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چکیده
شهر خالق رویکردی نو درمدیریت شهری است که با تمرکز بر برنامهریزی فرهنگی در شهرها سعی در توسعه شهری با محوریتت
جذب طبقه ی خالق ،توسعه صنایع خالق و صنایع فرهنگی و در نهایت رشد اقتصاد برمبنای خالق دارد .هدف این مطالعته بررستی
شهر قاین با توجه به رویکرد شهر خالق میباشد .پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،
از نوع روشهای اسنادی -تحلیلی است .همچنین با استفاده از نرمافزارهای  Spssو  Smart Plsدادههای تحقیق متورد بررستی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .حجم نمونه  382عدد پرسشنامه میباشد که از جامعه آماری شهر قاین با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شده است .یافتهها نشان میدهد که شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر شاخصهای میراث فرهنگی ،صتنایع ختالق،
استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیر ساختهای خالق در وضعیت نامطلوب قرار دارد و شهر قاین بتا شتهر
خالق تطابق ندارد .از بین شاخصهای شهر خالق عامل استعدادهای خالق اولویت اول و زیرساختهای خالق اولویت آخر را بته
خود اختصاص میدهد و عامل میراث فرهنگی از طریق میانجیگری صنایع خالق بتر حاکمیتت خالقانته در شتهر قتاین تاایرگتذار
است.

واژگان کلیدی :ارزیابی ،میزان تطابق ،شهر خالق ،شهر قاین.

( -1نویسنده مسئول)asadi.2004@gmail.com
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مقدمه
شهرها ظرفهای خالقیت هستند و همیشه چرخهای حرکت ،تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر بودهاند ( Florida,

 .)2005: 1شهرها و مناطق وابسته به آن باید ویژگیهای خاص داشته باشند که بتوانند به شهر خ .دنوش لیدبت قال    
غیر از بسترهای دانش ،صنعت و بهویژه صنایع با فنآوری برتر ،بسترهای اجتماعی و فرهنگی چون ،تنوع اجتم یعا ،،
مطلوبیت محل زندگی ،کیفیت زندگی و برابری اجتماعی جایگاه مهمی به خود اختص داد صا ههاند ( Winden & et

 .)al, 2007 and Florida:2005نظریّـّــة ش ــ هر خ ــ الق یک ــ ی از نوپاتری یرظن نــ ّهّهّه ّهّهّهه مانرب ثحابم رد اــ ههه ههههری یز
شهری اس ــ ت که به دنبال موج سوم شهرنشینی در دنیا ب ــ روز و نمود پیدا کرد .ب ــ ا وجو رد ،ندوب اپون د ــم ّدّد ت     
زمان کوتاه این نظریّهّه به یکی از کاربردیترین نظریّهّهها حوزة مطالعات ش ب ؛تــسا هدــش لدب یره

ههههه ههههههطو هک یر   

امروزه در س ــ طح جهانی س ــ ازمان فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونس ــ کو) با استفاده از شاخصهای ش ــ هر خ قال
سالیانه شهرهای جهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و فهرس ــ ت ش ــ هرهای خالق را در حوزهه ــ ای مختلف
ادبی ،هنری ،فرهنگی ،تاریخی و  ...منتشر میکند .رقابت برای قرارگیری در فهرس ــ ت ش ــ هرهای خالق یونس ،وکــ
انگیزهای ب ــ رای افزایش تالش و تقالی ش ــ هرها برای نیل به خالقیت شهری در حوزههه مانرب فلتخم یا ههه ههههری یز
ش ــ هری محسوب میشـود .زیرا که خالقیت ش ــ هری موقعی حاصل میش ــ ود که ش شم حطــس هب اهره ّخّخ و ص   
تعریف ش ــ دهای در توس ــ عة فضایی و مکانی رسیده باشند ،تا توان رقابت با س رهش ریا ه ار یناهج یا دا ب ار ا نش دددد ددددد
) .(Mokhtari Malekabadi et al, 2015: 23شهر خالق ابتکار جدیدی برای گذار شهر از حالت ایستایی ب لماکت ه   
داشته و توجه توامان به فناوری ،زیرساختها ،بخشهای تولیدی و منابع انسانی را تاکید میکن  د ( ( Vickery, 2011:

 .)4حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهرخالق به دلیل جایگاه شهربه عنوان محل شکلگیری بسترهای جامعه دانایی،
اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است) . (Mousavi, 2014: 19همچنین ایج دا
شهرهای خالق باعث رونق و شکوفایی حیات شهری میگردد که این خود سطح مناسبات یک ش اب دنویپ رد ار ره    
سایر شهرها در مقیاس ملی و فراملی گسترش میدهند ( .)Rahimi, 2013: 6با کمی تسامح میتوان ظهو رهش ر ه یا   
دانایی ،جامعه دانایی و اقتصاد دانایی را مترادف با ظهور شهرهای خالق دانست به بیان دیگر مکانهای اص دشر یل   
ته و ا ش اب اهره   
جامعه و اقتصاد دانایی و به طور کلی تولید دان دنتسه ش    ( .)Pourahmad et al, 2011: 160ملت ت
سرعت شگفتآوری از اقتصاد کارخانهای به اقتصاد اطالعاتی و از اقتصاد اطالعاتی به اقتصاد فرهنگی گذر میکنن ،د
فرهنگ جانشین سحرآمیزی برای کارخانهها و انبارها بهنظر میرسد ،وسیلهای که تصو رهش ری ه یدج یا د ر  ااا اااا ایج دا
خواهد کرد و شهرها را برای سرمایهها و کارکنان حرفهای متحرک جذابتر میکند .شهرهای امروز دیگر نمیتوانند
بر مبنای برنامهریزیهای صرفًاًا کالبدی و یا پیروی از تفکرات صاحبنظران پیشین انتظار موفقیت در رقابت ب ریاس ا   
شهرها را داشته باشند بلکه نیازمند به برنامهریزی بر مبنای تفکرات نو و خالق در مدیریت ش درکیور .دنتسه یره    
شهر خالق با تکیه بر جذب طبقهی خالق در شهر و نقش تکنولو رب دیکات زین و یژ صتقا ا ،قالخ و یگنهرف د

