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Abstract: Creative cities and regions lead to economic growth. Different theories have been propsed regarding
the association between creativity and economic growth of cities and regions including: “Human Capital
Theory” presented by Glaeser, “Creative Class theory” suggested by Florida and “Cluster theory”. Such
theories point out to the fact that creativity criteria play a key role in the economic growth of cities and regions.
Therefore, recognizing the standards and criteria of creativity in cities could be very important. Regarding this,
the current study first introduces and investigates the effective indicators of creativity in metropolises. Based on
past studies and interviews with experts in this field, 111 indicators influencing the creativity of Iranian cities
have been identified and introduced, from which 88 cases were used in this study due to insufficient data and
statistics. Subsequently, the modified TOPSIS method was used to rank the metropolises. The results show that
Tehran metropolis, based on the weight (0.5, 0.5), has the highest creativity with the creativity index of 0.06.
The metropolises Mashhad and Tabriz are the second and third in the ranking while Karaj is the last metropolis
with the least creativity.
Key Words: Creative City, Creative City Index, Economic Growth, TOPSIS.
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چکیده

 نظریههای مختلفی دربارﮤ ارتباط بین خالقیت در شهرها و منطقهها و رشد اقتصادی شهرها و.شهرها و منطقههای خالق رشد اقتصاد کشور را باعث میشوند
 این نظریهها مطرح میکنند. نظریﮥ سرمایﮥ انسانی و نظریﮥ طبقه خالق اشاره کرد،منطقهها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریهها باید به نظریﮥ خوشهایشدن
 به همین علت شناخت معیارها و شاخصهایی که در خالقیت هر شهر تأثیر دارن د. رشد اقتصادی را باعث میشود،که معیارهای خالقیت در شهرها و منطقهها
 برپایﮥ مطاﻟعههای. برایناساس مطاﻟعﮥ حاضر شاخصهای تأثیرگذار بر خالقیت کالنشهرهای ایران را معرفی و بررسی میکند.بسیار حائز اهمیت است
 شاخص (معیار) تأثیرگذار بر خالقیت شهرهای ایران شناسایی و معرفی111 ،صورتگرفته در گذشته و مصاحبههای انجامشده با متخصصان این حوزه
 در ادامه برای رتبهبندی کالنشهرها از روش تاپسیس. شاخص استفاده شده است88  در این مطاﻟعه، به علت نبود اطالعات و آمار کافی، از این تعداد.شده اند
 کالنشهر. است0/06  دارای بیشترین خالقیت است که برابر با،)0/5 ،0/5(  نتایج نشان میدهد کالنشهر تهران براساس وزن.اصالح شده استفاده شده است
.مشهد و تبریز بهترتیب در رتبه دوم و سوم و کالنشهر کرج در رتبه آخر قرار دارد
. تاپسیس، رشد اقتصادی، شاخص شهر خالق، شهر خالق:واژههای کلیدی
. جایگاه و مفهوم شهر خالق در حوزه ادبیات اقتصاد شهری و منطقهای» برگرفته شده است، با عنوان «تبیین مؤﻟفهها، این مقاﻟه از بخشی از پایاننامه دکتری رشته علوم اقتصادی.1
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مقدمه
جمعیتاای باایش از یار میلیااون نفاار ،بااهﻟحااا خالقیاات

بیان مسئله.
بااا افااازایش نقاااش خالقیاات در رشاااد اقتصاااادی،

رتبهبندی شود.

سیاستگذاران ،خالقیت را در جایگاه موضوعی مهم در
دستور کار سیاسی خود قرار دادهاند .همانطورکه اساتام

پیشینه پژوهش.

و همکاران  1بیاان مایکنناد خالقیات در تحریار رشاد

در ادبیات اقتصادی جهان ،مفهوم شهر خالق بهطاور

اقتصادی در شهرها و منطقهها نقش مهمی بازی میکند.

پیوسته در حال رشد اسات .در ایاران نیاز در ایان حاوزه

در همین راستا ،دربارﮤ شهر و منطقههاای خاالق و رشاد

مطاﻟعه هایی صورت گرفته است کاه در اداماه برخای از

اقتصادی نظریههای مختلفی مطرح شاده اسات؛ ازجملاه

مطاﻟعههای انجامشده در داخ و خارج بررسی میشود.

این نظریهها باید به نظریﮥ سرمایﮥ انسانی ،نظاریﮥ سارمایﮥ

مااااؤذنی ( )1389شااااهرهای خااااالق و نااااوآور و

خالق و نظریﮥ خوشهایشدن اشاره کارد .ایان نظریاههاا

عمده ترین جنبﮥ آن ،یعنی حضور سرمایﮥ انساانی خاالق

مطرح می کنند برای رسیدن به رشد اقتصادی در شهرها،

(طبقه خاالق) را بررسای کارده اسات؛ هماناین درباارﮤ

بیشتر چه عواملی مهماند و هار محا بارای جاذب ایان

برخااای بساااترها و زمیناااههاااای اجتمااااعی و فرهنگااای

عوام باید چه ویژگیهایی داشته باشد .بنابراین شناخت

تأثیرگذار بار ایجااد و ابقاای ایان شاهرها و منطقاه هاای

شاخصها و معیارهایی کاه باعاث خالقیات هار شاهر و

مدنظر مطاﻟعه کرده و به این نتیجه رسایده اسات کاه در

منطقه می شود بسیار بااهمیت است .به ایان علات کاه باا

ایران برابری اجتماعی ،یکای از متغیرهاای شاهر خاالق،

سیاسااتگااذاریهااای صااحیم ،ممکاان اساات شااهرها و

با خالقیت و نوآوری رابطهای مثبت دارد.

منطقه ها را به سمت خالقیت بیشتر و درنتیجاه باه سامت
رشد اقتصادی چشمگیرتر هدایت کرد.
پس از شناخت شاخص هاا و معیارهاای خالقیات در

ربااانی خوراسااگانی و همکاااران ( ،)1390در مقاﻟااهای
باااعنوان «بررساای نقااش تنااو اجتماااعی در ایجاااد شااهرهای
خالق و ناوآور ماورد مطاﻟعاه :شاهر اصافهان» جایگااه تناو

کالنشهرهای ایران ،رتباهبنادی کاالنشاهرها باهﻟحاا

اجتماااعی در ایجاااد شااهرهای خااالق و نااوآور را بررساای

خالقیت اهمیت دارد .انتخاب و استفاده از روشی که ماا

کاردهانااد .نتااایج پااژوهش نشااان ماایدهااد از ﻟحااا درصااد

را به رتبهبنادی صاحیحی برسااند اهمیات ویاژهای دارد.

مهاجرپاذیری ،در باین اساتانهاای ایاران ،اساتان اصاافهان در

روش تاپساایس یکاای از بهتاارین معیارهااای رتبااهبناادی

رتبه دهم قارار دارد و در میازان حضاور افاراد غیرباومی ،رتبﮥ

است؛ بااینحاال ایان روش ایرادهاا و نقاصهاایی دارد.

سوم را پس از استان های تهاران و خراساان رضاوی باه خاود

بنابراین باید از روش تاپسیس اصالحشده استفاده کارد.

اختصاص داده است .به طور کلی نتایج نشاان مای دهاد شاهر

به همین منظور در پژوهش حاضار تاالش بار ایان اسات

اصفهان در زمرﮤ شهرهای مهاجرپذیر ایاران اسات و ظرفیات

شاااخصهااا و معیارهااای تأثیرگااذار باار خالقیاات در

حرکت به سَمت شهر خالق و نوآور را دارد.

کالن شاهرهای ایاران معرفای و بررسای شاود؛ سا س باا

رساااول قرباااانی و همکااااران ( )1392در مقاﻟاااهای

اسااتفاده از روش تاپساایس اصاالی و همانااین تاپساایس

باعنوان «شاهرهای خاالق ،رویکارد فرهنگای در توساعه

اصالحشده ،کاالن شاهرهای ایاران ،یعنای شاهرهایی باا

شهری» ،شهر خالق و ویژگی ها و جایگاه شهر خالق را

1. Stam and et al

واکاوی کردهاند .در ایان مقاﻟاه باه ایان موضاو اشااره
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شده است که شهر خالق رویکردی فرهنگی در تاوسعﮥ

خالق استان یزد داشتهاند .درنهایت ،شهر یزد باتوجاه باه

شهری است .در این رویکارد ،شاهر بایاد ایان امکاان را

میزان چشمگیر سرمایههای انسانی موجود ،تعداد فاراوان

داشااته باشااد کااه باارای جااذب و پاارورش اسااتعدادها و

متخصص ،میزان گسترده ای از مراکز رشاد و فنااوری و

نوآوریها و ایدهها محیطای جاذاب باشاد و بارای حا

نیااز قابلیاات باااﻟقوه در اسااتفاده از اناار یهااای نااو ماننااد

مسئله های اساسای و نیاز در راساتای پایاه ریازی رشاد و

انر ی های خورشیدی و بادی ،ظرفیت حرکت به ساوی

توسعهای خاالق از اندیشاه و خالقیات افاراد ،چاه افاراد

تحقق شهر خالق را دارد.

خاص مث هنرمنادان و دانشامندان و نویساندگان و چاه

فتوحی مهربانی و همکااران ( )1395در مقااﻟﮥ «شاهر

ایده های شهروندان عاادی ،بهاره ببارد .در ایان نگارش،

خالق و شاخصهای شاهر خاالق ایرانای» باا اساتفاده از

فرهنگ پاایﮥ اصالی توساعه محساوب مای شاود و ساایر

روش دﻟفاای 1 ،بااه ایجاااد و ساااخت شاااخصهااای شااهر

بخشها از آن متأثر است؛ بهطوریکاه اسااس اقتصاادی

خالق متناساب باا فرهناگ ایرانای توجاه کردناد .نتاایج

این شهرها نیز بر پایﮥ فرهنگ و منابع فرهنگی اسات و از

پااژوهش  49شاااخص را در حکاام شاااخصهااای شااهر

مفاااهیمی هماااون صاانایع فرهنگاای ،صاانایع خااالق و

خالق ایرانی نشان میدهد.

