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هاي انساني و  هاي دروني اعم از سرمايه کيد بر داشتهأدر شهرهاي ايران، تمرکز بر مفهوم شهر خالق با ت
هاي اقتصاد در سطح دولت محلي و ايجاد درآمد از طريق تقويت  هزينه براي تقويت پايهفرهنگي يک راه کم
اي استفاده آوري اطالعات آماري کمّي از روش اسنادي و کتابخانهمنظور جمعبه .استبخش گردشگري 

هاي خالقيت مکاني براي نواحي شهر کاشان  جهت تعيين ميزان برخورداري هر ناحيه از شاخص .شده است
ا ابتدا شاخص ر اين راستداستفاده شد.  Super Decision افزارو نرم ANP  اي از روش تحليل شبکه

خالقيت مکاني ازطريق الگو توصيفي الندري با طي کردن سه گام اصلي استخراج و در قالب ده شاخص 
ها از نظرات ده منظور تعيين ضرايب اهميت اين شاخص. بهشداصلي براي نواحي شهر کاشان معرفي 

في از پرسشنامه استفاده آوري اطالعات کيمنظور جمعمتخصص اقتصاد شهري و اقتصاد هنر و همچنين به
پرسشنامه بر اساس جمعيت هر ناحيه شهر کاشان توزيع شد. پايايي پرسشنامه به  913شده است و تعداد 

هاي خالقيت مکاني  دهد که در ميان شاخص نشان مي هاافتهي/. محاسبه شد. 0برابر  SPSSافزار کمک نرم
باالترين مقدار را  80،88،0ر سطح نواحي براي نواحي شهر کاشان، شاخص همبستگي و شاخص نگرش د

باالترين ميزان است. در اکثر نواحي شاخص تبديل ايده  83،89،1دارند. همچنين مشارکت مدني در نواحي 
هد که  د اند. نتايج نشان ميدهندگان علت آن را عدم حمايت دولت دانسته% از پاسخ17کم بوده؛ که حدود 

 ناحيه شهر کاشان، داراي رتبه يک است.  81يت مکاني در ميان هاي خالق از نظر شاخص 88ناحيه 

 .؛ نواحي شهر کاشانANPاي شاخص خالقيت مکاني؛ روش تحليل شبکه
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ان يمختلف و متنوع م يها انيروابط و جر يدهو شکل يوستگيجاد پيا يبرا ييشهر فضا
 :2778 است )روس، يو اجتماع ياسيم سيک پارادايچوب در چار ي، انسانيعيطب يروهاين

 ست. يکسان نيرشد ابعاد آنان  ي(. شهرها مداوماً در حال رشد هستند ول2

 يط ييو روستا يک استان و مناطق شهريکشور به تفک يتينرخ رشد جمع
 يبرا يدرصد 30/8ک رشد مثبت حدود ياز  يران حاکيا يبرا 8930تا  8937يها سال

 ين در حالياست؛ ا ييمناطق روستا يبرا يدرصد -11/7حدود  يو رشد منف يرمناطق شه
 بوده است.  يزان کمتريتر م قبل يهان ارقام در سالياست که ا

ست يز يها يت، آلودگيمنطق همچون فقر، رشد جرم و جنا ين رشد بيا يهانهيهز
 يشهر ياهااز فض يساخت و نگهدار يها نهي، هزيشهر يريپذستي، کم شدن زيطيمح

 شوند. يل ميتحم يياين محدوده جغرافين ااو... بر ساکن

 د از خدماتيجد يرسازيتصو ي، نوعيکيزين رشد فيا يبرا يمحل يها دولت يراهکار اصل
 دار است که با اهدافيپا يبه درآمدها يابيو دست يدن به توسعه شهريبا هدف رس  يشهر

 يران برايا يها ياست که شهردار ين در حاليداشته باشد. ا يز هماهنگين يکالن اقتصاد
ق تراکم يتر مجبور به خلق درآمد از طر جاد خدمات مطلوبيو ا يشهررفع مشکالت درون

درصد  07ش از يدهد. ب يش ميرا افزا ينيشهرنش يها نهي؛ که خود هزهستند يفروش
ر ييا تغيو ساز ، تخلفات ساخت يحاصل از تراکم فروش يها ها را درآمد يشهردار يها درآمد
شوند و  يدار محسوب ميپا ي ( که نه درآمد8930، يد)نصر اصفهان دهن يل ميتشک يکاربر
است که نگاه  ين در حالي(.  ا8937، يگانگي) کننديت ميکفا يشهر ينه هايهز ينه برا

ق يبه توسعه از طر يابيو دست ييدرآمدزا يا، برايشرفته دنيپ يامروزه شهرها يعلم
شهر خالق است که  مينه استفاده از مفاهيک راه ساده و کم هزياست.  يدرون يها تيظرف

هاي انساني، اجتماعي و فرهنگي تمرکز دارد.  اين  شهري و سرمايههاي درونبر داشته
 ها گردش مالي ايجاد کند.ثير بر بخش گردشگري، براي شهرداريأتواند از طريق ترويکرد مي

کنند. هاي اختصاصي دولت مرکزي تکيه مير به بودجهدر اين صورت مديران شهري کمت



 
 
 

  

 

  

 توان دريافت که ابعاد خالقيت شهري در چه سطحي قرار دارند و آيا اين سطوح اما چگونه مي
پذير توانايي جذب گردشگر را دارند يا نه؟ اين کار به کمک شاخص هاي شهر خالق امکان

 گيريهاي مناسب براي اندازهنبود شاخصاست. يکي از معظالت اين رويکرد در ايران اسالمي 
هاي گوناگون است. لذا بيشتر  فرهنگاين مفهوم در چارچوب ابعاد جغرافياي متفاوت با خرده

 هايواسطه محدوديتهاي شهر خالق موجود در ادبيات جهاني براي شهرهاي ايران به شاخص
 دهند. دست مي اسالمي و نبود اطالعات آماري عمال کاربرد خود را از -ايراني

است.  يالندر يفيتوص يبراساس الگو يت مکانين شاخص خالقيين پژوهش تبيهدف ا
 يتوان براي، ميشهر يهاه بر داشتهيق و با تکيات تحقيادب يبا بررس يبه کمک الگو الندر

