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 1پور مقدممجید دادش

 2زادهرضا ولی

 چکیده 

 بها  و خالقانهه  صورت به شهري مسائل آن در که کند فراهم مي را بستري و محيط خالق شهر
 و مهديران  کنار در مشاغل، صاحبان و شهروندان يعني فضاهاي شهري، اصلي صاحبان جمعي تفکر
 شرايط بهبود و شهر روي پيش معضالت حل براي و گيرد مي قرار مورد بررسي شهري ريزان برنامه
 واسههه  بهه  و کنند مي فعاليت هم کنار در مسئوليت و نفع داراي افراد شهري، يها در محيط زندگي

 و ارتقهاي  پهذيري  زيست ميزان افزايش و شهر محيهي کيفيات ارتقاي در آن نتيجه از اين فعاليت،
عهادى   ىهها  که آدم است آن خالق شهر ابتدايى برند. فرض مي بهره شهر محيط در زيستن کيفيت
باشند.  داشته اختيار در کافى فرصت شرطى که به فقط دهند انجام اى العاده فوق کارهاى توانند مى

 در خهالق  شههر  ههاي شهاخ   تحليل و بنابراين با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش به ارزيابي
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 ازجملهه  متعهددي  مشهکالت  بهه صهورت   تبريهز  شههر  مختلهف  منهاط   در وجود ناپايداري. کند مي
 عهدم  شههري،  مهديريت  ههاي  هزينه شهروندان، افزايش فعال مشارکت عدم اجتماعي، ناهنجاريهاي

 9ر منهقهه  هاي شهر خالق د سنجش شاخ . است يافته بروز غيره و شهروندان سرزندگي و نشاط
( و 9918در بين شهاخ  مشهارکت شهاخ  اداره امهور شههري بها ميهانگين )       شهر تبريز نشان داد 

(، در بين شاخ  تنوع فضهاي شههري   2992هاي نو با ميانگين) شاخ  مشارکت مردم در ارائه ايده
( و شاخ  وجود مراکهز رفهاهي و تجهاري و    2924شاخ  وجود معماري خاص و متنوع با ميانگين)

(، در بين شاخ  جذب سرمايه شاخ  جذب سرمايه خارجي و بين المللي 7924ي با ميانگين)ورزش
( و در بهين شهاخ  تکنولهو ي    79944( و شاخ  جذب سرمايه داخلي با ميانگين)2923با ميانگين)
( و شاخ  دسترسي به عابر 2931دسترسي به دفاتر خدماتي و ارتباطي با ميانگين)شاخ  ارتباطي 

 ( به ترتيب بدترين و بهترين وضعيت را داشته اند.7924نگين)بانک با ميا

هاي شهر خالق، مشارکت، تنوع فضاي شهري، جذب سرمايه، تکنولو ي  شاخ : واژگان کلیدی

 ارتباطي

 

 مقدمه 

 تغييهر  توسهعه  و ثهروت  توليهد  ماهيت جديد قرن در اما،. هستند ملل ثروت مرکز شهرها
اين موضوع در کهالن شههرها    است. خدمات و توليد به آن تبديل و آن ايده زيربناي و کرده

 شهکل  دراي ويهژه  جايگهاه  و اهميهت  شهرها کالن امروز، جهان دارد. دراي ماهيت گسترده
 بهه  عمهالا  و دارنهد  تکنولهو يکي  و سياسهي  فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، يها جريان گيري
 شهده  تبهديل  جهان معاصهر  تماعياج و اقتصادي توسعۀ و توليد پويايي، خالقيت، يها کانون
 فرهنگي، يها نوآوري انبوه، توليد قدرت، ثروت، کانون خالقيت، امروزي شهرهاي کالن. اند
(. 248: 9783شوند)شهکويي،   مهي  محسوب انبوه مصرف کانون و سرانجامها  ايدئولو ي انواع
 تحهر،،  و پويهايي  و تنوع تمرکز، همچون ييها ويژگي مندي از بهره جهت به شهرها کالن

 به دستيابي آن، موجب به خالق و انساني سرمايۀ جذب و پرورش براي فراواني يها پتانسيل
خهود   در را خدمات و امکانات از وسيعي طي نيز ايران شهرهاي کالن. دارند اقتصادي توسعۀ
 فعاليهت  تنوع اين، بر عالوه. کند مي متمايز کشور شهرهاي ديگر از راها  آن که اند داده جاي
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 اطالعهات،  توليهد  و فناوري يها فعاليت تمرکز آموزشي، اعظم مراکز بخش تمرکز اقتصادي،
 خالق سرمايۀ جاذب تواند مي اين قبيل از مواردي و فرهنگي مراکز ترين مهم از برخورداري

 فهراهم  هها  آن براي نسبي رفاه با همراه زندگي تأمين و نگهداري براي مناسبي زمينۀ و باشد
 طبقهۀ  خهالق،  صهنايع  خالق، اقتصاد اهميت به توجه (. با4: 9717وادجاني، کند)عسگري س

