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 چکیده

کنیم وجود دارد. اگر فلسفه شهر خالق آن است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می

های توسعه به ریزی و عمل کنند و فرصتبتوانیم شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند براساس تخیالت بلند پروازانه فکر، برنامه

ریزان و شهرسازان باعث تر شویم. ایده شهر خالق برای مدیران و برنامهانیم به تحقق شهر خالق نزدیکتوطور مداوم تکامل یابد می

گذارد. در شود و به تنوع عالیق و عقاید در پهنه شهر احترام میگسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می

-ندان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان مینهایت شهر خالق باعث ساری و جاری شدن تفکرات شهرو

باید مفاهیم و شاخص ها و رویکردهای آن مشخص  و برنامه ریزی برای راهبردی برای شهر گردد. برای شناخت شهر خالق ابتدا

توسعه ای بوده و به صورت  –روش انجام پژوهش، کاربردی  سعی شده است که به این موضوعات پرداخته شود. پژوهشگردد. در این 

 توصیفی و تحلیلی می باشد. در پایان پژوهش راهکارهایی در راستای ارتقاء این رویکرد داده می شود.

 

 برنامه ریزی، شهر خالق، شاخص ها و رویکردها کلیدواژه ها: 
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 مقدمه

هنری ، نوآوری های علمی و فناورانه و صدای  شهر خالق مکانی برای رشد و  نمود خالقیت است ، شهر خالق منزلی برای خالقیت

فرهنگ های رو به رشد است .شهری که همه  پتانسیل های خالق خود را جامعه عمل می پوشاند و پرچم دار فعالیت های فرهنگی و توسعه 

ند به استفاده از ظرفیت های است . در این شهر ، هر شهرو 1ای است. شهر خالق یک شهر نیرومند از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی

 ( . 1831علمی ، فنی ، هنری و فرهنگی خود، اطمیان خاطر دارد) ابراهیمی ، 

عواملی که در یک شهر یا جامعه انگیزه ای برای ابتکار ایجاد می کنند پیچیده هستند.روشن تر از هر چیز ، در محیط جهانی امروز 

در اقتصاد جهانی جدید ، بر مبنای دارای  "نیچه  "می شود . چنین نوسازی دربردارنده تعریف  فشار بر روی نوسازی اقتصادی منجر به نوآوری

های محلی متمایز نظیر محل ، جغرافیا ، فرهنگ ، مهارت ها و دانش است . ایجاد الگوی نیچه به طور معمول نیازمند رویکردی چند وجهی 

از طریق سرمایه گذرای در زیر ساخت ها و  "کیفیت مکان  "ل سیال ، بهبود است :حفظ و جذب شهروندان ، سرمایه گذاری ها و مشاغ

یا بازاریابی مکان  "مارک زدن  "تسهیالت )اغلب با تمرکز در برخی محالت یا نواحی فرسوده ( و ساخت هویت و غرور محلی از طریق 

,2004) Nancy Duxbury . ) 

ق مطر  اند شامل : شبکه ای از تولید کنندگان منطقه ای ، بازار نیروی کار عناصر کلیدی که برای بوجود آمدن مناطق و شهر خال

محلی یعنی تکنسین ها و کارگران خالقی که در یک منطقه استقرار دارند و می توانند در شکل گیری توسعه خالقیت در شهر و منطقه اثر 

ر خالقیت را به منطقه و شهر ترزیق کنند . مباحث مطر  در این گذار باشند. رقابت و همکاری بین مجموعه ای از شهرها که بتوانند عنص

زمینه مربوط به مناطق کالنشهری و شهرهای بزرگ است و هرچه از شهرهای بزرگ دور شویم، بحث مربوط به خالقیت ، بیشتر به عناصر 

 . (MUSTURD ,2001) خالق بگذارندسنتی بودن ، می توانند به عنوان یک صنعت خالقیت آفرین تآثیر خود را بر شکل گیری شهر 

همکاری همه سیاست های اجتماعی در زندگی فعال شهری نه تنها برای دست یابی به اجتماعی بلکه برای برطرف کردن موانع قدرت خالقیت 

همراهی و اظهار  شهروندان در مقیاس وسیع نیاز است. در مجموع هر فشاری برای دست یابی به خالقیت شهری در نبود توجه ویژه نسبت به

 (scott.j.2006) .   تمایل در جامعه شهری )پذیرش و مشارکت اجتماعی (به طور کلی محکوم به ناتمام ماندن است

 

 هدف تحقیق
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 -Inter-cultural 
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 می باشد. و تعمیم آن به سایر شهرها درصورت امکان رویکرد شهر خالقبا تاکید بر  برنامه ریزی راهبردیبازشناسی هدف پژوهش، 

 

 روش تحقیق

تحلیلی بوده و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و بهره گیری از مقاالت و دستاوردهای علمی در این  -توصیفیاین پژو هش از روش تحقیق 

 به بررسی این پژوهش پرداخته شده است.زمینه 

 

 پیشینه تحقیق

 نظری ادبیات این در محقّقان از بسیاری.  است رشد حال در پیوسته طور به و است گسترده دنیا، در خلّاق شهر به مربوط ادبیات حاضر حال در

 موریس ویلیام و راسکین جان به برگردیم، عقب به خلّاق شهر نظریه تکوین در کافی اندازه به اگر .(Geoforum، 9002: 101)هستند سهیم

 انسانی های فعالیت بر تأکید که را هنر اقتصاد و کردند ایستادگی سودمندگرا، اقتصادهای مقابل در انگلیس ویکتوریای عصر در که خوریم برمی

 هنری جنبه از هم و کاربردی جنبه از هم ارزشمند کاالهای بلکه، هنرمندان آثار تنها نه ها، آن نظر طبق بر. دادند قرار تأکید مورد داشت، خلّاق

