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  چکیده  
ریزان شهري باید رویکردي فرهنگـی در   اهمیت باالي فرهنگ در شهر خالق، برنامه با توجه به
. هدف ایـن  ندکنشان داشته باشند و از منابع فرهنگی شهر براي توسعه استفاده  هاي ریزي برنامه
هـاي فرهنگـی مـؤثر در خالقیـت      ارزیابی شهرهاي استان سمنان بر اسـاس شـاخص   ،پژوهش

تـرین   عمـده  ،فی ـ تحلیلی انجام پذیرفتـه اسـت. در ایـن پـژوهش     شهري بوده و با روش توصی
هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري معرفی و با استفاده از مدل ویکور بـه سـنجش و    شاخص
شـده از مـدل ویکـور     در شهرهاي استان سمنان پرداخته شده اسـت. نتـایج حاصـل   آنها  ارزیابی
جمعیت اسـتان سـمنان بـه لحـاظ      از آن دارد که بین شهرهاي پرجمعیت و شهرهاي کم تیاحک

هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري، اختالف بسیار قابل تـوجهی وجـود    برخورداري از شاخص
درصـد کـل    72دارد. در این زمینه سه شهر سمنان، شاهرود و دامغان کـه در مجمـوع بـیش از    

بیشترین منابع فرهنگی را در اختیار دارند و اند،  در خود جاي دادهجمعیت شهري استان سمنان را 
شهر دیگـر   17و در مقابل هستند پتانسیل بسیار باالتري را جهت تحقق شهر خالق دارا  طبیعتاً

منـابع فرهنگـی   انـد،   درصد کل جمعیت شهري اسـتان را در خـود جـاي داده    28استان که تنها 
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  مقدمه. 1
هـاي   و اجـراي طـرح  ریـزي   یک روش راهبردي در عرصه تفکر، برنامـه عنوان  به شهر خالق

شهري مطرح شده است. همچنین ایـن رویکـرد بـه چگـونگی ورود خالقانـه شـهروندان بـه        
). عبـارت  93:1391سـفید،   خان( پردازد هاي مختلف مواجه با مسائل مرتبط با شهر می عرصه

چارلز الندري مطرح شد. شـهر خـالق بـا تغییـر     میالدي توسط  80شهر خالق از اواخر دهه 
طلبانه به شهر و مدیریت شهري، محـیط و بسـتري را فـراهم     رویکردهاي سنتی، بسته و سلطه

صورت خالقانه و با تفکر جمعی صاحبان اصلی فضـاهاي   کند که در آن مسائل شهري به می
ریـزان شـهري مـورد     شهري، یعنی شهروندان و صاحبان مشـاغل، در کنـار مـدیران و برنامـه    

گیرد و بـراي حـل معضـالت پـیش روي شـهر و بهبـود شـرایط زنـدگی در          بررسی قرار می
واسـطه ایـن    کنند و بـه  هاي شهري، افراد داراي نفع و مسئولیت در کنار هم فعالیت می محیط

پـذیري و   فعالیت، از نتیجـه آن در ارتقـاي کیفیـات محیطـی شـهر و افـزایش میـزان زیسـت        
شـهرها،   ،). در ایـن راسـتا  Landry, 2000( برند زیستن در محیط شهر بهره می ارتقاي کیفیت

ن راغـب شـوند در آن   اکنند محیطی را فراهم سازند که متخصص امروز و در آینده سعی می
 زنــدگی کننــد و در مقابــل تخصــص خــود را بــدون دغدغــه در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد 

هاي رقـابتی در هـر    ید توجه داشت که این مزیت)، اما با10:1386الدینی و همکاران،  سیف(
). Musterd, 2010: 2( شود و باید شرایطی براي آنان فـراهم شـود   مکان و شهري مستقر نمی

هـایی دلچسـب از نظـر     ن، هنرمندان، محققان و... در شهرهایی کـه محـیط  صادر واقع متخص
قربـانی و همکـاران،   ( شـوند  د، سـاکن مـی  نفرهنگی، اجتماعی، نهادي و اقتصادي داشته باش

هاي ضروري خالقیـت   ) که در این زمینه شهرهایی موفق خواهند بود که از شاخص2:1392
شهري برخـوردار باشـند. در ایـن خصـوص بسـترهاي فرهنگـی جایگـاه مهمـی را بـه خـود           

ي که ژان رمی، شـهر را داراي نظـم و انسـجام فرهنگـی همـراه بـا       طور به ؛اند اختصاص داده
 تـرین  مهـم ). در این پژوهش بر آنیم تا به معرفی 2:1385ربانی، ( داند شرفت مینوآوري و پی

هـاي کمـی بـه     هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري پرداخته و بـا اسـتفاده از مـدل    شاخص
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منظـور عینـی    بـه در ایـن مقالـه،   . همچنـین  مبادرت ورزیـم در شهرها آنها  سنجش و ارزیابی
ه مطالعاتی به ارزیابی شـهرهاي اسـتان سـمنان بـر اسـاس      نمونعنوان  به نمودن مباحث نظري،

هاي فرهنگی مؤثر در خالقیـت شـهري پرداختـه خواهـد شـد.       میزان برخورداري از شاخص
  :استاهداف پژوهش حاضر در قالب موارد ذیل مطرح 

هـاي فرهنگـی مـؤثر در خالقیـت      ارزیابی شهرهاي اسـتان سـمنان بـر اسـاس شـاخص      .1
  ؛شهري

هاي فرهنگی مـؤثر در خالقیـت شـهري در     منظور بهبود شاخص بهتدوین راهکارهایی  .2
    .محدوده مطالعاتی

این پژوهش در پی پاسخگویی بدین سؤال است که: شهرهاي استان سـمنان بـه لحـاظ    
اي قـرار   دارابودن معیارهاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري نسبت به یکدیگر در چـه رتبـه  

  دارند؟

  پیشینه پژوهش. 2
بررسی نقش تنوع اجتماعی در ایجاد «خوراسگانی و همکارانش در پژوهشی با عنوان ربانی 

جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد شـهرهاي خـالق را مـورد بررسـی     » شهرهاي خالق و نوآور
هـاي قـومی، نـژادي و     اند. تنوع اجتماعی بر نقش مشـارکت فعـال و خـالق گـروه     قرار داده

میـزان   ،ن در جامعه میزبان تأکید دارد. در ایـن خصـوص  مهاجر در شهر و ادغام و ذوب آنا
شاخص ذوب فرهنگی و نیز تنوع زبانی در جمعیـت  عنوان  به ها، حضور مهاجرین و غیربومی

و مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش استان اصفهان مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه     
ري از رتبـه مطلـوبی در میـان    نتایج حاکی از آن است کـه شـهر اصـفهان از نظـر مهاجرپـذی     

هاي ایران برخوردار بـوده و ایـن پتانسـیل را     هاي استان اصفهان و نیز در میان استان شهرستان
سـفید   ). خان1390ربانی خوراسگانی و همکاران، ( در جهت ایجاد شهرهاي خالق داراست

اساس اهـداف   به بررسی شهر ملبورن بر» مدیریت شهري و شهر خالق«اي با عنوان  در مقاله
گانه مدیریت شهري در این شهر شامل: شهر بـراي مـردم، شـهر خـالق، برخـورداري       هشت

اقتصادي، شهر دانش، شهر اکولوژیک، شهر متصل، شهر پیش رو و اسـتفاده بهینـه از منـابع    
 تـرین  مهـم یکـی از  عنـوان   بـه  صورت خاص به محـور شـهر خـالق    پرداخته است که البته به
پـذیري شـهر تأکیـد     کیفیـت زنـدگی و زیسـت    يملبورن براي ارتقا اهداف مدیریت شهري

هـاي عملکـردي در    شده است. در پایان به ارائه راهبردها و راهکارهاي مدیریتی و شـاخص 
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سـفید،   خـان ( ریزان و مدیران شهري شهر تهران پرداخته است شهر، قابل استفاده براي برنامه
1391 .(  

هاي مربـوط بـه شـهرهاي خـالق در      سازي پروژه هکاستا و همکارانش معتقدند که پیاد
هاي  حرکت از بحث ،سراسر جهان به حکمروایی شهري تبدیل شده است. در این خصوص

منظور بحث در مورد تنوع سـازوکارها و اشـکال حکمروایـی     معاصر در مورد شهر خالق به
ز بر اهمیت نقشـی  ). مارکوزن نیCasta & etal, 2007( مند مورد توجه قرار گرفته است ظابطه

اجتمــاعی، فرهنگــی و  کــه هنرمنــدان در شــهرهاي خــالق در ســطوح مختلــف مخصوصــاً 
آنهـا   دهـد شـهرهایی کـه هنرمنـدان در     وي نشان می ورزد. کنند، تأکید می اقتصادي ایفا می

یابد و هنگامی که این امتیاز با امتیـازاتی   حضور دارند مصرف فرهنگی در منطقه افزایش می
شود، باعث توقف روند مهـاجرتی در ایـن    چون وجود صنایع پزشکی و دارویی ترکیب می

بـه احیـاي شـهري در نـواحی فرسـوده کمـک       عـالوه بـر اینکـه    شود. این فرآیند  شهرها می
بخشـد و بـه رفـع مشـکالت موجـود در نـواحی        یـز بهبـود مـی   محیط اجتمـاعی را ن  ،کند می
  ). Sasaki, 2010( کند درآمد کمک می کم

هــاي فرهنگــی مــؤثر در  در ایــن پــژوهش ســعی بــر آن اســت تــا بــه ارزیــابی شــاخص
هاي ثانویه استفاده  گیري شهرهاي خالق پرداخته شود. در این خصوص از تحلیل داده شکل
این پژوهش با استفاده از یـک  در اي پیشین در این است که ه د. تفاوت آن با پژوهششو می

پـردازد کـه تـاکنون در     مدل کمی به ارزیابی معیارهاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري می
  صورت تخصصی انجام نپذیرفته است. این زمینه به

  ها و مفاهیم نظري پژوهش دیدگاه. 3
شـهرهاي   ،اسـت. در یـک مفهـوم   رفتـه   کـار  بـه صورت متنوع و وسـیع   مفهوم شهر خالق به

ارائـه  شـان   هاي جدیدي براي مشـکالت روزمـره   خالق، شهرهایی هستند که قادرند راه حل
دهند. مفهوم دیگر شهرهاي خالق، بر تولیدات فرهنگی متمرکز است، یعنی تولید کاالهـا و  

ب گیرند کـه مرکـز خالقیـت بـه حسـا      هایی در ارتباط قرار می فعالیتو با خدمات فرهنگی 
ر جـذب سـرمایه انسـانی خـالق تأکیـد      دآیند. مفهوم دیگر بـر ظرفیـت و توانـایی شـهر      می
هاي جریان کاربرد  کند. در بسیاري از متون مربوط به شهر خالق، فهم پایداري و پویایی می

دانش مورد تأکید قرار گرفته است. مفهوم شهرهاي خالق با بسیاري از مفاهیم دیگـر پیونـد   
هـاي فرهنگـی و    توان بـه صـنایع خـالق، صـنایع فرهنگـی، فعالیـت       له میخورده است از جم



  287 )هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري (مطالعه موردي: استان سمنان شاخص

رسـد شـهر خـالق بـا      ). بـه نظـر مـی   Casta & etal, 2007( کردهاي هنري شهر اشاره  فعالیت
بخشـد مثـل    ارزش واقعـی مـی  آنها  سازند و به هاي هنري که شهرها را زنده و پویا می بخش

تحت کنترل درآوردن اثر اقتصادي هنـر و   هنر گردشگري یا رخدادهاي هنري، تالش براي
د، اسـتفاده  نشـو  براي شهر، جذب افرادي که طبقه خالق خوانده می المللی بینایجاد شهرتی 

از هنر براي نمـایش تنـوع و سـاخت درك بـین مـردم، ایجـاد اقتصـاد و صـنایع خـالق، بـه           
رویکـرد   یک پیشرو بـراي نـوآوري و حتـی اتخـاذ یـک     عنوان  به رسمیت شناختن خالقیت

). فلسـفه شـهر خـالق ایـن     Coletta, 2002: 2( خالق براي حل مسائل مدنی، در ارتباط است
 اي گونـه  بـه بایـد شـرایط    ؛ لذاهاي خالقی وجود دارد است که همیشه در یک مکان پتانسیل

وجـود آمـده،    هـاي بـه   نمایند و در اسـتفاده از فرصـت  ریزي  برنامه ،باشد که مردم فکر کنند
داشته باشند. همچنین مردم بتوانند مسائل شهري مهارنشـدنی را اداره کنـد. ایـن     ابتکار عمل

خانمان تا ایجاد ارزش یا ترقی محیط بصري باشد. فـرض شـهر    بی تواند از اداره افراد امر می
اي را ایجاد کنند. شـهر خـالق بایـد     توانند شرایط فوق العاده خالق بر این است که مردم می

