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  چکيده

شدن به  لیاز کشورها است. اقتصاد خالق در حال تبد یاریو در حال توسعه از رشد و اشتغال در بس یاتیموتور ح کیاقتصاد خالق  

 یا کننده نییتع یروین چیو اشتغال است. ه یتوسعه اجتماع شیکمک به افزا نیو همچن یو نوآور ینیدر کارآفر یدیکل یروین کی

 کیاقتصاد خالق تنها  خالق وجود داشته دارد. یها در قطب یاریاما مشترکات بس کند ینم کیجلو تحر بهاقتصاد خالق را رو  ییتنها به

در  یمتفاوت است که در شهرها و مناطق مختلف کشورها یمحل  یو راهکارها ها یاز خط مش یشماریبلکه تعداد ب ستیابر شاهراه ن

 .شود یم افتیحال توسعه 

 استیها و قدرت مکان که س الهام بخش، نقش دولت نانیکارآفر ،یفناور یتوانمندسازها ،یمقاله پنج عامل؛ نقاط قوت محل نیا در

قرار  یمورد بررس یمورد یها همراه با نمونه رندیظر بگها را در ن رشد اقتصاد خالق آن یخود برا یها یگذار استیدر س دیگذاران با

 است. یبه حداکثر رساندن سهم اقتصاد خالق در توسعه و رشد اقتصاد یبرا یچارچوب کل کیپنج عامل  نیا تگف توان یاند. م گرفته

 اقتصاد خالق، کارآفرینی، اشتغال، توسعه اجتماعی  -کلید واژه

 مقدمه

 لیاز قب ییها در بخش یگستردگ نیاز کشورها است. ا یاریو در حال توسعه از رشد و اشتغال در بس یاتیموتور ح کیاقتصاد خالق 

. شود یخالصه م یچاپ و نشر، تئاتر و فن آور ،یقیموس ،ییغذا قیمد، سال ،یطراح ،یدست عیهنر، صنا ،یمعمار ع،یتوز غات،یتبل

و اشتغال  یتوسعه اجتماع شیکمک به افزا نیو همچن یو نوآور ینیدر کارآفر یدیکل یروین کیبه  نشد لیاقتصاد خالق در حال تبد

انواع آن از نظر  نیتر از متحول کننده یکیسرعت در حال رشد اقتصاد جهان و  به یها از بخش یکیاقتصاد خالق  ونسکو،یاست. به گفته 

 {5.}باشد یشغل و درآمد حاصل از صادرات م جادیدرآمد، ا

 یها یساخت و ساز به سمت نوآور دیجد یها از شاخه یاریکرد بس دایو صنعت توسعه پ یواسطه کشاورز که اقتصاد به طور همان

 تیمعنا که فراغت نسبت به نوع فعال نیبودند، به ا یاقتصاد یها تیاز فعال یهمه در گذشته انشعابات نهای. ارود یم شیپ یخالقانه و هنر

 یشغل تیاز نظر درآمد و رضا یپر بازده نبودند ول یلیمشاغل خ نیواضح و روشن است که ا ندهیطور فزا اما به ؛بود تیو حرفه در اولو

 {2. }کردند یم نیأمنظر صاحبان و مالکان خود را ت

 نیفراموش کرد که پشت ا دیاما نبا گردد؛ یم ییدئویو یها یو باز غاتیمانند تبل ییها بزرگ در بخش یها خالق شامل شرکت اقتصاد

 لیو خالقانه تبد بایز ویاستود کیرستوران را همانند  کی طیخود مح تیاند که با خالق مؤسسان خالق آنها نهفته ییها شرکت نیچن

ها،  در گذشته که در شهرها و شهرستان یدست عیمانند صنا شود؛ یغنچه گل شکوفا م کیبه  هیآنها شب چکو کسب و کار کو کنند یم