 فضاي بازآفريني و و فرهنگي اجتماعي اقتصادي، توسعۀ در خالق شهر کلي، طور به و خالق

کالنشههر تبريهز مهورد     را در خهالق  شههر  ههاي  شاخ  که است اين تحقي  هدف شهري،
ا با مسائل مختلفي نيز روبرو هسهتند و بهراي   ارزيابي و سنجش قرار دهد. چرا که کالنشهره

 نيهاز  خالقيهت  اجتمهاعي و اقتصهادي بهه    ايهن گونهه مسهائل بهه خصهوص مسهائل       حهل 

 و فرهنگهي  يهها  زمينهه  بها  شههرهايي  را (. پيترهال شهرهاي خهالق Coletta, 2008دارند)
 و راحهت  تبهادل  و بيشهتر  تعامهل  بهراي  را عرصهه  کهه  دانهد  مختلط مهي  و ترکيبي اجتماعي

 و ي جديهد هها  ايهده  به نوبۀخود، به که کند مي فراهم خالق مردمان بين يررسمي اطالعاتغ
 ههايي  ويژگهي  برخي ديگر شهرهاي خالق را بها  .(Hall, 2000شود) مي منجر خالقانه تفکر

مسهائل   قهدرت حهل   فرهنگهي،  و قومي اجتماعي، مختلف هايگروه تحمل پذيرش همچون
پهرورش   بهراي  ايجاد فضهايي  مبتکر، و خالق افراد بجذ براي محيهي ايجاد مدني، مختلف
 توسهعه  و اقتصهادي  رشهد  مسهائل،  حل در جهت ساکنان يها ايده کارگيري به و ها خالقيت

هها و معيارههاي   (. شهر خالق داراي شهاخ   114: 9711شناسند)کالنتري و همکاران،  مي
تحقيه  و توسهعه،    مختلفي از جمله سرمايه انساني خالق، طبقهه خهالق، تنهوع، گشهودگي،    

ها، برنهد)دل انگيهزان،    ، فن آوري نوآوري، اشتغال، کارآفريني، زيرساختمشارکت، تکنولو ي
شاخ  مشهارکت، تنهوع فضهاي شههري، جهذب       4و ... هستند. در اين پژوهش  (2: 9713

 کالنشهر تبريز مورد سنجش قرار گرفته است. شهر 9سرمايه، تکنولو ي ارتباطي در منهقه 
 بزرگتهرين  که دارد منهقه شهرداري ده مرکز داراي کشور، کالنشهر پنجمين عنوان به تبريز
 نيهز  لحهاظ جمعيتهي   از. باشهد  مي 8 منهقه ي آن کوچکترين و 2 منهقه وسعت لحاظ از آن

 است کهه  حالي در مسأله اين. دارد را جمعيت کمترين 2 منهقه و جمعيت بيشترين 4 منهقه
 آن حاشيه نشهين  نواحي خصوص به تبريز کالنشهر در معيتج روزافزون افزايش به توجه با
 فقيهر  و درآمهد  کهم  افهراد  سهکونت  ديگر طرفي از و هستند ساکن يک مناط  عمدتاا در که
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 9منهقههه  در خهالق  شههر  ههاي  شهاخ   ارزيههابي و توجهه  ضهرورت  ،9 منهقهه  در شههري 
 .اجتناب ناپذير است کالنشهرها تبريز

 چهارچوب نظری پژوهش

 پهرورش  براي آن توانايي و شناختي زيبايي اهميت دليل به که است شهري خالق شهر
 بيان و شده شمرده غنيمت فرهنگي تنوع که جايي است؛ احترام مورد ارتباطات و ادرا، قوه

 شههر (. 23: 9719 رهگذر، و شهابيان)گيرد مي قرار تشوي  مورد آن اشکال تمام در خالقيت
 فکهر،  بتواننهد،  مردم اينکه چگونگي که است شهري برنامه ريزي در جديد روش يک خالق
 کهه  دههد  مي نشان و مي دهد توضيح را باشند داشته شهرها در خالقانه عمل و ريزي برنامه
 مهردم،  اسهتعدادهاي  و تفکهرات  از بههره گيهري   طري  از را شهرهايمان توانيم مي چگونه ما

 صهورت  بهه  شههري  مسهايل  قخال شهر در(. 99: 2492 لندري،)کنيم پذير زيست و سرزنده
 صهاحبان  و شههروندن  يعنهي  شههري،  فضهاهاي  اصهلي  صهاحبان  جمعهي  تفکر با و خالقانه
، الزريتهي  و کهو، )گيرد مي قرار بررسي مورد شهري ريزان برنامه و مديران کنار در مشاغل،
 بايهد  آن بهه  وابسهته  منهاط   و شهرها خالق، و انساني هاي سرمايه جذب براي(. 92: 2448
 غير(. 8: 2441، فلوريدا)شوند تبديل خالق شهر به بتوانند که باشند داشته خاص هاي ويژگي