هاي خالق محدود بـه مـواردي    الق نیز دسترسی داشته باشد. زیرساختهاي خ به زیرساخت
افـزار   افـزار و نـرم   بلکـه ترکیبـی از سـخت    ،نیست ...ها، فاضالب، ساختمان و چون شبکه راه

پذیر، متفکران پویا، خالقـان   است. نرم افزارهاي شهر خالق شامل نیروي کار ماهر و انعطاف
ها نیز  تنها داشتن ایده است بلکه ظرفیت کاربرد این ایده باشد. خالقیت نه آثار و مجریان می

کنـد و امکـان تـداوم آن را     هست. شهر خالق، استعدادها را شناسایی، پرورش و جذب مـی 
تـوان رویکـردي    ). در واقع مفهوم شهر خـالق را مـی  Landry, 2006: 16( سازد نیز فراهم می

نگاه به شهر دانست. به عقیده برخـی  جایگزین براي احیاي شهري و تفکري جایگزین براي 
ممکن است اقتصاد و به عقیده برخی دیگر رفاه اجتماعی مهـم باشـد. امـا بایـد دانسـت کـه       

در احیـا و   ،نقطه کانونی شهر خالق فرهنگ، آموزش، جو یا فضاي خالقیت است. خالقیت
اي  د کارخانـه شهر خالق تغییر از تولی ،توسعه مجدد شهري بسیار مهم است. به عبارتی دیگر
محوري به حکمروایی یا همکاري مـابین   به تولید فکري یا خالق و دوري از رویکرد دولت

  ). Tajudeen, 2008: 60( هاست NGOها و  دولت، شرکت
دانـد کـه در نـوآوري و ابتکـار صـنعتی       شهرهاي خالق را شـهرهایی مـی   ،جین جیکبز

هـاي خالقیـت شـهري را     وانـد شـانس  ت سـاخت مـی   ند. او عقیده دارد که محیط انسـان ا موفق
هاي شهري خالق، در گرو تنوع هم در زمینه فضایی  افزایش دهد. براي جیکبز، کلید محیط

 ،). از نظـر هـاوکینز  Hospers and van Dalm, 2005: 10( و هـم اجتمـاعی و اقتصـادي اسـت    
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بـا ارزش  هـا و اظهـار خالقیـت بـه تولیـدات       دوره فرا صنعتی و اقتصاد خالق، گـذر از ایـده  
کننـده   و داد و ستدکننده  اي از صنایع که تولید وسیله مجموعه تجاري است. اقتصاد خالق به

هاي فکري هستند، مثل صنایع کپی رایت، صـنایع انحصـاري، صـنایع داراي عالمـت      دارایی
کند کـه راه جدیـدي بـراي رشـد      شوند. وي پیشنهاد می تجاري و صنایع طراحی تعریف می

صاد الزم است. زیرا بر خالف نظریه اقتصاد مـدرن بـا منـابع محـدود و قیمـت      صنایع این اقت
). فلوریدا بحـث  Simeti, 2006: 13( ها تکیه دارد رقابتی، اقتصاد خالق بر منابع نامحدود ایده

هـاي متحـرك بـا     رباهایی هستند که مؤسسـات و شـرکت   کند که افراد طبقه خالق، آهن می
کـه  معتقـد اسـت   کنند. فلوریدا در رابطه با جذب این گروه  باال را جذب می فناوريرشد و 

توانـد در آن مکـان    باال می فناوريصنایع با  ،اگر در مکانی چنین افرادي وجود داشته باشند
). ساساکی عناصر ضروري براي ظهور شهر خالق را در Partt, 2008: 4( تحرك ایجاد کنند

 و چـه دانشـمندان   ،می سـاکنین شـهر  . درگیـري تمـا  1کـرده اسـت:   بنـدي   شش دسـته طبقـه  
. هنرمندانـه بـودن زنـدگی    2هاي خالقانـه   هنرمندان و چه شهروندان عادي در امور و فعالیت

شهروندان که الزمه این کار دسترسی به درآمد، اوقات فراغت کافی، قیمت معقول کـاال و  
هـا،   انشگاههاي خالق هنري و علمی شهر توسط د . حمایت فعالیت3خدمات با کیفیت است 

. داشـتن یـک   4ها و مؤسسـات فرهنگـی    مدارس فنی، مؤسسات تحقیقاتی، تئاترها، کتابخانه
. وجـود پایـه اقتصـادي    5سیاست محیطی جهـت حفـظ میـراث تـاریخی و زیسـت محیطـی       

هاي عمـومی، شـهر    . در مدیریت6منظور حمایت از منطقه خالق و پایدار  متوازن در شهر به
اي شهري یکپارچه خالق، سیاست فرهنگی یکپارچـه بـا سیاسـت    ه خالق متشکل از سیاست

 :Sasaki, 2008( صنعتی و سیاست محیطی تحت مدیریت دموکراتیک مالی عمـومی اسـت  

80.(  
تـوان در سـه زمینـه اقتصـاد، فرهنـگ و مکـان        هاي شهر خالق را مـی  پایه ،کلی طور به

یحـی و فرهنگـی مـدیریت    هـاي تفر  هاي قابل اعتماد شـهري بـا آزادي   درنظر گرفت. محیط
شوند تا افراد خالق را جـذب و حفـظ کننـد. ایـن نیـروي کـار در عـوض، ثـروت را در          می

هاي شهري قوي از نظر  دهد. شهرها براي تولید ثروت، باید محیط اقتصاد دانش گسترش می
هاي بهتر که بین مکان، اقتصاد و فرهنگ یکپـارچگی ایجـاد نمایـد،     فرهنگی از طریق برنامه

شوند که توسط میراث انسـانی و طبیعـی    هاي فرهنگی درك می نظامعنوان  به ازند. شهرهابس
 :AuthentiCity, 2008( هسـتند و عقاید شهروندان خـود   ها ارزشاند و محصول  شکل گرفته

هنر طراحی، هنـر حمایـت   ( هاي هنر فرهنگی را شامل تمامی رشتهریزي  ). بیانچینی برنامه21
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هـاي توسـعه اجتمـاع محلـی)      حمل و نقل، هنر تسلط بـر پویـایی  ریزي  برنامهاز اجتماع، هنر 
منـابع  آنها  کند. از نظر می اصالحداند. وي با همکاري لندري مفهوم منابع فرهنگی را نیز  می

 ءهـا، شـی   ماننـد سـاختمان  آنهـا   .اسـت خالقیت، مهارت و استعداد  دارايفرهنگی، در افراد 
اي از تولیـدات محلـی در هنـر، خـدمات و      هـا و مجموعـه   فعالیـت  نیستند بلکه، مانند نمادها،

