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مقدمه
 .گیرد صورت می ها تلم و ها دولت انیم نه و یشهر مراکز میان شدن جهانی ندیافر در یاصل رقابت امروزه رسد می نظر به

 درگذشته اگر است. متخصص افراد جذب در داشت، خواهد ای دارد وجود شدن جهانی عصر در شهرها میان که یرقابت

 مهارت اطالعات و یفناور ۀنیزم در که است یکسان جذب برای رقابت اکنون بود، مدنظر ماهر مهین و ماهر کارگر جذب

 که هستند جدیدی بازیگران، جهانی شهرهای ۀشبک در شهرها دلیل همین به (.92 :9911 همکاران، و ینیالد فیس) دارند

 اما ،(Florida, 2005: 9)شوند  محسوب می نیز یکدیگر رقیبان شهری، ۀتوسعهای  تجربه انتقال برای همکاری عین در

 شود فراهم ها آن برای شرایطی باید و شود ینم مستقر شهری مکان هر در رقابتی یها تیمز این که داشت توجه باید

(Musterd, 2010: 2.) نظر از دلچسپ ییها طیمح که شهرهایی درغیره  وپژوهشگران  هنرمندان، ن،امتخصص درواقع 

 استعدادها، ما عصر در (.7 :9917 همکاران، و قربانی) شوند یم ساکن د،نباش داشته اقتصادی و نهادی اجتماعی، فرهنگی،

 منابع مکانی، موقعیت مانند ،شهرها نسبی یها تیمز جای تدریج به شهروندان، خالقیت و رؤیاها ،ها زهیانگ ،ها خواست

 متضمن دارند، دست را آن امور یا کنند یم زندگی شهر یک در که کسانی خالقیت گیرد. می را بازارها به نزدیکی و طبیعی

 شهری، مدیریت یها چالش پدیدارشدن و شهرها شدنتر دهیچیپ و تر بزرگ با است. آینده دنیای در شهر آن موفقیت

 تبدیل رشد از یناش مسائل برای اجتماعی و مفهومی فناورانه، حل راه انواع تولید یها شگاهیآزما به تدریج به شهرها

 بازسازی برای تالشی کرد، ظهور بعد به 9112 ۀده از که «خالق شهر» ۀاید .(12 :9919 رهگذر، و شهابیان) شوند یم

 به طلبانه سلطه و بسته ی،سنت یکردهایرو ییرتغ با خالق شهر بحث (.Ratiu, 2013: 125) بود جهانی سطح در شهر

 یشهر مسائل آن در که (921 :9917 همکاران، و جاوید) کند می فراهم را یبستر و یطمح ،یشهر یریتمد و شهر

 و یرانمد کنار در مشاغل، صاحبان و شهروندان یعنی ،یشهر یفضاها یاصل صاحبان یجمع تفکر با و خالقانه صورت به

 شود می بررسی یشهر زانیر برنامه

 (Cooke and Lazzeretti, 2008: 12.) دهد توضیح می که است یشهر یزیر برنامه در جدید یرویکرد خالق شهر 

 میتوان یم چگونه ما که دهد می نشان و باشند داشته خالقانه عمل و یزیر برنامه ر،کف شهرها، در توانند چگونه می مردم

 درواقع (.Landry, 2012: 11) کنیم پذیر زیست و سرزنده مردم، یاستعدادها و تفکرات از یریگ بهره کمک به را یمانشهرها

 آن از توان یم کنیم، یم فکر ما یا دارد وجود مکان یک در که ظرفیتی از بیشتر همیشه که بود این خالق شهر ۀاید ۀفلسف

 ساکن مردم عمل و تفکر برای را شرایطی باید که است استوار این بر فوق ۀاید فرض (.Redaelli, 2011: 87) کرد استفاده

 فعالیت، این باشند. داشته مشارکت شهری معضالت و مسائل حل در خود ۀخالقان قدرت با بتوانندها  آن تا کرد فراهم شهر

 و رفیعیان) گیرد دربرمی را اجتماعی مسائل کردن مشخص و بصری فضای بهبود تا ثروت تولید مانند مسائل از وسیعی طیف

 کارگران، بازرگانان،مانند  افرادی . در این میان،شود ناشی تواند یم منبعث منبعی هر از خالقیت .(97 :9911 شعبانی،

 ایجاد خالقیت پرورش برایبستری  نوآوری، و ابتکار با توانند یم غیره و هنرمندان عمومی، مدیران مهندسان، دانشمندان،

 یها فرهنگ با یاجتماع مختلف یها گروه بتواند یدبا خالق شهر یک همچنین (.21 :9919 همکاران، و رضائیان) کنند

 دهد. می یشافزا را خالقیت ظهور ۀزمین ،گوناگون های یدها با متنوع یتجمع یک وجود زیرا ؛باشد یراپذ خود در را مختلف

 (.921 :9919 همکاران، و یآباد ملک مختاری) است یحتفر و کار اشتغال، های فرصت به یدنبخش تنوع یزن کار ینا ۀالزم
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 به بتوانند تا باشند داشته یخاص یها یژگیو یدبا خالق و یانسان یها هیسرما جذب منظور به ،شهرها و مناطق وابسته به آن

 یبسترها برتر، وریافن با یعصنا ویژه به و صنعت دانش، یبسترها از یرغ (.Florida, 2005: 8) شوند یلتبد خالق شهر

 دارند یمهم یگاهجا یاجتماع یبرابر و یزندگ یفیتک ی،زندگ محل یتمطلوب ی،اجتماع تنوع مانند یفرهنگ و یاجتماع

(Winden et al., 2007: 5.) آنجا ناساکن یتخالق پرورش ۀینزم و است یانسان یتترب یبرا یمساعد یطمح خالق شهر 

 در موفق شهرهای .(12 :9911 همکاران، و ملکی)دارند  سالم و یاپو ییفضاها اغلب شهرها گونه این .است آورده فراهم را

 یها تیفعال ۀنیزم در فردی منحصربه امتیازات کهنیستند  جهانی شهرهای به معروف شهری اصلی مراکزتنها  زمینه، این

 ,Sasaki) اند داده اختصاص خود بهرا  جهانی شهرهای مراتب سلسله ۀرد باالترین در سیاسی و فرهنگی اقتصادی، جهانی

 عناصر جذب و ها تیخالق پرورش برای الزم شرایط که کنند یمدر این میان موفق عمل  شهرهایی بلکه ،(77 :2010

 آثارتوان به موارد زیر اشاره کرد:  میضرورت پرداختن به شهر خالق در شهر سنندج  یاز عوامل سلب .اند کرده ایجاد را خالق

 در قرارگرفتن آزاد، و یدولت دانشگاه ینچند از یمند بهره یخی،تار های ارتمع یم،قد بازار جامع، مسجد مانند فراوان یخیتار

 و نوازندگی( خوانندگی، و )موسیقی هنرها از یبرخوردار ینهمچن و کرمانشاه-همدان شهر به یمنته یارتباط یها راه یرمس

 رویدادهای ،فرد منحصربه گردشگری یها جاذبه ،کردنشین مناطق فرهنگی یها ارزش و یسیخوشنو مانند دستی یعصنا

 و محیطی یستز خطرات با مقابله ی،اجتماع های ینابرابر کاهش (ایجابی عوامل و ها ظرافت) منطقه خاص فرهنگی

 را خود و دهد ادامه خود سنتی روال همین به مردم( و )مدیران سنندج شهر اگر ی.محل افراد و نخبگان مهاجرت از یریجلوگ

 خواهد رو روبه مشکالتی با ملی سطح در شهرهامیان  رقابت و توسعه جدید ۀدور در ندهد، تطبیق خالق شهر یها شاخص با

 خالق شهر به شدن یلتبد ۀنیزم کردن فراهم برای یزیر برنامه شد. خواهد انسانی و مالی یها هیسرما اتالفسبب  که شد

 ثبت موسیقی خالق شهر عنوان به 9911 سال در سنندج شهر آنکه ضمن .نیست ریپذ امکان موانع و ها تیظرف ارزیابی بدون

 شود. در این میان، مطرح خالق شهر ۀحوز در تواند یم که دارد بسیاری توجه قابل یها تیظرف شهر این اما ،شد یونسکو

 ۀارائبرای  تالش و عملیاتی -راهبردی یزیر برنامه ۀشیو براساس آن روی پیش مسائل تحلیل و ها تیظرف این شناسایی

 جهانی برند یک به دجسنن شهر تبدیل و ها تیظرف سایر معرفی و شهر این خالق نقش تقویب به تواند یم اجرایی یها برنامه