 يمنظور بررسرا استخراج کرد. در ادامه به يتيخالق يهاشاخص ييايه جغرافيهر ناح
استفاده شده و  ياستخراج يت مکانيخالق يهاه شهر کاشان از شاخصيناحهر  يبرخوردار
 ده است.شمحاسبه  (ANP) يال شبکهيگانه شهر کاشان به کمک روش تحل 81 يرتبه نواح

 اند؟ کدام يشهر کاشان بر اساس الگو الندر ينواح يبرا يت مکانيخالق يها شاخص

 چگونه است؟ يت مکانيخالق يها کاشان براساس شاخصگانه شهر  81 يرتبه نواح

 يشتريت بياهم يشهر کاشان دارا ينواح يبرا يت مکانيخالق يهاک از شاخصيکدام
 هستند؟

 يزيظهور چ»عنوان توان آن را به يار بزرگ است که ميبس يا گستره يت دارايواژه خالق
(. 99: 2771 ر،يف کرد )سايتعر« ا جامعهيک شخص، گروه ياسب از منظر و من يمتعال
و  ي)الندر کنند يف ميز از نوع مثبت آن تعريک چيجاد ين مفهوم را ايا يانچيو ب يالندر

 يشهر يهاتياز مز يمندبهره يم شهر خالق براين راستا مفاهي(. در ا81: 8330 ،يچيانيب
 واژه 8317در سال  ين بار چارلز الندرياول يافتند. برايبسط  يانسان يهاهيو استفاده از سرما



 
 
 
 

 

: 8931 ،ييرطاليشناس، م، حقيي)رضا کند يآن مطرح م يعموم يشهر خالق را به معنا
، حس حرکت و ي، رهبريريپذ سکياست، با ر يکند؛ شهر خالق مکان يان ميب ي(. الندر82
و  ي(. بازنگر891: 8939 و همکاران، يني)مشک ريپذانعطاف يها استي، مصمم و با سييايپو

 کند.  يت ميبه نام اقتصاد خالق هدا يترتوسعه مفهوم شهر خالق ما را به گستره بزرگ

تواند يخالق است؛ که م يها ييبر دارا يک مفهوم در حال تکامل مبتنياقتصاد خالق 
ادرات کشورها را از ص يناش يارز يزان اشتغال موثر باشد و درآمدهايکند و بر م ييدرآمدزا

م شهر خالق و يا استفاده از مفاهيدن يمرسوم کشورها يهااز روش يکيش دهد. يافزا
 يابيو دست يدن به توسعه شهريخود جهت رس يانسان يهاهيع خالق است که از سرمايصنا

 (.2787آنکتاد، ) کنند يدار استفاده ميپا يبه درآمدها

از آنان  ينه ارائه شده است که به برخين زميادر  ياديار زيبس يو خارج يمطالعات داخل
 :شودياشاره م

محالت شهر سردشت از نظر  يبندرتبه"(، در مقاله خود تحت عنوان 8939) يموسو
 " ANPس ويد بر تحقق شهر خالق با استفاده از تاپسيت با تاکيخالق يحرکت به سو

 يحرکت محالت به سو يبرا يا زهيشهر خالق را برشمارد و انگ يها لفهؤتالش دارد تا م
 ت را فراهم کند. يخالق

در  يشهر ينقش برندساز يبررس"تحت عنوان يا( در مقاله8931) و داودپور يمحمود
جهت  يشهر خالق را مفهوم "هيشهر اروم يتحقق مفهوم شهر خالق: مطالعه مورد

د که رابطه دهيج مقاله نشان ميکنند. نتايم يشهر معرف يو رشد اقتصاد يشهر يبرندساز
، يبندج رتبهيدار است. طبق نتايو شهر خالق معن يبرندساز يهالفهؤان ميم يهمبستگ
 شهر خالق هستند. يها از شاخص يدر برخوردار يت بهتريوضع يشهر دارا 0و 8مناطق 

 ين شاخص هاييتب "با عنوان يا( در مقاله8931، حفار و کامل )يلکير گيپور، امنيحس
هاي  به ارزيابي شاخص "AHPبان ابوطالب مشهد با استفاده از مدل ايشهر خالق در خ

اند. اين مقاله در تالش است تا شهر خالق را محيطي خالقيت در يک خيابان پرداخته



 
 
 

  

 

  

نفر از مردم و  31مناسب براي تربيت خالقيت انساني معرفي کند. با ارائه پرسشنامه به
 استخراج شده است. زير شاخص 80شاخص اصلي و  0خبرگان در نهايت 

از شهر  ييتجربه برند فضا "تحت عنوان يا( در مقاله2783) 9و ترزنا 2ي، الکساندر8چان
کنند يان ميب "يونسکو در توسعه اقتصاد شهريخالق  يبه عنوان شبکه شهرها 3نگيباند

از  يکير کشورها يا ساي ياز مناطق مانند اندونز ياريکه مفهوم شهر خالق در بس
ن مقاله در تالش است تا از مفهوم شهر خالق ياست. ا يبرجسته در حوزه شهرموضوعات 

توسعه  يبرا ياستفاده کند و آن را به عنوان راه يشهر يبرندساز يبرا يعنوان راه-به
نگ يدر شهر باند يدهد که تجربه برندساز يق نشان ميج تحقيد. نتاينما يمعرف يشهر

زان اشتغال را در سطوح شهر باال برده است. يمن شهر شده است و يا يباعث رشد اقتصاد
را در  يدرصد 0 يونسکو به عنوان شهر خالق توانسته رشد اقتصادين شهر پس از اعالم يا

 است. يدر اقتصاد محل يکشور اندونز ياز دستاوردها يکيتجربه کند که  2780سال 

 ياتيعمل يبيترک يهاشاخص "تحت عنوان يا( در مقاله2781) 1و فرانکو0گز يرودر
ت يخالق ين شاخص هايتبب يدر تالش برا "در پرتغال يک مطالعه تجربيشهر خالق: 

ج پژوهش يبوده است. نتا 2727 يها ين  استراتژيمأمحدوده پرتغال با هدف ت يبرا يبيترک
مطرح است. در  ياصل يک استراتژيعنوان ت در پرتغال بهيدهد که توجه به خالق ينشان م

 80انس توانستند يوار يرسون و بررسيپ يب همبستگيضر يکمک بررس ت آنان بهينها
 ند.ين نماييطبقه تب 0را در  يشاخص اصل