هایی را  باشند. منابع فرهنگی شهري شامل میراث تاریخی، صنعتی و هنري، دارایی صنایع می
هـاي بـومی و    دهنـد. سـنت   انداز شهري یا بازار زمین شـهري نشـان مـی    شامل معماري، چشم

توانـد منـابع    هـا مـی   مـذهبی یـا قصـه    هـا، آیـین و تشـریفات    محلی زندگی جمعی، جشـنواره 
 ،هاي فرهنگی آماتورگونه، هر چند بیشتر جنبه سـرگرمی دارنـد   فرهنگی باشند. حتی فعالیت

هـاي   فعالیـت  و توانند تولیدات و خدمات جدید ایجاد کنند. منابعی مثل هنـر آشـپزي   اما می
یاري از جاهـا  هاي فکري و خرده فرهنگـی کـه در بسـ    مربوط به اوقات فراغت، لباس، سنت

هاي منحصـر بـه فـردي بـه یـک       توانند ویژگی توجهی قرار گیرند، می بی ممکن است مورد
که آن را از سایرین متمایز سـازد. منـابع فرهنگـی، مـواد خـام یـک       اي  گونه بهمکان بدهند؛ 

جایگزین عناصري مثـل زغـال    ،داراییعنوان  به شوند و شهرند و پایه ارزش آن محسوب می
بـرداري از ایـن منـابع و کمـک بـه رشـد        شوند. خالقیت شـیوه بهـره   د و طال میسنگ، فوال

 بـرداري از ایـن منـابع اسـت     ریز شهري نیز شناسایی، مـدیریت و بهـره   آنهاست. وظیفه برنامه
مـیالدي بـه بعـد ـ      1990اواسط دهه از ). بنا به اهمیت این مقوله است که 19:2006لندري، (

ریـزان توسـعه شـهري و     اسـتراتژي جدیـد رواج یافـت ـ برنامـه     یک عنوان  به که شهر خالق
ابزارهاي توسـعه گـرایش   عنوان  به اي به هنر و فرهنگ طور فزاینده اقتصادي در اجتماعات به

هـا، هنـر مردمـی، مراکـز هنـري و مراکـز        یافتند. مراکز هنرهاي بصري و نمایشـی، فسـتیوال  
قدیمی، جذب گردشـگر، حفـظ آثـار     هاي فرهنگی طراحی شدند. همچنین در احیاي بافت

آنهــا  هــاي فرهنگــی، ایجــاد و تقویــت اجتماعــات محلــی و حــل مســائل  تــاریخی و ســنت
هـاي   ). در این دهه، هنـر و فعالیـت  13:1392قربانی و همکاران، ( هایی صورت گرفت تالش

عوامـل رشـد صـنایع فرهنگـی     عنـوان   بـه  دهندگان به تغییر شهري و سازمانعنوان  به فرهنگی
ي که ارتباطی معنادار بین حمایت از طور به ؛شوند هاي دیجیتالی قلمداد می دید مثل رسانهج

 ,Roberts( هـاي خـالق و محـیط فرهنگـی وجـود دارد      یعنی خوشـه  ،هاي جدید این فعالیت

ریـزان شـهري    برنامـه  ،با توجه به اهمیت باالي فرهنگ در شهر خالق ،). بنابراین331 :2006
شان داشته باشند و از منـابع فرهنگـی شـهر بـراي      هاي ریزي گی در برنامهباید رویکردي فرهن

هـاي   منظـور ارزیـابی شـهرها از نظـر خالقیـت، شـاخص       به ،. در مجموعکنندتوسعه استفاده 
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ود. اما با توجه بـه اینکـه رویکـرد پـژوهش حاضـر، شناسـایی و       بتوان متصور  متعددي را می
، بنـابراین بـر اسـاس پیشـینه و     اسـت شـهري   هاي فرهنگی مؤثر در خالقیـت  سنجش شاخص

منـابع فرهنگـی   عنـوان   بـه  کـه را هـایی   شاخصترین  توان عمده شده می مباحث نظري مطرح
بـدین  هسـتند  ساز حرکت به سوي خالقیت در شـهرها   شهرها محسوب شده و به نوعی زمینه

  : کردشرح مطرح 
و تشـریفات مـذهبی، سـینما و     ها، آیـین  ها و همایش ها، نمایشگاه ها و فستیوال جشنواره

، هــا هــاي فرهنگــی و ادبــی، کتابخانــه ، انجمــنهــا ، مــوزههــا هــاي کنســرت، نگارخانــه ســالن
سـراها و   ، مؤسسات و دفاتر روزنامه و نشریات، مراکز صـدا و سـیما، فرهنـگ   ها کتابفروشی

هـاي موسـیقی و سـینما، مراکـز فـروش لـوازم        هاي فرهنگـی، انتشـارات، آموزشـگاه    مجتمع
  میراث تاریخی. و هاي اجتماعات وسیقی، کانون پرورش فکري، سالنم

  پژوهشروش . 4
نمونه مطالعاتی مورد ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن     عنوان  به استان سمنان ،در این پژوهش

استان در دامنه سلسه جبال البرز واقع شده و ارتفاع آن از شمال به جنوب کاسـته شـده و بـه    
 8د. بـر اسـاس آخـرین تقسـیمات کشـوري، اسـتان سـمنان داراي        شـو  دشت کویر ختم مـی 

  دهد. ، موقعیت سیاسی استان سمنان را نشان می1شهر است. در ادامه تصویر  20شهرستان و 
  

  
  موقعیت سیاسی استان سمنان .1تصویر 

. نمونـه  اسـت با توجه به ماهیت موضوع پـژوهش، روش تحقیـق از نـوع توصـیفی ـ تحلیلـی       
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اي از نتـایج   صـورت کتابخانـه   هاي استان سمنان و اطالعات مورد نیاز بـه  رستانمطالعاتی، شه
تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، سالنامه آماري، طـرح جـامع و تفصـیلی شـهر و     

آمـده اسـت. پـس از    دسـت   بـه  همچنین از طریق اسناد، مجالت و کتب مـرتبط بـا موضـوع   
هرهاي اسـتان سـمنان بـر اسـاس معیارهـاي      آوري اطالعات مـورد نیـاز، بـه ارزیـابی شـ      جمع

هاي مورد بررسـی   فرهنگی شهر خالق با استفاده از مدل ویکور پرداخته شده است. شاخص
هاي ذیل با توجه به مباحث نظري  بیان شده است. شاخص 1در این پژوهش به شرح جدول 