 یها تیظرف و ها یژگیو شناخت و بررسی هدف باو  یراهبرد یلتحل با حاضرپژوهش  بنابراین ؛شودمنتهی  حوزه این در

 تحقق مسیر در حرکت برای راهبردی راهکارهایشده و   انجام سنندج شهر مناطق سطح در خالق شهر با مرتبط موجود

  .ه استداد ارائه را خالق شهر

نظریچارچو 
 شامل ،شهری اقتصاد .9 :کرد متمایز هم از را شهری اقتصاد ۀتوسع در انقالبی ۀمرحل سه توان یم کالن سطح یک در

 ۀسرمای نیروهای از تأثرم یطورکل به سوم انقالب «.فرهنگی اقتصاد». 9، «اطالعاتی اقتصاد». 7 ،«یا کارخانه اقتصاد»

 Aalat and) است جهانی سطح در اقتصادی نسبی یها تیمز یافتن برای جوو جست و یالملل نیب توریسم جهانی،

Boogaarts, 2002: 52.) الگویی به یکا،آمر در سپس و یتانیابر در ابتدامفهوم شهر خالق  ،9112 ۀده اواسط تا 

 و مقامات از سوی خالق شهر مفهوم شد. یلتبد یشهر یزیر برنامه و ها یاستس یریگ جهت از یدجد مدلی و یهنجار
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 و خالق مرکز یک عنوان به شهر یفبازتعر هدف با و شهر ۀتوسع به انمند عالقه ۀهم و وکارها کسب شهری، یزانر برنامه

 جامع اشکال به مربوط یمبنا به شدن یلتبد شهرها، رقابت در .رود یم کار به یراهبرد یزیر برنامه از نوعی عنوان به یزن

 .است برخوردار فراوانی راهبردی یتاهم از ی،فرهنگ یعصنا یا یقاتیتحق مراکز ها، دانشگاه مانند هایی سازمان و دانش

 و نبوده گذشته شهرت و یتموقع و یعیطب منابع ی،ماد ثروت ۀیپا بر چندان کشورها و شهرها ۀیندآ رقابت رسد می نظر به

 Landry and) ستارتباط داشته ا شهرها یامروز جذاب یطراح و پرجاذبه ینمادها و یرتصاو ۀتوسع ییتوانا با یشترب

Bianchini, 1995: 10.) این شهرها است. رفته کار به وسیع و متنوع صورت به خالق شهر گفت توان یم درواقع 

 فرهنگی تولیدات بر خالق، شهرهای دیگر مفهوم دهند. ارائهخود  ۀروزمر مشکالت برای جدیدی یها حل راهتوانند  می

 .ندیآ یم حساب به خالقیت مرکز که رندیگ یم ارتباط ییها تیفعال با فرهنگی خدمات و کاالها تولید یعنی است؛ متمرکز

 شهر به مربوط متون از بسیاری در کند. می تأکید خالق انسانی ۀسرمای جذب بر شهر توانایی و ظرفیت بر دیگر مفهوم

 از بسیاری با خالق شهر مفهوم دیگر، سوی از است.شده  تأکید دانش کاربرد جریان یها ییایپو و پایداری فهم بر خالق،

 و شهر یهنر یها تیفعال و فرهنگی یها تیفعال فرهنگی، صنایع خالق، صنایع جمله از ؛است خورده پیوند دیگر مفاهیم

 در بارزی سهم ،فلوریدا ریچارد و لندری چالرزمانند  نویسندگانی .(Costa et al., 2007: 123-125) دانایی اقتصاد

 (.919 :9917 همکاران، و ربانی) اند داشته بعد به 9112 ۀده در مفاهیم این پیشرفت و گسترش

شهر  ۀحوز پردازان هینظریی که در ارتباط با شهرهای خالق از سوی ها هینظرو  ها دگاهید نیتر مهم جمله از درمجموع

 (.7به موارد زیر اشاره کرد )جدول  توان یماست  شده  ارائهی شهری زیر برنامهو 

فلوریداریچارددید اهازخالقشهرمکانییهاشاخص.9جدول

هایرشاخصزمکانکیفیت

 کافی تراکم متمایز، همسایگی کارکردی، تنوع تنوع

 ویژه های یتمطبوع
 یررسمیغ دیدارهای برای عمومی فضاهای سرگرمی، و یتفریح یها مکان و ها رستوران ۀسران اختصاصی، ورزشی تسهیالت

 (سوم فضای)
 زنده یها صحنه نمایش مکانی ۀسران هنری، و فرهنگی رویدادهای فرهنگ سرزندگی،

 شهری میراث ،ها پارک معماری، شناختی یباییز
 تر یمیقد صنعتی یها مکان محیطی، کیفیت طبیعی، محیط های یتقابل پایداری محیط،

  Florida, 2005 :منبع

مختلفشهرخالقهایید اهدهاییژ یوویوهشیکرد،.اساس،رو8جدول

یژ یوینترمهمشیوهرویکرداساسکتا پژوهشگر

 تنوع 9111 تمدن، در شهرها هال پیتر
 و فرهنگی اجتماعی،

 اقتصادی
 جذب

 و مختلط اجتماع و فرهنگ نگر، یندهآ
 ترکیبی

 جیکوبز
 و شهرها: 9111 شهرها، اقتصاد

 9111 ملل، ثروت
 تنوع

 و اجتماعی اقتصادی،
 کالبدی

 کالبدی و اقتصادی اجتماعی، تنوع جذب

 خالقیت موانع رفع پرورش اجتماعی خالق شهروندان 9111خالق،  شهر لندری چارلز

 جذب اقتصادی خالق ۀطبق 7221خالق،  ۀطبقو  شهرها فلوریدا ریچارد
 یری،پذ تحمل یتظرف استعداد،

 یو فناور یمداراگر

 9911 همکاران، و کالنتری: منبع
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 و تر مهم اریبس خالق ۀطبق میان در که تحمل سطح و استعداد ،یفناور از است عبارت قالخ شهر یرهایمتغ درواقع

 و شهر به دهنده شکل و کننده جذب های عامل شود، نمیمنجر  تیخالق به تنهایی به ریمتغ سه نیا اگرچه .هستند بارزتر

 در ینوآور و یتخالق برای (.9 )جدول (Florida and Kennedy, 1998: 36) هستند خالق شهر به آن ۀکنند هدایت

 :(71 :9919 موسوی،) کرد یرویپ ریز اصول از دیبا آن یزیر برنامه یندهایافر و شهرها

  ،باشد فرد منحصربه دیبا، یا جامعه ای شهر هر درها  فرصتو  ها آرمان ،ها چالش ها، ییدارا ی،انسان ۀیسرماتوسعه. 

 به تیحساس مناطق، یاستعدادها و دانش براساس که استی هنر شهر، کی در راهبردها و ها یدها کردن ییاجرا 

 شود. می انجام ها یتفعال تر گسترده های ینهزم و جامعه کی یفرهنگ ستمیاکوس یدگیچیپ

 باشد داشته جامعه یعموم هنر و اصالت در شهیر دیبا شهر ۀتوسع. 

 باشد همراه جینتا و ندهایافر مشترک تیمالک و جامعه مشارکت با دیبا شهر در داریپا های ینوآور. 

 به شده اعمال هوشمندانه یجیتدر رییتغ .اند متنوع یاربس هستند، داریپا زمان طول در که کوچک یها پروژه 

 .شودمی منجر زیادی ینوآور

 

خالقشهرتحققیراستادرریزیبرنامهیندهایافر.9شکل

9919موسوی،:منبع

 ۀتوسع و شهری مشکالت و مسائل حل برای راهبرد ۀارائ و یزیر برنامه نوعی خالق شهر ،شد اشاره که گونه همان

 های یاستس در پیش گرفتن یبرا یافته سازمان یتالش یراهبرد یزیر برنامه دیگر، سوی از است. جدید دنیای در شهرها

 دهد می شکل مند قاعده یچارچوب در را سامانه یک های یتفعال یریگ سو و سرشت که است یاساس اقدامات و یادیبن

 (.91 :9912 دانشپور،)

 ها آن یبرا که است هایی یدهپد ۀگون و نوع در این امر یلدل است. رایندیف یزیر برنامه نوعی یراهبرد یزیر برنامه

 یدبا ها یزی آنر در برخورد و برنامه ،هستند ییرتغ حال در ها یدهپد ینا که آنجا از .(9 شکل) ردیگ می صورت یزیر برنامه
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 خالق، شهر درواقع باشد. داشته وجود آن در یدجد یطشرا با یقتطب و بازخورد یتقابل که شود انجام یزیر برنامه از یا گونه