 يعنوان راهبه  يشهردرون يم فرهنگيکنند که مفاه يان مي(، ب2781) و و کاسايدياو و
 را با تمرکز بر ين شهرينو يهاتيريباشند. آنان مديشهر مطرح م يجاد ثروت برايا يبرا
 ند.ينما يم يمعرف ينيو کارآفر يشهر يرشد درآمدها يبرا يعنوان راهبه يفرهنگ يدادهايرو

                                                           
1- Chan 

2- Alexandri 

3- Tresna 

4- Bandung 

5- Rodrigues 

6- Franco 



 
 
 
 

 

است. جامعه  يليتحل -يفيآن توص يو روش بررس يق کاربرديک تحقيپژوهش حاضر 
با  يالندر يفيها از الگو توصن شاخصيتبب يگانه شهر کاشان است. برا 81 ينواح يآمار
 يفيک الگو توصي يالندر ياستفاده شده است. الگو يآمار يهاتيدودمح يه بر برخيتک

 يهاه بر داشتهيو با تک يق جهانيات تحقيدهد تا با استفاده از ادبياست که به محقق اجازه م
 يهااستخراج کند. لذا شاخص ييايجغراف يهر فضا يرا برا يتيخالق يهاشاخص يشهردرون

 ياصلکردن سه گام  يبا ط يبه کمک الگو الندر يدر قالب ده بعد اصل يفيو ک يکم
در هر  هات، شاخص بهداشت، مساحت پارکي)شاخص امن يکم يهااستخراج شده است. داده

( يخيتار يهاو تعداد خانه يگردشگر يهاه، تعداد جاذبهيها در هر ناحه، تعداد کتابخانهيناح
 يياين مرکز اطالعات جغرافيهمچن ( و8933( و )8937شهر کاشان ) يق سالنامه آمارياز طر

و  يراث فرهنگيکاشان و اداره م يسبز شهردار يها و فضا کاشان، سازمان پارک يشهردار
 شهرستان کاشان استخراج شده است.  يو گردشگر يدست   عيصنا

، يالت، شاخص همبستگي)سطح تحص يفياطالعات ک يمنظور گردآورن بهيچنهم
ت( از يده، شاخص حمايل اي، شاخص تبديارکت مدن، مشيشاخص نگرش، مشارکت هنر

پرسشنامه با توجه به  913ده است. براساس جدول مورگان تعداد يپرسشنامه استفاده گرد
پرسشنامه از  ييايپا ين به جهت بررسيع شده است. همچنيه توزيت هر ناحيدرصد جمع

پرسشنامه  30وجه به عمل آمده و با تمحاسبات به ياستفاده شده است. ط SPSS افزار نرم
 د. يمحاسبه گرد 028/7برابر  ييايع شده پايتوز

از  يت مکانيخالق يها ه از شاخصيهر ناح يزان برخوردارين مييت جهت تعيدر نها
 .استفاده شده است Super Decisions افزارو نرم ANP يال شبکهيروش تحل

 :ل شده استيتشک ياز چهار گام اصل ANP کرديرو يطور کلبه

 يمدل وساختار سلسله و رسم نمودار درخت يزيرهيپا .8
 تقدم يو بردارها يزوج يهاسهيس مقايماتر .2
 سيل سوپر ماتريتشک .9



 
 
 

  

 

  

 (327: 8910 ،ي، زاهدينه )اکبرين گزيانتخاب بهتر .3

 يک نمودار درختيکرد و مسئله را در قالب  يبندمسئله را دسته يها د شاخصيدر ابتدا با
 م نمود.يترس

ن يبه کمک نظر متخصص ياصل يها ها و شاخص رشاخصيان زيتباط مدر قدم دوم ار
و اقتصاد هنر  ين مرحله از نظرات ده متخصص در حوزه اقتصاد شهريگردد. در ا ين مييتع

ق يها از طر ان شاخصيم يدرون يشود تا ارتباط شبکه ا ين کار باعث مياستفاده شده است. ا
 د. يايبه دست ب يسات زوجيمقا

ها و  ( شاخص2-8( و )8-8) به کمک رابطه يسات زوجيس مقايل ماتريق تشکياز طر
 شوند.يسه ميها مقاشاخص ريز

 (8-8) شماره رابطه

 

 (2-8)شماره  رابطه

 

 



 
 
 
 

 

شود.  هاي اصلي با هم دارند؛ ارتباطات بيروني گفته مي به اينگونه ارتباطات که شاخص
ها  ات متقابل ميان شاخصشوند که در آنان ارتباط ها ايجاد مي در قدم بعدي ابر ماتريس

سازي ماتريس اوزان )که از مقايسه  مقياس گيري و بي شوند. سپس با ميانگين بندي مي رتبه
هاي ماتريس را به دست  آيد( تمامي ستون ها به دست مي با ساير گزينه هاهر يک از گزينه

با  آيد. دست ميدار بهکنيم. با اين کار ابرماتريس وزن آوريم و با ابر ماتريس ضرب مي مي
هاي  شود تا جايي که درايه ضرب ابرماتريس وزني در خودش، ابرماتريس حدي حاصل مي

شوند و  ماتريس همگرا شوند. بدين صورت اعداد داخل هر سطر ماتريس با يکديگر برابر مي
 (.323: 8910 اکبري، ) شود بندي ميها رتبه گزينه

  ت.مونه موردي، نواحي شهر کاشان اسبه انجام رسيده است. ن 8931در سال اين پژوهش 

نفر و محدوده خود شهر کاشان با  929908شهرستان کاشان با جمعيتي نزديک بر 
منطقه و  0کيلومتر است. اين شهر داراي  3932و با وسعتي حدود  973310جمعيتي بالغ بر 

)آبشار  هاي طبيعيهاي گردشگري اعم از جاذبهناحيه است. کاشان با دارا بودن جاذبه 81
هاي تاريخي بروجردها و عباسيان )باغ جهاني فين کاشان، خانه هاي تاريخينياسرم(، جاذبه

هاي معنوي )علي هاي باستاني سيلک، بازار بزرگ کاشان(، جاذبهها، تپهعامري وطباطبايي و
سه آقا بزرگ( و موزه )موزه اسباب ابن امام محمدباقر، هالل ابن علي )ع(، مسجد و مدر

 استعنوان پنجمين شهر در صنعت گردشگري ايران مطرح بازي و عروسک( در مجموع به
 (.8931)سالنامه آماري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سال، 

 



 
 
 

  

 

  

 
 

در ابتدا نياز است تا شاخص خالقيت مکاني را استخراج کنيم. بدين منظور از الگو توصيفي 
گام اصلي قابل مشاهده  9در قالب  (8)الندري استفاده شده است. مدل الندري در شکل 