 فرهنگهي  و اجتمهاعي  بسترهاي برتر، آوري فن با صنايع ويژه به صنعت دانش، بسترهاي از
 جايگهاه  اجتمهاعي  برابهري  و زنهدگي،  کيفيهت  زندگي، محل مهلوبيت اجتماعي، تنوع چون،
ههر   هاي عمهومي  . از ويژگي(1: 2443، همکاران و ويندن)اند هداد اختصاص خود به را  مهمي

شهر خالق اين است که مکاني جذاب براي کار کردن و زندگي شهروندان خود )به خصوص 
ههاي مختلهف    نسل جوان(، مکاني جذاب بهراي گردشهگران، توانمنهد در شهکوفايي بخهش     

هها و مراکهز    )خوشهه هاي مختلهف اقتصهادي نهو رهور    اقتصادي، همچنين مرکز جذب بنگاه
هدف (. 721: 9711باشد)سرور و همکاران،  هاي برتر( مي تحقيقاتي به ويژه در زمينه فناوري

هاي مرتبط با شهر  هاي خالق در فعاليت شهر خالق، مشتمل بر جذب نهادها، افراد و شرکت
و همچنين ايجاد زمينه در، شهر و همچنين ايجاد زمينه در، شهر به عنوان يهک پديهده   

هاي خالق، براي جذب در مجموعه مديريت  خالق است. اين امور، از طري  تشوي  سازمان
ها و افزايش اثر اين تصهميمات در   شهري و تشوي  و مشارکت افراد خالق در تصميم گيري
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هاي مختلف شهري، به ويژه عرصه هنري و  محيط شهري است.حمايت از نوآوري در عرصه
هاي الزم در اين محور اسهت   م اين امور از جمله ساير فعاليتايجاد فضاهاي الزم براي انجا

 (. 8: 9719)خان سفيد، 

 سازي پياده و کالبدي و مديريتي يها بست بن از رهايي شهري، چنين ايجاد ديگر هدف

 شههري  حکمروايهي  حهوزه  در اصهلي  يهها  شهاخ   از که است کارايي و مشارکت اصل دو

 ايجهاد  و هنهري  عرصهه  ويهژه  شهري،به مختلف يها عرصه در نوآوري از باشند. حمايت مي

 شهر داشتن .است محور اين در الزم يها فعاليت جمله امور،از اين انجام براي الزم فضاهاي

 يهها  فعاليت آن در که است فضايي خالق شهر. است مدرني جامعه هر آرزوي نهايت خالق،
است)عباسهي   خالق روندانشه معناي به يکم و بيست قرن در خالق شهر .دهد مي رخ نوين

يک شهر خالق محيط مساعدي براي تربيت خالقيت انسهاني اسهت و   (. 2: 9712و شباني، 
آورد. ايهن شههرها فضهاي پويها و      زمينه پرورش خالقيت سهاکنين خهود را نيهز فهراهم مهي     

ههاي جديهد    کند. مچنهين گهروه   هاي جديد سازگار مي دارند و به سرعت خود را با ايده سالمي
را به راحتي در خود جاي داده و بهه ههم سهازي و همزيسهتي خالقانهه آنهها کمهک         مهاجر
 اصهلي  صهاحبان  جمعي تفکر با و خالقانه صورت به شهري مسايل خالق شهر نمايد. در مي

 شههري  ريزان برنامه و مديران کنار در مشاغل، صاحبان و شهروندن يعني شهري، فضاهاي
 بتواند بايد خالق شهر يک(. Cooke & Lazzeretti,2008: 12)گيرد مي قرار بررسي مورد
 يهک  وجود که چرا. باشد پذيرا خود در را متفاوت هاي فرهنگ با اجتماعي مختلف هاي گروه

 کهار  اين الزمه. دهد مي افزايش را خالقيت رهور شانس گوناگون هاي ايده با متنوع جمعيت
 و آبهادي  ملهک  مختهاري )اسهت  تفهريح  و کهار  اشهتغال،  ههاي  فرصهت  به بخشيدن تنوع نيز

 به وابسته مناط  و شهرها خالق، و انساني هاي سرمايه جذب براي(. 942: 9717 همکاران،
 تبههديل خههالق شهههر بههه بتواننههد کههه باشههند داشههته خههاص هههاي ويژگههي بايههد آن

 برتهر،  آوري فهن  با صنايع ويزه به صنعت دانش، بسترهاي از غير(. Florida,2005,8)شوند
 زنهدگي،  کيفيت زندگي، محل مهلوبيت اجتماعي، تنوع چون، فرهنگي و ياجتماع بسترهاي

