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 چکیده

 بررو  ظرر  شهرها است معتقد فلوراید ریچارد. هستند خلّاقيت و نوآوری ابداع، مراکز هميشه شهرها

  ندگي کيفيت. اندبوده بشر خلّاق انرژی هدایت و تمرکز حرکت، هایچرخ هميشه که هستند خلّاقيت

 رویکررد یر  عنوانبه شهری خلّاقيت. است شهری مسائل به نگاه نوع ا  متأثر مستقيم طوربه شهر، در

 هرد  برا حاضرر پرژوهش. دهرد قرار فراوان تأثير تحت را شهر در  یستن کيفيت تواندمي راهبردی

 برا ایرران در پایدار توسعة شهری بر آن تأثير و یونسکو خلّاق شهرهای شبکة در عضویت تأثير بررسي

 ا  اسرتفاده برا و پيمایشري صرورتبه حاضر صورت گرفته است. تحقيق اصفهان شهر موردی مطالعة

 0937 سرال در اصرفهانشرهروندان شرهر  برين در نفرر 914 نمونرة حجرم با ساخته قمحقّ پرسشنامة

 پرسشرنامة شرامل کاررفترهبه ابزار پژوهش این در است. شدهگيری تصادفي ساده انجامنمونه صورتبه

 مؤلفرة سره با پایدار توسعة شهری و فرهنگي اجتماعي، اقتصادی، مؤلفةبا سه  خلّاق شهر ساخته قمحقّ

 شرده اسرتفاده spss ها ا داده وتحليلتجزیه برای. استمحيطي  یست و فرهنگي-اجتماعي اقتصادی،

 در پایردار توسرعة شرهری برر خلّاق شهرهای که عضویت در شبکة داد پژوهش نشان هاییافته .است

توسرعة  یابنرد، تغييرر خلّراق شهر اقتصادی و اجتماعي هایمؤلفه که ميزاني به. است مؤثر بوده اصفهان

 اقتصرادی مؤلفرة داد که نشان هایافته همچنين. کندمي تغيير ميزان همان به نيز اصفهان در پایدار شهری

 بر اثرگذاری در خصوص خلّاق شهر هایمؤلفه سایر بين در بيشتری اهمّيّت در اصفهان، ا  خلّاق شهر

 .برخوردار است اصفهان پایدار در توسعة شهری

 .اصفهان شهر پایدار، توسعة ،خلّاق شهر :ی کلیدیاهواژه
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 مهمقدّ. 1

نروآوری هنرری، خلّاقيرت برای منزلي خلّاق شهر .است خلّاقيت نمود و رشد برای مکاني خلّاق شهر

 را خرود خلّراق هایپتانسيل همة که شهری. است رشد به رو هایفرهنگ صدای و فناورانه و علمي های

 ا  نيرومنرد شرهر ی  خلّاق شهر. است ایتوسعه و فرهنگي هایفعّاليّت دارپرچم و پوشاندمي عمل جامة

 علمري، هرایظرفيت ا  اسرتفاده به شهروند هر شهر، این در. است فرهنگي بين و فرهنگي یادگيری لحاظ

 وجرود به برای که کليدی عناصر(. Ebrahimi, 2008: 26) دارد خاطر اطمينان خود، فرهنگي و هنری ي،فنّ

 کرار نيرروی و برا ار ایمنطقره توليدکنندگان ا  ایشبکه: اند ا عبارت ،اندمطرح خلّاق شهر و مناطق آمدن

 توسعة گيریشکل در توانندمي و دارند استقرار منطقه ی  در که يخلّاق کارگران و هاتکنسين یعني ي،محلّ

 و شرهریکلان منراطق بره مربرو   مينره ایرن در مطررح مباحث. باشند اثرگذار منطقه و شهر در خلّاقيت

 شرهر گيریشرکل برر را خود تأثير صنعت ی  عنوانبه تواندمي خلّاقيت آنهاکه در  است بزرگ شهرهای

 حرو ة در جدیرد مباحرث ا جملره خلّراق الوصف، شهرمع (.mustruod, 2000) بگذاردبه نمایش  خلّاق

 خلّراق است. شرهرهای قرارگرفته تأکيد مورد همواره توسعة پایدار به رسيدن در که است شهری مطالعات

 هسرتند مراکرزی گردیدند، مطرح یطورجدّبه 0331 دهة اواسط ا  که توسعه به جدید رویکردی عنوانبه

 افرراد و  نردگي فعّاليّرت بررای جرذا  محيطري و انددادهجای خود در را فردیمنحصربه هایویژگي که

 .(mustruod, 2000: 26) سا ندمي فراهم خلّاق افراد کلامی  در و پژوهشگر هنرمند، متخصص،

منتشرر  توسرعة پایردارو  خلّراق، مطالعات و تحقيقاتي که عموماً با موضروعات شرهرهای وجودبااین

 سرویهی که بيشتر رابطة اند و یا اینتوسعة پایدار غفلت ور یدهو  خلّاقاند، یا ا  ارتبا  ميان شهرهای شده

، در غالب تحقيقات، به جنبة اقتصرادی و فرهنگري مثالعنوانبهاند. موضوع را مد نظر قرار داده بعدیت و 

بره سرایر  توجّرهپرداخته شده و ا   توسعة پایداراجتماعي -های اقتصادیآن بر جنبه تأثيرو  خلّاقشهرهای 

رو افزونري  طوربره خلّراقایندة شرهرهای با گسترش فز ا قضامحيطي که ابعاد موضوع، نظير جنبة  یست

و ایجاد رابطة ارگاني  ميان  0گرایانه، فقدان نگاه کلدیگرعبارتبهاند. شده است، غفلت نموده اهمّيّت حائز

ا  دیگر سوی، عموماً  آنهاابعاد  تنيدگي مجموعةتوجّه به درهمو عدم  سوی ا   توسعة پایدارو  خلّاقشهر 

شود شاره مي، در اینجا تنها به برخي ا  این تحقيقات احالبااینچار نقصان کرده است. تحقيقات مزبور را د

 نتایج این پژوهش با تحقيقات فوق اشاره خواهد شد. و در پایان به مقایسة

                                                           
1  . Holistic 
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 اسرا  برر شرهری توسرعة فرهنگري سرنجش مردل ارائرة و طراحي به آقاسي در پژوهشي و عطافر

