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چکیده
شهر خالق رویکردی نو درمدیریت شهری است که با تمرکز بر برنامهریزی فرهنگی در شهرها سعی در توسعه شهری با محوریتت
جذب طبقه ی خالق ،توسعه صنایع خالق و صنایع فرهنگی و در نهایت رشد اقتصاد برمبنای خالق دارد .هدف این مطالعته بررستی
شهر قاین با توجه به رویکرد شهر خالق می باشد .پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،
از نوع روشهای اسنادی -تحلیلی است .همچنین با استفاده از نرمافزارهای  Spssو  Smart Plsدادههای تحقیق متورد بررستی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .حجم نمونه  283عدد پرسشنامه میباشد که از جامعه آماری شهر قاین با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شده است .یافتهها نشان میدهد که شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر شاخصهای میراث فرهنگی ،صتنایع ختالق،
استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیر ساختهای خالق در وضعیت نامطلوب قرار دارد و شهر قاین بتا شتهر
خالق تطابق ندارد .از بین شاخصهای شهر خالق عامل استعدادهای خالق اولویت اول و زیرساختهای خالق اولویت آخر را بته
خود اختصاص میدهد و عامل میراث فرهنگی از طریق میانجیگری صنایع خالق بتر حاکمیتت خالقانته در شتهر قتاین تاایرگتذار
است.

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

( -7نویسنده مسئول) asadi@buqaen.ac.ir
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مقدمه
شهرها ظرفهای خالقیت هستند و همیشه چرخهای حرکت ،تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر بودهاندد ( Florida,

 .)2005: 1شهرها و مناطق وابسته به آن باید ویژگیهای خاص داشته باشند که بتوانند به شهر خدالق تدددیش شدوند.
غیر از بسترهای دانش ،صنعت و بهویژه صنایع با فنآوری برتر ،بسترهای اجتماعی و فرهنگی چون ،تنوع اجتمداعی،
مطلوبیت محش زندگی ،کیفیت زندگی و برابری اجتماعی جایگاه مهمی به خود اختصداص دادهاندد ( Winden & et

 .)al, 2007 and Florida:2005نظریدّدة شددهر خددالق یکددی از نوپاتریدددن نظریدههدددا در مداحدب برنامدهریدزی
شهری اسددت که به دندال موج سوم شهرنشینی در دنیا بددروز و نمود پیدا کرد .بددا وجدود نوپدا بدودن ،در مددددت
زمان کوتاه این نظریه به یکی از کاربردیترین نظریهها حوزة مطالعات شدهری بددل شدددده اسدددت بدهطدوری کده
امروزه در سددطح جهانی سددازمان فرهنگی و تربیتی ملش متحد (یونسددکو) با استفاده از شاخصهای شددهر خدالق
سالیانه شهرهای جهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و فهرسددت شددهرهای خالق را در حوزههددای مختلف
ادبی ،هنری ،فرهنگی ،تاریخی و  ...منتشر میکند .رقابت برای قرارگیری در فهرسددت شددهرهای خالق یونسدددکو،
انگیزهای بددرای افزایش تالش و تقالی شددهرها برای نیش به خالقیت شهری در حدوزههدای مختلدف برنامدهریدزی
شددهری محسوب میشدود .زیرا که خالقیت شددهری موقعی حاصش میشددود که شدهرها بده سدددطح مشدخّص و
تعریف شدددهای در توسددعة فضایی و مکانی رسیده باشند ،تا توان رقابت با سدایر شدهرهای جهدانی را دارا باشدند
) .(Mokhtari Malekabadi et al, 2015: 23شهر خالق ابتکار جدیدی برای گذار شهر از حالت ایستایی بده تکامدش
داشته و توجه توامان به فناوری ،زیرساختها ،بخشهای تولیدی و منابع انسانی را تاکید میکندد ( Vickery, 2011:

 .)4حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهرخالق به دلیش جایگاه شهربه عنوان محش شکشگیری بسترهای جامعه دانایی،
اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است) . (Mousavi, 2014: 19همچنین ایجداد
شهرهای خالق باعب رونق و شکوفایی حیات شهری میگردد که این خود سطح مناسدات یک شدهر را در پیوندد بدا
سایر شهرها در مقیاس ملی و فراملی گسترش میدهند ( .)Rahimi, 2013: 6با کمی تسامح میتوان ظهدور شدهرهای
دانایی ،جامعه دانایی و اقتصاد دانایی را مترادف با ظهور شهرهای خالق دانست به بیان دیگر مکانهای اصدلی رشدد
جامعه و اقتصاد دانایی و به طور کلی تولید داندش هسدتند ( .)Pourahmad et al, 2011: 160ملدتهدا و شدهرها بدا
سرعت شگفتآوری از اقتصاد کارخانهای به اقتصاد اطالعاتی و از اقتصاد اطالعاتی به اقتصاد فرهنگی گذر میکنندد،
فرهنگ جانشین سحرآمیزی برای کارخانهها و اندارها بهنظر میرسد ،وسیلهای که تصدویر شدهرهای جدیدد را ایجداد
خواهد کرد و شهرها را برای سرمایهها و کارکنان حرفهای متحرک جذابتر میکند .شهرهای امروز دیگر نمیتوانندد
بر مدنای برنامهریزیهای صرفاً کالددی و یا پیروی از تفکرات صاحبنظران پیشین انتظار موفقیت در رقابت بدا سدایر
شهرها را داشته باشند بلکه نیازمند به برنامهریزی بر مدنای تفکرات نو و خالق در مدیریت شدهری هسدتند .رویکدرد
شهر خالق با تکیه بر جذب طدقه ی خالق در شهر و نقش تکنولدوژی و نیدز تاکیدد بدر اقتصداد فرهنگدی و خدالق،
راهدردی نو در این زمینه است .هدف اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه شهر قاین با توجه به شداخصهدای شدهر
خالق میباشد .ت ا نقاط ضعف و قوت شهر برای تحقق شهر خالق شناسایی شود .جامعه آمداری تحقیدق شدهروندان
شهر قاین میباشد که دارای جمعیتی بالغ بر  44949نفر است.
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پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق ،از نوع روشهای اسنادی-تحلیلدی
است .همچنین با استفاده از نرم افزارهای  Spssو  Smart Plsدادههای تحقیق مورد بررسی و تجزیده و تحلیدش قدرار
گرفته است .حجم نمونه  984عدد پرسشنامه میباشد که از جامعه آماری شدهر قداین بدا اسدتفاده از فرمدول کدوکران
انتخاب شده است .جهت بررسی فرضیههای اول و دوم از آزمدون ناپدارامتری ویلکاکسدون اسدتفاده شدده اسدت .در
فرضیه سوم ،جهت بررسی نرمال بودن یا ندودن متغیرها از آزمون فریدمن استفاده میشود ،در این آزمون فرضیه صفر
به مفهوم یکسان بودن اولویت و اهمیت عوامش است بنابراین رد فرضیه صفر (  ) 0به این مفهوم است کده مدیتدوان
بین ابعاد شش گانه اولویت بندی انجام داد .به منظور بررسی فرضیه چهارم از روش معادالت ساختاری استفاده مدی-
شود ،با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع نرمال نمیباشند از نرم افزار  Smart Plsبرای ایدن منظدور
بهره گرفته میشود .به منظور تجزیه و تحلیش دادههای تحقیق ،از روش دو مرحلهای هاالند )7333( 7برای مددلیدابی
به روش حداقش مربعات جزئی استفاده شده است .مرحله اول شامش تعیین مدل اندازهگیری از طریق برآورد روایدی و
پایایی است و مرحله دوم شامش تعیین مدل ساختاری از طریدق تحلیدش شداخصهدای برازنددگی ،ضدرایب تعیدین و
تحلیش مسیر است .در هر یک از این مراحش از نرم افزار  Spssو  Smart Plsاستفاده شدده اسدت .در مرحلده اول ،از
برآورد روایی و پایایی به منظور بررسی مدل اندازهگیری استفاده میشود که روشهای تأییددی همداهنگی دادههدا بدا
یک ساختار عاملی معین را بررسی مینمایند .در واقع ،تحلیش عاملی تأییدی شایستگی گویه هایی کده بدرای معرفدی
متغیرها برگزیده شدهاند را بررسی میکند .در مرحله دوم ،از تحلیش مسیر ،شاخصهای برازش مدل و ضرایب تعیدین
جهت بررسی مدل ساختاری ،استفاده میشود .بهطور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حدداقش مربعدات جزئدی دو
دسته است:
 -7مدل بیرونی :4مدل بیرونی هم ارز مدل اندازهگیری (تحلیش عامش تاییدی) در معادالت ساختاری اسدت و روابدط
بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان میدهد.
 -4مدل درونی :9مدل درونی هم ارز مدل سداختاری (تحلیدش مسدیر) در معدادالت سداختاری اسدت و روابدط بدین
متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی میکند.
پیشینه
از میانه دهه  7330به بعد ،ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا ،مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمدول و یدک مددل
جدید از گرایش به برنامهریزی سیاستهای شهری تددیش شده است ( .)Reckwitz, 2009: 4درباره شهرها و منداطق
خالق اولین بار «دبور» در سال  7391مدحثی را تحت عنوان «شهر تماشایی یا شدهر نمدایش» مطدر کدرد ( Akbari