  ده است.شاین پژوهش، استنباط و استخراج 

  هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري شاخص .1جدول 

 شاخص نام شاخص نام
X1 هاي ساالنه ها و فستیوال جشنواره X10 مؤسسات و دفاتر روزنامه و نشریات 
X2 ها ها و همایش نمایشگاه X10 مراکز صدا و سیما 
X3 و تشریفات مذهبی ها آیین X12 ها کتابفروشی 
X4 هاي کنسرت سینما و سالن X13 هاي فرهنگی سراها و مجتمع فرهنگ 
X5 ها نگارخانه X14 انتشارات 
X6 ها موزه X15 هاي موسیقی و سینما آموزشگاه 
X7 هاي فرهنگی و ادبی انجمن X16 مراکز فروش لوازم موسیقی 
X8 ها کتابخانه X17 کانون پرورش فکري 
X9 هاي اجتماعات سالن X18 میراث تاریخی 
  خذ: گردآوري نگارندهما

  هاي پژوهش یافته. 5
هـاي   در این بخش به ارزیابی محدوده مطالعـاتی بـر اسـاس میـزان برخـورداري از شـاخص      

گیـري چنـد    منظور از مـدل تصـمیم   شود. بدین فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري پرداخته می
  معیاره ویکور استفاده شده است.

  گیري) ماتریس تصمیم( هاي خام مرحله اول: ماتریس داده

هـا در محـدوده مـورد     گیـري) هـر یـک از شـاخص     ماتریس تصمیم( هاي خام داده ماتریس
) معرف تعـداد هـر   3( شده در جدول ) ارائه شده است. اعداد درج3( مطالعه به شرح جدول

باشد که بر اساس سالنامه آماري اسـتان   ها در محدوده مطالعاتی پژوهش می یک از شاخص
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  ده است.شآوري  ها جمع و اتحادیهها و اصناف  سمنان، ادارات و سازمان

  ماتریس تصمیم گیري) در محدوده مورد مطالعه( هاي خام ماتریس داده .3جدول 

  ها شاخص
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 ها گزینه

 9 2 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 4 1 0 آرادان
 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 کهن آباد
 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 کالته
 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 امیریه
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 دیباج
 18 5 2 4 2 6 13 0 3 1 5 6 3 1 1 8 4 1 دامغان
 3 2 0 1 0 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 5 1 0 سرخه
 26 9 7 14 9 11 54 1 13 2 5 11 4 3 2 10 9 3 سمنان
 13 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 6 1 0 بسطام
 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 بیارجمند
 21 9 4 13 7 9 39 0 14 5 13 9 1 2 2 8 7 2 شاهرود
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 رودیان
 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 کالته خیج
 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 مجن
 6 2 1 2 0 4 6 0 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 ایوانکی
 12 2 1 2 1 3 9 0 1 1 7 2 1 1 1 6 3 0 گرمسار
 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 درجزین
 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 شهمیرزاد
 8 2 1 2 1 4 11 0 2 1 1 2 0 1 1 6 2 0 مهدیشهر
 7 2 1 2 1 3 8 0 1 1 1 2 0 0 1 5 1 0 میامی

  هاي میدانی نگارنده و بررسی 1393ماخذ: سالنامه آماري استان سمنان، 

  مرحله دوم: تشکیل ماتریس نرمالیزه

گیـري موجـود بـه یـک مـاتریس نرمـال شـده بـا اسـتفاده از           در این مرحله، ماتریس تصمیم
گیرد که اگر مقادیر کمی تعلـق گرفتـه    انجام میبا این هدف شود. این امر  تبدیل می 1رابطه

از آنها  ها، داراي یک واحد نباشند، در این صورت با این عمل، دیمانسیون واحد به شاخص
) 4( نمایـد. در ادامـه جـدول    ن مقادیر کمی را به ارقام بدون بعد تبدیل میبین برده شده و ای

=     دهد.   ماتریس اعداد نرمالیزه را نشان می X   ∑ x        (1) 
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  )Rماتریس ( ماتریس نرمالیزه .4جدول 

  ها شاخص
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 ها گزینه

 200/0 134/0 116/0 050/0 000/0 058/0 043/0 000/0 051/0 171/0 060/0 061/0 000/0 000/0 277/0 165/0 078/0 000/0 آرادان
 067/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 000/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 کهن آباد
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 000/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 کالته
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 060/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 امیریه
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 058/0 014/0 000/0 000/0 000/0 060/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 دیباج
 400/0 336/0 232/0 200/0 171/0 346/0 185/0 000/0 153/0 171/0 299/0 365/0 567/0 250/0 277/0 330/0 313/0 267/0 دامغان
 067/0 134/0 000/0 050/0 000/0 115/0 043/0 000/0 051/0 000/0 060/0 061/0 000/0 000/0 000/0 206/0 078/0 000/0 سرخه
 578/0 604/0 814/0 701/0 769/0 635/0 768/0 000/1 663/0 343/0 299/0 669/0 756/0 750/0 555/0 413/0 705/0 802/0 سمنان
 289/0 067/0 000/0 000/0 000/0 115/0 028/0 000/0 051/0 000/0 060/0 061/0 489/0 000/0 000/0 248/0 078/0 000/0 بسطام
 044/0 067/0 000/0 000/0 000/0 058/0 028/0 000/0 000/0 000/0 000/0 061/0 000/0 000/0 000/0 206/0 000/0 000/0 بیارجمند
 467/0 604/0 465/0 651/0 598/0 520/0 555/0 000/0 714/0 857/0 778/0 548/0 189/0 500/0 555/0 330/0 548/0 535/0 شاهرود
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 058/0 014/0 000/0 000/0 000/0 060/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 رودیان
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 060/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 کالته خیج
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 000/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 مجن
 133/0 134/0 116/0 100/0 000/0 231/0 085/0 000/0 051/0 000/0 060/0 122/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 ایوانکی
 267/0 134/0 116/0 100/0 085/0 173/0 128/0 000/0 051/0 171/0 419/0 122/0 189/0 250/0 277/0 248/0 235/0 000/0 گرمسار
 022/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 000/0 061/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 درجزین
 067/0 067/0 000/0 000/0 000/0 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 060/0 122/0 000/0 000/0 000/0 165/0 000/0 000/0 شهمیرزاد
 178/0 134/0 116/0 100/0 085/0 231/0 156/0 000/0 102/0 171/0 060/0 122/0 000/0 250/0 277/0 248/0 157/0 000/0 مهدیشهر
 156/0 134/0 116/0 100/0 085/0 173/0 014/0 000/0 051/0 171/0 060/0 122/0 000/0 000/0 277/0 206/0 078/0 000/0 میامی
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  مرحله دوم: تشکیل ماتریس نرمالیزه وزنی