اقتصاد خالق سخن به میان میآید.

زنگنااه شاااهرکی و همکااااران ( )1395در مقاﻟاااهای

ضاارابی و همکاااران ( )1393در مقاﻟااهای باااعنوان

باعنوان «تحلی قابلیت هاا و جایگااه شاهر تهاران از نظار

«بررسی میزان تحقق پذیری شهر خالق (مقایساه تطبیقای

تحقق مفهوم شاهر خاالق در مقایساه باا ساایر شاهرهای

بین شاخص های توسعه پایدار شهری و معیارهای ایجااد

دنیا» میزان تحقاق مفهاوم شاهر خاالق را در کاالنشاهر

شهر خالق ،نمونه مورد مطاﻟعاه :شاهرهای اساتان یازد)»

ایران سنجیدند .نتایج حاص از پاژوهش نشاان داد شاهر

ارتباط بین شاخص های توسعﮥ پایادار و معیارهاای شاهر

تهران باوجودِ داشتن ظرفیاتهاای فاراوان در مقایساه باا

خااالق را در شااهرهای اسااتان یاازد ،در راسااتای میاازان

شهرهای مطاﻟعهشده ،با ضریب ( Q)0/957در رتبه آخار

تحقق پذیری شهر خالق پایدار بررسی کارده اناد .روش

قاارار دارد و در بیشااترِِ شاااخصهااا بااهویااژه در امکانااات

به کاررفته در این پژوهش ،توصیفیتحلیلی است .جاامعﮥ

گردشگری برای گردشاگران باین اﻟمللای ،درصاد افاراد

آماااری  24شااهر اسااتان یاازد را شااام ماایشااود .باارای

شاغ در فعاﻟیت های پژوهش و توسعه ،درصد کااربران

تجزیااهوتحلی ا دادههااا از اﻟگااوی رتبااهاناادازه ،ضااریب

اینترنت و اینترنت با سرعت عاﻟی ،درصد افراد خاارجی

رگرسیون چند متغیره و تحلی مسیر استفاده شده اسات.

ساااکن در شااهر ،آزادی و سانسااور مطبوعااات ،ضااریب

شاخص هاای پاژوهش  35شااخص تاوسعﮥ پایادار و 22

جینی و مشارکت در انتخابات گذشته وضاعیت مناسابی

شاااخص شااهر خااالق را دربرماایگیاارد .نتااایج بررساای

نادارد .مهاامتاارین رویکردهااایی کااه شااهر تهااران باارای

شاخص های توسعﮥ پایدار در شهرهای اساتان یازد نشاان

تحقق شهر خاالق مایتواناد باه کاار گیارد از ایان قارار

می دهد در شاخص های تلفیقی ،شهرهای یزد و میباد در

اساات :اول بهبااود محاای شااهری خااالق در راسااتای

زمرﮤ شهرهای پایدار محسوب مای شاوند .نتاایج تحلیا

پاارورش شااهروندان خااالق؛ دوم حف ا و جااذب طبقااه

مسیر معیارهای شهر خالق نیز بیان کنندﮤ ایان اسات کاه

خالق و شهروندان خالق.

متغیرهای نوآوری با میزان  0/672و آموزشی باا ،0/537
به ترتیب بیشترین تأثیرها را در توسعﮥ پایادار و شاهرهای

1. Delphimethod
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به تازگی مطاﻟعه دربارﮤ شهرها و منطقه های خاالق و

آمریکااا از نظااریﮥ طبقﮥ خااالق حمایاات ماایکنااد و باار

رشد اقتصادی در کانون توجه قرار گرفتاه اسات .برخای

امکانات طبیعی در حکم شااخصهاای کیفیات زنادگی

مطاﻟعه های تجربی صورتگرفته نشان مایدهاد سارمایﮥ

تمرکاز دارد .همانااین در مناااطق شاهری بااه ایاان نتیجااه

انسانی در حکم یکای از شااخصهاای خالقیات ،عاما

رسیدند بین حضور طبقﮥ خالق و رشاد و توساعه ،راب ﮥ

اصلی رشد منطقه ای است؛ ازجمله این مطاﻟعه ها باید باه

مثبت و معناداری وجود دارد.

تالشهای راوچ  1در سال  ،1993گلیسر  2در ساال 1998

بوشاااما و فاااری  9در ساااال  ،2009در مقااااﻟﮥ خاااود

و  ،2000سیمون و ناردینلی  3در سال  ،1996سیمون  4در

دریافتند وجود ویژگی های تحما و باازبودن  10منطقاه،

سال  1998و ماتور  5در سال  1999اشاره کرد.

بر سهم افراد خالق در منطقه تأثیر معنادار و مثبات دارد.

الندری و بیاناینی  )1995( 6بیان میکنند شهر خالق

همانین وجود فرصت های شاغلی موجاود در منطقاه بار

در جایگاه واکنشی در مقاب مسائ شهری ،در مواجهاه

جمعیاات خااالق منطقااه تأثیرگااذار اساات .نتااایج ایاان

بااا بحااران شااهری باایناﻟمللاای کااه در مرحلااه گااذار بااه

پااژوهش وجااود راب ﮥ مثباات بااین طبقﮥ خااالق و رشااد

فراصنعتی و اقتصاد جهانی رخ داده است ،در نظر گرفتاه

اشتغال و کارآفرینی در منطقه را نشان میدهد.
11

می شاود .شاهرها بارای حا مساائ اجتمااعی خاود ،باه

ام سی گراناهان و همکااران در ساال  2011نشاان

خالقیت نیاز دارند و نیاز شهرها به خالقیت برای دستیابی

دادند جذب کارگران خالق در یر مکان باعث ایجااد

به رقابت در صنایع باارزش افزوده جدید نیست.

رشد اقتصادی می شود .در این مقاﻟه نشان داده مای شاود

از نظاار ریاااارد فلوریاادا  ،)2002( 7میاازان تااوسعﮥ

استعداد در حکم موتور رشد اقتصادی است.

اقتصااادی شااهر بااا میاازان حضااور و تمرکااز متخصصااان

ﻟنگ و همکاران  )2014( 12در مقاﻟﮥ خاود ،خالقیات

(طبقه خالق) بستگی مستقیم دارد .طبقﮥ خالق باعاث باه

در شهر جورج تاون را بررسی کردند .آنهاا در مقاﻟاه باه

وجود آمدن جامعهای پویا ،بااز و روباهرشاد مایشاود و

این مسئله توجه کردند که پایتخت فرهنگی تاا چاه حاد

نخبگان دیگر را به جامعه جاذب مای کناد .ساه ویژگای

قادر است در حکم منبع در توسعﮥ شاهر خاالق اساتفاده

اصاالی جامعااهای کااه طبقااه خااالق را جااذب ماایکنااد

شود .هماناین چااﻟش هاا و چشام انادازهایی را بررسای

تکنوﻟو ی و استعداد و ظرفیت تحم پذیری است.

کردند که جورج تاون در تالش بارای تبادی کاردن باه

ام سای گراناهااان و وُجاان  )2007( 8در مقاااﻟﮥ خااود،

شهر کامالً خالق با آنها مواجه بود .نتاایج حااکی از آن

نظریﮥ طبقﮥ خالق را در دو من قﮥ روستایی و شاهری در

است که راه روبهجلو بارای ایان کاار تالشای هماهناگ

ایاالت متحاده آمریکاا بررسای کردناد .طبقﮥ خاالق در

است که در آن سازمان هاای دوﻟتای باا رهباران جامعاه،

زمرﮤ یکی از معیارهای خالقیت در منطقاه اسات .نتاایج

جامعﮥ کسب وکار ،سازمان های غیردوﻟتی و ساایر افاراد

این مطاﻟعه نشان می دهد مناطق روستایی ایاالت متحاده

دارای نفع همکاری کنند .در راستای ایجاد پیشنهادهاا و
توصیه هایی برای تغییر اساسی جورج تاون به یار شاهر

1. Rauch, pp. 380–400
2. Glaeser, pp.139–160 & Glaeser
3. Simon and Nardinelli, pp. 384–413
4. Simon, pp. 223–243
5. Mathur, pp. 203–216
6. Landry & Bianchini
7. Florida
8. McGranahan D. and Wojan

فرهنگی ،برنامه های توسعه باید ترکیب کنندﮤ پرو ه های
9. Boschma and Fritsch
10. Tolerance and Openness
11. McGranahan et al
12. Leng et al
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فرهنگی باشند کاه نیازهاای جامعاه را باا مقاررات بارای

خوشهای شدن .هرکدام از این نظریهها شااخصهاایی را

کنتااارل و ارزیاااابی اثرهاااای اجتمااااعی ،اقتصاااادی و

برای خالقیت شهر معرفی میکنند.

زیستمحیطی پرو ههای فرهنگی شهر برآورده کند.

