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تبیین الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشهر تهران



سعید زنگنه شهرکی –1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
باقر فتوحی مهربانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ایران
تاریخ دریافت1396/07/15 :

تاریخ پذیرش1397/11/17 :

چکیده
با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون اقتصاد خالق ،صنایع خالق ،محی خالق ،طبقه خالق و شهر خـالق و ارائـه
این مفاهیم توس سیاستگذاران و مشاوران آنها ،عصر حاضر در حـال یـک گـذار اقتصـادی-اجتمـاعی اسـت.
گذاری که در آن خالقیت موتور محرکه رشد اقتصاد شهری ،منطقهای و ملی است هدف تحقیـق حاضـر تـدوین
الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشهر تهران است .در این تحقیق جمعآوری دادهها بهصـورت کتابخانـهای-
اسنادی و پیمایشی بوده است .تعـداد نمونـهها نیـز  15نفـر بهصـورت غیـر تصـادفی هدفمنـد از جامعـه آمـاری
پژوهشگران شهر خالق انتخاب و از روش دلفی در قالب نظرات خبرگان جهت تدوین الگـوی مـوردنظر اسـتفاده
گردیده است .حاصل نظرات خبرگان  63شاخص در  5مؤلفه سرمایه انسانی و طبقه خالق ،امکانات محیطی ،تنوع
و تسامح ،فناوری ،تحقیق و توسعه و جهانیشدن جهت حرکت تهران بـه سـمت شـهر خـالق اسـتخراج گردیـد.
همچنین حاصل از نتـایم تحقیـق و تلخـیص و تـدقیق آنهـا سـه راهبـرد "طبقـه خـالق"" ،صـنایع خـالق و
دانشبنیان" و "گردشگری خالق" جهت تحقق شهر خـالق در تهـران شناسـایی و اسـتخراج گردیـد .در زمینـه
راهبرد طبقه خالق تأکید بر پروش ،حفظ و جذب این نیرو است اما اولویت با حفظ و نگهداری این سرمایه انسانی
خالق و نوآور است .راهبرد صنایع خالق و دانشبنیان به دنبال افزایش سهم اقتصادی این صنایع است .همچنین
در راهبرد گردشگری خالق ،تأکید بر حداکثر جذب گردشگران داخلی و خارجی اسـت .دسـتیابی بـه سـه راهبـرد
مذکور نیز از طریق  5مؤلفه سرمایه انسانی و طبقه خالق ،امکانات محیطی ،تنـوع و تسـامح ،فنـاوری ،تحقیـق و
توسعه و جهانیشدن و زیر شاخصهای مربوط به آنها است که تأثیری مستقیم در تحقق سه راهبرد مذکور دارند
و هر یک از آنها نیز بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند.
واژگان کلیدی :شهر خالق ،طبقه خالق ،صنایع خالق ،گردشگری خالق ،شهر تهران.
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مقدمه
با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون اقتصاد خالق ،صنایع خالق ،محی خالق ،طبقه خـالق و شـهر خـالق و ارائـه ایـن
مفاهیم توس سیاستگذاران و مشاوران آنها ،عصر حاضر در حال یک گذار اقتصادی-اجتماعی است .گذاری کـه در آن
خالقیت موتور محرکه رشد اقتصاد شهری ،منطقهای و ملی است .خالقیت بازتابهای زیـادی را در مطالعـات شـهری و
منطقهای به دست آورده است .خالقیت شهری بهعنوان یک چتر در نظر گرفته شود ،مفهومی که به تمام مفـاهیم دیگـر
خالقیت همچون «طبقه خالق»« ،صنایع خالق»« ،محـی خـالق» و «شـهر خـالق» اشـاره دارد .از دیـدگاه خالقیـت
شهری سؤال اساسی این است که «چرا برخی مکانها (شهرها و مناطق) برای فعالیتهای جدید و خالق نسبت به سـایر
مکان جذابتر هستند؟» و عوامل اساسی مکانی برای جذب فعالیتهای جدید و خالق کدمانـد( Girard et al,2011:

 .)24بهعبارتیدیگر میتوان گفت که توجه به ابعاد محیطی و مکانی خالقیت طیف وسیعی از مطالعات را به وجـود آورده
که در مفهوم شهر خالق نمـود یافتـه اسـت ( Florida, 2005; P.G. Hall & Raumplaner,1998; Jacobs.

 .)Jane,1969; Landry & Bianchini,1995نظریهپردازان این حوزه با الهام از نظریاتی همچـون نقـش سـرمایه
انسانی در رشد اقتصادی ،نقش سرمایه انسانی خالق در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی شـهر و منطقـه ( Clark
;et al,2002; Florida,2002; Glaeser et al,2001; Glaeser and Saiz,2003; Jacobs,1969
 ،)Lucas,1988; Stolarick et al,2012نقش تنوع و سیاست درهای باز به روی مهاجرین در بهـرهوری اقتصـادی
( ;Bellini et al,2013; Florida,2002; Jacobs,1961; Manacorda et al,2006; Putnam 2007
 ،)Zachary,2000نقش مداراگری و تساهل و تسامح در جذب انـواع افـراد و سـبکهای مختلـف زنـدگی( Florida,