 قرار هجوم مورد را بود داده قرار خود سیطره تحت را ها مگاالپلیس که پولی اقتصادهای »شهرها و فرهنگ« کتاب در مامفورد. بود نظر مد

  .(Sasaki، 9003: 13)کند می پیشنهاد را دارد تأکید انسانی زندگی ابعاد بر که فرهنگی اقتصادهای و دهد می

 سال در بقا های سیستم کتاب انتشار با وی اخیراً. اند موفّق صنعتی ابتکار و نوآوری در که داند می شهرهایی را خلّاق شهرهای جیکبز جین

 اخالقی هایی پایه یافتن برای جو و جست حال در. م 9002 سال در رو پیش تاریک دوره. م 9000 سال در اقتصادها ماهیت کتاب و. م 1229

 دارد عقیده او. ورزد می تأکید اجتماعی -اقتصادی توسعه برای خلّاق شهرهای اهمیت بر او ها کتاب این در. است اجتماعی زندگی و تجارت برای

 در هم تنوع گرو در خلّاق، شهری های محیط کلید جیکبز، برای. دهد افزایش را شهری خلّاقیت های شانس تواند می ساخت انسان محیط که

 و فعالیت از ها آن یها خیابان که صورتی به باشند، داشته ای چندگانه عملکردهای باید محالت. است اقتصادی و اجتماعی هم و فضایی زمینه

 شده تشکیل نگهداری شرایط و قدمت نظر از مختلف های ساختمان ترکیب به محلّه چنین هم. باشد پر روز مختلف ساعات در جوش و جنب

 در مسکونی باالی های تراکم بر وی نهایت در. باشد می ارزش دارای آفرین کار برای اقتصادی نظر از نوساز چه و قدیمی چه ها ساختمان.  باشد

 هنرمندان و دانشجویان تا گرفته کارآفرینان و ها خانواده از مختلف افراد فشرده محلّه یک در که طوری به ورزد، می تأکید کوچک مقیاس یک

 های محیط در: گوید می جیکبز. است حیاتی امری محلّی تسهیالت از متنوعی دامنه تأمین تنوعی، چنین با. کنند می زندگی و کار نقطه یک در

 آهن یک عنوان به متقابل پیوند این عوض در. برسند سود به ها مهارت و دانش به متنوع دسترسی طریق از توانند می کارآفرینان متنوع، شهری

 9002: 10)است برخوردار باالیی اهمیت از خلّاقیت برای نوساز و قدیمی های ساختمان ترکیب بین این در. کند می عمل خلّاق افراد برای ربا

،Hospers and van Dalm). 

 شهرهای باب در جدیدی رادیکالی دیدگاه لندری. است زده قلم خلّاق شهرهای باب در که است پژوهشگرانی ترین معروف از یکی لندری چارلز

 مسائل حل برای بلکه جدید افزوده ارزش با صنایع در رقابت به دستیابی خاطر به نه دارند خلّاقیت به نیاز شهرها وی نظر از. دارد خلّاق
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 محدود خلّاقیت که این نه است مختلف های جنبه و ابعاد در شهری مسائل حل برای خلّاق دیدگاه یک خواهان لندری دیگر بیان به.  اجتماعی

 را خلّاق شهرهای کتاب. م 1222 سال در بیانچینی فرانکو اتّفاق به او .,Coletta)، 9003: 2)شود طراحی و خلّاق صنایع هنر، های عرصه به

 در که المللی بین شهری بحران با مواجهه در شهری مسائل مقابل در العملّی عکس عنوان به خلّاق شهرهای مفهوم آن در که کردند؛ منتشر

 چارچوب از دوری برای ریز برنامه به ایدئولوژی، وی نظر به. شود می گرفته نظر در است، داده رخ جهانی اقتصاد و صنعتی فرا به گذار مرحله

 مسئولیت نو، های مشارکت طریق از نرم هایی زیرساخت و خلّاق جوی ایجاد و شهری های محیط بهبود سمت به فیزیکی ریزی برنامه سنتی

 .Simeti)، 9001: 11)دهد می

 وسیله به خلّاق اقتصاد. است تجاری  ارزش با تولیدات به خلّاقیت اظهار و ها ایده از گذر خلّاق، اقتصاد و صنعتی فرا دوره هاوکینز نظر از

 دارای صنایع انحصاری، صنایع رایت، کپی صنایع مثل هستند، فکری های دارایی کننده ستد و داد و کننده تولید که صنایع از ای مجموعه

 اسباب فیلم، موسیقی، طراحی، تلویزیون، افزار، نرم نشر، توسعه، و تحقیق شامل خلّاق صنایع. شوند می تعریف طراحی صنایع و تجاری عالمت

 برای جدیدی راه که کند می پیشنهاد وی.  باشد می هنر و مد، ویدئویی، های بازی مشاغل، اجرایی، هنرهای معماری، تبلیغات، ها، بازی و ها بازی

 ها ایده نامحدود منابع بر خلّاق اقتصاد رقابتی، قیمت و محدود منابع با مدرن اقتصاد نظریه خالف بر زیرا،. است الزم اقتصاد این صنایع رشد

 ها داده بر سنتی تمرکز از بیش یادگیری و استعداد ها، ایده انسانی های خصیصه بر تغییر این به خلّاق های واکنش برای هاوکینز مدل. دارد تکیه

 Simeti).، 9001: 18)است استوار اقتصادی موفّقیت برای ها سرمایه و

 رشد نقاط، از بعضی چرا که است سؤال این به پاسخگویی جهت در او. پردازد می شهر در خلّاق طبقه ظهور به خود نامه پایان در فلوریدا ریچارد

 است این فلوریدا فرضیه .(Zimmerman، 9003: 989) ندارند را رفاهی چنین کنند می که تالشی با دیگران که حالی دارند،در باالیی رفاه و