صورت گرفته است. الزم به ذکـر   AHPها از طریق مدل  به شاخصدهی  وزن ،در این مرحله
است با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر، تأکید بر مدل ویکور دارد، لذا در این بخـش  

هاي مورد مطالعه بر اساس نظـرات کارشناسـان    از مطرح نمودن فرایند محاسبه وزن شاخص
وزن  نتــایج نهــایی کــه همانــا خــودداري نمــوده و صــرفًا AHPمربوطــه بــا اســتفاده از مــدل 

منظـور اسـتفاده در    ) به5( ، را استخراج نموده که به شرح جدولاستهاي مورد نظر  شاخص
)، بـه شـرح   2( ده است. در ادامه ماتریس نرمالیزه وزنی بر اساس رابطهشمدل ویکور عنوان 

  ) ارائه گردیده است.5( جدول
  V = R × W (2)  



 295 )   هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري (مطالعه موردي: استان سمنان شاخص

  )Vماتریس ( ماتریس نرمالیزه وزنی .5جدول 

  ها شاخص
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 ها گزینه

Wij 0,08 0,08 0,04 0,06 0,05 0,04 0,07 0,07 0,05 0,06 0,05 0,04 0,08 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 
 010/0 007/0 005/0 002/0 000/0 005/0 002/0 000/0 003/0 009/0 004/0 004/0 000/0 000/0 017/0 007/0 006/0 000/0 آرادان
 003/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 کهن آباد
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 کالته
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 004/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 امیریه
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 005/0 001/0 000/0 000/0 000/0 004/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 دیباج
 020/0 017/0 009/0 008/0 009/0 028/0 007/0 000/0 009/0 009/0 021/0 026/0 023/0 013/0 017/0 013/0 025/0 021/0 دامغان
 003/0 007/0 000/0 002/0 000/0 009/0 002/0 000/0 003/0 000/0 004/0 004/0 000/0 000/0 000/0 008/0 006/0 000/0 سرخه
 029/0 030/0 033/0 028/0 038/0 051/0 031/0 050/0 040/0 017/0 021/0 047/0 030/0 038/0 033/0 017/0 056/0 064/0 سمنان
 014/0 003/0 000/0 000/0 000/0 009/0 001/0 000/0 003/0 000/0 004/0 004/0 008/0 000/0 000/0 010/0 006/0 000/0 بسطام
 002/0 003/0 000/0 000/0 000/0 005/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 004/0 000/0 000/0 000/0 008/0 000/0 000/0 بیارجمند
 023/0 030/0 019/0 026/0 030/0 042/0 022/0 000/0 043/0 043/0 054/0 038/0 008/0 025/0 033/0 013/0 044/0 043/0 شاهرود
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 005/0 001/0 000/0 000/0 000/0 004/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 رودیان
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 004/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 کالته خیج
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 مجن
 007/0 007/0 005/0 004/0 000/0 018/0 003/0 000/0 003/0 000/0 004/0 009/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 ایوانکی
 013/0 007/0 005/0 004/0 004/0 014/0 005/0 000/0 003/0 009/0 029/0 009/0 008/0 013/0 017/0 010/0 019/0 000/0 گرمسار
 001/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 004/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 درجزین
 003/0 003/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 004/0 009/0 000/0 000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 شهمیرزاد
 009/0 007/0 005/0 004/0 004/0 018/0 006/0 000/0 006/0 009/0 004/0 009/0 000/0 013/0 017/0 010/0 013/0 000/0 مهدیشهر
 008/0 007/0 005/0 004/0 004/0 014/0 005/0 000/0 003/0 009/0 004/0 009/0 000/0 000/0 017/0 008/0 006/0 000/0 میامی
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  ارزش ماتریس نرمالیزه وزنیترین  باالترین و پایینمرحله چهارم: تعیین 

از ماتریس نرمالیزه فنـی اسـتخراج    - fارزش ترین  و پایین   fدر این مرحله باالترین ارزش 
  ) ارائه شده است:6( )، جدول3( شود. بر این اساس طبق رابطه می

  
 )3( f  =              f  =            



 297 )  (مطالعه موردي: استان سمنان هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري شاخص

  ارزش ماتریس نرمالیزه وزنیترین  : تعیین باالترین و پایین6جدول 

  ها شاخص
− X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 f   064/0 056/0 017/0 033/0 038/0 030/0 047/0 054/0 043/0 043/0 050/0 031/0 051/0 038/0 028/0 033/0 030/0 029/0 f   000/0 000/0 007/0 000/0 000/0 000/0 004/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 003/0 001/0 f ها ارزشا f  064/0 056/0 010/0 033/0 038/0 030/0 043/0 054/0 043/0 043/0 050/0 030/0 051/0 038/0 028/0 033/0 027/0 028/0 

  

  )R( ) و شاخص نارضایتیS( مرحله پنجم: تعیین شاخص مطلوبیت

  ) مطرح است:7( )، جدول4( بدین منظور بر اساس رابطه .شود میآل مثبت محاسبه  حل ایده فاصله هر گزینه از راه ،در این مرحله
  

S =  w  
   ∙ f  − f  f  − f   and R = max  w ∙ f  − f  f  − f    (4)  
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  )R( ) و شاخص نارضایتیS( تعیین شاخص مطلوبیت .7جدول 

ها شاخص
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18      0,08 0,08 0,04 0,06 0,05 0,04 0,07  0,07 0,05 0,06 0,05 0,04 0,08 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 S R ها گزینه

