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چکیده
تأثیر شهرها در عرصه ملی و جهانی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است و دولتهای محلی با چالشهای مربوط به فناوری-
های جدید ،اقتصاد دانش ،تنوع فرهنگی و پایداری زیست محیطی رو به رو شدهاند .در همین راستا ظهور شهرهای یادگیرنده به
عنوان مکانی مناسب برای یادگیری مادام العمر و بستری ایدهآل جهت آموزش شهروندان خالق انکارناپذیر است و تحقق
شهرهای خالق را نوید میدهد که با تکیه بر نیروی پایدار خالقیت ،زمینه مشارکت دانایی محور شهروندان و تولید مداوم دانش را
فراهم میکند ،بنابراین بر اساس این رابطه متقابل و با ترکیب دانش مستمر شهر یادگیرنده و خالقیت شهر خالق دستیابی به
شهر پایدار میسّر خواهد شد .هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین شاخصهای شهر یادگیرنده و شهر خالق در رشت میباشد.
روش تحقیق توصیفی ،تحلیلی ،همبستگی و روش گردآوری اطالعات اسنادی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه است .جامعه آماری
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تحقیق گلوله برفی (زنجیرهای) است .جهت تحلیل فرضیه تحقیق از آزمونهای اسپیرمن و رگرسیون چند گانه استفاده شده
است .نتایج نشان میدهد که ارتباط آماری معناداری بین شاخصهای شهر یادگیرنده و شهر خالق وجود دارد (.)P > 0/01
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مقدمه
یادگیری شهری فرآیندی است که رفتار شهروندان را در جهت پاسخ درست به محیط شهری ،جهت میدهد و به آنها این
توانایی را میبخشد که در موقعیت های مختلف زندگی ،با انعطاف پذیری کامل عمل نمایند؛ در همین راستا در یک جامعه که
یادگیری مادام العمر یک واقعیت است ،یادگیری برای هر کس ،در هر زمان و در هر مکان قابل دسترس خواهد بود .همه مردم در
این جامعه یادگیری را میپذیرند و در تالش هستند تا بطور فع ال دانش و مهارت های خود را در طول زندگیشان توسعه دهند از
راهی که .1 :به رون ق اقتصادی و استانداردهای باالی زندگی و کیفیت زندگی منجر میشود .2 ،زندگی مردم را غنی میسازد و یک
حس غایی وکمال فراهم میآورد .3 ،به یک جامعه مقاوم و ایمن ختم میشود ( .)Longworth, 2006: 49یادگیری مداوم،
دارای کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در بر میگیرد و در پی آن است تا محیط های یادگیری خارج از مدرسه را با
محیط یادگیری درون مدرسه ارتباط دهد و مرزهای تصنعی یادگیری را از بین ببرد .یادگیری مداوم بیانگر آن است که هر محیطی،
بالقو ه یک محیط یادگیری است و در نتیجه مدرسه دیگر جایگاه منحصر تعلیم و تربیت نیست .آموزش مداوم دارای جامعیتی است
که کلیه ی اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در بر می گیرد .این نوع آموزش ،نظام آموزشی خاصی نیست ،بلکه بستری است که
هر طرح آموزشی جامع بر مبنای آن ایجاد میشود ،لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزای تشکیل دهندة نظام تربیتی
باشد ) .(Ebrahimzadeh, 1994: 19در همین راستا یک شهر یادگیرنده شامل یک شهر یا روستاست که تالش میکند تا
بیآموزد که چگونه خود را با تغییرات شگفت انگیز جهان سازگار سازد ( .)Candy, 2003:1به عبارت دیگر ،جامعه یادگیرنده ،یک
شهر ،شهرک یا منطقهای است که منابع خود را در همه بخشها بسیج میکند تا همه ظرفیتهای انسانی را در جهت پرورش رشد
شخصی ،حفظ همبستگی اجتماعی و ایجاد رفاه توسعه دهد ( .)Longworth,1999: 6شهر یادگیرنده شهری است که از طریق
فرآیندهای آموزشی مداوم (یادگیری مادامالعمر) به سمت توسعه پایدار حرکت میکند .یک شهر یادگیرنده ،شهری است با برنامهها
و استراتژی هایی برای تشویق رشد شخصی ،انسجام اجماعی و ایجاد سالمت پایدار از طریق توسعه پتانسیلهای انسانی همه
شهروندان و مشارکت بین همه سازمانها ( .)Longworth, 2006: 24بنابراین یک شهر یادگیرنده شهری است که منابع خود
را به طور موثر در همه بخشها بسیج میکند تا .1 :یادگیری فراگیر را از سطح پایه تا سطوح عالی ارتقا بخشد؛  .2یادگیری را در
خانوادهها و جوامع احیا کند؛  .3یادگیری را در محل کار آسان کند؛  .4استفاده از تکنولوژیهای مدرن یادگیری را توسعه دهد؛ .5
کیفیت و مزیت یادگیری را افزایش دهد؛  .6فرهنگ یادگیری را در طول زندگی پرورش دهد .با انجام این کار ،شهر یادگیرنده رشد
شخصی و انسجام اجتماعی ،برتری اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار را ایجاد و تقویت خواهد نمود ( International
 .)Conference on Learning Cities, 2013موسسه یادگیری مادام العمر یونسکو اعتقاد دارد که یک شهر یادگیرنده شهری
است که به طور موثر منابعش را در هر یک از بخشهای زیر به کار میبرد .1 :ترویج یادگیری فراگیر از آموزش پایه تا آموزش
عالی؛  .2باززنده سازی یادگیری در خانوادهها و جوامع؛  .3تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار؛  .4گسترش استفاده از
تکنولوژیهای مدرن یادگیری؛  .5افزایش مزیت و کیفیت یادگیری و پرورش یک فرهنگ یادگیری در طول زندگی؛ به طوری که
با انجام آن قدرت فردی و همبستگی اجتماعی ،موفقیت اقتصادی و فرهنگی و توسعه پایدار ایجاد و تقویت خواهد شد
(.)UNESCO, 2015: 9