 تفکرات شدن یجار به که است شده  مطرح یشهر یها طرح یاجرا و یزیر برنامه تفکر، ۀعرص در یراهبرد یروش

 و راهکار یلتحل در شهرسازان و یرانمد یبرا یدد افق گسترش ینهمچن و یزندگ یطمح بهترشدن یبرا شهروندان

 شهر در یستنز های یفیتکبر  تواند یماست که  یراهبرد یکردرو یک یشهر یتخالق است. شدهمنجر  یشهر ئلمسا

 .(7 شکل) باشد گذاریرتأث

 

پژوهشمفهومیمدل.8شکل

پژوهشۀپیشین
 حاضرپژوهش  با روش، و ماهیت موضوع، لحاظ از که داخلی و خارجی یها پژوهش نیتر مهم از برخی بهادامه،  در

 .شده است اشاره د،ندار بیشتری ارتباط

 وی مطالعات نتایج است. پرداخته ژاپن یکانازوا در خالق شهرهای تفکر بازنگری به خود پژوهش در (7292) ساساکی

 هنری خالقیت به بایدنیز  توسعه مفاهیم در دارد. نیاز فرهنگی تولیدات بر مبتنی یسیستم به خالق، شهر یک دهد می نشان

 خالق شهر سیاست ترویج برای همچنین .کرد توجه تأثیرگذار عامل همچنین و اجتماعی یها رساختیز عنوان به فرهنگی و

 کرد. استفاده شهر ۀتوسع راستای در وکار کسب رهبران از خالق، و بااستعداد نیروهای و انسانی منابع توجه بر عالوهباید 

 (.Sasaki, 2010) است داده پیشنهاد را خالق یها مکان بازسازی و ایجاد ،شهروندان فعال مشارکت منظور بهساساکی 

 های شاخص خود یبررس در ،(Hartley et al, 2012) ینوآور و خالق یعصنا یعلم قطب ۀمؤسس پژوهشگران مجمع

 به را یشهر خالقیت های شاخص درنهایت و کرده تحلیل و  تجزیه را مختلف های سازمان و پژوهشگران سوی از شده مطرح
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در  (7299) وایووانت .کرده است یمتقس جهانی یشهرها ۀشبک یفناور های شاخص و هیپا  فرهنگ یها شاخص بخش دو

 همیارانمانند  خالق صنایع اقتصاد و خالق اقتصاد ارتقای به ،خالق شهر از دیگری ۀجنب بر تمرکز هدف با خود پژوهشی

 (7291) دورماز (.Vivant, 2013) است پرداخته خالق شهر یها استیس ذاتی تناقضات ۀباردر بحث به یزن و مهم اقتصادی

 شهری خالقیت یزانم ،یقیتطب ای مطالعه در است. وی پرداخته یشهر خالقیت در یشهر های مکان یفیتک یگاهجا به نیز

 یت،موقع طبیعی، مشخصات یلقب از یهای شاخص برحسب استانبول ۀحوم در 7یوگلوب شهر با را لندن ۀحوم در 9سوهو شهر

 ارگانیکی مشخصات و یادراک مشخصات ی،اجتماع-یفرهنگ مشخصات ی،بصر مشخصات ی،شهر فرم ی،اراض یکاربر

 نوآوری که اند پرداخته تأثیراتی به خود، پژوهش در نیز (7291) بالدی و باتابیال (.Durmaz, 2015) است کرده بررسی شهر

اند و   کرده تحلیل و  تجزیه فلوریدا ریچارد نظر از را امر این و است داشته منطقه یک در شومپیتری اقتصادی رشد بر تصادفی

 رشد نرخ ۀمحاسب به سپس و (BGP) متوازن رشد مسیر اصطالح، تعریفها در ابتدا به  اند. آن دست یافته اولیه ۀافتیچهار  به

BGP پارتو ۀنیبه رشد نرخ انجامی الگوی اجتماعی، یزیر برنامه مشکل حل برای همچنین و پرداختند خالق ۀمنطق در 

 ۀباردر پارتو، ۀبهین رشد نرخ و BGP ۀمقایس بانیز  درنهایت .اند کرده محاسبه را خالق ای همنطق عنوان به منطقه( یک )اسم

 (.Batabyal, 2016 and Beladi) اند کرده بحث است، بوده کم یا زیادبسیار  نوآوری آیا اینکه

 رکن پنج را اندازها چشم و یوندهاپ مردم، فضاها، ی،اقتصاد یها بنگاه ،خود پژوهش در (9911) یدفرمج و یمحمد

 راهبردهای یاجرا یبرا خالق شهرسوی  به کشور یشهرها حرکت بر تأکید ضمن و اند دانسته یشهر خالقیت یاصل

 و یربان .اند دانسته یضرور یشهر خالقیت سمت به حرکتمنظور  به را شهرها یفرهنگ و یارزش ییراتتغ خالق شهر

 نقش بر اند و پرداخته نوآور و خالق یشهرها یجادا در اجتماعی تنوع یگاهجا یبررس به خود پژوهش در ،(9912) همکاران

 .اند کرده یدتأک یزبانم ۀجامع در آنان ذوب و ادغام و شهر در مهاجر و ینژاد ی،قوم یها گروه خالق و فعال مشارکت

 عنوان به را شهری یفضا و یتخالق ۀرابط به یدنبخش یتشفاف خود، پژوهش در (9917) فراهانی فرمهینی و پارسی

 یشناس جامعه و یشناس روان علم براساس جامعه آحاد ۀبالند عمل و اجتماع یان،ب یشه،اند یآزاد یعموم ۀعرص ینتر مهم

 و همچنین یدموکراس به یمتک و یعموم یا عرصه ی،شهر یفضا که است آن یدمؤ پژوهش، ینا یجنتا .اند بررسی کرده

 و یآباد ملک یمختار .باشد یتخالق بستر تواند یم که است یاجتماع کنش و یورز شهیاند یشناخت روان ۀرابط یتجل

 و معیارها از مورد دوازده براساس را اصفهان شهر ۀگان پانزده مناطق خالقیت یزانم خود پژوهش در (9919) همکاران

 به خود پژوهش در (9911) همکاران و سرور .اند کرده بررسی شهری یزیر برنامه یها مدل قالب در یونسکو های شاخص

 با اند که ها نتیجه گرفته . آناند پرداخته بناب شهر در خالق شهر یها شاخص لحاظ از شهری های همحل کارایی تحلیل

 افزایشبرای  توان یم الگو، عنوان به کارا های همحل قراردادن و ناکارا و کارا ۀدست دو به بناب شهر های همحل تفکیک

 بهبود منظور به ،یزیر برنامه از استفاده با ها همحل نیا کرد. یزیر برنامه ناکارا های همحل ۀبهین عملکرد و کارایی

 یمناسب ریمس تواند یم کارا محالت از یریگ بهره و ها آن تیاولو با متناسبو  اندشده ییشناسا رگذار،یتأث یها یورود

 .(9911 همکاران، و سرور) باشد داشته خالق شهر یسو به حرکت یبرا

                                                 
1. Soho 

2. Beyoglu 
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 ۀشیو به را خالق شهر ابعاد از برخی ها تنها بیشتر این پژوهش که استاین  بیانگر خارجی و داخلی مطالعات بررسی

-راهبردی یزیر برنامه ۀشیو به ،این مقوله بودن کاربردی بر دیتأک ضمن حاضر پژوهش اما اند، کرده بررسی تئوریکی

 خالق شهر بر مبتنی را شهر یزیر برنامه انداز چشم و ییشناسا را ابعاد تمام در خالق شهر تحقق یها تیظرف ،عملیاتی

 آن برای و شناسایی را ابعاد ۀهم در خالق شهر روی پیش یها چالش و مسائل اساس این بر است.کرده  متصور

 یونسکو ثبت موسیقی خالق شهر با 9911 سال در که سنندجشهر  خالق شهر تحقق بستر تا استکرده  ارائه یراهبردهای

 یابد. جهانی برند موسیقی، بر عالوه دیگری یها نهیزم در ،شد

هاروشومواد
 یمایشیپ فن با و یسمپراگمات الگوی یمبنا بر آن، بودن یکاربرد ۀجنب بر یدتأک ضمن حاضر تحلیلی-یفیتوص پژوهش

 و استادان نظر براساس آن ییروا که بوده ساخته محقق ۀپرسشنام یمبنا بر ها داده یآور جمع ۀیوش است. شده  انجام

 است. سنندج شهر کل یآمار ۀجامع است. شده ییدتأ 211/2 یبضر با کرونباح یآلفا اساسبر آن یاییپا و نظران صاحب