 :هستند است. اين سه گام به قرار زير

                                                           
اهلل دکتر نعمت يينشگاه هنر اصفهان به راهنمادا يرشته اقتصاد شهر يدانشجو  ينيم امينامه مرانين بخش برگرفته از پايا ـ 8

 باشد.يم يديدرام و مشاوره  دکتر آمنه شهي، دکتر رسول بياکبر



 
 
 
 

 

 

 *

ادبيات پژوهشي شهر خالق توجه  هاي خالق در الگو از شاخص 81در اين بخش به مقايسه 
فلوريدا  انتخاب شده اند؛ که به   3Tاي بر مفهوم کيد پايهأالگو براساس ت 81شده است. اين 

 :ترتيب به قرار زير هستند

شاخص خالقيت فلوريدا، »هاي مبتني بر خالقيت و فرهنگ شامل:  الف: شاخص
شاخص خالقيت شارپي، شاخص جامعه خالق، شاخص خالقيت اروپا، شاخص خالقيت 

 «کنگ و شاخص مرکب اقتصاد خالق)فليميش(  -هنگ

ها و فناوري/ فناوري اطالعات و ارتباطات هاي شهرهاي جهاني، شبکه ب: شاخص 
 « شاخص اصلي جريان»شامل: 

 هر خالق،ـشاخص خالقيت الندري، شاخص ش»صاصي شامل: ـهاي اخت پ: شاخص
CCI-CCI  ،شاخص خالقيت وانولو، شاخص خالقيت دره سيليکون، شاخص خالقيت چک ،



 
 
 

  

 

  

يورو، شاخص خالقيت سازاکي و شاخص خالقيت  شاخص خالقيت بالتيمور، شاخص خالقيت
 «.جهاني

و  MaxQDAافزار  رمـگانه از ن81تر الگوهاي يقـبندي و ارزيابي دقتهـظور دسـمنبه
مراتبي و از طرفي براي استخراج کدها  از کدگذاري قياسي زير کد سلسه -چنين الگو کدهم

 استفاده شده است. 

 
 MaxQDA 

افزار الگو انتخابي اين پژوهش را در ده بعد خروجي نرم 81، مقايسه 8جدول شماره 
MAXQDA  دهد.نشان مي 



 
 
 
 

 
MAXQDA

 
 

     
  

   
CCI 

 
  

 

FCI CICECCIECIBCIGCICZIC
SV-

CCI
S-CCIF-ECI

V-

CCI 
SCI

CCI-

CCI
F-FI

L-

CCI
HKCI

سرمايه 
 انساني

* * * * * * * * * * * * * * * * 

انعطاف 
پذيري 
 جامعه

* *  * * * *   * * * * * * * 

 *  * * *  *  * * * * * * * * تکنولوژي

کيفيت 
 زندگي

 * *  *   * *   *  * *  

عوامل 
 اجتماعي

  * *    * *    *   * 

عوامل 
 زيرساختي

  *   *   *  * *  *  * 

قوانين 
 دولتي

  * *  *  * *  * * *  * * 

عوامل 
فرهنگي 

 وگردشگري
  * *  *   *   *  *  * 

خروجي 
 خالق

  * *    * *   * *   * 

مل عوا
 اقتصادي

     *  *     *    

دهد که ميان الگوهاي انتخاب شده براي استخراج شاخص خالقيت جدول باال نشان مي
پذيري جامعه داراي اهميت هاي انساني و تکنولوژي و انعطافهاي سرمايهمکاني، شاخص

عنوان پايه فلوريداست که به 3Tمفهوم کيد اين الگوها بر أبااليي هستند. يک علت اين امر ت



 
 
 

  

 

  

ها همان تکنولوژي و استعداد و طراحي الگوها مورد توجه قرار گرفته است. اين شاخص
 هستند.  8تسامح

8 
 انعطاف
پذيري 

 امعهج

آزادي 
 رسانه

 تعداد مطبوعات مخالف
ها تصويري تعداد رسانه

 مخالف
- 

تنوع و 
 تحمل

 تنوع نژادي
 تنوع مذهبي

 شاخص همبستگي
 شاخص نگرش

 سهم غيراتباع در اشتغال
جمعيت متولد شده 

 خارجي

شاخص همبستگي به معناي ميزان 
اعتماد افراد جامعه نسبت به يکديگر 

به معناي  چنين شاخص نگرشاست. هم
 ميزان انتقادپذيري افراد جامعه است.
منظور از جمعيت متولد شده خارجي 
همان تعداد خارجيان متولد شده به 
 صورت درصدي از جمعيت کل است.

 - تکنولوژي 2
 تعداد اختراعات ثبت شده

)شاخص  شاخص نوآوري
 بوهميان(

- 

9 
کيفيت 
 زندگي

 معيشت

 درآمد سرانه واقعي
يمه درصد جمعيت با ب

 درماني
 نرخ رشد جرم و جنايت

 نابرابري دستمزد
 دسترسي مسکن

سطح توليد ناخالص 
 داخلي شهر

نرخ جرم و جنايت به معناي آمار موجود 
در سطوح مختلف جنايي است و هم به 
صورت تعداد مراکز امنيتي نيز تعريف 

ها علت اينکه برخي از شاخصد. بهشومي
توصيفي هستند، از آوردن تک تک 

ها خودداري شده است و فقط به وانعن
نرخ جرم و جنايت اشاره شده است. لذا 

ها و نظاير ايستگاه هاي پليس و کالنتري
 آن نيز مصداقي از ايجاد امنيت هستند.

ماعي شامل تمامي تعامالت شبکه اجت تعداد پروازهاي دسترسي

                                                           
1-Tecnology, Talent, Tolorance  



 
 
 
 

 

 الملليبين
هاي تعامالت شبکه
 اجتماعي

کيفيت و دسترسي به 
 هاي حمل و نقلسيستم

هاي خدمات ارائه شده به کمک شبکه
اجتماعي است. از جمله اين موارد تعداد 

هاي اجتماعي، تعداد کاربران شبکه
اينترنتي، تعداد کاربران کامپيوتر و پهناي 
باند و... است. لذا از دادن کدهاي مستقل 
براي مفاهيم نسبي مشترک خودداري 

 شده است.