 ،)2012نقش امکانات و داراییهای محلی در جذب افراد خـالق ( )Crane,2007; Florida,2012و نقـش صـنایع
خالق در رشد اقتصادی ) (UNCTAD,2008به نقش بیبدیل خالقیت بر رشد شـهری-منطقـهای بهخصـوص رشـد
اقتصادی آنها تأکید کرده و از قرن  21با عنوان قرن شـهرها ،خالقیتهـا و ایـدهها نامبردهانـد .در همـین راسـتا آنهـا
معتقدند در اقتصاد خالق امروزی ایدهها و سرمایه فکری جایگزین منابع طبیعی شدهاند و خالقیـت انسـانی منبـع نهـایی
رشد اقتصادی است .همچنین معتقدند سرمایه انسانی خالق بهعنوان یک منبـع نامحـدود و همچنـین بـهعنوان محـرک
اصلی رشد اقتصادی تلقی میگردد که رقابت شهرها ،مناطق و کشورها بهطور فزایندهای به جذب ،حفظ و پـرورش افـراد
مستعد بهعنوانمثال نخبگان خالق وابسته است ( .)Ratiu,2013:126یکی از نظریات مطرح در این زمینه نظریه طبقه
خالق ریچارد فلوریدا است که تحت عنوان سرمایه خالق و نقش آن در رشد اقتصاد شهری-منطقهای شـناخته میشـود
( .)Florida,2014; Mellander & Florida,2008فلوریدا کلید فهم جغرافیای جدید خالقیـت و تـأثیرات آن بـر
شاخصهای اقتصادی را در  4Tمییابد که عبارتاند از :استعداد (سرمایه انسانی خالق و بااسـتعداد) ،تکنولـوژی ،تنـوع و
تسامح ،داراییها و امکانات محلی .)Florida,2005;2014(1فلوریدا بیان میکند گشـودگی بـه روی تنـوع ،ایـدههای
جدید و افراد با سبک زندگیهای مختلف مظهر وجود تسامح در یک مکان اسـت ( .)Florida,2012نـوآوری تنهـا در
مکانهایی که مردم پذیرای ایدههای جدید و متفاوت هستند ،ظهور پیدا میکنـد و ایـن گشـودگی بسـیار مهـم اسـت و
فلوریدا از آن بهعنوان سومین  Tتوسعه اقتصادی نـام میبـرد ( .)McCarthy,2014تسـامح نـاملموسترین شاخصـی
است که فلوریدا بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه اقتصادی بکار برده است .او بـرای سـنجش تنـوع و تسـامح از سـه
شاخص بوهمیان (هنرمندان با سبک زندگی خاص) ،دیگ ذوب (درصد متولدین خارج ،تنوع ادیان و نژادهـا) و گروههـای
دیگر (گروههایی که مورد تبعیض قرارگرفتهاند) استفاده میکند .او معتقد است برخورداری یـک شـهر یـا منطقـه از ایـن
شاخصها نشان از باز بودن و گشودگی آن در مقابل افکار ،ایده و سبکهای مختلف زندگی است کـه بـه نوبـهای خـود
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طبقه خالق بیشتری به این مکانها جذب خواهد نمود ( .)Florida,2005;2012امکانات و داراییهای محلی بهعنوان
 Tچهارم توسعه در نظریه فلوریدا در نظر گرفته میشود .ازنظـر فلوریـدا امکانـات و داراییهـا محلـی کیفیـت زنـدگی را
باالبرده و منجر به حفظ و جذب طبقه خالق میگردد .در همین راستا تعدادی از مطالعات نشـان دادهانـد کـه امکانـات و
کیفیت مکان میتواند مهمترین متغیر پیشبینی کننده برای شهرها در جذب و حفظ سرمایه خـالق باشـد ( & Marlet

 .)Van Woerkens,2004فلوریدا از شهرها و مناطقی که در  4متغیر استعداد ،تکنولوژی ،تنوع و تسـامح ،داراییهـا و
امکانات محلی در باالترین سطح باشند با عنوان شهرهای خالق یاد میکند .چرا که با توجه به نظریات به اثبـات رسـیده
در این زمینه آن ها خواهند توانست بیشتر ظرفیت پروش ،حفظ و جذب سرمایه خالق را به دسـت آورنـد و بـهتبع آن بـه
رشد و توسعهای شهری-منطقهای بخصوص رشد اقتصادی دست یابند .در راستای مدل مذکور در باال؛ دستیابی به رشد و
توسعه شهری-منطقهای بخصوص رشد اقتصادی بهتبع سرمایه خالق از طریق شهر خـالق ،در سـالهای اخیـر اهمیـت
مفاهیمی همچون اقتصاد خالق و دانشبنیان ،سرمایه انسـانی خـالق و بااسـتعداد ،کـارآفرینی ،تولیـد و اشـتغال ،جـذب
گردشگر بهخصوص گردشگران خارجی ،جذب سرمایهگذاری خارجی ،تعامل سازنده با جهان ،رتبـه برتـر در تولیـد علـم و
فناوری ،تحقیق و توسعه ،جهش علمی و فناورانه ،بهبود محی کسبوکار و اصالح قوانین کسبوکار ،حمایت از نخبگـان
علمی ،فرهنگی و هنری ،محی فرهنگی و صنایع فرهنگی و  ...بهوضوح در اسناد فراداست و طرحهای توسـعه کشـور در
جهت تولید ثروت و رشد اقتصادی قابلمشاهده بوده است .در چشمانداز کالنشهر تهـران در اسـناد توسـعه نیـز تهـران
شهری دانشبنیان ،هوشمند ،جهانی و خالق در نظر گرفتهشده است که ارتباط آن با مفـاهیم و شـاخصهای مـرتب بـا
شهر خالق را میرساند .ولی مشکالت زیستی همچون آلودگی (آب ،خاک ،هوا) ،کاهش تنوع زیستی ،اجتماعی :نـابرابری
اجتماعی ،ناهنجاریهای اجتماعی ،عدم وجود تساهل و تسامح ،اداری و نهـادی :بوروکراسـی عـریض و طویـل ،قـوانین
پیچیده کسبوکار و مشکالت ازایندست موانع مهمی را پیش پای سرمایه انسانی خالق و بااستعداد بـهعنوان پیشـران و
موتور محرکهای تحقق اهداف اسناد توسعه کشور و رشد شهری-منطقهای میگذارد که مانع از به ثمر رسیدن خالقیت و
ابداع وی میشود و در برخی مواقع باع مهاجرت وی میگردد .بااینوجود شهرهای ایرانی بهخصوص کالنشهر تهـران
بهواسطه پیشینه تاریخی و بستر جغرافیایی متنوع دارای سرمایههای طبیعی و فرهنگـی بـاالیی اسـت ،ایـن سـرمایهها و
بسترهای طبیعی و جغرافیایی میتواند نقش مهمی در توسـعه فرهنگـی و درنهایـت تحقـق شـهر خـالق داشـته باشـد.
بهطوریکه در نظام شهری ایران کالنشهر تهران مکان استقرار صنایع مهم و همچنـین مراکـز دانشـگاهی و پژوهشـی
است و نقش و جایگاهی ویژه در عرصه ملی و بینالمللی ایفا مینماید و سهم عمـدهای در بـروز فعالیتهـای نوآورانـه و
عرصه اقتصاد خالق دارد .عالوه بر این شهر تهران برخوردار از عناصر شـهری مهمـی چـون بـازار و بسـیاری از امـاکن
فرهنگی ،مراکز و نهادهـای دولتـی از قبیـل وزارتخانهها ،کتابخانـه ،هتـل و مسافرخانه ،موزهها و مراکز جذاب توریستی
است که روزانـه پـذیرای جمعیـت بسـیاری ازجمله طبقـه خـالق شـهر هست .از طرف دیگر ،تهران بـه دلیـل پایتخـت
بودن از زمان قاجار ،از قدمت باالیی برخوردار بـوده و بناهـای تـاریخی گذشته را در خود جایداده است .بنابراین در نظر
گرفتن و شناسایی این توانها و محدودیتها میتواند زمینهساز حرکت این شهر به سمت شهر خالق در دنیـای در حـال
تغییر و تحول باشد .با توجه بهضرورت و اهمیت مبح شهر خالق و نقش آن در توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگـی و
بازآفرینی فضای شهری ،تحقیقاتی زیادی بهعملآمده است که چکیده تعدادی از جدیدترین آنها به شرح زیر است:
در تحقیقی تحت عنوان رویکردی تجربی برای اندازهگیری سرزندگی فرهنگی و خالق در شهرهای اروپـا ( Montalto

