستر و زمینۀ

باشد :بررسی گذشته شهرها نشان میدهد شهرهایی

مناسب برای کشف ،ایجاد ،پرورش و جذب ایدههای
خالق فراهم گردد و شرایط توسعه و تداوم ایدهها و

9
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پژوهش ارائه شده است.

خالقیتهای افراد بهوجود آید .با توجه به مطالعات و
ادبیات پژوهش در شکل ( )5مدل مفهومی این
تغییرات در نورپردازی خیابان

ایمنی عابرین پیاده

فرهنگ شهرنشینی مردم

بهسازی فضای خیابان

ایجاد جای پارک دوچرخه و
موتور در مراکز پر رفت و آمد

دسترسی به مراکز
فرهنگی ،هنری

ایجاد فضای نشستن در
مراکز پر رفت و آمد

برگزاری مراسم و جشنهای
خیابانی (مذهبی و )...

اصالح تابلوها و نماهای
ساختمان

ایجاد فضای کافی جهت
عبور عابرین
استفاده آسان از اینترنت
توسط همه شهروندان

بستر سازی برای
مشارکت (امنیت روانی)
سرزندگي فضای
شهری

مشارکت در تهیه و اجرای
طرحها

مشارکت در
مدیریت شهری

مشارکت در تدوین
چشمانداز
استفاده از پیشنهادات
مردم در اداره امور

عملکرد شورای شهر
جلوگیری از فساد

دسترسی مناسب مردم به
دفاتر پیشخوان دولت

تکنولوژی

شهر خالق

مشارکت

کارایي و
اثربخشي

عملکرد سازمانهای خدماترسانی
جمعآوری زباله و پاک سازی شهر

کیوسکهای اطالع
رسانی در محل
سکونت

ارتباطي

تنوع شهری

وجود مؤسسات و سازمانها

دسترسی به عابر بانکها
در محل سکونت
دسترسی به کافینتها در
محل سکونت

وجود فضای سبز ،آبنماها

ارائه خدمات حمل و نقل مناسب

وجود بناهای خاص (مذهبی و فرهنگی)

کنترل و کاهش ترافیک

گسترش فضای سبز شو اوقات فراغت

وجود مراکز اوقات فراغت و تفریحی

ارائه برنامههای فرهنگی

آمادهسازی فضاهای ورزش

وجود فرصتهای شغلی

شکل  :5مدل مفهومي پژوهش

مأخذ :ایمان1392 ،؛ فتوحیمهربانی و همکاران1395 ،؛
ترسیم :نگارندگان7932،

وجود مراکز خرید
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در آخرین مراحل توزیع پرسشنامهها در مناطق شهر
زاهدان ،از روش نمونهبرداری تصادفی ساده استفاده
گردید؛ جدول ()7؛ بنابراین پس از اینکه اعتبار و
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تأیید
شد ،برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده گردید .در واقع ،آلفای کرونباخ
نشانگر انسجام درونی و همسازی داخلی گویهها به
شمار میرود .در این پژوهش ،مقدار آلفای محاسبه
شده در شاخصهای مختلف؛ اعداد مطلوبی است
(جدول  )5و میتوان گفت که دقت الزم برای احراز
پایایی سازهها در پرسشنامه بهکار گرفته شده و
گویههای طراحی شده برای سنجش شاخصها با
یکدیگر همبستگی درونی دارند .برای تجزیه و تحلیل
دادههای گردآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو
با استفاده از آزمونهای آماری تی تکنمونهای
(،)T-Testتحلیل واریانس ( )Anovaو تحلیل رگرسیون
چند متغیره استفاده شده است.

روش پژوهش و فرآیند انجام آن
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و به لحاظ
هدف کاربردی است .با توجه به ماهیت موضوع و
شاخصهای مورد بررسی ،برای گردآوری اطالعات از
روش تحقیق اسنادی و مطالعات میدانی (پرسشنامه،
مصاحبه) استفاده گردید .سؤاالت براساس مؤلفههای
تعیین شده به صورت  2گزینهای و طیف لیکرت
تنظیم گردید .جامعه آماری در این پژوهش شامل
ساکنان شهر زاهدان طبق آخرین سرشماری عمومی
نفوس و مسکن 235349 ،نفر میباشد (مرکز آمار
ایران .)7932 ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده گردید؛ بدین منظور حجم نمونه با
ضریب اطمینان  1/32و مقدار  Pبرابر با  1/1و  qبرابر
با  1/9و با مقدار خطای  1/2برابر با  959پرسشنامه
محاسبه شد .برای انتخاب نمونه در جامعۀ آماری ،با
توجه به اینکه شهر زاهدان شامل پنج منطقه
شهرداری میباشد ،لذا متناسب با جمعیت هر منطقه،
تعدادی پرسشنامه به آن منطقه اختصاص داده شد.