با آن که ایده شهر یادگیرنده در طول تاریخ گذشته قابل ردیابی است ( ،)Longworth & Osborne, 2010مفهوم مدرن
شهرهای یادگیرنده ،در خالل کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (1)OECDبر روی یادگیری مادامالعمر آشکار شد و سپس
در دو عنوان شهرهای یادگیرنده و شهرهای آموزش دهنده2با کمترین ارتباط با یکدیگر توسعه یافت (.)Kearns, 2015:153
این گزارش تحت عنوان استراتژی های شهر برای یادگیری مادام العمر برای دومین همایش شهرهای آموزش دهنده در گوتنبرگ
منتشر شد ( . )OECD,1992این گزارش شامل هفت شهر آدالید (استرالیا) ،ادمونتون (کانادا) ،پیتزبوگ (آمریکا) ،بلوگنا (ایتالیا)،
وینا (استرالیا) ،گوتنبرگ (سوئد) و کاکه گاوا (ژاپن) بود که عملیاتی برای پیشرفت فرصتهای یادگیری مادام العمر برای شهروندان
خود اتخاذ کرده بودند .طرح یادگیری مادام العمر اروپا در چارچوب پروژهای تحت عنوان شهرهای یادگیرنده3انجام شده است .این
1. Organisation for Economic Co-Operation and Development
2. Educating City
3. Towards a European Learning Society
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پروژه یکی از اولین پروژههای شهریادگیرنده است که توسط کمیسیون اروپا بنیانگذاری شده است .این طرح یکی ازاولین پروژههای
سنجش ویژگیهای شهر یادگیرنده است که که پیشرفت  80شهر در اروپا را سنجیده است ( .)Bayat, 2011: 3در سال 2006
نورمن النگ ورث کتابی تحت عنوان"شهرهای یادگیرنده ،مناطق یادگیرنده 1،اجتماعات یادگیرنده(2یادگیری مادام العمر و دولت
محلی) تألیف نموده است .جین یانگ در سال  2012در تحقیقی تحت عنوان" توسعه شبکه شهرهای یادگیرنده و شاخص جهانی
شهر یادگیرنده" که توسط موسسه یادگیری مادامالعمر یونسکو منتشر شد ،مباحثی را در رابطه با ویژگیها و ضروریات مناطق
یادگیرنده عنوان میکند .در اکتبر  2013در شهر بیجینگ چین کنفرانسی با عنوان" کنفرانس بینالمللی شهرهای یادگیرنده با
هدف تجهیز شهرها برای ارتقای یادگیری مادام العمر برای همه ،برقراری عدالت اجتماعی ،ایجاد انسجام اجتماعی و توسعه پایدار
برگزار شد .بیات و همکاران در مقالهای تحت عنوان "شناسایی عوامل موثر در ایجاد شهر یادگیرنده در منطقه  6تهران" ،پنج متغیر
اصلی " ماموریت واستراتژی ،آموزش خالقیت و یادگیری ،رهبری و توانمندسازی (مشارکت) ،توسعه ارتباطات و نیروی کار دانشی را
در نهادهای یادگیرنده بررسی کردهاند.
اما تعریف شهرخالق بسیار فراگیر است .شهر خالق با بخشهای هنری که شهرها را زنده و پویا میسازند و به آنها ارزش واقعی
میبخشند ،در ارتباط است .بخش هایی مانند هنر گردشگری یا رخدادهای هنری ،تالش برای تحت کنترل درآوردن اثر اقتصادی
هنر و ایجاد شهرتی بین المللی برای شهر ،جذب افرادی که طبقه خالق نامیده می شود ،استفاده از هنر برای نمایش تنوع و ساخت
درک بین مردم ،ایجاد اقتصاد و صنایع خالق ،به رسمیت شناختن خالقیت پیشرو برای نوآوری و حتی اتخاذ یک رویکرد خالق
برای حل مسائل مدنی ( .)Coletta, 2008: 2در واقع مفهوم شهر خالق را میتوان رویکردی جایگزین برای احیای شهری و
اندیشه ای جایگزین برای نگاه به شهر دانست .به عقیده برخی ممک ن است اقتصاد و به عقیده برخی دیگر رفاه اجتماعی مهم باشد.
اما باید دانست که نقطه کانونی شهر خالق فرهنگ ،آموزش ،جو یا فضای خالقیت است .خالقیت در احیا و توسعه مجدد شهری
بسیار مهم است .به عبارتی دیگر شهرخالق تغییر از تولید کارخانهای به تولید فکری یا خالق و دوری از رویکرد دولت محوری به
حکمروایی یاهمکاری میان دولت ،مردم و شرکتها است ( .)Tajudeen, 2008: 60شهرخالق شهری است که به دلیل اهمیت
زیبایی شناختی و توانایی آن برای پرورش قوه ادراک و ارتباطات مورد احترام است .جایی که تنوع فرهنگی غنیمت شمرده شده و
بیان خالقیت در تمام اشکال آن مورد تشویق قرار میگیرد .فرض ابتدایی شهرخالق آن است که آدمهای عادی میتوانند کارهای
فوق العادهای انجام دهند ،فقط به شرط این که فرصت کافی در اختیارشان قرار گیرد .خالقیت در اینجا به مفهوم تخیل کاربردی
با استفاده ازکیفیتهایی ازجمله هوش ،قدرت ،اختراع و یادگیری مستمر است ( .)Saeidi, 2010: 7چارلز لندری درکار ارزندهاش
بر روی مفهوم شهرخالق ،معتقد است که شهرها یک منبع حیاتی دارند :مردم .در شهرهای مدرن خالقیت را باید جایگزینی برای
منابع طبیعی بومی و دسترسی به بازار تلقی کنند .او خاطر نشان میکند که امروزه بسیاری از شهرهای جهان با دورههای گذاری رو
به رو هستند که عمدتاً ناشی از نیروی جهانی شدن است .این گذارها از منطقهای به منطقه دیگر متفاوتاند .در مناطقی مثل آسیا
شهرها در حال رشد هستند و حال آنکه در مناطق دیگری مثل اروپا صنایع قدیمی ناپدید میشوند و ارزش افزوده در شهرها به
ندرت از طریق تولید صنعتی و بیشتر از طریق سرمایه معنوی (مالکیت معنوی) به دست میآید که در محصوالت ،فرآیندها و
خدمات تجلی مییابد ( .)Keyghobadi et al, 2008: 44همچنین شهر خالق یک مجتمع شهری را توصیف میکند که
فعالیتهای فرهنگی بخشهای مختلف آن یکی از مولفههای اقتصاد شهر و کارکرد اجتماعی آن را تشکیل میدهد .چنین
شهرهایی برمبنای یک زیرساخت فرهنگی و اجتماعی محکم بنا می شوند و به واسطه تسهیالت و امکانات فرهنگی ممتازشان،
مرکز ثقل اشتغال خالق و سرمایه گذاریها را به سمت خود جلب میکند ( .)Shahabiyan & Rahgozar, 2012:67بنابراین
شهرخالق مکانی است که مدیریت شهری در آن فرصت های توسعه را به طور عادالنه بین محالت شهری توزیع نموده است و
مدیریت خالق و مشارکت جو ،اساس حکمرانی خوب شهری را بنیان نهاده است و شهروندانی در این شهر زندگی میکنند که به
آگاهی الزم در مورد حقوق شهروندی خود دست یافتهاند و این امر سبب شده است که خود را در سرنوشت شهر خود مسئول بدانند
و در موقعیتهای مختلف خالقیت داشته باشند ،ازجمله درطراحی شهری ،بهداشت شهری ،آموزش شهروندی ،شهروندی فعال و...
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در باره پیشینه شهرهای خالق اولین بار دبور در سال  1967مبحثی به نام شهر تماشایی1یا شهر نمایش مطرح کرد .نظر او ظهور
پیش ازموعد ایده تلفیق فضای اقتصادی و فرهنگی درمقیاس انسانی به ویژه درموضوعاتی نظیر فضاهای مولد جدید ،مجموعههای
فرهنگی و به نمایش درآوردن محیطهای بصری که در مادر شهرهای اصلی جهان بسیارند ،میباشد ).(J.Eskat, 2006: 14
اولین کسی که بحث مناطق و شهرهای خالق را مطرح کرد ،ریچارد فلوریدا است .او در سال  2002اولین کتاب خود را با عنوان
کریتیوکلس (طبقه خالق) به چاپ رساند و پس از آن در سال  2005کتاب دیگری را برای تقویت موضوع با عنوان شهرهای شما
کجا هستند؟ منتشر کرد .در سال  2007نیز آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که فلوریدا مطرح کرده بود ،مباحثی را در ارتباط با
شهرها و مناطق خالق مطرح کرد .نظرات او شامل موارد زیر میباشد :چگونه میتوان مزیتهای رقابتی و ظرفیتهای موجود در
شهرها را به سمت خالقیت بیشتر پیش ببرد .آیا این امکان وجود دارد؟ حاال که فهمیدیم مزیتهای رقابتی و ظرفیتهای خالقیت
در یک شهر و یا منطقه چیست ،چگونه با استفاده از سیاستگذاریهای منطقهای آنها را تقویت کنیم؟ (. )Rafieyan, 2010:12
در ادامه به معرفی برخی از تحقیقات انجام شده در مورد شهر خالق ،پرداخته میشود (جدول .)1
جدول  .1تحقیقات انجام شده با محوریت شهر خالق
نویسنده