 ضمن ایشان مقاله، این در .اندپرداخته اصفهان شهر در فرهنگي سا یظرفيت و هوشمند تفکر رویکردهای

 و کررده بررسري تفصيلبه را شهری توسعة فرهنگي ،توسعة فرهنگي مختلف رویکردهای و هاهنظریّ تبيين

 توسعة فرهنگي برای فرهنگي سا یظرفيت و هوشمند تفکر رویکرد دو آميختة اسا  بر بومي مدل نهایتاً

 تنوع نقش» عنوان با پژوهشي در همکاران و خوراسگاني(. Atafar & Aghasi, 2012) دهدمي ارائه شهری

 تحقيرق این در. پردا ندمي اصفهان شهر در بررسي و بحث به «نوآور و خلّاق شهرهای ایجاد در اجتماعي

 پتانسريل و آیردمي شرمار بره ایرران مهاجرپرذیر شهرهای ا  اصفهان شهر دهدمي نشان شدهحاصل نتيجة

 0930 سرال در همکاران و کلانتری (.khoorasgani & others, 2009) دارد خود در را نوآوری و خلّاقيت

 روش ا  اسرتفاده برا خرود پرژوهش در آنهرا .کردنرد مطررح را خلّراق شرهر و جمعري فضرای موضوع

 ت،هویّر ع،تنروّ سرر ندگي، همچرون عمومي فضاهای مزایای بررسي به متون، بررسي و تحليلي-توصيفي

 & Kalantari) انردپرداخته خلّراق شرهر گيریشرکل در آنها نقش و مشارکت اقتصادی، ار ش جذابيت،

others, 2012.) 

 .است پرداخته ،خلّاق شهر و شهری مدیریت عنوان با ملبورن شهر بررسي به 0930 سال در سفيد خان

 برخرورداری ،خلّراق شهر مردم، برای شهر شامل شهر این در شهری مدیریت گانةهشت ا  نظر او، اهدا 

 در ایشران. اسرت منابع، ا  بهينه استفادة و روپيش شهر متصل، شهر اکولوژی ، شهر دانش، شهر اقتصادی،

 ملبرورن، شرهر برا مررتبط هایریزیبرنامه در اولویت دارای محورهای ا  ی  هر معرفي ضمن خود مقالة

 .(Khansefid, 2012) اسرت داده قررار بررسي مورد را محور هر با مرتبط هایشاخص و عملياتي اهدا 

 بررسري مرورد توسعة شهری در فرهنگي رویکردی با را خلّاق شهرهای 0930 سال در همکاران و قرباني

 هانوآوری استعدادها، پرورش و جذ  برای جذا  محيطي بتواند باید شهر بنا بر دیدگاه ایشان ؛دادند قرار

 حرل جهرت در عرادی افرراد چه و ویژه و خاص افراد چه افراد، خلّاقيت و ایده ا  بتواند و باشد هاایده و

 .(Ghorbani & others, 2013) بهره گيرد خلّاق ایتوسعه و رشد ریزیپایه جهت در نيز و اساسي مسائل

 در خلّراق شرهر کليدی عناصر ار یابي و شناسایي درصدد خود، پژوهش در 0930 سال در عصار اده

 و اجتمراعي عتنروّ ميرزان و فرهنگي مسائل محور حول بيشتر پژوهش این .است تهران برای فرهنگي پهنة

 محيطري امکانرات ا  مندیبهره همچنين و مناطق تفکي  به تهران، شهر سطح در ایجادشده  ندگي سب 

 هایراه ا  یکي 0930 سال در رهگذر(. Asaarzadeh, 2013)است  پرداخته شهری مناطق ا  ی  هر برای
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 دانشگاه اولين عنوانبه تهران دانشگاه پژوهش این در. داندمي خلّاق افراد با ارتبا  را خلّاقيت ظهور و برو 

 افرراد و نخبگان حضور طرفي ا . است بوده تاریخي و اجتماعي فرهنگي، رویدادهای بستر همواره ایراني،

 قررار توجّره مورد را يخاصّ ویژگي کشور، سراسر ا  گوناگون هایفرهنگ و هاقوميت با ،خلّاق و مستعد

 سربز فضراهای همچنرين و معتبرر انتشارات و هافروشيکتا  مرکز به محدوده این کهطوریبه است داده

  .(Rahgozar, 2013) است شده تبدیل آن اطرا  در ایجادشده

 پرداختره خلّراق هایشهر و ایشتهر تعاملات چهارم، موج دانشگاه موضوع به 0930 سال در ادیانسجّ

 ا  اسرتفاده برر مبتني کاربردی-تحليلي روشي با موضوع اهمّيّت سبب به ادیان،پژوهش، سجّ این در. است

 در کشرور در بهينره راهبررد واکراوی هرد  به اینترنتي و اسنادی ای،کتابخانه مطالعات کنار در دلفي مدل

 تحقيرق بره کشرور فردای خلّاق شهرهای با آن ارتبا  و چهارم موج دانشگاه ایهاصفهان تعاملات با ارتبا 

  .(Sajjadiyan, 2013) است پرداخته

 سویبه حرکت نظر ا  سردشت شهر محلات بندیرتبه» عنوان با پژوهشي طي 0930 سال در موسوی

 خلّراق شهر تحقق و ایجاد سمت به حرکت ،«سردشت شهر محلات در خلّاقيت تحقق بر تأکيد با خلّاقيت

توسرعة  در شرهرها بودن محور و دانایي جامعه بسترهای گيریشکل محل عنوانبه شهر جایگاه دلایل به را

  (.Moosavi, 2013) مهم دانسته است و ضروری بسيار اقتصادی

 معيارهای و شهری توسعة پایدار هایشاخص بين تطبيقي مقایسة به 0939 سال در همکاران و ابيضرّ

 مکران ی  عنوانبه را خلّاق شهر خود، پژوهش در آنها. پرداختند یزد استان شهرهای در ،خلّاق شهر ایجاد

 کيفيرت ،خلّراق انسراني سرمایه چهارگانة سناریوی با نوآوری و خلّاقيت فرهنگ، و هنر قوی شکوفایي با

 معرفري توسرعة پایردار هایشراخص کارگيریبه جهت در اجتماعي سرمایه و نوآوری های مينه  ندگي،

 .(Zarrabi & others, 2014) اندکرده

 لحراظ ا  اصرفهان شهر گانةپانزده مناطق بندیسطح به 0939 سال در همکاران و آبادیمل  مختاری 