جدول  :8جمعیت ،مساحت و سهم مناطق پنجگانه شهر زاهدان در نمونهگیری تصادفی

منطقه 7

جمعیت
نفر
31295

مساحت
(هکتار)
7971

تعداد
پرسشنامه
29

منطقه 1

منطقه 5

779319

413

45

منطقه 2

مناطق

مناطق

مجموع
91
7212
741175
منطقه 9
مأخذ :مرکز آمار ایران7932 ،؛ اسفندیاری مهنی 39 :7931 ،و محاسبات نگارندگان7932 ،

جمعیت
نفر
772792

مساحت
(هکتار)
7945

تعداد
پرسشنامه
49

712944

5559

29

235349

9759

959

جدول  :9بررسی وضعیت پایایی شاخصهای پژوهش براساس آلفای کرونباخ

شاخص

مشارکت

تنوع شهری

سرزندگی فضاهای شهری

کارایی و اثربخشی

تکنولوژیارتباطی

مجموع

آلفای کرونباخ

1/919

1/434

1/111

1/431

1/914

1/379

تعداد گویه

2

4

71

3

2

92

محاسبات نگارندگان7932 ،

محدوده مورد پژوهش
شهر زاهدان مرکز شهرستان زاهدان و استان
سیستان و بلوچستان در شرق ایران در نزدیکی مرز

ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارد .این
شهر از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی
 41درجه و  27دقیقه و  52ثانیه شرقی و عرض
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جغرافیایی  53درجه و  91دقیقه و  12ثانیه شمالی
قرار دارد .ارتفاع شهر زاهدان از سطح دریا 7919 ،متر
است .این شهر از مهمترین مراکز اداری ،سیاسی،
تجاری و نظامی در جنوب شرق ایران به حساب
میآید و پیشینهای حدودا صد ساله دارد (ابراهیمزاده و
کاظمیزاد .)1 :7935 ،این شهر در سال  ،7932دارای
 235349نفر جمعیت بوده است (مرکز آمار ایران،

 .)7932در تقسیمات فضایی جدید ،شهر زاهدان شامل
 2منطقه 22 ،ناحیه و  771محله است (اسفندیاری-
مهنی .)35 :7931 ،در جدول  ،9جمعیت و تعداد
خانوار شهر زاهدان طی سالهای  7992-7932آورده
شده است .شکل  ،9موقعیت شهر زاهدان را نشان
میدهد.

جدول  :3جمعیت و خانوار شهر زاهدان در سالهای 8338-8328

سال

7992

7912

7922

7942

7912

7992

7931

7932

جمعیت

71132

93195

39111

597359

173279

241113

212774

235349

تعدادخانوار

9942

9111

73291

19943

17411

713411

791721

711315

مأخذ :مرکز آمار ایران 7992-7932

شکل  :3موقعیت محدوده مورد مطالعه

مأخذ :استانداری سیستان و بلوچستان؛ ترسیم :نگارندگان7932 ،

یافتههای توصیفی پژوهش
به منظور ارزیابی شاخصهای شهر خالق در شهر
زاهدان ،تعداد  959نفر به عنوان نمونه مورد
پرسشگری قرار گرفته است .براساس یافتههای