(. Winden & et al, 2007,5)اند داده اختصاص خود به را مهمي جايگاه اجتماعي برابري و
 شان روزمزه مشکالت براي جديدي هاي حل راه قادرند که هستند شهرهاي خالق شهرهاي
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 فرهنگهي  توليهدات  بر خالق شهرهاي(. 92: 9714 همکاران، و خوراسگاني رباني)دهند ارايه
 فنهاوري،  از است عبارت خالق شهر متغييرهاي واقع در(. Qurchy, 2012: 7)است متمرکز
 ايهن  چهه  اگهر . باشند مي بارزتر و پراهميت بسيار خالق طبقه بين که تحمل سهح و استعداد
 کننده جذب هاي عامل نوانع به ها آن ولي شوند، نمي خالقيت به منجر تنهايي به متغيير سه
 :Florida, 2014)کنندمي عمل خالق شهر سمت به آن دهنده قرار شهر به دهنده شکل و

46.) 

 روش شناسی پژوهش

براي توصيفي است.  -روش تحقي  با توجه به ماهيت کاربردي و براساس روس تحليلي
ههاي   اي و بررسي گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر از دو روش عمده، مهالعات کتابخانه

در ميداني استفاده شد. بدين صورت که براي مهالعهه زمينهه پهرو ه و گهردآوري اطالعهاتي      
 هاي شاخ  تحليل و و اسنادي و براي ارزيابياي بخش چارچوب نظري از مهالعه کتابخانه

کالنشهر تبريز از روش ميداني مبتني بر مصاحبه و پرسشهنامه اسهتفاده شهد.     در خالق شهر
روايي و پايايي کلهي متغيرهها بهه ترتيهب      براساس طيف ليکرت تهيه شده بود.اي نامۀپرسش
 و ارزيهابي  نفر بهوده اسهت. بهراي    784به دست آمد. نمونه آماري پژوهش  49329و  49847
استفاده  نمونه اي تک تي آزمون از شهر تبريز، 9خالق در منهقه شهر هاي شاخ  سنجش
  .است شده

 های پژوهش براساس آلفای کرونباخ  پایایی شاخص ضریب -1جدول شماره 

 مجموع تکنولو ي ارتباطي جذب سرمايه تنوع فضاي شهري مشارکت شاخ 

 49329 49218 49327 49311 49388 آلفاي کرونباخ

 91 7 4 4 4 ها تعداد گويه

فعهال مهردم را   اي تواند نشان دهد که آيها جامعهه بهه گونهه     هاي شهر خالق مي شاخ 
خالق و نوآورانه ابزار وجود کنند و در جامعه مشهارکت ورزنهد    اي کند تا به شيوه مي تشوي 

تواند به عنوان رهور چيزي متعهالي و مناسهب از منظهر يهک      خالقيت به شکلي گسترده مي
 (. Sawyer, 2006, 33شخ ، گروه يا جامعه تعريف شود)
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 مدل مفهومی پژوهش =1شکل شماره 
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 لعه معرفی منطقه مورد مطا

کالنشهري در شهمالغرب  کشورهاي اسالمي،  2498تبريز به عنوان پايتخت گردشگري 
 تهرين قههب اقتصهادي منهقهه     ايران و مرکز استان آذربايجان شرقي است. اين شهر، بزرگ

غرب ايران و مناط  تر، نشهين بهوده و مرکهز اداري، ارتبهاطي، بازرگهاني، سياسهي،        شمال
شههري اسهت صهنعتي و نيمهه      تبريز شود. نهقه شناخته ميصنعتي، فرهنگي و نظامي اين م

-کشاورزي که به جهت واقع شدن بر سر راه ترکيه و اروپا يک شهر ترانزيتي محسوب مهي 

 از يکهي  شهرقي،  آذربايجهان  استان مرکز به عنوان تبريز (. شهر9713)شهرداري تبريز، شود
 و اقتصهادي  سياسهي،  موقعيهت دليل  به. است کشور مهاجرپذير و اثرگذار تاريخي، شهرهاي
کهرده   مههاجرت  شهر اين به گوناگون اهداف با افراد از وسيعي طيف همواره تبريز اجتماعي

گانهه   ده منهاط   از يکهي  تبريز شهرداري 9منهقه  .(949: 9713اند)مفرح بناب و همکاران، 
 و سنفهو  عمهومي  برپايه سرشهماري  منهقه اين جمعيت. باشد مي تبريز شهر کالن شهرداري
درصهد از   94(. کهه  9711نفر بهوده اسهت)مرکز آمهار ايهران،      292242، 9711 سال مسکن

 فعهال  جمعيهت  بهه لحهاظ دارابهودن    9منهقهه   رتبهه دههد.   جمعيت شهر تبريز را تشکيل مي
ايهن منهقهه داراي   (. 27: 9714باشد)حاجي زاده و ميراب،  مي 7اقتصادي در کالنشهر تبريز 

 (.9714تفصيلي شهرداري تبريز،  هکتار است)طرح 9149مساحت 

 
 موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه =1نقشه شماره 
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 های توصیفی پژوهشیافته

درصد افراد  1291دهد از کل نمونه آماري،  هاي توصيفي پژوهش نشان مي بررسي يافته
سني درصد افراد در گروه  9393درصد آنها را زنان تشکيل داده اند.  4391نمونه را مردان و 

سال و باالتر از  14درصد  7491سال و  41تا  74درصد در گروه سني  1998سال،  21تا  21
درصد داراي  7197درصد پاسخگويان داراي تحصيالت متوسهه و ديپلم و  2294آن بودند. 