3 
عوامل 
 اجتماعي

ارکت مش
 هنري

ميزان استقبال از  
 هاي هنريفعاليت

هاي هنري موجود در اين بخش فعاليت
شامل رفتن به سينما، رفتن به کنسرت، 

 استقبال از تئاتر و... است.

مشارکت 
 مدني

دهندگان به درصد راي
 کل جمعيت

- 

0 
عوامل زير 

 ساختي

ساختار 
 فيزيکي

 هاتعداد پارک
تعداد مراکز آموزشي و 

 ي و پژوهشيعلم
 تعداد مدارس هنري

 خدمات شهري
 هاتعداد دانشگاه

 تعداد مراکز درماني
 تعداد مدارس فني

 تعداد مراکز مردم نهاد
(NGO) 

خدمات شهري به معناي سيستم آبرساني 
هاي خورشيدي و تمام پانل برق و و

امکانات شهري است که در اختيار 
 ن شهري قرار گرفته است.اساکن

دارايي 
نگي فره

 شهر

 المان هاي شهري
 هاي تفريحيباشگاه

 تعداد سينما
 هاي نمايشتعداد سالن

 هاتعداد موزه
هاي کنسرت تعداد سالن

- 



 
 
 

  

 

  

 عمومي

1 
قوانين 
 دولتي

 کارآفريني

هاي رشد نسبي وام
 کوچک تجاري

هاي تازه درصد شرکت
سيس و دانش بنياد  به أت

 هاکل شرکت
 شاخص تبديل ايده

مفهومي است که از  شاخص تبديل ايده 
هاي توصيفي ارائه شده استخراج شاخص

شده است. اين شاخص به معناي، ايجاد 
يک محيط توانمند براي تسهيل در ايجاد 
يک پروژه است. لذا شاخص تبديل ايده 

توان سهولت ايجاد يک کسب و را مي
 کار ذهني به واقعيت تعريف کرد.

سياست 
 گذاري

هاي مالياتي تيمعاف
فعاالن صنايع  براي

 خالق
هاي مستقيم و هزينه

غيرمستقيم عمومي در 
 صنايع فرهنگي

وضعيت حمايت از 
هاي محسوس و دارايي

 نامحسوس فرهنگي
 سطح بوروکراسي پايين

- 

بودجه 
 بندي

اختصاص بودجه به 
هاي خالقانه به فعاليت

صورت درصدي از 
GDP 

- 

0 
عوامل 

فرهنگي و 
 گردشگري

-سرمايه

هاي 
 فرهنگي

هاي فرهنگي سرمايه
 ناملموس

هاي فرهنگي سرمايه
 ملموس

-بندي در هيچ يک از شاخصاين تقسيم

ها معرفي نشده است. اما با علم بر اينکه 
هاي جشنواره هاي فرهنگي جزو سرمايه

فرهنگي ناملموس هستند و مرمت آثار و 
هاي فرهنگي عنوان حفظ سرمايهبنا به

فهوم شوند، اين دو مملموس محسوب مي
 تر هستند.ارائه اند که مفاهيم کلي



 
 
 
 

 

1 
خروجي 

 خالق

مقياس 
فعاليت و 

 اشتغال

 اندازه صنايع خالق
 اشتغال صنايع خالق
تعداد افراد شاغل در 

 تحقيق و توسعه
اشتغال صنايع فرهنگي 

 به کل اشتغال

- 

3 
عوامل 
 اقتصادي

-جذابيت

هاي 
اقتصادي 

 هاو ارزش

 فروشانتعداد خرده
 هاي برترتعداد هتل

ارزش توليدات صنايع 
صورت درصدي خالق به

 GDPاز 

- 

بازاريابي و 
 هزينه

هزينه ساالنه خانوارها از 
 رويداد فرهنگي

سهم هزينه تحقيق و 
 GDPتوسعه در 

هزينه بازاريابي و ارتقاء 
 آثار هنري و غيرهنري

 گذاريريسک سرمايه

- 

87 
سرمايه 
 انساني

 تحصيالت
فارغ تعداد دانشجويان و 

 التحصيالن دانشگاهي
- 

تحقيق و 
 توسعه

سرمايه گذاري در 
R&D 

- 

 استعداد
 طبق خالق

 جمعيت شهري

طبقه خالق تمامي مفاهيمي تعريف شده 
شود که مفهوم توسط فلوريدا را شامل مي

 تري نسبت به بقيه تعاريف هستند.کامل



 
 
 

  

 

  

*–

ها براساس ديدگاه  از طرفي در مرحله دوم الگو الندري که همان اعمال برخي از محدوديت
هاي قرآن بر برخي از  اسالمي براساس آموزه -هاي ايراني آماري بود؛ محدوديت فردي و
نشده  هايي همچون شاخص همجنسگرايان کدگذاري ها اعمال گرديد و زيرشاخص شاخص

پذيري جامعه است. همچنين به هاي انعطافعنوان بخش مهمي در زيرشاخص-است که به
هاي  واسطه محدوديت جغرافيايي و آماري در سطح نواحي شهر کاشان برخي از شاخص

عملياتي حذف شدند. شاخص خروجي خالق و عوامل اقتصادي و تکنولوژي از اين دسته اند؛ 
براي آنان در ايران اطالعات آماري موجود  طح ناحيه عمالًکه مفهوم کالن دارند و در س

هاي ارائه شده در  بايد به داده نيست. به دليل نبود يک سيستم جامع اطالعات شهري عمالً
کيد دارند؛ متمرکز شد. در گام سوم نيز أهاي آماري شهرها که کمتر بر بعد خالقيت ت سالنامه

هاي عملياتي را  ي، در تالش هستيم تا زيرشاخصهاي شهر با بررسي تاريخچه و آمارنامه
براي سنجش ميزان خالقيت نواحي شهر کاشان انتخاب کنيم. الگو الندري اين اجازه را به 

اي گردد. براي مثال در نمونه  کيد ويژهأهاي خاصه هر شهر ت دهد تا بر ويژگي محقق مي
توانند به عنوان يک  که مي هاي تاريخي شهر، شهرت جهاني دارند موردي اين تحقيق، خانه

شاخص مهم براي شهر کاشان مورد استفاده قرار بگيرند. در نتيجه با توجه به مراحل باال و 
خالقيت مکاني براي   بررسي وجود اطالعات آماري در همه نواحي شهر کاشان شاخص

 :نواحي به قرار زير است

   