 استوار( کار نیروی توسعه یا صادرات، توسعه صنعتی، استخدام مثل)سنتی اقتصادی توسعه های استراتژی بر شهر یک اقتصادی موفّقیت که

  Donegan andLowe).، 9003: 21)است خلّاق استعداد جذب گرو در بیشتر بلکه نیست؛

 توسعه جغرافیای و جهت شکل، خلّاق، افراد از گروهی همواره و است ارزشمند بسیار سرمایه یک انسانی خلّاقیت جدید، اقتصاد در او نظر از

 نوع جذب بر مبتنی باید شهرها سیاست که دارد عقیده رو این از. خواند می خلّاق طبقه را گروه این فلوریدا. کنند می تعیین را جدید، اقتصادی

 طبقه این» برتر خلّاق هسته« که چه آن بین فلوریدا.باشد است، جدید خلّاق صنایع نیاز مورد که خلّاق طبقه عنوان تحت افراد از ای ویژه

 را ها آن که شده شناخته تر کم گروه و( اندیشمندان و معماران طراحان، هنرمندان، نویسان، رمان شاعران، دانشگاه، استادان شامل) داند می

 فلوریدا. شود می قائل تفاوت( کنند می فعالیت بنیان دانش صنایع در که متخصصینی گسترده طیف شامل)داند می »خلّاق متخصصان«

 و باز فرهنگ وجود وی نظر از. است دانسته خلّاق طبقه جذب در موفّق های مکان جزو را سانفرانسیسکو و پولیس مینیا آستین، مثل هایی مکان

 و فرهنگی نیازهای تفریح، زندگی، از بخشی رضایت سطح اند توانسته که شهرهایی فلوریدا نگاه از. باشد می طبقه این جذب در عاملّی متساهل

 دهد می دست به را مهم نتیجه این فلوریدا نامه پایان. هستند خلّاق سرمایه جذب در موفّق شهرهای سازند، فراهم خلّاق طبقه برای را اشتغال

 Zimmerman).، 9003: 989)داد تغییر نیز را محلّی افراد محیط بلکه محلّی کار و کسب جو باید تنها نه جدید اقتصاد در کامیابی برای که

 جذب را باال فناوری و رشد با متحرک های شرکت و مؤسسات که هستند رباهایی آهن خلّاق، طبقه افراد که کند می بحث فلوریدا  

 آن در تواند می باال فناوری با صنایع باشند داشته وجود افرادی چنین مکانی در اگر که گوید می گروه این جذب با رابطه در فلوریدا. کنند می

 بردباری و فناوری استعداد، ویژگی سه باید اقتصادی نظر از موفّق شهرهای که دهد می ادامه وی .Pratt)، 9003: 2)کنند ایجاد تحرّک مکان
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 باشد؛ داشته را افزار سخت و فناوری باید تنها نه شهر یک. کنند می تعریف را خلّاق عصر در برندگان شاخص سه این. باشند داشته هم با را

 برای مناسب جوی چنین هم و کار و کسب سالم جو به نیاز شهرها خلّاق، اقتصاد در. باشد داشته نیز را استعداد یعنی افزارها نرم باید بلکه،

 را ویژگی سه این که هستند شهری نواحی از دسته آن فردا، برندگان و امروز شهرهای ترین جذّاب اقتصادی نظر از. دارد جوش و جنب پر افراد

 تسهیالت دنبال به بلگه،. کنند نمی عمل مآبانه برده صورت به مشاغل در خلّاق افراد. هاست انتخاب درباره خلّاق دوره. اند کرده ترکیب هم با

 هزار که ای مزرعه یک ابتدا باید شما بلکه،. کنید شروع کندوها با نباید کنید؛ تولید کیفیت با عسل خواهید می شما اگر. گردند می شهری جذّاب

 معتبر مکان دنبال به خلّاق افراد. خواهد نمی را عمومی امکانات خلّاق، طبقه. کنید پیدا را کنند می جذب را زنبورها خود نوبه به که شکوفه گل

 نیازمند اغلب جدید، های ایده. کنید اضافه خود به را چیزهایی توانید می شما که هایی مکان. گردند می نشده، تمام هنوز که اعتمادی قابل و

 مراکز به خلّاق طبقه. هستند کننده خسته منظوره، چند های استادیوم و بزرگ همایشی مراکز اداری، های برج. هستند قدیمی های ساختمان

 قابل)معتبر و فعال باید ناحیه ساکنین جو و شده ساخت محیط. ندارند را خلّاقیت تحریک قدرت دیگر ها، مکان این. ندارند ای عالقه خرید

 .(,Hospers and van Dalm، 9002: 2)باشد( اعتماد

 ایفا اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، مخصوصاً مختلف سطو  در خلّاق شهرهای در هنرمندان که نقشی اهمیت بر نیز مارکوزن  

 هنگامی و یابد می افزایش منطقه در فرهنگی مصرف دارند حضور ها آن در هنرمندان که شهرهایی دهد می نشان وی. ورزد می تأکید کنند، می

 به فرآیند این. شود می شهرها این در مهاجرتی روند توقف باعث شود، می ترکیب دارویی و پزشکی صنایع وجود چون امتیازاتی با امتیاز این که

 کم نواحی در موجود مشکالت رفع به چنین هم و ببخشد می بهبود نیز را اجتماعی محیط و کند می کمک فرسوده نواحی در شهری احیای

. است حاضر زمان به مربوط ای پدیده خلّاق شهر که نیست معنی بدان پیشینه این بیان البتّه، .(Sasaki، 9010: 22)کند می کمک درآمد

 وجود ای دوره هر در تواند می که است ای پدیده خلّاق شهر دهد می نشان »شهرنشینی در شاهکار شهرهای« کتاب در هال پیتر که طور همان