 ،)et al,2019مونتالو و همکاران شاخص جدیدی برای رصد کردن شهرهای خالق و فرهنگـی ( )CCCM1متشـکل از
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 29نماگر برای  168اروپایی در  30کشور ارائه میدهند .یافتهها نشـان میدهـد کـه مزیتهـا و داراییهـای فرهنگـی و
خالقانه شهرها بهصورت متنوعی در سراسر شهرهای اروپا پراکندهشده است که به مقامـات محلـی اختیـارات زیـادی در
اتخاذ استراتژیهای توسعه میدهد .با توجه به یافتهها آنها ارتباط مفهومی و روششناختی بین شاخص جدیـد ارائهشـده
توس آنها پیدا میکنند .همچنین پیشنهادهای جدیدی درباره چگونگی استفاده از شاخص جدید آنها ( )CCCMجهت
برنامهریزی شهری فرهنگ مبنا و عملی ارائه میدهند .در داخل نیز ربانی و خوارسنگانی و همکاران ( )2011بـه بررسـی
نقش تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خالق پرداخته و بر نقش مشارکت فعال و خالق گروههای قومی ،نژادی و مهـاجر
در شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعه میزبان تأکید دارد .حاجی حسینی و همکاران ( )1393به این نتیجه میرسـند کـه
جذب نخبگان منجر به خالقیت ،نوآوری و جهش اقتصادی شهرها میشود و این امر به پویش اقتصاد فرهنگـی شـهرها
میانجامد .نتایم تحقیق عصارزاده ( )1392تحت عنوان ارزیابی شاخصهای شهر خالق در پهنه فرهنگـی تهـران نشـان
میدهد که مناطق  12 ،6و  20تهران بیشترین میزان تنوع اجتماعی ،مناطق  4 ،2و  8بیشترین امکانات محیطی و سبک
زندگی و مناطق  5 ،3 ،2و  6بیشترین میزان جمعیت خالق را در خود جایدادهاند .همچنین بین شاخص تنوع اجتماعی و
امکانات محیطی همبستگی مثبت و متوس  ،بین شاخص استعداد و امکانـات محیطـی همبسـتگی مثبـت و بـاال و بـین
شاخص استعداد .و تنوع اجتماعی همبستگی پایین بوده است .نتایم تحقیق حسین پور و همکاران ( )1398با عنوان تبیین
شاخصهای شهر خالق در خیابان احمدآباد شهر مشهد نشان میدهد عوامل اقتصادی و فرهنگی بیشترین تأثیر در میزان
خالقیت خیابان احمدآباد شهر مشهد را داشتهاند و در بین زیر شاخصها فضای عمومی ،تغذیه و رستورانها و فستیوالها،
شکلگیری و اجتماعات و گردشگری بیشترین میزان اثرگذاری را داشته است .در اکثر تحقیقات داخلی در مورد شـهرهای
خالق تنها وضع موجود شهرها سنجش گردیده است (ابراهیمزاده و نیـری1397،؛ اسـدی و سـامی1397،؛ حسـینپـور و
همکاران1398 ،؛ صابریفـر و نیـتمقـدم1397،؛ نظـمفـر و همکـاران1396،؛ کالنتـری و همکـاران1395،؛ مختـاری و
همکاران .)1393،اما در این تحقیق عالوه بر شناسایی وضع موجود کالنشهر تهران و مقایسـه آن بـا شـهرهای خـالق
جهانی ،الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشهر تهران با استفاده از نظرات متخصصـین و خبرگـان تـدوین میگـردد.
بهعبارت دیگر تمام رسالت تحقیق در طراحی الگوی مطلوب ،تالش برای کاهش ناهمخوانی؛ یعنی تفاوت میـان وضـعیت
یا حالت دریافت شده توس محققین با وضعیت مطلوب (اهداف) خالصه کرد .نتیجـه طراحـی الگـوی مطلـوب شـناخت
ناهمخوانیها ،شکافها و تفاضل میان اکنون و آینده مطلوب است.
مبانی نظری
درحالیکه اصطالح خالقیت هرروز در زندگی روزمره مورداسـتفاده قـرار میگیـرد ،جنـبش شـهر خـالق مجموعـهای از
ایدئولوژیهای متمایز را بازتاب میدهد که هرکدام کاربرد خاصی در توسـعه اقتصـادی و کالبـدی شـهر ارائـه میدهنـد.
بهطورکلی شهر خالق به یک پارادایم نوین در برنامهریزی و تجدید حیات شهری مربوط میشود که بهصورت زیـر درک
و مورداستفاده قرار میگیرد:

شکل شماره  .1انواع ادراکات مختلف از مفهوم شهر خالق منبع.)UNCTAD, 2008, p. 18( :
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این چهار تعریف اگرچه متمایز هستند ،ولی متقابالً ناسازگار نیستند .اقتصاد خالق جان هاوکینز ساختمان اقتصادی جنبش
شهر خالق را تشکیل میدهد که بهوسیله مرکز مجموعهای از صنایع خالق تعریف میگردد .ریچارد فلوریدا راهبـردی در
جهت حمایت از این اقتصاد بر پایه شناسایی و بهرهبرداری از قدرت جاذبه مکان در راستای جذب طبقـه خـالق (خالقـان
خالقیت) ارائه میدهد .لندری و بیانچینی راههایی برای شهرداریها در جهت نوآوری در عمل برنامـهریزی و حکمروایـی
بهمنظور خلق محی های شهری که همکاری و فعالیتهای خالق را پرورش میدهند ،ارائه میکنند.
نظریه ریچارد فلوریدا

ریچارد فلوریدا در پایان نامه خود برای پاسخ به این سؤال که چرا بعضی از نقاط رشد و شکوفایی باالیی دارند ،درحالیکـه
نقاط دیگر فاقد آن هستند به ظهور طبقه خالق در شهر میپردازد ( .)Zimmerman,2008فلوریدا فرضیه خـود را بـر
این قرار می دهد که موفقیت اقتصادی یک شهر بر استراتژی توسعه اقتصـادی سـنتی (مثـل اسـتخدام صـنعتی ،توسـعه
صادرات و توسعه نیروی کار) استوار نیست ،بلکه بیشتر درگـرو جـذب اسـتعداد خـالق اسـت ( Donegan & Lowe,