 نی. در واقع، اکردند یم تیفعال نهیزم نیبااستعداد در ا اریحال بس نیو تحت فشار بودند و در ع فیضع شتیکه از نظر مع یافراد

شهر برتر  522، 2221که از هم اکنون تا سال  شود یزده م نیتخم شود یکوچک هستند که موتور رشد آن کشور محسوب م یشهرها

 

 
  2امین پیرمحمدزاده، 5قرقانی بابک نصیری

 babak_nasiri46@yahoo.com، دانشکده مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب5
 Pmz.university@gmail.com،  تیریدانشکده مد آزاد اسالمی واحد تهران غربمدرس دانشگاه 2
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 یا اقتصاد خالق نقش قابل مالحظه انیم نیدر جهان را به خود اختصاص دهند که در ا یناخالص داخل دیدرصد از رشد تول 31جهان 

 {3د. }دارا خواهد بو شرفتیدر توسعه و تداوم پ

 توانستند یکه م یاند کسان بوده افتهیتوسعه  یمصرف کنندگان در اقتصادها یتکنولوژ شرفتیاز پ هیبه امروز، بهره برداران اول تا

 یکیانقالب تکنولوژ که ی{ اما درصورت4داشته باشند؛} یکه به دنبال داشته دسترس یور بهره نیو همچن تالیجید یایبه دن یراحت به

هستند  یبه دنبال کار ی. مردم در حالت عاددیگرا یم یرگیبه ت ادیاحتمال ز کار و اوقات فراغت به نیرابطه ب کند دایسرعت ادامه پ به

از  یاریمطالعه، بس کیبا آنها گره خورده باشد. بر اساس  ینوع باشد و به تر کیآنها نزد یها یاحساسات و سرگرم ها، یمند که به عالقه

 یها یطراح ،یاصل یهنر یها نشیتر دوباره انجام شود؛ اما آفر کار ارزان یروین لهیوس به تواند یدر سراسر جهان م شرفتهیپ یها یآور فن

تالش  شود یاست که باعث م یزیهمان چ نی{ ا1و دوباره انجام شوند.} یراحت به توانند ینم تیسطوح باالتر خالق گریو د یابتکار

 .دیرشد نما شتریب ینوآورانه و حت یها نهیدر زم ینیخالقانه و کارآفر

اشتباه است. در عوض نقش  کند یم یباز یمال یها را در بخش یکوچک راتییاقتصاد خالق در حال حاضر تغ ندیگو یم نکهیا جهینت در

دالر  ونیلیم 54معادل  یروتعنوان مثال، اقتصاد خالق انگلستان ث ، به2251قابل توجه است. در سال  اریخالق بس یاز اقتصادها یبرخ

درصد از مشاغل بوده  1.5و  ایتانیدرصد از صادرات خدمات بر 3کشور اضافه کرده است که حدود  نیا صادکل اقت در هر ساعت به

درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص  3نفر، معادل  ونیلیم 7اروپا حدود  هیو خالقانه کارکنان در اتحاد ی{بخش فرهنگ 5است.}

 .شود یاروپا شامل م هیاتحاد یدرصد از صادرات خارج 4.3افراد حدود  نیا طشده توس دیداده است و کاالها و اجناس خالقانه تول

 ،یهستند. در سطح جهان یوژبا استفاده از تکنول یدیجد یدرآمد انیکردن جر دایدر حال پ یخالقانه سنت یها تیحال، فعال نیع در

 هیکه سرما یشود، در حال لیتبد 2253به سه برابر در سال  یقیدر صنعت موس تالیجید یها سیخدمات اشتراک سرو رود یانتظار م

 تا کنون بوده است. 2222از سال  زانیم نیشتریو ب 2254دالر در سال  اردیلیم 44صنعت غذا  یزدر راه اندا ریپذ سکیر یگذار

خالق وجود داشته  یها در قطب یاریاما مشترکات بس کند ینم کیاقتصاد خالق را رو به جلو تحر ییتنها به یا کننده نییتع یروین چیه