 انتساب فن با ساده یا طبقه یتصادف روش براساس ها نمونه بوده است و نفر 911 کوکران روش براساس ها نمونه حجم

 مربوط متخصصان و کارشناسان همچنین .(9 )جدول اند شده  انتخاب سنندج شهر ۀگان سه مناطق یانم از متناسب

 ،یدست عیصنا و موسیقی اقتصاد، ،یشناس مردم و فرهنگ ۀحوز در شناسان جامعه جغرافیا، معماری، شهرسازی، )متخصصان

 91 ،بعد چهار پژوهش، ینا در شدند. انتخاب نفر 91 تعداد به شماری تمام صورت به کردی(، ادبیات و یشناس رانیا

 .شد ینتدو سنندج شهر مناطق در خالق شهر یها شاخص ییاجرا یتوضع سنجش یبرا )سؤال( یهگو 19 و یارمعیرز

 ییشناسا برای .(1 جدول و 9 )شکل است یاسیس و یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد ابعاد لشام پژوهش ینا یارهایمع

 یساختار معادالت یکتکن از خالق شهر یکردرو با سنندج شهر یراهبرد یزیر برنامه در یرگذارتأث عوامل و ابعاد ینتر مهم

(SEM) افزار نرم از استفاده با Amos در و خالقیت ۀحوز در سنندج شهر یها لیپتانس ۀوابست متغیر .است شده  استفاده 

 و موانع ها، یلپتانس ییشناسا برای است. 1 جدول در ذکرشده خالق شهر ابعاد مستقل، متغیرهای و شهر مناطق سطح

 نخبگانی اجماع و فکری توفان روش و SWOT یکپارچه یلتحل یکتکن از راهبردها ۀارائ و خالق شهر های یتمحدود

  ست.ا شده  گرفته بهره

 کوکرانفرمولبراساسنمونهتعدادوسنندجشهریمناطقجمعیت.9جدول

)هکتار(مساحت(جامعه)یتجمعشهریمناطق
نفر)ناخالصتراکم

(هکتاردر
نمونهتعداد

 12 99/922 9127/192 11299 9 ۀمنطق
 971 92/719 1191/111 991.171 7 ۀمنطق
 929 19/17 1129/7191 919.121 9 ۀمنطق
 911 11/929 1211 197.212 شهر کل

 است. گرفته صورت درصد 1 خطای سطح با محاسبه ینا
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خالقشهرتحققیهاشاخصوابعاد.4جدول

 هاشاخص منبع
شهرابعاد

 خالق

Florida, 2005; UNESCO, 2007; Costa and 
et al., 2007; Landry, 2012 

 یریمهاجرپرذ  ی،فرهنگر  و یقروم  تنروع  یر،پذ انعطاف یانسان یروین خالق، ۀطبق داشتن
 یهرا  خوشره  یلتشرک  ی،تجسرم  و یشری نما یهنرهرا  هرای  یشگاهنما یبرگزار مناسب،
 شهر در یفرهنگ

فرهنگی -اجتماعی  

Grossling and Rutten, 2007; UNESCO, 

2007; Vivant, 2013; Batabyal and Beladi, 
2016 

 ۀارائر  یحری، تفر یعصرنا  ی،قرو  یفرهنگر  و یا رسرانه  یعصرنا  خالق، های گذاری سرمایه
 برتر یفناور در گذاری یهسرما و وکار کسب به خالق خدمات

 اقتصادی

Unctad, 2008; UNESCO, 2007; Sasaki, 

2010, 

 و یخصوصر  بخرش  برا  دولرت  تعامرل  محور، مشارکت یکردرو با یریتیمد ۀیکپارچ نظام
 پرذیر،  یسرک ر رهبرران  داشرتن  ی،شرهر  خروب  یحکمران به حکومت از گذر شهروندان،

 خالق یبوروکراس نظام داشتن

 سیاسی

Hartley, 2012; UNESCO, 2007, Rabbani, 

2011; Cooke and Lazzeretti, 2008; Durmaz, 

2015 

 یفضرا  مناسرب  یطراحر  خرالق،  ۀطبقر  جذب یبرا بخش لذت و مطبوع یطمح داشتن
 ۀخالقانر  هرای  یرده ا غیرره(  و خرالق  مدارس خالق، دانشگاه) خالق یبسترها ی،شهر

 و ینسرنگ  یعصرنا  یجرا  بره  خرالق  یعصرنا  از یشرتر ب ۀاسرتفاد  زیست، یطمح از حفاظت
 کننده آلوده

محیطی زیست  

 

 پژوهشیهاشاخصوابعاد.9شکل

مطالعهموردةمحدودمعرفی
 بزرگ شهر سومین و بیست و کردنشین بزرگ شهر دومین عنوان به کردستان استان سیاسی -اداری مرکز سنندج شهر

 ینویچگر النهار نصف از شرقی طول ۀدقیق 11 و شمالی عرض ۀدقیق 91 و دقیقه 91 جغرافیایی موقعیت در است که ایران

 سطح ازاین شهر  ارتفاع دارد. خشک یمهن و دسر ییوهوا آب و شده  واقع زاگرس کوهستانی ۀمنطق در شهر این دارد. قرار
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 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماریاساس بر .(1 )شکل است متغیر شهر مختلف نقاط در متر 9112-9191 بین دریا

 هکتار در نفر 17 جمعیتی تراکم امر این که است بوده هکتار 1211 آن مساحت و نفر هزار 197.212 شهر جمعیت 9911

 پنج از سنندج شهر اکنون هم شده، یجادا سنندج شهر کالبدی تقسیمات در که تغییراتی آخرین براساس دهد. می نشان را

 (.9911 ایران، آمار مرکز ؛912 :9911 احمدی،) است شده  یلتشک منفصل شهری ۀناحیچهار  و شهری ۀمنطق

 یونسکو سازمان از سوی 9911 ماه آبان 1 در شهر این دارد. خالق شهر ۀزمین در یبسیار یها تیظرف سنندج شهر

 خالق شهر 11 همچنین و یونسکو جهانی خالق شهرهای ۀشبک شهر 711 جمع در «یموسیق خالق شهر» عنوان به

 رویدادهای کرد، قوم فرهنگی یها ارزش تاریخی، یها جاذبه و عناصر وجود با شهر این .ه استشد ثبت جهان موسیقی

 از یکی عنوان به )آبیدر طبیعی فرد منحصربه یها جاذبه منطقه، ۀویژ معماری و طراحی فاخر، هنرمندان فرهنگی،

 جهان روباز سینماهای نیتر بزرگاز  یکی متر، 71×97 ابعاد در ای پرده با آبیدر جهان: روباز سینماهای نیتر بزرگ

 روباز سینمای نیتر بزرگ از نیز آن در موجود ۀامیری باغ .((Kurdistan.mcth.ir, Kurdistan.irib.ir) شود می محسوب

 و سنندج یدست عیصنا همچنین .(12 :9917 پایدار، زرکشت مشاور )مهندسین است گرفته قرار باغ این در کشور )تابستانه(

 .(2-1های  شکل) دارد خالق شهر در دیگری بسیار یها تیظرف گردشگری، یها جاذبه

 

کشوریتقسیماتدرسنندجشهرموقعیت.4شکل
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موسیقیخالقشهر،سنندج.7شکل

 

(دستییعصناخالقۀ)خانسنندجمشیردیوانعمارتووزیریآصفۀخان.6شکل

 

کشورروبازسینمایینتربزرگعنوانبهآنامیریهباغوآبیدر.9شکل

یپژوهشهاافتهی
 از ،سنندج راهبردی یزیر برنامه در خالق شهر تحقق برای تأثیرگذار ابعاد ترین مهم بررسی منظور به پژوهش از قسمت این در

 این نتایج براساس بررسی شده است. Amos افزار نرمدر  ساختاری معادالت است. شده  استفاده ساختاری معادالت یساز مدل

 (P )مقدار پوشش تحت سطح و (C.R) بحرانی نسبت (،S.E) معیار خطای (،Estimate) یراستانداردغ مقادیر 1 جدول در ،مدل

 سطح مقدار .دارند صفر مقدار با معناداری تفاوت الندا پارامترهای ۀدهد هم نشان می جدول نتایج است. شده داده نشان

 و (11/9 از )بیشتر مناسب (C.R) بحرانی نسبت همچنین است. صفر به نزدیک و 21/2 از کمتر فوق روابط ۀهم در P داری امعن
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 ارزیابی نتایج همچنین .شده استتأیید مدل این در موجود روابط ۀدهد هم می  نشان که است پایین (S.E) استاندارد خطای