 را خلّراق شرهرهای آنهرا. انردپرداخته ایمنطقره ریزیبرنامه هایمدل ا  استفاده با خلّاق شهر هایشاخص

 بررای جذا  مکاني جوان، نسل برای خصوصبه خود شهروندان  ندگي و کردن کار برای جذا  مکاني

 مراکرز و هانوظهور خوشره اقتصادی مختلف هایبخش شکوفایي در توانمند)توریسم  صنعت گردشگران

 سرال در حيدری و کانوني .(Mokhtari & others, 2014) دانندمي( برتر فناوری در  مينة ویژهبه تحقيقاتي

 پرژوهش در آنهرا. انردداده قرار تحقيق مورد را خلّاق شهر رویکرد با پایدار شهری مدیریت موضوع 0939
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 شهری مدیریت بررسي و شهری مدیریت و خلّاق شهر توصيف به توصيفي-تحليلي روش اسا  بر خود

  .(Kanooni & Heydari, 2014)اند پرداخته خلّاق شهرهای ایجاد در آنها نقش و پایدار شهری مدیریت و

 مسرکن و نفرو  آمارهرای بر محدود که خلّاق شهر هایشاخص بررسي به 0939 سال در عسگری

 گرفتره نظرر در محردود و يکلّر صرورتبه را اصفهان و تهران شهرکلان دو که پرداخته ،است 0931 سال

 ا  آمارها و هاشاخص استخراج به توجّه با خلّاق شهر در موجود هایشاخص بررسي در این مقاله، .است

 است پرداخته يطورکلّبه اصفهان و تهران شهر دو مقایسه به همچنين و است محدود مسکن و نفو  منبع

  .(Asgari, 2014) است نداده قرار توجّه مورد را هاشهرداری سوی ا  شده بندیبخش مناطق بررسي و

 و علرم ویرژة منطقة به شدنتبدیل جهت جغرافيایي هایپهنه ار یابي الگوی به 0939 سال در خطيری

 یکري ،بنياندانش مناطق گيریشکل در که شکل بدین. است پرداخته( تهران 0 منطقة مطالعه مورد) فناوری

 توجّه با اسا  این بر. است فناوری و علم ویژة مناطق به جغرافيایي هایپهنه تبدیل ممکن رویکردهای ا 

 گانره 00 منراطق ميران ا  و داشته را کشور فناوری و علم هایظرفيت ا  سزایيهب سهم تهران شهر اینکه به

 و منطقه این هایتوانایي ار یابي و شناسایي است، برخوردار  مينه این در بالایي هایظرفيت ا  0 منطقة آن،

 ,Khatiri) است بوده پژوهش این اصلي دليل فناوری و علم ویژة منطقة به شدنتبدیل پذیریامکان تحليل

2014).  

 برا خلّراق شرهر هایشراخص بنردیاولویت» عنوان با پژوهشي طي 0934 سال در همکاران و ملکي

 بيران گونرهاین خلّاقيرت پرورش در شهر ضرورت و اهمّيّت به اشاره ضمن« شبکه تحليل مدل ا  استفاده

 و باشرد هاایرده و هرانوآوری اسرتعدادها، پرورش و جذ  برای جذا  محيطي بتواند باید شهر دارند؛مي

 ا  چره و نویسرندگان دانشرمندان، هنرمنردان، مثرل ویرژه و خاص افراد چه افراد خلّاقيت و ایده ا  بتواند

 خلّراق ایتوسرعه و رشد ریزیپایه جهت در نيز و اساسي مسائل حل جهت در عادی شهروندان هایایده

 .(Maleki & others, 2015) ببرد بهره

 و هوشمند تفکر رویکردهای اسا  بر شهری توسعة فرهنگي سنجش مدل ارائة و طراحي رفيعيان به 

 رویکردهای و هاهنظریّ تبيين ضمن ایشان مقاله، این در. اندپرداخته اصفهان شهر در فرهنگي سا یظرفيت

 اسرا  برر برومي مردل نهایتاً و کرده بررسي تفصيلبه را شهری توسعة فرهنگي ،توسعة فرهنگي مختلف

 دهردمي ارائره شرهری توسرعة فرهنگري برای فرهنگي سا یظرفيت و هوشمند تفکر رویکرد دو آميخته

(Rafiiyan, 2011.) پرژوهش ایرن در .اندپرداخته خلّاق شهر معرفي به خود پژوهش در همکاران و کاستا 
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 اشرکال و سرا وکارها عتنروّ مرورد در بحرث منظوربره خلّراق شهر مورد در معاصر هایبحث ا  حرکت

 تأکيد با جان و گراهانان م  .(Kasta & others, 2007) است گرفته قرار توجّه مورد مندضابطه حکمروایي

 برخروردار  نردگي کيفيت ا  بالایي سطح ا  که شوندمي کشيده مناطقي سمت به خلّاق طبقة افراد اینکه بر

مشراغل  مجردد بررسري که معتقدند مؤلفين بررسي این در. اندپرداخته خلّاقباشد، به نقش اقتصادی شهر 

 ایمنطقره توسرعة برا انردداده انجرام آنهرا کره جدیدی گيریاندا ه ا  استفاده با خلّاقموجود در شهرهای 

 طریرق ا  خلّراق شرهرهای توسعه» عنوان با خود مطالعة در ساساکي(. Meshkini, 2013) است سا گارتر

 (0؟ انردکرده حرکت خلّاقيت سویبه شبکه طریق ا  جهاني شهرهای آیا (0اینکه  بررسي به «شبکه توسعه

 بره کره جهراني شرهرهای تجرار  (9 و کرده؟ مکان نقل شهری سياست مرکز به خلّاقيت و فرهنگ چرا

 خلّراق شرهرهای تررویج بررای را عامرل ترینمهم و است پرداخته اندکرده حرکت خلّاق شهرهای سمت

 شرهرهای مفهوم (.Sasaki, 2008) .داندمي انساني منابع توسعه برای آمو شي و تحقيقي هایبرنامه تأسيس

 فرهنگري، صنایع ،خلّاق صنایع به توانمي آن جمله ا . است خورده پيوند دیگر مفاهيم ا  بسياری با ،خلّاق

. (Costa at al, 2007: 16) نمرود اشراره دانرایي اقتصاد و شهری هنری، هایفعّاليّت و فرهنگي هایفعّاليّت