 استیدر س دیگذاران با استیبر اقتصاد خالق پنج عامل ساده است که س یدستور کار جهان یدارد. در مطالعه اقتصاد خالق، شورا

به حداکثر  یبرا یچارچوب کل کیپنج عامل  نیگفت که ا توان یم رندیها را در نظر بگ اد خالق آنرشد اقتص یخود برا یها یگذار

 است: یرساندن سهم اقتصاد خالق در توسعه و رشد اقتصاد

اجازه  ،یو مراکز فرهنگ یپژوهش ،یدانشگاه یها طیبه مح یکی: اقتصاد خالق و موفق در مجاورت و نزدینقاط قوت محل .5

 .دهد یو مردم را م ها دهیمعاشرت ا

 سازد یرا قادر م یاسیرا در هر مکان و مق ریپذ سکیخالق و ر یگذار هیسرما تالیجید ی: تکنولوژیفناور یتوانمندسازها .2

 اند. به نفع خود شده یخالق و موفق قادر به مهار تکنولوژ نانیو کارآفر

و نشان  نانیکارآفر گرانید یکننده برا عیعنوان الهام بخش و تسر موفق به نانی: استفاده از کارآفرالهام بخش نانیکارآفر .3

 .باشد یم نانیکارآفر گریو آموزش د دنیکه باعث الهام بخش یممکن است. در حال یزیهر چ نکهیدادن ا
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 یرشد اقتصادها یبرا یمناسب طیشرا جادیکمک به ا توانند یو مقررات آگاهانه، م نیها با استفاده از قوان : دولتها نقش دولت .4

 .ندیخالق نما

و دست  ها تیموفق نیشتریو ب -کنند  یزندگ متیدر مال خواهند یکه مردم م ییها خالق در مکان یاقتصادها قدرت مکان: .1

 دارند. یالملل نیآوردها را در سطح ب

 

 

 یقوت محل نقاط .1

 رایاند، ز شده جادیا یو مراکز فرهنگ یفناور ،یپژوهش ،یدانشگاه یها طیمح یکیخالق و موفق در مجاورت و نزد یاز اقتصادها یاریبس

ثابت متنوع و  انیجر کیمؤسسات ارائه دهنده  نی. نه تنها ارندیشکل بگ یها و منابع علم مهارت انیدر م یراحت آنها به دهد یاجازه م

هم  گرید یها ییکه دارا ی. هنگامگردند یژوهش مسرعت پ عیبا صنعت باعث تسر یماهر هستند، آنها اغلب در همکار اریکار بس یروین

کننده از اهداف، دانش و  دواریکننده از چشم انداز ام دواریام یمهمان کیگذاران،  هیو سرما هیسرما ژهیو وجود داشته باشند، به

به  یو دسترس یور بهره یبرا شرویپ کیعنوان  . لندن بهدیآ یمربوط به آن به وجود م یها لیرشد و پتانس ریدر مس یبزرگ شنهاداتیپ

 {4است.} یشهر یایاعتبار در ورود به دن کیعنوان  به نیو اطالعات و همچن هیسرما
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 دیجذب استعدادها و تول یوزنه اصل یآموزش یکه در آن دانشگاه ها و کالج ها شرفته،یبخصوص در اقتصاد بالغ و پ بیترک نیا

 ازیجرقه مورد ن دی، که قادر به تول"دهیا تختیپا"به  لیاز جمله مراکز تبد نهایاست. مهمتر از همه، ا جیهستند را یاقتصاد یها تیفعال

 {3.}روند یخالق به شمار م یرشد اقتصادها یبرا یو انسان یمنابع مال بیبا ترک

 راثیم کی ی. به عنوان مثال اندونزگردند یمصدها سال قبل بر  ایها  اند که به ده ها فرو رفته از اقتصادها در سنت یاریبس ن،یبر ا عالوه