پژوهش از بین همۀ پاسخگویان 11/7 ،درصد
پاسخگویان مرد و  55/3درصد آنها زن بودند .از میان
تمام پاسخگویان ،سن  55/9درصد بین ()72-52
سال ،سن  53/7درصد و بیشترین پاسخگویان بین
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( )54-92سال بودهاند ،سن  59/2درصد پاسخگویان
بین ( )94-12سال ،سن  79درصد پاسخگویان بین
( )14-41سال و تنها  5/5درصد از پاسخگویان 41
سال به باال سن داشتند .در بررسی سطح تحصیالت،
مشاهده گردید که از میان کل پاسخگویان  2درصد
بیسواد بودند ،تحصیالت  52/1درصد از پاسخگویانزیر
دیپلم ،تحصیالت  97/4درصد پاسخگویان دیپلم4/5 ،
درصد پاسخگویان دارای تحصیالت فوقدیپلم،
بیشترین پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس 59/2
درصد بودند و تنها  9/7درصد از پاسخگویان دارای
تحصیالت فوقلیسانس و باالتر بودند .در بررسی
وضعیت اشتغال ،از میان کل پاسخگویان  72/5درصد
بیکار 51/1 ،درصد پاسخگویان محصل 9/1 ،درصد
پاسخگویان بازنشسته 11/3 ،درصد پاسخگویان دارای
شغل آزاد و  72/2درصد پاسخگویان دارای شغل
دولتی بودند.
یافتههای استنباطی پژوهش
برای ارزیابی و سنجش شاخصهای شهر خالق
درشهر زاهدان ،از آزمون تی تک نمونهای استفاده
شده است .برای جمعآوری دادهها با استفاده از
پرسشنامۀ بسته ،دارای جهت مثبت و طیف پنج-
گزینهای لیکرت  7تا ( 2خیلی کم :امتیاز  ،7کم:
امتیاز  ،5متوسط :امتیاز  ،9زیاد :امتیاز  ،1خیلی زیاد:
امتیاز  )2صورت گرفت؛ بنابراین هرچقدر میانگین هر
یک از شاخصها از حد وسط که در طیف لیکرت ()9
است ،کمتر باشد؛ بیانگر وضعیت بد شاخصهای شهر
خالق در شهر زاهدان است ،ولی هر چه میانگین هر
یک از این شاخصها باالتر از حد وسط باشد،
نشاندهندۀ و ضعیت مطلوب شاخصهای شهر خالق
در شهر زاهدان است .در این آزمون ،اگرمقدارسطح
معنیداری ( ،)Sigاز ( )1/12کمتر باشد ،بیانگر این
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است که میتوان میانگین حاصل از نمونه را به کل
ساکنان شهر زاهدان تعمیم داد .همچنین ،در هر
شاخص اگر حد باال و پایین ،هر دو مثبت باشند،
بیانگر این است که وضعیت آن شاخص از حد وسط
باالتر است؛ اما در صورتی که در هر شاخص حد باال و
پایین آزمون هر دو منفی باشد ،نشاندهندۀ وضعیت
نامطلوب شاخص موردنظر است .با بررسی وضعیت
شاخصهای شهر خالق زاهدان (مشارکت ،تنوع
شهری ،سرزندگی فضاهای شهری ،کارایی و اثربخشی،
تکنولوژی ارتباطی) ،نتایج حاصل در جدول ( ،)1نشان
میدهد با توجه به اینکه سطح معنی داری از ()1/12
کمتر است ،نتایج را میتوان به کل جامعه تعمیم داد.
شاخص مشارکت با میانگین ( ،)7/99شاخص تنوع
شهری با میانگین ( ،)5/11شاخص سرزندگی فضاهای
شهری با میانگین ( ،)5/51شاخص کارایی و اثربخشی
با میانگین ( )5/29و شاخص تکنولوژی ارتباطی با
میانگین ( )5/91تا حدودی نزدیک به حد متوسط
است .با توجه به اینکه حد باال و پایین شاخصها
منفی است؛ در مجموع ،میانگین کلی شاخصهای
شهر خالق زاهدان ،با میانگین ( ،)5/91پایینتر از
میانگین حد متوسط ( )9و دارای وضعیت نامطلوبی
هستند.
از دیدگاه شهروندان ،بدترین وضعیت را شاخص
مشارکت با میانگین ( )7/99و شاخص سرزندگی
فضاهای شهری با میانگین ( ،)5/51داشتهاند .در
خصوص شاخص مشارکت بیشترین انتقاد؛ نبود
بسترسازی الزم برای مشارکت (امنیت روانی) و عدم
مشارکت دادن مردم در تهیه و اجرای طرحهای
شهری بوده است ،لذا ایجاد زمینه و بسترسازی جهت
تأسیس شورایاری در سطح محالت بهعنوان حلقۀ
اتصال بین مدیریت شهری ،شورای شهر و شهروندان
به جهت مشارکت بیشتر مردم در فرآیند مدیریت
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شهری؛ الزم است جهت تبادل نظرات و ایدههای
شهروندان و نیز بیان مشکالت محل سکونت؛
شوراهای شهر جلساتی با شهروندان برگزار نمایند؛ در
صورت عدم شرایط برای برگزاری جلسات (نبود مکان
و فضای کافی ،زمان و  ،)...میتوان با قرار دادن
صندوق پیشنهادات و انتقادات در محل سکونت؛ از
نظرات و ایدههای مردم استفاده کرد؛ در مورد شاخص
سرزندگی فضاهای شهری بیشترین انتقاد؛ نبود فضای
کافی جهت عبور عابرین پیاده ،نبود فضای نشستن در
مراکز پر رفت و آمد و نبود جای پارک دوچرخه و
موتور در مراکز پر رفت و آمد بوده است.
شهروندان در مورد شاخص تکنولوژی ارتباطی با
سنجش گویۀ «دسترسی مناسب به دفاتر پیشخوان
دولت در منطقه محل سکونت» با میانگین ( )9/99که

باالترین امتیاز در بین همۀ گویهها بوده و تا حدودی
نظرمساعدی دارند.همچنین باسنجش گویۀ «دسترسی
مناسب به عابر بانکها در منطقه محل سکونت» با
میانگین ( )9تا حدودی مناسب ارزیابی شده (البته
معنی داری آن با ضریب  1/93که باالتر از  1/12بوده،
رد میشود) و نمیتوان نتایج آن را به کل جامعه
تعمیم داد .در مجموع از میان شاخصهای مورد
بررسی ،شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین ()5/91
باالترین امتیاز را در میان شاخصها به خود اختصاص
داده و تا حدودی به حد متوسط نزدیک است .البته
باید در نظر داشت که دیدگاه ذهنی شهروندان در
مورد شاخصهای بررسی شده ،مورد سنجش قرار
گرفته و عینیت شاخصها مد نظر نبوده است.

جدول  :4آزمون تی تکنمونهای برای ارزیابی شاخصهای شهر خالق زاهدان

شاخصها

میانگین

انحراف
معیار

T

Sig
(معنیداری)

با ضریب اطمینان %32

اختالف
میانگین

حدپایینخالقیت

حدباالخالقیت

مشارکت

7/99

1/271

-11/11

1/111

-7/742

-7/555

-7/713

تنوع شهری

5/11

1/117

-79/29

1/111

-1/229

-1/411

-1/111

سرزندگی فضاهای شهری

5/51

1/447

-57/49

1/111

-1/134

-1/949

-1/159

کارایی و اثربخشی

5/29

1/994

-3/15

1/111

-1/141

-1/247

-1/941

تکنولوژی ارتباطی

5/91

1/112

-9/41

1/111

-1/725

-1/599

-1/111

5/91
جمع
مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

1/231

-73/13

1/111

-1/451

-1/435

-1/249

برای سنجش نابرابری میان مناطق شهر زاهدان به
لحاظ شاخصهای شهر خالق ،از آزمون تحلیل
واریانس ( )Anovaاستفاده شده است .آزمون تحلیل
واریانس 7تکعاملی به منظور بررسی معنیدار بودن
تفاوت میانگین نمره نظرات نمونه ،زمانیکه بیش از دو
گروه وجود داشته باشد استفاده کرد (حبیبی:7935 ،
 .)14این آزمون هریک از مناطق شهر زاهدان را با بقیه
مناطق مقایسه کرده و تفاوت بین مناطق را از نظر
)1-Analysis Of Variance (Anova