 پيشرفت و گسترش در بار ی سهم...  و کيو  ریرچارد و فلوریدار ریچارد لندری، چالر  چون نویسندگاني

 اساسري محرور دو برر نوشرتار این نظری چارچو  ،يطورکلّبه. اندداشته بعد به 0331 دهة در مفاهيم این

 :است شده بنا خلّاق شهرهای

 توسعة شرهری برای محوری خلّاقيت که است ایده این اسا  بر خلّاق شهر مفهوم محوریت نخست،

 قررار بررسري مرورد شرهرها توسعة اقتصادی و رشد و نوآور محيط رویکرد با ارتبا  در محور این. است

 انساني منابع یا انساني هایسرمایه جذ  ظرفيت دارای مکاني عنوانبه خلّاق شهر مفهوم دوم،. است گرفته

 که است استوار فرض این بر دیدگاه این. بردمي کار به را خلّاق طبقة ایدة آن جایبه فلوریدا ریچارد. خلّاق

 و توسرعه در خلّراق بنردیطبقه قطعري نقرش به توجّه ،ایمنطقه رشد و پذیریرقابت در کنندهتعيين منبع

 محورهرای ا  ،خلّاقيرت و نوآوری دیگر طرفي ا . است شهرها ا  بسياری در شهری فرآیندهای با آفریني

 استعدادها که است محيطي موفق شهری محيط تردیدبي .آیدمي حسا به دانایي جامعه گيریشکل اصلي

 جدیردی هرایبخش است قادر و بوده پژوهش و تحقيق دمولّ که شهری ؛کندمي جذ  و داده پرورش را

 بررای شکل بدین را جدیدی هایفرصت و بيفزاید شهر مدیریتي اجتماعي و فرهنگي اقتصادی، ابعاد به را

 ا  رهایي باعث شهر در خلّاقيت (.Ghorbani & others, 2013) کند ایجاد فراملي و ملي مقيا  در شهرها
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 در اصرلي هایشراخص ا  کره کرارایي و مشارکت اصل دو سا یپياده و کالبدی و مدیریتي هایبستبن

 شهرسرا ان و ریزانبرنامه مدیران، برای خلّاق شهر ایدة همچنين،. گرددمي ،است شهری حکمروایي حو ة

 پهنة در عقاید و علایق عتنوّ به و شودمي شهر مسائل با مواجهه در راهکار تحليل و دید افق گسترش باعث

 بهررت بررای شرهروندان تفکرات شدن جاری و ساری باعث خلّاق شهر درنهایت. گذاردمي احترام شهر

 مفراهيم، بایرد ابتردا خلّراق شرهر شرناخت برای. گرددمي آنان  ندگي کيفيت ارتقاء و  ندگي محيط شدن

 .دشو مشخص آن رویکردهای و هاشاخص

ا  روابرط  و متناقض افتهبهمبا نمایي فضاهای در ی ا  طریقحدّ شهر: شهر جغرافيایي است که تا .0

 (.Shahabiyan & Rahgozar, 2012: 26) آیدميبه وجود  فرهنگي، اقتصادی و سياسي

 دارد ارتبرا  نروآوری و نبرو  الهرام، تخيل، ابتکار، با و است پيچيده پدیدة ی  خلّاقيت: خلّاقيت .0

(Shahabiyan & Rahgozar, 2012: 28.) 

 هرایبخش فرهنگي هایفعّاليّت که کندمي توصيف را شهری مجتمع ی  خلّاق : شهرخلّاقشهر  .9

 چنرين. دهردمي تشرکيل را آن اجتمراعي کرارکرد و شهر اقتصاد هایمؤلفه ا  یکي آن، مختلف

 تسرهيلات واسطةبه و شوندمي بنا محکم اجتماعي و فرهنگي  یرساخت ی  مبنای بر شهرهایي

 جلب خود سمت به را هاگذاریسرمایه و خلّاق اشتغال ثقل مرکز ممتا شان، فرهنگي امکانات و

 (.Kanooni & Heydari, 2014: 9) کنندمي

 :خلّاقهای شهر ویژگي .4

 ؛عتنوّ پذیرش تحمل 

 ؛هاایده این تبادل و ساکنان هایایده برو  جهت مناسب بستر ی  نمودن فراهم 

 ؛فکری و انساني منابع و استعدادها به خلّاق شهر دسترسي 

 ؛خلّاق اقتصادی داشتن و بالا سطح هایفناوری به شهرها این دسترسي 

 خانمرانيبي فقرر، چرون هرایيبحران برا مواجهره در شرهرها ایرن یژةو توان و قدرت، 

 ؛... و فرسوده هایبافت

 ؛مطلو  حکمروایي وجود 

 فرهنگ  ویژة جایگاه(Kanooni & Heydari, 2014: 9.) 
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 رشرد، فرآیند به بستر و فرهنگ در و است وسعت و فراخي معني به لغوی نظر ا  توسعه: توسعه .1

 تعریرف ترکامل وضعيتي به ناقص حالتي ا  متوالي تحولاتي طي نظام ی  طبيعي تطور و افتراق

 (.Maleki, 2010: 36است ) شده

 سطوح و  مين کاربری در تغييرات که فضایي مفهوم عنوانبه توسعة شهریتوسعة پایدار شهری:  .0

 را غرذا و فراغرت اوقرات ،ونقرلحمل مسرکن،  مينة در شهر ساکنان نيا های رفع برای تراکم،

 قابل ،محيطي یست نظر ا   مان، طول در که بود خواهد توسعة پایدار دارای  ماني گيرد،دربرمي

 شرهروندان و باشد پایدار و همبسته اجتماعي نظر ا  و بادوام اقتصادی نظر ا   ندگي، و سکونت

 & Shokooyiباشرند ) داشرته راحتري و سالم  ندگي و مناسب مسکني عادلانه، درآمدی بتوانند

Kazemi, 2008: 125.) 

 افرراد آن در کره محيطري ا  نگهداری و طراحي فرآیند ا  است عبارت مدیریت شهری: مدیریت .7

. سرا ندمي قمحقّر مرؤثری شريوة به را خود اهدا  و کنندمي کار یکدیگر با گروهي صورتبه

 مدیریت بلکه است، شهری هایمجموعه و هاسا مان مدیریت دربرگيرندة تنهانه شهری مدیریت

 شرودمي شرامل مختلف سا ماني سطوح در نيز را شهری کارکرد و توسعه فرآیند به مرتبط امور

(Kazemiyan, 2013: 19.) 