نمود آن  توان یاز سنگ و چوب است که م یبیکشور است و ترک نیدر ا یدارد که نشات گرفته از خاندان سلطنت یو سنت یفرهنگ یغن

 یمکان تینقاط قوت موجود و تثب نی. ادیکوچکتر د اسیدر مق یو صنعت یبا شکوه تا محصوالت سنت یها را در از ساخت معابد و کاخ

رشد و توسعه خالق به وجود آورده است. و عامل  یهموار برا یریمتنوع آن مس یها و فرهنگ یمحل نهیریآنها همراه با آداب و رسوم د

 {52کشور خاص به وجود آورده است.} نیا تیجذاب یرا برا ییها زمزمه یوبو خالقانه به خ یاقتصاد محل ییشکوفا

 

کشور محسوب  نی یاسیاز هشت قرن است که مرکز س شیدر خود ب نیچ یدولت یها تعداد سازمان نیشتریبا دارا بودن ب پکن

ها  ها، باغ باشکوه، معابد، پارک یها شهر کاخ نیاست. ا نیمراکز حمل و نقل در کشور چ نیاز از بزرگتر یکیطور  نی. و همشود یم

مرکز  نیرا در ا یفراوان یها فراوان و دانشگاه یهنر یها نهیطور گنج نیرا در دل خود دارد و هم نیچو دروازه مشهور  واریها، د مقبرعه

 و جهان است. ایدر آس شرویمرکز اقتصاد خالق پ  کیشدن به  لیشهر در حال تبد نیفرهنگ و هنر دارد. در حال حاضر ا

. اما اقتصاد خالق پکن رسما در ماه دسامبر سال شوند یمحسوب م نیپابرجا از اقتصاد خالق چ یها هیپا گرید یکنگ و شانگها هنگ

کشور در حال حاضر  نیخالق در ا عیشناخته شد. صنا تیتوسعه را اجرا کرد به رسم یکل استیس کی نیکه دولت چ ی، زمان2221

 یو فرهنگ یدست عیاز صنا هیناح 3منطقه و  55خالق را در  شاخه از اقتصاد 32شهر حدود  نی. اباشد یشغل م 322،222موطن حدود 

اند که  شناخته شده و معروف در سطح جهان شناخته شده یمجموعه شهر کیمکان خالقانه به عنوان  25توسعه داده است. تا کنون 

در  یدهکده نقاش نیبتوان از آن به عنوان بزرگتر دی، که شاSongzhuangخالق در  ی، روستا734 یمنطقه هنر توان یآنها م انیاز م

 هنرمند را نام برد. 5222از  شیب یجهان با آثار هنر

نسبت به سال گذشته، معادل  یدرصد 3.5 شیو با افزا 2253دالر( در سال  اردیلیم 37) وانی اردیلیم 242.5خالق پکن مولد   اقتصاد

موزه و  572از  شیب ،یکتابخانه عموم 47آن شامل  یاص داده است. امکانات فرهنگرا به خود اختص یناخالص داخل دیدرصد تول 52.3

 یها و برنامه لمیکننده ف دیتول یها چاپ و نشر، و شرکت یها از سازمان یادیتعداد ز یدارا نیهمچن شهر نی. اشود یتئاتر م 322

 .است کشور کل از ٪12از  شیب یبرا یونیزیتلو

 32،222از  شیو ب یاز مدارس طراح یاری. با بسشود یشهر محسوب م نیدر توسعه صنعت خالق در ا تیمز نیتر فراوان واضح منابع

 وانی اردیلیم 552کار با ارزش معادل  یروینفر ن 212222دانشجو، پکن شناخته شده است به خاطر بخش پر جنب و جوش که حدود 

 یطراح زهیپکن، جا یهفته طراح لیاز قب یا شناخته شده یالملل نیب یدادهایکالن شهر رو نی. اددالر( را در خود دار اردیلیم 21)

پکن علم و صنعت  شگاهیپکن و نما یخالق و فرهنگ عیصنا شگاهیپکن، نما لمیف یالملل نیستاره سرخ پکن، هفته مد پکن، جشنواره ب

 پکن را داراست.