 .)2008نظریه فلوریدا در حالت کلی به دو بخش تقسیم میشود:
الف -نقش سرمایه انسانی خالق در رشد شهری و منطقهای :فلوریدا معتقد است در حال حاضر رشد اقتصـادی شـهرها و
مناطق در دست طبقه خالق ( )creative classاست .فلوریدا بیان میکند در اقتصاد خـالق ایـدهها و سـرمایه فکـری
جایگزین منابع طبیعی شدهاند و خالقیت انسانی منبع نهایی رشد اقتصادی است.
ب -ترسیم جغرافیای خالقیت (طبقه خـالق) در ایاالتمتحـده از طریـق تحلیـل فضـایی-مکـانی طبقـه خـالق در 50
متروپلیتن ایاالتمتحده آمریکا و مهمترین عوامل مؤثر بر این پخشایش (فتوحی مهربانی.)1395،
جغرافیای جدید خالقیت

فلوریدا بخش دوم نظریه خود به این صورت آغاز میکند :نظریه سرمایه انسانی محرز میسازد که افـراد خـالق ،نیـروی
عمده در رشد اقتصاد منطقهای هستند .از این چشمانداز ،رشد اقتصادی در مکانهای دارای افراد با تحصـیالت بـاال روی
خواهد داد .این نظریه این پرسش را میطلبد :چرا افراد خالق یا اعضـای طبقـه خـالق در بعضـی مکانهـا تجمـع پیـدا
میکنند؟ در دنیایی که مردم شدیداً متحرک هستند ،چرا آنها بعضی شهرها را بر بعضـی دیگـر تـرجیح میدهنـد و چـه
دالیلی برای این کاردارند .فلوریدا کلید فهم جغرافیای جدید خالقیت (پاسخ به سوا التی که چرا افـراد خـالق در بعضـی
مکانها تجمع پیدا میکنند؟ چرا آنها جذب برخی مکانها میشوند؟ و چه چیزی تصمیمات مکانیابی آنهـا را ترغیـب
میکند؟) و تأثیرات آن بر شاخصهای اقتصادی را در  3Tمییابد.
Technology
تکنولوژی

Talent
استعداد

Tolerance
مدارا گری

فلوریدا بیان میکند که اعضای طبقه خالق در مکانهایی که دارای هر سه این عوامل مهم هستند ،ریشه پیدا میکنند و
میگوید هرکدام از این عوامل الزم است اما بهتنهایی شرط کافی نیست .هر مکانی برای جذب افراد خالق و ایجاد ابـداع
و رشد اقتصادی باید هر سه اینها را باهم داشته باشد .بهعنوانمثال فلوریدا اشاره میکند کـه شـهرهای بـالتیمور ،سـنت
لوئیس و پترزبورگ باوجود داشتن مخازن عمیق فنّاوری و دانشگاههای درجه اول نتوانستند بهخوبی رشد کنند ،زیرا آنهـا
مایل نیستند که بهاندازه کافی برای جذب و نگهداری استعداد خالق بردبار و باز باشند (جدول .)1
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جدول شماره  .1ساختار نظریه فلوریدا
اقتصادی (اقتصاد خالق)

در اقتصاد خالق ایدهها و سرمایه فکری جایگزین منابع طبیعـی شـدهاند
(فلوریدا :خالقیت انسانی منبع نهایی رشد اقتصادی)

سرمایه انسانی خالق

جغرافیایی (تحلیل فضایی)

چرا طبقه خالق در بعضی از مکانها تجمع پیدا میکننـد و چـه چیـزی
تصمیمات مکانی طبقه خالق را ترغیب میکند؟ چرا آنها بعضی شهرها
را به بعضی دیگر ترجیح میدهند و چه دالیلی برای این کاردارند؟

جغرافیای خالقیت

بخش اول نظریه فلوریدا بر محور اقتصادی و رشد اقتصاد شهری و منطقهای بر پایه سرمایه انسانی خالق اسـت .بخـش
دوم مبنی بر تبیین عوامل مـؤثر بـر تصـمیمات مکـانی طبقـه خـالق ترسـیم جغرافیـای اقتصـادی جدیـد خالقیـت در
متروپلیتنهای ایاالتمتحده آمریکا است .در مرحله نهایی فلوریدا بعد از ترسیم و تحلیل جغرافیای خالقیت منـاطق مـادر
شهری ایاالتمتحده به این نتیجه میرسد که طبقه خالق بیشتر در مکانهایی حضور دارند و جذب مکانهایی میشـوند
که ازلحاظ توانایی ،تکنولوژی و تسامح در باالترین حد هستند و مدلی که بـرای مکانهـا بـرای دسـت یـافتن بـه رشـد
اقتصادی می دهد ،جذب حداکثر طبقه خالق از طریق ارتقاء شهر در سه متغیر توانایی ،تکنولوژی و تسامح اسـت .فلوریـدا
بهخصوص به عامل مدارا گری بسیار اهمیت میدهد و معتقد است در جذب طبقه خالق نقش اساسـی دارد ( Florida,
.)2005

روش پژوهش
این تحقیق بنا به ماهیت و روش پاسخدهی به مسئله تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است ..همچنین این تحقیق ازنظـر
هدف کاربردی است چرا که نتایم منتم از آن میتواند بیانگر توانها و ظرفیت و موانع و محدودیتهای کالنشهر تهران
در تحقق مفهوم شهر خالق و ترسیمکننده مسیری برای کالنشهر تهران در دستیابی بهعنوان شهر خالق باشد .در ایـن
تحقیق گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانه ای-اسنادی و پیمایشی صورت میگیرد .همچنین برای تجزیـهوتحلیل
دادهها از روش دلفی ( )Method Delphiو نرمافزارهای آمـاری همچـون  SPSSو  Excelاسـتفاده گردیـده اسـت.
همان طور که در بخش روش تحقیق اشاره گردید برای ارائه الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشـهر تهـران از روش
دلفی استفاده میگردد .جامعه آماری در این پژوهش کلیه پژوهشگران و دانشـگاهیانی اسـت کـه در زمینـه موردمطالعـه
دارای آثار پژوهشی و تحقیقاتی بودهاند .از بین جامعه آماری موجود  15نفـر بهصـورت غیـر تصـادفی هدفمنـد از طریـق
شناسایی آثار آنها در پایگاههای اطالعاتی و ارتباطگیری با آنهـا و آمـادگی آنهـا بـرای همکـاری انتخـاب شـدند .در
نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند بهجای به دست آوردن اطالعات از کسانی که بهراحتی در دسترس قرار میگیرند ،گاهی
اوقات ممکن است ضرورت یابد که اطالعاتی از افراد یا گروههای خاصی به دست آوریم ،یعنی انواع خاصی از افـراد کـه
قادر به ارائه اطالعات موردنظر ما هستند (جدول .)2
جدول شماره  .2مشخصات خبرگان تحقیق
درصد از کل
تعداد
درجه علمی
26/6
 4نفر
دکتـری تخصصــی
(عضو هیئتعلمی)
60
9
دانشجوی دکتری
13/3
2
کارشناس ارشد