 .)Motlagh, 2013: 3در حال حاضر ادبیات مربوط به شهر خالق در دنیا ،گسترده است و به طدور پیوسدته در حدال
رشد است بسیاری از محققان در این ادبیات نظری سهیم هستند .برخدی از تحقیقدات داخلدی عدارتندد از :ضدرابی و
همکاران ( )2014به بررسی میزان تحققپذیری شهر خالق (مقایسه تطدیقی بین شاخصهای توسعه پایددار شدهری و
)Hulland, J. (1999
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معیارهای ایجاد شهر خالق ،نمونه مورد مطالعه :شهرهای استان یزد) پرداختهاندد .نتداین نشدان مدیدهدد کده از بدین
متغیرهای گوناگون ،متغیرهای نوآوری و آموزشی دارای بیشترین تاثیرات بده ترتیدب در توسدعه پایددار و شدهرهای
خالق شهرهای استان یزد داشتهاند .همچنین شهر یزد با توجه به میزان باالی سرمایههای انسانی موجود ،تعداد بداالی
متخصص ،میزان باالی مراکز رشد و فناوری ،قابلیت بالقوهای در استفاده از انرژیهای نو خورشیدی ،بادی و حرکت
به سوی شهر خالق را دارد .نقددیزاده و همکاران ( )2010در تحقیق خود با بررسددی رابطة متقابش نماهای شددهری
و فرهنگ ،بیاعتنایی به مسددائش زیربنایی مثددش فرهندگ و هویدددت اسدددالمی ،را عامدش اغتشددداش و بدیهدویتی
معماری معاصر ایران دانسته و به اهمیت معیارهدایی مثدش ارزشهدای اعتقدادی ،اجتمداعی و دسدددتاوردهای بدومی
اسالمی در شکشدهی به نماهای شددهرهای ایرانی در دوران اسددالمی جهت کسددب هویت ایراندی اسدالمی تأکیدد
نموده است .ربانی و همکاران ( )2011در تحقیق خود به بررسی جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد شددهرهای خالق و
نوآور پرداخته است .در این تحقیق بر نقش مشددارکت فعال و خالق گروههای قومی ،نژادی و مهداجر در شدددهر و
ادغام و ذوب آنان در جامعه میزبان تأکید شده است .شفیعی و همکاران ( )2014در تحقیدق خدود بده بررسدی شدهر
اصفهان به عنوان شهر خالق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری پرداختهاند .نتاین تحقیق نشدان مدیدهدد کده
اصفهان بر اساس شاخصهای تعریف شده توسط یونسکو و نظریهپردازانی نظیر ساساکی ،توان مطر شدن به عنوان
یک شهر خالق صنایع دستی را داراست .شدانی و ایزدی ( )2014در مطالعه خود به بررسدی بدازآفرینی شدهر خدالق
پرداختهاند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که توجه به دو عامش اصلی فرهنگ و اقتصاد (رقابت) در بستر ویژگی-
های مکانی ،ارتداط عمیقی بین نظریه شهر خالق و بازآفرینی شهری پدید آورده است .این تحقیق ساز و کدار چندین
ارتداطی را در قالب یک مدل مفهومی ارائه نموده است این مدل مفهومی میتواند راهدردهایی برای عملیداتی نمدودن
نظریه شهر خالق به عنوان رویکرد مداخله در بافتهای هدف برنامههای بهسازی و نوسازی شهری ارائه دهد.
فرضیات
 .7به نظر میرسد وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق از نظر شداخصهدای میدراف فرهنگدی ،صدنایع خدالق،
استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیرساختهای خالق در وضعیت نامطلوب به سر میبرد.
 .4به نظر میرسد میزان آمادگی شهر قاین برای تددیش شدن به شهر خالق در سطح نامطلوبی قرار دارد.
 .9به نظر میرسد عامش استعدادهای خالق در شهرستان قاین در زمینه ایجاد خالقیت بیشترین تأثیر را دارد.
 .4به نظر میرسد میراف فرهنگی از طریق میانجیگری صنایع خالق بر حاکمیت خالقانه در شهر قاین تاثیرگذار است.

مبانی نظری
مفهوم شهر خالق :شهر خالق به صورت متنوع و وسیع به کار رفته است .در یک مفهوم شهرهای خالق ،شدهرهایی
هستند که قادرند راهحشهای جدیدی برای مشکالت روزمرهشان ارائه دهند .مفهدوم شدهرهای خدالق ،بدر تولیددات
فرهنگی متمرکز است یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیدتهدایی در ارتدداط قدرار مدیگیرندد کده مرکدز
خالقیت به حساب می آیند .مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خالق تاکیدد مدیکندد .در
بسیاری از متون به شهر خالق ،فهم پایداری و پویاییهای جریان کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفتده اسدت .مفهدوم
شهرهای خالق ،با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده اسدت .از جملدهی آن مدیتدوان بده صدنایع خدالق ،صدنایع
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فرهنگی ،فعالیتهای فرهنگی و هنری ( )Costa & et al, 2007شهر و اقتصاد دانایی اشاره نمود .نویسدندگانی چدون
چارلز لندری ،7ریچارد فلوریدا و ریچارد کیوز 4و  ...سهم برجستهای در پیشرفت این مفاهیم در دهه  7330بده بعدد
داشته اند .روشهای مختلفی برای تعیین شاخصهای خالقیت وجود دارد که براساس آن میزان خالقیت یک ناحیه یا
شهر تعیین میشود .مهم ترین شاخصهای شهر خالق براساس پژوهشها و یافتههای پیشدینیان در جددول ( )7آمدده
است در این جدول عالوه بر شاخصها ابعادی که این شاخصها بر آنها تأکید دارند ،آورده شده است.
جدول  .1مهمترین شاخصهای جهانی در زمینه شهر خالق و ابعاد آن
ابعاد مورد تاکید