     

راهبردی نو در این زمینه است .هدف اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه شهر قاین با توجه به ش خا صصصه رهش یا   
خالق میباشد .تا نقاط ضعف و قوت شهر برای تحقق شهر خالق شناسایی شود .جامعه آم رهش قیقحت یرا و ادن ن    
شهر قاین میباشد که دارای جمعیتی بالغ بر  42323نفر است.
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پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق ،از نوع روشهای اسنادی-تحلیلی
است .همچنین با استفاده از نرم افزارهای  Spssو  Smart Plsدادههای تحقیق مورد بررسی و تجزی رارق لیلحت و ه    
گرفته است .حجم نمونه  382عدد پرسشنامه میباشد که از جامعه آماری ش  هدافتسا اب نیاق ره ا ک لومرف ز و نارک       
انتخاب شده است .جهت بررسی فرضیههای اول و دوم از آزمو راپان ن ا اکلیو یرتم ک ش هدافتسا نوس ده .تسا رد       
فرضیه سوم ،جهت بررسی نرمال بودن یا نبودن متغیرها از آزمون فریدمن استفاده میشود ،در این آزمون فرضیه صفر
به مفهوم یکسان بودن اولویت و اهمیت عوامل است بنابراین رد فرضیه صفر (  )H0به این مفهوم است که م ممیتو نا

ی-
بین ابعاد شش گانه اولویت بندی انجام داد .به منظور بررسی فرضیه چهارم از روش معادالت ساختاری استفاده می ی

شود ،با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع نرمال نمیباشند از نرم افزار  Smart Plsبرای ای روظنم ن   
بهره گرفته میشود .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،از روش دو مرحلهای هاالند )1999(1ب دم یار لل لللی ییابی
به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .مرحله اول شامل تعیین مدل اندازهگیری از طریق برآورد روای و ی
صه  نییعت بیارض ،یگدنزارب یا و   
پایایی است و مرحله دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق خاش لیلحت صصص صصص
تحلیل مسیر است .در هر یک از این مراحل از نرم افزار  Spssو  Smart Plsاستفاده ش زا ،لوا هلحرم رد .تسا هد   
برآورد روایی و پایایی به منظور بررسی مدل اندازهگیری استفاده میشود که روشهای تأیی اد یگنهامه ید د هه هههه اب ا   
یک ساختار عاملی معین را بررسی مینمایند .در واقع ،تحلیل عاملی تأییدی شایستگی گویه هایی ک یفرعم یارب ه    
متغیرها برگزیده شدهاند را بررسی میکند .در مرحله دوم ،از تحلیل مسیر ،شاخصهای برازش مدل و ضرایب تعی نی
جهت بررسی مدل ساختاری ،استفاده میشود .بهطور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک ح یئزج تاعبرم لقاد     دو
دسته است:
 -1مدل بیرونی 2:مدل بیرونی هم ارز مدل اندازهگیری (تحلیل عامل تاییدی) در معادالت س و تسا یراتخا

طباور    

بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان میدهد.
 -2مدل درونی 3:مدل درونی هم ارز مدل س یراتخا

(تحلی یسم ل رر ررر) در مع  تسا یراتخاس تالدا و

رواب نیب ط   

متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی میکند.
پیشینه
از میانه دهه  1990به بعد ،ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا ،مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمو لدم کی و ل    
جدید از گرایش به برنامهریزی سیاستهای شهری تبدیل شده است ( .)Reckwitz, 2009: 4درباره شهرها و من قطا
ش» مط درک حر    ( Akbari
خالق اولین بار «دبور» در سال  1967مبحثی را تحت عنوان «شهر تماشایی یا ش یامن ره شش شش

 .)Motlagh, 2013: 3در حال حاضر ادبیات مربوط به شهر خالق در دنیا ،گسترده است و به طو لاح رد هتسویپ ر    
رشد است بسیاری از محققان در این ادبیات نظری سهیم هستند .برخ :زا دنترابع یلخاد تاقیقحت زا ی و یبارض    
همکاران ( )2014به بررسی میزان تحققپذیری شهر خالق (مقایسه تطبیقی بین شاخصهای توسعه پای و یرهش راد
)Hulland, J. (1999
Outer Model
Inner Model

1
2
3
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یده نیب زا هک د    
معیارهای ایجاد شهر خالق ،نمونه مورد مطالعه :شهرهای استان یزد) پرداختهان م ناشن جیاتن .د یییی یییی
ب در توس و رادیاپ هع
متغیرهای گوناگون ،متغیرهای نوآوری و آموزشی دارای بیشترین تاثیرات ب یترت ه بب بب