در نظریﮥ خوشهبندیشدن عام اصالی و مهام بارای

گروداچ  1در سال  2017در مقاﻟﮥ خود ،سیاست هاای

رسیدن باه رشاد اقتصاادی درون شاهرها ایان اسات کاه

شک دهی شهر خالق را واکاوی کرد .او بیاان مای کناد

بنگاااههااای درون شااهرها بااهمنظااور «بااه دساات آوردن

در طول دو دهﮥ گذشته ،سیاسات هاای فرهنگای شاهری

کاارایی و باازده توﻟیااد» و «مزیاتهااای رقاابتی» کااه از

در شهرها بسیار بااهمیت تر شده اسات و هنار و فرهناگ

شاااخصهااای مهاام و اصاالی شااهرهای خااالق اساات

و توساعه دارایایهاا و

خوشاهبنادی و تجمیاع مایشاوند« .خوشاههاا ،تجمیااع و

صنایع داناش  2بیاان مای کناد؛ هماناین اشااره مای کناد

تمرکاااز جغرافیاااایی از بنگااااههاااای باااههااامپیوساااته،

مفهوم شهر خالق ،زبان سیاستی جدید و تاوجیهی بارای

عرضااهکنناادگان متخصااص و ارائااهدهناادگان خاادمات

پیوساتن سیاساات فرهنگای بااه برناماههااای سیاساتهااای

متخصص ،بنگاهها در صنایع وابسته و نهادهای مرتب اند

شاااهری اسااات و در سیاسااات تاااوسعﮥ شاااهری ،ایااان

و در زمینااههااای خاااص رقاباات و همانااین همکاااری

سیاستگذاریهای فرهنگی نقش مهمی دارند.

میکنند» (پورتر.)253 :2000 4 ،

را در حکام علتای بارای مصار

بارخال

نظاریﮥ خوشااهایشادن کاه در آن تشااکی

خوشه از بنگاهها مهمتارین عاما رشاد اقتصاادی درون

مبانی نظری.
شهرهای خالق شاهرهایی هساتند کاه قادرناد بارای

شهرهاست (پورتر2000 ،؛ فلوریادا ،)2003 5 ،در نظاریﮥ

مشکالت روزمرﮤ خود راهح های جدیدی ارائاه کنناد.

سرمایﮥ انسانی ،آموزش و تحصی مهمترین عام است و

شهرهای خالق درواقع بر توﻟیدهای فرهنگی متمرکزند؛

اﻟویت با تحصیالت عاﻟی و مردم موﻟاد اسات (گلیسار،

6

یعنی توﻟید کاالها و خدمات فرهنگی که مرکز خالقیت

 )2000که این عوام حرکت شهرها به سمت خالقیات
7

محسااوب ماایشااوند .همان این شااهر خااالق باار جااذب

را باعث میشاود .در نظاریﮥ سارمایﮥ خاالق ،فنااوری و

سرمایﮥ انسانی خالق تأکید میکند .مفهاوم شاهر خاالق

استعداد  8و تحم  9مهمتارین عواما بارای ایجااد رشاد

با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است که ازجمله

اقتصااادی اساات (فلوریاادا  .)10 :2003 ،10براساااس ایاان

بایااد بااه صاانایع خااالق ،صاانایع فرهنگای ،فعاﻟیااتهااای

نظریااه ،شااهرهایی بااا نیااروی انسااانی تحصاای کاارده،

فرهنگی و فعاﻟیتهای هنری شهر و اقتصاد دانایی اشااره

تکنوﻟو ی گسترده ،تناو اقاوام ،تناو نژادهاا و داشاتن

کرد (کوستا و همکااران .)2007 3 ،نظریاههاای مختلفای

سهم چشمگیری از مهاجر خالقیت بیشتر و درنتیجه رشد

دربارﮤ شهر خالق و رشد اقتصاادی مطارح شاده اسات.

اقتصادی افزون تری دارند .بنابراین براساس مطاﻟعاههاای

سه نظریﮥ رشد اقتصادی که همگی آنها بار ایجااد رشاد

صورتگرفته و نظریههای مختلف ،شاخصهای مختلفی

اقتصادی در شهرها تمرکز دارند عبارتاند از .1 :نظاریﮥ

برای خالقیت هر شهر معرفی شده است.

ساارمایﮥ انسااانی؛  .2نظااریﮥ ساارمایﮥ خااالق؛  .3نظااریﮥ

1. Grodach
2. knowledge industries
3. Costa et al

4. Porter
5. Florida
6. Glaeser
7. Technology
8. Talent
9. Tolerance
10. Florida
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شاخص شهر خالق.

(تساااامم و پذیرنااادگی) ،ویژگااایهاااای اقتصاااادی،

باتوجه باه مطاﻟعاههاای انجاامگرفتاه در حاوزﮤ شاهر

ویژگی های مکانی (جاذبه های خالق) ،اقتصاد فرهنگی،

خالق ،شاخصهای مختلفی بارای محااسبﮥ شاهر خاالق

خدمات خالق و صنایع خالق .در پیوست باه معیارهاای

مطرح شده است .هرکدام از این شاخصهاا قاوتهاا و

هرکدام از این شاخصها اشاره شده است.

ضعفهایی دارند .برخی از شاخصهاای شاهر خاالق و

جدول  -1فهرستی از ابعاد شاخصها و معیارها

ذکر شده است .دوازده شاخص ارائاهشاده در جادول 1
عبااارتانااد از .1 :شاااخص خالقیاات فلوریاادا (FCI)1؛
 .2شاخص جامعاه خاالق سایلیکون وﻟای (SV-CCI)2؛
 .3شااااخص خالقیااات یاااورو (F-ECI)3؛  .4شااااخص

شاخصها
معیارها (ابعاد)
سرمایه انسانی،

 1طبقه خالق و            

آموزش

خالقیات هناگکناگ (HKCI)4؛  .5شااخص خالقیاات
چکوسالواکی (CZCI)5؛  .6شااخص مرکاب از اقتصااد

2

خااالق (CICE)6؛  .7شاااخص شااهر خااالق )7(J-CCI؛

باز بودن،
تنو  ،تحم

 .8شاخص خالقیت اروپا (ECI) 8؛  .9شاخص خالقیات
10

گردشگری

)(L-CCI؛  .11شااااخص شاااهر خاااالق (CCI-CCI)11؛
 .12شااااخص خالقیااات عماااومی  .(GCI)12بناااابراین
همااانطورکااه در جاادول  1مشااخص اساات مهاامتاارین

4

فناوری و
نوآوری

 5سیاستهای

معیارها و ابعادی که هرکدام از این  12شااخص مطارح
کرده اند به این شرح است :سرمایه انساانی و باازبودن یاا

اشتغال،

(تکنوﻟااو ی) .پااس در ایاان مطاﻟعااه باارای نخسااتینبااار
شاخصهای شهر خالق در  6دسته طبقاهبنادی شادهاناد
کااه عبااارتانااد از ساارمایﮥ انسااانی ،تکنوﻟااو ی ،تحم ا
)1. Florida’s Creativity Index (FCI
2. Silicon Valley’s Creative Community Index
)(SV-CCI
)3. Euro-Creativity Index (F-ECI
)4. Hong Kong Creativity Index (HKCI
)5. Czech Creativity Index (CZCI
6. Composite Index of the Creative Economy
)(CICE
)7. Creative City Index (J-CCI
)8. European Creativity Index (ECI
)9. Baltimore Creativity Index (BCI
)10. Landry’s Creative City Index (L-CCI
)11. Creative City Index (CCI-CCI
12. Global creativity Index

     



 



 

           

مقررات و
ماﻟی

به عبارت دیگر تحم و تسامم و نیز فنااوری و ناوآوری

    

محی زیست
 3فرهنگی و

باااﻟتیمور (BCI)9؛  .10شاااخص شااهر خااالق الناادری

12.GCI
11.CCI-CCI
10.L-CCI
9.BCI
8.ECI
7.J-CCI
6.CICE
5.CZCI
4.HKCI
3.F-ECI
2.SV-CCI
1.FCI

معیارهای این شااخصهاا باهطاور خالصاه در جادول 1

 6خروجیها و
نتایج











قابلیت زندگی



برند و
بدنامی

تعداد معیارها




 



و امکانات
14



 



 8زیرساخت

10
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 7کارآفرینی

9
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منبع :خالصه نمونههای اشارهشده در قسمت .1- 3

13. Employment, Outputs and Outcomes
14. Branding and Notoriety
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روش پژوهش
بهطور معمول در بسیاری از مطاﻟعهها و پژوهشها باا
موقعیاات تصاامیمگیااری مواجااهایاام .گاااهی اوقااات
تصمیم گیری مسئلهای پیایده است؛ بهویژه زمانیکه در
حضااور معیارهااای متعاادد و بااهطورمعمااول متضاااد ،بااا
پیداکردن بهتارین نموناه (گزیناه ،انتخااب یاا عما ) یاا
رتبهبندی تمام گزینهها مواجه باشیم .در میان روشهاای
متعدد تصمیمگیری چندمعیاره 1 ،در دهههاای گذشاته از
روش تاپساایس  2کااه هوانااگ و یااون  3در سااال 1981
کردند بهطور گستردهای استفاده شده است.
شاخص رتبهبندی تاپسیس به نظر منطقی میآید؛ اما
این شااخص بادون ایاراد نیسات .بناابراین در دهاههاای
گذشته بارای تغییار یاا گساترش  TOPSISو مقایساه یاا
ترکیااب آن بااا سااایر روشهااای  MCDMتااالشهااای
شاخص رتبهبندی تاپسیس دارای شش مرحله اسات.
باارای بااه کااار بااردن روش تاپساایس بااه یاار ماااتریس
تصاامیمگیااری نیاااز داریاام کااه شااام شاااخصهااا  4و

مرحلﮥ
دوم:

}𝑚  𝑨 = {𝑎𝑖 |𝑖 = 1, 2, … ,و مجمااااااوعﮥ معیارهااااااا
(شاخصها) بهصورت }𝑛  𝑪 = {𝑐𝑗 |𝑗 = 1, 2, … ,اسات.
مجماااااااوعﮥ وزنهاااااااا نیاااااااز باااااااهصااااااااورت
}𝑛  𝑾 = {𝑤𝑗 |𝑗 = 1, 2, … ,است کاه در آن  𝑤𝑗 > 0و
 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1اساات و 𝑗𝑤 بااه وزن شاااخص 𝑗𝑐 اشاااره
}𝑛 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗 |𝑖 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑗 = 1, 2, … ,

است.