کنترل روایی و پایایی دلفی آسان نیست .به عبارتی اگر اطالعات یا سؤاالت مشـابه بـه اعضـای پنـل دلفـی داده شـود،
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دستیابی به نتایم یکسان حتمی نیست .روایی تکنیک دلفی نیز موردبح است ،چنانکـه پژوهشـگر بـر توسـعه مراحـل
پیمایش یا ابزار تأثیری نداشته که در روایی ظاهری تأثیر دارد ،بااینوجود ،اگر اعضای شـرکتکننده در مطالعـه ،نماینـده
گروه یا حوزه دانش موردنظر باشند ،اعتبار محتوی تضمین میشود .البته شاید موارد باال به همه تحقیقات کیفی وارد بوده
و نباید دلفی را با رویکرد کمی (پوزیتیویستی) مورد قضاوت قرارداد.
بحث و یافتهها
سؤاالت اصلی پژوهش در پنم مؤلفه سرمایه انسانی و طبقه خالق ( 7سؤال) ،تنوع و تسامح ( 22سؤال) ،امکانات محیطی
( 18سؤال) ،فناوری ،تحقیق و توسعه ( 14سؤال) ،جهانیشدن ( 5سؤال) مطرح گردید و از خبرگان خواسـته شـد دیـدگاه
خود را در رابطه با هر یک از شاخصهای ابعاد مذکور با استفاده از طیف موجود در پرسشنامه ارائه دهند .با توجه بـه ایـن
اینکه یکی از اهداف مهم روش دلفی رسیدن به اجماع بین خبرگان است در پرسشنامه دور اول این اجمـاع بـا توجـه بـه
ضریب هماهنگی کندال ایجاد نگردید و پرسشنامه دور دوم جهت دستیابی بـه اجمـاع بـین خبرگـان تنظـیم گردیـد .در
پرسشنامه دور دوم ابتدا میانگین پاسخهای دور اول به همراه پاسخ هر فرد در مرحله قبل آورده شد تا خبرگان از تفاوت و
تشابهات نظر خود با میانگین نظر خبرگان آگاه گردند سپس از افراد خواسته شد نظر خود را مجدداً درباره هر یک از ایـن
شاخصها یا انتخاب یکی از گزینههای مقابل هر شاخص بیان کنند (جدول .)3
جدول شماره  .3میانگین پاسخ اعضای پانل در دور اول و دوم
شماره

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

مؤلفه

سرمایه انسانی و
طبقه خالق

تنوع و تسامح

شاخص

درصد جمعیت جوان در سن 24-15
جمعیت با تحصیالت عالیه
تعداد دانشجویان لیسانس و باالتر
سهم کارکنان و شاغالن خالق از کل شاغالن
تعداد قانونگذاران و مدیران
تعداد متخصصان
تعداد تکنسینها
مهاجرین واردشده از داخل کشور
مهاجرین واردشده از خارج کشور
درصد مهاجرین با مدارک عالی دانشگاهی
سهم دانشجویان خارجی از آموزش دانشگاهی
سهم زنان شاغل از کل شاغالن
درخواست مجوز رسانه و نشریات
سهم متولدین خارج از ساکنان شهر
آزادی و سانسور مطبوعات
تنوع ادیان
تنوع قومی-زبانی
نحوه برخورد با اقلیتها و نژادها
آزادی بیان
حقوق زنان
کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی
تعداد سازمانهای مردمنهاد
میزان مشارکت شهروندان در انتخابات

دور اول
میانگین
پاسخها
3/27
4/00
3/40
4/60
2/87
3/67
3/40
2/80
3/60
4/07
4/20
3/40
3/40
2/87
4/40
3/93
3/87
4/20
4/67
4/20
4/40
4/27
3/33

انحراف معیار
پاسخها
0/46
0/76
0/51
0/51
0/92
0/90
0/91
0/94
0/91
0/80
0/77
0/91
0/74
0/99
0/74
1/03
0/99
0/77
0/62
0/94
0/74
0/59
0/90