شاخص خالقیت
 .7شاخص خالقیت و فرهنگ

 .7فرهنگ ،فراغت و توریسم

 .4شاخص شهر خالق فلوریدا

 .4تولید و اشتغال خالق

 .9شاخص شهر خالق اروپا

 .9سرمایه فرهنگی و مشارکت

 .4شاخص خالقیت چک

 .4مکان ،منابع و تجهیزات

 .5شاخص خالقیت شارپی

 .5زیستپذیری و امکانات

 .9شاخص جوامع خالق

 .9حمش و نقش و دسترسی

 .1شاخص انرژی خالق

 .1جهانی شدن ،شدکهها و مدادله

 .8شاخص خالقیت اروپا

 .8گشودگی ،تحمشپذیری و تنوع

 .3شاخص خالقیت هنگ کنگ

 .3سرمایه انسانی ،استعداد و آموزش

 .70شاخص زندگی فرهنگی

 .70سرمایه اجتماعی ،مشارکت و حمایت

 .77شاخص ترکیدی اقتصاد خالق

 .77حکومت و قوانین

 .74شاخص شهر خالق لندری

 .74فعالیتهای تجاری و اقتصاد

 .79شاخص خالقیت بالتیمور

 .79کارآفرینی

 .74شاخص شهر خالق

 .74ابداع و تحقیق و توسعه

 .75شاخص خالقیت جهانی

 .75تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتداطات

Source: Hartley et al. 2012:35

شاخص خالقیت فلوریدا ( :)FCI3به نظر فلوریدا شهرها باید بیشتر تمرکز خود را بدر ابتکدار افدراد مسدتعد تمرکدز
نمایند .چارچوب نظریه فلوریدا را ( 3Tتکنولوژی ،استعداد و تساهش و تسامح یدا ظرفیدت تحمدش پدذیری) تشدکیش
می دهد (جدول  .)4به عقیدهی وی شهرهای با تعداد باالی هنرمندان ،موسیقیدانان ،اسداتید و دانشدمندان و کارکندان
در فناوریهای برتر ،متولدین خارج و «بوهمینیسم» سدطح بداالیی از توسدعه اقتصدادی را بده دنددال خواهدد داشدت
(.)Florida, 2002, p. 12
جدول  .2معیارها و ابعاد شهر خالق فلوریدا
معیار

زیر معیارها

استعداد

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

تکنولوژی

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

ظرفیت تحمشپذیری

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

Source: Hartley et al. 2012:39

1

-Charles Landry
- Richard Caves
3
- Florida Creativity Index
2
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شاخص خالقیت اروپا ( :)ECI7شاخص خالقیت اروپا به وسیله گروه مشاوره صنایع خالق ،مصدالح اروپدا در سدال
 4003به عنوان بخشی از مطالعه درباره سهم فرهنگ در خالقیت به سفارش کمیسیون اروپا تولیدد شدد ( Hartley et

 .)al, 2012: 32این شاخص با تمرکز بر روی ابعداد فرهنگدی خالقیدت ،تعددادی از عدواملی همچدون :آمدوزش در
مدارس هنری ،اشتغال فرهنگی ،ارائه فرهنگی ،مشارکت فرهنگی ،نفوذ فرهنگی ،پشتیدانی و حمایت از ابدداع و سدهم
اقتصادی صنایع فرهنگی را در نظر گرفت .این معیارها در پنن رکدن خالقیدت (سدرمایه انسدانی ،تکنولدوژی ،محدیط
سازمانی ،محیط اجتماعی و گشودگی و تنوع) گروهبندی شدهاند (.)Fotouhi Mehrabani, 2016: 107
شاخص خالقیت لندری ( :)LCIچارلز لندری و همکارش جاناتان هایمز 4شاخص خالقیت مختص بده خودشدان را
به وجود آوردند .این شاخص ابزار استراتژیکی برای ارزیابی و اندازهگیری ضربان و ندد

تخیلدی شدهرها  1اسدت.