()1

𝑖 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.

𝑧𝑖𝑗 = 𝑦𝑖𝑗 𝑤𝑛×𝑛 ,
𝑖 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.

()2

به دست آوردن ماتریس بیمقیاس موزون است.
مرحلﮥ
سوم:

} PIS = {𝑧1+ , … 𝑧𝑗+ , … , 𝑧𝑛+
𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚 { =
} ∀𝑖 𝑧𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝑱1 , ∀𝑖𝑧𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝑱2

()3

و

} NIS = {𝑧1− , … 𝑧𝑗− , … , 𝑧𝑛−
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚 { =
∀𝑖 𝑧𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝑱1 ,
} ∀𝑖𝑧𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝑱2

()4

تعیین راهح ایدئال مثبت و راهح ایدئال منفی کاه
 𝑱1با مجموعاه شااخصهاای مثبات برابار اسات و  𝑱2باا
مجموعه شاخصهای منفی.
𝑛

𝑖 D+𝑖 = √∑(𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑗+ )2 ,
𝑗=1

مرحلﮥ
چهارم:

()5

= 1, 2, … , 𝑚.
𝑛

𝑖 D−𝑖 = √∑(𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑗− )2 ,
𝑗=1

گزینههاست؛  5هماناین بارای معیارهاا (شااخصهاا) باه
وزنی نسابی نیااز داریام .مجماوعﮥ گزیناههاا باهصاورت

√∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖𝑗2

= 𝑗𝑖𝑦

کمیکردن و بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم.

بسیاری صورت گرفته است.

میکند .همانین

,

مرحلﮥ
اول:

𝑗𝑖𝑥

7

()6

= 1, 2, … , 𝑚.

که در آن 𝑖 D+برابر است با میزان فاصلﮥ اقلیدسی هار
گزینه تا ایدئال مثبت و 𝑖 D−برابر است با فاصلﮥ اقلیدسی
هر گزینه تا ایدئال منفی.
مرحلﮥ
پنجم:

𝐷𝑖−
,
+ 𝐷𝑖−
0 ≤ 𝑅𝐶𝑖 ≤ 1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.
𝐷𝑖+

= 𝑖𝐶𝑅

()7

مرحلﮥ ششم :رتبهبندی گزیناه هاا .هار گزیناه ای کاه
𝑖𝐶𝑅 آن بزرگتر باشد بهتر است (مومنی.)1393 ،
بنابراین براسااس روش تاپسایس ،گزیناهای انتخااب
میشود که بهطور همزمان کمتارین فاصاله را از راهحا

)1. Multi-Criteria Decision Making (MCDM
2. TOPSIS (Technique for Order Preference by
)Similarity to Ideal Solution
3. Hwang and Yoon
4. Criteria
5. Alternatives

ایاادئال مثباات  6و بیشااترین فاصااله را از راهح ا ایاادئال
منفاای  7داشااته باشااد .در ایاان مقاﻟااه شاااخص رتبااهبناادی
)6. PIS (Positive Ideal Solution
)7. NIS (Negative Ideal Solution
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ارائاهشاده در ماارحلﮥ پانجم را شاااخص تاپسایس اصاالی

مایکننااد .وقتاای  𝑎1باا  D1− = D1+اساات ،سا س  𝑎2بااا

(شاخص شماره صفر) مینامیم.

 D−2 > D+2 > D1+در رتبه بهتری قرار میگیارد (اپاری

شاااخص تاپساایس بااه نظاار منطقاای ماایآیااد؛ امااا بااا

کوویاار و تاای زنااگ .)2004 ،پرسااش مهماای کااه در

ایرادهایی نیز همراه است .یکی از انتقادها این است کاه

اینجا مطرح میشود این اسات کاه آیاا ممکان اسات باا

در مرحلﮥ پنجم ،اهمیت نسابی دو فاصاله در نظار گرفتاه

استفاده از روش تاپسیس اصلی ،گزیناههاای  𝑎1و  𝑎2را

نشااده اساات (اپااری کوویاار و تاای زنااگ.)2004 ،

با استفاده از اطالعات نسبی از اندازﮤ فاصلﮥ تعریفشاده

شاخص رتبه بندی تاپسیس اصالی باهساادگی  𝐷𝑖−و 𝐷𝑖+

در مرحلﮥ چهارم رتبهبندی کرد؟

را با یکدیگر جمع می کند بدون اینکه اهمیت نسابی دو

برای پاسخ به ایان پرساش مایتاوان از  D+2 − D1+و

فاصله را در نظر بگیرد .آنهاا شااخص نزدیکای نسابی را

 D−2 − D1−استفاده کرد .نتایج ممکن از ترتیب رتبهبندی

در مقایسه با راهح ایدئال تجزیه وتحلی و به آن اشااره

گزینههای  𝑎1و  𝑎2در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  -2نتایج ممکن از ترتیب رتبهبند ی دو گزینه
نمونه چهارم

نمونه سوم

نمونه دوم

نمونه اول

<0
<0

<0
>0

>0
<0

>0
>0

خیر

قطع اً

قطع اً

خیر

قاب ح میباشد؟

؟

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

؟

نتیجه

D1+
D1−

−
−

D+2
D−2

منبع :کیو.2017 ،

نتاااایج نماااونﮥ دوم و ساااوم نتاااایجیاناااد کاااه هااار

اشاره شده جواب قطعی دارد که این امر علتای اسات بار

تصمیمگیرندﮤ عقالیی مطرح مایکناد؛ اماا نتاایج نماونﮥ

اینکه شاخص رتبه بندی تاپسیس اصلی منطقی دارد؛ اماا

اول و چهااارم نامحدودنااد و درنتیجااه ،شاااخصهااای

با ایرادهایی نیز هماراه اسات .بارای بیاان ایاراد وارده بار

رتبه بنادی متفااوت ممکان اسات نتاایج متفااوت داشاته

شاخص رتبه بندی تاپسیس اصالی مایتاوان باه شااخص

باشند.

شماره یر اشاره کرد که در زیر مطرح شده است:

−
+
−
D+
بااا اسااتفاده از اطالعااات نساابی  D2 ،D1 ،D1و 2

میتوانیم تحلی های کاملی از اوﻟویتها را شارح دهایم.
جدول  3براساس قضیه شماره  1مطرحشاده در قسامت

𝑤 + 𝐷−
𝑅𝐶𝑖 = − + 𝑖 + −
𝑖𝐷 𝑤 𝑤 𝐷𝑖 +

()8
در این معادﻟه،

𝑤+

و

𝑤−

نشاندهندﮤ وزنهااییاناد

پیوساات 24 ،نمونااه از نتااایج نظااریﮥ بااه دساات آمااده از

کاااه اهمیااات نسااابی دو انااادازه فاصاااله را در ذهااان

تاپسایس اصالی را ارائااه مایکنااد .جادول  3براساااس 4

تصمیمگیرنده نمایان میکنند.

نمونه مطرحشده در جدول  2بیان شده است .هار نموناه

0 < 𝑤+ < 1 𝑤+ + 𝑤− = 1

0 < 𝑤− < 1

در جاادول  ،3بااه یکاای از  4نمونااه در جاادول  2اشاااره

نتایج ارائه شده براسااس شااخص رتباهبنادی شاماره

می کند .هر نمونه در جدول  ،2باه  6نموناه در جادول 3

یااار ،باااا نتاااایج تاپسااایس اصااالی یکساااان اسااات.

اشاااره ماایکنااد .در جاادول  12 ،3نمونااه از  24نمااونﮥ

بااهعبااارتدیگاار شاااخص رتبااهبناادی تاپساایس اصاالی،

تعیین شاخصهای شهر خالق و رتبهبندی کالنشهرهای ایران براساس معیارهای شهر خالق :با استفاده از روش تاپسیس اصالحشده

به طور ضمنی اهمیات نسابی دو فاصاله را بیاان مایکناد
کااه ایاان ایااراد و نقصاای وارد باار شاااخص رتبااهبناادی

𝐷𝑖−
𝐷𝑖+
−
)
−
𝑤
(
−
)+
𝑚∑
𝑚∑
()12
𝑖𝐷 𝑖=1
𝑖𝐷 𝑖=1
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( 𝑅𝐶𝑖 = 𝑤 +

−1 ≤ 𝑅𝐶𝑖 ≤ 1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.

تاپسیس است .شاخص رتباهبنادی تاپسایس از وزن ایان
دو فاصاله صاار نظار کاارده اسات .ایاان نقاص بااهطااور

این امکان وجاود دارد کاه فرماول شاماره  12را در

خاااص قابلیاات کاااربرد تاپساایس را محاادود ماایکنااد.

حکم تاپسیس تعدی شده (اصالحشاده) بیاان کارد کاه

بنااابراین باارای رفااع ایاان نقااص ،تاپساایس تعاادی شااده

ایرادها و نقص های تاپسیس اصلی را ندارد .در تاپسایس

(اصالحشده) براساس مطاﻟعههای صورتگرفتاه توسا

اصالح شده شرط کافی برای اینکاه  𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1باشاد

کیو  1در سال  2017بیان میشود.
برای ح مشک مطرحشده در تاپسایس 𝑤 − ،را در
حکاام وزن معیااار هزینااه و  𝑤 +را در حکاام وزن معیااار
منفعت تعریف می کنیم تا اهمیت نسبی اندازه دو فاصاله
را منعکس کند.
0 < 𝑤− < 1

همانین برای معیار هزیناه و معیاار منفعات باهترتیاب
توابع معموﻟی زیر را در نظر میگیرم:

همانین شرط الزم برای اینکه یر گزینه بهترین گزینه
باشد برابر است با

𝑤 +−𝑤 −
𝑚

> 𝑖𝐶𝑅.