یاهرهش    

خالق شهرهای استان یزد داشتهاند .همچنین شهر یزد با توجه به میزان باالی سرمایههای انسانی موجود ،تعداد ب یالا
متخصص ،میزان باالی مراکز رشد و فناوری ،قابلیت بالقوهای در استفاده از انرژیهای نو خورشیدی ،بادی و حرکت
به سوی شهر خالق را دارد .نق ــ یزاده و همکاران ( )2010در تحقیق خود با بررس ــ ی رابطة متقابل نماهای ش ــ هری
و فرهنگ ،بیاعتنایی به مس ــ ائل زیربنایی مث ــ ل فرهن ار ،یمالــسا تــیوه و گ عا اــشتغا لم ش و ب 

یهو یتی
یییییی یییییی

جتم یموب یاهدرواتــسد و یعا    
معماری معاصر ایران دانسته و به اهمیت معیاره یا ی زرا لثم  شش شششه ا ،یداقتعا یا جج جج
اسالمی در شکلدهی به نماهای ش ــ هرهای ایرانی در دوران اس ــ المی جهت کس ــ ب هویت ایران دیکأت یمالسا ی    
نموده است .ربانی و همکاران ( )2011در تحقیق خود به بررسی جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد ش ــ هرهای خالق و
نوآور پرداخته است .در این تحقیق بر نقش مش ــ ارکت فعال و خالق گروههای قومی ،نژادی و مه و رهــش رد رجا
ادغام و ذوب آنان در جامعه میزبان تأکید شده است .شفیعی و همکاران ( )2014در تحقیق رهش یسررب هب دوخ

    

اصفهان به عنوان شهر خالق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری پرداختهاند .نتایج تحقیق نش  نا مم مممیده هک د   
اصفهان بر اساس شاخصهای تعریف شده توسط یونسکو و نظریهپردازانی نظیر ساساکی ،توان مطرح شدن به عنوان
یک شهر خالق صنایع دستی را داراست .شبانی و ایزدی ( )2014در مطالعه خود به بررس نیرفآزاب ی ی قالخ رهش      

پرداختهاند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که توجه به دو عامل اصلی فرهنگ و اقتصاد (رقابت) در بستر ویژگی-
های مکانی ،ارتباط عمیقی بین نظریه شهر خالق و بازآفرینی شهری پدید آورده است .این تحقیق ساز و ک نینچ را   
ارتباطی را در قالب یک مدل مفهومی ارائه نموده است؛ این مدل مفهومی میتواند راهبردهایی برای عملی یتا

نمو ند

نظریه شهر خالق به عنوان رویکرد مداخله در بافتهای هدف برنامههای بهسازی و نوسازی شهری ارائه دهد.
فرضیات
صه عیانص ،یگنهرف ثاریم یا      خ خخالق،
 .1به نظر میرسد وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق از نظر ش خا ص ص
استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیرساختهای خالق در وضعیت نامطلوب به سر میبرد.
 .2به نظر میرسد میزان آمادگی شهر قاین برای تبدیل شدن به شهر خالق در سطح نامطلوبی قرار دارد.
 .3به نظر میرسد عامل استعدادهای خالق در شهرستان قاین در زمینه ایجاد خالقیت بیشترین تأثیر را دارد.
 .4به نظر میرسد میراث فرهنگی از طریق میانجیگری صنایع خالق بر حاکمیت خالقانه در شهر قاین تاثیرگذار است.

مبانی نظری
مفهوم شهر خالق :شهر خالق به صورت متنوع و وسیع به کار رفته است .در یک مفهوم شهرهای خالق ،ش یاهره ی
هستند که قادرند راهحلهای جدیدی برای مشکالت روزمرهشان ارائه دهند .مفهو رهش م ه رب ،قالخ یا تو تادیل      
یگیرن زکرم هک د    
ته یا ی م رارق طابترا رد  یییی یییی
فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیت ت
یکن رد .د
خالقیت به حساب میآیند .مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خالق تاکی م د یی یی
بسیاری از متون به شهر خالق ،فهم پایداری و پویاییهای جریان کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفت موهفم .تسا ه    
یتو عیانص ،قالخ عیانص هب نا      
شهرهای خالق ،با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده اس لمج زا .ت هه هههی آن می ی

ارزیابی میزان تطابق شهر قاین17 ...

فرهنگی ،فعالیتهای فرهنگی و هنری ( )Costa & et al, 2007شهر و اقتصاد دانایی اشاره نمود .نویس نوچ یناگدن   
چارلز لندری 1،ریچارد فلوریدا و ریچارد کیوز2و  ...سهم برجستهای در پیشرفت این مف هد رد میها ه     1990ب دعب ه   
داشتهاند .روشهاي مختلفي براي تع يي ن شاخصهاي خالقيت وجود دارد كه براساس آن ميزان خالقيت كي
شهر تع يي ن ميشود .مهمترین شاخصهاي شهر خالق براساس پژوهشها و يافتههاي پيش ايني ننن در ج لود

ناحيه يا
( )1آمدهه

است در اين جدول عالوه بر شاخصها ابعادي كه اين شاخصها بر آنها تأ يك د دارند ،آورده شده است.
جدول  .1مهمترین شاخصهای جهانی در زمینه شهر خالق و ابعاد آن
ابعاد مورد تاکید