عنوان تحقیق

داکسبری ()2010

شهرهای خالق کانادا

هاسپرز ()2011

شهرهای خالق مکان های پرورش یافته
در اقتصاد دانش

پوراحمد و دیگران
()1395
فتوحی مهربانی و
همکاران ()1395

ارزیابی چالشها و فرصتهای ایجاد شهر
خالق در مناطق آزاد تجاری (مورد:
منطقه آزاد تجاری ارس)
شهر خالق و شاخصهای شهر خالق
ایرانی

ایراندوست و غالمی
زارچی ()1394

ارتقای فرصت حضور و مشارکت مردم با
استفاده از معرفی گونههای فضای
عمومی شهر خالق (مورد :شهر یزد)

ملک آبادی و
همکاران ()1393

سطح بندی مناطق پانزدهگانه شهر
اصفهان از لحاظ شاخصهای شهر خالق
با استفاده مدلهای برنامهریزی منطقهای

موسوی ()1393

رتبه بندی محالت شهر سردشت از نظر
حرکت به سوی خلّاقیت با تأکید بر تحقق
شهر خلّاق با استفاده از تاپسیس و ANP

قربانی و همکاران
()1392

شهرهای خالق رویکردی فرهنگی در
توسعه شهری

رحیمی و همکاران
()1392
شهابیان و رهگذر
()1391
خان سفید ()1391

شهر خالق (مبانی نظری و شاخصها)
محیط خالق
مدیریت شهری و شهر خالق

توضیحات
در این مقاله نویسنده پس از مفاهیم نظری شهر خالق به
برنامهها و چالشهای رو به روی چند شهر خالق در کانادا از
جمله ونکوور و تورنتو میپردازد.
دانش ،خالقیت و نوآوری نمیتواند بدون حضور دولتهای
محلی حاصل شود ،همان طوری که شهرهای خالقی چون
آستین ،اورسند و بارسلونا این حقیقت را نشان میدهند.
شاخصهای مورد بررسی :سیستمهای حمل و نقل متنوع،
مراکز علمی و آموزشی ،جاذبههای توریستی ،برگزاری
فستیوالهای فرهنگی ،هنری و ورزشی
محققان با روش دلفی ،به شناسایی شاخصهای شهر خالق
ایرانی پرداختهاند.
تحلیل اختالفی -ارزشی و یکنواخت معیارهای به دست آمده
از جمله سلسله مراتب فضای عمومی ،فضای چند منظوره و
مستعد و پاسخگوی نیاز مردم ،فعالیت و مشاغل نزدیک به
هم ،فضای مهیج و فرهنگ مشارکت نشان میدهد که شهر
یزد را میتوان به عنوان شهری با پتانسیل شهر خالق برای
معرفی گونههای جدید فضای عمومی در نظر گرفت.
مناطق پانزدهگانه شهراصفهان را با  12فاکتور از شاخصهای
شهر خالق رتبه بندی و سطح بندی کردهاند.
برای قرارگرفتن هر یک از محالت شهر در مسیر تحقق شهر
خلّاق ،استراتژیهایی چون تشکیل انجمن نخبگان واتاقهای
فکر نخبگان مدیریت شهر ،توزیع عادالنه خدمات و امکانات
علمی و فناوری ،اختصاص مکانهایی به طبقه خلّاق جامعه و
قرار دادن امکانات دسترسی به اینترنت برای طبقه خلّاق و
سایر شهروندان و  ...بسیار تأثیرگذار میباشند.
شهرخالق رویکردی فرهنگی در توسعه شهری است .در این
رویکرد شهر باید بتواند محیطی جذاب برای جذب و پرورش
استعدادها باشد .در این نگرش فرهنگ پایه اصلی توسعه
محسوب میشود و سایر بخشها از آن متاثر میگردد.
 بررسی مبانی نظری ،مفاهیم و شاخصهای شهر خالق حرکت تهران به سمت شهر خالقعرصههای دانشگاهی با توجه به حضور اندیشمندان و طبقه
دانشگاهی یکی از مهمترین فضاهای پرورش خالقیت است.
شهر خالق میتواند به شکل یک رویکرد نوین در مواجهه با
محیطهای شهری و اثرگذاری بر فرایندها،اهداف و روشهای
مدیریت و برنامهریزی شهری مد نظر قرار گیرد.
1. Spectacular City

تحلیلی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خالق  - ...امیرانتخابی و همکاران
کالنتری و همکاران
()1391

فضای جمعی و شهر خالق

کیقبادی و همکاران
()1387

شناخت صنعت فرهنگی
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فضا به طور اعم و فضای عمومی به طور اخص میتواند در
بروز خالقیت شهروندان موثر باشد و تحقق شهر خالق بدون
وجود فضای عمومی مطلوب امکان پذیر نخواهد بود.
 شناخت شهرهای خالق ،شبکهها و نواحی خالق شهرخالق از منظر زیرساختهای هنری و فرهنگی ،شهرخالق از منظر اقتصاد خالق ،شهرخالق از منظر حضور طبقه
خالق ،شهر خالق از منظر ترویج فرهنگ خالقیت.