 .Hospers)، 9008: 11)کند نمی عمل خلّاق صورت به همیشه برای ای شهری محیط هیچ اما. باشد داشته

 آن در که نمود مشاهده توان می را فارس استانداری به یونسکو ملی کمیسیون ی نامه به مربوط اسنادی کشورمان شهرهای سابقه جستجوی در

 این شدن عملی صورت در. شود فراهم یونسکو ملل، سازمان فرهنگی و آموزشی علمی، سازمان به شیراز معرفی مقدمات شده، درخواست

  یونسکو، خالق شهرهای ادبیات بخش در شیراز نهایی ثبت برای. شود می یونسکو خالق شهرهای مجموعه در ایران شهر نخستین شیراز موضوع

 و کتابخانه  دانشگاه، در ادبیات واحدهای  فعال، انتشارات  ادبی، های جشنواره و هنری های برنامه برگزاری امکان مانند ای ویژه ضوابط است الزم

. است شده ثبت یونسکو خالق ادبیات شهرهای مجموعه در که است شهری نخستین انگلستان  «ادینبرگ. »شود برپا کتاب مهم های فروشگاه

 ، مردمی هنرهای  موسیقی،  سینما،  ادبیات، موضوع هفت در که شهرهایی از پیوسته بهم ای شبکه ایجاد هدف با یونسکو را خالق شهرهای برنامه

 اقتصادی های توانایی توسعه به شبکه این  سازمان، این گفته به. کند می اجرا هستند، تاثیرگذار و فعال ای رسانه هنرهای  و اغذیه  شهری، طراحی

 زمینه در خالق شهرهای عنوان به آرژانتین «آیرس بوئنس» و آلمان «برلین» تاکنون. کند می کمک جهان مختلف شهرهای فرهنگی تنوع و

 شهرهای فهرست در اغذیه شهر عنوان به کلمبیا «پوپایان» و( فلکلور)مردمی هنرهای شهرهای مصر «آسوان» و مکزیک «سانتافو«  طراحی،

 (.1832:11 رفیعیان،)اند شده ثبت یونسکو خالق
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 تحقیق پیشینه جدول
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 نتیجه گیری عنوان پزوهش محقق سال

9001 Aiga Dzen Adem 

Kula 

ارزیابی خالقیت در 

شهرهای ریگا،تالین 

 و ویلنیوس

فناوری جهت نیاز این سه شهر به ارتقای و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سطح 

 افزایش خالقیت

9001 Chorlotta Mel 

lander and & 

Richard Florida 

طبقه خالق یا 

 سرمایه انسانی

خالق  با توسعه اقتصادی رابطه مستقیمی دارد که سبب جامعه روبه رشد  طبقه

 وپویا میشود

و مهمترین شاخصا عبارتند از استعداد، فناوری و بردباری )یکی از مهمترین 

های شهر خلّاق ساخت یک اجتماع جذّاب برای مردم است. مکانی که به مانند  چالش

 بستری خلّاق باشد و همه سطو  کار و تفریح را دارا باشد(

9002 Michael Strper 

&Allen J.Scott 

بازاندیشی سرمایه 

انسانی ، خالقیت و 

 رشد شهری

جذب نیروی کار ماهر و فرصتهای شغلی مناسب و امکانات رفاهی می تواند موجب 

 خالق شده و در نتیجه رشد و توسعه شهر را به همراه داشته باشد

9010 Robert 

Coumnian 

تحصیالت عالی و 

 شهر خالق

آگاهی از نقش جذب دانشجویان در شهر و ایجاد فرصتهای اشغال جهت استقرار آنها 

 در شهر خالق

9011 Alex Deffuer& 

chrisstiana 

lachpopullou 

شهر خالق: چالشی 

جدید در برنامه 

 ریزی استراتژیک

استفاده از نظریه شهر خالق به عنوان یک ابزار برنامه ریزی استراتژِیک در فضای 

 شهری

9019 Jo foord  رونق شهر جدید: از

شهر خالق به شهر 

تکنولوژی در شرق 

 لندن

 گردد.افزایش سطح تکنولوژی در شهر موجب پیشرفت تکنولوژیکی شهر می 

های توسعه  فرضیه فلوریدا این است که موفّقیت اقتصادی یک شهر بر استراتژی شهر خالق فلوریدا 9002

اقتصادی سنتی)مثل استخدام صنعتی، توسعه صادرات، یا توسعه نیرروی کار( استوار 

نیست؛ بلکه بیشتر در گرو جذب استعداد خلّاق است. که افراد طبقه خلّاق، آهن 

های متحر ک با رشد و فناوری باال را جذب  هستند که مؤسسات و شرکترباهایی 

گوید که اگر در مکانی چنین افرادی  کنند. فلوریدا در رابطه با جذب این گروه می می



                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

 منبع: نگارندگان

 مبانی نظری

 ریزی برنامه

متکی به فعالیت عملی است که در یک برداشت جامع و عنوان یک کوشش سازمان یافته متکی به فعالیت ذهنی و شناختی و هم  ریزی به برنامه

  شود: کلی به صورت زیر تعریف می

 عنوان یک فعالیت عمومی عبارت است از انجام یک رشته عملیات منظم که در راستای دستیابی ریزی به برنامه

 (.  99، 1222شود )پیتر هال  به یک هدف یا اهداف معین سازمان دهی می 

ی ممکن  عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب در حداقل زمان و هزینهریزی  برنامه

 (.91)آیت اللهی، 

 استفاده: از عبارت ریزی¬برنامه ی، فالوده آرای از استفاده بابینی شده است. های پیش ریزی، داشتن طر  برای نیل به هدفمفهوم کلی برنامه

 و کنونی وضع در ها سیاست ارزش افزایش برای آگاهانه تالش انجام مفهوم به فعالیت این. گذاری سیاست برای ابتدایی چند هر علمی روش از

