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Abstract  
In new urban theories, what causes the economic development of a region is the presence of creative human 

forces in that region. Meanwhile, traditional factors such as geographical location, access, etc., are dimmed 

because the creative class's presence in a city can overshadow other factors of economic growth. Therefore, 

paying attention to the residential characteristics of the creative class and their preferences for living in a 

specific location in cities is one of the important issues in the urban development. The study has evaluated 

the factors influencing the residential preferences of the creative class of Rasht city. The main purpose of 

this research was to investigate the factors influencing the residential preferences of the creative class of 

Rasht city. It was a descriptive-analytical study. Data was collected through documentary and field studies. 
384 questionnaires were distributed among the creative class members in Rasht city. The data were 

analyzed using Friedman, Sign, and Wilcoxon tests. Findings showed that classic factors significantly 

contributed to the residential preferences of the creative class of Rasht city, and the influence of soft factors 

was less than the classic factors. Also, the findings of the research have shown that the desire and preference 

of the creative class to live in the inner layers of the city is high, and as we move from the initial layers of 

the city to the periphery, the concentration of the residential preference of the creative class has decreased. 

According to the results, the neighborhoods where people of the creative class of Rasht city prefer to live 

included Manzariyeh, Golsār and Giulān Boulevard, Moalem, Bazaar, Cāctous, Ziābri, Felestin, Nikmarām, 

and Park Shahr. 
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Highlight  
- Due to the role of the creative class in economic development and the growth of cities, the need to pay attention to urban 

planning in accordance with the taste of these occupational groups in the world, especially in developed countries, has 

received increasing attention. In developing countries such as Iran, where the emphasis is on maintaining creative forces 

in the country, this issue is of double importance. One of the ways to preserve these creative forces in the country is to 

consider their living conditions in the cities. 

 

Extended Abstract  
Introduction  
In new urban theories, what causes the economic development of a region is the presence of creative human forces 

in that region. Meanwhile, traditional factors such as geographical location, access, etc., are dimmed because the 

creative class's presence in a city can overshadow other factors of economic growth. Therefore, paying attention 

to the residential characteristics of the creative class and their preferences for living in a specific location in cities 
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is one of the important issues in the development of cities. This study has evaluated the factors influencing the 

residential preferences of the creative class of Rasht city. The basic purpose of this research is to identify the 

residential preferences of the creative class of Rasht according to the classical and soft factors. This article seeks 

to answer the following questions: 

1. What factors influence the residential preferences of the creative class of Rasht city? Are the classical factors 

more important than soft factors? 

2. Does moving away from the city center decrease the residential preferences of the creative class of Rasht city? 

3. Is there any difference between the residential preferences of the creative class and their current residence in 

Rasht city? 

 

Methodology 

It was a descriptive-analytical study. In terms of duration, it was cross-sectional research Data was collected 

through documentary and field studies. The hypotheses of this research have been analyzed and tested using SPSS 

software. After some modifications and alterations, the validity of the researcher-made questionnaire has been 

confirmed by the professors of urban affairs. Cronbach's Alpha was computed to assess the questionnaire reliability 

(α = 0.706), indicating the questionnaire's appropriate and high reliability. 384 questionnaires have been distributed 

among the creative class members in Rasht, and the data have been analyzed using SPSS software and Friedman, 

Sign, and Wilcoxon's statistical tests. The research variables were extracted using documentary studies, which 

included 2 dimensions of classical and soft criteria, 16 sub-criteria, and 59 items. Soft criteria included: factors 

related to leisure, cultural facilities, neighborhoods with outstanding artistic features in which people feel very 

comfortable, having many restaurants and cafes, and having the characteristics of freedom and the capacity to 

accept cultural diversity. Classical criteria also included demographic and economic factors that effectively choose 

the location of normal employees. 

 

Results and discussion 
Friedman's test was used to measure the effect of soft and classical factors on the residential preferences of the 

creative class of Rasht City. There is a difference in the residential preference of the creative class of Rasht city 

referring to the value of the Chi-Square test (38.76, P>0.05). According to the mean rank of the two general 

categories of classical factors (1.66) and soft factors (1.34), the effect of classical factors on residential preferences 

of the creative class of Rasht city is more than soft factors. The most important factors in the residential preferences 

of the creative class included the characteristics of the residence, busy streets full of facilities, environmental 

issues, life cycle, security, tolerance and diversity, locality and health. Also, these factors have the least importance 

in the residential preferences of the creative class: Ethnic-linguistic factors, Cost of Living, Historical factors, 

Income, Marginalization, Educational-artistic spaces, Workplace access and Recreational spaces. 
The value of the Z test and the significance level (S=0.000) indicated the significance of the apparent difference 

in the selection of residential preferences of the creative class. Also, in addition to the significance of the difference 

between the residential preferences of the creative class and their current residential environment, we can get a 

better view of the residential preference situation of the creative class by specifying the difference. Therefore, the 

number of those whose current residence is equal to their residential preferences is around 122 cases or 31.77% of 

the statistical sample. Therefore, about a third of the creative class people live exactly in residential environments 

that are equal to their preferences and desires. The total number of people whose residential preference is different 

from their desired place of residence is about 262 people, or 68.23% of our full statistical sample. In other words, 

the current living environment of more than two-thirds of the people of the creative class of Rasht differs from 

their preferences and desires. Florida's creative class theory considers soft factors' influence on creative people's 

residential preference to be more effective than classical factors and insists on reducing the influence of classical 

factors in its theories. However, the results indicated that the influence of classical factors on the selection and 

preference of the residential environment for creative people is more effective. Also, it should be acknowledged 

that soft factors are not entirely unaffected, and they are also effective in the residential preferences of the creative 

class of Rasht city. Yet, the extent of this effect is less than the effect of classical factors. Furthermore, the results 

differ from those in America and are in line with some European studies. Therefore, the current article violates the 

assumption that all people who introduced as the creative class necessarily choose their residential preferences 

based on a number of specific factors (soft factors); but their residential preferences are based on a combination 

of classical and soft factors. 
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Conclusion 
The research findings show that the level of desire and preference of the creative class in the inner layers of the 

city is high, and as we move from the initial layers of the city to the surrounding area, the concentration of the 

residential preference of the creative class is reduced. According to the results of this study, the neighborhoods 

where creative people prefer to live in Rasht have been: Manzarieh (25%), Golsār and Guilān Blvd (21%), Moalem 

(15%), Bazaar (14%), Cactous (10%), Ziābari (8%), Felestin (3%), Nikmarām (2%), Pārk Shahr (1%). 
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 36-10 صفحات، 0010 پاییز ، 01، پیاپی سوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 1خالق شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن ترجیحات سکونتی طبقة

  

 
 

 

 *2، محمود داودی2، مریم جعفری مهرآبادی0فرهاد نظری

 

 . دانشگاه گیالن، رشت، ایران، ری، گروه جغرافیاشه ریزیبرنامهکارشناس ارشد جغرافیا و  .1