امروزه با بزرگ شدن و پیچیده شدن شهرها و پدیدارشدن چالش های مدیریت ،شهرها به تدریج به البراتورهای تولید انواع راه
حل فناورانه ،مفهومی و اجتماعی برای مسائل ناشی از رشد تبدیل شدهاند ( .)Landry, 2000: 23در حال حاضر مشکالت و
معضالت جدید ،در دستور کار شهرها افزایش یافته است که تا حدودی نتیجه فروپاشی ریتمهای مشترک قدیمی از زندگی و کار بر
اساس کارخانه و اداره میباشد .در هر دورهای از گذار دست کم این نیاز حاد وجود دارد که فراتر از فرضیههای و روشهای کار به
ارث برده شده ،عمل و فکر شود ( .)Landry & Bianchini, 1997:10همچنین ناکارآمدی شیوههای سنتی مدیریت شهری و
شیوه های متمرکز برنامه ریزی ،دیگر پاسخگوی ذهن خالق شهروند قرن بیست و یکمی نخواهد بود و روشهایی الزم است که بر
مشارکت مردم در عرصه اداره شهر متکی باشد و این مشارکت بستگی به توانایی شهروندان در ارایه ایدهها و نوآوریها دارد که جز
از طریق آموزش درست و یادگیری پیوسته محقق نخواهد شد .بنابراین ما نیازمند شهرهای یادگیرندهای1هستیم که آموزش مستمر
ساکنینش را مد نظر قرار دهد و شهروندانی را آموزش دهند که نوآور و خالق باشند و در پاسخ به نیازهای خود ،ایده جدیدی بکار
برند و مسبب ایجاد شهرهای خالق شوند؛ یعنی برای توسعه خالقیت باید شهروندان و مدیران شهری به درک و فهمی برسند که
زمینه خالقیت در نظام آموزشی کشور تحت عناوین آموزش رسمی و غیر رسمی خارج از مدرسه فراهم شود .نظامی که بر پایه
دانش روز و فراگی ر برای همه سنین استوار باشد و بتواند با استفاده از تجارب جهانی و بومی سازی آن در جهت ترویج خالقیت گام
بردارد و شهروندان دانشی را تربیت کند که نیازهای خود را بر اساس اقتصاد دانش محور تأمین نمایند.
چرا که شهر یک زمینه جمعی ساخته شده از ابعاد کوچک و بزرگ و شامل پتانسیلهای غیر قابل تصور برای ساختن دانش ،در
دسترس قرار دادن و گسترش آن است .شهر می تواند یک وسیله قوی برای آموزش ،بلوغ و مسئولیت پذیری ،زندگی جمعی و
شهروندی ،طرحریزی و ارزش گذاری زندگی ،ظرفیت همکاری در مکانها و زمانهای موجود باشد .تعریف اشکال جدید یادگیری
که باید با انتظارات باال مرتبط شود ،سعی دارد نه تنها تعلیم به روز و حرفه ای را تضمین کند ،بلکه ترویج آگاهی از شهروندی فعال،
برای مشارکت در زندگی اجتماعی ،توسعه مکان هایی که شهروندان خود مسئول فرایند یادگیری مادامالعمرشان باشند و بتوانند
دانش مفید برای زندگی اجتماعی بهتر بدست آورند ،را تضمین میکند .شهر یادگیرنده ،محصول توسعه ساختارها و فرآیندهای نوآور
است .اینکه چگونه منابع یادگیری همه بخش های اجتماع (شهری ،اقتصادی ،آموزشی ،عمومی و داوطلبانه) بسیج شوند .در واقع
یک شهر یادگیرنده نیازهای یادگیری محلش را از طریق مشارکت شناسایی میکند .قوتهای روابط نهادی و اجتماعی را برای
ایجاد تغییر فرهنگی در ادراک از ارزشهای یادگیری انسان استفاده می کند .شهرهای یادگیرنده آشکارا یادگیری را به عنوان یک
روش ترغیب انسجام اجتماعی ،احیاء میکنند و توسعه اقتصادی را که شامل همه بخشهای اجتماع میشود از طریق محدودهای از
منابع که آنها در کنار هم میآورند ،بکار میبرند ( .)Bayat, 2011:3به عبارتی شهرهای دانشی و به تبع آن شهرهای یادگیرنده
محیطهایی برای کسب دانش ،بروز خالقیت و شهروندی فعال میباشند ،چون شهروندان در این گونه شهرها به طور دایم بر دانش
خود از طریق مشارکت در فرآیندهای یادگیری مادامالعمر2میافزایند ،بدیهی است پرداختن به شهرهای خالق3به عنوان نتیجه و
خروجی شهرهای دانش بنیان و جوامع یادگیرنده در عصر خالقیت و بروز دانشهای نوین ،ضروری به نظر میرسد .شهرخالق
مکانی است که در عصر توسعه با تمرکز بر نیروی بی پایان و فراگیر خالقیت و مشارکت دانایی محور شهروندان و با تأکید بر
فراهم نمودن منابع و امکانات برای گسترش صنایع خالق سعی در هر چه بهتر نمودن کیفیت زندگی در شهرها و باز تعریف هویت
شهروندان دارد ( .)Akbari motlagh, 2011:1هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوالهای میباشد :آیا بین شاخصهای شهر
1. Learning city
2. Life long Learning
3. Creative City
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یادگیرنده و شهر خالق در شهر رشت ارتباط معناداری وجود دارد؟ به نظر میرسد یکی از تفاوتهای اساسی این پژوهش با
تحقیقات پیشین ،ایجاد رابطه میان شهرهای یادگیرنده و شهر خالق میباشد که به نو عی مکمل یکدیگر هستند و به امر یادگیری
به عنوان پیش زمینه بروز خالقیت و تربیت طبقه خالق توجه دارد.

شکل  .1مدل نظری تأثیر شاخصهای شهر یادگیرنده بر شهر خالق

روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ،از نظر ماهیت و روش توصیفی  -تحلیلی ،همبستگی مبتنی بر توزیع
پرسشنامه می باشد؛ بدین صورت که پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مبانی نظری در رابطه با موضوع تحقیق ،شاخصهای شهر
یادگیرنده و شهر خالق طراحی و سپس درقالب طیف لیکرت باگزینههای (خیلیکم=کد( ،)1کم=کد( ،)2متوسط=کد( ،)3زیاد=کد،)4
(خیلیزیاد=کد )5در پرسش نامه گنجانده شده و در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفت .جامعه آماری شامل کارشناسان سازمانها
و ادارات شهر رشت می باشد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  367نفر تعیین گردید و سرانجام  353عدد پرسشنامه جهت
تجزیه و تحلیل وارد نرمافزار  SPSS22گردید .روش ن مونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره
ای) میباشد 1.برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است (جدول  .)1جهت سنجش روایی ابزار اندازه
گیری از روایی محتوایی بهره گرفته شده است .روایی محتوایی (صوری) معموال توسط افراد خبره در موضوع مورد مطالعه تعیین
میشود؛ به همین منظور پرسشنامه تحقیق در اختیار جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان رشتههای مرتبط با موضوع قرار گرفت
و پس از اصالحات الزم در بین نمونه آماری توزیع گردید .شاخصها و زیر شاخصهای مورد استفاده در پژوهش حاضر در جدول
) (1مشخص می باشد.

 : )Snowball Sampling( .1فن نمونه گیری که مستلزم یافتن مشارکت کنندگان برای پروژه تحقیقاتی از طریق درخواست از مشارکت کنندگان فعلی برای پیشنهاد افراد
دیگری است که شاید مایل به مشارکت در پروژه باشند (.)Hay, 2013: 258
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جدول  .2شاخصها و مولفههای پژوهش
مفهوم

شاخص
شاخص معنوی
شاخص دانشی
شاخص اجتماعی

شهر یادگیرنده

شاخص اقتصادی
شاخص سیاسی
شاخص زیست محیطی
انعطاف پذیری
ابتکار

شهر خالق

خطرپذیری
رهبری

زیر شاخص
تعالی اخالقی ،تعدیل عواطف ،کرامت و عزت نفس
یادگیری مادام العمر ،کنجکاوی و پرسشگری ،نوآوری و
خالقیت ،آینده نگری و برنامهریزی ،تفکر انتقادی،
خودکنترلی ،خلق و انتقال دانش
مهارت ارتباطی ،مشارکت اجتماعی ،تحولگرایی
اجتماعی ،وفاق و همدلی ،قانونگرایی ،مسئولیت پذیری
کارآفرینی ،بهره وری ،عدالت اقتصادی ،انضباط مالی
درک و فهم سیاسی ،اقتدار شهری ،وحدت سیاسی
زیست بوم شهری ،منابع طبیعی
رفتار مناسب مدیران شهر ،تصمیم گیری منعطف ،تحقق
برابری اجتماعی
تکنولوژی مناسب ،برندسازی شهری ،عملکرد فرامنطقه
ای شهریی،
شجاعت در انجام امور ،مدیران ساختار شکن،
تخصص متناسب مدیران ،تفکر خالقانه ،مشارکت
نخبگان ،حکمروایی خوب

مقدار آلفای کرونباخ
0/79
0/76
0/83
0/8
0/71
0/75
0/85
0/87
0/78
0/7

Source: Rahimi et al (2013), Abdollahpour et al (2012), Divandari et al (2012), Ghafari & Afrooz (2014),
Aghajani & Khalili (2012), Molayi et al (2012), Barati & Sameni (2011), Bayat et al (2013),Jabbari (2007),
Rastemoghaddam & Abbaspour (2011), Malekiniya & Bojani (2009), Berridge (2006), Longworth (2006),
Hamilton & Jordan (2010), Simmie(2005), Di Sivo & Ladiana (2010), OECD (1992), Reghenzani & Kearns
(2012), Simmie (2012).