دور دوم
انحراف معیار
میانگین
پاسخها
پاسخها
0/45
3/25
0/00
4/00
0/51
3/44
0/50
4/63
0/45
2/75
0/00
4/00
0/50
3/38
0/50
2/63
0/48
3/69
0/48
4/31
0/50
4/38
0/51
3/56
0/48
3/31
0/48
2/69
0/51
4/56
0/58
3/75
0/50
3/63
0/50
3/38
0/45
4/75
0/62
4/38
0/52
4/50
0/50
4/38
0/50
3/38
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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حذف بوروکراسی عریض و طویل
سطح سهولت در شروع کسبوکار
معافیتهای مالیاتی برای صنایع خالق و شرکتهای
دانشبنیان
شفافیت اداری و مالی
کاهش فساد
تعداد مکانهای ورزشی
تعداد سینما
تعداد فستیوالها
امکانات محیطی
تعداد تئاتر و سالنهای کنسرت
تعداد کتابخانهها
تعداد نشریات
تعداد کتابهای چاپشده
تعداد موزه
تعداد هتل
تعداد دانشگاهها
تعداد چاپخانه
تعداد سالنهای فرهنگی-هنری
تعداد نمایشگاههای برگزارشده
تعداد مؤسسات گردشگری
تعداد آثار ثبتشده در یونسکو
تعداد آثار تاریخی
تعداد مقاصد برند گردشگری
سهم هزینه خانوارها در فرهنگ
درصد دارندگان کامپیوترهای شخصی
درصد کاربران اینترنت
کاربران اینترنت با پهنای باند باال
پارکها و مراکز علم و فناوری
تعداد مراکز دارای فعالیت تحقیق و توسعه
فناوری ،تحقیق و
محققان شاغل در تحقیق و توسعه
توسعه
سهم هزینه  R&Dاز تولید ناخالص داخلی (درصد)
تعداد اختراعات ثبتشده
صنایع با تکنولوژی برتر
سهم اقتصادی صنایع خالق
شرکتهای دانشبنیان
تعداد استارت آپها
میزان صادرات کاالهای فرهنگی
سرانه سرمایهگذاری در صنایع خالق
تعداد پروازهای بینالمللی (واردشده  +خارجشده)
تعداد مسافران بینالمللی (واردشده +خارجشده)
تعداد شهرهایی که از طریق پروازهای بینالمللی با این
جهانیشدن
شهر در ارتباطاند.
امکانات گردشگری (سرگرمی و تفریح ،خریدوفروش،
تور ،رستوران ،مکانهای دیدنی) در سطح بینالمللی
تعداد دانشجویان بینالمللی
میانگین انحراف معیارها
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0/68
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0/40
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4/00
4/13
4/27
4/20
4/20
4/33
4/47
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نتایم دورهای دوگانه دلفی نشان میدهد به دالیل زیر اتفاقنظر بین میان اعضای پانل حاصلشده است و میتـوان بـه
تکرار دورها پایان داد:
کاهش میانگین انحراف معیار دور دوم نسبت به دور اول ،میانگین انحراف معیار از  0/77در دور اول به  0/47در دور دوم
کاهشیافته است .همچنین ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ اعضای پانل در دور دوم  0/555محاسبه گردید .با توجـه
به اینکه تعداد اعضای پانل بیش از  10نفر بود ،لذا این میزان از ضریب کندال کامالً معنیدار بهحساب میآید .همچنـین
ازآنجاکه مقدار ضریب هماهنگی در دور دوم ( )0/555نسبت به دور اول ( )0/272به میزان  0/282افزایش پیداکرده ،لـذا
میتوان به دورهای دلفی پایان داد.
بهطورکلی در این بخش اعضای پانل  65شاخص را در تدوین الگوی مطلوب شـهر خـالق بـرای کالنـش شـهر تهـران
کلیدی تشخیص دادند .در این میان شاخصهایی که بر اساس نظر خبرگان تأثیری  E≥ 3را داشتند ،انتخـاب شـدند .بـر
همین اساس شاخصهایی همچون تعداد قانون گذاران و مدیران ،مهاجرین واردشـده از داخـل ،سـهم متولـدین خـارج از
ساکنان شهر و تعداد چاپخانه با توجه به نظر خبرگان و کمتر بودن از مقدار استاندارد حذف گردیدند.
نگاهی به نتایم دلفی نشان می دهد که تهران جهت حرکت به سمت تحقق شهر خالق و منتفع شدن از منافع آن ازجمله
به حرکت درآمدن چرخهای رشد شهری-منطقهای بهخصوص رشد اقتصادی باید در پنم مؤلفه سـرمایه انسـانی و طبقـه
خالق؛ تنوع و تسامح؛ امکانات محیطی؛ فناوری ،تحقیق و توسعه؛ و جهانیشدن خود را همطراز شهرهای خـالق جهـانی
سازد .همچنین یافتهها روشن میسازد که کلید تحقق شهر خالق وابسته به سرمایه انسانی خالق و نوآور است .در همین
راستا سه مسئله مهم در رابطه با طبقه خالق و نوآور را میتوان پرورش ،حفظ و جذب خالقیـت و طبقـه خـالق و نـوآور
دانست .این مدل را میتوان این گونه تفسیر کرد که تهران جهت حرکت به سمت شهر خالق نیازمنـد ایجـاد زمینـههای
پروش نیروی انسانی خالق و هدایت آنها به سمت مشاغل و صنایع خالق است .تهران تـا حـدودی در زمینـه پـرورش
نیروی انس انی خالق موفق عمل نموده و طیف وسیعی از نیروی جوان و با تحصیالت عالیه را در اختیار دارد کـه تعـدادی
از آنها در نقش طبقه خالق ظاهرشدهاند .اما سؤال ایـن اسـت کـه چـه عـواملی بـر پـرورش خالقیـت و طبقـه خـالق
تأثیرگذارند .برای پاسخ به این سؤال هر خالقیتی را میتوان از  4بعد موردبررسی قرارداد :فردی که ایـن خالقیـت را بـه
وجود میآورد؛ فرایندی که از طریق آنها خالقیت اتفاق میافتد؛ محصولی که از این خالقیت ناشی میشود و مکانی که
خالقیت در آن روی میدهد .البته تمام این عوامل بهصورت سیستمی بر همدیگر تأثیر و تأثر دارنـد و در ایـن بخـش بـا
توجه با ماهیت تحقیق تأکید بیشتر بر ابعاد محیطی-مکانی خالقیت است .از پـنم مؤلفـه موجـود در الگـوی پیشـنهادی
مؤلفههای امکانات محیطی ،تنوع و تسامح و شاخصهای زیرمجموعه آنها بیشترین نقش را در پرورش سرمایه انسـانی
خالق و نوآور دارند .مفهوم حفظ سرمایه انسانی خالق و نوآور بر این مهم تأکید میکند که بعد از پـروش ،ایـن سـرمایه
انسانی و طبقه خالق باید بکار گرفته شده و حفـظ گـردد .نیـروی انسـانی خـالق و نـوآور یکـی از مـوارد کـامالً پویـا و
انعطافپذیر در فرآیند تولید و رشد است .در همین راستا این نیروی انسانی خالق و نوآور تصمیمات مکانی خاصـی دارد و
مکانهای خاصی را جهت کار وزندگی انتخاب میکند .بدیهی است اگر مکانها (در اینجا تهران) نتواننـد ایـن انتظـارات
طبقه خالق را برآورده کنند در زمینه نیروی انسانی خالقی که پرورش دادهاند با مشکالت اساسی مواجه خواهد بود .کمـا
اینکه همهساله شاهد از دست رفتن تعدادی از نیروی خالق و نوآور در سطح ملی و تهران هستیم؛ امـا از بـین مهمتـرین
مؤلفههای مؤثر بر حفظ طبقه خالق میتوان به تنوع و تسامح؛ امکانات محیطی؛ فناوری ،تحقیـق و توسـعه اشـاره کـرد.
بح سوم موضوع جذب طبقـه خـالق اسـت .همـانطور کـه ذکـر گردیـد طبقـه خـالق در بـین عوامـل تولیـد دارای
انعطافپذیری است و مکانهای خاصی را برای کار وزندگی انتخاب میکند .روشن است که شـهرها و منـاطقی کـه بـه
دنبال جذب سرمایه انسانی و طبقه خالق هستند کامالً این موارد و انتظارات طبقه خالق را در نظر دارند .در ایـن زمینـه
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میتوان سیستم شهرهای ایاالتمتحده را مثال زد که توسعه خود و حتی ایاالتمتحده را مـدیون جـذب طبقـه خـالق از
سراسر جهان هستند ،آنها ابتدا این کار را از طریق جذب دانشجویان بینالمللی از طریق دانشگاههایشان انجام میدادنـد
و در حال حاضر از طریق مکانهای جذاب و شهرهای خالقی که انتظارات و ایدئالهای طبقه خالق را در نظر میگیرند،
انجام میدهند .اما برای درک صحیح موضوع جذب طبقه خالق در کالنشهر تهران و سطح ملـی و بینالمللـی بایـد دو
موضوع را در نظر داشت که ما در اینجا آنها را "مقیاس موردبررسی" و "سطح انتظارات" مینامیم .منظور از مقیاس در
این بخش سطح ملی و بینالمللی در زمینه جذب طبقه خالق توس کالنشهر تهران است .به این صورت که اگر تهران
بخواهد از طریق مدل فلوریدایی شهر خالق (حداکثر جذب طبقه خالق بینالمللی از طریق فراهم نمودن شرای مناسـب
زندگی برای طبقه خالق یا همان مدارا گری یا مدل شهرهای آمریکایی در جذب نخبگان از سراسر جهان) بهسوی شـهر
خالق برود ،ناموفق خواهد بود یا حداقل در کوتاهمدت موفقیت چندانی به دست نخواهد آورد ،البته بهاحتمالزیاد تهران در
جذب طبقه خالق داخل ایران موفق عمل میکند ولی درواقع با توجه به نتایم تحقیق و مسائل خاص ایدئولوژیک تقابـل
گرایانه با نظام اقتصاد جهانی ،تهران توانایی رقابت با شهرهای آمریکایی و اروپایی در جـذب طبقـه خـالق بینالمللـی را
ندارد .در زمینه مبح دوم "سطح انتظارات" باید اشاره داشت که طبقه خالق درگذر زمان بنا به ماهیت نیازهای خـویش
سطح انتظارات متفاوتی پیدا میکند .در ابتدا طبقه خالق به دلیل برتری تهران در مؤلفـههای امکانـات محیطـی ،حضـور
طبقه خالق ،تنوع و تسامح ،فناوری ،تحقیق و توسعه و همچنین افزایش درآمد از سـطح شهرسـتانها و اسـتانها جـذب
تهران می گردد .بعدها به دلیل تغیر نگرش ،سبک زندگی ،تأمین نیازهای اولیه و وجود برخی مشکالت احتمالی در تهـران
در تأمین انتظارات او به فکر تغیر مکان و انتخاب شهرهایی میافتد کـه بتوانـد بـه انتظـارات و نیازهـای او پاسـخ دهـد.
بهطورکلی میتوان مؤلفههای حضور طبقه خالق و تجمع آنها در یک مکان ،امکانات محیطی ،تنوع و تسامح ،فنـاوری،
تحقیق و توسعه و جهانیشدن را در جذب طبقه خالق مؤثر دانست .همچنین رابطه مؤلفههای مذکور با مبحـ سـرمایه
انسانی و طبقه خالق بهصورت خطی و علت و معلولی نیست .بهعبارتدیگر رابطه علت و معلولی نمیتواند تبیین روشـنی
از موضوع ارائه دهد .چراکه در این صورت رابطه بهصورت یکسویه است .درحالیکه اینجا بین مؤلفـهها ارتبـاط متقابـل
حاکم است .بهعنوانمثال خود حضور و وجود طبقه خالق در یک مکـان میتوانـد زمینـههای تنـوع و تسـامح ،امکانـات
محیطی ،فناوری ،تحقیق و توسعه و جهانیشدن را فراهم کند و در مقابل این مؤلفهها نیز به حضور بیشتر طبقه خالق در
شهر منجر میشود (شکل .)3