 080/0 902/0 034/0 044/0 034/0 037/0 050/0 073/0 038/0 050/0 056/0 040/0 065/0 070/0 040/0 050/0 030/0 040/0 071/0 080/0 آرادان
 080/0 996/0 046/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 070/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 کهن آباد
 080/0 000/1 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 070/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 کالته
 080/0 995/0 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 065/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 امیریه
 080/0 987/0 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 03/0 040/0 050/0 060/0 050/0 065/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 دیباج
 053/0 604/0 016/0 025/0 029/0 029/0 039/0 036/0 031/0 050/0 047/0 040/0 043/0 035/0 010/0 033/0 030/0 013/0 044/0 053/0 دامغان
 080/0 946/0 046/0 044/0 040/0 037/0 050/0 065/0 038/0 050/0 056/0 050/0 065/0 070/0 040/0 050/0 060/0 033/0 071/0 080/0 سرخه
 043/0 077/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 004/0 030/0 043/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سمنان
 080/0 919/0 026/0 050/0 040/0 040/0 050/0 065/0 039/0 050/0 056/0 050/0 065/0 070/0 030/0 050/0 060/0 027/0 071/0 080/0 بسطام
 080/0 983/0 048/0 050/0 040/0 040/0 050/0 073/0 039/0 050/0 060/0 050/0 070/0 070/0 040/0 050/0 060/0 033/0 080/0 080/0 بیارجمند
 050/0 235/0 010/0 000/0 017/0 003/0 011/0 015/0 011/0 050/0 000/0 000/0 000/0 014/0 030/0 017/0 000/0 013/0 018/0 027/0 شاهرود
 080/0 987/0 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 073/0 040/0 050/0 060/0 050/0 065/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 رودیان
 080/0 995/0 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 065/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 کالته خیج
 080/0 000/1 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 070/0 070/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 مجن
 080/0 923/0 040/0 044/0 034/0 034/0 050/0 051/0 036/0 050/0 056/0 050/0 065/0 063/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 ایوانکی
 080/0 771/0 028/0 044/0 034/0 034/0 044/0 058/0 034/0 050/0 056/0 040/0 032/0 063/0 030/0 033/0 030/0 027/0 053/0 080/0 گرمسار
 080/0 000/1 050/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 070/0 030/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 درجزین
 080/0 984/0 046/0 050/0 040/0 040/0 050/0 080/0 040/0 050/0 060/0 050/0 065/0 063/0 040/0 050/0 060/0 040/0 080/0 080/0 شهمیرزاد
 080/0 817/0 036/0 044/0 034/0 034/0 044/0 051/0 032/0 050/0 051/0 040/0 065/0 063/0 040/0 033/0 030/0 027/0 062/0 080/0 مهدیشهر
 080/0 865/0 038/0 044/0 034/0 034/0 044/0 058/0 035/0 050/0 056/0 040/0 065/0 063/0 040/0 050/0 030/0 033/0 071/0 080/0 میامی
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  ها نهایی گزینهبندي  و رتبه Qمرحله ششم: محاسبه مقدار 

مقـدار   شود. میمحاسبه  ،شاخص ویکورکه همان امتیاز نهایی هر گزینه است ،در این مرحله
Q  شاخص مورد مطالعه است. این مقـدار بـین عـدد     18بیانگر رتبه نهایی هر شهر از مجموع

پـایین بـودن   دهنـده   نشـان  ،تـر باشـد   و هرچه به عدد یک نزدیکشود  میصفر تا یک تعیین 
ودن سطح برخورداري بباشد نشانگر باال  تر سطح برخورداري و هر چه به عدد صفر نزدیک

)، 7( ) و6( )،5( مطـابق بـا روابـط    ،. بر این اسـاس استهاي مورد مطالعه  هر شهر از شاخص
=    ) ارائه شده است:8( جدول v             + (1 − v)              (5) 

 S =            S =         (6) 
 R =            R =         (7) 

  ها نهایی گزینهبندي  و رتبه Qمحاسبه مقدار  .8 جدول
 سطح برخورداري رتبه R شهر رتبه  S شهر رتبه Q شهر
 باال 1 0431/0 سمنان 1 0774/0 سمنان 1 0000/0 سمنان
 2 0500/0 شاهرود 2 2354/0 شاهرود 2 1794/0 شاهرود

 

 3 0533/0 دامغان 3 6040/0 دامغان 3 4243/0 دامغان
 4 0800/0 گرمسار 4 7713/0 گرمسار 4 8760/0 گرمسار
 4 0800/0 مهدیشهر 5 8174/0 مهدیشهر 5 9010/0 مهدیشهر
 4 0800/0 میامی 6 8654/0 میامی 6 9271/0 میامی
 4 0800/0 آرادان 7 9018/0 آرادان 7 9468/0 آرادان
 4 0800/0 بسطام 8 9188/0 بسطام 8 9560/0 بسطام
 4 0800/0 ایوانکی 9 9228/0 ایوانکی 9 9582/0 ایوانکی
 4 0800/0 سرخه 10 9456/0 سرخه 10 9705/0 سرخه
 4 0800/0 بیارجمند 11 9833/0 بیارجمند 11 9910/0 بیارجمند
 4 0800/0 شهمیرزاد 12 9836/0 شهمیرزاد 12 9911/0 شهمیرزاد
 4 0800/0 دیباج 13 9873/0 دیباج 13 9931/0 دیباج
 4 0800/0 رودیان 13 9873/0 رودیان 13 9931/0 رودیان
 4 0800/0 امیریه 14 9946/0 امیریه 14 9971/0 امیریه
 4 0800/0 کالته خیج 14 9946/0 کالته خیج 14 9971/0 کالته خیج
 4 0800/0 کهن آباد 15 9960/0 کهن آباد 15 9978/0 کهن آباد
 4 0800/0 کالته 16 0000/1 کالته 16 0000/1 کالته

 4 0800/0 مجن 16 0000/1 مجن 16 0000/1 مجن

 پایین 4 0800/0 درجزین 16 0000/1 درجزین 16 0000/1 درجزین
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کـه کمتـرین ارزش بـاالترین     اي گونـه  بـه صـورت گرفتـه    Qبر اساس ارزش بندي  رتبه

بـر اسـاس    ،دهـد  ) نشان می8( که جدول گونه هماناولویت را به خود اختصاص داده است. 
، شهر سمنان با رتبـه اول از نظـر برخـورداري از منـابع فرهنگـی مـؤثر در خالقیـت        Qمقدار 

شهري، وضعیتی مطلوب و شهرهاي کالتـه، مجـن و درجـزین بـا رتبـه شـانزدهم، وضـعیتی        
  :شود میصورت ذیل آزمون  آمده شروط بهدست  به . حال با توجه به نتایجدارندنامطلوب 

    (  ) −  (  ) ≥      ( 8(  

 

  ) 8( برقراري رابطه شرط اول:
. هسـتند هـا   تعـداد گزینـه   i هـاي اول و دوم و   به ترتیـب رتبـه    Aو   Aدر رابطه فوق 

0.1794  ) خواهیم داشت:8( دراین خصوص طبق رابطه − 0.0000 ≥ 0.0526  
  .شود می تأییدبنابراین با توجه به درست بودن رابطه فوق، شرط اول 

نیز بهترین رتبه را داشته باشد. در ایـن   Rیا  Sگزینه اول باید همچنین از نظر  شرط دوم:
نیـز   Rو  Sداشـت، از نظـر    Qخصوص با توجه به اینکه شهر سـمنان بهتـرین رتبـه را از نظـر     