 

 خلّاقهای شهر و شاخص ابعاد. 1 جدول

 نحوه سنجش هاشاخص ابعاد

 اقتصادی
 ارتباطي تکنولوژی و وجود صنایع دارای تکنولوژی پيشرفته، استفاده تمرکز تکنولوژی

 استعدادهاو  خلّاق ا  سرمایه انساني استفاده استعداد

 اجتماعي
 خلّاق هایو سرمایه افزارینرم کارکنان خلّاق طبقة 

 متفاوت های بانو  ا  اقوام مهاجران تنوع

 فرهنگي
 هادانشگاهوجود  هادانشگاه

 در شهر... شاعران، نویسندگان، هنرمندان، نقاشان و ... سراهافرهنگ

 

 توسعۀ پایدار یهاابعاد و شاخص .2 جدول

 نحوسنجش هاشاخص ابعاد

 اقتصادی
 .سا یخصوصيو  خلّاق گذاریسرمایهميزان  و قابليت توسعه گذاریسرمایه

 .و  مين گرمایشي ا  انرژی خورشيدی ميزان استفادهمنابع تجدید ناپذیر با  جایگزیني
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 نحوسنجش هاشاخص ابعاد

 منابع تجدید پذیر

 .مددر شهر، ميزان درآ های اشتغالوجود برنامه شاغل، در صد جمعيت اشتغال

 فعّاليّتنظام 
شهروندان،  با نوع نيا  فعّاليّت در شهر، ارتبا  فعّاليّتشاغلين ا   رضایت 

 .هافعّاليّتمناسب  مکاني تو یع

 -اجتماعي 

 فرهنگي

 اجتماعي توان ترکيب

 دموگرافي()
 .مختلف های بانو  ا  اقوام وجود مهاجران

 امنيت و ایمني
بزهکاری  در ساعات پایاني شب، ميزان امنيت در شب، و بانوان تردد کودکان

 .دفاعبيو  نبود فضاهای تاری  در شهر، امنيت عابر پياده،

 سر ندگي

 برگزاری وجود مراکز خرید و گذراندن اوقات فراغت، وجود فضا برای

 و ور شي، فرهنگي هایمکانوجود  فرهنگي، هایبرنامه مراسم، برگزاری

 .با ی برای کودکان ، وجود محلسواریدوچرخهو  رویپياده وجود فضا برای

 .هوا آلودگيتجدیدپذیر،  انرژی جویيصرفه و بين نسلي درون نسلي عدالت

  یست محيطي

 آلودگي هوا و صوتي و بصری
، وجود دیوارهاو  هاساختمان،  یبایي سروصدادر شهر، ميزان  آرامشاحسا  

 .آلودگي هوا مبلمان شهری،

 نظافت و پسمانده
مجاری آ ، وجود   باله، نظافت کوچه و خيابان و آوریجمعرضایت ا  

 . باله در معابر مخزن

 و ظرفيت قابل تحمل شهر تراکم
 تأسيساتخدمات، ظرفيت  در ارائه شهر تراکم جمعيتي و ساختمان، توان 

 . یربنایي و شبکه ارتباطي

 .نسبت به شهر هاپارک کافي بودن فضای سبز در شهر، سرانة فضای سبز
 

 اصفهان شهر

 هایایده و هاطرح گردشگری، و توریسم صنعت تقویت به اصفهان، در خلّاق شهر اقتصادی بخش در

 بومي، هایخلّاقيت برتر، آوریفن با صنایع ویژهبه و خلّاق صنعت دستي،صنایع هایکارگاه تقویت انه،خلّاق

 معمراری ،دستيصنایع انبوه، توليد برنامه طریق ا  عامه هنرهای شهری، محيط در بصری های یبایي ارتقای

 توجّه کنار در شهری، خلّاقيت برای را  مينه گردشگری صنعت وجود درواقع. است شده توجّه موسيقي و

 صرنعت فعّاليّرت بررای را  مينره خرود، نوبرةبه نيز این که کندمي ایجاد شهری محيط در انسان فعّاليّت به

 اصرفهان، در خلّراق شرهر بره مربو  توسعة شهری بخش در .نماید فراهم دستيصنایع بخش در توریسم

 ،خلّراق هایشرهرداری بر تمرکز فرهنگي، چالاکي اجتماعي، هایمشارکت شهروندان، مشارکت به تشویق

 بررای را  مينره اجتمراعي خلّاقيرت طریرق ایرن ا  تا شودمي تأکيد صنایع توليد به  نان تشویق کارآفریني،



 های جغرافيای سياسي                                                شمارة سوممجلّة پژوهش                                                   01

 

 عرضره مراکرز و هافروشرگاه تعرداد اجتمراعي، بخرش در .نمایرد فراهم مختلف هایبخش در کارآفریني

 شرناخته اصرفهان در خلّراق شرهر معيارهرای تررینمهم عنوانبره قومي عتنوّ اجتماعي، عتنوّ ،دستيصنایع

 عرالي آمو ش مراکز ،دستيصنایع صادرات و فروش مراکز بر تأکيد ،خلّاق شهر فرهنگي  مينة در. شودمي

 هرایآمو ش يتکمّ و کيفيت ،...(و فرهنگي مؤسسات ها،دانشگاه) دانش بسترهای ،دستيصنایع حو ة در

 موضروع در تخصصري هایکتابخانره شرهر، در دسرتيصنایع هنرمندان دستي،صنایع تخصصي و عمومي

 فرهنگري عناصر بهبود موجب مردمي هنرهای و دستيصنایع ،دستيصنایع نمایشگاهي مراکز ،دستيصنایع

 و خصوصري بخرش وجود اصفهان، در اقتصادی بخش به وابسته توسعة پایدار  مينة در .شد خواهد شهر

 ،خلّاقيرت ا  اسرتفاده برا کرارآفریني و اشرتغال اقتصرادی، پيشرفت المللي،بين هایهمکاری ترویج دولتي،

 دسرتيصنایع هرایکارگاه ،(دستيصنایع صادرات و فروش مراکز) دستيصنایع عرضة مراکز و هافروشگاه

  نردگي، کيفيرت ارتقراء و  نردگي محريط پایدار، اجتماعي توسعة  مينة در مضافاً،. است نيا  مورد شدیداً