شاخصهای شهر خالق مشخص کرده و برای بیان
تفاوت معناداری بین مناطق به لحاظ متغیرهای
مستقل و وابسته ،مورد استفاده قرار میگیرد .آزمون
آماری فیشر ( )Fنسبت برآورد پراکندگی بینگروهی و
درونگروهی را نشان میدهد که هر چه مقدار آن
بیشتر باشد؛ یعنی اختالف میانگین بین گروهها بیشتر
از اختالف درونگروهها بوده است .نتایج حاصل از
آزمون تحلیل واریانس در جدول  ،2نشان میدهد که
با توجه به اینکه سطح معنیداری از ( )1/12کمتر
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این است که وضعیت شاخص تکنولوژی ارتباطی
درمیان هر یک از مناطق شهر زاهدان با هم تفاوت
زیادی دارد .همچنین کمترین اختالف میانگین بین
مناطق شهر زاهدان به لحاظ شاخص مشارکت با توجه
به مقدار آزمون  )13/29( Fاست و نشاندهندۀ این
است که وضعیت شاخص مشارکت در میان مناطق
شهر زاهدان کمترین میزان تفاوت وجود دارد.

است ،با اطمینان  %32میتوان گفت که درمیان
مناطق شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهر خالق
تفاوت معنیداری وجود دارد؛ یعنی وضعیت هر یک از
شاخصهای شهر خالق در بین مناطق شهر با یکدیگر
یکسان نیست .بیشترین اختالف میانگین بین مناطق
شهر زاهدان به لحاظ شاخص تکنولوژی ارتباطی با
توجه به مقدار آزمون  )521/54( Fوجود دارد و بیانگر

جدول  :8آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی رابطۀ میان مناطق شهر زاهدان از لحاظ شاخصهای شهر خالق

شاخصها

مشارکت

تنوع شهری

سرزندگی فضاهای
شهری

کارایی و اثربخشی

تکنولوژی ارتباطی

کل شاخصها

آزمون واریانس

جمعمربعات

درجۀآزادی اختالف مربعات

بینگروهی

99/75

1

9/59

درونگروهی

29/71

979

1/74

جمع

94/91

955

بینگروهی

92/72

1

57/59

درونگروهی

35/77

979

1/53

جمع

711/51

955

بینگروهی

31/91

1

55/11

درونگروهی

21/15

979

1/72

جمع

711/99

955

بینگروهی

729/39

1

93/19

درونگروهی

39/99

979

1/53

جمع

525/97

955

بینگروهی

794/47

1

91/72

درون گروهی

15/57

979

1/79

جمع

719/95

955

بینگروهی

95/19

1

51/21

درونگروهی

91/97

979

1/13

جمع

775/91

955

آزمون F

13/29

19/13

711/91

791/29

521/54

572/74

سطحمعنیداری
()Sig

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

نتایج تحلیل واریانس  Fفقط معنیداری تفاوت
میانگین بین گروهها (مناطق) را بررسی میکند؛ ولی

بهطور دقیق مشخص نمیکند که این تفاوتهای
میانگین در میان کدامیک از گروههای مورد مطالعه
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وجود دارد؛ بنابراین برای تعیین دقیق تفاوت میان
گروهها ،از آزمون پس از تجربه 5)LSD( 7استفاده
گردید .در جدول ( ،)4نتایج آزمون  LSDبرای بررسی
تفاوت شاخصهای شهر خالق در مناطق پنجگانه شهر
زاهدان نشان داده شده است؛ در خروجی آزمون LSD
میانگین هر منطقه با میانگین چهار منطقه دیگر به
صورت زوجی مقایسه شده است .با توجه به اینکه
سطحمعنیداری در مقایسۀ این گروهها از  1/12کمتر

است؛ تفاوت میانگین در میان مناطق شهر زاهدان به
لحاظ شاخصهای شهر خالق معنیدار است؛ به غیر از
مناطق یک و پنج که سطح معنیداری از  1/12باالتر
است و میتوان گفت که تفاوت میانگین بین آنها به
لحاظ آماری معنیدار نیست .هرکجا مقدار سطح
معنیداری( ،)Sigاز  1/12کمتر باشد ،تفاوت معنیدار
است که با عالمت ستاره (*) مشخص گردیده است.