در این مقاﻟه با استفاده از شاخصهای مطرحشده در

منفعت:

متخصصان این حوزه 111 ،شاخص که در خالقیات هار
شهر تأثیرگذار است شناسایی شد .از ایان  111شااخص
خالقیاات معرفاایشااده ،آمااار و اطالعااات  88شاااخص

𝐷𝑖+
𝑚
∑𝑖=1 𝐷𝑖+

تابع معموﻟی معیار

1−

()9

𝐷𝑖−
−
𝑚∑
𝑖𝐷 𝑖=1

()10

درخاااور گاااردآوری و محاسااابه باااود .در پیوسااات،
شاخصهای استفادهشده در این پژوهش باهطاور کاما
معرفی شده است .بنابراین ماتریس تصمیمگیری در ایان
مطاﻟعه یر مااتریس ( )8 × 88اسات .در ایان مطاﻟعاه،

بنابراین نزدیکی نسبی هار گزیناه باه راهحا ایادئال
بهصورت زیر است:

هشت کالنشهر بررسی شد .کالنشهرها تهران ،شایراز،
اصفهان ،تبریز ،مشهد ،اهواز ،کرج و قم بودند .تعریاف

𝐷𝑖+
)+
𝑚∑
𝑖𝐷 𝑖=1
𝐷−
) + 𝑤+ ( 𝑚 𝑖 −
𝑖𝐷 ∑𝑖=1

𝑅𝐶𝑖 = 𝑤 − (1 −

()11

−
𝑖𝐷 𝑖=1

+
𝑖𝐷 𝑖=1

مطاﻟعه های گذشته و همانین مصاحبههای انجامشاده باا

0 < 𝑤+ < 1 𝑤+ + 𝑤− = 1

تابع معموﻟی معیار هزینه:

براباااار اساااات بااااا )

𝐷 −−𝐷2−

1
𝑚∑( ) < 𝑤 +

𝐷 +−𝐷2+

𝑤 − (∑𝑚1؛

کالن شهر که در ایان مقاﻟاه از آن اساتفاده شاد عباارت
است از شهرهایی با جمعیات بایش از یار میلیاون نفار.
باارای بررساای و مقااایسﮥ تاپساایس اصاالی و تاپساایس

باتوجه باه اینکاه وزن معیاار منفای  𝑤 −یار مقادار
ثابت و داده شده است فرمول 𝑖𝐶𝑅 را میتوان بهصورت
سادﮤ زیر مطرح کرد:

1. Kuo

تعدی شده ،نتایج هر دو حاﻟت مطرح شد.

اقتصاد شهری ،دوره  ،3شماره  ،1تواﻟی  ،4سال 1397

10

جدول  - 3نتایج نظریﮥ به دست آمده از تاپسیس اصلی
آیا به لحاظ نظری حل کردنی است؟

ترتیبهای نسبی

نمونهها

نتایج تئوری

خیر

D+2 > D1+ > D−2 > D1−

1- 1

خیر

D+2 > D−2 > D1+ > D1−

1- 2

بله

D+2 > D−2 > D1− > D1+

1- 3

خیر

D−2 > D1− > D+2 > D1+

1- 4

بله

D−2 > D+2 > D1+ > D1−

1- 5

خیر

D−2 > D+2 > D1− > D1+

1- 6

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

قطع اً

D1− > D+2 > D1+ > D−2

2- 1

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

قطع اً

D1− > D+2 > D−2 > D1+

2- 2

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

قطع اً

D1− > D−2 > D+2 > D1+

2- 3

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

قطع اً

D+2 > D1+ > D1− > D−2

2- 4

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

قطع اً

D+2 > D1− > D1+ > D−2

2- 5

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

قطع اً

D+2 > D1− > D−2 > D1+

2- 6

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

قطع اً

D1+ > D+2 > D−2 > D1−

3- 1

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

قطع اً

D1+ > D−2 > D1− > D+2

3- 2

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

قطع اً

D1+ > D−2 > D+2 > D1−

3- 3

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

قطع اً

D−2 > D1+ > D1− > D+2

3- 4

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

قطع اً

D−2 > D1+ > D+2 > D1−

3- 5

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

قطع اً

D−2 > D1− > D1+ > D+2

3- 6

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

خیر

D1+ > D1− > D+2 > D−2

4- 1

بله

D1+ > D1− > D−2 > D+2

4- 2

خیر

D1+ > D+2 > D1− > D−2

4- 3

بله

D1− > D1+ > D+2 > D−2

4- 4

خیر

D1− > D1+ > D−2 > D+2

4- 5

خیر

D1− > D−2 > D1+ > D+2

4- 6

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

𝑅𝐶1 < 𝑅𝐶2

𝑅𝐶2 < 𝑅𝐶1

منبع :کیو.2017 ،

یافتههای پژوهش.

کالن شهر تهران در حکم خالقتارین کاالنشاهر ایاران

رتبهههبنههدی شههاخصههها بهها اسههتفاده از روش

است .در این رتبه بنادی ،مشاهد و تبریاز باهترتیاب رتباه

تاپسیس اصلی و تاپسیس تعدیلشده.

دوم و سوم را دارند .کالنشهر کارج کمتارین خالقیات

همااانطورکااه در جاادول  4نشااان داده شااده اساات،

را دارد؛ بهطوری که عدد بهدستآماده در ایان روش باا

براساس نتاایج باهدساتآماده از روش تاپسایس اصالی،

 0/124براباار اساات .براساااس معیااار ساارمایﮥ انسااانی و

11

تعیین شاخصهای شهر خالق و رتبهبندی کالنشهرهای ایران براساس معیارهای شهر خالق :با استفاده از روش تاپسیس اصالحشده

تحماا  ،در میااان کااالنشااهرهای ایااران شااهر تهااران

بسیار در این شهر و همانین ویژگیهاای مکاانی تهاران

خالق ترین شهر است .این امر باه علات وجاود جمعیات

و پذیرندگی چشمگیر آن است.

جدول  -4رتبهبندی کالنشهرها با استفاده از روش تاپسیس اصلی
شهرها

تهران

مشهد

شیراز

تبریز

اصفهان

اهواز

کرج

قم

0/751

0/278

0/170

0/140

0/189

0/162

0/114

0/258

)(1

)(2

)(5

)(7

)(4

)(6

)(8

)(3

0/666

0/318

0/537

0/397

0/669

0/323

0/397

0/296

)(2

)(7

)(3

)(4

)(1

)(6

)(5

)(8

0/690

0/234

0/232

0/107

0/146

0/357

0/503

0/062

)(1

)(3

)(4

)(6

)(5

)(2

)(8

)(7

0/339

0/388

0/328

0/322

0/286

0/618

0/459

0/660

)(5

)(4

)(6

)(7

)(8

)(2

)(3

)(1

0/237

0/641

0/445

0/164

0/294

0/173

0/184

0/135

)(4

)(1

)(2

)(7

)(3

)(6

)(5

)(8

0/438

0/370

0/172

0/456

0/174

0/194

0/068

0/145

)(2

)(3

)(6

)(1

)(5

)(4

)(8

)(7

نتایج کلی روش تاپسیس

0/473

0/437

0/292

0/336

0/220

0/252

0/124

0/142

اصلی

)(1

)(2

)(4

)(3

)(6

)(5

)(8

)(7

نتایج
سرمایه انسانی
تکنوﻟو ی
تحم
ویژگیهای اقتصادی
ویژگیهای مکانی
خدمات و صنایع خالق

اعداد داخ پرانتز رتبه هر شهر را نشان میدهد.

منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  -1نمودار میلهای و راداری نتایج رتبهبندی روش تاپسیس اصلی

نتایج رتبهبندی روش تاپسیس اصلی
اصفهان
اهواز
تبریز
شیراز

کرج
قم
مشهد
تهران
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نمودار راداری نتایج روش تاپسیس اصلی

اصفهان
اهواز
تبریز

شیراز
مشهد
تهران
کرج
قم

نتایج :یافتههای پژوهش

در روش تاپساایس تعاادی شااده باارایناساااس کااه
سیاست گاذار چاه وزنای باه معیارهاای منفعات و هزیناه

و  0/5 ،0/2و  0/5و  0/2و  0/8بررسی شد و نتایج اﻟگو
در این سه وزن در جدول  5گزارش شده است.

بدهد ،نتایج رتبهبندیها متفااوت خواهاد باود .هماناین

همان طورکه نتایج این بررسی نشاان مای دهاد نتاایج

در روش تاپسیس اصالح شده اگر تعاداد گزیناه هاا باا 2

حاص از اﻟگوی تاپسیس اصالح شده با اﻟگوی تاپسیس

برابر باشد ،نتاایج رتباهبنادی باهدساتآماده از تاپسایس

اصلی متفاوت است .در هر  3نمونﮥ مطرحشده در جدول

اصلی با تاپسیس اصالح شده بااهم یکای خواهاد باود و

 5شرط الزم برای شهر تهران ،در حکام بهتارین گزیناه،

هرچااه تعااداد گزینااههااا بیشااتر باشااد نتااایج رتبااهبناادی

بررسی شد که در تمام حاﻟتها شرط الزم برقرار است.