دشوار  اریکوتاه بس یدوره زمان کیدر  یناخالص داخل دیدر تول عیرس یبه رشد یابیخالق دست عیتوجه داشت با استفاده از صنا دیبا

آنها  گریبه آنها بازگردانده نشود. به عبارت د دهند یکه انجام م ییها نهیرا دارند که هز نیخالق ترس ا عیاز صنا یبرخ نیاست. عالوه برا
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 جادیا نیبه آنها برگردانده نشوند. همچن ها نهیهز نیا یادیزمان ز یو ممکن است برا کنند یخالق خود م عیصنا دیتول صرفرا  یمنابع

صاحبان آنها داشته باشد و نمونه معروف آن حباب امالک و  یرا برا ییباال سکیاحتمال بروز ر تواند یخالق م عیکورکورانه صنا

 .براورد کرده است یثبات اجتماع یو حت دیرا بر اقتصاد تول یاریبس یمستغالت است که اثرات منف

 یفناور یتوانمندسازها .2

 دهد یرا ارائه م اسیسرعت مق کیاست. آن  تالیجید ندهیقرار گرفته، و به طور فزا یخالق در تقاطع هنر، کسب و کار و فناور اقتصاد

محصوالت  نیتر متیارائه دهنده گران ق عیارزش صنا رهیدر زنج تیمشهود نبوده، و ادغام فرهنگ با خالق یسنت یها که در شرکت

 . شودیبر پلت فرم م یو خدمات مبتن دهیچیپ یمصرف یکیالکترون ازملو یتقاضا برا جادیسبب ا

اند.  کرده دیتشد ،ینیو کارآفر تیمشارکت در خالق یبرا شتریب یها به فرصت یدسترس قیرقابت را از طر د،یجد یها یو فناور نترنتیا

{ 55را جامع تر ساخته است.} ینیشده و کارآفر دیجد یگذار هیسرما یراه انداز یها نهیو کاهش هز یدسترس شیسبب افزا یفناور

شود. جالب توجه  ریامکان پذ یاسیهر مق یخالق از هر مکان بر رو یگذار هیسرما تیریباعث شده تا مد تالیجید یفناور ن،یعالوه بر ا

 {52.}کند یم دایپ شیو خدمات، افزا دیتول اسیمق تیکنندگان در مطالبه محصوالت مناسب، با کاهش اهم است که قدرت مصرف

کسب و کار، تا حد  یده اسیمق یها و محتوا برا استفاده از داده نهیخالق در زم نانیکارآفر یها تیاست که فعال یامر، بدان معن نیا

 شوند، یم یداریخر نیورت آنالکه به ص یخدمات برتر ایمحصول  7فناورانه است. در حال حاضر، دو مورد از  یها مشابه شرکت یادیز

از  یکی{53برتر هستند.} یها اسیکه به دنبال مق کنند یفراهم م یخالق نانیکارآفر یرا برا یفراوان یها بوده و وعده یفرهنگ

کامال مجزا شده و به نفع بخش دوم خواهد بود  ینترنتیا یسازندگان و بسترها نیشده ب میاست که درآمد تقس نیمهم، ا یها سکیر

 . برد یم لسوا ریها را ز مدل نیا یداریکه به نوبه خود، پا

 کایمتحده آمر االتیا سکو،يسانفرانس جيخل منطقه -2-2

در  ی، نوآور42و  72، 5352 یها متعدد است. در طول دهه یها از محرک یامدیپ سکو،یسانفرانس جیخالق در منطقه خل اقتصاد

 یبرا یاقتصاد یها از محرک ،یگذار هسرمای صنعت ظهور و شده آغاز – رهیو غ نتلیپاکارد، ا ولتهی استنفورد، دانشگاه در – یفناور