جدول  :9نتایج آزمون  LSDبرای بررسی تفاوت شاخصهای شهر خالق در مناطق پنجگانه شهر زاهدان
منطقه

منطقه 7

منطقه 5

منطقه 9

منطقه 1

منطقه 2

سطح اطمینان %32

مناطق

اختالف میانگین

اختالف استاندارد

سطح معنیداری

منطقه 5

*1/72

1/121

1/111

1/113

منطقه 9

*7/77

1/129

1/111

7/119

7/574

منطقه 1

*1/34

1/121

1/111

1/924

7/115

منطقه 2

-1/14

1/121

1/514

-1/711

1/199

منطقه 7

*-1/72

1/121

1/111

-1/542

-1/113

منطقه 9

*1/32

1/129

1/111

1/911

1/129

منطقه 1

*1/91

1/121

1/111

1/433

1/371

منطقه 2

*-1/55

1/121

1/111

1/991

-1/773

منطقه 7

*-7/77

1/129

1/111

-7/574

-7/119

منطقه 5

*-1/32

1/129

1/111

-7/129

-1/911

منطقه 1

*-1/71

1/129

1/111

-1/527

-1/111

منطقه 2

*-7/71

1/129

1/111

-7/592

-7/119

منطقه 7

*-1/34

1/121

1/111

-7/115

-1/924

منطقه 5

*-1/91

1/121

1/111

-1/371

-1/433

منطقه 9

*1/71

1/129

1/111

1/111

1/527

منطقه 2

-7/19

1/121

1/111

-7/717

-1/354

منطقه 7

1/14

1/121

1/514

-1/199

1/711

منطقه 5

*1/55

1/121

1/111

1/773

1/991

منطقه 9

*7/71

1/129

1/111

7/119

7/592

منطقه 1

*7/19

1/121

1/111

1/354

7/717

مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

حد پایین

حد باال
1/542

57

1-Post-hoc test

-2آزمون  Lsdیا روش حداقل اختالف معنیدار ،برای مقایسۀ دوبهدو میانگین گروهها بهکار میرود (.)Least Squar Difference
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وضعیت مطلوبتری هستند؛ در مقابل ،منطقۀ سه و
چهار شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهر خالق
بدترین وضعیت را دارند .در شکل ( ،)1به مقایسه
میزان تحققپذیری شهر خالق به لحاظ هر پنج
شاخص (مشارکت ،تنوع شهری ،سرزندگی فضاهای
شهری ،کارایی و اثربخشی ،تکنولوژی ارتباطی) ،در
مناطق پنجگانه شهر زاهدان پرداخته شده است .در
شکل ( ،)2رتبهبندی مناطق پنجگانه شهر زاهدان به
لحاظ شاخصهای شهر خالق نشان داده شده است.

بررسی میانگین شاخصهای شهر خالق در هر یک
از مناطق پنجگانه شهر زاهدان در جدول ( ،)1نشان
میدهد که منطقه پنج با میانگین  5/99در رتبۀ اول،
منطقه یک با میانگین  5/97در رتبۀ دوم ،منطقه دو
با میانگین  5/42در رتبۀ سوم ،منطقه چهار با میانگین
 7/92در رتبۀ چهارم و منطقه سه با میانگین  7/11در
رتبۀ پنجم قرار دارد .با توجه به نتایج به دست آمده
میتوان چنین اظهار کرد که منطقه پنج و منطقه یک
شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهرخالق دارای

جدول  :0بررسی میانگین شاخصهای شهر خالق در مناطق پنجگانه شهر زاهدان

مناطق شهر

حجم نمونه ()N

میانگین

انحراف معیار

اختالف استاندارد

سطح اطمینان %32
حد پایین

حد پایین

منطقه 7

29

5/97

1/911

1/199

5/19

5/93

منطقه 5

45

5/42

1/594

1/192

5/29

5/15

منطقه 9

91

7/11

1/511

1/151

7/42

7/12

منطقه 1

49

7/92

1/794

1/159

7/91

7/93

منطقه 2

29

5/99

1/113

1/123

5/14

9/11

جمع

959

5/91

1/231

1/195

5/91

5/19

مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

شکل  :4تفاوت میانگین مناطق پنجگانه شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهر خالق

مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،
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شکل  :8رتبهبندی مناطق پنجگانه شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهر خالق

تهیه و ترسیم  :نگارندگان7934 ،

بررسی رابطۀ بین هر یک از شاخصهای شهر
خالق در تحقق شهر خالق زاهدان
برای بررسی و مطالعه رابطۀ بین شاخصهای شهر
خالق و مشخص کردن تأثیر هر یک از شاخصها بر
تحقق شهر خالق در زاهدان ،از آزمون رگرسیون چند
متغیره استفاده شد .با توجه به نتایج حاصل شده از
آزمون که در جدول ( ،)9مقدار ( Rضریب همبستگی
چندگانه) برابر  1/331میباشد و همبستگی بسیار
باالیی بین شاخصهای شهر خالق (متغیر مستقل) و

تحقق شهر خالق (متغیر وابسته) برخوردار است؛
بنابراین مقدار این ضریب ،رابطۀ شاخصهای شهر
خالق در تحقق شهر خالق را تأیید میکند؛ یعنی به
ازای یک واحد تغییر در اثر انحرافمعیار شاخصهای
شهر خالق  1/331درصد تغییر در تحقق شهر خالق
ایجاد میشود؛ بنابراین در صورت باال رفتن میانگین
هر یک از شاخصهای شهر خالق ،نقش و تأثیر آنها
در تحقق شهر خالق افزایش مییابد.