شاخص خالقیت
 .1شاخص خالقیت و فرهنگ

 .1فرهنگ ،فراغت و توریسم

 .2شاخص شهر خالق فلوریدا

 .2تولید و اشتغال خالق

 .3شاخص شهر خالق اروپا

 .3سرمایه فرهنگی و مشارکت

 .4شاخص خالقیت چک

 .4مکان ،منابع و تجهیزات

 .5شاخص خالقیت شارپی

 .5زیستپذیری و امکانات

 .6شاخص جوامع خالق

 .6حمل و نقل و دسترسی

 .7شاخص انرژی خالق

 .7جهانی شدن ،شبکهها و مبادله

 .8شاخص خالقیت اروپا

 .8گشودگی ،تحملپذیری و تنوع

 .9شاخص خالقیت هنگ کنگ

 .9سرمایه انسانی ،استعداد و آموزش

 .10شاخص زندگی فرهنگی

 .10سرمایه اجتماعی ،مشارکت و حمایت

 .11شاخص ترکیبی اقتصاد خالق

 .11حکومت و قوانین

 .12شاخص شهر خالق لندری

 .12فعالیتهای تجاری و اقتصاد

 .13شاخص خالقیت بالتیمور

 .13کارآفرینی

 .14شاخص شهر خالق

 .14ابداع و تحقیق و توسعه

 .15شاخص خالقیت جهانی

 .15تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطات

Source: Hartley et al. 2012:35

شاخص خالقيت فلوريدا ( :)FCI3به نظر فلوريدا شهرها بايد بيشتر تمركز خود را بررر ابت اك ررر اف ار د د مس عت ددد تمركززز
ل پ ريذ ييي ) تش يك ل ل
ل
ت تحمل ل
نمايند .چارچوب نظريه فلوريدا را ( 3Tتكنولوژي ،استعداد و تساهل و تسامح ياا ظرفيت ت
میدهد (جدول  .)2به عقيدهي وي شهرهاي با تعداد باالي هنرمندان ،موسيقيدانان ،اس يتا ددد و دانش ادنم ننن و كاركناننن
در فناوريهاي برتر ،متولدين خارج و «بوهمينيسم» سطححح ب يالا ييي از توسعههه اقتص دا ييي را بههه دنباللل خواهددد داشتتت
(.)Florida, 2002, p. 12
جدول  .2معیارها و ابعاد شهر خالق فلوریدا
معیار

زیر معیارها

استعداد

سرمایه انسانی ()Human capital
طبقه خالق ()Creative class
محققان ()Researcher

تکنولوژی

ابداع و اختراع ()Innovation
ابداع و اختراع در تکنولوژیهای برتر ()Height Tech innovation
صنایع با تکنولوژی برتر ()height Tech Industry

ظرفیت تحملپذیری

متولدین خارج ()Foreign Born
شاخص تنوع ()Diversity Index
شاخص بوهمین ()Bohemian Index
شاخص همجنسگرایان ()Gay index

Source: Hartley et al. 2012:39

-Charles Landry
- Richard Caves
3
- Florida Creativity Index
1
2
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ح اروپاا در ساللل
شاخص خالقيت اروپا ( :)ECI1شاخص خالقيت اروپا به وسيله گروه مشاوره صنايع خ قال  ،،مص لا ح ح
 2009به عنوان بخشي از مطالعه درباره سهم فرهنگ در خالقيت به سفارش كميسيون اروپا تول دش دي    ( Hartley et

 .)al, 2012: 32اين شاخص با تمركز بر روي ابعادد فرهنگ ييي خالق تي  ،،تع داد ييي از عو لما ييي همچوننن :آموزششش در
مدارس هنري ،اشتغال فرهنگي ،ارائه فرهنگي ،مشاركت فرهنگي ،نفوذ فرهنگي ،پشتيباني و حمايت از اب اد ععع و سهممم
ط
ن خالقيتتت (س يامر ههه انس ينا  ،،تكنولو يژ  ،،محيط ط
اقتصادي صنايع فرهنگي را در نظر گرفت .اين معيارها در پنج ركن ن
سازماني ،محيط اجتماعي و گشودگي و تنوع) گروهبندي شدهاند (.)Fotouhi Mehrabani, 2016: 107
شاخص خالقيت لندري ( :)LCIچارلز لندري و همكارش جاناتان هايمز2شاخص خالقيت مختص بههه خودشاننن را
ت.
ض تخيل ييي ش اهره  7است ت
به وجود آوردند .اين شاخص ابزار استراتژ يكي براي ارزيابي و اندازهگيري ضربان و نبض ض
ق وجودد دارد:
شاخص خالقيت لندري از  3عنصر استفاده ميكند ،لندري مدعي استتت  10حوزهه ب ار ييي شهررر خالق ق
نخست .چارچوب سياسي و عمومي ،دوم .برتري ،تنوع ،سرزندگي و تجلي ،سوم .گشودگي ،ظرفيت تحملپ ريذ ييي و
دسترسي ،كارآفريني ،اكتشاف و نوآوري ،رهبري استراتژ كي  ،زير يك و چشمانداز ،اس  دادعت ووو چشمممان اد ززز يريگداي ،،
ارتباط ،اتصال و شبكه ،مكان و مكانسازي ،زيستپذيري و رفاه ،تخصصگرا يي و اثربخش ييي (.)Landry 2011:174
رو كي رد لندري بر اين نكته تأ يك د ميكند كه خالقيت مختص كي