متفاااوتتاار خواهااد بااود .بنااابراین براساااس تصاامیم

در سااه وزن بررساایشااده در جاادول  ،5کااالنشااهر

سیاست گذار و اینکه از نظر او معیارهای منفعت اهمیات

تهران رتبﮥ اول خالقیات در میاان ساایر کاالنشاهرها را

بیشااتری دارنااد یااا معیارهااای هزینااه ،بااه ایاان معیارهااا

دارد و کالنشهر مشهد و تبریز بهترتیاب در رتباه دوم و

وزن های متفاوتی داده میشود .هر قدر سیاستگاذار باه

سوم قارار دارناد .کاالنشاهر کارج در مقایساه باا ساایر

معیارهای منفعت وزن بیشتری دهد به ایان معناسات کاه

کالنشهرها در رتبﮥ آخر قرار گرفته است؛ اماا براسااس

از نظر او این معیارها اهمیت بیشتری دارند؛ درحااﻟیکاه

زیرشاخصهای بررسیشده و در سه وزن محاسابهشاده،

اگر سیاست گذار به معیارهای هزیناه وزن بیشاتری دهاد

کااالنشااهر تهااران رتبﮥ نخساات را در شاااخص ساارمایﮥ

بااه ایاان معنااا اساات کااه از نظاار او ایاان معیارهااا اهمیاات

انسااانی و تحم ا دارد .براساااس شاااخص ویژگاایهااای

بیشتری دارند .با شاخص های موجاود ،نتاایج رتباهبنادی

اقتصااادی ،کااالنشااهر قاام در رتبﮥ نخساات قاارار دارد.

کالنشهرها در وزن های بیش از  0/5و وزنهاای کمتار

براساس ویژگی های مکاانی ،کاالنشاهر مشاهد در رتبﮥ

از  0/5برای معیارهاای منفعات و هزیناه باهطاور تقریبای

نخساات اساات و براساااس خاادمات و صاانایع خااالق،

شبیه به یکدیگرند؛ بنابراین در این پژوهش سه وزن 0/8

کالنشهر تبریاز رتبﮥ نخسات را دارد .براسااس وزن 0/8
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و  0/2کااالنشااهر تهااران در شاااخص تکنوﻟااو ی رتبااه

 0/8کاااالنشاااهر اصااافهان رتبﮥ نخسااات خالقیااات در

نخست را دارد؛ اما براساس وزن  0/5و  0/5و نیاز  0/2و

تکنوﻟو ی را دارد و کالنشهر تهران در رتبﮥ دوم است.

جدول  -5رتبهبندی کالنشهرها با استفاده از روش تاپسیس تعدیلشده
شهرها تهران

وزن

مشهد

شیراز

تبریز

0/041

-0/067

-0/095

-0/099

-0/088

)(1

)(2

)(5

)(6

)(3

)(7

-0/024

-0/101

-0/056

-0/091

-0/024

-0/103

-0/081

)(1

)(6

)(3

)(5

)(2

)(7

)(4

)(8

0/032

-0/074

-0/077

-0/103

-0/091

-0/059

-0/115

-0/114

)(1

)(3

)(4

)(6

)(5

)(2

)(7

)(8

-0/103

-0/081

-0/092

-0/091

-0/111

-0/035

-0/062

-0/025

)(7

)(4

)(6

)(5

)(8

)(2

)(3

)(1

-0/082

0/004

-0/042

-0/096

-0/077

-0/103

-0/100

-0/103

)(4

)(1

)(2

)(5

)(3

)(7

)(6

)(8

-0/040

-0/055

-0/091

-0/035

-0/091

-0/089

-0/105

-0/095

)(2

)(3

)(5

)(1

)(6

)(4

)(8

)(7

نتایج کلی روش

-0/037

-0/045

-0/073

-0/069

-0/086

-0/085

-0/104

-0/101

تاپسیس تعدی شده

)(1

)(2

)(4

)(3

)(6

)(5

)(8

)(7

0/173

0/003

-0/031

-0/039

-0/024

-0/035

-0/045

-0/004

)(1

)(2

)(5

)(7

)(4

)(6

)(8

)(3

0/054

-0/032

0/022

-0/014

0/056

-0/032

-0/013

-0/042

)(2

)(7

)(3

)(5

)(1

)(6

)(4

)(8

0/169

-0/005

-0/006

-0/045

-0/032

0/042

-0/062

-0/060

)(1

)(3

)(4

)(6

)(5

)(2

)(8

)(7

-0/025

-0/011

-0/025

-0/026

-0/038

0/053

0/006

0/066

)(6

)(4

)(5

)(7

)(8

)(2

)(3

)(1

-0/016

0/120

0/047

-0/036

0/000

-0/037

-0/033

-0/045

)(4

)(1

)(2

)(6

)(3

)(7

)(5

)(8

0/063

0/036

-0/028

0/070

-0/028

-0/022

-0/055

-0/036

)(2

)(3

)(6

)(1

)(5

)(4

)(8

)(7

0/060

0/047

0/000

0/014

-0/021

-0/012

-0/046

-0/042

(  )𝒘+ , 𝒘−معیارها
سرمایه انسانی
تکنوﻟو ی
تحم
()0.2،0.8

ویژگیهای اقتصادی
ویژگیهای مکانی
خدمات و صنایع خالق

سرمایه انسانی
تکنوﻟو ی
تحم
()0.5،0.5

ویژگیهای اقتصادی
ویژگیهای مکانی
خدمات و صنایع خالق
نتایج کلی روش

کرج

قم

اصفهان اهواز
-0/101

-0/102

-0/088

)(8

)(4
-0/120
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شهرها تهران

وزن

مشهد

شیراز

تبریز

)(1

)(2

)(4

)(3

)(6

0/306

0/074

0/034

0/022

0/040

0/032

)(1

)(3

)(5

)(7

)(4

)(6

)(8

0/131

0/037

0/101

0/063

0/136

0/040

0/056

0/036

)(2

)(7

)(3

)(4

)(1

)(6

)(5

)(8

0/307

0/064

0/065

0/012

0/027

0/142

-0/010

-0/006

)(1

)(4

)(3

)(6

)(5

)(2

)(8

)(7

0/052

0/059

0/042

0/040

0/035

0/141

0/074

0/156

)(5

)(4

)(6

)(7

)(8

)(2

)(3

)(1

0/050

0/235

0/137

0/024

0/076

0/030

0/034

0/014

)(4

)(1

)(2

)(7

)(3

)(6

)(5

)(8

0/165

0/127

0/035

0/175

0/036

0/045

-0/005

0/024

)(2

)(3

)(6

)(1

)(5

)(4

)(8

)(7

نتایج کلی روش

0/157

0/139

0/073

0/097

0/045

0/061

0/011

0/017

تاپسیس تعدی شده

)(1

)(2

)(4

)(3

)(6

)(5

)(8

)(7

(  )𝒘+ , 𝒘−معیارها
تاپسیس تعدی شده
سرمایه انسانی
تکنوﻟو ی
تحم
()0.8،0.2

ویژگیهای اقتصادی
ویژگیهای مکانی
خدمات و صنایع خالق

اعداد داخ پرانتز رتبه هر شهر را نشان میدهد.

کرج

قم

اصفهان اهواز
)(5

)(8

)(7

0/011

0/080
)(2

منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  -2نمودار راداری نتایج رتبهبندی روش تاپسیس تعدیلشده با توجه به وزن ( 0.5و )0.5
نمودار راداری نتایج روش تاپسیس تعدیلشده با وزن ( 0.5و ) 0.5
اصفهان
اهواز
تبریز
شیراز
مشهد

تهران
کرج
قم

نتایج :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری .
امااروزه خالقیاات شاااهرها یکاای از عواماا رشاااد
اقتصادی شهرهاست؛ بنابراین شناخت و بررسای عواما

تأثیرگااذار باار خالقیاات شااهرها از موضااو هااای مهماای
است که سیاستگذاران اقتصادی به آن توجه میکنند.
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به همین منظاور در ایان مقاﻟاه براسااس مطاﻟعاههاای

بااین زیرشاااخصهااای ویژگاای مکااانی ،شاااخصهااای

صورت گرفته در رابطه با شاهرها و منطقاههاای خاالق و

اقامتگااههااا (تعااداد هتا  ،تعااداد مهمااانپااذیر) و تعااداد

همانااین مصاااحبههااایی کااه بااا متخصصااان ایاان حااوزه

مسافر ورودی به مشهد بیشترین اهمیات را در ایان شاهر

صاورت گرفاات ،شاااخصهاا و معیارهااای تعیااینکنناادﮤ

دارند .کالن شهر تبریز یکای از مرکزهاای مهام صانعتی

خالقیاات کااالنشااهرهای ایااران شناسااایی شااد .در ایاان

ایران است و در زیرشاخص های صنایع خالق با فناوری

مطاﻟعه این شاخص ها در شاش دساته طبقاهبنادی شادند

چشمگیر در زمینﮥ صنعت چرم ،صنعت مبلمان و صانعت

کاه عباارتاناد از :ساارمایﮥ انساانی ،تکنوﻟاو ی ،تحما

پارچه و ﻟباس ،در مقایسه با سایر کاالنشاهرهای ایاران،

(تساااامم و پذیرنااادگی) ،ویژگااایهاااای اقتصاااادی،

در جایگاه ممتازی قرار دارد .کالنشهر شایراز باه علات

ویژگیهای مکانی و نیز خدمات و صنایع خالق.

داشتن ویژگی های مکانی مناسب ،عااملی بارای جاذب

باارای رتبااهبناادی کااالنشااهرها از روش تاپساایس و

گردشااااگران داخلاااای و خااااارجی اساااات .از بااااین

تاپسیس تعدی شده استفاده شد .باهطاور کلای براسااس

زیرشااااخصهاااای ویژگااایهاااای مکاااانی در شااایراز،

نتایج بهدست آمده ،در میان کاالنشاهرهای ایاران شاهر

شاااخصهااای مربااوط بااه تعااداد مااوزههااا و مکااانهااای

تهران بیشترین خالقیت را دارد .پس از تهاران باهترتیاب

ت اریخی ،تعداد افراد بازدیدکننده از مکانهاای تااریخی

مشهد ،تبریز ،شیراز ،اهواز ،اصفهان ،قم و کرج بیشترین

و تعداد بیمارستانها اهمیت بیشتری دارند.