 . دانشگاه گیالن، رشت، ایراناستادیار گروه جغرافیا،  .2

 

  هچکید
خالق در آن منطقه است و نقش  یانسان یروهایوجود ن ،شودمیمنطقه  کی یاقتصاد ةآنچه باعث توسع د،یجد یشهر یهاهیدر نظر

شهر خود  کیخالق در  ةو... کم رنگ شده است؛ چرا که قدرت حضور طبق یدسترس ،ییایجغراف تیهمچون موقع یعوامل سنت

که آنان  یحاتیخالق و ترج ةطبق یسکونت یهایژگیتوجه به و نیقرار دهد. بنابرا عالشعارا تحت یعوامل رشد اقتصاد ریتواند سایم

عوامل مؤثر بر  ،پژوهش حاضرست. ا شهرها ةاز موضوعات مهم در توسع ،از شهرها دارند یمشخص یمکان تیسکونت در موقع یبرا

 یسکونت حاتیعوامل مؤثر بر ترج یبررس قیتحق نیا ی. هدف اصلارزیابی کرده است خالق شهر رشت را ةطبق یسکونت حاتیترج

پرسشنامه  680شده است. تعداد  یآوردگر یشیمایو پ یصورت اسنادهها بداده ،پژوهش نیخالق شهر رشت بوده است. در ا ةطبق

عالمت و  دمن،یفر یآمار یهاو آزمون Spssافزار ها با استفاده از نرمشده و داده لیخالق در شهر رشت تکم ةطبق یاعضا نیدر ب

خالق شهر رشت، عوامل  ةطبق یسکونت حاتیدر ترج ق،یتحق یهاافتهیقرار گرفته است. بر اساس  لیو تحل هیمورد تجز لکاکسونیو

نشان داده است  قیتحق یهاافتهی نیبوده است. همچن کیاند و تأثیر عوامل نرم کمتر از عوامل کالسداشته ییسهم بسزا کیکالس

حرکت  رامونیشهر به سمت پ ةیاول یهاهیچه از الشهر، باالست و هر یداخل یهاهیخالق در ال ةسکونت طبق حیو ترج لیتما زانیم

که افراد طبقه خالق شهر  ییهاپژوهش، محله نیا جیخالق کاسته شده است. با توجه به نتا ةطبق یسکونت حیاز تمرکز ترج ،میکنیم

 ،یابریمعلم، بازار، کاکتوس، ض الن،یگلسار و بلوار گ ه،یعبارت بوده است از: منظر ،کنند یآنجا زندگ در دهندیم حیرشت ترج

 پارک شهر. کمرام،ین ن،یفلسط

 

 .رشت ک،یعوامل نرم، عوامل کالس دا،یفلور چاردیطبقه خالق ر یتئور ،یسکونت حاتیترج واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسته
 یشغغل یهاگروه نیا ةقیمنطبق با سل یشهر یزیرامروزه ضرورت توجه به برنامه ،شهرها یو بالندگ یاقتصاد ةخالق در توسع ةبا توجه به نقش طبق -

 یروهغایکغه بغر ح غ  ن رانیغتوسعه همچون ادرحال یمورد توجه روزافزون قرارگرفته است. در کشورها افته،یتوسعه یدر جهان، بخصوص کشورها

در نظغر گغرفتن  فخالق در کشور یروهاین نیح   ا یهااز راه یکیبرخوردار است.  یدوچندان تیمسئله از اهم نیا شود،یم دیخالق در کشور تأک

 ست.ا آنان در شهرها یسکونت طیشرا
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 مقدمه . 0
)در  یشهر یهااستیس یریگو شکل یعلم یهابحث یکانون ةنقط دایفلور چاردیر «طبقه خالق» یتئور ،گذشته ةدر ده

جذب و ح    یها براآن ییبه توانا یشهرها بستگ یاقتصاد یهاتیبرده است که موفق یپ دایو اروپا( بوده است. فلور کایآمر

کارکنان  یشغل یهافرصت لیاز قب کیکالس طیبه شرا ارتباطیب یموضوع یادکه رشد اقتص کندیم انیب یافراد خالق دارد. و

 ییایپو یضرورت برا کیشدن به لیدر حال تبد «خالق ةطبق»حضور  کندیاظهار م یو .(Lawton et al, 2013)ت اس

 شرح داده است یشهر سطحدر ویژه بهرا  ینوآور استیس یاندهیطور فزابه دایفلور ةیها است. نظرشهرها و منطقه یاقتصاد

(Rodriguez-Pose and Lee, 2020) .یهابر سر راه ایکه  کنندیرشد م لیدل نیها به ااست که مکان نیا یسنت ةینظر 

 ی. وقتابندیکنند در آنجا استقرار  بیها را ترغهستند تا شرکت یعیمنابع طب یاستعدادها یدارا ایاند و ونقل قرارگرفتهحمل

 نیاما ا رند،یگمیکار بهنظر را  نیها را جذب کنند، همتا شرکت سازندیجاده م ریالسعیو سر کنندیها را کم ماتیها مالدولت

از  رایاست زشده  یادیخالق توجه ز ةطبق ةیرنظبه (. 1930 دا،ی)فلور ستندیمهم ن تیموفق یبرا گرید ها،نهیعواملِ مرتبط با هز

 ةنقط کی کردیرو نیو درواقع ا ؛دارد یاریبس یایکه مزا کندیاست اده م ایمنطقه یاقتصاد ةسعتو یبرا یشغل کردیرو کی

بر آموزش و پرورش است  یکه مبتن یانسان ةیاز سرما یناش یسنت یاقتصاد ةتوسع جهت از رییتغ یعنیشود یعطف محسوب م

ای منطقهرشد  تیرا در تقو ایتنوع منطقه ایو  یاطقهخاص من یژگیجهت از اثرات انباشت که اساسًا اثرات و رییتغ نیو همچن

خود موجب  تیخالق قیهستند که از طر یخالق همان افراد ةطبق دایفلور دگاهیاز د. (Tiruneh, 2014) کندیم یبررس

 یریپذدهد که تحملینشان م یمطالعات تجرب یبرخ. (Batabyal and Yoo, 2018)شوند یم یارزش اقتصاد شیافزا

 حاکی هاپژوهش یبرخ جینتا نیمنطقه دارد. همچن کیخالق در  ةبر تجمع طبق یو مثبت یقو اتتأثیر ،بودن رایو پذ یماعاجت

        ,You and Bie) مرکز شهر قرار دارند یکیواقع در نزد ادیتنوع ز یدارا هایدر محله شتریخالق ب عیاست که صنا نیاز ا

 ,Kiroff) بزرگ واقع شده است یشهرها یمرکز یهادر اروپا در بخش تیخالق هایخوشه نتریعنوان نمونه، بزرگبه .(2017