شهاا بههه
بخش خاص نيست و بايد در تمامي بخش ش

دنبال آن بود.
شاخص شهر خالق :شاخص شهر خالق )(CCIدر سال  2010توسط مركز تحقيقات علم و صنعت آ ،نكپ يمداك   
راهاندازي شد .اين شاخص  72معيار دارد كه در هشت گروه شامل (مقياس و وسعت صنايع خالق ،بهرهوري خ ،در
جاذبهها و اقتصاد توجه ،مشاركت و هزينه ،حمايت عمو ناهج ،يناسنا هيامرس ،يم ييييييييي ش و يگدوشگ ،ند ظ رر رررف تي
تحملپذيري و تنوع) طبقهبندي شده است (.)Hartley et al: 2012; Correia and da Silva Costa: 2014
یافتهها
صه ثاریم یا   
بررسی فرضیه اول :به نظر میرسد وضعیت شهر ق رظن زا قالخرهش داجیا هنیمز رد نیا خاش صصصصصص صصصصصص
فرهنگی ،صنایع خالق ،استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیر ساخته و رد قالخ یا ضضضضضضض عیت
ل از آزمون
نامطلوب به سر میبرد .جهت بررسی این فرضیه با توجه به نرمال نبو بق هیضرف هباشم ریغتم نیا ند لللللل لللللل
ویلکاکسون استفاده میشود.
بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر میراث فرهنگی :با توجه به جدول ( )3مش  هدها مم مممی-

شود :مقدار
 sigبرابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آم را هه  zبرابررر با  -13/265بو هک هد   
2

مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشود و میتو یعضو تفگ نا تتت تتت
ت

کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد میراث فرهنگی به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .3نتایج آزمون ویلکاکسون برای شاخص میراث فرهنگی در مقایسه با عدد 3

- European Creativity Index
- Charles Landry and Jonathan Hyams

1
2

ارزیابی میزان تطابق شهر قاین19 ...
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری ()sig

میراث فرهنگی

386

-13/265

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر صنایع خالق :با توجه به جدول ( )4مشاهده میشود د:
sig

مقدار

2

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -12/698بوده ک یرادقم ه   

منفی میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشود و میتوان گفت وضعیت کنونی شهر
قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد صنایع خالق به صورت مطلوب نمیباشد.

جدول  .4نتایج آزمون ویلکاکسون برای صنایع خالق در مقایسه با عدد 3
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

صنایع خالق

386

-12/698

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر استعدادهای خالق :با توجه ب دج ه و لل للل ( )5مش هدها

میشود :مقدار
 sigبرابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -6/996بو هک هد   
2

مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشود و میتو یعضو تفگ نا تتت تتت
ت
کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق در بعد استعدادهای خالق به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .5نتایج آزمون ویلکاکسون برای استعدادهای خالق در مقایسه با عدد 3
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

استعدادهای خالق

386

-6/996

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر حاکمیت خالقانه :ب ودج هب هجوت ا لللل للللل ( )6مش هدها

 sigبرابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -14/079بو هک هد   
میشود :مقدار
2

مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشود و میتو یعضو تفگ نا تتت تتت
ت

کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد حاکمیت خالقانه به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .6نتایج آزمون ویلکاکسون برای حاکمیت خالقانه در مقایسه با عدد 3
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

حاکمیت خالقانه

386

-14/079

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهرستان قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر کیفیت زندگی :با توجه ب دج ه و لل للل ( )7مش هدها

 sigبرابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -11/515بو هک هد   
میشود :مقدار
2

مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشود و میتو یعضو تفگ نا تتت تتت
ت
کنونی شهرستان قائن در زمینه ایجاد شهرخالق در بعد کیفیت زندگی به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .7نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت زندگی در مقایسه با عدد 3
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری ()sig

کیفیت زندگی

386

-11/515

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهرستان قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر زیرساختهای خالق :ب ودج هب هجوت ا لللل للللل ()8

 sigبرابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابررر با -14/098
مشاهده میشود :مقدار
2
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یتو تفگ نا   
بوده که مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشو م و د یی یی

وضعیت کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد زیرساختهای خالق به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .8نتایج آزمون ویلکاکسون برای شاخص زیرساختهای خالق در مقایسه با عدد 3
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری ()sig

زیرساختهای خالق

386

-14/098

000/0

Source: Research findings, 2018

بنابراین باتوجه به نامطلوب بودن کلیه شاخصها فرضیه اول پژوهش نیز تأیید میشود.
بررسی فرضیه دوم :بهنظر میرسد وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق در وضعیت ن بولطما

 هب سس س سسسسر

میبرد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده میشود که در آن به مقایسه میانه متغیره ددع اب ا    

ثابت (میانگین فرضی  )3پرداخته میشود .با توجه به جدول فوق مشاهده میشود :مقدار
 sigبرابر با  0/000است که
2

از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -13/395بوده که مقداری منفی میباشد بنابراین ب نانیمطا ا   
 95درصد فرضیه صفر آماری (  )H0رد میشود و میتوان گفت وضعیت کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خ قال
به صورت مطلوب نمیباشد .بنابراین فرضیه تأیید میشود.