 (.80 ص ،1812 سعیدنیا،) است زیست محیط آتی

 

 ریزی راهبردی برنامه

به هدف را ترسیم میکند و ابزارهای الزم را برای این مأموریت  های اصلی و اساسی برای رسیدن ریزی راهبردی  ، فرآیندی است که راه برنامه

 (.81: ص 1812فراهم میکند )سعیدنیا، 

هایی است که راجع به اهداف راهبردی بلندمدت میباشند. در این نوع از برنامه ریزی مقاصد  گیری برنامه ریزی راهبردی، در بردارنده تصمیم

و اهداف بلندمدت به هدفهای کمی و کوتاه که آن را هدف گذاری مینامند، تجزیه میگردد. )مأموریت ها( و هدف های سازمان مشخص 

 گویی پیش را آینده راهبردی، ریزی¬برنامهریزی میگردد.  های کلی )تدوین و تنظیم خط مشیها( و برنامه های عملیاتی طر  همچنین سیاست

 :دهد یاری ذیل موارد در تواند می را مدیر یک ولی کند نمی

 تواند در آن مکان تحرّک ایجاد کنند وجود داشته باشند صنایع با فناوری باال می

های شهری خلّاق، در گرو تنوع هم در زمینه فضایی و هم اجتماعی و  ، کلید محیط خالق شهر جین جیکبز 9002

 اقتصادی است مهمتر ین شاخصا  برای جیکبز عبارتند از نوآوری و ابتکار 
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 آتی؛ مقتضیات از ناشی مسائل بر آمدن فائق -الف

 ناپذیر؛ اجتناب خطاهای تصحیح برای کافی فرصت ایجاد -ب

 مناسب؛ زمان در صحیح های¬تصمیم اتخاذ -ج

 (.1831 برایسون،) مطلوب آینده به رسیدن برای ضروری های¬فعالیت انجام بر تمرکز -د

 فرآیند برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی، به طور خاص، فرایند باز و مشارکتی خالق است که اساس پیوند فعالیت های مرتبط همۀ ذی نفعان شهر را برای دورۀ 

زمانی مشخص برقرار می کند، بر موضوعات اساسی تمرکز دارد، راهبردی یکپارچه را برای واقعیت شهر به وجود می آورد، انعطاف پذیری در 

 ,Steinberg, 2005ی را شکل می دهد، عمل گرا است، و بر اساس فرهنگ جدیدی از مدیریت شهری پایه گذاری شده است تصمیم گیر

p.70). ) 

 ریزی راهبردی های برنامه ویژگی 

ریزی  برنامهریزی، تأکید بر  سوی عمل و اجرا، یکپارچگی سطو  برنامه ریزی راهبردی، جهت گیری به های برنامه به طور کلی برخی ویژگی

اجتماعی، تأکید بر مدیریت اجرایی  -ها، تلفیق اهداف کالبدی با اهداف اقتصادی محلی با حفظ سلسله مراتب، ایجاد نظام هماهنگ از انواع طر 

 از)22:1832باشند )مرادی مسیحی،  تصمیم گیری و اجرا می -و مشارکت، تأکید بر انعطاف پذیری، ایجاد نظام سلسله مراتبی در تصمیم سازی

 ملک) کرد اشاره مالی ریزی برنامه و بیرونی و درونی امکانات و ارزیابی به توجه گرایی، جامع به توان می راهبردی ریزی برنامه های ویژگی دیگر

 (.23:1839افضلی،

 

 

 خالقیت

ترین سطح به معنای پدیدآوردن چیزی واژه خالقیت در لغت نامه دهخدا خلق کردن، آفریدن و بوجودآوردن معنا شده است. خالقیت در ساده 

است که قبال وجود نداشته است. خالقیت محصولی از ایده های جدید تخیلی است که شامل نوآوری و یا راه حلی برای یک مشکل می 

 ( . .(Sefertzi,2002,2باشد

 مفهوم شهر خالق 

را به دنبال داشته است. شهر خالق یک  "شهر خالق"دایش مفهوم ایده ی اقتصاد خالق که به طور اخص در مورد شهر ها نیز به کار رفته، پی

مجتمع شهری را توصیف می کند که فعالیت های فرهنگیِ بخش های مختلف آن، یکی از مولفه های اقتصاد شهر و کارکرد اجتماعی آن را 

 (81؛1831. )آصف،تشکیل می دهند
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حل های جدیدی برای مشکالت روزمره شان ارائه دهند. مفهوم دیگر شهرهای در یک مفهوم شهرهای خالق شهرهایی هستند که قادرند راه 

خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است، یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار می گیرند که مرکز خالقیت به 

 (.111، 1821ربانی خوراسکانی،)حساب می آیند. 

 1821در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می کنیم وجود دارد()سعیدی، یعنی شهر خالق آن است که

:2.) 

 

 

 شهر خالق

های شهری مطر  شده است. با  ریزی و اجرای طر  عنوان یک روش راهبردی در عرصه تفکر برنامه در رویکردهای نوین به شهر، شهر خالق، به

عمیقی که در محیط شهر در حال وقوع است. خالقیت مسئولین، صاحبان مشاغل و ساکنین شهر، یک عامل حیاتی در توجه به تغییرات بسیار 

های مختلف مواجهه با مسائل  رود. همچنین این رویکرد به چگونگی ورود خالقانه شهروندان به عرصه حل بسیاری از مسائل شهر به شمار می

(. فلسفه شهر خالق آن است که: در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه در وهله اول 1821:29پردازد)خان سفید، مرتبط با شهر می

ریزی و عمل کنند و  شود وجود دارد. اگر بتوان شرایطی فراهم نمود که مردم بتوانند بر اساس تخیالت بلند پروازانه فکر، برنامه تصور می