 برآورد خطای مربعات میانگین ۀریش مقدار شاخص سه سنجش Amos مدل در که است آن بیانگر (،1 )جدول فوق مدل اعتبار

 که است دور صفر ازو  19 برابر (DF) آزادی ۀدرج .دارد ها شاخص به دیگر بیشتری اهمیت، مدل دو خی و داری امعن سطح و

 که شده برآورد 222/2 دو خی آزمون P مقدار و 119/922 قسمت این در دو خی مقدار .دهد را نشان می مدل مطلوبیت

 که است 917/9 (CMIN/DF) )بهنجارشده( نسبی اسکوئر کای همچنین است. پژوهش های داده مناسب وضعیت ۀدهند نشان

 نشان را قبول قابل و مطلوب برازش 9 تا 1 مقادیر و خوب برازش 7 تا 9میان  مقادیر .دهد می نشان را مدل قبول قابل برازش

 -توکر برازش شاخص و 192/2با  برابر CFI تطبیقی ازشبر شاخص /،199 با برابر IFI افزایشی برازش شاخص .دهند یم

 است. مدل قبول قابل برازش نمایانگر و برازش شاخص گروه جزء کهاست  192/2 برابر TLI لوئیس

فرضیشپمدلیوزنیونر رس.7جدول
P C.R. S.E. Estimate
   222/9  Model <--- economic 

   222/9  Model <--- social 

   222/9  Model <--- cultural 

   222/9  Model <--- 
Political & 

managemant 

   222/9 economic <--- s7 

*** 779/79 217/2 992/9 economic <--- s19 

*** 111/92 211/2 911/9 economic <--- s21 

   222/9  social <--- s25 

*** 971/91  221/2  999/9  social <--- s32 

*** 911/92  211/2  222/2  social <--- s39 

   222/9  cultural <--- s60 

*** 227/99  211/2  111/2  cultural <--- s62 

*** 712/1  221/2  111/2  cultural <--- s65 

   222/9  
Political & 

managemant 
<--- s67 

*** 272/99  211/2  299/2  
Political & 

managemant 
<--- s71 

*** 
 

911/1  211/2  199/2  
Political & 

managemant 
<--- s75 

دو مرتبهمدلبرازشاصلییهاشاخص.6جدول

مدلقبولقابلبرازشنمراتاختصاریعالئمشاخص  
 - Chi-square 119/922 (اسکوئر کای)

 - Probability level 222/2 داری امعن سطح

 - DF 19 آزادی ۀدرج

 1 تا 9 بین مقادیر CMIN/DF 917/9 )بهنجارشده( نسبی اسکوئر کای

 11/2 تا 12/2 بین مقادیر GFI 192/2 برازش نیکویی شاخص
 11/2 تا 12/2 بین مقادیر PGFI 121/2 مقتصد برازش نیکویی شاخص

 11/2 تا 12/2 بین مقادیر IFI 199/2 افزایشی برازش شاخص
 11/2 تا 12/2 بین مقادیر /TLI 192 لوئیس -توکر برازش شاخص

 11/2 تا 12/2 بین مقادیر CFI 192/2 تطبیقی یرازش شاخص
 12/2 تا 12/2 بین مقادیر PRATIO 229/2 اقتصاد نسبت شاخص

 12/2 تا 12/2 بین مقادیر PNFI 111/2 هنجارشده مقتصد برازش شاخص

 12/2 تا 12/2 بین مقادیر PCFI 291/2 مقتصد تطبیقی برازش شاخص

 21/2 تا 21/2 بین مقادیر RMSEA 221/2 برآورد خطای مربعات میانگین دوم ۀریش
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 مدل، خوب برازش 229/2 برابر PRATIO ،اقتصاد( نسبت )شاخص شامل مقتصد برازش شاخص برآورد ادامه، در

 برابر PNFI هنجارشده مقتصد برازش شاخص مدل، خوب برازش 121/2 برابر PGFI مقتصد برازش نیکویی شاخص

 یها شاخص از هرکدام عددی مقدار که است شده محاسبه 291/2 برابر PCFI مقتصد تطبیقی برازش شاخص و 111/2

 برابر RMSEA برآورد خطای مربعات میانگین دوم ۀریش به توان می یتدرنها .دهند می نشان را مدل خوب برازش ذکرشده

 با رو ینا از ؛دهد می گزارش را مدل خوب برازش 21/2 از کمتر عددی مقدار و مدل قبول قابل برازش که کرد اشاره 221/2

 است. برخوردار مطلوبی و قبول قابل برازش از شده یمترس پژوهش مفهومی مدل گفت عنوان توان می نتایج به توجه

 تحقق برای بیشتری و بارزتر اهمیت ابعاد کدام و ترمک اهمیت ابعاد کدام که دهد یم نشان مدل از حاصل یها افتهی

 اجتماعی عامل سپس است. شده  شناخته عامل ترین مهم 11/2 عاملی بار با فرهنگی بعد() عامل است. داشته خالق شهر

 ۀمرتب در 19/2 عاملی بار با سیاسی و مدیریتی عامل درنهایت و 11/2 عاملی بار با اقتصادی عامل ،17/2 عاملی بار با

  اشاره نهایی مدل در موجود متغیرهای به ،2 جدول در .(1 )شکل است شده مشخص عامل ترین یتاهم کم عنوان به و آخر

 به افراد تعلق حس سبب فرهنگی ۀخالقان ریزی برنامه و توسعه متغیرهای با فرهنگی بعد، ها افتهی . براساساست شده

 یمجوزها صدور تسهیل و تشویقی تسهیالت پرداخت نیازمند خالق فرهنگی رویدادهای و ها پروژه یاجرا شهری، فضای

 عنوان به مسکونی ۀمنطق در فرهنگی خالقانه دستاوردهای اجرای برای الزم شهری و جغرافیایی های یلپتانس و الزم

 و سیاسی بعد است. شده  شناخته سنندج شهر مناطق سطح در خالق شهر یزیر برنامه جهت در بعد تأثیرگذارترین

 ابعاد نیتر فیضع از یکیرا دارد  یعامل بار و امتیاز نیکمتر سنندج شهر در خالق شهر یزیر برنامه تحقق در مدیریتی

 تقویت و ها ضعف این کردن برطرف نیازمند خالق شهر یزیر برنامه مسیر در حرکت بنابراین ؛است خالق شهر

 است. شهر خالق یها فرصت

 

سنندجخالقشهرتحققبراییر اارتأثابعادینترمهمیمفهوممدل.8شکل
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 ساختاریمعادتتمدلدرشدهییشناسانهاییمتغیرهای.9جدول

داخلیعواملارزیابیماتریس.8جدول
امتیازعاملضریب داخلیعواملشناسه

S هاقوت-Strengths
S1 72/2 1 21/2 استان اقتصادی و اداری سیاسی، مرکزیت و بودن پایتخت 
S2 91/2 1 21/2 سنندج شهر در کرده یلتحص و خالق متخصص، افراد فراوانی 
S3 29/2 9 29/2 .کنند یم کمک خالقانه ۀتوسع به که یافراد یاستعدادها و یقاتتحق از حمایت بستر وجود 
S4 21/2 9 27/2 سنندج شهر مناطق سطح در باال  سرعت با اینترنت به دسترسی امکان 
S5 21/2 9 27/2 شهر های ینبنز پمپ در یریگ سوخت ۀهزین پرداخت در یبانک یها کارت از استفاده 
S6 29/2 9 29/2 ها آن های یدها دریافت و منطقه خالق افراد جذب یبرا فرهنگسراها وجود 
S7 91/2 1 21/2 سنندج شهر در توریستی و فرهنگی های یهسرما وجود 
S8 71/2 1 21/2 خود سکونت ۀمنطق و زندگی یفضا به شهروندان باالی تعلق حس داشتن و یبستگ دل 
S9 91/2 1 21/2 یتخالق ۀتوسع برای جامعه قبول مورد های نگرش و ها ارزش رفتارها، به دادن اهمیت 
S10 21/2 9 29/2 یشهر فرهنگ در خالق افکار تقابل و تعامل یبرا یمکان و فضا داشتن 
 امتیاز عامل ضریب داخلی عوامل شناسه

S هاقوت-Strengths
S11 21/2 9 27/2 خالق شهر به شدن تبدیل برای سنندج شهر مناسب زیرساخت 
S12 97/2 1 29/2 فرهنگی ۀخالقان یدستاوردها اجرای یبرا الزم یشهر و یاییجغراف های پتانسیل نتداش 
S13 21/2 9 27/2 خدماتی و فرهنگی های پروژه یاجرا در شهروندان به تشویقی یالتتسه و مجوز ۀارائ 
S14 ،91/2 9 21/2 .کنند می زندگی سنندج شهر در بسیاری هنرمندان و نویسندگان شاعران 