جدول  .9نتایج آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول در مقایسه با عدد 3
مت غی ر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

وضعیت کلی شهرقاین از نظر خالقیت

386

-13/395

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی فرضیه سوم :بهنظر میرسد عامل استعدادهای خالق در شهر قاین در زمینه ایجاد خالقیت بیشترین تأثیر
را دارد.
در جدول زیر میانگین رتبهی مربوط به هر یک از ابعاد ششگانه مشخص شده اس یاراد هک یداعبا و ت     بیش نیرت
ن رتبهههی 5/04
میانگین رتبه باشد ،اولویت و رتبهی اول را به خود اختصاص میدهد .استعدادهای خ یگنایم اب قال ن نن ننن
یده .د
دارای اولویت اول و بعد زیرساختهای خالق با میانگین رتبهی  2/717اولویت آخر را به خود اختصاص می ی
بنابراین فرضیه سوم تأیید میشود.
جدول  .10رتبهبندی و اولویتبندی ابعاد ششگانه بر اساس میانگین رتبه
ابعاد ششگانه

میانگین رتبه

اولویت

استعدادهای خالق

5/04

1

کیفیت زندگی

3/78

2

صنایع خالق

3/35

3

حاکمیت خالقانه

3/20

4

میراث فرهنگی

2/93

5

زیرساختهای خالق

2/71

6

Source: Research findings, 2018

فرضیه چهارم :میراث فرهنگی از طریق میانجیگری صنایع خالق بر حاکمیت خالقانه در شهر قاین تاثیرگذار است.
ارزیابی مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
مدل بیرونی هم ارز تحلیل عامل تاییدی است .یعنی جهت بررسی مدل ،نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان
با گویههای سنجش آنها از مدل بیرونی استفاده شده است .مدل بیرونی ارتباط گویهها یا همان سؤاالت پرسشنامه را

ارزیابی میزان تطابق شهر قاین21 ...

با سازهها مورد بررسی قرار میدهد .در واق نپ یاهریغتم ،همانشسرپ تالاؤس دوشن تباث ات ع ه یبوخ هب ار نا    

     

اندازهگیری کردهاند ،نمیتوان روابط را مورد آزمون قرار داد .برای آنکه نشان داده شود متغیره تسرد هب ناهنپ یا یییی یییی
ی
اندازهگیری شدهاند از مدل بیرونی استفاده شده است .به منظور بررسی این امر اعتبار سازه1مدل مو رب در ر رارق یس    
میگیرد که برای سنجش آن از دو اعتبار همگرایی2و اعتبار افتراقی3اس هدافت م ممیشو ره ارگمه رابتعا رد .د زا کی   

  

بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی) میباید معنادار و از  0/4بزرگتر یا مساوی باشد .در غیر این صو دح دیاب تر    
مطلوب و قابل قبول روایی مرکب )CR(4و میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمورد بررس ارق ی ر رد و دریگب 
اعتبار افتراقی به منظور بررسی عدم همپوشانی بین سازههای پرسشنامه در ارتباط ب  هیوگ ا ه آ شجنس دروم یا ن،

  
   

کواریانس بین هر دو سازه نبایستی بیشتر از  0/9باشد .جدول زی یلحت جیاتن ر ل أت یلماع  ی ارب یدی ی گوی ههههههه ههههههههه یا
پرسشنامه را به تفکیک هر یک از ابعاد آن نشان میدهد.
جدول  .11تحلیل عاملی متغیرهای مدل
مت غی ر

صنایع خالق

میراث فرهنگی

حاکمیت خالقانه

سؤال

بار عاملی

انحراف استاندارد

آماره t

نتیجه

5

0/3379

0/1017

3/3212

معنادار

6

0/5074

0/083

6/114

معنادار

7

0/6964

0/0585

11/9126

معنادار

8

0/7882

0/052

15/1581

معنادار

1

0/6974

0/0455

15/3211

معنادار

2

0/711

0/0412

17/2636

معنادار

3

0/7362

0/0465

15/8277

معنادار

4

0/5973

0/0452

13/2118

معنادار

13

0/7675

0/045

17/0401

معنادار

14

0/6672

0/065

10/2647

معنادار

15

0/7816

0/0388

20/1454

معنادار

16

0/2264

0/1092

2/0736

معنادار

17

0/3563

0/1428

2/4949

معنادار

Source: Research findings, 2018

AVE

0/3694

0/4727

0/3647

CR

0/6827

0/7809

0/7115

در جدول فوق گویههایی که دارای قدر مطلق بارعاملی کمتر از  0/4میباشند ،مشخص شدههان  نیا و د گگ گگگویهههه زا ا
مولفهها حذف شدند ،مجددًاًا بارهای عاملی محاسبه شدند ،در صورتی که مولفههای مو رب در ر  دح ،یس ممم ممممطلو و ب
قابل قبول روایی مرکب ( )CRو میانگین واریانس اس  هدش جارخت (( ((( )AVEرا دارا بودن یوگ ،د هه هههه رد ا مؤلف ففه ب یقا
ماندند.
پس از ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق و تبیین مولفهها ،الزم اس گزاس ات ت ا رد یر ووو وووون تعا زین و ی بب ب ببببار م دروم لد   
سنجش قرار گیرد .برای این منظور در الگوسازی مع یاپ زا یراتخاس تالدا ای رختسا سنایراو و هزاس ی ا ااااا اااااااج ش هد
استفاده میشود.