شاخص خالقیت لندری از  9عنصر استفاده میکند ،لندری مدعی اسدت  70حدوزه بدرای شدهر خدالق وجدود دارد:
نخست .چارچوب سیاسی و عمومی ،دوم .برتری ،تنوع ،سرزندگی و تجلی ،سوم .گشودگی ،ظرفیت تحمشپدذیری و
دسترسی ،کارآفرینی ،اکتشاف و نوآوری ،رهدری استراتژیک ،زیرکی و چشمانداز ،اسدتعداد و چشدماندداز یدادگیری،
ارتداط ،اتصال و شدکه ،مکان و مکانسازی ،زیستپذیری و رفاه ،تخصصگرایی و اثربخشدی (.)Landry 2011:174
رویکرد لندری بر این نکته تأکید میکند که خالقیت مختص یک بخش خاص نیست و باید در تمامی بخدشهدا بده
دندال آن بود.
شاخص شهر خالق :شاخص شهر خالق )(CCIدر سال  4070توسط مرکز تحقیقات علم و صنعت آکدادمی پکدن،
راهاندازی شد .این شاخص  14معیار دارد که در هشت گروه شامش (مقیاس و وسعت صنایع خالق ،بهرهوری خدرد،
جاذبهها و اقتصاد توجه ،مشارکت و هزینه ،حمایت عمدومی ،سدرمایه انسدانی ،جهدانی شددن ،گشدودگی و ظرفیدت
تحمشپذیری و تنوع) طدقهبندی شده است (.)Hartley et al: 2012; Correia and da Silva Costa: 2014
یافتهها
بررسی فرضیه اول :به نظر میرسد وضعیت شهر قداین در زمینده ایجداد شدهرخالق از نظدر شداخصهدای میدراف
فرهنگی ،صنایع خالق ،استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیر ساختهدای خدالق در وضدعیت
نامطلوب به سر میبرد .جهت بررسی این فرضیه با توجه به نرمال نددودن ایدن متغیدر مشدابه فرضدیه قددش از آزمدون
ویلکاکسون استفاده میشود.
بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر میراث فرهنگی :با توجه به جدول ( )9مشداهده مدی-
شود :مقدار

4

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آمداره  zبرابدر بدا  -79/495بدوده کده

مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشود و میتدوان گفدت وضدعیت
کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد میراف فرهنگی به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .3نتایج آزمون ویلکاکسون برای شاخص میراث فرهنگی در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری ()sig

- European Creativity Index
- Charles Landry and Jonathan Hyams

1
2
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میراف فرهنگی

989

-79/495

000/0

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

4

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -74/938بوده کده مقدداری

منفی میباشد بنابراین با اطمینان  35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشود و میتوان گفت وضعیت کنونی شهر
قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد صنایع خالق به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .4نتایج آزمون ویلکاکسون برای صنایع خالق در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

صنایع خالق

989

-74/938

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر استعدادهای خالق :با توجه بده جددول ( )5مشداهده
میشود :مقدار

4

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر بدا  -9/339بدوده کده

مقداری منفی می باشد بنابراین با اطمینان  35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشود و میتدوان گفدت وضدعیت
کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق در بعد استعدادهای خالق به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .5نتایج آزمون ویلکاکسون برای استعدادهای خالق در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

استعدادهای خالق

989

-9/339

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر حاکمیت خالقانه :بدا توجده بده جددول ( )9مشداهده
میشود :مقدار

4

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -74/013بدوده کده

مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشود و میتدوان گفدت وضدعیت
کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد حاکمیت خالقانه به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .6نتایج آزمون ویلکاکسون برای حاکمیت خالقانه در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

حاکمیت خالقانه

989

-74/013

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهرستان قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر کیفیت زندگی :با توجه بده جددول ( )1مشداهده
میشود :مقدار

4

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -77/575بدوده کده

مقداری منفی می باشد بنابراین با اطمینان  35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشود و میتدوان گفدت وضدعیت
کنونی شهرستان قائن در زمینه ایجاد شهرخالق در بعد کیفیت زندگی به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .7نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت زندگی در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری ()sig

کیفیت زندگی

989

-77/575

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی وضعیت شهرستان قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر زیرساختهای خالق :بدا توجده بده جددول ()8
مشاهده میشود :مقدار

4

برابر با  0/000است که از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابدر بدا -74/038
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بوده که مقداری منفی میباشد بنابراین با اطمینان  35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشدود و مدیتدوان گفدت
وضعیت کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خالق در بعد زیرساختهای خالق به صورت مطلوب نمیباشد.
جدول  .8نتایج آزمون ویلکاکسون برای شاخص زیرساختهای خالق در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری ()sig

زیرساختهای خالق

989

-74/038

000/0

Source: Research findings, 2018

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

باه سار

میبرد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده میشود که در آن به مقایسه میانه متغیرهدا بدا عددد
ثابت (میانگین فرضی  )9پرداخته میشود .با توجه به جدول فوق مشاهده میشود :مقدار

4

برابر با  0/000است کده

از  0/05کمتر میباشد و همچنین مقدار آماره  zبرابر با  -79/935بوده که مقداری منفی میباشد بنابراین بدا اطمیندان
 35درصد فرضیه صفر آماری (  ) 0رد میشود و میتوان گفت وضعیت کنونی شهر قاین در زمینه ایجاد شهر خدالق
به صورت مطلوب نمیباشد .بنابراین فرضیه تأیید میشود.
جدول  .9نتایج آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول در مقایسه با عدد 3
متغیر