درصد داراي تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر  7497تحصيالت کارداني و کارشناسي و 
 بوده اند.

 استنباطی هاییافته

 مشارکت 

 شههرخالق  در شهري مسئوالن. است خالق شهروندان به معناي 29 قرن در شهرخالق
بههره   کهاراترين،  نهوين تهرين،   بهه  را اقتصادي و اجتماعي هاي زيرساخت و همگاني خدمات
 خالقيهت  آن در کهه  اسهت  فضايي نه تنها شهرخالق. کنند مي ارائه روش زيباترين و ورترين
 شههري . شود مي طرحريزي خالقانه بههور آن مديريت و سازماندهي بلکه کل کند، مي رشد
 کهار  به بيشتر خدمات ارائه در راستاي را جمعي همکاري استعداد خالقانه شکل به بتواند که
 ايهن  خلّهاق  شهر فلسفه(. Currid, 2014: 74بود) خواهد قرن دراين شهر موف  ترين گيرد
 باشهد،  اي گونه به شرايط بايد. دارد وجود خلّاقي هايلپتانسي مکان يک در هميشه که است
 عمل ابتکار آمده، وجود هاي بهفرصت از استفاده در و نمايند ريزي برنامه کنند فکر مردم که

کنتهرل و در اداره امهور    را نشهدني  مههار  شهري مسائل بتوانند مردم چنين هم. باشند داشته
 محيط ترقي يا ارزش ايجاد تا خانمان بي افراد اداره از تواند مي اين امر. کنند شهر مشارکت

 را اي العهاده  فهوق  شهرايط  تواننهد  مهي  مردم است که اين بر خلّاق شهر فرض. باشد بصري
شههر تبريهز بها     9شاخ  مشارکت شههر خهالق در منهقهه     .(Landry, 2006کنند) ايجاد

اداره امهور شههري،   هها، مشهارکت در    مشارکت در تهيه و اجراي طهرح شاخ   4استفاده از 
هاي نو مورد بررسي و ارزيابي قهرار   مشارکت در ساماندهي و نوسازي و مشارکت در ارئه ايده

( و 9918، شاخ  مشارکت در اداره امهور شههري بها ميهانگين )    2گرفت. طب  جدول شماره 
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( بدترين و بهتهرين وضهعيت را   2992هاي نو با ميانگين) شاخ  مشارکت مردم در ارائه ايده
 2944با ميهانگين   1تا  9اشته اند. اما به طور کلي ميانگين کل وضعيت مشارکت بين طيف د

 ( و در وضعيت نامهلوبي است. 7پايين تر از حد متوسط)

 شهر تبریز 1ارزیابی شاخص مشارکت شهر خالق در منطقه  =2جدول شماره 

خيلي  زياد متوسط کم خيلي کم گویه شاخص
 زياد

 ميانگين

خالقیت 

ذب در ج

مشارکت 

 مردمی

مشارکت در تهيه و اجراي 
 ها طرح

7197 7192 9797 297 294 2944 

 9918 494 191 9292 7192 7897 مشارکت در اداره امور شهري

مشارکت در ساماندهي و 
 نوسازي 

7491 4293 9298 294 792 2944 

 2992 792 397 2492 7199 2194 هاي نو مشارکت در ارئه ايده

 فضای شهری متنوع 

 اجتماعات شکل گيري اجازه که باشداي فضاي شهري حاکم بر کالنشهرها بايد به گونه

آورد)ابهراهيم زاده و   پديهد  را خهالق  و جهوان  استعدادهاي شناسايي جهت فضاهاي عمومي و
 عناصهر  بهه  شههري خهالق   فضهاي  يک در ضروري و اصلي هاي (. شاخ 8: 9713نيري، 
 تکنولو ي، وجهود  کاربرد فرهنگي، و اجتماعي شرايط محيط زيست، فيتکي قبيل از مختلفي
: 9711عمومي بستگي دارد)شهفيعي پهور و همکهاران،     سياست استقرار و اقتصادي الگوهاي
چهون مشهارکت، تنهوع، سهرزندگي،      شهري با درگير کردن مفهاهيمي  (. فضاهاي عمومي779

ر محرکهه شههر خهالق عمهل     جذابيت، ارزش اقتصادي و هويهت بخشهي بهه عنهوان موتهو     
 (.  38: 9719کنند)کالنتري و همکاران،  مي