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهر رشت در مرکز جلگه گیالن در محدوده ی بین  49در جه و  35دقیقه و  45ثانیه طول شرقی و  37درجه و  16دقیقه و 30
ثانیه عرض شمالی واقع شده است .مساحت آن حدود  10240هکتار است .شهر رشت ،مرکز شهرستان و استان گیالن است که
خود در بخش مرکزی شهرستان واقع شده است و از شمال به دهستانهای حومه و پسیخان ،از شرق به دهستانهای سنگر و
اسالمآباد و سراوان ،از غرب به شهرستان شفت و از جنوب به شهرستان رودبار محدود میشود (Engineering Company
 (Tarho & Kavosh, 2007: 6جمعیت این شهر در سرشماری سال  ،1390معادل  639951نفر بوده است.

شکل  .2موقعیت شهر رشت در شهرستان و استان گیالن
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یافتهها و بحث
بررسی پرسشنامهها نشان میدهد که از بین  353نفر پاسخگوی پژوهش حاضر 240 ،نفر ( 68درصد) مرد و  113نفر ( 32
درصد) زن میباشند 50 .نفر ( 14/2درصد) در گروه تحصیلی فوق دیپلم 197 ،نفر ( 55/8درصد) در گروه لیسانس 80 ،نفر (22/7
درصد) دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و  26نفر ( 7/4درصد) شامل دارندگان مدرک دکترا میباشند 31/7 .درصد از اعضای نمونه
وضعیت ارایه ی خدمات آموزشی در شهر رشت را ضعیف 24/1 ،درصد آن را متوسط و  44/2درصد خوب ارزیابی کردهاند.
جدول  .3آمار توصیفی گویههای شهر یادگیرنده (متغیرهای مستقل تحقیق)
شاخص

مولفه

شاخص معنوی

تعالی اخالقی

تعدیل عواطف
کرامت و عزت
نفس

کنجکاوی و
پرسشگری

آینده نگری و
برنامهریزی
شاخص دانشی

نوآوری و
خالقیت
تفکر انتقادی

خودکنترلی

یادگیری مادام
العمر

مهارت ارتباطی
شاخص اجتماعی
مشارکت
اجتماعی

انحراف

گویه

میانگین

تواضع فروتنی مردم
دوری از فساد
تعهد به امر به معروف و نهی از منکر
روابط صمیمی بین اساتید و دانشجویان
صبوری و مستمر بودن یادگیری
روحیه بخشش در انتشار علوم
ارزش قائل برای انسان
اعتماد به نفس در بین مردم
ایمان و توکل بخدا
برنامه درسی مراکز آموزشی
محور آموزشی دانشگاهها
روحیه پرسشگری و التزام به یادگیری

3/08
3/6
3/52
3/64
3/44
3/34
3/76
3/08
3
3/36
2/96
3/24

تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شهری

3/04

1/07

برنامهریزی برای آینده شهر
اجرای هوشمند برنامههای شهری
چشم انداز آینده شهر به عنوان یک شهر یادگیرنده
شناسایی نیازهای آینده ی شهر
روحیه ی ابتکار و نوآوری در بین شهروندان
حمایت از افراد خالق و مبتکر
طراحی خالق شهری
انتقادپذیری مدیران شهری
روحیه نقادی شهروندان
نقد برنامه ریزی شهری توسط مردم
توان اداره امور شخصی توسط مردم
روحیه آموختن مستقل در مردم
کاربرد مهارتهای تصمیم گیری در آموختن علوم
انگیزه یادگیری فعال ،مشارکتی و تعاملی
تاکید مدیران بر یادگیری شهروندان
کیفیت آموزش معلمان و دسترسی به مراکز آموزشی
آموزش نیروی کار به طور مستمر
تأمین برنامههای آموز شی برای همه سنین
توانایی بر قرار کردن با دیگران
ارتباط با سازمانهای شهری
استفاده از شبکههای اجتماعی در امر یادگیری
زیرساختهای اینترنتی شهر
اشتراک گذاری دانش در بین شهروندان
ایجاد انسجام اجتماعی در شهر
مشارکت داوطلبانه درامور شهری

2/88
243
2/59
2/88
2/96
2/56
2/44
3/08
2/92
2/69
3/48
3/28
3/12
3/3
2/53
2/16
2/4
2/88
2/45
3/44
3/16
3/01
2/85
2/56
2/08

1/18
0/991
1/16
0/857
0/89
1/05
1/2
1/13
1/35
0/882
1/2
1/21
0/998
1/08
0/95
0/925
0/94
1/06
1/16
1/02
0/789
0/849
0/864
0/851
0/89

معیار
1/42
1/05
1/02
1/12
1/01
0/935
1/07
1/09
1/12
1/12
1/18
1/06

تحلیلی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خالق  - ...امیرانتخابی و همکاران

تحول گرایی
اجتماعی

قانونگرایی
مسئولیت
پذیری
کارآفرینی

شاخص اقتصادی

بهره وری
عدالت اقتصادی

انضباط مالی

درک و فهم
سیاسی
شاخص سیاسی
اقتدار شهری
وحدت شهری

زیست بوم
شهری
شاخص زیست
محیطی
منابع طبیعی
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اطالع رسانی به مردم در رابطه با برنامهریزیهای شهری
کار گروهی و تعاون بین مردم
رقابت سازنده در امر یادگیری
توانایی مدیران در خلق تغییرات اجتماعی
آمادگی سازمانهای شهری در رویارویی با چالش های شهری

3/39
3/12
3/56
3/44
3/24

1/04
1/17
1/02
0/987
0/907

احترام اقلیتهای قومی ،مذهبی

2/92

0/87

رعایت قوانین و مقررات شهری
رعایت حقوق شهروندان به عنوان یک هنجار اجتماعی
ایجاد شهر امن
نقش پلیس در پایداری امنیتی شهر
احساس مسئولیت نسبت به آینده ی شهری
تناسب مسئولیت افراد با توانایی و سطح تحصیالت
نقش نهادهای شهری به عنوان نهادهای کارآفرین
آموزش مهارتهای کارآفرینی در بین شهروندان
وجود فرصتهای شغلی متناسب با جمعیت فعال شهر
امکانات فعالیتهای خود اشتغالی
روحیه ی کسب مهارت در بین جوانان
تبدیل دانش به مهارت و فناوری
فرهنگ استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی
تالش برای کاهش فقر و تبعیض در شهر
پرداخت اعتبارات بانکی به طور عادالنه
توزیع درآمد و ثروت به طور عادالنه
دسترسی به امکانات شهری به طور عادالنه

3/26
3/6
2/47
3/06
3/4
3/04
3
3/46
2/84
2/4
2/52
2/55
3/12
2/45
2/56
2/76
2/88

1/22
0/975
0/978
1/09
1/14
0/862
0/788
1/19
1/18
1/12
1/23
1/16
1/45
0/826
0/943
1/06
1/3

روحیه ساده زیستی و قناعت در بین شهروندان
دوری از فساد اداری
تخصیص بودجههای آموزشی جهت آموزش همه گروههای
سنی ،جنسی و گروههای ویژه (معلولین ،سالمندان ،بیماران
خاص و)...
اطالع شهروندان از نظام اداره شهر
تلقی آزادی سیاسی به عنوان حقی مسلم
شناخت دیدگاههای احزاب سیاسی
مشارکت در امور سیاسی شهر
افتخار به تاریخ و هویت شهر
وجود مشاهیر علمی ،مذهبی و سیاسی شهر
پایبندی به عناصر هویت ملی
توانایی انجام مذاکره و رسیدن به وفاق در بین مدیران شهری
حل تعارضات از طریق مذاکره و گفتگو در بین مدیران شهری
الگوی صحیح تولید و مصرف
کسب دانش و آگاهی از زیست بوم شهری
روشهای صحیح زباله و بازیافت مواد
یادگیری عادتهای حفظ محیط زیست شهری
آموزش شیوه های کاهش آالیندهها توسط رسانههای جمعی
آشنایی با تواناییهای اکوسیستم محلی
آموزش راههای حفظ منابع طبیعی
آموزش آثار سوء استفاده از محیط زیست طبیعی
جلوگیری از آلودگی رودخانهها