تعداد

آماره آزمون

سطح معنیداری ()sig

وضعیت کلی شهرقاین از نظر خالقیت

989

-79/935

000/0

Source: Research findings, 2018

بررسی فرضیه سوم :بهنظر می رسد عامل استعدادهای خالق در شهر قاین در زمینه ایجاد خالقیت بیشترین تأثیر
را دارد.
در جدول زیر میانگین رتدهی مربوط به هر یک از ابعاد ششگانه مشخص شده اسدت و ابعدادی کده دارای بیشدترین
میانگین رتده باشد ،اولویت و رتدهی اول را به خود اختصاص میدهد .استعدادهای خدالق بدا میدانگین رتددهی 5/04
دارای اولویت اول و بعد زیرساختهای خالق با میانگین رتدهی  4/171اولویت آخر را به خود اختصاص مدیدهدد.
بنابراین فرضیه سوم تأیید میشود.
جدول  .11رتبهبندی و اولویتبندی ابعاد ششگانه بر اساس میانگین رتبه
ابعاد ششگانه

میدددددانگین

اولویت

رتده
استعدادهای خالق

5/04

7

کیفیت زندگی

9/18

4

صنایع خالق

9/95

9

حاکمیت خالقانه

9/40

4

میراف فرهنگی

4/39

5

زیرساختهای خالق

4/17

9

Source: Research findings, 2018

فرضیه چهارم :میراف فرهنگی از طریق میانجیگری صنایع خالق بر حاکمیت خالقانه در شهر قاین تاثیرگذار است.
ارزیابی مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی

ارزیابي میزان تطابق شهر قاین07 ...

مدل بیرونی هم ارز تحلیش عامش تاییدی است .یعنی جهت بررسی مدل ،نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان
با گویههای سنجش آنها از مدل بیرونی استفاده شده است .مدل بیرونی ارتداط گویهها یا همان سؤاالت پرسشنامه را
با سازهها مورد بررسی قرار میدهد .در واقدع تدا ثابدت نشدود سدؤاالت پرسشدنامه ،متغیرهدای پنهدان را بده خدوبی
اندازهگیری کردهاند ،نمیتوان روابط را مورد آزمون قرار داد .برای آنکه نشان داده شود متغیرهدای پنهدان بده درسدتی
اندازهگیری شدهاند از مدل بیرونی استفاده شده است .به منظور بررسی این امر اعتدار سازه 7مدل مدورد بررسدی قدرار
میگیرد که برای سنجش آن از دو اعتدار همگرایی 4و اعتدار افتراقی 9استفاده میشدود .در اعتددار همگدرا هدر یدک از
بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی) میباید معنادار و از  0/4بزرگتر یا مساوی باشد .در غیر این صدورت بایدد حدد
مطلوب و قابش قدول روایی مرکب )CR( 4و میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمورد بررسی قدرار بگیدرد و در
اعتدار افتراقی به منظور بررسی عدم همپوشانی بین سازههای پرسشنامه در ارتداط بدا گویده هدای مدورد سدنجش آن،
کواریانس بین هر دو سازه ندایستی بیشتر از  0/3باشد .جدول زیدر نتداین تحلیدش عداملی تأییددی بدرای گویدههدای
پرسشنامه را به تفکیک هر یک از ابعاد آن نشان میدهد.
جدول  .11تحلیل عاملی متغیرهای مدل
متغیر

صنایع خالق

میراف فرهنگی

حاکمیت خالقانه

سؤال

بار عاملی

انحراف استاندارد

آماره t

نتیجه

5

0/9913

0/7071

9/9474

معنادار

9

0/5014

0/089

9/774

معنادار

1

0/9394

0/0585

77/3749

معنادار

8

0/1884

0/054

75/7587

معنادار

7

0/9314

0/0455

75/9477

معنادار

4

0/177

0/0474

71/4999

معنادار

9

0/1994

0/0495

75/8411

معنادار

4

0/5319

0/0454

79/4778

معنادار

79

0/1915

0/045

71/0407

معنادار

74

0/9914

0/095

70/4941

معنادار

75

0/1879

0/0988

40/7454

معنادار

79

0/4494

0/7034

4/0199

معنادار

71

0/9599

0/7448

4/4343

معنادار

AVE

0/9934

0/4141

0/9941

CR

0/9841

0/1803

0/1775

Source: Research findings, 2018

در جدول فوق گویههایی که دارای قدر مطلق بارعاملی کمتر از  0/4میباشند ،مشخص شددهاندد و ایدن گویدههدا از
مولفهها حذف شدند ،مجدداً بارهای عاملی محاسده شدند ،در صورتی که مولفههای مدورد بررسدی ،حدد مطلدوب و
قابش قدول روایی مرکب ( )CRو میانگین واریانس اسدتخراج شدده ( )AVEرا دارا بودندد ،گویدههدا در مؤلفده بداقی
ماندند.
پس از ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق و تدیین مولفهها ،الزم اسدت تدا سدازگاری دروندی و نیدز اعتددار مددل مدورد
سنجش قرار گیرد .برای این منظور در الگوسازی معدادالت سداختاری از پایدایی سدازه و واریدانس اسدتخراج شدده
استفاده میشود.
1