 هکتهار  9934 احهدا   حال در يها پار، احتساب به تبريز در شهري يها پار، مجموع

 ممکن اندازه اين چه اگر .نمايد مي بزرگ نسبتاا ايران در شهرها ديگر با مقايسه در که است

 مکان شهري مناط  از بيرون در احدا  حال در هاي پار، بيشتر اما آيد نظر به مهلوب است

 وجهود  .نيسهت  انهدازه  يهک  بهه  ها پار، اين به شهر ساکنان دسترسي شعاع و اند. هشد يابي
 در سهنتي  معمهاري  بها  طبيعي همهراه  يها گردشگاه و توريستي هايجاذبه و امکانات رفاهي



 

 

 

 

  919 ...کالنشهرها در خالق شهر هايشاخ  ليارزيابي و تحل

 

 اي گردشهگر  مالحظهه  بهل قا تعداد ساله همه که شده باعث اطراف تبريز و تبريز شهر سهح
 دههد  نشان مي تبريز شهر در سبز فضاهاي از تحليل .کنند سفر شهر اين به خارجي و داخلي
 توزيهع  نظهر  از نيهز  متهر  844 فاصله در ماکسيمم هکتار 99974 باالي پوشش وجود با حتي

 معهد  بها  کهه  هستيم شاهد مناطقي ما نيز تحليل از نوع اين در که چرا دارد فضايي نارسايي
ي جالهب معمهاري ايرانهي    ها بازار تبريز يکي از شاهکاريمواجه هستند.  دهي سرويس وجود

بناهاي تاريخي بسياري، از گذشته تبريز بر  .ها و گنبدها بي نظير يا کم نظير دارد است. طاق
دهند. بيشهتر   هاي ايراني در دوران مختلف را نمايش مي هايي از معماري جاي مانده که نشانه

باشد. ايهن   هاي ايلخانيان، صفويان، و قاجار مي اريخي پابرجا در اين شهر متعل  به دورهآثار ت
از بناههاي تهاريخي    .باشهد  شهر همچنين داراي آثار و بناهاي متعددي از دوران معاصهر مهي  

در قسمت مرکهزي شههر اشهاره     مسجد کبود و ارگ تبريز توان به بناهاي باستاني تبريز، مي
ههاي   هجري شمسي بهر روي آواره  349نمود. ارگ تبريز بنايي آجري است که پيش از سال 

شاخ  تنوع فضاي  .گير است ي ساخته شده و از نظر سادگي، اندازه و پايداري، چشممسجد
 سهبز  فضهاهاي  وجهود شهاخ    4شهر تبريز بها اسهتفاده از    9شهري شهر خالق در منهقه 

ورزشي  تجاري، رفاهي، مراکز متنوع، وجود و خاص معماري مختلف، وجود اقشار با متناسب
نتايج حاصهل از  مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت  (يفرهنگ و مذهبي)خاص بناهاي و وجود

( و 2924وجود معماري خهاص و متنهوع بها ميهانگين)    دهد شاخ   نشان مي 2جدول شماره 
( بدترين و بهترين وضهعيت  7924شاخ  وجود مراکز رفاهي و تجاري و ورزشي با ميانگين)

 9اي شهري بين طيهف  را داشته اند. اما به طور کلي ميانگين کل وضعيت شاخ  تنوع فض
 گردد.  ( ارزيابي مي7در سهح متوسط) 2914با ميانگين  1تا 

 شهر تبریز 1ارزیابی شاخص تنوع فضای شهری در منطقه  =3جدول شماره 

 ميانگين خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم گویه شاخص

تنوع فضای 

 شهری

وجود فضاهاي سبز متناسب با اقشار 
 مختلف

9192 9898 2292 2794 9194 7944 

 2924 9292 9199 9198 7492 2293 وجود معماري خاص و متنوع

 7924 9198 9892 7394 9293 897 وجود مراکز رفاهي، تجاري، ورزشي

وجود بناهاي خاص)مذهبي و 
 فرهنگي(

2992 2294 2892 9993 9294 2922 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF
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 جذب سرمایه

ايط الزم  بهه منظهور افهزايش    يکي از مهم ترين اهداف حوزه اقتصاد شهري، ايجاد شهر 
توليد ناخال  داخلي  و رشد اقتصادي مي باشد. سرمايه گذاري از جمله شهرايط الزم بهراي   
افزايش توليد و رشد اقتصادي است.  به عبارتي جذب سرمايه گذاري در حوزه شهري، عامل 

: 9711ي، مهم و تاثيرگذار بر پيشرفت و رون  اقتصاد شهري است)ميرباقري هير و سالحورز
(. در شهرهاي خالق، سرمايه گذاري راهي براي ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري 947