خالقیاات را دارنااد .نتااایج بااهدسااتآمااده از شاااخص

نتااایج ارائااهشااده ،سااطم ضااعیفی از میاازان شاااخص

خالقیاات کااالنشااهرهای ایااران در روش تاپساایس و

سرمایﮥ انسانی را در کالنشهرهای ایران نشان مایدهاد.

تاپسیس تعدی شده نشان میدهاد کاالنشاهرها باهطاور

اخاتال

شااخص بااهدساتآمااده از حاﻟات ایادئال آن،

کلی خالقیت بسیار اندکی دارند .فاصله بسیار چشامگیر

یعنی عدد یر ،است .بنابراین براساس شااخص سارمایﮥ

اعداد شاخص ها از عدد یر نشااندهنادﮤ ایان موضاو

انسانی ،در مقایسه با سایر کاالنشاهرها ،شاهر کارج در

اساات .بنااابراین باارای هاادایت کااالنشااهرها بااه سَاامت

رتبﮥ آخاار و شااهر تبریااز در رتبﮥ هفااتم و شااهر اهااواز در

خالقیت بیشتر و درنتیجاه رشاد اقتصاادی بیشاتر شاهرها

رتبﮥ ششم قرار دارناد .باتوجاه باه بررسای آماار و ارقاام

باید سیاست هاای مناسابی باه کاار رود .کاالنشاهرهای

شاااخصهااای ساارمایﮥ انسااانی ،در مقایسااه بااا سااایر

ایران امکانات و خدمات گسترده ای دارند که آنها را از

کالن شهرها ،ایان ساه شاهر دانشاگاه هاا و مؤسساههاای

دیگر شهرهای کشور متمایز میکند .کالنشهر تهران باا

آموزش عاﻟی و نیروی کار با تحصیالت عااﻟی کمتاری

داشتن بیشترین تعداد دانشگاه ها و مؤسسههاای آماوزش

دارند؛ بنابراین این شهرها افراد خالق یاا سارمایﮥ خاالق

عاﻟی ،نیروی کار با تحصیالت عاﻟی و تعداد افراد شاغ

کمتری دارند .همانین در مقایسه با سایر کاالنشاهرها،

در بخش  R&Dبیشترین تحم و پذیرنادگی شاهری را

تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،تعاداد

دارد .کالن شهر اصفهان به علات داشاتن تعاداد بسایاری

آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی وحرفاهای و تعاداد

مرکز پاژوهش و توساعه و سارانه اختارا چشامگیر ،در

کانونهای پرورش فکری کودکاان و نوجواناان در ایان

شااااخص تکنوﻟاااو ی در جایگااااه مناسااابی قااارار دارد.

شهرها بسیار اندک اسات کاه ایان امار ماانع پارورش و

کالن شهر مشهد ویژگیهای مکانی مناسابی دارد کاه از
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حف و جذب سرمایﮥ انسانی خالق باهطاور گساتردهتار

تکنوﻟااو ی در جایگاااه مناساابی نیسااتند .تنهااا تهااران در

میشود.

مقایسه با سایر کالنشهرهای ایران در وضاعیت مناسابی

وجاود سارمایﮥ انسااانی عااملی در توساعه اقتصااادی،

قرار دارد.

رشااد بهاارهوری و نااوآوری اساات و آمااوزش کاااالیی

براساااس شاااخص تکنوﻟااو ی ،در مقایسااه بااا سااایر

مصرفی برای سرمایهگذاری در ظرفیات توﻟیادی فاردی

کالن شهرها ،شهر قم در رتبﮥ آخر و شهر مشاهد در رتبﮥ

اساات؛ بنااابراین توصاایه ماایشااود ساارمایهگااذاری در

هفااتم و شااهر اهااواز در رتبﮥ ششاام قاارار دارد .از بااین

آموزش و تربیت نیروی نخبه که عام خالقیات و رشاد

زیرشاااخصهااای تکنوﻟااو ی ،شاااخصهااای مربااوط بااه

اقتصادی است در ایان شاهرها افازایش پیادا کناد .ایان

تعداد مرکزهای رشد و پارکهاای علام وفنااوری و نیاز

موضو به ویژه دربارﮤ کودکاان صاادق اسات .افازایش

درصااد خانوارهااایی کااه بااه رایانااه و اینترناات دسترساای

هزینااههااای آموزشاای کودکااان درواقااع کاااهشدادن

دارند ،این سه استان بیشترین ضعف را دارند .باتوجاه باه

هزینههای ناروایی است که موجب کاهش کارایی آنهاا

اینکاه اساتفاده از تکنوﻟاو ی باعاث ایجااد تناو توﻟیااد،

در آینده خواهد شاد؛ پاس سارمایهگاذاری و گساترش

ارتقااا کیفیاات و ایجاااد مزیااتهااای رقااابتی در شااهرها

کانون های پرورش فکری کودکاان و نوجواناان کاه در

می شود ،در مقایسه با سایر کالنشهرها ،ایان شاهرها در

حکاام شاااخص خالقیاات شااهری مطاارح شااده اساات

وضعیت نامناسابی قارار دارناد .باه هماین علات تقویات

میتواند زمیناهسااز باروز خالقیات و رشاد اقتصاادی در

شاااخصهااای تکنوﻟااو ی در کااالنشااهرهای ایااران،

آینده باشد .بنابراین سیاستهای اقتصاد شاهری بایاد باه

بهخصوص کالنشهرهای قم و اهواز و مشاهد ،زمیناهای

سمت ارتقای شاخص توسعﮥ انسانی پایش رود کاه ایان

برای افزایش خالقیت شهری و درنتیجه افازایش رشاد و

امر با افزایش تعاداد نیاروی کاار باا تحصایالت عااﻟی و

توسعﮥ اقتصادی شهری و درنهایت کشاور خواهاد باود.

نیروی کار متخصص و نیز افزایش تعداد مراکز ساازمان

بارای ایان منظااور پیشانهاد مایشاود در شااهرها در زمینﮥ

آموزش فنی وحرفهای در سطم شاهر میسار اسات .بارای

شاخص های توﻟیاد تکنوﻟاو ی سارمایهگاذاری بیشاتری

تاوسعﮥ قابلیاتهااای فناوراناه ،سیاساتگااذاریهاا باارای

صورت گیرد؛ همانین سیاستگذاری بایاد در راساتای

توسعﮥ سرمایﮥ انسانی باید با توجه به ایجاد مهاارتهاای

گسترش پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد با هد

الزم با آموزش وپرورش رسمی ،آماوزش در حاین کاار

افازایش جریاان دانااش و فنااوری در میااان دانشاگاههااا،

و تجرباااه فعاﻟیاااتهاااای فناوراناااه و تکمیا ا آنهاااا باااا

مؤسسههای پژوهش و توسعه ،شرکتهای خصوصای و

مهارتهای سازمانی بارای راهانادازی کسابوکارهاا و

بااازار صااورت گیاارد و رشااد شاارکتهااای متکاای باار

شرکتهاای توﻟیادی جدیاد صاورت گیارد؛ باهعاالوه،

نااوآوری را از راه مراکااز رشااد تسااهی کننااد .همانااین

تقویت یادگیری فناورانه و افزایش سارریزهای فناوراناه

سیاستگذاری باید در راستای رشاد و گساترش ساریع

و انتشار فناوری ضروری است.

مؤسسههای دانشبنیان با ایدههای فناورانه شاخص باشاد

تکنوﻟااو ی در حکاام شاااخص دیگااری از خالقیاات
شهری است .باتوجه به نتایج بهدساتآماده در پاژوهش
حاضااار ،کاااالنشاااهرهای ایاااران از ﻟحاااا شااااخص

تا زمینﮥ خالقیت بیشتر و حرکت به سمت رشد و تاوسعﮥ
اقتصادی بیشتر فراهم شود.
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براسااااس شااااخص تحما ا  ،در مقایساااه باااا ساااایر

حرکاات بااه ساامت رشااد و تااوسعﮥ اقتصااادی بیشااتر در

کالنشهرها ،شاهر کارج در ر تبﮥ آخار و شاهر قام در ر

شهرها را باعث خواهد شد .صنعت گردشگری به علات

تبﮥ هفااتم و شااهر تبریااز در رتبﮥ ششاام قاارار دارد .از بااین

مزیتهاا و فرصاتهاای بایشاماری کاه بارای رشاد و

زیرشاااخصهااای تحم ا در ایاان شااهرها شاااخصهااای

توسااعه اقتصااادی جوامااع بااه همااراه دارد ،امااروزه در

تعداد پرواز خاارجی و داخلای ،تعاداد مساافر داخلای و

بسیاری از کشورهای پیشرفته یکای از صانایع پیشارو باه

خارجی ،تنو قومی و تناو ماذهبی بیشاترین ضاعف را

شمار می آید .این در حااﻟی اسات کاه در کشاور ایاران

دارند .این در حاﻟی است که با افازایش تناو کاالهاا و

کمتر به این موضو توجه شده است .باتوجه باه گساترﮤ

خدمات و مهارت های در دسترس برای توﻟید و مصر

فعاﻟیااتهااای صاانعت گردشااگری در سااایر حااوزههااای

و نااوآوری ،تنااو فرهنگاای و اجتماااعی مزایااای باااﻟقوه

فرهنگاای ،اقتصااادی ،اجتماااعی و حتاای سیاساای ،ایاان

ایجاااد ماایکنااد و تنااو کاالهااا و خاادمات مصاارفی در

صنعت قادر است در رشد و توسعه اقتصادی در جایگااه

دسترس که یکی از ویژگی هاای جاذاب شهرهاسات را

یکی از بخشهای مؤثر ایفای نقاش کناد؛ زیارا صانعت

افزایش میدهد .این تنو شهری باعث افزایش خالقیت

گردشگری فرصات توﻟیاد ،ایجااد اشاتغال ،فقرزدایای و

می شود .به این علت که تنو ساکنان و اناوا باازیگران

درآمدزایی را برای شهرها به همراه دارد؛ بناابراین بارای

اقتصاادی تعاما بااین ایاان افاراد را تسااهی و ایاادههااای

توسعه و روناق صانعت گردشاگری در کشاور ،بایاد باا

جدید توﻟید میکند.