3/51
3/04

0/87
1/14

2/94

1/07

3/02
2/99
2/96
3/09
3/39
3/48
3/67
3/63
3/52
3/67
3/56
3/35
3/32
3/6
3/12
3/84
3/7
2/48

0/892
1/21
1/15
0/976
1/06
1/14
1/12
1/07
1/26
1/05
1/34
1/14
1/09
1/16
0/846
1/10
0/789
0/957
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جدول  .4آمار توصیفی گویه های شهر خالق (متغیر وابسته تحقیق)
شاخص
انعطاف پذیری

رهبری

خطرپذیری

ابتکار

گویه
تصمیم گیری منعطف مدیران شهری
انعطاف پذیری در مواقع بحران
توجه به مشارکت شهروندان
تعامل مدیران شهری با جامعه دانشگاهی
برنامه ریزی شهری در سناریوهای مختلف
کارایی مدیریت شهری در رهبری سازمانی
کارایی مدیریت شهری در رهبری محلی
برخورداری از قدرت اثربخش (جدای از قدرت رسمی)
برخورداری از رهبری مدیران ریسک پذیر
مدیریت جسورانه و شجاعانه
حمایت از نخبگان و برنامه های ریسک پذیر
ابتکار عمل مدیریت شهری در هنگام مشکالت
استفاده از تکنولوژی مناسب
ابتکار عمل مدیریت شهری در طراحی شهری
استفاده از ایده های خالقانه در توسعه ی شهری

میانگین
2/88
2/52
2/6
2/44
3/16
3/12
2/87
2/81
2/72
2/8
2/76
2/72
3/01
2/32
2/78

انحراف معیار
1/07
0/853
1/05
1/13
0/945
0/763
1/13
0/851
0/958
0/8
1/1
1/07
0/98
1/22
0/937

برای پاسخ به سوال "آیا بین شاخص های شهر یادگیرنده و شهر خالق ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟" از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شده است .این آزمون که به ضریب همبستگی رتبهای (رو) اسپیرمن معروف است ،یک ضریب همبستگی بر
اساس رتبه نمرات یا داده ها است که میزان همبستگی بین دو متغیر در سطح ترتیبی را اندازهگیری میکند ( & Habibpour
 .)Safari, 2009:458نتایج این آزمون نشان می دهد که بین شاخص معنوی شهر یادگیرنده با هر چهار شاخص شهر خالق
رابطه آماری معناداری وجود دارد ،به این صورت که شدت همبستگی بین شاخص معنوی شهر یادگیرنده و شاخص انعطاف پذیری
شهر خالق  0/537میباشد که درسطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99از لحاظ آماری معنادار است؛ یعنی هر چقدر مولفه
های معنوی در سطح شهر رشت توسط مردم و مدیریت شهری بیشتر رعایت گردد ،به همان میزان شاخص انعطافپذیری که با
متغیرهایی چون رفتار متناسب مدیران با مردم ،تصمیم گیری منعطف ،مشارکت بیشتر مردم در امور شهر و رعایت برابری اجتماعی
ارزیابی شده است ،بهتر و مناسبتر حاصل میشود .شدت همبستگی بین شاخص معنوی و شاخص ابتکار شهر خالق 0/468
میباشد که در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99معنادار است و میزان ضریب همبستگی بین شاخص معنوی شهر
یادگیرنده و شاخص خطرپذیری  0/324می باشد که این رابطه نیز در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99معنادار است.
م قدار ضریب همبستگی اسپیرمن بین شاخص معنوی و شاخص رهبری شهر خالق  0/120میباشد که در سطح خطای کمتر از
 0/01و با اطمینان  0/99این رابطه معنادار است .بین شاخص دانشی شهر یادگیرنده و شاخصهای شهر خالق نیز رابطه آماری
معناداری وجود دارد؛ به طوری که همه این روابط در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99از لحاظ آماری معنادار است.
قویترین رابطه بین شاخص ابتکار و شاخص دانشی با مقدار  0/641وجود دارد و ضعیفترین رابطه بین شاخص رهبری با شاخص
دانشی شهر یادگیرنده به میزان  0/26وجود دارد .رابطه آماری بین شاخص اجتماعی شهر یادگیرنده و شاخصهای شهر خالق نیز
در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99معنادار میباشد .قویترین رابطه مربوط به شاخص ابتکار شهر خالق با شاخص
اجتماعی به میزان  0/527می باشد و ضعیف ترین رابطه مربوط به شاخص رهبری شهر خالق به میزان  0/129میباشد .شاخص
اقتصادی شهر یادگیرنده نیز با شاخص های شهر خالق رابطه آماری معناداری دارد؛ به این صورت که بیشترین مقدار این رابطه
مربوط به شاخص رهبری شهر خالق و شاخص اقتصادی میباشد ( .)R=0/590شاخص سیاسی شهر یادگیرنده نیز با شاخصهای
شهر خالق ارتباط آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99دارد که بیشترین میزان این رابطه شاخص
سیاسی و شاخص ابتکار میباشد.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که شهر یادگیرنده و شهر خالق رابطهای دوسویه با یکدیگر دارند و تحقق هر
یک از این دو شهر ،پایه و اساس دیگری است؛ جنبش شهریادگیرنده یک پدیده جدید در حال نمایش در شهرها ،شهرکها و
مناطق جهان است و به شکلی بالقوه یکی ازقویترین و مهم ترین جنبش های زمان آشفته ماست .اغلب مدیران شهری ممکن
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است در مورد آن شنیده باشند .در واقع مدیران محلی و منطقهای درک کردهاند که آینده موفقتر وابسته به توسعه سرمایه انسانی
و اجتماعی درونشان است و کلید این توسعه یادگیری است .این به معنای القای عادت یادگیری تا جای ممکن به شهروندان و
تقویتشان برای اتحاد در ساختن اجتماعاتشان به عنوان جامعه یادگیرنده است ( .)Longworth, 2006: 1بنابراین موجودیت
انسان ها به عنوان بخشی از محیط در حال تغییر نیازمند تعریف مفاهیم جدید شهروندی است .چنین موقعیتی به آگاهی از یک
تحول ضروری به سوی جامعه ی یادگیرنده فراخوانده میشود ،جامعهای که یادگیری در آن مستمر و مادامالعمر است ( Di sivoa,
 .)2010:535از طرف دیگر امروزه د ر مدیریت شهری جدید و حکمرانی خوب شهری بحث مشارکت فعال شهروندان از اهمیت
ویژه برخوردار می باشد .در اینجا نباید فراموش کرد که شهروندان در درجه اول باید آگاهی الزم را از حقوق شهروندی خود داشته
باشند و دوم آن که توانایی و علم کافی در ارایه ایدههای خالق برای م شارکت در امور شهری را دارا باشند که مسلما هر دوی این
ملزومات ،جز از طریق آموزش شهروندی در محیط های شهری امکان پذیر نخواهد بود و قبل از هر چیز ظهور شهرهای یادگیرنده
را می طلبد .با ایجاد شهرهای دانش بنیان و اهمیت یافتن یادگیری در همه جای شهر (مرکز خرید ،پارک ،دانشگاه ،مدارس و)...
فرهنگ یادگیری را برای همه در شهر به وجود میآید و نخبگان خالق زمینه بروز و ظهور مییابند و شهر در مسیر تکاملی خود با
نیروی خالقیت همه شهروندان ،مدیریت خالق و محیط شهری خالق ،تبدیل به شهر خالق میشود که همه بخشهای آن با
خالقیت طبقه نخبه ،اداره می شود .همچنین راهبرد شهر خالق ،ایفای نقش رهبری در بین تمام اجزای سیستم شهری است و
طوری جهتگیری شده تا در پیدا کردن روش های کارآمد برای ایجاد یک محیط همکاری و بر همکنشی و دعوت از شهروندان
برای مشارکت در فعالیتهای فرهنگی مناسب باشد ( .)Ebrahimi, 2008: 5بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شهروندان در
محیط شهر یادگیرنده یاد می گیرند که چگونه بیآموزند و خود را برای شهروندی فعال آماده سازند و در شهر خالق این یادگیری
تبدیل به مشارکت خالقانه میشود .تفاوتی که میتوان بین مشارکت شهروندان در شهر یادگیرنده و شهر خالق قائل شد این است
که در شهر یادگیرنده شهروندان تالش می کنند تا از طریق مشارکت در یادگیری و آموزش درست ،آگاهی و توانایی برای ارایه نظر
پیدا کنند و در شهر خالق این توانایی به منصه ظهور میرسد و خود را به بهترین نحو در مدیریت شهری نشان میدهد.
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین شاخصهای شهر یادگیرنده و شاخصهای شهر خالق
شاخصهای شهر خالق
شاخصهای شهر یادگیرنده
شاخص معنوی شهر
یادگیرنده
شاخص دانشی