 دارد در مطالعات مختلف یخالق و تحقق رشد اقتصاد ةکه در جذب کارکنان طبق یاز نظر نقشاغلب عامل تنوع . (2020

(Anderson etal, 2010; Fainstein, 2005; Scott, 2006 & Cammack, 2015) محل بحث بوده است (Bereitschaft 

& Cammack, 2015). مثل سهم  یمختل  یهاشاخص ،یاجتماع یریپذبودن و تحمل رایپذ سنجش یمحققان برا(

. (You and Bie, 2017) اند( را در نظر گرفتهیو تنوع اجتماع ایمیخاص، بوه هایشیگرا یدارا هایدرصد خانواده ها،یخارج

گر، متنوع و مداراگر را که ابداع ییهاافراد مکان نیو ا بخشندیم روین یامنطقه یتصادافراد خالق به رشد اق دایفلور دگاهیاز د

خالق( توجه  ةشهرها )طبق یاقتصاد دیمنبع جد نیتریعوامل جذب و ح   اصل نیتراز مهم نی. بنابرادهندیم حیهستند، ترج

کنند نه  یدارند در آنجا زندگ لیکه افراد تما است یمکان ،یسکونت حاتیافراد است. منظور از ترج نیا یسکونت حاتیبه ترج

خالق در  ةطبق یسکونت حاتیشناخت عوامل مؤثر بر ترج. (Lovett & Beesley, 2007) شانیلزوماً محل سکونت فعل

 (Bereitschaft & Cammack, 2015; Ling & Dale, 2005) کایداشته است. مثالً در آمر یمت اوت جیمطالعات مختلف نتا

خالق  ةاست که کارکنان طبق نیاز ا یطبقه خالق را داشته است که حاک یسکونت حاتیبر ترج یاثرگذار نیشتریب ،نرم لعوام

 ;Lawton etal, 2012) . اما در اروپاکنندیرفتار م یمت اوت از کارکنان مشاغل عاد ،یزندگ یمکان برا کیدادن به تیدر اولو

Boterman & Sleutjes, 2007; Asheim & Hansen, 2009) خالق  ةطبق یسکونت حاتیدر ترج کیعوامل کالس

 حاتیاست که در ترج یشامل عوامل کیخالق است و عوامل کالس ةبوده است. منظور از عوامل نرم عوامل خاص طبق گذارتأثیر

( و انیبن)دانش قکارکنان خال نیب یسکونت یهاتیاولو نیفاصله ب دیخالق مؤ ةمؤثر است. طرح طبق یکارکنان عاد یسکونت

فعال و  یهاابانیخ یکه دارا یاست که کارکنان خالق به مناطق شهر نیا گرانیاست که ب یاقتصاد گرید یهاکارکنان بخش

از مکان  یانتظارات مت اوت ،گروه نیدوم کهیدر حال ؛توجه دارند ،رندیگیعوامل نرم قرار م فیخاص که در رد یهایژگیو

 .یو چرخه زندگ هانهیدرآمد، تعداد فرزندان، هز زانیدارند مانند م یزندگ

منطبق با  یشهر یزیرامروزه ضرورت توجه به برنامه ،شهرها یو بالندگ یاقتصاد ةخالق در توسع ةتوجه به نقش طبق با    

توسعه درحال یمورد توجه روزافزون است. در کشورها افته،یتوسعه یکشورهاویژه بهدر جهان،  یشغل یهاگروه نیا ةقیسل

از  یکیبرخوردار است.  یدوچندان تیاز اهممسئله  نیا شود،یم دیخالق در کشور تأک یروهایکه بر ح   ن رانیهمچون ا

 یسکونت حاتیترج ییست. شناساا آنان در شهرها یسکونت طیخالق در کشور در نظر گرفتن شرا یروهاین نیح   ا یهاراه
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و  زانیربه برنامه ییهادهیا ةرائمنجر به ا تواندیم ،دارد ییرفتار فضا یایبا جغراف یمیخالق شهرها که ارتباط مستق ةطبق

 نیترتیو پرجمع نیتربزرگ النیعنوان مرکز استان گشهرها باشد. شهر رشت به ةندیآ یکشور برا یشهر تیریمد انیمتول

 ةکه حضور طبق . ازآنجاشودیو گلستان( محسوب م النیخزر )مازندران، گ یایدر یاهیسه استان حاش نیدر ب رانیشهر شمال ا

رشد  تواندیم ،خالق ةبودن طبق رایبا پذ زیکرد، شهر رشت نشهرها را فراهم خواهد  یشهر موجبات رشد اقتصاد رخالق د

 یشهر را برا یهاآنان کدام مکان نکهیخالق و ا ةطبق یسکونت حاتیاز ترج یکند. آگاه نیخود را تضم ییایو پو یاقتصاد

 یبرا یزیربرنامه قیکند تا از طر یاریرشت را  یشهر یزیررنامهو ب تیریمد انیمتول تواندیم دهند،یم حیترج یزندگ

 حاتیترج یبررس قیتحق نیا یداشته باشند. هدف اساس یشهر نقش مؤثرتر یاقتصاد ةخالق در توسع ةجاذب طبق یهامکان

 و نرم است. کیخالق شهر رشت با توجه به عوامل کالس ةطبق یسکونت

 

 مبانی نظری. 2
 رشغد» بغا نغام اول کند. کتغاباهمیت پیدا می «ریچارد فلوریدا» با مروری بر نخستین مطالعات مرتبط با این موضوع، دو کتابِ

 ةطبقغ ها طرحکتاب این در. است شده نگاشته 2442 سال در «خالقةطبق و شهرها» دوم کتاب و 2449 سال در «خالق ةطبق

          اسغغت شغغده تشغغریح آمدهدسغغتبه هاییافتغغه نتغغایج وشغغده اسغغت  بررسغغی یکغغم وبیسغغت قغغرن آمریکغغایی ةجامعغغ در خغغالق

(Florida, 2005) .هایپایغه رافرهنگغی  –پغذیغرش تغنغغوع اجغتغمغاعغغی  و( استعداد) توانایی فنّاوری، ،فلوریدا اساس این بر 

 ،گذشغته ماننغد دیگغر مسکونی محیط انتخاب برای آمریکایی ةجامع خالق ةطبق است معتقد و داندمی خالق ةطبق گیریشکل

 هایمحلغه بغر شغانتغرجیح بلکغه ندارد...( و خرید مراکز وجود کار، محل از فاصله دسترسی،) کالسیک عوامل بر چندانی تأکید

 همچنغین و دیگغر ت ریحغی مراکغز و شغبانه هغایها، کلوپرسغتوران از پر هایمحله فراغتی، مراکز وجود پرتحرک، غیرمتعارفِ

 ذکغر بغه الزم البتغه. اسغت بداند، تحملقابل را فرهنگی و اجتماعی تنوع و داشته را استعدادها از است اده قابلیت که هاییمکان

 (.Lawton et al, 2012) داندمی زندگی ةچرخ عامل به وابسته را عوامل این ةهم فلوریدا که است