هایی برای  توانند دربرگیرنده اقدام ها می تر شد. این فرصت توان به تحقق شهر خالق نزدیک یهای توسعه به طور مداوم تکامل یابد، م فرصت

 (.1832:2های بصری در محیط شهری یا حل مسائل اجتماعی باشند)سعیدی، تولید ثروت و افزایش بازده اقتصادی، ارتقای زیبایی

 شهر در محوری خالقیت ایجاد عواملی
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(2: 1832)ماخذ:ابراهیمی،  

گسترش فرایند جهانی شدن،  "جمله مهمترین  مولفه  های تأثیرگذار و زمینه ساز  در پیدایش شهرهای خالق می توان به مواردی چون از -

دوری از فرد محوری و بسوی اجتماع محوری رفتن روابط شهری، گسترش همانندگرایی فرهنگی، فراملی و  فراسرزمینی شدن اقتصاد کشورها، 

 (.(Till,2005,74د خدمات محور ، کمرنگ  شدن مرزها و افزایش مشارکت زنان در فعالیت ها ی  شهری اشاره کردمحوریت اقتصا

همچنین از جمله ویژگیهای عمومی هر شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود)به خصوص نسل -

مند کردن در شکوفایی بخش های اقتصادی) از راه به گیری فناوری و مدیریت صحیح جوان(، مکانی جذاب گردشگران)صنعت توریسم(، توان

 (.12: 1832آن( و همچنین مرکز جذب بنگاههای اقتصادی نو ظهور)خوشه ها و مراکز تحقیقاتی بویژه در زمینه فناوری برتر( باشد)رفیعیان،

 ویژگیهای شهر خالق به شرح ذیل است

توان تحمل پذیرش تنوع دانست؛ به طوری که آن ها محیط های بازی هستند، که توانایی پذیرش گروه های ویژگی اول این شهرها را می 

مختلف انسانی با فرهنگ های مختلف را دارا هستند. حضور جمعیتی متنوع با عقاید و ایده های متفاوت فرصتی ویژه برای بروز خلّاقیت، 

توجه به این که نیاز و سالیق گروه های مختلف اجتماعی متفاوت و گوناگون است یک شهر  نوآوری و ابتکار در زمینه های مختلف است. با

راد برای جذب افراد خلّاق باید بتوان شرایط اقتصادی، محیطی و فرهنگی متنوعی را نیز فراهم نماید .به طوری که انتخاب های متنوعی برای اف

 جهت زندگی، فعالیت و تفریح وجود داشته باشد. 
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گی دوم فراهم نمودن یک بستر مناسب جهت بروز ایده های ساکنان و تبادل این ایده ها و در نهایت استفاده از آن ها جهت حل مشکالت و ویژ

مسائل و نیز توسعه اقتصادی، اجتماعی و شهری است و برای این کارایجاد محیطی برای گفت وگو و مشارکت مردم، ایجاد جامعه ای شبکه ای 

ر بخشیدن به روند تولید ایده ها، ایجاد امکاناتی زیرساختی جهت تبدیل ایده به محصول)کاال یا خدمات(و نیز بازاریابی کاال و برای استمرا

 خدمات تولید شده از ضروریات است.

اد می شود. طبقه ویژگی سوم دسترسی شهر خلّاق به استعدادها و منابع انسانی و فکری است . این اصطال  تحت عنوان طبقه خلّاق از آن ی

ه خلّاق موتورهای حرکت شهر خلّاقند. آن ها می تواند از افراد شناخته شده و سرشناس مثل هنرمندان، نویسندگان، محقّقان،استادهای دانشگا

 تا افراد کم تر شناخته شده که در اقتصاد دانش کار می کنند را شامل می شود.

 ای سطح باال و داشتن اقتصادی خلّاق و استخدام افراد در این نوع صنایع است.ویژگی چهارم، دسترسی این شهرها به فناوری ه

ویژگی پنجم این شهرها را می توان قدرت و توان ویژه این شهرها در مواجهه با بحران هایی چون فقر، بی خانمانی، بافت های فرسوده و.. 

د . در حل این مسائل نیز استفاده از نوآوری ها و ابتکارات افراد چه افراد دانست. یک شهر خلّاق باید به گونه ای خلّاق این مسائل را حل کن

 خلّاق و چه شهروندان عادی مورد توجه است.

ویژگی ششم: وجود حکمروایی مطلوب در این شهرهاست؛ به طوری که می توان سه عنصر، دولت محلّی، نهادهای مردمی و بخش خصوصی را 

 ید.در کنار هم و در تعامل با هم د

ویژگی هفتم: همان جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نیز سیاست ها و برنامه های شهری  و استفاده مؤثّر از تمام منابع فرهنگی 

حتّی آن هایی که ممکن است بی اهمیت جلوه داده شوند و مورد غفلت واقع گردند مثل موسیقی محلّی، غذا، لباس نمایش ها و بازی های 

.. است .به علّت نقش محوری فرهنگ و به ویژه فرهنگ و هنر بومی و محلّی در رویکرد شهر خلّاق، می توان شهر خلّاق را به عنوان بومی و.

راهبردی که به حفظ تنوع فرهنگی و جلوگیری از جایگزینی یک فرهنگ واحد به جای فرهنگ های متنوع دارد، حائز اهمیت ویژه ای بدانیم. 