Construct Validity
Convergent Validity
3
Discriminant Validity
4
Composite Reliability
2
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برای اندازهگیری پایایی مدل در  PLSاز شاخص آلفای کرونداخ و پایایی ترکیدی 7استفاده مدیشدود .مقددار شداخص
آلفای کرونداخ و پایایی ترکیدی باید بیشتر از  0/1باشد و پایایی ترکیدی در مدلسازی  Plsمهمتدر از آلفدای کروندداخ
است.
اعتدار همگرا به این معناست که مجموعه شاخصها ،سازه اصلی را تدیین میکنند .فورنش و الرکر ( )7387اسدتفاده از
متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEرا به عنوان معیاری برای اعتدار همگرا پیشنهاد میکنند .حداقش  AVEمعدادل
 0/5بیانگر اعتدار همگرای کافی است ،به این معنی که یک متغیر مکنون میتواند به طدور میدانگین بدیش از نیمدی از
پراکندگی شاخصهایش را تدیین کند
جدول  .12نتایج آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و متوسط واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش
AVE

متغیر پنهان

پایایی ترکیدی

آلفای کرونداخ

حاکمیت خالقانه

0/1838

0/174

0/5599

صنایع خالق

0/14

0/1751

0/5994

میراف فرهنگی

0/1871

0/1443

0/5143

Source: Research findings, 2018

همانطور که مشاهده میشود مقدار ضریب آلفای کرونداخ و پایایی ترکیدی در جدول فدوق نشدان داده شدده اسدت و
مالحظه میشود که این ضرایب همگی باالتر از  0/1بوده و سازگاری درونی مدل تأییدد مدیگدردد .همچندین مقدادیر
باالی  AVEنشاندهنده اعتدار همگرای مدل است.
نیکویی برازش مدل
تنها شاخص برازش مدل در تکنیک حداقش مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .مقادیر  0/45 ،0/07و  0/99را بده
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معرفی شده است .این شاخص با استفاده از میانگین هندسدی
شاخص

4

و میانگین شاخصهای افزونگی 4قابش محاسده است .بنابراین مقدار نیکویی برازش در ایدن مطالعده برابدر

است:
0 . 5156  0 . 4991  0 . 507



2

yR

Communalit

GOF 

با توجه به مقدار شاخص  ،GOFمیتوان گفت که مدل از برازش قوی برخوردار است.
معیار دیگری که در نرمافزار اسمارت پیالاس مورد استفاده قرار میگیرد ،ضریب تعیین ( )4Rاست .ضدریب تعیدین
ارتداط بین مقدار واریانس شر داده شده یک متغیر نهفته را با مقدار کش واریانس آن سنجش مینمایدد ،مقددار ایدن
ضریب نیز از  0تا  7متغیر است ،که مقادیر بزرگتر آن مطلوبتر است .مقدادیر  4Rبرابدر بدا  0/99 ،0/91و  0/73در
مدلهای اسمارت پیالاس به ترتیب قابش توجه ،متوسط و ضعیف توصیف میشوند .نتاین ضرایب تعیین بده دسدت
آمده در جدول زیر نشان داده شده است (برای متغیرهای مستقش ضریب تعیین ارائه نمیشود) .با توجه به این جدول
مشخص می گردد که ضریب تعیین برای متغیرهای میانجی و وابسته به ترتیب برابدر بدا  0/931و  0/994مدیباشدد و
میتوان گفت که ضرایب تعیین به دست آمده در سطح قابش توجهی میباشد.
جدول  .13نتایج ضریب تعیین

Composite reliability
Communality

1
2

ارزیابي میزان تطابق شهر قاین09 ...
متغیر میانجی و وابسته

4R

صنایع خالق

0/931

حاکمیت خالقانه

0/994

Source: Research findings, 2018

با استفاده از برازش مدل معادله ساختاری به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته میشود .به منظور بررسی فرضدیه ،ابتددا
ضرایب مسیر محاسده شده و سپس معناداری این ضرایب توسط آماره آزمون تی ( ،)tمورد بررسی قرار میگیرد و در
صورتی که مقدار قدرمطلق آماره آزمون 7بزرگتدر از ( 7/39مقددار بحراندی در سدطح  )0/05باشدد آنگداه در سدطح
اطمینان  ،%35مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنادار میباشد و در غیر این صورت آن ضریب مسیر معنادار نخواهدد
بود .الزم به ذکر است که اندازه ضریب مسیر نشاندهنده قدرت و قوت رابطه و عالمت آن نشاندهندهی ندوع رابطده
(مستقیم یا معکوس) باشد.
در ادامه مدل مربوط به آزمون فرضیه پژوهش مورد بررسی قدرار مدیگیدرد .نمودارهدای  7و  ،4بده ترتیدب نمدودار
ضرایب مسیر و مقادیر آماره  tمربوط به مدل آزمون فرضیههای پژوهش میباشد.