همکاری فرهنگ، دانش، نوآوری و  ، خالقیت،ابتکارکه با کنجکاوی، هستند چندوجهی  وگرا های کثرتشهرهای خالق مکان    

 امروزه خالقیت به عامل اصلی اقتصاد تبدیل شده است و. (Rodrigues and Franco, 2020) شوندمی تعریفها( )شبکه

مدت، سازی گرفته تا صنعت مد، از محصوالت غذایی گرفته تا فناوری اطالعات، برندگان بلندتقریباً در هر صنعتی، از اتومبیل

کنند و به این خالقیت ادامه دهند. این موضوع همیشه یعنی از روزهای ابتدایی انقالب توانند خلق کسانی هستند که می

برده است وکار، به این حقیقت پیکسب ةاخیر است که جامع ةاما فقط در چند ده ی تا انقالب صنعتی صادق بوده استکشاورز

، ریچارد «خالقیت»در ارتباط با م هوم  .(Florida and Adler, 2020)کند طور سیستماتیک بر اساس آن عمل میو به

ها است تا یک بخش به معنای سطح مهارت «خالق ةطبق»رسد ها نظر دارد و به نظر میهای آنفلوریدا عمدتاً به مردم و حرفه

در کند، منظورش کارکنان بسیار ماهر خالق اشاره می ةاقتصادی خاص، مانند بخش صنایع خالق. در حقیقت، وقتی او به طبق

صنایع خالق و در )سایر( صنایع مبتنی بر دانش )مانند امور مالی، حقوق، فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش عالی و تحقیق و 

های هستیم، که در آن افراد با انواع ایده «عصر خالقیت»کند که ما در حال ورود به ( ادعا می2442توسعه( است. فلوریدا )

بخش خود اظهار عنوان یکی از منابع اصلی الهام( به1391کنند. فلوریدا با اشاره به جیکوبز )میابتکاری نقش اصلی را ای ا 

دهند در شهرهایی با جمعیت متنوع و فضای با مدارا زندگی کنند. از نظر وی، کند که افراد خالق و با استعداد ترجیح میمی

ها مبتنی بر دانش نیست، بلکه افرادی است که برای این شرکت های خالق یاها باید جذب کنند، شرکتآنچه شهرها و منطقه

از  «ای از استعدادهامجموعه»اندازی کنند. جذب هایی را راهکنند یا افرادی که ممکن است خودشان چنین شرکتکار می

 . (Bontje and Musterd, 2009)دارد خالق فلوریدا  ةای در م هوم طبقطریق مهاجرت نقش برجسته

که کارکنان خالق به  ،کارکنان است یگر( و دیانبن)دانش خالقکنان کار سکونتی ترجیحاتفاصله بین  یدخالق مؤ ةطبقطرح 

انتظارات مت اوتی از مکان  ،دومین گروه کهیدرحال؛ های خاص خود توجه دارندفعال با ویژگی هاییابانخ دارایمناطق شهری 

منظور از ترجیحات  .(Lawton et al, 2013). زندگی و .. ةچرخ ،هاینههز زندان،دارند مانند میزان درآمد تعداد فر زندگی

ترجیحات سکونتی افراد را  .(Lovett and Beesley, 2007)سکونتی، مکانی است که افراد تمایل دارند در آنجا زندگی کنند 

دهد که سه موضوع ( توضیح می1391وایت )بینی کننده دقیق رفتاری درنظر گرفت. عنوان یک پیشتوان بهای میتا اندازه
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این موضوعات شامل تنوع ترجیحات سکونتی، نوع محتوای بیان  های مرتبط با ترجیحات سکونتی حاکم است.مهم در پژوهش

 .(Howley, 2009) شده در ترجیحات و میزان ارتباط این ترجیحات است و این موضوعات چیزی در مورد رفتار انسان است

 برای کنندگانمصرف تقاضای افزایش از حاکی اخیر، هایدهه در سکونتی ترجیحات مورد در پیمایشی هایقتحقی برخی

 -ایمحله ترجیحات مورد در کههنگامی. است شهری مختلط هایکاربری و دسترس در ونقلحمل مدار،پیاده هایتوسعه

 مقصدهای به آسان دسترسی و ونقلحمل وجود روی،پیاده قابلیت از اغلب دهندگانپاسخ شود،می سؤال افراد از مسکن

. برندمی نام دارند، نظر در که مهمی عوامل عنوانبه( درمانی - بهداشتی مراکز و غذایی مواد هایفروشگاه مثل) ضروری

 دانشگاهی تحصیالت که جوان بزرگساالن در ویژهبه ونقلحمل به دسترسی و رویپیاده قابلیت از ناشی سکونتی ترجیحات

 روندها این توضیح برای را مختل ی هاینظریه شهری محققان. است قوی بسیار ،کنندمی زندگی ن رهتک خانوارهای در و دارند

     دهندمی ترجیح را بیشتر شمولیت و دارای تنوع متراکم شهری هایمحیط که خالق طبقة ظهور جمله از ؛اندداده ارائه

(Yan, 2020). 

 

 پیشینه پژوهش. 6
    شانیکنند نه لزوماً محل سکونت فعل یدارند در آنجا زندگ لیکه افراد تما است یمکان ،یسکونت حاتیمنظور از ترج

(Lovett and Beesley, 2007) .یمت اوت جیخالق در مطالعات مختلف نتا ةطبق یسکونت حاتیشناخت عوامل مؤثر بر ترج 

 در کامکرکس و شافتبریستبردلی توسط که «شیکاگو در خالق طبقه و محله تنوع» عنوان با ایمقاله در داشته است.

 بین معناداری و مثبت رابطه که دهدمی نشان شده است، نتایجانجام 2412 سال در نبراسکا دانشگاه جغرافیای دپارتمان

 این اما دارد وجود درآمدی تنوع و فراغتی مراکز تنوع همچنین و اقتصادی هایفعالیت تنوع با محله در خالق ةطبق سکونت

 توسط دیگر کهپژوهشی . در(Bereitschaft and Cammack, 2015)نیست  معنادار زبانی تنوع و نژادی تنوع با رابطه

 در که عواملی بررسی به ،است شده انجام 2412 سال در دوبلین دانشگاه جغرافیای دپارتمان در همکارانش و لوتونفیلیپ

 نقش که انددریافته تحقیق این در .است شدهپرداخته ،هستند گذارتأثیر دوبلین شهر در خالق ةطبق مسکونی محیط انتخاب

 هایخیابان وجود اما است نبوده تأثیربی مسکن انتخاب در کار محل تا فاصله زمانمدت و دسترسی ازجمله کالسیک عوامل

 داشته را تأثیر بیشترین سکونتی محیط انتخاب در زندگی ةچرخ عامل همچنین و فراغتی و ت ریحی مراکز دارای و پرتحرک

شده است. هدف این مقاله انجام 2443هانسن در سال آشیم و کالسودیگر توسط بورن. تحقیقی(Lawton et al, 2012)است 