 (.12: 1829یونسکو تالش خاصی در معرّفی شهرهای خلّاق و گسترش ادبیاتی آن در جهان دارد)قربانی و همکاران، از همین رواست که

 

 یافته ها

 ضرورت شکل گیری شهر خالق

شعار یا خالق باش یا بمیر، ضرورت جدید شهری است. در این راستا شهرها باید )طبقه ی خالق جدید( با واحدهای همسایگی 

 (.Peck,2005:740و یک جو صمیمی انسانی را جذب کند ، در غیر اینصورت  راه دیترویت را در پیش خواهند گرفت) شیک، حس هنری

مثبت گراست و بر این موضوع تاکید  دارد که هر نوع رابطه ای بین شهروندان با سازمانها و ...  "ایده شهر خالق یک نظریه کامال

مشکالت شهری و ارتقای کیفیت زندگی است. نظریه شهر خالق سعی دارد تا کیفیاتی را که تصویر بایستی کامال دو جانبه ی مبتنی بر رفع 

 به خلّاق تحقق شهر و ایجاد سمت به (.حرکت11: 1821ذهنی از یک شهر را برای شهروندان زیباتر می سازد تقویت نماید)غریب و حسین پور،



                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

 دانایی(، جایگاه )اقتصاد اقتصادی توسعه در شهرها محور بودن و اهمیت دانایی، امعهج بسترهای گیری محل شکل عنوان به شهر جایگاه دالیل

 های سرمایه حفظ و استفاده جذب، در جایگاه شهرها و نقش و فناوری و علم های خوشه اساسی تشکیل الزامات از یکی عنوان به شهر اهمیت و

 (.1820:110نماید)ربانی و همکاران،انسانی خالق)طبقه ی خالق( بسیار ضروری و مهم می 

 

 شهر خالق چارچوب شکل گیری

 

(3: 1829)رحیمی و همکاران،    

 

 ها های شهر خالق و انتخاب شهرهای نمونه و اولویت بندی آن شاخص
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خالق مورد توجه  عنوان ارکان حقیقی شهر در تجزیه و تحلیل خالقیت های شهری چهار اصل انعطاف پذیری، ابتکار، خطرپذیری و رهبری به 

 های یاد شده اشاره شده است: گیرد. در زیر به شاخص ها و نمونه های عملی هر یک از ویژگی قرار می

 بلکبرن شهر پذیری،انعطاف امر در موفق های نمونه از یکی آن؛ با متناسب رفتاری و محیط به متفاوت نگاهی داشتن توانایی :پذیریانعطاف

 کم قشر به دولت مالی کمک باالی سطو  بیکاری، موجب نساجی صنعت پسرفت که است انگلیس شمال در ایکارخانه شهری بلکبرن،. است

 این همچنین. بود شده طبقاتی و نژادی بحران حتی و خالی، هایکارخانه شهر، مرکز انزوای اجتماعی، عملکرد سوء سازی،خانه درآمد، کاهش

 کارمند 200 پیش سال پنج دولت مشکالت این رفع برای .نیاز نداشت مورد تغییرات ایجاد برای دیگری چشمگیر منابع یا مالی منبع هیچ شهر

 اداری ساختمان یک شهر مرکز در که شد متعهد کاپیتا شرکت. نمود منتقل کاپیتا نام به خصوصی بخش مستقل شرکت یک به را شهری

 نیروی بایست می همچنین شرکت این. گیرد عهده بر را مرکزی تاریخی منطقه بازسازی پروژه مدیریت نیز و نماید احداث ممتاز و جدید بزرگ،

 شهرداری که تکنولوژی عرضه و بهتر مدیریت طریق از است قادر کاپیتا حاضر حال در. نماید تضمین را زایی اشتغال و نموده برابر دو را کار

 این منافع در اجتماعی های فعالیت انجام برای شهرداری. نماید صرفه جویی خدمات ارائه هزینه در درصد 12 حدود نبود آن تأمین به قادر قبالً

در  نوآوری است، انحطاط پذیرش از شهر امتناع شود می محسوب نوآوری اینجا در آنچه. کند می دریافت پول شرکت از و است سهیم شرکت

 وسیله به اجتماعی برابری اهداف تحقق و خصوصی بخش به واگذاری از ناشی درآمد به دولتی استخدام هزینه درآمد، یک به هزینه یک یلتبد

 داد فکر، طرز سازمان، مختلف ابعاد در پذیری؛ انعطاف: دهد می نشان را شهری خالقیت در اصل اولین این. پذیر انعطاف های روش انتخاب

 .اجتماعی توسعه و وستد

 

 مشکلی دیرین؛: توانایی به کارگیری راه حل ابتکاری برای ابتکار

تواند الگوی خوبی برای سایر شهرها در این زمینه باشد. سوخت مورد  های شهری است که می ابتکار بکار گرفته شده در استکهلم یکی از نوآوری

شود. استفاده از  ها و فاضالب تأمین می تی، انرژی زبالهمیلیون نفر جمعیت( از ترکیب سوخت زیس 9نیروگاه استکهلم ) 1نیروگاه از  1نیاز 

های ¬زباله u1586فاضالب و دیگر مواد آلی در جهت تولید گاز زیستی برای تأمین سوخت نیروگاه برق و وسایل نقلیه شهری، سوزاندن 

انرژی از طریق حرارت فاضالب بخشی از این درصد زائدات جامد( و تولید  20تا  20پذیر که غیر قابل استفاده مجدد هستند )حدود ¬بازیافت

ای از نیاز انرژی  نیروگاه تبدیل ضایعات به انرژی، متعلق به شهرداری وجود دارند که بخش عمده 92باشند. در سوئد ¬حرکت ابتکاری می

کند. آنچه که در اینجا  ولید میدرصد نیروی خود را از این طریق ت 20نمایند. مالمو دومین شهر سوئد نیز  شهرهای این کشور را تأمین می

ای یا فسیلی که  خالقانه است حذف یک هزینه شهری، دفع فاضالب و مدیریت زباله است که با تبدیل آن به جایگزینی برای منابع انرژی هسته

شود که تمام  ی نگاه میعنوان یک سیستم انرژ شوند، تبدیل به یک درآمد شده است. در این نمونه به شهر به تر می روز به روز پر هزینه