 فرهنرگ ارتقراء  ندگي، محل مطلوبيت اجتماعي، برابری و  ندگي کيفيت اجتماعي، عدالت سالم،  ندگي

توسعة  برای را  مينه که پایدار شهر ساخت برای خلّاق شهروندان با تعامل سياسي، امنيت شهر، در خلّاقيت

توسعة  نيز، محيطي یست بعد در. یابد گسترش اصفهان در بایستيمي ا پيشبيش کند، فراهم شهری پایدار

 توسرعة بررای توسرعة پایردار و  یسرتمحيط حفر  بررای خلّاقيرت محيطي، و فضایي عدالت به پایدار

 شرهر هایشراخصداشتن  اهمّيّتبه  توجّهبنابراین با  ؛شد خواهد منجر اصفهان در شهری محيطي یست

 شهر اصفهان مدل پژوهشي  یر ارائه شده است. شهری توسعة پایدار بر خلّاق

 
 مدل تحقیق .1 شکل
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 پژوهش روش. 2

 شرهروندان شرهر کليرة پژوهش این آماری جامعة. است گرفتهانجام پيمایشي صورتبه حاضر تحقيق

 توجّه با کوکران، فرمول ا  استفاده با نمونه حجم. باشندمي 0931در سال  (نفر 0911411برابر با )  اصفهان

 حاضر پژوهش در تحليل واحد و است نفر 914 با برابر 31/1 اطمينان سطح و 11/1 گيرینمونه خطای به

 گيرینمونره پژوهش، این در شده اتخاذ گيرینمونه روش همچنين. هستند اصفهانشهروندان ساکن شهر 

 تصادفي ساده است.

 

 
 مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی محدودۀ. 2 شکل

 

 پرسشرنامة و فرهنگياقتصادی، اجتماعي و  عدبُ سه در خلّاقشهر  پرسشنامة ا  هاداده آوریجمع برای

 شرده اسرتفاده ساخته قمحقّ محيطي یستو فرهنگي -اقتصادی، اجتماعي عدسه بُ شهری در توسعة پایدار

  یراد خيلي تا( ... 0) کم خيلي ایگزینه 1 ليکرت طيف ا  گيریبهره با پرسشنامه موردسنجش ابزار. است

استاد راهنمرا و  به دمتعدّ هایپرسش تعدادی ابتدا تحقيق ابزار پایایي و روایي تعيين برای که است بوده( 1)

 ا  قبرل ابتردا اطمينران سطح تعيين برای لا م ویرایش ا  پس و (صوری و محتوایي اعتبار) شد داده مشاور
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 صورتبه سنجش ابزار پایایي همچنين. آمد عمل به نفری 01 ماتيمقدّ آ مون ی  اصلي پرسشنامة اجرای

 :است شدهمحاسبه( 9) جدول در کرونباخ آلفای
 

 پژوهش پرسشنامۀ پایایی .3 جدول
 کرون باخیب آلفای مقدار ضر ابعاد متغیر

 خلّاقشهر 

/.70 اقتصادی  

/.03 اجتماعي  

/.70 فرهنگي  

 شهری توسعة پایدار

/.10 اقتصادی  

فرهنگي-اجتماعي  10./  

محيطي یست  71./  

     

 سرسس اسرت؛ شردهاستفاده SPSS آماری افزارنرم ا  پژوهش هاییافته و لاعاتاطّ وتحليلتجزیه برای

 اسرتنباطي آمرار و( اسرتاندارد انحرا  ميانگين، فراواني، درصد فراواني،) توصيفي آمار بخش دو در هاداده

 .اندمورد تحليل قرار گرفته( متغيره چند رگرسيون تحليل و پيرسون پارامتری ، هایآ مون)

 پژوهش هاییافته. 3

 پاسخگویان جمعیتی-اجتماعی یهاویژگی. 1. 3

 اجتمراعي و اقتصرادی های مينره برا آشرنایي جهرت مطالعره مرورد هاینمونره جمعيتي هایویژگي

 سرطح سرن، ،تأهرل وضرعيت جنسي، هایگروه منظور این برای. است قرارگرفته توجّهمورد پاسخگویان

 گردیرده خلاصره ذیرل شررح بره آن لاعاتاطّ که هگرفت قرار موردسنجش سکونت سالميزان تحصيلات، 

 .است
 

 پاسخگویان جمعیتی-اجتماعی هایویژگی توزیع .4 جدول
 متغیرهای اجتماعی تعداد درصد متغیرهای اجتماعی تعداد درصد

  ن 041 9181
 جمعيتي هایگروه

1989 901 91-01  

 های سنيگروه
90-41 43 0081 مرد 090 0081  

 متأهل 010 7980
 تأهل تيوضع

980 04 11-40  

10-01 0 .9 مجرد 019 0081  
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 متغیرهای اجتماعی تعداد درصد متغیرهای اجتماعی تعداد درصد

181 47 9-0 

 سکونت سال

  یر دیسلم 047 9189

 تحصيلات 

 دیسلم 017 4181 0-4 017 0783

 کارشناسي 17 0481 3-7 071 4187

ليسانسفوق 03 483 00-01 11 0180  

 دکتری 4 081 09-01 09 089

       

 سرني گروهبه  پاسخگویان( %1989) فراواني بيشترین که است آن ا  حاکي (4) شمارة جدول هایداده

 لحراظ بره. باشرندمي %7980 تأهرل وضرعيت ا لحراظ پاسرخگویان اکثر همچنين. دارد تعلق سال 01-91

لحراظ  بره همچنرين. اسرت دیسلم تحصيلاتشان سطح پاسخگویان %4181 و مرد %0081 جمعيتي هایگروه

 خود بودند. ةسال( ساکن شهر و محلّ 3تا  7)بين  %4181 سکونت ت سالمدّ

 

 شهری توسعۀ پایدار و خلّاقشهر  برحسب متغیرهای پاسخگویان توزیع .5 جدول

 هامؤلفه
 های توصیفیاخصش

 هامؤلفه
 های توصیفیشاخص

 تعداد
حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 4810 00849 01 1 914 وضعيت اقتصادی
وضعيت 

 اقتصادی
3 41 90871 0813 

 4831 04834 00 1 914 وضعيت اجتماعي

وضعيت 

اجتماعي 

 فرهنگي

00 41 49810 0801 

 9840 09840 01 4 914 وضعيت فرهنگي
وضعيت  یست 

 محيطي
3 44 01833 4841 

 01800 41814 00 04 914 خلّاقشهر 
 توسعة پایدار 

 شهری
13 000 010810 00834 

     