W هاضعف-Weakness
W1 21/2 7 29/2 یشهردار در شهر ۀتوسع یها برنامه در خالق شهر جایگاه به یتوجه بی 
W2 99/2 9 99/2 .ندارند خود شغل برای کافی تخصص و استعداد ،هستند کار مشغول که افرادی 
W3 92/2 7 21/2 .شود ینم داده بها کافی ۀانداز به جدید ییشنهادهاپ و ها یدها به 
W4 21/2 7 29/2 یشهر یها سازمان گیری یمتصم در یریپذ انعطاف نبود 
W5 97/2 7 21/2 یشهر های ینههز کاهش در منطقه یشهر یها سازمان عمل ابتکارن تنداش 
W6 21/2 9 21/2 افراد یفرد یتخالق و شایستگی براساس ها سازمان یازن مورد انسانی یروین نشدن جذب و ینتأم 
W7 97/2 7 21/2 اجتماعی برابری اهداف تحقق در شهری مدیران نبودن فعال 
W8 21/2 7 29/2 ها برنامه و ها طرح در مشارکت برای مدآدر بودن پایین 

W9 
 یتخالق فرهنگ ترویج و ناساکن یتخالق از استفاده منظور به الزم اطالعات به آسان دسترسی و یساز شفاف نبود

 امور ۀادار در
21/2 7 21/2 

W10 21/2 7 21/2 .است ضعیف سنندج در ارتباطی یفناور 
W11 21/2 9 21/2 کنند. استفاده سنندج شهر در خود استعدادهای از یخوب به توانند ینم خالق افراد 
W12 29/2 9 29/2 سنندج شهر زیرساختاری و طبیعی های یلپتانس از نامناسب یریگ بهره 
W13 21/2 9 21/2 خالق شهر مناسب و برتر های یفناور به یتوجه بی 

48/8-9جمع -

 کد ابعاد متغیر
 خود امور و شخصی زندگی تحول برای نوآور فرد یک از یاری

ی
صاد

اقت
 A1 

 A2 اقتصادی پویایی در ها رستورانویژه  ، بهیا منطقه یوکارها کسب از سوی رو یادهپ در روی پیش و شهری فضای طراحی

 A3 مسکونی ۀمنطق در یریگ سوخت ۀهزین پرداخت در بانکی یها کارت از استفاده

 خود ۀمنطق ۀیشینپ و صنایع مشاهیر، کافی شناخت

ی
اع

تم
 اج

B1 

 B2 شهرداری از سوی ها آن های ایده دریافت و فرهنگسراها از منطقه خالق افراد جذب

 ۀتوسرع  و علمری  اسرتعدادهای  رشرد  بررای  دانشرگاهی  مردارج  دارای ناساکن از سوی علمی تحقیقات ۀارائ برای منطقه در مراکزی وجود
 منطقه ۀخالقان

B3 

 شهری فضای به افراد تعلق حس مسبب فرهنگی خالقانه ریزی برنامه و توسعه

ی
نگ

ره
ف

 

C1 

 C2 الزم مجوز صدور تسهیل و تشویقی تسهیالت پرداخت نیازمند خالق فرهنگی رویدادهای و ها پروژه اجرای

 C3 مسکونی ۀمنطق در فرهنگی ۀخالقان دستاوردهای اجرای برای الزم شهری و جغرافیایی های پتانسیل
 منطقه این در سکونت از فرزندان و خانواده رضایت احساس

ی
اس

سی
ی و 
ریت

دی
 D1 م

 D2 شهرداری فرهنگی های یتمأمور از جامعه مختلف های گروه انسانی کرامت و منزلت حفظ

 D3 یکدیگر کنار در مختلف نژادهای و ها یتقوم با افراد زیستی هم
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خارجیعواملارزیابیماتریس.1جدول

امتیازعاملضریب خارجیعواملشناسه

Oهافرصت-opportunities

O1 21/2 9 29/2 خالق افراد شدن مطرح برای مناسب یفضا ایجاد و نو های یدها جلب برای یبسترساز 

O2 91/2 1 21/2 شهر مدیریت و اداره طراحی، برای مردم ییشنهادهاپ از استفاده و عمومی مشارکت افزایش 

O3 21/2 9 29/2 یانبن دانش یها شرکت به تسهیالت یاهدا و گذاری یهسرما 

O4 97/2 1 29/2 یا منطقه و المللی ینب معامالت برای امن و مناسب فضای ایجاد 

O5 72/2 1 21/2 خالق و جدید های یدها از استفاده با گردشگر جذب برای سنندج شهر توریستی های یتظرف از استفاده 

O6 21/2 1 27/2 الکترونیک دولت برای مناسب بسترهای ایجاد 

O7 97/2 1 29/2 گردشگری و فرهنگی مختلف یاه ینهزم در نوین های یفناور استقرار 

O8 91/2 9 21/2 هنری و فرهنگی های یتفعال برای مناسب بستر ایجاد 

O9 21/2 9 29/2 یشهر روز به و جدید صنایع ۀتوسع و ایجاد به کمک منظور به مختلف اقوام سکونت برای مناسب بستر ایجاد 

O10 72/2 9 21/2 قانون و نظم یارهایمع به شهروندان دانستن ملزم و وظیفه احساس 

T یدهاتهد-Threats

T1 91/2 7 21/2 نو های یدها و ها یتخالق از حمایتگر یها سازمان محدودبودن 

T2 77/2 7 99/2 خالقشهر  به شدن یلتبد برای سنندج شهر های یتظرف از یریگ بهره در توانینا 

T3 21/2 7 29/2 شهری برندسازی و یشهر منظر به عمومی توجهی یب 

T4 92/2 7 21/2 مردم عمومی مشارکت میزان کاهش 

T5 21/2 9 21/2 سنندج شهر راهبردهای در خالق شهر های یرساختز و ها شاخص به یتوجه بی 

T6 21/2 9 21/2 سازمانی ساختاری های یتمحدود و سنتی های یوهش وجود 

T7 22/2 9 22/2  خالقانه صورت به آب مانند یشهر منابع مصرف یحصح فرهنگ بودن رنگ کم 

T8 21/2 9 21/2 .پردازد یم بومی اقوام رسوم و  آداب معرفی به که فرهنگی یها برنامه اجرای شدن کم 

T9 21/2 9 21/2 شهری نهادهای از سوی جامعه مختلف یها گروه انسانی کرامت و منزلت حفظ شدن رنگ کم 

91/8-9جمع -
 منبع: نگارندگان

 یابیدست برای یراهبرد یزیر برنامه های یتموانع و محدود ها، یلپتانس ییمنظور شناسا به ،قسمت از پژوهش یندر ا

پژوهش، ماتریس نقاط  ۀپیشینشده و  یعتوز ۀ. با توجه به پرسشنامشده است  استفاده SWOT یسبه شهر خالق، از ماتر

ی شهر خالق، ماتریس ها شاخصیزی راهبردی شهر سنندج با توجه به ر برنامه و تهدیدهای ها فرصتقوت و ضعف، 

عوامل  یابیارز یینها ازی، جمع کل امت1براساس جدول ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی انجام شده است. 