جدول  :5آماره تعیین رگرسیون میان میزان تحققپذیری شهر خالق و شاخصهای آن

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تصحیح شده

خطای معیار

1/331
مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

1/331

1/331

1/159

با توجه به جدول ( ،)3مقدار  Fمحاسبه شده
 9/229میباشد و مقدار (Sigسطح معنیداری) ،کمتر
از ( )1/12بهدست آمده و این نشاندهندۀ آن

است که بین میزان شاخصهای پنجگانۀ بررسی شده
و تحقق شهر خالق در شهر زاهدان ،در سطح اطمینان
باالی  32درصد رابطۀ معنیداری وجود دارد.
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جدول  :2تحلیل واریانس رگرسیون خطی میان تحققپذیری شهر خالق و شاخصهای آن

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

775/91

2

55/14

باقیمانده

1/111

971

1/111

775/91
کل
مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

955

همانگونه که جدول  ،71نشان میدهد ،نقش همۀ
شاخصهای بررسی شده در تبیین شهر خالق یکسان
نیست و با توجه به اینکه مقادیر بتا استاندارد بوده،
میتوان از طریق آن در مورد تأثیر نسبی متغیرها
پیشگویی و قضاوت کرد؛ از این رو هر چه مقدار بتا
باالتر باشد ،اهمیت نسبی و نقش و تأثیر آن در تبیین
متغیر وابسته بیشتر است .میان شاخصهای مشارکت،
تنوع شهری ،سرزندگی فضاهای شهری ،کارایی و
اثربخشی ،تکنولوژی ارتباطی و تحقق شهر خالق
رابطۀ مستقیم وجود دارد .از میان شاخصهای بررسی

کمیت F

سطح معنیداری ()Sig

1/111

9/22

شده ،شاخص کارایی و اثربخشی با مقدار بتای 1/911
بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیشبینی تحقق
شهر خالق در محدودۀ مورد مطالعه داشته است .چرا
که با توجه به مقدار بتا برای متغیر کارایی و اثربخشی،
به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر کارایی
و اثربخشی به اندازه  1/911در انحراف معیار
(خطای ،)βشهر خالق تغییر ایجاد میشود .همچنین
شاخص مشارکت با مقدار بتای  1/712کمترین نقش
و قدرت تأثیرگذاری را بر تحقق شهر خالق محدوده
مورد مطالعه دارد (شکل .)4

جدول  :87آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی شاخصهای شهر خالق (متغیرهای مستقل) ،در تحقق شهر خالق (متغیر وابسته)

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استانداردشده

T

سطح
معناداری

مشارکت

1/511

1/111

1/712

274

1/111

تنوع شهری

1/511

1/111

1/527

199

1/111

سرزندگی فضاهای شهری

1/511

1/111

1/551

194

1/111

کارایی و اثربخشی

1/511

1/111

1/911

111

1/111

تکنولوژی ارتباطی

1/511

1/111

1/525

421

1/111

نام متغیر

مأخذ :محاسبات نگارندگان7932 ،

خطا
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مشارکت
1/712

تکنولوژی ارتباطي
1/525

سرزندگي فضاهای شهری
1/552

تنوع شهری
1/527

حکمروایي مطلوب

کارایي و اثربخشي

شهری تحقق شهر

1/911

خالق
شکل  :2تأثیر نسبي شاخصهای پنجگانه شهر خالق در تحقق شهر خالق

مأخذ :محاسبات نگارندگان1395 ،

نتیجه
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت شاخصهای
شهر خالق در مناطق پنجگانه شهر زاهدان انجام شده
است .نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد که در میان
مناطق شهر زاهدان به لحاظ شاخصهای شهر خالق
تفاوت معنیداری وجود دارد .از میان مناطق پنجگانه
شهر زاهدان ،منطقه پنج و یک به ترتیب با میانگین
( )5/99و ( )5/97در رتبهی اول و دوم قرار دارند و
منطقه چهار و سه به ترتیب با میانگین ( )7/92و
( )7/11در بدترین وضعیت هستند و بایستی در
اولویت توجه مسؤالن شهر قرار گیرند .نتایج تحلیل
رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد میان شاخصهای
شهر خالق (به عنوان متغیر مستقل) و میزان
تحققپذیری شهر خالق (به عنوان متغیر وابسته)،
رابطۀ معنیداری وجود دارد؛ متغیر کارایی و اثربخشی
با مقدار بتای  1/911بیشترین تأثیر را بر میزان
تحققپذیری شهر خالق دارد و متغیر مشارکت با
مقدار بتای  1/712کمترین تأثیر را بر میزان
تحققپذیری شهر خالق زاهدان دارد .نتایج آزمون تی
تکنمونهای نشان میدهد از میان شاخصهای مورد
بررسی ،بدترین وضعیت را شاخص مشارکت با
میانگین ( )7/99و شاخص سرزندگی فضاهای شهری
با میانگین ( ،)5/51داشتهاند ،شاخص تنوع شهری با
میانگین ( ،)5/11شاخص کارایی و اثربخشی با
میانگین ( ،)5/29پایینتر از حد متوسط ()9