لزوماً ترجیحات سکونتی خود را بر اساس  ،شوندخالق معرفی می ةمردمی که با اصطالح طبق ةنقض این فرض است که هم

فرهنگی مردم و شرایط  –های اجتماعی کنند؛ بلکه ترجیحات سکونتی آنان بستگی به ویژگیتعدادی عامل مشخص انتخاب می

ای که به . در مقاله(Asheim and Hansen, 2009) ها داردهای محل کار آنجغرافیایی محل زندگی و همچنین به ویژگی

ها شده است، میزان تمایل خانوادهسوسیالیستی پرداختهشهرها از دیدگاه پستنان در کالننشیترجیحات سکونتی حومه بررسی

گرفته و فضاهای بیشتری در صورت پراکنده شکلای که بهها( و یا مناطق حومهای فشرده )شهرکبه زندگی در مناطق حومه

ای با فضاهای باز تمایل بیشتری دارند اما شده است. با اینکه مردم به زندگی در مناطق حومه، مطالعهها قرار دارداختیار خانواده

های های دولتی و خصوصی و همچنین جهت جلوگیری از گسترش شهرنشینی به زمینهای عمومی زیاد برای بخشهزینه

کالیو  (.Kahrik and Leetma, 2009)ها خواهد بود گیری این نوع از حومهها مانع جدی شکلجنگلی و کشاورزی حومه

ها در انتخاب محیط مسکونی و همچنین خالق در کانادا و ترجیحات آن ةبه بررسی طبق 2442بیزلی در سال لووت و کین

ها های روستایی و جذب و ح   افراد طبقه خالق در این مناطق جهت جلوگیری از مهاجرت به شهرتمایل در انتخاب محیط

 .؟کنند و چراخالق به روستاها مهاجرت می کند که چه افرادی از طبقةشاره میاین موضوع ا در این مقاله بهپرداخته است. 

   سازد خالق نمایان می اهای کانادا را در ح   و جذب طبقةهای بین شهرها و روستصورت مروری ت اوتهمچنین به
(Lovett and Beesley, 2007). 
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   روش پژوهش. 0
گیرد. زمان انجام در ردة تحقیقات مقطعی قرار میتحلیلی است. تحقیق از نظر مدت - حاکم بر پژوهش حاضر توصی یرویکرد 

افزار کمک پرسشنامه انجام شده است. با کمک نرم ها، تحقیق پیمایشی است که باادهنوع تحقیق از نظر نحوة گردآوری د

SPSS  بندی ت صیلی مشاغل تحقیق پرداخته شده است. نگاهی به تقسیمبه تحلیل و آزمون فرضیات مورد نظر در این

-1دهد که دو گروه عمده: نشان می ،منابع مختلف با آنچه فلوریدا مطرح کرده است های عمدة شغلی دربرحسب گروه

عی از مشاغل هستند متخصصان، دربردارندة انوا -2رتبه، سیاستمداران برجسته، مدیران، کارفرمایان گذاران، مقامات عالیقانون

بودن مشاغل خالق در شهر رشت، د. بنابراین با توجه به در دسترسشوکه تا اندازة بسیار باالیی دربرگیرندة کارکنان خالق می

رتبه ادارات دولتی و خصوصی، رئیس باشگاه ورزشی، مدیران صورت بوده است: مدیران و مقامات عالیانتخاب مشاغل بدین

اران، مهندسان کامپیوتری، اساتید دانشگاه، شاعران، هنرمندان، سردبیران مجالت محلی، پزشکان متخصص، ها، معمشعب بانک

داران، کارکنان بخش تحقیق وکار جدید(، متخصصان در امر وکالت، کارکنان رادیو و تلویزیون، حسابکارآفرینان )مدیران کسب

های ند. آزمونها انتخاب گردیدآوری دادهال به جهت ارزیابی و فرایند جمعهایی با فّناوری باها، کارکنان شرکتسازمان و توسعة

منظور سنجش در این پژوهش شامل آزمون فریدمن، آزمون عالمت و آزمون ویلکاکسون بوده است. به آماری است اده شده

ه است و روایی آن تأیید شده است شده توسط اساتید امور شهری مورد ارزیابی و اصالح قرارگرفتروایی پژوهش، پرسشنامه تهیه

شده است که پایایی برای باخ است ادهدر پژوهش حاضر از روش آل ای کرون ،منظور سنجش پایایی پرسشنامهو همچنین به

پایایی مناسب و باالی پرسشنامه است  دهندةگردید که نشان 249/4گویه   23های مورد بررسی از تعداد مجموع شاخص

 پرسشنامه بر اساس روش کوکران تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 990نهایت تعداد . در (1)جدول 

 

 پایایی پرسشنامه .0جدول 

 

 
 

 1939تحقیق، های یافتهمنبع: 

 23زیرمعیار و  19بعدِ کالسیک و نرم،  2 متغییرهای پژوهش استخراج گردید که شامل ،با است اده از مطالعات اسنادی

هنری  های برجستةژگیهایی با ویعوامل نرم شامل: عوامل مرتبط با فراغت، تسهیالت فرهنگی، محله (.2گویه هستند )جدول 

های آزادی، مطبوعیت و ی زیادی است و دارای ویژگیهاها و کافهها احساس راحتی زیادی دارند، دارای رستورانکه افراد در آن

عوامل کالسیک نیز شامل مواردی همچون عوامل جمعیتی و اقتصادی است که در  دارای ظرفیت پذیرش تنوع فرهنگی است.

 انتخاب موقعیت مکانی سکونت کارکنان عادی مؤثر است. 

  های مورد استفاده در پژوهش. شاخص2 جدول

 منبع گویه شاخص عامل

 دسترسی به محل کار کالسیک

مبیل شخصی در تأثیر اتو -سکونت در نزدیک محل کار

 -بودن محیط مسکونی و محل کارترجیح دور یا نزدیک

 صورت پیاده به محل کاروآمد بهرفت

Florida ,2005; Lawton et al, 

2013; Asheim and Hansen, 2009 

 

 درآمد کالسیک

ترجیح زندگی  - تغییر محیط سکونتتأثیر افزایش درآمد بر 

که درآمد نسبت به نشین هنگامیدر محالت ثروتمند

 متوسط درآمد باالتر باشد

Florida, 2005; Lawton et al, 

2013; Bereitschaft and 

Cammack, 2015 

 بودنمیبو کالسیک

تأثیر وجود اقوام،  - تداوم سکونت - محل سکونت موروثی

های مهاجرین از شهرهای کوچک محله - دوستان و آشنایان

 و روستاها

Boterman and sleutjes, 2015; 

Lovett and Beesley, 2007; Ling 

and Dale, 2005 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

249/4 23 
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 منبع گویه شاخص عامل