 های انرژی آن با هم در ارتباط هستند. این بیانگر دومین اصل در خالقیت شهری است؛ ابتکار، ابتکار در تکنولوژی. ها و خروجی ورودی

رین ها بیشت خطرپذیری:توانایی قبول پیامدهای شکست؛ سومین اصل خالقیت، خطرپذیری است. خطرپذیری از جمله مسائلی است که دولت

مسئوالن لندن طر  هزینه  9008کنند. در یک شهر خالق بزرگترین خطر، خطر نکردن است. در فوریه  مشکل را با آن دارند و از آن پرهیز می

تراکم )دریافت عوارض حمل و نقل به صورت الکترونیکی در اطراف هسته مرکزی لندن( را ارائه نمودند که در این مقیاس بزرگ نیازمند 
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درصد کاهش یافت.  80درصد و مدت زمان سفر درون شهری حدود  90خطرپذیری بود. چند ماه بعد از ارائه طر ، ترافیک حدود جسارت و 

های انجام شده ¬میلیون دالر عوارض در یک سال جمع آوری شد که برای توسعه حمل و نقل هزینه گردید. بر طبق ارزیابی 990حدود 

 به میزان زیادی بهبود یافته است. کیفیت زندگی خیابانی در مرکز شهر 

 :رهبری

عنوان تصمیم  هایی که بیان شد شخصی به ای نیاز به رهبری دارد. در هریک از مثال توانایی یک شخص برای هدایت شهر؛ هر کار خالقانه 

 (.1832های شورای اسالمی شهر مشهد،  گیرنده مورد نیاز است. )مرکز پژوهش

 

 ارکان شهر خالق

ههای اقتصادی،فضاها، پیوندها، و چشم انداز پنج رکن اصلی شهرهای خالق می باشد )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری مردم، بنگا

 ( که توجه به این ارکان برای ایجاد و توسعه شهرهای خالق در آینده ضروری است:92: 1829تهران،

که به ظهور هنرمندان آینده منجر شوند، به موفقیت کارکنان خالق در کلیه  مردم: در شهر خالق باید شرایط و فعالیتهایی مد نظر قرار بگیرند-

بخشهای اقتصادی بیانجامند، باعث شوند مصرف کنندگان خواهان کاالی فرهنگی باشند و محیطی جذاب برای افراد خالق ایجاد شود. اموزش 

یری افراد خالق بازی می کنند و منجر به پیشبرد التزام ها و های عمومی قوی و دست یابی به فعالیتهای فرهنگی نقش حیاتی را در شکل گ

 (.92: 1829مشارکت اجتماعی می شوند)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران،

اقتصادی: خالقیت اغلب به ایجاد فرصت های اجتماعی می انجامد و کارآفرینان فرهنگی، کسب و کارهای خالق را شروع می کنند بنگاههای -

 ها را رشد می دهند. تجاری سازی ایده های نوآورانه و خالق مسبب اشتغال زائی و تولید ثروت در شهرهای خالق است. و آن 

فضا: یک ارتباط قوی بین فضا و خالقیت وجود دارد. افراد خالق نیاز به فضایی برای زندگی، کار،الهام بخشی و نمایش کارهای خود دارند. -

 عی و مصنوعی، باعث برانگیختگی، انطباق و بیان خالقیت ساکنین خود می شوند)همان(فضاهای یک شهر اعم از طبی

و ارتباطات: یک محیط شهری که به دنبال برانگیختن و پشتیبانی از خالقیت است باید بتواند بسیاری از اقدامات مجزا را نیز به هم پیوندها  -

رهبری می شوند و توسعه می یابند که مأموریت و چشم اندازشان خالقیت است.  پیوند دهد. این پیوندها اغلب اوقات توسط سازمان هایی

پشتیبانی از این پیوندها نیز توسط سازمان های واسطی صورت می پذیرد که فعالیت های مجزا را سازماندهی و از منابع موجود به نحو مؤثر 

 استفاده می کنند.

ظهار یک چشم انداز قوی و خالقانه باعث رشد استعدادها خواهد شد و پشتیبانی از خالقیت را چشم انداز و آوازه: در شهرهای خالق، بیان و ا-

 به صورت گسترده ای در شهر هدایت کرده و نظم می بخشد. این چشم انداز داستان شهر را در سراسر جهان بازگو میکند، آوازه آن را در جهان

 (.13ه گذاری در شهر می انجامد)همان؛خلق می کند و به پیشبرد گردشگری، صادرات و سرمای
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 و ارایه پیشنهاد نتیجه گیری

کنیم براساس یافته های پژوهش، فلسفه شهر خالق آن است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می

های توسعه به ریزی و عمل کنند و فرصتبلند پروازانه فکر، برنامهوجود دارد. اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند براساس تخیالت 

 تر شویم.توانیم به تحقق شهر خالق نزدیکطور مداوم تکامل یابد می

 قرن در خالق شهر دهد. رخ می نو فعالیت های آن در که است فضایی خالق شهر .است مدرنی جامعه هر آرزوی نهایت خالق، شهر داشتن

-نوین به را اقتصادی و اجتماعی و زیرساخت های خدمات همگانی شهری مسئوالن شهر این است. در شهروندان خالق معنای به یکم و بیست

 سازماندهی می کند، بلکه رشد خالقیت آن در که است فضایی تنها نه می نمایند. شهر خالق ارائه روش زیباترین و ورترینبهره ترین، کاراترین،

 بیشتر خدمات ارائه راستای در را جمعی استعداد همکاری خالقانه شکلی به بتواند که گردد. شهریمی ریزی خالقانه طر  طور به آن مدیریت و

 بود. خواهد قرن این در شهر موفق ترین کار گیرد به
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