میباشند ،شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین
( )5/91باالترین امتیاز را در میان شاخصها به خود
اختصاص داده است .در مجموع ،میانگین کلی
شاخصهای شهر خالق زاهدان ( ،)5/91از حد
متوسط پایینتر میباشد و دارای وضعیت نامطلوبی
هستند؛ بنابراین برای تحقق شهر خالق ضروری است
سازمانها و مدیران شهری از طریق برنامهریزی
مناسب و تقویت شاخصهای شهر خالق در همه
مناطق شهر زاهدان به صورت متعادل؛ شرایط و زمینه
مناسب برای ایجاد ،پرورش و گسترش ایدههای افراد
خالق در شهر را فراهم آورند .نتایج این مقاله،
یافتههای تحقیقات پیشین از جمله ،سرور و همکاران
( ،)7932مختاریملکآبادی و همکاران (،)7939
ربانیخوراسگانی و همکاران ( )7931و غیره را تأیید
میکند.
پیشنهادات و راهکارها
در پایان شایسته است با توجه به نتایج حاصل شده،
راهکارهایی جهت ارتقای شاخصهای شهر خالق در
شهر زاهدان ارائه گرددکه عبارتند از:
 بهرهگیری ازدیدگاه دانشگاهیان و افراد و نخبه (به -عنوان رکن اساسی تصمیمگیریهای شهری) و
حمایت از تبادل اطالعات آنها با مراکز علمی دنیا؛ با
توجه به اینکه شهر زاهدان به عنوان بزرگترین شهر
جنوب شرق کشور و دارای مراکز آموزش عالی و
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دانشگاهی متعدد میباشد و هر ساله تعداد زیادی
نیروی متخصص از این مراکز علمی فارغالتحصیل
میشود؛ لذا باید زمینههای بهرهگیری از دیدگاهایشان
و احیانا بکارگیری این نیروهای متخصص در امور
اجرایی و تصمیمگیریهای شهر فراهم گردد.
 اختصاص بودجه بیشتر برای فرهنگ ،هنر و ادبیاتو همچنین گسترش متعادل مؤسسات فرهنگی ،هنری
و ادبی در مناطق شهر و توسعه فعالیتهای خالقانه و
فرهنگی؛ خصوصا در مناطق شمالی و حاشیهای شهر
که به لحاظ شاخصهای شهر خالق از حیث
سرزندگی فضای شهری ،کارایی و اثربخشی و غیره،
وضعیت نامطلوبی دارند.
 برگزاری جشنها و مراسم محلی برای باال بردنتعلق اجتماعی شهروندان؛ با توجه به اینکه یکی از
مؤلفههای اصلی شهر خالق «ایجاد سرزندگی در
فضاهای شهر» میباشد ،لذا این موارد میتواند در این
راستا مؤثر واقع شود.
 ایجاد پارکینگ مخصوص دوچرخه و موتورسیکلتدر مراکز پررفت و آمد و همچنین ایجاد فضاهایی
برای نشستن؛ خصوصا در محدودۀ بازار شهر بمنظور
افزایش کارایی و سرزندگی شهری.
 ایجاد کیوسکهای اطالعرسانی و دکههای مطبوعاتیو روزنامهفروشیها در همۀ مناطق شهرو بخصوص
فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده آسان از
اینترنت توسط همۀ شهروندان و دسترسی مناسب به
کافینتها در همه مناطق شهر؛ خصوصا در مناطق
سه و چهار و نواحی حاشیهای شهر ،بمنظور بهره
گیری بهینه از تکنولوژی ارتباطی در شهر.
 ایجاد زمینه و بسترسازی جهت تأسیس شورایاریدر سطح محالت شهر بهعنوان حلقۀ اتصال بین
مدیریت شهری ،شورای شهر و شهروندان به جهت
مشارکت بیشتر مردم در فرآیند مدیریت شهری
مناطق شهر.
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 با توجه کمبود فضاهای هنری (کارگاههای هنری،فرهنگسراها و غیره) در سطح شهر (مناطق پنجگانه)،
لذا؛ ایجاد این فضاها برای فراهم کردن زمینۀ بروز
خالقیت شهروندان ،خصوصا کودکان ،نوجوانان و
کودکان ضروری به نظر میرسد.
 با توجه به اینکه شهر زاهدان به عنوان مرکزفرهنگی -هنری و صنایع دستی استان شناخته
میشود ،اینک؛ به دلیل وضعیت نامناسب این مورد در
شرایط فعلی ،حمایت از صنایع دستی و هنرهای
بومی -محلی و افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای
مرتبط جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و
صنایع خالق و بهرهبرداری از منابع موجود فرهنگی در
سطح شهر و ارتقای این صنایع از طریق برگزاری
دورهایجشنوارهها ،نمایشگاهها و غیره پیشنهاد میگردد.
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Introduction
Cities are the center of wealth of nations, but in the new century, the nature of the production of
wealth and development has changed and the its basis is the idea and transformation into production
and services, but on the other hand, with the process of globalization and the creation of a single
culture and weakness of the indigenous culture of nations, the need for cultural diversity is strongly
felt (Ghorbani and et.al, 2013: 2). In recent years, the concept of a creative city has become one of
the most popular topics among scholars, researchers and decision makers, as most of the reputable
cities focus their attention on the politics of the creative city (Lutfi and et.al, 2016: 2). In the creative
city, although artists and activists play an important role in the creative economy, however, creativity
can come from any source and from any person (which issues in an ingenious way Such as; a helper,
a businessman, a scientist, an engineer, an executive director, or a government employee. This view
defenses the institutionalization of creativity culture in how urban beneficiaries act. In this way, by
encouraging the legalization of the use of creativity and imagination in the public, private, and
community contexts, the Bank of Possible Ideas and Potential Solutions for any urban problem will
be wider and more burdensome (Eghbali and et.al , 2015: 64). Therefore, creativity in cities requires
the creation of soft and hard infrastructures including subjective infrastructures, the city's attitude to
the conditions and problems, and the provision of spatial and spatial conditions for the development
of creativity through legal structures and encouragement packages (Mokhtari Malakabad and et al
2015: 162 ) Therefore, the creativity of people living in cities or urban management implies the
success of that city in the future world (Mousavi, 2014: 20)
Creativity is very important in urban renewal and redevelopment. In other words, the creative city is
the process of changing from factory production to intellectual or creative production and away from
the state-oriented approach to governance or cooperation between government, companies and NGOs
(Ghorbani and et.al, 2013:8).
One of the main features of the creative city is the attractive place for the work and life of its citizens
(especially the younger generation), a charming place for tourists (the tourism industry), capable of
flourishing the various sectors of the economy (through the use of technology and its proper