براساس  است. 11/7شهر خالق حدود  یکردشهر سنندج با رو یراهبرد یزیر برنامه و (دهایها و تهد )فرصت یخارج

نشان  ازیامت نیاشده است.  91/7( حدود دهایتهدها و  ی )فرصتخارجی عوامل ابیارزیی نها ازیامتنیز جمع کل  1جدول 

ها وجود دارد. در  بر فرصت دهایتهد ۀبوده است و امکان غلب شتریبباره  نیاها در  از فرصت دهایتهدی کلوزن  دهد یم

ها  قوت و تحلیل یه )تجز SWOT کیبا استفاده از تکنی و داخل یعوامل خارج یابیو ارز یحاصل از بررس یها افتهی، ادامه

 یزیر برنامه»هدف  با هشپژو نیا یکه در نظرسنج یو اجماع نخبگان ی( و توفان فکردهایها و تهد فرصت ها، و و ضعف

 شده است. یبند تیاولو ،اند مشارکت داشته« تحقق آن یتقابل یزانشهر خالق و م یراهبرد

راهبرد  نوع چهار(،  IE) خارجی و داخلی عوامل ارزیابی سیماتر در مدل، این تحلیلی فرایند براساس نیهمچن

راهبرد  ،یدرون تیحما و وضع حفظ بر کارانه محافظهراهبرد  است. شده بینی یشپ تدافعی و رقابتی ،یتهاجم کارانه، محافظه

 یدرون تیحما و موجود وضع حفظ بر زین یرقابتراهبرد  و انحالل ای کاهش بر تدافعیراهبرد  توسعه، و رشد بر تهاجمی
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 و مسائل کاهش بر مبنی کارانه محافظه سپس و تدافعیراهبردهای  ،پژوهش نیا یها افتهی براساس دارند. یدتأک

  (.92و  1 های )شکل دارند را ارزش میزان بیشترین سنندج، شهر در موجود طیشرا حفظ و مشکالت

 

یخارج-داخلیۀیکپارچماتریسدرسنندجشهرراهبردیموقعیت.1شکل

 

فعلیوضعیت-خالقشهریهاشاخصلحاظازسنندجشهرراهبردیهالل.90شکل

 از یتحما یبرا یزیر برنامه» مانند یتهاجم راهبرد عنوان به SO راهبردهای دهد می نشان بخش این یها افتهی

 برای ،9911 سال در بند این که «موسیقی همانند فرهنگی یها هیسرما از استفاده» و «استعدادها از استفاده و ینیکارآفر

 یشغل یها فرصت یجادا» مانند  کارانه محافظه یراهبردها عنوان به WO راهبردهای، شد یونسکو اعالمبه  سنندج شهر

 ینهادها یتتقو» جمله از ST راهبردهای ،«استاندارد یها آزمون کمک به جذب و خالق و کرده یلتحص افراد یبرا ربراب

 «اجتماع در مردم یشترب مشارکت در نو های یدها شدن مطرح و یاجتماع ۀیسرما یشافزا برای یمردم های سازمان و یمدن

 به را یازهاامت بیشترین «خالق شهر یجادا یبرا مناسب های یرساختز بر یارذگ مایهسر» مانند یتدافع WT راهبردهای و

 از سنندج شهر یراهبرد یزیر برنامه یبرا راهبردها ینبهتر شده یآور جمع اطالعات براساس .(1 )شکلاند  آورده دست

 دیلتب و ها ضعف کردن برطرف با توان یمراهبردها  این براساس. هستند ،(WT) یتدافع راهبردهای خالق، شهر منظر
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 ها افتهی همچنین یافت.  دست خالق شهر یها شاخص به توجه با سنندج شهر یراهبرد یزیر برنامه به فرصت به یدهاتهد

 در نیز اندکی بخش و تدافعی موقعیت در خالق هرش یها شاخص نظر از سنندج شهر های بخش بیشتر دهد، می نشان

 سمت به بیشتر شهرراهبردی  کلی موقعیت که است این ۀدهند نشان وضعیت این دارند. قرارراهبردی  های موقعیت

 مسائل حذف یا تعدیل جهت، باید که داردگرایش  کارانه محافظه و رقابتی های موقعیت به نیز اندکی و تدافعی موقعیت

 مسائل این حلراهبردهایی برای  ،92 جدول در کرد. ارائه کارآمد ییراهبردها سنندج، شهر خالق نقش تقویت و رو پیش

 است. شده ارائه

خالقشهرتحققراهبردهایینتدو.90جدول

یداخلعوامل  

یخارجعوامل

Weaknesses (W)-هاضعفStrenghts (S)-هاقوت

S14تاS1ازهاقوتداخلیعواملجدولدر

اند.شدهپر

W1ازهاضعفداخلیعواملجدولدر

اند.شدهپرW13تا

 opportunities (O) -هافرصت
 از یبردار بهره یبرا ها قوت از )استفاده SOراهبرد 

 (ها فرصت
 ینب از یبرا ها فرصت از )استفاده WO راهبرد

 (ها ضعف بردن

 ها فرصت خارجی عوامل جدول در
 اند. شده پر O10 تا O1 از

SO1- و ینیکارآفر از حمایت برای یزیر برنامه 
 استعدادها از استفاده

SO2- مانند ،فرهنگی های یهسرما از استفاده 
 در تجسمی هنرهای و دستی یعصنا تئاتر، موسیقی،
 خالق یشهر به تبدیل برای سنندج شهر

SO3- زبانی قومی تنوع از استفاده برای یزیر برنامه 
 سنندج شهر به خالق افراد جذب برای

WO1- برای برابر شغلی های فرصت ایجاد 
 طریق از جذب و خالق و کرده یلتحص افراد

 استاندارد یها آزمون

WO2-موقعیت ارتقا برای یزیر برنامه 
 تسهیل و سنندج شهر یا منطقه فرا و یا منطقه

 گردشگران حضور

WO3-برای مناسب امکانات آوردن فراهم 
 نوین های یفناور و ها یانرژ از استفاده

 ها سازمان در بخصوص

 Threats (T) -یدهاتهد
 ازکردن  یدور یبرا ها قوت از )استفاده ST راهبرد

 (یدهاتهد

 از یزپره و ضعف نقاط )کاهش (WT) یاستراتژ
 (یدهاتهد

 یدهاتهد خارجی عوامل جدول در
 اند. شده پر T9 تا T1 از

ST1- مردمی یها سازمان و مدنی نهادهای تقویت 
 شدن مطرح و اجتماعی ۀسرمای افزایش برای

 اجتماع در مردم بیشتر مشارکت در نو های یدها

ST2- فناوری و علم یها پارک و رشد مراکز ۀتوسع 
 سنندج شهر در

ST3- و مجازی های زیرساختکردن  فراهم 
 یکیالکترون ارتباطات در کننده تسهیل

WT1- به عمومی توجه جلب و یساز فرهنگ 
 سنندج شهر منظر و زیبایی

WT2- مناسب های یرساختز بر اریذگ سرمایه 
 خالق شهر ایجاد برای

WT3- نوین های یوهش از استفاده برای تالش 
 سنتی سازمانی ساختارهای تغییر و

یری جهینت
 دانان یجغراف و اقتصاددانان شناسان، مردم شناسان، جامعه که است شهری مطالعات ۀحوز در جدیدی موضوع خالق شهر

 اقتصاد و خالق صنایع دانایی، خالقیت، یریگ شکل محل عنوان به شهر ،مبحث این در .اند کرده تأکید بر آن

 باید شهر است، خالق و نوآور انسانی های یهسرما ،یانبن دانش ۀتوسع محور که  آنجا از است. مطرح محور دانایی

 الزم بسیاری متغیرهای .کند حفظ و جذب را مستعد و خالق انسانی های یهسرما بتواند که باشد داشته هایی یژگیو

 اصلی ۀنطف یابد. دست خالق شهر به تبدیل برای نظر مورد انسانی های یهسرما جذب به بتواند شهر یک که است
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 قرن .باشند هنری و فرهنگی یرعادیغ اتفاقات ۀزنند رقم توانند یم عادی مردم کهاست  باور این بر خالق شهر ۀفرضی

است. همچنین  ینوآور و خالقیت رصع باالخره و سرعت عمر محوری، دانایی و دانش عصر ،یفراصنعت عصر حاضر

 شهر در درواقع اند. به آن توجه کرده نظران صاحبست که شهرها در نوآوری از جدید شاخصی دانش مدیریت امروزه

 مسائل یحل برای یبوم یها ارزش با مدرن یشهر نیرامد های یدها و ها یشهاند قیتلف با خالق یشهر یریتمد خالق،

 شهر یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد رشد و شهر قدرتمندشدن موجب خالق افراد .دارد یبرم گام یشهر مشکالت و

 از ؛شوند داده مشارکت یشهر یریتمد در مناسب یبسترساز با یدباهستند که  یانسان های یهسرما افراد ینا. شوند یم

 سنندج خالق شهر یها لیپتانس و ها تیظرف عملیاتی،-راهبردی یزیر برنامه روش براساس حاضر، پژوهش در رو نیا

 در )موسیقی( فرهنگی صنایع ۀحوز در آن مورد یک که دارد بسیاری یها تیظرف و ها لیپتانس شهر این شدند. شناسایی

 نشانپژوهش  یها افتهی .شد بررسی شهر این در خالق شهر روی پیش مسائل همچنین .شد یونسکو ثبت 9911 سال

داشته  خالق شهر راهبردی یزیر برنامه دررا  تأثیرگذاری بیشترین 11/2 عاملی بار با فرهنگی بعد در سنندج دهد می

 بار با یاسیس و یریتیمد عامل درنهایت و 11/2 یعامل بار با یاقتصاد عامل ،17/2 عاملی بار با اجتماعی بعد .است