، 00849وضرعيت اقتصرادی  مؤلفرةا  دیدگاه شهروندان در  اصفهان شهر در خلّاقميانگين شهر  ميزان

که در سطح  است 41814 خلّاقکل شهر  درمجموعو  09840وضعيت فرهنگي ، 04834وضعيت اجتماعي 

 وضرعيت، 90871اقتصرادی  وضرعيت مؤلفرةشرهری در  توسعة پایدارميزان  همچنين. ي قرار داردمتوسط
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اسرت کره در  010810شرهری  توسعة پایردار و 01833 يطيمحستی  ، وضعيت49810فرهنگي -اجتماعي

 (.1جدول شماره   :ح متوسط رو به بالا قرار دارد )نسط
 

 شهری توسعۀ پایدار و خلّاقشهر  هایمؤلفه بین رابطۀ. 6 جدول
 داریسطح معنی آزمون مقدار نام آزمون مستقل متغیر

 شهری توسعة پایدار

 18111 941/1** رسونيپ يهمبستگ بیضر  خلّاقشهر 

 18111 900/1** رسونيپ يهمبستگ بیضر وضعيت اقتصادی

 18111 910/1** رسونيپ يهمبستگ بیضر وضعيت اجتماعي

 18111 070/1** رسونيپ يهمبستگ بیضر وضعيت فرهنگي

     

 شرهری همبسرتگي توسرعة پایردارو  خلّراق شرهر بين شودمي ملاحظه (0) شمارة جدول در کهچنان

درصد اطمينان برا گسرترش  33با  که وجود دارد، بدین معنا =18111 (sig) (=941/1r) سطح در معناداری

 ابعراد همچنرين، رابطرة ميران. یابردمي افزایش نيز شهری توسعة پایدار ،خلّاق شهر یهامؤلفههرچه بيشتر 

 :است گردیده ذیل نتایج به منتج شهری توسعة پایدار و خلّاق شهر هایمؤلفه

 معناداری شهری رابطة توسعة پایداربا  خلّاقاقتصادی شهر  وضعيت بين :اقتصادی وضعیت مؤلفۀ -0

 خلّاق شهر اقتصادی وضعيت ميزاني که به  =r)900/1) پيرسون مقدار به توجّه با  .sig) 18111) دارد وجود

 .یابدمي افزایش نيز شهری توسعة پایدار اطمينان درصد 33 افزایش یابد با

 معناداری شهری رابطة توسعة پایداربا  خلّاقشهر  اجتماعي وضعيت بين :اجتماعی وضعیت مؤلفه -0

 خلّاق شهر اجتماعي وضعيت که ميزاني به  =r)910/1) پيرسون مقدار به توجّه با  .sig) 18111) دارد وجود

 .یابدمي افزایش نيز شهری توسعة پایدار اطمينان درصد 33 افزایش یابد با

 معنراداری شهری رابطة توسعة پایداربا  خلّاقفرهنگي شهر  وضعيت بين :فرهنگی وضعیت مؤلفه -9

 خلّراق شهر فرهنگي وضعيت که ميزاني به  =r)070/1) پيرسون مقدار به توجّه با .sig) 18111) دارد وجود

 .یابدمي افزایش نيز شهری توسعة پایدار اطمينان درصد 33 افزایش یابد با

 رگرسیونی تحلیل. 2. 3

 تحليرل. اسرت شرده اسرتفاده متغيرهچند رگرسيون ا  وابسته متغير بر گوناگون متغيرهای اثر فهم برای

 متغيرر برر را مسرتقل متغيرهرای مجرزای و مشترک اثرات که است تحليلي هایروش بهترین ا  رگرسيون
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 تحليرل روش ا  وابسته متغير تغييرات ميزان تعيين و بينيپيش جهت مطالعه این در. کندمي ار یابي وابسته

 .است شده استفاده چندمتغيره رگرسيون
 

 شهری توسعۀ پایداربر  خلّاقشهر  تأثیررگرسیونی  تحلیل هایآماره .7 جدول

 R R2 R2adj B Std Beta T Sig متغیر

 مقدار ثابت
941/1 003/1 000/1 

98901 08400 
941/1 

08973 18111 

 18111 78071 104/1 131/1 خلّاقشهر  

     

 طوربه خلّاقشهر  که متغير دهدمي شهری نشان توسعة پایدار بر خلّاق شهر تأثيرمتغير  رگرسيون نتایج

 درصرد 003/1، دیگرعبارتبه؛ است/. 003 تأثيرميزان این  که استشهری اثرگذار  توسعة پایداربر  مستقيم

 سنجيده شده است. خلّاقشهری توسط شهر  توسعة پایدارا  مجموع تغييرات 

 

 شهری توسعۀ پایدار متغیره چند رگرسیونی تحلیل هایآماره. 8 جدول
 R R2 R2adj B Std Beta T Sig متغیر

 مقدار ثابت

401/1 070/1 071/1 

08001 08147 
010/1 

48010 18111 

 قخلّاشهر 

 18111 08341 190/1 134/1 وضعيت اقتصادی

 18111 48179 043/1 190/1 001/1 وضعيت اجتماعي

 18141 08100 134/1 190/1 170/1 فرهنگي وضعيت

    

 برر فرهنگي( وضعيتو  اجتماعي اقتصادی، وضعيت )وضعيت خلّاقشهر  هایمؤلفه رگرسيون نتایج

وضرعت فرهنگري  و اجتمراعي اقتصادی، وضرعيت وضعيت مؤلفةکه دهد شهری نشان مي توسعة پایدار

 .است 070/1 تأثيردارد و ميزان این  تأثيرشهری  توسعة پایداربر  مستقيم طوربه

 گیرینتیجه . 4

صرنعت گردشرگری به لحراظ  ت کهاستان مرکزی ایران دارای سابقه تاریخي اس عنوانبه اصفهانشهر 

 عنوانبره اصرفهانشناخته شده اسرت. شرهر  کاملاًکه در سطح کشور و جهان  است هایياستاندود جز مع

 به معنرای خلّاقشهر  دارد. خلّاق شهر گيریشکلو گردشگری ایران نقش مهمي در  دستيصنایعپایتخت 