شکل شماره  .3تأثیر و تأثر مؤلفههای شهر خالق بر همدیگر

یافتهها و تحلیل های باال مسیری را در جهت ارائه الگوی شهر خالق متناسب با شرای تهران در جهت دستیابی به رشـد
شهری-منطقهای بهخصوص رشد اقتصادی ترسیم مینماید .قلب این الگو را سه کلیدواژه "طبقه خالق"" ،صنایع خالق
و دانشبنیان" و "گردشگری خالق" تشکیل مینماید (شکل .)4

تبیین الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشهر تهران

135

شکل شماره  .4سه مؤلفه اصلی تحقق شهر خالق در تهران

تحقق شهر خالق در تهران درگرو نیروی انسانی خالق و نوآور است .در این زمینه به نظـر میرسـد تهـران در پـرورش
طبقه خالق میتواند خود را به طراز شهرهای خالق جهانی رساند .وجود یک نیروی جوان بااستعداد و با تحصیالت عالیه
نویدبخش این موضوع است .در مورد جذب طبقه خـالق بینالمللـی نیـز بـا توجـه بـه نتـایم تحقیـق و مسـائل خـاص
ایدئولوژیک تقابل گرایانه با نظام اقتصاد جهانی ،تهران توانایی رقابت با شـهرهای آمریکـایی و اروپـایی در جـذب طبقـه
خالق بینالمللی را ندارد .مهمترین موضوعی که راهبرد تهران در آینده در سطح بینالمللی را تشکیل میدهد ،حفظ طبقه
خالقی است که پرورش داده یا از نقاط مختلف کشور به خود جذب کرده است .چراکه طبق شواهد همهساله شاهد خروج
تعداد زیادی از نیروی جوان خالق از تهران به سمت شهرهایی هستیم که در آن مکان بهصورت زیرکانهای جـذاب و بـا
توجه به انتظارات طبقه خالق طراحی گردیده است.