ههاي   هها و فرصهت   محسوب مي شود. شهرهاي خالق بهره وري بهتري از محيط، پتانسهيل 
شود. بسترهاي الزم بهراي جهذب    هاي شغلي بهتري ايجاد مي شود فرصت موجود شهري مي

وجود دارد. با توجه به خالق بودن شهر، سرمايه انساني متخصصي  سرمايه و سرمايه گذاري
 کنند.  هاي شغلي به شهر مراجعه ميجهت به دست آوردن فرصت

 شهر تبریز 1ارزیابی شاخص جذب سرمایه در منطقه  =4جدول شماره 

خيلي  گویه شاخص
 کم

خيلي  زياد متوسط کم
 زياد

 ميانگين

جذب 

 سرمایه

 7994 9491 2194 7294 9894 192 جذب سرمايه داخل استان

 2919 494 9293 7994 2991 2294 جذب سرمايه ملي

 2923 799 392 2899 7291 2493 جذب سرمايه خارجي و بين المللي

 7944 9498 2497 7492 9191 9199 جذب سرمايه انساني متخص 

 رمايهسه  شهاخ  جهذب   4شهر تبريز بها اسهتفاده از    9شاخ  جذب سرمايه در منهقه 
 انسهاني  سرمايه جذبو  المللي بين و خارجي سرمايه جذب، ملي سرمايه جذب، استان داخل

شاخ  جهذب سهرمايه خهارجي و بهين المللهي بها       طب  نتايج ارزيابي شده است. متخص  
( بدترين و بهترين وضعيت 79944( و شاخ  جذب سرمايه داخلي با ميانگين)2923ميانگين)

با  1تا  9ر کلي ميانگين کل وضعيت شاخ  جذب سرمايه بين طيف را داشته اند. اما به طو
 گردد. ( ارزيابي مي7پايين تر از متوسط) 2937ميانگين 
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 تکنولوژِی ارتباطی

 شههر  مفههوم  زيهرا  باشد. نمي سريع و ساده بنيان، دانش شهر خالق و يک ايجاد فرايند

 در تالشي هرگونه الزم است نابراينب دارد. اشاره زندگي از مختلفي هاي جنبه به بنيان دانش

 دولهت  جملهه  از جامعهه  ههاي  بخهش  تمامي جانب از بنيان دانش شهر توسعه و ايجاد راستاي

گهردد.   غيهره فعاالنهه پشهتيباني    و هها  دانشگاه ،ها عمومي، سازمان بخش شهروندان، محلي،
 حهائز  بسيار ها آن به دسترسي امکان نمودن فراهم و جديد هاي فناوري با شهروندان آشنايي

 ارتباطات و اطالعات فناوري است الزم بنيان دانش شهر توسعه راستاي باشد. در مي اهميت

 (.434: 9711باشند)ميراکبري و همکاران،  داشته قرار بااليي سهح در شهر آن در

 شهر تبریز 1ارزیابی شاخص تکنولوژی دانش بنیان در منطقه  =5جدول شماره 

خيلي  گویه شاخص
 کم

خيلي  زياد متوسط مک
 زياد

 ميانگين

تکنولوژی 

 ارتباطی

دسترسي آسان به اينترنت و 
 کافي نت

191 9894 2391 2792 2999 7923 

 7924 2492 7491 2191 9294 794 دسترسي به عابر بانک

دسترسي به دفاتر خدماتي و 
 ارتباطي

9294 2899 2399 9293 9993 2931 

 شهاخ  دسترسهي   7شهر تبريز بها اسهتفاده از    9قه ارتباطي در منه شاخ  تکنولو ي
ارتبهاطي   و خدماتي دفاتر به دسترسيو  بانک عابر به دسترسي، نت کافي و اينترنت به آسان

دسترسههي بههه دفههاتر خههدماتي و ارتبههاطي بهها طبهه  نتههايج شههاخ  ارزيههابي شههده اسههت. 
ن و بهترين وضعيت ( بدتري7924( و شاخ  دسترسي به عابر بانک با ميانگين)2931ميانگين)

تا  9را داشته اند. اما به طور کلي ميانگين کل وضعيت شاخ  تکنولو ي ارتباطي بين طيف 
 گردد. ( و مهلوب ارزيابي مي7باالتر از متوسط) 7922با ميانگين  1
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 شهر تبریز 1در منطقه  خالق شهر هایشاخص ارزیابی برای تك نمونه ای تی آزمون =6جدول شماره 

انحراف  میانگین اهشاخص

 معیار

T Sig سطح(

 معنی داری(

 % 55با ضریب اطمینان 

حد پايين 
 خالقيت

حد باالي 
 خالقيت

 -99949 -99998 49444 -78922 49199 2944 مشارکت

 -49414 -49219 49444 -7938 49823 2914 تنوع فضاي شهري

 -49148 -49281 49444 -22924 49349 2937 جذب سرمايه

 -49429 -49279 49444 -8972 49814 7922 نولو ي ارتباطيتک 

 -49117 -49222 49444 -98941 49377 2932 جمع 

فضهاي   تنهوع  )مشهارکت،  تبريهز  9خالق در منهقه  شهر هاي شاخ  وضعيت بررسي با
 بها  مي دههد  ( نشان2جدول) در حاصل تکنولو ِي دانش بنيان( نتايج جذب سرمايه، شهري،