 بعد دهد، می نشان نتایج که همچنان .است شده شناسایی عامل ترین یتاهم کم عنوان به و آخر ۀمرتب در 19/2 یعامل

 شان یاصل هویت مچنانه زمان گذر در که فرهنگی باالی یها لیپتانس وجوددلیل  به سنندج شهر با ارتباط در فرهنگ

 تحقق برای فلوریدا نظری الگوی با یافته این دارد. خالقیت تحقق در را یرگذاریتأث میزان بیشترین ،اند کرده حفظ را

 فرهنگی دستاوردهای و انسانی جوامع خاص یها یژگیو تمایزبخش که فرهنگ بر دیتأک بر مبتنی خالق، شهر

 یدتول یبرا یاقدامات و یابد تکامل پیوسته توسعه یها فرصت شود می سبب یتخالق ینهمچن دارد. تطبیق ،ستها آن

 نشینی، یهحاش) یاجتماع مسائل حل یا یشهر یطمح در یبصر های یباییز یارتقا ی،اقتصاد هیبازد یشافزا و ثروت

در  یاریبس یها لیپتانس نکهیا با ،سنندج شهر سطح در ژهیو به موضوع نیا .پذیرد صورت شهر سطح در (غیره و فقر

مواجه است، از این رو،  نیز باال یکاریب بیضر و ینینش هیحاش جمله از یاریبس مسائل با ،شهر خالق دارد ۀنیزم

یافتگی شهر شود و بسیاری از مسائل شهر را در  های توسعهشاخص یتواند سبب ارتقاگسترش بسترهای خالقیت، می

 کردن فراهم و جوانب تمام در خالق شهر تحققد. قابل ذکر است، کنزیرساختی و اقتصادی حل یا تعدیل ۀزمین

 ۀزمین در که بسیاری یها تیظرف کنار در شهر این .آورد یم فراهمنیز  را شهر ۀتوسع بستر خود آن، یها رساختیز

 درویژه  به مسئله این و ندارد یمطلوب وضعیت خالق شهر یها رساختیز با ارتباط در دارد، خالق شهر یها شاخص

 تجمع همچنین وغیره(  و مولوی شهرک ننله، و نایسر) شهری ۀحاشی ۀمنطق بر انطباقدلیل  به شهر جنوبی ورودی

 و ساماندهی باید و است گذاشته منفی ریتأث خالق شهری فضای تقویت و تعریف بر ورودی این در ها فروش دست

 .شود مدیریت

 شهر این ،خالق شهر تقویت و مسائل این حذف یا تعدیل برای شد، داده نشان نیز مفهومی مدل در که همچنان

ترین  مهم از مطالعه این در. است راهبردی رویکرد با رو پیش تهدیدهای و ها فرصت ،ها قوت ،ها ضعف شناسایی نیازمند

 برخی یساالر ستهیشابه موارد زیر اشاره کرد: نبود  توان می خالق شهر یها رساختیز ضعف کنار در رو پیش مسائل

 ۀحوز یها سازمان عمل ابتکارنداشن  نوآوری، و ایده صاحب افراد از نکردن حمایت شهری، کارشناسان و مدیران
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 در مردمی مشارکت کاهش اجتماعی، عدالت تحقق در شهری مدیران برخی نبودن فعال ،شهری مدیریت

 نشان ها افتهی دیگر خالقیت. تحقق برای سنندج شهر یها تیظرف دیگر از یریگ بهره در توانینا ،ها یریگ میتصم

 یخارج عوامل یابیارز یینها ازیامت و 11/7 ،(دهایتهد و ها )فرصت یخارج عوامل یابیارز یینها ازیامتدهد  می

 بوده شتریبباره  نیا در ها فرصت از دهایتهد یکل وزن دهد یم نشان ازیامت نیا است. شده 91/7 (دهایتهد و ها )فرصت

منظور  به تدافعیراهبرد  بر رو پیش مسائل حل برای رو نیا از ؛دارد وجود ها فرصت بر دهایتهد ۀغلب امکان واست 

 نظری الگوی براساس بنابراین ؛است شده دیتأک سنندج شهر در موجود طیشرا حفظ و مشکالت و مسائل کاهش

 و یا توسعه فرایند یک در و متفاوت مراحل و مختلف یها راهکمک  به و مختلف یها شکل در خالقیت لندری،

 بازارهای ایجاد و ها دهیا انتشار واقعیت، به ایده تبدیل شهر، در ایده تولید ظرفیت افزایش بر دیتأک با یا چرخه صورت به

 از حمایت ،یلندر الگوی مطابق و شده شناساییراهبرد  براساس سنندج شهر برای رو نیا از ؛افتد یم اتفاق جدید

بر  یگذار هیسرما سنندج، شهر یا منطقهافر و یا منطقه موقعیت یارتقا برای یزیر برنامه فرهنگی، یها هیسرما

 و الکترونیکی ارتباطات در تسهیل و مجازی یها رساختیزکردن  فراهم خالق، شهر برای مناسب یها رساختیز

 رو پیش مسائل حذف یا کاهش برای توانند یم ها یگذار استیس و ها یزیر برنامه در خالق نوآور، افراد از یریگ بهره

 است: شده پیشنهاد سنندج، خالق شهر تقویت برای زیر راهکارهای . به همین دلیلدنباش کارساز

اقتصادیراهکارهای

 ؛خالقیت محرک موتورهای عنوان به خصوصی یها شرکت ۀتوسع و توجه 

 در خالقانه ۀتوسع ظرفیت دارای و یازن مورد اقتصادی عملکردهای تقویت برای تشویقی های یاستس اعمال 

 ؛شهری یها بافت

 ؛تر ینیپا و ینیپا سطح در مناطق قراردادن اولویت با ادبیات و هنر فرهنگ، برای بودجه افزایش 

 نامتخصص پرورش و شهری کارآفرینی دفاتر گسترش از استفاده با مناطق ناساکن اقتصادی وضعیت بهبود 

 .مختلف یها رشته

 اجتماعی-فرهنگیراهکارهای

 شهر در خالق شهر به شدن یلتبد برای شهرها اصلی راهبرد عنوان به فرهنگی و هنری های یرساختز ۀتوسع 

 ؛9 ۀمنطق در ویژه به سنندج

 شهری؛ منظر در ایشان هنرهای نمود و هنرمندان از استفاده 

 برای هنر یها خانه ایجاد و ها خانواده و ینس مختلف یها گروه برای ها یشگاهنما و ها کارگاه ها، جشنواره برگزاری 

 سنندج؛ شهر در خالقانه یها طرح از حمایت

 شهری فرهنگ و هنر در مشارکت و دسترسی افزایش هنر، فرهنگ، در تنوع از حمایت. 
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کالبدیراهکارهای

 مراکز ایجاد همچنین و ارتباطی خدمات و امکانات ۀارائ و فرسوده یها بافت و تاریخی یها بافت مطلوب ساماندهی 

 ؛سنندج شهر ۀفرسود بافت مناطق سطح در علمی

 شهری؛ خالق طبقات نگهداری و جذب ظرفیت با شهری فضاهای خلق 

 باشد؛ شهروندان ۀخالقان حضور تداوم متضمن که خدماتی های یکاربر بینی یشپ 

 خالق ۀطبق های مکان عنوان به پیشرفته یها سازمان و نخبگان برای را فضاهاییتوان  می سنندج شهر مناطق در 

 زندگی کیفیت یارتقا ،شهری ۀتوسع برای ها آن خالق های یدها از استفاده منظور به داد. این امراختصاص  جامعه

صورت  محور دانایی شهرهای یسو به حرکت در شهر مناطق از هریک برای آرمانی ۀآیند تحقق و ترسیم و شهری

 گیرد. می

 مدیریتیهایرراهکا

 نوآوران؛ به یگذار ارزش و ها دانشگاه با شهری مدیریت و صنعت ارتباط 

 ؛سنندج شهر مناطق از هریک مطلوب مدیریت برای شهری مدیریت مسئوالن و جامعه نامتخصص بیشتر همگرایی 

 بر تأکید با شهر مناطق سطح در عالی آموزش مراکز همچنین و فناوری و علمی امکانات و خدمات ۀعادالن توزیع 

 تحققسوی  به مناطق ۀهم حرکت و توسعه در هماهنگی ایجاد برای پایین سطح مناطق در بیشتر گذاری یهسرما

 ؛خالق شهر

 نظام در موجود خأل پرکردن برای سنندج شهر در شهری مدیریت نخبگان فکر یها اتاق و نخبگان انجمن تشکیل 

 .مدیریتی نیروهای به کمک و گیری یمتصم
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