یر بررسی دقیق و کارشناسی فرصتها و ظرفیتهاای

همانین نتایج بهدساتآماده در ایان پاژوهش نشاان

گردشگری در هر شهر شناخته شود و از ایان ظرفیاتهاا

می دهد کالن شهرهای ایران در بُعد اقتصاد فرهنگای نیاز

در راستای جذب گردشگر داخلی و خارجی برای رشد

بساایار ضااعیفانااد؛ حتاای مشااهد کااه در میااان سااایر

و تااوسعﮥ اقتصااادی شااهرها و درنتیجااه رشااد و تااوسعﮥ

کااالنشااهرهای ایااران رتبﮥ نخساات را دارد ،باااز هاام بااا

اقتصادی کشور استفاده شود .همانین سیاساتهاایی در

ایدئال خود فاصاله چشامگیری دارد .براسااس شااخص

راساااتای حرکااات باااه سااامت خالقیااات بیشاااتر در

ویژگی هاای مکاانی و اقتصااد فرهنگای و در مقایساه باا

شاخص هایی هماون تأمین زیرساخت های حم ونقا ،

سایر کالنشهرها ،شهر قام و اهاواز و تبریاز در جایگااه

اقامتی ،پذیرایی ،خرید و ...متناسب باا نیااز گردشاگران

پایینتاری قارار دارناد .از باین زیرشااخصهاای اقتصااد

داخلی و خارجی انجام گیرد.

فرهنگی در این شهرها ،شاخصهای امکاناات شاهری و

براساس شااخص خادمات خاالق و صانایع خاالق،

محیطی از قبیا سارانﮥ فضاای سابز ،تعاداد پاارکهاای

کالنشهر تبریز در رتبﮥ نخسات قارار دارد و در مقایساه

تفریحاای ،هناار ،تعااداد بیمارسااتانهااا و تعااداد هت ا هااا

با سایر کالنشهرها ،کالنشهر کرج در رتبﮥ هشتم و قام

بیشاترین ضااعف را دارنااد .بنااابراین توصاایه ماایشااود بااا

در رتبﮥ هفتم و شیراز در رتبﮥ ششم قرار دارد .باتوجاه باه

تقویاات صاانعت گردشااگری در ایاان شااهرها و بهبااود

اینکه صنایع خالق در حکم چرخﮥ خلق ،توﻟید و توزیاع

امکانات و دارایی های شهری ،برای جذب طبقاه خاالق

کاالها و خادماتی کاه از خالقیات و سارمایه فکاری در

این شهرها زمینهای فراهم شود .سرمایهگاذاری

نقش ورودی اصلی اساتفاده مای کنناد توصایه مای شاود

بیشااتر در ایاان بخااش ،خااالقترشاادن کااالنشااهرها و

کااالنشااهرها در صاانایع بااا فناااوری گسااترده ،صاانعت

به طر
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پیوستها
پیوست شماره :1
نمودار راداری نتایج روش تاپسیس تعدیل شده با وزن (0.8و ) 0.2
اصفهان

اهواز
تبریز
شیراز
مشهد
تهران
کرج
قم

نمودار راداری نتایج روش تاپسیس تعدیل شده با وزن ( 0.2و ) 0.8

اصفهان
اهواز
تبریز
شیراز
مشهد
تهران

کرج
قم

منبع :نتایج یافتههای پژوهش
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پیوست شماره :2
جدول  -1معیارهای شاخص سرمایه انسانی
ردیف

معیارهای شهر خالق

1

تعداد افراد فارغاﻟتحصی در مقطع کارشناسی و باالتر بهعنوان درصدی از ک جمعیت

2

تعداد دانشآموزان سطم عاﻟی بهعنوان درصدی از ک جمعیت
 .1آموزش

3

تعداد دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عاﻟی

4
5
6
7
8
9

تعداد کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنیوحرفهای

سرمایه

نیروی کار با تحصیالت عاﻟی (کادر هیئتعلمی)

انسانی

ضریب شهرنشینی
 .2حضور و اشتغال

تعداد پزشکان
جمعیت شهر

10

تراکم شهری

11

تعداد آموزشدیدگان سازمان آموزش فنیوحرفهای
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  -2معیارهای شاخص تکنولوژی
معیارهای شهر خالق

ردیف
1

نوآوری (هزینه های تحقیق و توسعه)

2

تعداد افراد شاغ در بخش تحقیق و توسعه

3

سرانه اخترا

4

 .1تولید تکنولوژی

5
6
7

تعداد مراکز رشد
تعداد پارک علموفناوری
تعداد شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری

تکنولوژی

سهم پژوهشگران شاغ در پژوهش و توسعه از ک شاغالن

8

مراکز دارای فعاﻟیت پژوهش و توسعه به ازای هر  100هزار نفر

9

ضریب نفوذ تلفن ثابت

10

 .2استفاده از

11

تکنولوژی

12

ضریب نفوذ تلفن همراه
درصد خانوارهای دارای دسترسی به رایانه
درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  -3معیارهای شاخص تسامح (پذیرندگ ی-تحمل)
معیارهای شهر خالق

ردیف
1

تعداد مراکز مذهبی یا فرهنگی مربوط به عقاید مختلف در شهر

2

تعداد مساجد

3

تعداد پروازهای خارجی (ورودی)

4

 .1تنوع

5
6

تعداد پروازهای داخلی (ورودی)
سرانه ازدواجهای موفق
سرانه طالق

7

تحمل (تسامح،

تنو مذهبی

8

پذیرندگی)

تنو قومی

9

تعداد مسافران بیناﻟمللی ورودی از فرودگاه

10

تعداد مسافران داخلی ورودی از فرودگاه

11

 .2جریان مردم

12

سرانه رأیدهندگان و شرکتکنندگان در انتخابات ریاستجمهوری
درصد مهاجران واردشده از خارج از کشور در  5سال گذشته به ک جمعیت

13

درصد مهاجران واردشده از داخ کشور در  5سال گذشته به ک جمعیت

14

درصد مهاجران با مدارک عاﻟی دانشگاهی
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  -4معیارهای شاخص ویژگیهای اقتصاد ی
معیارهای شهر خالق

ردیف
1

سرانه توﻟید ناخاﻟص شهری

2

درصد افزایش توﻟید ناخاﻟص شهری

3

ضریب جینی

4

ارزش افزوده بخش صنعت

5

ارزش افزوده بخش خدمات

6

مخارج خانوار شهری برای فرهنگ و هنر و گردشگری

7

رشد ارزش افزوده بخش صنعت با تکنوﻟو ی باال

8

هزینه پژوهش و توسعه بهعنوان درصدی از  GDPشهر
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  -5معیارهای شاخص ویژگیهای مکانی (جاذبه مای خالق) و اقتصاد فرهنگ ی
ردیف

معیارهای شهر خالق

1

تعداد هت ها

2

تعداد اتاق هت ها

3

تعداد تخت هت ها

4

تعداد مهمانپذیرها

5

تعداد اتاق مهمانپذیرها

6

تعداد تخت مهمانپذیرها

7

تعداد موزهها و مکانهای تاریخی

8

تعداد سینماها

9

تعداد صندﻟیهای سینما

10

تعداد ساﻟن نمایش

 .1امکانات شهری و

11

تعداد گنجایش ساﻟن نمایش

محیطی

12

تعداد برنامه تئاتر اجراشده طی یر سال

13

ویژگیهای مکانی

تعداد برنامه موسیقی اجراشده طی یر سال

14

(جاذبههای خالق) و

شاخص فساد و رشوهگیری

15

اقتصاد فرهنگی

تعداد بیمارستانها

16

تعداد تخت بیمارستانها

17

تعداد پارکهای تفریحی

18

شاخص امنیت شهری

19

سرانه فضای سبز

20

تعداد درمانگاه

21

تعداد آزما یشگاهها ،مراکز پرتو درمانی ،داروخانه و ...

22

تعداد مسافر ایرانی ورودی به هت ها

23

تعداد مسافر خارجی ورودی به هت ها

24

 .2حضور

سرانه تماشاگر تئاتر

25

(شرکتکنندگان)

سرانه تماشاگر کنسرت

26

تعداد بازدیدکنندگان از موزهها و مکانهای تاریخی

27

سرانه افراد واردشده به سینماها
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  -6معیارهای شاخص خدمات خالق و صنایع خالق
ردیف
1

معیارهای شهر خالق
 .1صنایع فرهنگی
چندرسانها ی

فیلم ،رادیو و تلویزیون (مدتزمان پخش برنامهها)
تعداد کتابخانه های عمومی

2
3

 .2صنایع فرهنگی

تعداد مطبوعات (تعداد عنوان نشریه)

4

مکتوب

تعداد چاپخانهها

5
6
7
8

تعداد مراکز فرهنگی
تعداد مراکز ورزشی (صنعت ورزش)

 .3صنایع فرهنگی

تعداد اجرای تئاتر

سرگرمی و ورزش

تعداد اجرای موسیقی

9

صنایع خالق و با فناوری باال (ارزش افزوده)

10

تعداد بنگاههای توﻟیدی پارچه ﻟباس و پوشاک (منسوجات)  +پوشاک

11

مبلمان (تعداد واحدهای توﻟیدی فعال در شهر)

12
13

 .4صنایع کارخانها ی

تعداد واحدهای توﻟیدی صنعت چرم (دباغی)
تعداد کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر

14

تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر

15

تعداد شرکتهای تعاونی فعال صنعتی

16

تعداد شرکتهای تعاونی فرش دستبافت
منبع :یافتههای پژوهش