 چرخة زندگی کالسیک
رسیدن به سن  - دار شدنتأثیر بچه - تأثیر تأهل

 تأثیر تعداد فرزندان -تأثیر استقالل فرزندان - بازنشستگی
Florida, 2005; Lawton et al, 

2013 

 کالسیک

های محیط ویژگی

مسکونی و ساختمان 

 محل سکونت

 - نورگیر بودن - نوع ساختمان )کاشانه، ویالیی، دوبلکس(

زندگی در طبقات باالی یک برج یا  - انداز ساختمانچشم

- نمای ساختمان - های محلینزدیکی به ماَنک - کاشانه

 مانامکانات ساخت - نوساز بودن ساختمان

Boterman and sleutjes, 2015; 

Kahrik and Leetma, 2009; 

Lovett and Beesley, 2007 

 هزینة زندگی کالسیک

عدم  - تأثیر افزایش هزینة زندگی بر تغییر محیط مسکونی

زندگی در محالتی که به باال بودن هزینه زندگی معروف 

 هستند 

Florida, 2005; Lawton et al, 

2013; Asheim and Hansen, 2009 

 امنیت کالسیک

 - امنیت زنان - کار در برخی محالتوجود افراد خالف

محالتی که محل تجمع افراد  - وجود مراکز انتظام بخش

 ها، متکدیان و ... استخوابمعتاد، کارتن

Boterman and sleutjes, 2015; 

Asheim and Hansen, 2009 

 

 تاریخی کالسیک
حس نوستالژیک  - محالت تاریخیجذابیت زندگی در 

 نسبت به محالت تاریخی
Lawton et al, 2013; Boterman 

and sleutjes, 2015 

 محیطیزیست کالسیک

انباشت زباله در برخی  - محیطیوجود مشکالت زیست

های های تولیدی و کارخانهوجود کارگاه - های محلهقسمت

روهای عریض پیادهوجود  - وجود فضای سبز زیاد - صنعتی

 درختکاری شده

Boterman and sleutjes, 2015; 

Lovett and Beesley, 2007; Ling 

and Dale, 2005; Asheim and 

Hansen, 2009 

 بهداشتی کالسیک
وجود  - حس نشاط و سالمت روانی افراد محیط سکونت

 های پزشکاننزدیکی به مطب - وقتمراکز بهداشتی تمام
Lovett and Beesley, 2007; 

Asheim and Hansen, 2009 

 Lovett and Beesley, 2007 زبانهم - قومزندگی در جوار افراد هم زبانی - قومیتی کالسیک

 نشینیحاشیه کالسیک
نشینی وجود های مسکونی که حاشیهعدم زندگی در محیط

 تمایل به زندگی در محالت مرکزی شهر - دارد
Kahrik and Leetma, 2009 

 نرم
پذیری تحمل و تنوع

 اجتماعی

 - اجتماعی در یک محله - های فردیوجود آزادی

های برقراری جشن - زیستی اقوام و نژادهای مختلفهم

زندگی در  - های گوناگونخیابانی و... و برخورد با فرهنگ

 هایی با عقاید مذهبی همسانمحله

Florida, 2005; Lawton et al, 

2013; Asheim and Hansen, 2009 

 

 نرم
های شلوغ پر از خیابان

 امکانات

ی بزرگ، هافروشگاه –تجمع ادارات  - رونقبازارهای پر

 - ها در یک محلو ازدحام مغازه ها، بازارهای محلیمغازه

های محله -های خلوت با امکانات شهری متوسط محله

 هازندگی در شهرک - شلوغ با امکانات شهری فراوان

Florida, 2005; Lawton et al, 

2013; Bereitschaft and 

Cammack, 2015; Boterman and 

sleutjes, 2015 

 نرم
 – فضاهای فرهنگی

 آموزشی - هنری

های نزدیکی به محیط - نزدیکی به مؤسسات آموزشی

 نزدیکی به مؤسسات آموزش عالی، - فرهنگی، هنری

 ها و ...های زبان، آموزشکدهآموزشگاه

Boterman and sleutjes, 2015; 

Lovett and Beesley, 2007 

 

 نرم

 - فضاهای سرگرمی

گذران اوقات فراغت و  

 سرو غذا

های ها و ...، محلهشاپها، کافیها، رستورانوجود غذاخوری

های ها، سالنپارک - دارای حیات شبانه و مراکز ت ریحی

 بازی، اماکن ورزشی و ...

Florida, 2005; Lawton et al, 

2013; Bereitschaft and 

Cammack, 2015; Boterman and 

sleutjes, 2015 

 
 

 و بحث های پژوهشیافته. 1

پرسشنامه که برای پژوهش حاضر توسط افراد با مشاغل خالق مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته است،  990از مجموع تعداد 

زن  و  123تعداد  ،بندی جنسی پرسشنامهاند؛ همچنین در تقسیممجرد بوده ،تن 102متأهل و  ،تن از این افراد 202تعداد 
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درصد کارشناسی،  00دیپلم، فوقدرصد  9صورت بوده است: اند. سطح تحصیالت این افراد نیز بدینمرد مشارکت داشته 222

 درصد دکتری. 21درصد کارشناسی ارشد،  23

 
 

 مل نرم و کالسیک در ترجیحات سکونتی طبقه خالق رشت. میزان اثرگذاری عوا0. 1

از آزمون میزان اثرگذاری عوامل نرم و کالسیک در ترجیحات سکونتی طبقة خالق رشت برای سنجش  در این بخش

 42/4 که در سطح خطای کمتر از (294/99) ( با استناد به مقدار آزمون کا اسکور9در جدول )فریدمن است اده شده است. 

ت اوت وجود دارد و با توجه به رتبه میانگین دو  ،توان گ ت در ترجیح سکونتی طبقة خالق شهر رشتیم باشد،یمار معناد

 عوامل کالسیک در ترجیحات سکونتی طبقة خالق شهر رشت تأثیر (90/1) و عوامل نرم (99/1) دسته کلی عوامل کالسیک

دست آمده در های انجام شده در اروپا و برخالف نتایج به( که همسو با برخی پژوهش0باشد )جدول بیشتر از عوامل نرم می

 آمریکا است. 