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

- t- value

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

که در این مدل:
متغیر مستقش :میراف فرهنگی ،متغیر وابسته :حاکمیت خالقانه ،متغیر میانجی :صنایع خالق
با توجه به نمودارهای  7و  ، 4خالصه نتاین بدست آمده از برازش مدل پژوهش در جدول زیر ،نشان داده شده است
که در ادامه با استفاده از نتاین این جدول به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود و همانگونه کده اشداره شدد
مسیرهایی که دارای مقدار قدرمطلق آماره تی ( )tبیشتر از  7/39معنادار میباشند.
جدول  .14بررسی معنی داری مسیر
مسیر

ضریب مسیر

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

صنایع خالق ← حاکمیت خالقانه

0/118

0/098

40/449

معنادار است

میراف فرهنگی ← حاکمیت خالقانه

0/043

0/054

0/549

معنادار نیست

میراف فرهنگی ← صنایع خالق

0/990

0/044

75/049

معنادار است

Source: Research findings, 2018

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

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

میراف فرهنگی ← صنایع خالق

0/990

0/044

75/049

معنادار است

صنایع خالق ← حاکمیت خالقانه

0/118

0/098

40/449

معنادار است

مسیر

Source: Research findings, 2018

آزمون سوبش رویکرد حاصش ضرب ضرایب ،روش دلتا یا رویکرد نظریه نرمال هم نامیده شدده اسدت .آزمدون سدوبش
برای انجام استنداط در مورد ضریب اثر غیرمستقیم  ،abبر همان نظریه استنداط مورد استفاده برای اثدر مسدتقیم مدتندی

است .برای محاسده عدد معناداری متغیر میانجی میتوان از فرمول زیدر اسدتفاده کدرد ،در ایدن فرمدول منظدور از a

ارزیابي میزان تطابق شهر قاین01 ...

ضریب مسیر میان متغیر مستقش و میانجی ،منظور از
انحرافمعیار ضریب رگرسیونی  aو منظور از

sb

b

همان ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته ،منظور از

انحراف استاندارد ضریب رگرسیونی

b

میباشد.
ab



 s a   a  s b   s a  s b

2

2

2

sa

2

2

2

b

z p  value 

) ( 0 . 630 )  ( 0 . 778



2

 0 . 038

2

  0 .042

2

 0 . 038

2

)   ( 0 .630

2

 0 . 042

2

) ( 0 .778

 12 . 091

0.4901





0.0016

باتوجه به اینکه قدرمطلق عدد معناداری مربوط به  zمتغیدر میدانجی ( )74/037بیشدتر از ( 7/39مقددار بحراندی  zدر
سطح خطای  )0/05لذا اثر متغیر میانجی معنیدار میباشد .ضریب غیر مستقیم برابر  0/4307میباشد .بنابراین فرضیه
پژوهش تأیید میگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
جهان در حال گذار از عصر صنعتی به عصر خالق است .انسان عصر خالق عالوه بر تأمین نیازهای اساسدی ،در پدی
پاسخگویی به نیازهای خالق خود نظیر نیاز به تخیش ،سرزندگی ،نوآوری و کنجکاوی نیز میباشد .عنوان شهر خالق
نخستین بار توسط یونسکو مطر شد .فلسفه شهر خالق این است که همیشه در یدک مکدان پتانسدیشهدای خالقدی
وجود دارد .باید شرایط به گونهای باشد ،که مردم فکر کنند برنامهریزی نمایند و در استفاده از فرصتهای بده وجدود
آمده ،ابتکار عمش داشته باشند .خالقیت در شهرها نیازمند ایجاد زیرساختهای نرم و سخت شدامش زیرسداختهدای
ذهنی ،شیوه نگرش شهر به فرصتها و مشکالت و فراهم نمودن شرایط مکانی و فضایی پرورش خالقیت از طریدق
ساختارهای قانونی و بستههای تشویقی است.
یافتهها نشان میدهد که شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخالق از نظر شداخصهدای میدراف فرهنگدی ،صدنایع خدالق،
استعدادهای خالق ،حاکمیت خالقانه ،کیفیت زندگی و زیر ساختهای خدالق در وضدعیت ندامطلوب قدرار دارد .و
شهر قاین با شهر خالق تطابق ندارد .از بین شاخصهای شهر خالق عامش استعدادهای خالق با میانگین رتددهی 5/04
دارای اولویت اول ،عامش کیفیت زندگی با میانگین رتدهی  9/18اولویت دوم ،عامش صنایع خالق بدا میدانگین رتددهی
 9/95اولویت سوم ،عامش حاکمیت خالقانه با میانگین رتدهی  9/40رتدهی چهارم ،عامش میراف فرهنگدی بدا میدانگین
رتدهی  4/39رتدهی پنجم و بعد زیرساختهای خالق با میانگین رتدهی  4/171اولویت آخدر را بده خدود اختصداص
میدهد و همچنین یافتهها نشان میدهد که عامش میراف فرهنگی از طریق میانجیگدری صدنایع خدالق بدر حاکمیدت
خالقانه در شهر قاین تاثیرگذار است .برای دستیابی به شهر خالق پیشنهاداتی به شر زیر ارائه میشود.
ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای طدقهی خالق باالخص پژوهشگرانتقویت فرهنگ خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی درجامعهتقویت ارتداط بین دانشگاه ،صنعت و دولتبرنامهریزی استراتژیک برای بهدود وضعیت صنایع خالق و صنایع فرهنگی وتکنولوژی-گرایش به سمت مشارکتهای مردمی در حکمرواییهای شهری
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