 ایرن هاییافتره. برر اسرا  است، کنندميکه در آن شهر  ندگي  يبودن و رضایت داشتن شهروندان خلّاق
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در  خلّاقيرت کرهطوریبهاثرگذار بوده اسرت،  اصفهانشهر  در شهری توسعة پایداربر  خلّاقپژوهش شهر 

 برر .(134)بترا  توسرعة فرهنگري در  مينرة و.( 043 بتا) اجتماعي در  مينة ،.(010 بتای، با) اقتصادی  مينة

 آقاسري و عطرافر هاییافته با پژوهش این هاییافته .ه استاثر گذاشت اصفهانشهر  در شهری توسعة پایدار

 تراریخي بستر و قدمت به توجّه با اصفهان شهر در گردشگری صنایع وجود که  یرا ؛است سوهم( 0930)

 و مرادی ا  وجروه آنکره ا  بريش توسرعه در اصرفهان، کره کندمي تأکيد را نکته این دارد اصفهان شهر که

 مؤسسرات و هادانشگاه ا  تواني است که برای گسترش آن ميفرهنگ عدبُ دارای ،باشد برخوردار اقتصادی

 توسرعة ،درواقرع. کررد اسرتفاده استان توسعه الگوی و بهبود جهت در فرهنگي هایشخصيت و فرهنگي

 پژوهش این هاییافته. است اصفهان شهر خاص جغرافيایي وضعيت و شرایط با متناسب ایتوسعه مدنظر

 است آن نيا مند توسعة پایدار آنها،  یرا مطابق نظر است سوهم نيز (0930) همکاران و کلانتری هاییافته با

 سفيد خان هاییافته که با شود؛ موضوعي توجّه نيز فرهنگي فعّاليّت مسئله به ،موضوعات سایر کنار در که

 .است سوهم نيز (0930)

 آینده هاینسل امکانات کردن محدود بدون را امرو  نسل که ایتوسعه یعني، توسعة پایدار گيریشکل

 هراینظام و انسران سلامت که است ایتوسعه نوع آن توسعة پایدار. رهنمون شود نيا هایشانرفع  سویبه

 ،انجامدمي  یستمحيط و توسعه ميان توا ن به که شهری توسعة پایدار طبعاًبخشد. مي بهبود را اکولوژیکي

 را آن و دارد چشرم نيرز آینرده نسرل حقوق به سا دمي برآورده را کنوني نسل دمتعدّ نيا های اینکه ضمن

 .شماردمي محترم

 و ؛اسرت تأثيرگرذار شرهر توسعة پایدار بر خلّاق شهر هایشاخص این پژوهش نشان داد که هاییافته

 یر  فضرایي شرهری کره در آن صرورتبه خلّراققرار گرفته است. شهر  تأیيدپژوهش مورد  هایهفرضيّ

که  دهدمياجتماعي را تشکيل  کارکردهای و اقتصادی فعّاليّت آن، مختلف هایبخش فرهنگي هایفعّاليّت

شرهر محيطري فرهنگري  (0930) رفيعيران هاییافته طبق .کندميشهری فراهم  توسعة پایدار مينه را برای 

توسرعة آن باعرث  های یرسراختاجتماعي و فرهنگري و تقویرت  های یرساختاست که نيا  است به 

 واسرطةبه و شروندمي بنرا محکرم اجتماعي و فرهنگي  یرساخت ی  مبنای بر شهرهایي .شودمي شهری

 جلب خود سمت به را هاگذاریسرمایه و خلّاق اشتغال ثقل مرکز ممتا شان، فرهنگي امکانات و تسهيلات

 خلّاقيرت بربه  که شودمياقتصادی، فرهنگي ساکنان شهر  نيا هایرفع  هری باعثش توسعة پایدار .کنندمي

در  خلّراق جهان بره سرمت شرهرهای شهرهای. ساساکي معتقد است که بسياری ا  گذاردمي تأثيرشهری 
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هستند که بر روی فرهنگ شهری، اقتصراد شرهری و  یسرت محريط  خلّاقي یشهرها و هستند رشدحال 

 همبسرته اجتماعي نظرا   شهر شهری افزایش یابد گذاریسرمایهبه ميزاني که  و کنند یگذارسرمایهشهری 

  ندگي شرهری و سکونت شهر قابل ،محيطي یست نظر ، ا ترعادلانه شهروندان درآمدی پایدارتر است، و

 خواهد بود. ترسالم اقتصادی نظر ا 

 راهکارها و راهبردهای پیشنهادی. 5

 :شودمي درها و راهبرهای  یر پيشنهاپژوهش راهکااین  ا  آمدهدستبهبه نتایج  توجّهبا  

و تسهيل حضور گردشگران  اصفهانای شهر ي و منطقهموقعيت فراملّ یریزی برای ارتقابرنامه .0

 ؛اصفهاننو به شهر  هایایدهو ورود  اصفهاندر شهر 

 ؛صنعت گردشگری با مرتبط علمي تحقيقات و دانش گذاریاشتراک .0

 ؛استاني خارج و استاني هایالمللي و جشنوارهبين بزرگ شنوارةاری جرگزب .9

های نرو شدن ایردهاجتماعي و مطرح ها جهت افزایش سرمایة NGOتقویت نهادهای مدني و  .4

 ؛در مشارکت بيشتر مردم در اجتماع

 و هاهالمللري بررای تبرادل ایردای و بينای و فرا منطقهریزی جهت بالا بردن روابط منطقهبرنامه .1

 ؛خلّاقجذ  افراد 

 ؛های نوبرای استفاده ا  ایده خلّاقریزی برای کم  به تأمين مالي کارآفرینان و افراد برنامه .0

هرای و جذ  ا  طریرق آ مون خلّاقکرده و های شغلي برابر برای افراد تحصيلایجاد فرصت .7

و هنرهرای  دسرتيصنایعهای فرهنگري چرون موسريقي، تئراتر، استاندارد و استفاده ا  سرمایه

 ؛خلّاقشدن به شهر برای تبدیل اصفهانتجسمي در شهر 

هرای مراکرز رشرد، پارک الملل و توسعةرت الکتروني  و بينسهيل خدمات بانکداری و تجات .1

 ؛اصفهانآوری در شهر علم و فن

 ؛ناصفهابه شهر  خلّاقع قومي و  یاني برای جذ  افراد ریزی جهت استفاده ا  تنوّبرنامه .3

 .اصفهانعمومي به  یبایي و منظر شهر  توجّة سا ی و جلبفرهنگ .01
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