 
 تفاوت در ترجیح سکونتی .6جدول 

 
 

 

 
 

 1939تحقیق، های یافتهمنبع:              

 

 میانگین رتبة عوامل کالسیک و نرم .0جدول 

 میانگین رتبه 

 99/1 عوامل کالسیک

 90/1 عوامل نرم

 1939تحقیق، های یافتهمنبع:            
 ،در ترجیحات سکونتی طبقة خالق از اهمیت بیشتری برخوردار است هاعاملیک از کدام تأثیرهمچنین در بررسی اینکه 

 تأثیرمیزان  برحسبآید، عوامل یم حساببهگردیده است و نوع ت اوت عوامل معنادار  444/4این آزمون برابر    Sigکهیدرحال

  ی شده است.بندرتبه( 2بر ترجیحات سکونتی طبقة خالق به ترتیب در جدول )

 

 بندی میزان تأثیر عوامل بر ترجیحات سکونتی طبقة خالق شهر رشترتبه .1جدول 

 عامل ردیف
میانگین 

 رتبه
 عامل ردیف نوع عامل

میانگین 

 رتبه
 نوع عامل

 نرم 24/9 سرگرمی -فضاهای ت ریحی 0 کالسیک 19 های محل سکونتویژگی 0

 کالسیک 29/9 دسترسی به محل کار 01 نرم 01/10 های شلوغ و پر از امکاناتیابانخ 2

 نرم 19/9 هنری - فضاهای آموزشی 00 کالسیک 99/10 محیطییستزمسائل  6

 کالسیک 23/2 نشینییهحاش 02 کالسیک 99/12 چرخة زندگی 0

 کالسیک 22/0 میزان درآمد 06 کالسیک 19/12 امنیت 1

 کالسیک 19/0 عوامل تاریخی 00 نرم 03/14 پذیری اجتماعیتحمل و تنوع 3

 کالسیک 20/2 هزینه زندگی 01 کالسیک 94/3 بودنبومی 0

 کالسیک 19/1 زبانی - عوامل قومی 03 کالسیک 23/9 بهداشتی 8

 1939تحقیق، های یافتهمنبع: 
 

aTest Statistics 

N 990 

Chi-Square 294/99 

Df 1 

Asymp. Sig. 444/4 
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 خالق و محل سکونت فعلی آنان در شهر رشت . رابطة بین ترجیحات سکونتی طبقة2. 1

صورت یک آزمون عالمت به ها پرداخته شده است.در این بخش با کمک آزمون عالمت و آزمون ویلکاکسون به تحلیل داده

ای قابلیت اجرا را دارد. در این آزمون به بررسی ت اوت در ترجیح سکونتی طبقة خالق با محیط مسکونی ای و دو نمونهنمونه

ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه  یهاآزمون ویلکاکسون از آزمونشود. همچنین ها پرداخته میفعلی آن

. بنابراین آزمایدیهمتا را نیز م یهات اوت بین گروه ةتنها جهت، بلکه اندازین آزمون نهرود. ایکار مهب یاوابسته با مقیاس رتبه

ها را به ترتیب چنین ت اوتتر از جزء دیگر است و همآزمون ویلکاکسون گویای این پاسخ است که کدام جزء یک ج ت بزرگ

 کند. یم یبندها رتبهقدر مطلق آن

( که 9گردیده است )جدول   =444/4Sو سطح معناداری حاصل، برابر با  Z مقدار آزمون ،شودچنانچه مالحظه می

معنادار بودن ت اوت دهنده معنادار بودن ت اوت آشکار بین انتخاب ترجیحات سکونتی طبقة خالق است. همچنین عالوه بر نشان

تری از کردن میزان ت اوت، دید مناسبتوانیم با مشخص، میهاترجیحات سکونتی طبقة خالق با محیط مسکونی فعلی آن

ها با گردید تعداد کسانی که محل سکونت فعلی آندست بیاوریم. چنانکه مشخصالق بهوضعیت ترجیح سکونتی طبقة خ

(؛ بنابراین چیزی در 2درصد نمونه آماری است )جدول  22/91 مورد یا 122، در حدود ها برابر استترجیحات سکونتی آن

کنند که با ترجیحات و تمایالتشان برابر است و های مسکونی زندگی میسوم افراد طبقة خالق دقیقاً در محیطحدود یک

 29/99 ن ر یا 292در حدود  ،است ها با محل سکونتی مورد نظرشان مت اوتمجموع تعداد افرادی که ترجیح سکونتی آن

محیط سکونت فعلی بیش از دوسوم افراد طبقة خالق شهر رشت  دهند. به بیان دیگردرصد از کل نمونه آماری ما را تشکیل می

 ها ت اوت آشکاری دارد.با ترجیحات و تمایالت آن
 

 خالق و محل سکونت فعلی طبقة سکونتی ترجیحات بین وجود تفاوت .3جدول 

 

 

 

 
 1939تحقیق، های یافتهمنبع:  

 

 آنان سکونتی ترجیحات با طبقة خالق فعلی سکونت محل میزان تفاوت .0جدول 

 آزمون ویلکاکسون

 Sum of Ranks میانگینرتبه  تعداد  

محل  -ترجیح سکونتی

 سکونت فعلی

Negative Ranks 229a 24/109 24/92219 

Positive Ranks 90b 41/21 24/1290 

Ties 122c   

Total 990   

a. سکونت فعلی >ترجیح سکونتی 

 b. سکونت فعلی <ترجیح سکونتی 

c. ترجیح سکونتی= سکونت فعلی 

 1939تحقیق، های یافتهمنبع: 
 

گردیده    =444/4Sو سطح معناداری حاصل، برابر با  Z(، مقدار آزمون 9همچنین با توجه به نتایج آزمون عالمت )جدول 

های این دهنده معنادار بودن ت اوت آشکار بین انتخاب ترجیحات سکونتی طبقة خالق است. بنابراین تحلیل دادهاست که نشان

ها ت اوت معناداری آزمون نیز گویای این است که بین ترجیحات سکونتی طبقة خالق شهر رشت و محل سکونت فعلی آن

  وجود دارد.
 

 
 

aTest Statistics 

 سکونت فعلی -ترجیح سکونتی 

Z b 921/12- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 444/4 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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 خالق و محل سکونت فعلی براساس آزمون عالمت طبقة سکونتی ترجیحات بین تفاوت .8جدول 

aTest Statistics 

 سکونت فعلی -ترجیح سکونتی 

Z - 320/11  

Asymp. Sig. (2-tailed) 444/4 

 1939تحقیق، های یافتهمنبع: 

 . ترجیحات سکونتی طبقة خالق شهر رشت6. 1

دهند در کدام محلة این شهر سکونت داشته باشند، مشخص رشت، ترجیح میدر ارتباط با اینکه اعضای طبقة خالق شهر 

کاکتوس  (،10/%23) بازار (،12/%92) معلم (،24/%29) ( ، گلسار و بلوار گیالن22%/13گردید به ترتیب محالت منظریه )

د نظر این افراد بوده است. ، بیشتر مور(4/%29) ، پارک شهر(2/%90) ، نیکمرام(9/%12) فلسطین (،2/%29) ضیابری (،3/91%)

 ( نمایش داده شده است.1نتایج در شکل )

 
 خالق شهر رشت . ترجیحات سکونتی طبقة0شکل 

 

 . عدم ترجیحات سکونتی طبقة خالق شهر رشت0. 1

شت سؤال شده است و شوندگان در مورد عدم تمایل به زندگی در محالت ر، از پرسش2و مطابق آن در شکل  3در جدول 

ایل به زندگی در این محالت از میزان تم ،دهد که هرچه از مرکز رشت به سمت محالت پیرامونی شهر برویمنشان می نتایج