  .  شود می تأییدبهترین رتبه را داراست. بنابراین شرط دوم نیز 

  یري  گ نتیجهبندي و  . جمع6
توان در سـه زمینـه اقتصـاد، فرهنـگ و مکـان در نظـر        هاي شهر خالق را می کلی پایه طور به

شـوند کـه توسـط میـراث      هاي فرهنگـی درك مـی   نظامعنوان  به شهرها ،گرفت. در این بین
بنـابراین،  و عقاید شهروندان خود است.  ها ارزشاند و محصول  انسانی و طبیعی شکل گرفته

اي در  توجه مباحث اقتصادي و اجتماعی، مقوله فرهنگ نیز جایگاه ویـژه ضمن اهمیت قابل 
ــه    ــا برنام ــته و ضــروري اســت ت ــزان شــهري، رویکــردي فرهنگــی در   شــهر خــالق داش ری

. الزم بـه  کننـد شان داشته باشند و از منابع فرهنگی شهر براي توسعه اسـتفاده   هاي ریزي برنامه
باید بـا توجـه بـه نهادهـا و سـاختارهاي عمیـق         هاي فرهنگی را هر شهر ذکر است که فعالیت

بومی خود تعیین نماید و سعی نماید تا با شناسایی یک برند فرهنگی، مزیت رقـابتی در ایـن   
تـوان بـه    د. در ایـن خصـوص از جملـه منـابع فرهنگـی شـهرها مـی       کنـ زمینه در خود کشف 
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و تشـریفات   هـا  ا، آیـین هـ  هـا و همـایش   ها، نمایشگاه ها و فستیوال مواردي همچون: جشنواره
منظـور   پژوهش حاضر به ،د. در این راستاکرهاي کنسرت و... اشاره  و سالن هامذهبی، سینما

هاي فرهنگی مؤثر در خالقیت شهري انجام  ارزیابی شهرهاي استان سمنان بر اساس شاخص
ث هاي فرهنگی طبق پیشینه و مباح شاخصترین  پذیرفت و پس از استنباط و استخراج عمده

نظري پژوهش، به ارزیابی محدوده مطالعـاتی بـر اسـاس مـدل ویکـور پرداختـه شـد. نتـایج         
شــده از مــدل ویکــور حــاکی از آن دارد کــه بــین شــهرهاي پرجمعیــت و شــهرهاي  حاصـل 

هـاي فرهنگـی مـؤثر در خالقیـت      جمعیت استان سمنان به لحاظ برخورداري از شـاخص  کم
در شـهر گرمسـار کـه     Qمقدار  ي کهطور بهرد. شهري، اختالف بسیار قابل توجهی وجود دا

در رتبه چهارم قرار گرفتـه بـه نسـبت شـهر دامغـان کـه در رتبـه سـوم جـاي دارد، دو برابـر           
و در  4243/0رتبـه سـوم برابـر بـا     عنوان  به در شهر دامغان Qمیزان  ،به عبارت دیگر .شود می

 ،رسـد. در ایـن بـین    مـی  8760/0یعنـی   ،رتبه چهارم به حدود دو برابرعنوان  به شهر گرمسار
شـود؛   نمـی اختالف چندان زیادي بین شهرهایی که در چهارم بـه بعـد قـرار دارنـد مشـاهده      

و در شـهرهاي   8760/0رتبه چهارم معادل بـا  عنوان  به در شهر گرمسار Qمیزان  ي کهطور به
اسـت. همچنـین ارزیـابی     0000/1هـا برابـر بـا     آخرین رتبـه عنوان  به کالته، مجن و درجزین

در رتبـه اول، شـهر    0000/0برابر با  Qدهد که شهر سمنان با  شهرهاي استان سمنان نشان می
در رتبـه سـوم    4243/0برابر بـا   Qدر رتبه دوم و شهر دامغان با  1794/0برابر با  Qشاهرود با 
  اند. قرار گرفته

کـه سـه شـهر سـمنان، شـاهرود و      شـود   میشده اینطور استنباط  بنابراین از نتایج حاصل
درصد کل جمعیت شهري استان سمنان را در خـود جـاي    72دامغان که در مجموع بیش از 

بیشترین منابع فرهنگی را در اختیار دارند و پتانسیل بسیار باالتري جهت تحقق شـهر  اند،  داده
درصد کل جمعیت شهري اسـتان را   28تنها شهر دیگر که  17و در مقابل هستند خالق دارا 

منابع فرهنگـی چنـدانی در اختیـار نداشـته و پتانسـیل مطلـوبی جهـت        اند،  در خود جاي داده
  تبدیل شدن به شهر خالق ندارند. 

منظور تقویت وضعیت منابع فرهنگی مؤثر در خالقیت شـهري در شـهرهاي    در پایان به
منابع فرهنگی در مابقی شهرهاي استان در جهـت   سمنان، شاهرود و دامغان و همچنین بهبود

. امیـد اسـت کـه بـا     شـود  مـی تحقق شهر خالق پیشنهاداتی هر چند کلی به شرح ذیل مطرح 
ــدیران و      ــهر خــالق، م ــاي ش ــمنان و راهبرده ــتان س ــد در اس ــن فرآین ــل ای ــابی و تحلی ارزی

وانند شهرهاي استان هاي رقابتی بت هاي موجود و مزیت ریزان شهري با توجه به ظرفیت برنامه
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  سمت خالقیت شهري سوق دهند. را به
هـاي فرهنگـی از جملـه کتابخانـه، نگارخانـه، سـینما و... در        تأمین و تجهیز زیرساخت .1

  ؛شهرها جهت جذب افراد خالق به شهرها
هاي مـرتبط بـا آیـین و تشـریفات مـذهبی، جـذب گردشـگر و صـنایع          افزایش فعالیت .2

  ؛شهرموجود بع فرهنگی برداري از منا خالق جهت بهره
هـا و   هاي بومی در شهرها و همچنین برپـایی نمایشـگاه   ها و فستیوال برگزاري جشنواره .3

هـاي   منظور فراهم آوردن بسـترهاي الزم بـراي حمایـت از طـرح     هاي ساالنه به همایش
  ؛خالقانه در شهر

ســراها و  هــاي اختصــاص یافتــه بــه مراکــز فرهنگــی از جملــه فرهنــگ تقویــت بودجــه .4
  ؛هاي فرهنگی در شهر و بهبود فعالیتریزي  هاي فرهنگی جهت برنامه تمعمج

هـاي فرهنگـی و    ها و انجمن حمایت از مؤسسات و دفاتر روزنامه و نشریات، انتشاراتی .5
  ؛ادبی فعال در سطح شهرها

  .هاي فرهنگی در زمینه امور فرهنگی در شهرها ها و یارانه اختصاص تخفیف .6
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