Construct Validity
Convergent Validity
3
Discriminant Validity
4
Composite Reliability
1
2
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یشو صخاش رادقم .د    
برای اندازهگیری پایایی مدل در  PLSاز شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی1اس م هدافت یی یی
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باید بیشتر از  0/7باشد و پایایی ترکیبی در مدلسازی  Plsمهمت خابنورک یافلآ زا ر    
است.
اعتبار همگرا به این معناست که مجموعه شاخصها ،سازه اصلی را تبیین میکنند .فورنل و الرکر ( )1981اس زا هدافت
متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEرا به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد میکنند .حداقل  AVEمع لدا
 0/5بیانگر اعتبار همگرای کافی است ،به این معنی که یک متغیر مکنون میتواند به طو  نیگنایم ر بب ب ببببیش از نیمی از
پراکندگی شاخصهایش را تبیین کند
جدول  .12نتایج آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و متوسط واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش
AVE

متغیر پنهان

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

حاکمیت خالقانه

0/7898

0/712

0/5563

صنایع خالق

0/72

0/7157

0/5662

میراث فرهنگی

0/7817

0/7249

Source: Research findings, 2018

0/5749

ق نشاننن داده ش هد
همانطور كه مشاهده ميشود مقدار ضريب آلفاي كرونباخ و پايا يي تر يك بي در جدول فوق ق

اس  ت ووو

ن مق ریدا
مالحظه ميشود كه اين ضرايب همگي باالتر از  0/7بوده و سازگاری درونی مدل تأ يي ددد م ييي گ در دد .همچنین ن
باالی  AVEنشاندهنده اعتبار همگرای مدل است.
نیکویی برازش مدل
تنها شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .مقادیر  0/25 ،0/01و  0/36را به
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معرفی شده است .این شاخص با استفاده از میانگین هندسی
شاخص  R2و میانگین شاخصهای افزونگی2قابل محاسبه است .بنابراین مقدار نیکویی برازش در ای ربارب هعلاطم ن    

است:

GOF = Communalit y × R 2 = 0.5156 × 0.4991 = 0.507

با توجه به مقدار شاخص  ،GOFمیتوان گفت که مدل از برازش قوی برخوردار است.
معیار دیگری که در نرمافزار اسمارت پیالاس مورد استفاده قرار میگیرد ،ضریب تعیین ( )2Rاست .یعت بیرض ین   
ارتباط بین مقدار واریانس شرح داده شده یک متغیر نهفته را با مقدار کل واریانس آن سنجش مینمای یید ،مق ا راد یی ییین
ضریب نیز از  0تا  1متغیر است ،که مقادیر بزرگتر آن مطلوبتر است .مق ریدا  2Rبراب ب ر اا ااا  0/33 ،0/67و  0/19در
مدلهای اسمارت پیالاس به ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف توصیف میشوند .نتایج ضرایب تعیین ب تسد ه   
آمده در جدول زیر نشان داده شده است (برای متغیرهای مستقل ضریب تعیین ارائه نمیشود) .با توجه به این جدول
مشخص میگردد که ضریب تعیین برای متغیرهای میانجی و وابسته به ترتیب براب اب ر     0/397و  0/634م ممیباش و د
میتوان گفت که ضرایب تعیین به دست آمده در سطح قابل توجهی میباشد.
جدول  .13نتایج ضریب تعیین
متغیر میانجی و وابسته

2R

Composite reliability
Communality

1
2

ارزیابی میزان تطابق شهر قاین23 ...
صنایع خالق

0/397

حاکمیت خالقانه

0/634

Source: Research findings, 2018

با استفاده از برازش مدل معادله ساختاری به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته میشود .به منظور بررسی فر هیض  ،،ابتداا
ضرایب مسیر محاسبه شده و سپس معناداری این ضرایب توسط آماره آزمون تی ( ،)tمورد بررسی قرار میگیرد و در
ح  )0/05باش حطس رد هاگنآ د    
ی در سطح ح
گت زا ر ( 1/96مق اد ررر بحرانی ی
صورتی که مقدار قدرمطلق آماره آزمون1ب رز گ گ
اطمینان  ،%95مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنادار میباشد و در غیر این صورت آن ضریب مسیر معنادار نخواهددد
بود .الزم به ذکر است که اندازه ضریب مسیر نشاندهنده قدرت و قوت رابطه و عالمت آن نشاندهندهی نو هطبار ع   
(مستقیم یا معکوس) باشد.
یگی ن .در ممموداره یا
در ادامه مدل مربوط به آزمون فرضیه پژوهش مورد بررسی ق م رار یی یی

ب نمو اد ررر
 1و  ،2ب یترت ه بب بب

ضرایب مسیر و مقادیر آماره  tمربوط به مدل آزمون فرضیههای پژوهش میباشد.

شکل  .2ضرایب عاملی و ضریب مسیر فرضیههای پژوهش
Source: Research findings, 2018

- t- value

1
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شکل  .3مقادیر آماره ( )tبرای فرضیههای پژوهش
Source: Research findings, 2018

که در این مدل:
متغیر مستقل :میراث فرهنگی ،متغیر وابسته :حاکمیت خالقانه ،متغیر میانجی :صنایع خالق
با توجه به نمودارهای  1و  ،2خالصه نتایج بدست آمده از برازش مدل پژوهش در جدول زیر ،نشان داده شده است
که در ادامه با استفاده از نتایج این جدول به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود و همانگونه ک  هراشا ه شش ش ششششد
مسیرهایی که دارای مقدار قدرمطلق آماره تی ( )tبیشتر از  1/96معنادار میباشند.
جدول  .14بررسی معنی داری مسیر
م سی ر