 رسد. نظر میشده و به نوعی عدم تمایل به زندگی در این محالت توسط طبقة خالق آشکار بهکاسته
 

 ترجیح عدم زندگی در برخی محالت شهر رشت .0جدول 

 درصد تعداد نام محله رتبه
 00/12 92 خیابان معلولین 1

 99/19 90 خیابان جماران 2

 2/12 09 های عینک و ولکسمحله 9

 11/3 92 شهرک حمیدیان 0

 23/2 29 اظهارنشده 2

 21/9 22 ای و ورودی شهرهامناطق حاشیه 9

 22/2 22 دروازه الکان و الکان 2

 2 13 مسکن مهر 9

 02/0 12 دارسازی 3
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 درصد تعداد نام محله رتبه
 34/9 12 احمدگوراب 14

 90/9 10 کسبخ 11

 12/9 12 قاسمیه 12

 12/9 12 پستک 19

 29/1 9 پیام نور 10

 1939تحقیق، های منبع: یافته

 
 (1939های تحقیق، منبع: یافته) ترجیح عدم زندگی در برخی محالت شهر رشت .2شکل        

 

 گیرینتیجه. 3
های شهرها جاذب نیروهای انسانی فعال و همچنین سرمایه شودتحصیالت و تخصص باال سبب می وجود افراد خالق با

تنهایی توسعة ونقل و .... بههای حملدیگر وجود مواد اولیه، دسترسی به راهکه است تصادی گردند. فلوریدا تأکید کردهاق

اجتماعی  - گیری قدرت اقتصادیمنبع مهم در شکل عنوان یکخالق به در پی نخواهد داشت بلکه وجود طبقةاقتصادی را 

شهرها اثرگذار است. از طرفی انتخاب محیط مسکونی مناسب در این طبقه )همانند همه افراد جامعه( یک دغدغه اساسی 

سبب جلوگیری از مهاجرت، ح   و  ،های سکونتی این طبقهریزی برای محیطشود. بنابراین بررسی و برنامهمحسوب می

گیری این طبقه در شهرها، شود. در بررسی ترجیحات سکونتی طبقه خالق باید توجه داشت که شکلاین افراد میجذب 

کند. وجود افراد خالق با فرهنگی دستخوش تغییر می - شکل و کارکرد شهرها را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی

کشور ما نیز یکی از  های اقتصادی گردند.و در نتیجه سرمایه های انسانیشود شهرها جاذب سرمایهتخصص باال سبب می

بنابراین الزم است متولیان  ؛ینی در آن به شدت رو به افزایش استشهرنشتوسعه است که روند  در حالکشورهای 

تر قرار دیهستند مورد توجه ج مؤثرعواملی را که بر اقتصاد شهرها  شهرهاکالنو مدیریت شهری بخصوص برای  یزیربرنامه

تواند فرصت مناسبی برای هر شهر جهت برقراری و تداوم یمداشت نیروهای خالق شهرها که دهند؛ و رویکرد جذب و نگه

 ی و ملی باشد، مد نظر قرار دهند. امنطقهی شغلی و رونق اقتصادی در سطوح هافرصت

کردند و مشخص کردند که افراد طبقة  ( در شهر شیکاگو بر روی طبقة خالق مطالعه24412شافت و کامک )بریست

دهند اما تنوع نژادی و زبان برای آنها های اقتصادی و مراکز فراغتی اهمیت زیادی میخالق در این شهر به تنوع فعالیت

توان یافت زیرا این شاخص در این مطالعه در رتبة آخر قرار گرفته است. جه را در شهر رشت نیز میاهمیت است. این نتیبی

دهندة اهمیت بیشتر ها نشانهای طبقة خالق را بررسی کردند. نتایج آن( در شهر دوبلین شاخص2412وتون و همکاران )ل

خیابان پر تحرک دارای مراکز »های به خصوص شاخص ،های نرم نسبت به کالسیک در بین طبقة خالق استشاخص
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دانند؛ هرچند وامل کالسیک را دارای اهمیت بیشتری می، اما در رشت طبقة خالق ع«چرخة زندگی»و « فراغتی - ت ریحی

دست آورده است ولی میانگین رتبة دوم را به ،نیز در رشت« فراغتی - خیابان پر تحرک دارای مغراکغز تغ غریغحی»شاخص 

برابر است  دهد. در مطالعاتی نیز نقش عوامل کالسیک و نرم تقریباًها نشان از اهمیت بیشتر عوامل کالسیک میکلی شاخص

 است. شدهو شهر آمستردام و آیندهوفن انجام( که در د2412مانند مقاله بوترمن و سالوژس )

 ,Bereitschaft and Cammack, 2015; Ling and Dale)نتایج این تحقیق مت اوت با نتایج تحقیقات در آمریکا 

 یکا در ارتباط با این موضوع صورتهایی که در آمرکه در پژوهش سو با برخی تحقیقات در اروپا است؛ چراو هم (2005

که  باشدامر میکه حاکی از این است بیشترین اثرگذاری بر ترجیحات سکونتی طبقه خالق را داشته  ، عوامل نرمگرفته

در اروپا کنند. اما دادن به یک مکان برای زندگی، مت اوت از کارکنان مشاغل عادی رفتار میخالق در اولویت کارکنان طبقة

(Lawton et al, 2012; Boterman and Sleutjes, 2007; Asheim and Hansen, 2009)  عوامل کالسیک در

. بنابراین مقالة حاضر نقض این فرض است که همة مردمی که با ترجیحات سکونتی طبقة خالق تأثیرگذارتر بوده است

خود را بر اساس تعدادی عامل مشخص )به عنوان عوامل نرم( لزوماً ترجیحات سکونتی  ،شونداصطالح طبقة خالق معرفی می

های محیط مسکونی، چرخة کنند؛ بلکه ترجیحات سکونتی آنان بستگی به ترکیبی از عوامل همچون ویژگیانتخاب می

وع های پرجنب و جوش، و تنعنوان عوامل کالسیک و نیز نزدیکی به خیابانزندگی، دسترسی به محل کار، درآمد و... به

 عنوان عوامل نرم است. پذیری و... به

ی داخلی شهر باال است و هر چه از هاهیالی تحقیق نشان داد میزان تمایل و ترجیح سکونت طبقة خالق در هاافتهی

شده است. در ارتباط با  خالق کاسته از تمرکز ترجیح سکونتی طبقة ،میکنیمی اولیه شهر به سمت پیرامون حرکت هاهیال

دهند در کدام محلة این شهر سکونت داشته باشند، مشخص گردید به اعضای طبقة خالق شهر رشت، ترجیح می اینکه

، (9)% ، ضیابری(14)% ، کاکتوس(10)% (، بازار12(، معلم )%21(، گلسار و بلوار گیالن )%22)% ترتیب محالت منظریه

 این افراد بوده است.، بیشتر مورد نظر (1)% (، پارک شهر%2، نیکمرام )(9)% فلسطین
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