شاخص اجتماعی

شاخص اقتصادی

شاخص سیاسی

شاخص زیست محیطی

شدت همبستگی
سطح معنی داری
تعداد
شدت همبستگی
سطح معنی داری
تعداد
شدت همبستگی
سطح معنی داری
تعداد
شدت همبستگی
سطح معنی داری
تعداد
شدت همبستگی
سطح معنی داری
تعداد
شدت همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

شاخص
انعطاف پذیری
**

0/537
0/000
353
**0/543
0/000
353
**0/418
0/000
353
**0/566
0/000
353
**0/382
0/000
353
**0/536
0/000
353

شاخص
ابتکار
**

0/468
0/000
353
**0/641
0/000
353
**0/496
0/000
353
**0/520
0/000
353
**0/562
0/000
353
**0/694
0/000
353

شاخص
خطرپذیری
**

0/324
0/000
353
**0/516
0/000
353
**0/527
0/000
353
**0/429
0/000
353
**0/291
0/000
353
**0/518
0/000
353

شاخص رهبری
**

0/120
0/000
353
**0/260
0/000
353
*0/129
0/015
353
**0/590
0/000
353
*0/138
0/031
353
**0/217
0/000
353
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در ادامه مدل رگرسیونی چندگانه برای متغیرهای مستقل شامل شاخصهای شهر یادگیرنده و متغیر وابسته شهر خالق بررسی شده
است .نتایج نشان می دهد که همبستگی چندگانه بین مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر  0/878است که نشان دهنده
همبستگی باال بین متغیرهای مستقل و وابسته میباشد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده(  )0/768نشان میدهد که  76/8درصد از
کل تغییرات متغیر وابسته شهر خالق به وسیله متغیرهای مستقل پیش بینی شده است (جدول  .)3معناداری  Fدر سطح خطای
کمتر از  0/01مبیین آن است که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است.
جدول  .6رگرسیون خطی چندگانه بین شاخصهای شهر یادگیرنده و شهر خالق
مدل

همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

1

0/878

0/772

0/768

0/26891

در جدول تحلیل واریانس (جدول  ) 4که به تبیین معناداری رابطه ی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته اشاره دارد ،از آنجایی
که سطح معناداری محاسبه شده کمتر از  0/01است ،میتوان فرض صفر را به نفع فرض مقابل رد نمود و پذیرفت که رابطه خطی
بین متغیرهای مستقل (شاخص های شهر یادگیرنده) و متغیر وابسته ی شهر خالق وجود دارد.
جدول  .7تحلیل واریانس :تبیین معناداری رابطه ی خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته
مدل
1

رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

84/567
25/02
109/587

14/094
0/072

F

سطح معناداری

194/908

0/000

جدول ضرایب رگرسیونی (جدول  )5نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته شهر خالق تأثیر معناداری
دارند()P>0/01؛ به این صورت که شاخص اجتماعی شهر یادگیرنده با ضریب بتای  0/386بیشترین تاثیر را بر شهر خالق دارد؛
بعد از آن به ترتیب شاخصهای اقتصادی ()Beta=0/247؛ شاخص دانشی ()Beta=0/165؛ شاخص معنوی ()Beta=0/155؛
شاخص سیاسی ( )Beta=0/123و شاخص زیست محیطی ( )Beta=0/113قرار دارند.
جدول  . 8ضرایب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده
ضرایب تاثیر رگرسیونی
استاندارد نشده

مدل

B

1

عرض از مبدأ
شاخص سیاسی
شاخص زیستمحیطی
شاخص اجتماعی
شاخص اقتصادی
شاخص معنوی
شاخص دانشی

1/016
0/062
0/059
0/22
0/113
0/101
0/098

خطای استاندارد
0/055
0/025
0/025
0/02
0/024
0/031
0/025

ضرایب تاثیر
رگرسیونی
استاندارد شده
بتا
0/123
0/113
0/386
0/247
0/155
0/165

t

18/502
2/504
2/341
10/922
4/76
3/302
3/895

سطح
معناداری
0/000
0/013
0/02
0/000
0/000
0/000
0/000
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شکل  .3مدل تجربی تأثیر شاخصهای شهر یادگیرنده بر شهر خالق