 جمعيت هر ناحيه -تحصيالت سرمايه انساني 8

 پذيري جامعهانعطاف 2
درجه ) شاخص همبستگي -)ميزان تحمل انتقادات( شاخص نگرش

 اعتماد شما به افراد جامعه پيرامون خود(

 کيفيت زندگي 9
 –هر ناحيه( هاي پليس  در شاخص امنيت )تعداد کالنتري و ايستگاه

 ها و مراکز درماني در هر ناحيه()تعداد بيمارستان شاخص بهداشت

 عوامل اجتماعي 3
شاخص مشارکت  -)شرکت در انتخابات( شاخص مشارکت مدني

 )رفتن به کنسرت، رفتن به سينما و...( هنري



 
 
 
 

 

   

 تعداد کتابخانه در هر ناحيه -ها در هر ناحيهپارکمساحت  عوامل زير ساختي 0

 وانين دولتيق 1
شاخص ) هاي خالقانهحمايت سيستم هاي مالي و دولتي از ايد

 امکان تبديل ايده به واقعيت )شاخص تبديل ايده( -حمايت(

 هاي تاريخيتعداد خانه -هاي گردشگريتعداد جاذبه عوامل فرهنگي و گردشگري 0

وجود در شهر خالق، اهرم محرک توسعه اقتصادي نيروي در بسياري از تعاريف مهم م
انساني تعريف شده است. از اينرو جمعيت بيشتر در هر ناحيه، به معناي داشتن منبع عظيم 

نفر   973310برابر  8930سرمايه انساني براي آن ناحيه است. جمعيت شهر کاشان در سال 
به تفکيک منطقه و ناحيه به  3باشد. اطالعات مربوط به سرشماري در جدول شماره  مي

بر اين اساس داراي بيشترين انباشت سرمايه انساني  1نمايش گذاشته شده است. ناحيه 
 .است

8 8 27329 97923 
2 3378 

2 9 29389 18229 
3 91372 
0 27371 

9 1 2910 01113 

0 27083 

1 30007 

3 1799 

3 87 97100 19307 
88 80813 
 اطالعات در دسترس نيست. 82



 
 
 

  

 

  

0 89 8391 97137 
83 9971 
80 3373 
81 81790 

ن سطح کيفيت زندگي ميزان هاي مهم خالقيت مکاني براي تعيي يکي از شاخص
ها در هر ناحيه، کمترين سطح امنيت  برخورداري از امنيت است. با بررسي تعداد کالنتري

است. اين ميزان امنيت با فرض اينکه هرچه تعداد کالنتري و  0 و 2مربوط به ناحيه 
هاي پليس بيشتري داشته باشيم سطح امنيت کمتري خواهيم داشت به دست آمده ايستگاه

ها و مراکز درماني نواحي شهر کاشان(،  است. در خصوص شاخص بهداشت )تعداد بيمارستان
ها  داراي بيشترين فراواني مجموع بيمارستان 0بيمارستان فعال در شهر، ناحيه  0از مجموع 

ها و فضاي  هکتار مساحت کل پارک 880و مراکز درماني است. از طرفي، از مجموع حدود
داراي بيشترين مساحت فضاي سبز شهري  88و در ادامه ناحيه  80ه سبز شهر کاشان، ناحي

بيشترين ميزان است که جانمايي آنان تمرکز در  8،3ها در ناحيه  هستند. تعداد کتابخانه
هاي  هاي فرهنگي شامل دو بخش، سرمايه دهد. سرمايه منطقه مرکزي شهر را نشان مي

هاي ناملموس در يک بازه  ي سرمايهملموس و ناملموس هستند. به علت عدم معنادار
هاي  جغرافيايي محدود همچون ناحيه، اين مورد حذف و به اطالعات موجود در باب سرمايه

هاي تاريخي جذابيت اين جاذبه  ملموس اکتفا شده است. علت انتخاب شاخص تعداد خانه
وان عنها بهگردشگري در شهر کاشان براي جذب گردشگران و انتخاب خانه بروجردي

از سوي يونسکو بوده است. در اين  2780زيباترين خانه تاريخي کشور آسيايي در سال 
دست آمده از اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هراستا  با توجه به اطالعات ب

هاي گردشگري و هم شاخص تعداد  هم از حيث شاخص جاذبه 2شهرستان کاشان، ناحيه 
ه اول قرار گرفته است. نرخ باسوادي کل شهرستان کاشان با توجه هاي تاريخي در رتب خانه

% و با تفکيک جنسيت، براي 11، بدون تفکيک جنسيت برابر 8937به آمارنامه شهر کاشان 
باشد. براين اساس تعداد مردان باسواد شهرستان کاشان  % مي19% و براي زنان13مردان 



 
 
 
 

 

باشد. با توجه به بررسي اطالعات  مي 827391و تعداد زنان باسواد شهرستان  899332برابر 
ها که در  با توجه به تعداد دانشگاه88و3،87، 1، 1پرسشنامه، سطح تحصيالت در نواحي 

 متمرکزند، بيشترين ميزان است.  0منطقه 

در اين مقاله، شاخص همبستگي ميزان اعتماد افراد نسبت به همسايگان و هم 
پذيري عنوان زيرشاخص انعطافشاخص عملياتي بههايشان تعريف شده است. اين  محلي

شود. هرچه ميزان اعتماد افراد به يکديگر بيشتر باشد، درجه همبستگي  جامعه محسوب مي
 داراي درصد باالي همبستگي هستند.  80و88، 0آنان بيشتر است. در نهايت نواحي 

معه استفاده پذيري جا منظور محاسبه شاخص انعطافاز طرفي از شاخص نگرش نيز به
کيد الندري است. در اين راستا، هرچه نگرش أهاي مورد تشده است؛ که يکي از شاخص

مثبت افراد جامعه نسبت به يکديگر بيشتر باشد، ميزان انتقادپذيري اين افراد نسبت به 
 80و  88، 0دست آمده، در نواحي يکديگر بيشتر خواهد شد. با توجه به اطالعات آماري به

 ميزان نگرش همچون همبستگي باالست. چنان هم

هاي  هاي بسيار مهم عوامل اجتماعي مشارکت است. مشارکت در قالب يکي از بخش
 گردد. دو قالب مهم معرفي شده در اين پژوهش شامل مشارکت مدني و متنوعي تعريف مي

دهد که مشارکت هنري در اکثر  مشارکت هنري است. نتايج خروجي پرسشنامه نشان مي
 . خانوارهاست علت اين امر عدم الويت تفريحات فرهنگي در بودجه اکثر حي بسيار کم است؛نوا