 تعميم جامعه کل به مي توان را نتايج است، کمتر (4941) از داري معني سهح اينکه به توجه

 تنهوع فضهاي شههري تبريهز بها      (، شهاخ  2944) ميهانگين  بها  مشهارکت  شهاخ   .داد

 تکنولهو ي ارتبهاطي بها    (، شهاخ  2937) ميهانگين  با جذب سرمايه (،شاخ 2914ميانگين)

 پهايين  و بهاال  حهد  اينکهه  به توجه با است. متوسط حد به نزديک حدودي تا (،7922ميانگين)

تبريز بها   9در منهقه  خالق هاي شهر شاخ  کلي ميانگين مجموع، در است؛ منفي شاخصها
 از .هسهتند  نهامهلوبي  وضهعيت  داراي و (7متوسهط)  حهد  ميانگين از پايينتر، (2932ميانگين)

ترين وضهعيت  ( و به2944ميانگين ) با شاخ  مشارکت را وضعيت بدترين شهروندان، ديدگاه
 داشته اند. (7922ميانگين ) تکنولو ي ارتباطي با شاخ  را

 جمع بندی و نتیجه گیری 

دههد از نظهر جامعهه شناسهان، برنامهه ريهزان        مکان شهري که خالقيت در آن روي مي
شهري، جغرافيدانان بسيار اهميت دارد. چرا که آن شهر، سرزندگي شهري، پويهايي شههري   

توجه نظريه پردازان را به بعد محيهي و مکاني خالقيت شهري جلب  زند. همين امر موج مي
ههاي مختلفهي وجهود دارد     ها يا شهر خالق شاخ  نموده است. براي سنجش خالقيت شهر

ههايي جههت ارزيهابي انتخهاب      که در هر پژوهشي با توجه به اهداف و ماهيت آن، شهاخ  
ع فضهاي شههري، جهذب    شهاخ  شههر خالق)مشهارکت، تنهو     4شوند. در اين پژوهش  مي

شهر تبريز مورد ارزيابي و پژوهش قهرار گرفهت.    9سرمايه و تکنولو ي ارتباطي ( در منهقه 
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 توسهعه  تغييهرات  شههري،  جمعيهت  فزاينهده  رشد بي رويه، هاي مهاجرت دليل به شهر تبريز
 خهدمات  نامناسهب  توزيع سرزندگي، و نبود پويايي مختلف، هاي خرده فرهنگ وجود شهري،
وجهود  . کنهد  مهي  نهرم  دست وپنجهه  مشکالت با غيره و مشارکت سهح بودن پايين شهري،
 ناهنجاريههاي  ازجملهه  متعهددي  مشکالت به صورت تبريز شهر مختلف مناط  در ناپايداري
 و نشهاط  عدم شهري، مديريت هاي هزينه شهروندان، افزايش فعال مشارکت عدم اجتماعي،
 و ذهنهي  عينهي  سههح  به طهورکلي  موارد اين. است يافته بروز غيره و شهروندان سرزندگي
 وضهعيت  علمي و دقي  ارزيابي نيازمند که است نگهداشته پايين را شهروندان زندگي کيفيت
 9هاي شهر خالق در منهقهه   سنجش شاخ  .سازد مي را ضروري شهر اين پايداري توسعه

( و 9918انگين )در بين شاخ  مشارکت شاخ  اداره امور شهري با ميشهر تبريز نشان داد 
(، در بين شاخ  تنهوع فضهاي   2992هاي نو با ميانگين) شاخ  مشارکت مردم در ارائه ايده

( و شاخ  وجود مراکز رفاهي 2924شهري شاخ  وجود معماري خاص و متنوع با ميانگين)
(، در بين شاخ  جذب سرمايه شاخ  جهذب سهرمايه   7924و تجاري و ورزشي با ميانگين)

( و 79944( و شاخ  جذب سرمايه داخلي با ميهانگين) 2923للي با ميانگين)خارجي و بين الم
دسترسهي بهه دفهاتر خهدماتي و ارتبهاطي بها       شهاخ   در بين شاخ  تکنولهو ي ارتبهاطي   

( بهه ترتبهي بهدترين و    7924( و شاخ  دسترسي به عابر بانهک بها ميهانگين)   2931ميانگين)
ريهزان شههري   جه جدي مسئولين امر، برنامهبهترين وضعيت را داشته اند. اين امر نيازمند تو

 جهت برنامه ريزي مهلوب شهري در جهت شهر خالق است. 
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