نتیجه گیری
چارچوب نظری این پژوهش بر این اصول استوار است که اول آن که آموزش شهروندان و به تبع آن یادگیری عامل اساسی در
توسعه شهری به حساب می آید ،عالوه بر آن آموزش شهروندی سهم به سزایی در مشارکت موثر شهروندان در اداره امور شهرها و
نظارت آن ها در تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شهروندان خواهد داشت .آموزش شهروندی مهمترین عامل در دگرگونی
طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه شهری به کار میرود .در اثر این
آموزش مستمر ،فرآیند یادگیری در شهر قابل درک بوده و ظهور شهرهای یادگیرنده را سبب میشود .شهرهایی که یادگیری را در
فضاهای مختلف شهر تسهیل نموده و محیط شهر را به مثابه دانشگاه و شهروندان را دانشجویان آن قرار میدهد که در هر مکان و
زمانی خود را درموقعیت یادگیری میبینند و یادگیری مادامالعمر را ارج مینهند .ازطرفی تحقق پایداری توسعه را باید در اندیشههای
نیروی انسانی جامعه جستجو کرد ،نیرویی که در پی کسب سرمایه دانش ،مهارت و سالمت میباشد و دستیابی به آن بدون سرمایه
گذاری در امر آموزش و یادگیری مادام العمر شهروندان میسر نخواهد بود .جوامع مختلف باید به این نتیجه برسند که تحقق فرآیند
توسعه ی پایدار  ،ریشه در تربیت نیروی انسانی انعطاف پذیر دارد که اساس آن پرداختن به امر آموزش و یادگیری مستمر دارد.دوم
آنکه خالقیت و نوآوری در مباحث توسعه شهری امروزه در زمینههای گوناگون طرح میگردد .در توسعه شهرهای دانایی و
شهرهای یادگیرنده ،خالقیت و نوآوری جایگاه ویژهای دارد .با اندکی تامل میتوان ظهور شهرهای دانشی و یادگیرنده را مترادف
ظهور شهرهای خالق دانست .به بیان دیگر شهرهای خالق مکانهای اصلی رشد جامعه و اقتصاد دانایی (اقتصاد خالق) و تولید
دانش هستند .از طرف دیگر از جمله سرمایههای جامعه یادگیرنده شهروندان دانشی به عنوان حامالن دانش میباشند که مترادف
طبقه خالق در شهر خالق هستند .پس حرکت به سمت جامعه دانایی و یادگیرنده حرکت به سمت ایجاد شهرهای خالق نیز
میباشد که آموزش و نشر خالقیت و تبدیل آن به نوآور ی و تولید را اساس کار خود می داند.الزم به ذکر است از آنجا که مفهوم
آموزش و یادگیری در جوامع مختلف با ماهیتهای گوناگون ظهور می یابند باید اذعان داشت که مفاهیم شهرهای یادگیرنده و
شهرهای خالق و شهرهای پایدار مفاهیمی نسبیاند و در هر زمان و مکانی خاصیتی متفاوت خواهند داشت و با گذشت زمان
ممکن است شاخصهای تازهای برای ارزیابی این مفاهیم تجلی نمایند و در فرهنگهای مختلف ارزشهای خاصی داشته باشند،
چرا که نیازهای انسان ماهیتی فرآیندی و مستمر دارد .نتایج تحقیق نشان میدهد که شهرهای یادگیرنده و خالق رابطهای دوسویه
و متقاب ل با یکدیگر دارند؛ به عبارتی می توان این رابطه را به تعامل یادگیری و آموزش و خالقیت نسبت داد .جوامعی که به امر
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 شانس بیشتری برای خالق بودن خواهند داشت؛ چرا که با،یادگیری و باالخص یادگیری مادام العمر شهروندان اهمیت می دهند
 نتایج کمی تحقیق نیز. اجتماعی و فرهنگی خود زمینه را برای جذب و پرورش طبقه خالق فراهم میآورند،بهبود شرایط محیطی
موید این ادعاست؛ به طوری که تأثیر شاخص های شهر یادگیرنده به عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته شهر خالق معنادار
: با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادی زیر را میتوان ارایه نمود.است
 مدیریت شهری باید در ابتدا به اهمیت یادگیری: تشکیل کارگروه های شهر یادگیرنده و شهر خالق در بدنه مدیریت شهری رشت.شهری و خالقیت شهروندی در بهبود حکمروایی خوب شهری آگاه شود
 برگزاری سلسله نشست های مدیریت شهری با محوریت شهر یادگیرنده و شهر خالق به هدف آشنایی شهروندان در صدا وسیمای مرکز رشت
 تشویق سازمانها و موسسات شهری رشت جهت حمایت از استراتژیهای یادگیری مادام العمر توسعه صنایع خالق و افزایش ظرفیت فرهنگی شهر (با محوریت آموزش خالقیت) از طریق مشارکت سازمان یافته شهروندانرشت
 برگزاری جشنها و فستیوال های فرهنگی و آموزشی برای همه سنین؛ به طوری که هدف تشویق یادگیری و افزایش خالقیتباشد
 آموزش معلمان و اساتید دانشگاه با توسعه منابع درسی خالقیت محور با تدوین بروشورها و کتابچههای آموزشی که اداره آموزش.و پرورش و وزارت علوم از طریق کارگروه های تخصصی تهیه مینمایند
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Classic methods of urban management and centralized planning are no longer satisfying
citizens’ creative minds, so new methods are required based on public participation in city
management. This participation strongly depends on people ability on creativity and innovation
which could be obtained through proper education and continuous learning. Therefore, learning
cities should be focusing on continuous teaching of their citizens in a way that they act creative
and innovative when facing problems. This will make a city creative. Thus for expanding the
creative spirit citizens and city managers should understand that the context of creativity must
be provided in the educational system inside and outside the school. This educational system
has to be based on up-to-date and universal science which is domesticated and available for all
ages. The goal of such system will be training knowledgeable citizens who fulfill their needs
through knowledge-based economics. In other words, knowledge-based cities and learning cities
are the best environments for education, training creativity and active citizenship, because the
citizens in these cities are permanently adding to their knowledge through participation in
lifelong learning processes. Addressing creative cities as a result and output of the knowledgebased cities and learning communities in the era of creativity and the development of new
knowledge, obviously appears to be necessary. Creative cities are cities in which creative people
live, i.e. ones that Richard Florida recognizes them as creative class.
Methodology
The research method is applicable in terms of the purpose, in terms of nature is descriptive analytic and
based on questionnaires (survey). The population consists of experts of organizations and offices in
Rasht city. A sample of 367 individuals were determined based on Morgan table. Sampling method
used in this study is snowball sampling. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the
test. The value of this test for learner city index is 0.86 and for creative city index equals to 0.82. To
assess the validity Content Validity was employed. To analyze the hypothesis Spearman test was used
for categorical variables.
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Results and Discussion
The questionnaire survey shows that 68% of the sample are male and 32% are female. 14.2% of have
associate degree, 55.8% are in the group of bachelor, 80 people (22.7%) are masters graduates and 26
(7.4%) have PhD. 31.7% of sample members ranked the status of education in the city of Rasht “poor”,
24.1% voted for “average” and the remaining 44.2% has given a “good” evaluation.
The research hypothesis is: It seems there is a significant relationship between indicators of learning
city and creative city.
Spearman test results show that there is a significant relationship between the spiritual indicator of
learning city and all four indicators of creative city. The value of correlation between the spiritual
indicator of learning city and flexibility indicator of creative city equals to 0.537 which in the level of
error of less than 0.01 and reliability of 0.99 is statistically significant. Correlation between indicators
of spiritual and creativity of creative city shows the value of 0.486 which with an error of less than 0.01
and reliability of 0.99 is meaningful. The value of correlation between the spiritual indicator of learning
city and risk-taking indicator of creative city equals to 0.324 which with the error of less than 0.01
and reliability of 0.99 ensures substantial correlation. The Spearman correlation coefficient between
the spiritual indicator and l eading indicator of and creative city is 0.120 which in the level of error of
less than 0.01 and reliability of 0.99 the relationship is significant. Among the knowledge indicator of a
learning city and indicators of creative city there is a significant statistical relationship. All these
relations are at the level of error of less than 0.01 and reliability of 0.99. Statistical relationship between
social indicator of learning city and indicators of creative city with the error level less than 0.01 and
0.99 reliability is significant. Economic indicator of learning city has a statistically meaningful
relationship with indicators of creative city, as the political indicator of learning city has a
significant relationship with creative city indicators with the error of less than 0.01 and reliability
of 0.99 in which the highest value belongs to the correlation between the political and creativity
indicators.
Conclusion
Citizenship training is the most important element in changing human behavior and attitudes which is
utilized in the headway of economic, social, cultural and political development of civil societies. As a
result of this continuous education, learning process in cities are understandable and therefore creative
cities are shaped. With a slight contemplation the rise of the knowledge-based and learning cities can
be considered synonymous with the emergence of creative cities. In other words, creative cities are the
main places for society development, knowledge-based economy (creative economy) and the
knowledge production. On the other hand, the assets of a leaning society are knowledgeable citizens
who are bearers of knowledge and are considered equivalent to creative class in the creative city. So,
moving towards the knowledge society is the same as going towards creating creative cities in which
teaching and training creativity will lead to innovation and production. At the end it has to be said that
the concepts of education and learning has different interpretations in different cultures and as a matter
of time and location they could have different indicators to explain them.
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