زياد است. در باب شاخص تبديل ايده  83و  89، 1چنين مشارکت مدني، در نواحي هم
توانايي ايجاد کسب  هاي خود به واقعيت وعدم نيز در اکثر نواحي بر عدم توانايي تبديل ايده

% از 17شرايط فعلي تاکيد دارند. با توجه به اطالعات پرسشنامه حدود  و کارهاي جديد در
هاي اقتصادي کم و و نبود حمايت دولتي را علت پايين بودن اين  دهندگان زيرساخت پاسخ

 .دانندشاخص مي

ها و  هاي مربوط به شاخص وزن Super Decision افزاربا استفاده از خروجي نرم
ها مورد محاسبه قرار گرفته است. ضريب ناسازگاري آن نيز در جدول به نمايش  زيرشاخص



 
 
 

  

 

  

 8/7در صورتي که ضريب ناسازگاري کمتر از  0در آمده است. با توجه به اطالعات جدول 
 باشد؛ نيازي به تجديدنظر نيست و اطالعات قابل استناد خواهند بود.

  

 8099/7 انعطاف پذيري جامعه 7180/7 پذيري جامعهانعطاف
 2833/7 عوامل اجتماعي 2131/7 سرمايه انساني
 7130/7 عوامل زيرساختي 2131/7 عوامل اجتماعي

 7130/7 عوامل فرهنگي و گردشگري 8310/7 اختيسزيرعوامل 
 2008/7 قوانين دولتي 7180/7 عوامل فرهنگي و گردشگري

 8089/7 کيفيت زندگي 8310/7 کيفيت زندگي

 2081/7 سرمايه انساني 7133/7 انعطاف پذيري جامعه
 8333/7 عوامل اجتماعي 8137/7 سرمايه انساني
 7129/7 عوامل زيرساختي 1311/7 عوامل اجتماعي

 7139/7 عوامل فرهنگي و گردشگري 2192/7 عوامل زير ساختي
 2011/7 نين دولتيقوا 2192/7 قوانين دولتي
 8333/7 کيفيت زندگي 71311/7 کيفيت زندگي

  

 7309/7 پذيري جامعهانعطاف 8873/7 پذيري جامعهانعطاف
 7030/7 سرمايه انساني 8873/7 سرمايه انساني
 7397/7 عوامل اجتماعي 8383/7 عوامل اجتماعي

 9820/7 عوامل زيرساختي 8873/7 عوامل فرهنگي و گردشگري
 7309/7 عوامل فرهنگي و گردشگري 9311/7 قوانين دولتي
 9333/7 قوانين دولتي 8211/7 کيفيت زندگي

  



 
 
 
 

 

  

 8103/7 پذيري جامعهانعطاف 8832/7 پذيري جامعهانعطاف
 2139/7 سرمايه انساني 9902/7 سرمايه انساني
 7371/7 عوامل زيرساختي 8119/7 عوامل اجتماعي
 7371/7 عوامل فرهنگي و گردشگري 9010/7 عوامل زيرساختي

 2100/7 قوانين دولتي 7138/7 عوامل فرهنگي و گردشگري
 7317/7 کيفيت زندگي 8103/7 قوانين دولتي

 

 8701/7 شاخص حمايت 8890/7 پذيري جامعهانعطاف 7933/7 شاخص امنيت
 7033/7 مشارکت مدني 8171/7 سرمايه انساني 8292/7 شاخص تبديل ايده
 7030/7 گرششاخص ن 8130/7 عوامل اجتماعي 7111/7 شاخص بهداشت

 7100/7 شاخص همبستگي 8801/7 عوامل زيرساختي 7023/7 هاي تاريخيتعداد خانه
 7309/7 مشارکت هنري 7380/7 عوامل فرهنگي و گردشگري 7383/7 تحصيالت

 7883/7 هامساحت پارک 2897/7 قوانين دولتي 7323/7 هاي گردشگري جاذبهتعداد جاذبه
 7118/7 تعداد کتابخانه ها 8813/7 کيفيت زندگي 87331/7 جمعيت

 81932/7 81180/7 89107/7 73113/7 هاگزينه
 09312/7 29372/7 29133/7 21192/7 شاخص عملياتي
 23131/7 83017/7 7777/7 81277/7 شاخص اصلي

 7777/7 93028/7 12078/7 39301/7 هدف

دست آمده، رتبه هريک از نواحي شهر کاشان با توجه به اطالعات ابرماتريس حدي به
 قرار داده شده است.  (9)براساس شاخص خالقيت مکاني در شکل 



 
 
 

  

 

  

 
  Super Decision 

هاي امروزي براي دستيابي به توسعه اقتصادي در سطح  دولت محلي  خالقيت رهيافت شهر
شود که؛ مين مالي ميأهاي توسعه شهري از طريق تراکم فروشي ت است. در ايران هزينه

توانند هاي نوين شهري ميشود. اين در حالي است که مديريتدرآمد پايداري محسوب نمي
هاي درون شهري و برندسازي از طريق مفاهيم شهر خالق راه را براي  تهبا استفاده از داش

توسعه شهري هموار سازند. يکي از مشکالت مرسوم در ايران براي استفاده و ارزيابي شهرها 
هاي مناسب در اين حوزه بر اساس فرهنگ ايراني  در چارچوب شهر خالق؛  نداشتن شاخص

ر دسترس در سطح دولت محلي است. لذا هدف اين اسالمي و نبود اطالعات آماري کافي د
گانه  81بندي نواحي پژوهش تبيين شاخص خالقيت مکاني براي نواحي شهر کاشان و رتبه

هاي تبيين شده است. در ابتدا شاخص خالقيت مکاني براساس  شهر کاشان براساس شاخص
شد. پس از  الگو توصيفي الندري براي نواحي شهر کاشان در سه گام اصلي استخراج

براي ده متخصص اقتصاد ANP  آوري اطالعات کمّي و کيفي، با ارائه پرسشنامه جمع
ها نسبت به يکديگر تعيين گرديد. در اين راستا  وزن هر يک از گره ،شهري و اقتصاد هنر

هاي  چنين شاخصها گرفت. هم شاخص قوانين دولتي وزن بيشتري نسبت به ديگر شاخص



 
 
 
 

 