شکل شماره  .5الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشهر تهران جهت حرکت به سمت شهر خالق
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نتیجهگیری
هدف این تحقیق تدوین الگوی مطلوب شهر خالق برای کالنشهر تهران از طریق شناسایی ظرفیتها و موانع با استفاده
از نظرات خبرگان بود .در این تحقیق برای ارائه الگوی پیشنهادی از نظرات خبرگان در قالب روش دلفی استفاده گردیـد.
در این روش از خبرگان خواسته تأثیر  65شاخص در  5مؤلفه سرمایه انسـانی و طبقـه خـالق؛ تنـوع و تسـامح؛ امکانـات
محیطی؛ فناوری و تحقیق و توسعه؛ و جهانیشدن را درحرکت تهران به سمت شهر خالق را تعیین کننـد .بعـد از دو دور
اجرای پرسشنامه دلفی خبرگان به اجماع رسیدند و خبرگان  63شاخص را درحرکت تهران به سـمت شـهر خـالق مـؤثر
د انستند .بعد از کنکاش در الگوی پیشنهادی مشخص گردید که تهران جهت حرکت به سمت تحقق شهر خالق و منتفـع
شدن از منافع آن ازجمله به حرکت درآمدن چرخهای رشد شهری-منطقهای بهخصوص رشد اقتصادی باید در پنم مؤلفـه
سرمایه انسانی و طبقه خالق؛ تنوع و تسامح؛ امکانات محیطی؛ فناوری ،تحقیق و توسعه؛ و جهانیشدن خـود را همطـراز
شهرهای خالق جهانی سازد .از دل الگوی پیشنهادی سه راهبرد اصلی در قالب سه کلیـدواژه "طبقـه خـالق"" ،صـنایع
خالق و دانشبنیان" و "گردشگری خالق" استخراج گردید .در راهبرد طبقه خالق هدف پرورش ،حفظ و جذب سـرمایه
انسانی خ الق و نوآور است .اما اولویت با حفظ و نگهداری این سرمایه انسانی خـالق و نـوآور اسـت .چراکـه تهـران و در
مقیاس بزرگتر کشور ما همهساله تعداد زیادی از نیروی بااستعداد و نوآور را پرورش میدهد کـه از ابتـدا از زیرسـاختها،
امکانات و مزایایی (ازجمله آموزش رایگان) استفاده کردهاند که سرمایهبر بوده است .در همین راسـتا شـاهد هسـتیم کـه
همهساله تعدادی از این نیروی بااستعداد نوآور به دلیل موانع و محدودیتهایی که وجود دارد از کشـور خـارج میگـردد و
این سرمایه عظیم جذب مکانهایی میگردد که در آن مکان به طرز ماهرانهای برای جذب این استعداد طراحـی گردیـده
است .پس روشن است در سهگانه پرورش ،حفظ و جذب اولویت باید با حفظ این طبقه خالق باشد .راهبرد صنایع خالق و
دانش بنیان به دنبال افزایش سهم اقتصادی این صنایع از تولید ناخالص داخلی است .همچنـین جـذب حـداکثر گردشـگر
داخلی و خارجی نیز از هدف اصلی راهبرد گردشگری خالق است .در مؤلفه سرمایه انسانی و طبقه خالق هـدف افـزایش
سهم کارکنان و شاغالن خالق از کل شاغالن ،افزایش جمعیت با تحصیالت عالیه ،افزایش دانشجویان لیسانس و بـاالتر
و ایجاد زمینههای افزایش متخصصان است .در مؤلفه امکانات محیطی ایجاد زمینههای گسترش و تنوع مراکـز فرهنگـی
هنری همچون :سینما ،صندلی سینما ،فستیوالها ،نمایشگاههای بینالمللی ،تئاترها ،سـالنهای فرهنگـی-هنـری ،بهبـود
کمی و کیفی مکانهای وزشی ،بهبود کمی و کیفی کتابخانه ،افزایش فضاهای عمومی ،ایجاد زمینههای افزایش کمـی و
کیفی نشریات و کتابها و حمایت مؤلفان و مصنفان ،افزایش کمی و کیفـی موزههـا ،افـزایش کمـی و کیفـی هتلهـا و
امکانات رفاهی ،ایجاد زمینههای ثبت آثار تاریخی-فرهنگی در یونسکو ،افزایش کمی و کیفی مقاصد گردشگری ،فـراهم
نمودن زمینه افزایش هزینه خانوارها در فرهنگ و هنر مدنظر است .افزایش آزادی بیان ،افزایش و احترام به حقوق زنـان،
حذف بوروکراسی عریض و طویل ،افزایش سهولت در شـروع کسـبوکار ،معافیتهـای مالیـاتی بـرای صـنایع خـالق و
شرکتهای دانشبنیان ،شفافیت اداری و مالی ،کاهش فساد ،ترویم کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی ،افزایش کمی
و کیفی سازمانهای مردمنهاد ،افزایش مشارکت شهروندان ،تنوع ادیان ،تنوع قومی-زبانی ،مداراگری با اقلیتها ،آزادی و
عدم سانسور مطبوعات ،افزایش کمی و کیفی دانشجویان خارجی ،سیاست درهای باز به روی مهاجرین داخلی و خارجی و
فراهم نمودن زمینـههای جـذب مهـاجرین بااسـتعداد و خـالق و دارای تحصـیالت عالیـه ،تسـهیل فضـای کسـبوکار
شاخصهایی هستند که میتوانند در ساخت محیطی متنوع ،تاب آور و متسامح به تهران کمک کنند .در مؤلفـه فنـاوری،
تحقیق و توسعه ،هدف ،افزایش بسترهای دسترسی راحت و کمهزینه شهروندان به اینترنت و اینترنت با پهنای باند بـاال،
افزایش کمی و کیفی استارت آپها ،پارکها و مراکز علم و فناوری ،شتابدهندهها ،ایجاد بسترهای الزم برای حمایـت از
مالکیت معنوی و حمایت مخترعان در راستای افزایش ثبت اختراعات ،ایجاد بسترهای افزایش نقش صنایع با تکنولـوژی
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برتر از کل صنایع ،افزایش سرانه سرمایهگذاری در صنایع خـالق و شـرکتهای دانشبنیـان ،افـزایش بودجـه تحقیـق و
توسعه از تولید ناخالص داخلی و ایجاد زمینههای افزایش کمی و کیفی محققان شاغل در تحقیق و توسعه است .در مؤلفه
جهانیشدن نیز شاخصهای افزایش تعداد خطوط پروازی و پروازهای بینالمللی ،افزایش تعداد شهرهایی که با این شـهر
از طریق پرواز بینالمللی در ارتباطاند ،افزایش کمی و کیفی امکانات گردشگری (سرگرمی و تفـریح ،خریـدوفروش ،تـور،
رستوران ،مکانهای دیدنی) در سطح بینالمللی ،افزایش تعداد دانشجویان بینالمللی ،افزایش کمی و کیفی نمایشگاهها و
فستیوالهای بینالمللی ،فراهم نمودن زمینههای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی ،حضـور فروشـگاههای زنجیـرهای و
شرکتهای در مقیاس بینالمللی در شهر ،میزبانی رویدادهای ورزشی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بینالمللـی میتواننـد
کمککننده باشند .بهطورکلی این تحقیق به این نتیجه میرسد که تهران اگر خواهان تحقق شهر خالق و منتفع شدن از
منافع آن است باید سه راهبرد اصلی "طبقه خالق"" ،صنایع خالق و دانشبنیان" و "گردشـگری خـالق" را الگـو قـرار
دهد .اما دستیابی به سه راهبرد مذکور از طریق  5مؤلفه سرمایه انسانی و طبقه خالق ،امکانات محیطی ،تنـوع و تسـامح،
فناوری ،تحقیق و توسعه و جهانیشدن و زیر شاخصهای مربوط به آنها است که تأثیری مستقیم در تحقق سـه راهبـرد
مذکور دارند و زمینه حرکت تهران به سمت شهر خالق را فراهم مینمایند و قابلیت ایفای نقـش در سـطح بینالمللـی و
رقابتپذیری با شهرهای جهانی را به دست میدهد.
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