ضریب مسیر

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

صنایع خالق ← حاکمیت خالقانه

0/778

0/038

20/443

معنادار است

میراث فرهنگی ← حاکمیت خالقانه

0/029

0/054

0/526

معنادار نیست

میراث فرهنگی ← صنایع خالق

0/630

0/042

15/046

معنادار است

Source: Research findings, 2018

در بررسي اثر غیرمستقیم :میراث فرهنگی بر حاکمیت خالقانه از طریق میانجیگری صنایع خالق با توجه به ماهیت
غیرمستقیم بودن تأثیر ،بایستی از ضرایب غیر مستقیم برای سنجش نوع اثرگذاری استفاده کرد.
جدول  .15ضریب مسیر و معناداری رابطهی غیرمستقیم
ضریب مسیر

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

میراث فرهنگی ← صنایع خالق

0/630

0/042

15/046

معنادار است

صنایع خالق ← حاکمیت خالقانه

0/778

0/038

20/443

معنادار است

م سی ر

Source: Research findings, 2018

آزمون سوبل رویکرد حاصلضرب ضرایب ،روش دلتا یا رویکرد نظریه نرمال هم نامیده ش لبوس نومزآ .تسا هد     
برای انجام استنباط در مورد ضریب اثر غیرمستقیم  ،abبر همان نظریه استنباط مورد استفاده برای اث  میقتسم ر م ینتب    
است .برای محاسبه عدد معناداری متغیر میانجی میتوان از فرمول زیر استفاده کرد ،در این فرمول منظور از  aضریب

ارزیابی میزان تطابق شهر قاین25 ...

مسیر میان متغیر مستقل و میانجی ،منظور از  bهم ض نا رر ررریب مس ا روظنم ،هتسباو و یجنایم ریغتم نایم ری زززززز ززززززز s a

انحرافمعیار ضریب رگرسیونی  aو منظور از  sbانحراف استاندارد ضریب رگرسیونی  bمیباشد.
a×b

) × s ) + (a 2 × sb2 ) + (s a2 × sb2
2
a

2

(b

)(0.630) × (0.778

) × 0.042 ) + ((0.630) 2 × 0.038 2 ) + (0.042 2 × 0.038 2
2

2

= z p −value

)((0.778

0.4901
= 12.091
0.0016

=
=

ی ( )12/091بیش زا رت ( 1/96مقداار بحرانی  zدر
باتوجه به اینکه قدرمطلق عدد معناداری مربوط به  zمتغیر می جنا ی ی
سطح خطای  )0/05لذا اثر متغیر میانجی معنیدار میباشد .ضریب غیر مستقیم برابر  0/4901میباشد .بنابراین فرضیه
پژوهش تأیید میگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
ی ،در پی
جهان در حال گذار از عصر صنعتی به عصر خالق است .انسان عصر خالق عالوه بر تأمین نیازهای اساسی ی
پاسخگویی به نیازهای خالق خود نظیر نیاز به تخیل ،سرزندگی ،نوآوری و کنجکاوی نیز میباشد .عنوان شهر خالق
له الخ یا قق قققی
نخستین بار توسط یونسکو مطرح شد .فلسفه شهر خالق این است که همیشه در ی یسناتپ ناکم ک للل للل
وجود دارد .باید شرایط به گونهای باشد ،که مردم فکر کنند برنامهریزی نمایند و در استفاده از فرصتهای بههه وجود
ته یا
آمده ،ابتکار عمل داشته باشند .خالقیت در شهرها نیازمند ایجاد زیرساختهای نرم و سخت ش یز لما رررس خا ت ت
ذهنی ،شیوه نگرش شهر به فرصتها و مشکالت و فراهم نمودن شرایط مکانی و فضایی پرورش خالقیت از طریق
ساختارهای قانونی و بستههای تشویقی است.
صهاای می ص ،یگنهرف ثار ننن ننننایع خ ،قال
یافتهها نشان میدهد که شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر ش خا ص ص
استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیر ساختهای خ  رارق بولطمان تیعضو رد قال دددد دددددارد .و
شهر قاین با شهر خالق تطابق ندارد .از بین شاخصهای شهر خالق عامل استعدادهای خالق با میانگین رتبهههی 5/04
دارای اولویت اول ،عامل کیفیت زندگی با میانگین رتبهی  3/78اولویت دوم ،عامل صنایع خالق با می ییانگین رتبهههی
 3/35اولویت سوم ،عامل حاکمیت خالقانه با میانگین رتبهی  3/20رتبهی چهارم ،عامل میراث فرهنگ گگی ب نیگنایم ا   
رتبهی  2/93رتبهی پنجم و بعد زیرساختهای خالق با میانگین رتبهی  2/717اولویت آخ صاصتخا دوخ هب ار ر     
میدهد و همچنین یافتهها نشان میدهد که عامل میراث فرهنگی از طریق میانجیگ رب قالخ عیانص یر تیمکاح      
خالقانه در شهر قاین تاثیرگذار است .برای دستیابی به شهر خالق پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشود.
ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای طبقهی خالق باالخص پژوهشگرانتقویت فرهنگ خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی درجامعهتقویت ارتباط بین دانشگاه ،صنعت و دولتبرنامهریزی استراتژیک برای بهبود وضعیت صنایع خالق و صنایع فرهنگی وتکنولوژی-گرایش به سمت مشارکتهای مردمی در حکمرواییهای شهری
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برنامهریزی برای پروژههای منحصر به فرد و تاثیرگذارایجاد برنامهی جامع شهر خالق-
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