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management) And also the center of attraction of different emerging enterprises (clusters and
research centers, especially in the field of superior technology). In the present day, the talents,
demands, motives, dreams and creativity of citizens are gradually taking the place of the traditional
advantages of the five cities, such as the location, natural resources and proximity to the markets.
With larger and more complex cities and the emerging challenges of urban management, cities are
gradually getting to the labs to produce a variety of technological, conceptual and social solutions to
issues.Due to growth (Rafiyan and Shabani, 2015: 20).
The present research seeks to answer the following questions:
1. What are the indicators of the creative city in Zahedan city?
2. Which of the five areas of the city of Zahedan is more desirable in terms of urban indicators?
3. Which of the indicators of the creative city has more impact on the city of Zahedan in order to
Methodology and Methods
The present study is descriptive-analytic and applied in terms of its purpose. According to the nature
of the subject and the indicators studied (participation, urban diversity, urban vitality, efficiency and
effectiveness, communication technology), data gathering was done using documentary and field
studies (questionnaires, interviews). The questions were selected based on the selected parameters as
5 options and the Likert spectrum. The population of this study includes residents of Zahedan,
according to the latest general and housing census, 592968 people (Iranian Statistical Center, 2016).
To determine the sample size, the Cochran formula was used; for this purpose, the sample size was
calculated with a confidence coefficient of 0.95 and P value of 0.7 and q was 0.3 and error value of
0.5 was equal to 323 questionnaires. Data were analyzed by SPSS software using T-test, ANOVA
and multivariate regression analysis.
Discussion and Results
A multivariate regression test was used to study the relationship between the indicators of a creative
city and to determine the effect of each indicator on the realization of the creative city in Zahadan.
According to the results of the test, the R (multi-correlation coefficient) is equal to 0.997 and there is
a very high correlation between the indicators of the creative city (independent variable) and the
realization of the creative city (dependent variable); Therefore, in case of rising average of each
indicator of the creative city, their role and their effect on the realization of the creative city is
increased.. Also, the calculated F value was 3.558 and the value of Sig (significance level) was less
than (0.05), indicating that between the rate of five indicators and the realization of the creative city
in Zahedan, there is a significant relationship between 95% and 95%. Of course, the role of all the
indicators studied in the explanation of the creative city is not the same, and given the fact that the
values of "beta" are standard, hence the higher the beta value, the relative importance and the role
and effect of it in describing the dependent variable is higher. There is a direct relationship between
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participation indices, urban diversity, urban spaces, efficiency and effectiveness, communication
technology, and the realization of the creative city. Among the studied indicators, the efficiency and
effectiveness index with a beta of 0.200 has the most role and explanation power in predicting the
realization of the creative city in the study area, and the participation index with the beta value of
0.175 has the lowest role and influence power on the realization of the Creative city of the studies
area.
According to the findings of this research and in order to promote the indicators of the creative city in
Zahedan, the following functions can be followed and done. Establishing the basis for developing a
community council in the city's neighborhoods as a link between urban management, city council and
citizens in order to participate more people in the urban management process of the city. Due to the
lack of artistic spaces (art workshops, cultural events, etc.) at the city level (five regions), creating
these spaces to provide the ground for creativity of Citizens, especially children, adolescents and
children, are considered necessary, especially in the northern and marginal areas of the city, which, in
terms of urban indicators, have an unfavorable situation in terms of urban vitality, efficiency, and so
on Organizing celebrations and local ceremonies for increasing the social belonging of citizens;
Considering that one of the main components of the creative city is "creating vitality in the city", so
these can be effective in this regard. Establishment and development of urban furniture, especially
parking for bicycles and motorcycles in centers with high traffic and setting up spaces for sitting,
especially in the urban market area, in order to increase the efficiency and vitality of the city, to
provide suitable conditions for easy use of the Internet by all citizens and affordable access to all
types of cafes. Urban areas, especially in the 3rd and 4th regions and the city's marginal areas, in
order to optimize the use of Communication technology in the city. Supporting local handicrafts and
local arts and increasing the efficiency and effectiveness of related activities to attract domestic and
foreign tourists and creative industries and exploit existing cultural resources in the city and promote
these industries through the holding of festivals, exhibitions, and so on is recommended.
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