هاي  هاي بعدي جاي گرفتند. زيرشاخص ترتيب در رتبهمل اجتماعي بهسرمايه انساني و عوا
ترتيب بيشترين اوزان را نسبت به هدف به عملياتي، تبديل ايده، حمايت و جمعيت نيز به

گانه نشان داد که در سطح  81خود اختصاص دادند. اين در حالي است که بررسي الگوهاي 
معه و تکنولوژي داراي اهميت بيشتري هستند. پذيري جاجهاني سرمايه انساني و انعطاف

تواند حاصل تفاوت در خرده فرهنگ ها و شرايط جامعه باشد که لزوم اين تفاوت ديدگاه مي
کند. يکي از معظالت در سطح هايي مختص شهرهاي ايران را اثبات مياستخراج شاخص

توانست است که مي شهرهاي ايران نبود اطالعات آماري دقيق در سطوح مختلف جغرافيايي
چنين اطالعات ها و هم در نتايج اين تحقيق اثرات مهمي داشته باشد.  براساس اوزان گره

به  88آوري شده، رتبه هر ناحيه تعيين گرديد. در نتيجه ناحيه  آماري کمّي و کيفي جمع
ص هاي خالقيت مکاني شناخته شد. با توجه به اوزان شاخ عنوان ناحيه خالق از نظر شاخص

 87013/7و  82923/7هاي تبديل ايده و حمايت به ترتيب ضرايب  عملياتي، به شاخص
بسيارکم  88اختصاص داده شده است. شاخص تبديل ايده و شاخص حمايت براي ناحيه

هاي جمعيت و تحصيالت با توجه به هدف به ترتيب برابر  است. در اين بين، اوزان شاخص
دهد که سطح  نشان مي 88خالصه شده ناحيهباشد. آمار مي 73837/7و  87331/7

تحصيالت در اين ناحيه براساس اطالعات حاصل از پرسشنامه برابر کارشناسي ارشد است. 
قرار دارد. مشارکت هنري،  1نسبت به نواحي ديگر در رتبه  88از طرفي جمعيت ناحيه

سن پاسخ  شاخص نگرش و شاخص همبستگي در اين ناحيه زياد است که البته با توجه به
دهندگان و جنسيت و سطح سواد آنان اين نتايج قابل درک خواهد بود. مشارکت مدني نيز 

دهد که اين ناحيه با  ها نشان ميدر اين ناحيه همانند بيشتر نواحي کم است. نتايج بررسي
دارا بودن سه سايت گردشگري )باغ و حمام فين کاشان، موزه فين کاشان و تپه سيلک 

ذب گردشگر نيز موفق بوده است. براساس اطالعات به دست آمده از اداره کل کاشان( در ج
 8931و  8930هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان، در سال

نفر بازديدکننده رسيده  881308به  81320ترتيب از کنندگان براي موزه فين به تعداد بازديد
ريال براي  277777براي گردشگران داخلي و  ريال 97777است. با توجه به بليط 

شهر کاشان محسوس  88گردشگران خارجي درآمدزايي اين سايت گردشگري  در ناحيه 
به ترتيب 8930چنين اين آمار براي  باغ و حمام فين و تپه سيلک در سال است. هم



 
 
 

  

 

  

قط با دارا شهر کاشان ف 88عبارتي ناحيه نفر بازديدکننده بوده است. به 32020و  372021
بودن سه سرمايه ملموس فرهنگي )باغ و حمام فين کاشان، موزه فين، تپه سيلک( در کنار 

تواند براي  هاي خالقيت مکاني مثل سرمايه انساني و سطح تحصيالت مي ديگر شاخص
کيد بيشتر بر چنين أدولت محلي خود درآمدزايي کند و توسعه شهري را تسريع بخشد. ت

شهري به عنوان يک جايگزين مناسب براي درآمدهاي حاصل هاي درونهدرآمدزايي از داشت
فروشي خواهد بود و ما را در تقويت رشد اقتصادي از طريق تقويت بعد گردشگري از تراکم

 .در سطوح محلي کمک خواهد کرد

  



 
 
 
 

 

، سازمان ( 8910اکبري، ن .، و زاهدي کيوان، م. )  -
 هاي کشور.ها و دهياريشهرداري

بندي نواحي مختلف شهر کاشان بر اساس هاي خالقيت شهري و الويت( تدوين شاخص8931اميني، م.، ) -
، هاي عالي هنر و کار آفريني، هاي تبيين شده، دانشکده پژوهششاخص

 دانشگاه هنر اصفهان.

هاي شهر خالق در خيابان ( تبيين شاخص8931غ. ) پور، ع.، و امير گيلکي، م.، و حفار، ا.، کامل،حسين  -
، تابستان . AHPابوطالب مشهد با استفاده از مدل 

 .23-80، 0، سال دوم، شماره8931

( 8931شناس.، ن.، ميرطاليي.، م.، )دار افشاني.، ع.، حقرضايي -
تفريحي شهرداري  -، انتشارات سازمان فرهنگي

 .اصفهان

 (8931سالنامه آماري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ) -

 (8930) ( و8937سالنامه آماري شهر کاشان ) - 

هاي حيات شهر خالق )ترجمه: ( شاخص شهر خالق: سنجش نشانه8933، ج.، )الندري، چ.، و هايمز -
 اسفنديار حيدري، فرهنگ مظفر (، معمارخانه باغ مظفر، اصفهان.

( بررسي نقش برندسازي شهري در تحقق مفهوم شهر خالق: شهر 8931ز.، ) پور،محمودي، ش.، و داود -
 .838-873، 8931، بهار 81، شماره اروميه، مطالعات ساختار و کارکرد شهري، سال ششم

(، شهر خالق: الگويي نوين براي توسعه 8939پرهيز، ف.، ) نژاد، ح.، و مهد نژاد، ح.، ومشکيني، ا.، و حاتمي -
 دانش بنيان در حوزه مديريت شهر، تهران: آراد کتاب.

ا تاکيد بر تحقق بندي محالت شهر سردشت از نظر حرکت به سوي خالقيت برتبه (8939موسوي، ن.، ) -
 .91-87،83، شماره ،  ANPشهر خالق با استفاده از تاپسيس و 

 ، تهران، دانشگاه تهران. (8931نصر اصفهاني.، ر.، ) -

 .37، بهار 3. شماره ايدار، راهکارهاي عملي درآمدزايي پ (8937يکانگي دستگردي.، و.، ) -
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Banding City as UNESCO s Creative City Network in City Economy 
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