خالق بوده  یها دهیا یرایکه پذ دیبه وجود آ یدیاند تا فرهنگ جد باعث شده یپیها و جنبش ه نسل هیاند. در همان زمان، تنب رشد بوده

در  سیاند. رستوران چز پان ( بودهیمی)مجله س یکل نی( و کونیمانند برند استوارت )کاتالوگ کل زم ییها دهیاز آنها، شامل ا یکه برخ

 لیو ب نگریمانند هارتموت اسل ییاروپا ی، توسط طراحان صنعت5342دهه  لیاواشد و در  سیواترز تاس سیتوسط آل 5375سال 

را  ILM یاند. جورج لوکاس، فناور کرده تینوظهور فعال یها و لپ تاپ یشخص یها انهیرا یاحطر یکه بر رو دیدنبال گرد دگیموگر

 . شدخارج  ILM یاز فناور 5373در سال  کسار،یکرد و پ جادیا 5374و سال  نیدر مار

محصول دانشگاه  یکنند. برنامه طراح لیو استنفورد را تکم یبرکل یتا نقاط قوت فن افتند،یخالق و بزرگ توسعه  یدانشگاه موسسات

 کی یاز آنها درصدد راه انداز یاریدانش آموز دارد و بس 122از  شیمنتقل شد که در حال حاضر ب d.schoolاستنفورد، به دانشکده 

به همراه  یهانفعال بوده، و انجمن اقتصاد ج اریدر سراسر جهان بس یاز لحاظ نوآور یول کونیلیواقع، س درهستند.  دیکسب و کار جد

متمرکز شده، در دهه گذشته  یدر فناور یعمدتا بر نوآور نیا کهیاند. در حال موضوع بوده نیگواه ا 2223در سال  ینزیگزارشات مک ک
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 رییتغ Uberو  Airbnbبر مصرف کننده مانند  یخدمات مبتن تالیجیکاربر تجربه د و یخالقانه با تمرکز بر طراح یبه سمت نوآور

 جهت داده است. 

، تا به حال به Salesforce.comو  Pinterestبوک،  سیف تر،ییبه سرعت در حال رشد مانند گوگل، تو یها نسل از شرکت نیا

ها نسبت به انتقال کسب و کار خود  از شرکت یاریاند. در پاسخ، بس پرداخته یمهندسان فن یسنت یها فراتر از هسته یجذب استعدادها

 یطیبه مح سکو،یسان فرانس تیاند. منطقه مامور کرده سیخود را تاس ژهیمراکز و ای دهیسکو مبادرت ورزیبه سان فرانس یلو کونیلیاز س

کوچک خالق را  یاز کسب و کارها یا ندهیتعداد فزا جادیا یالزم برا یمتخصصان خالق نوظهور بوده و مبان یرایشده که پذ لیتبد

 .کند یفراهم م

رستوران  33.3 یدارا ،ییبه تنها سکویاست. سان فرانس ییمواد غذا نهیفعال در زم اریاقتصاد بس کی یدارا جیمنطقه خل ن،یبر ا عالوه

 تال،یجینقاط قوت اقتصاد خالق د ریاست. سا کایدر آمر گردی شهر هر از باالتر ٪12از  شیکه ب باشد یهزار خانوار م 52هر  یبه ازا

و  2221در سال  "یسازندگ"با انتشار مجله  ج،یدر منطقه خل یمتحرک و ناشران مستقل هستند. جنبش سازندگ ژهیو یها شامل جلوه

لباس، دوچرخه و  یمحل دیاند که تول چاپ شده لیآغاز شده و هر دو توسط انتشارات اور 2225در سال  "یسازندگ یراه انداز"

 . اند دهکر اءیاح سکویرا در سان فرانس یمحصوالت سبک زندگ

از  جیمنطقه خل تیقرن گذشته شده است. جمع میاز ن شیمنجر به نفوذ با ثبات استعدادها در ب ا،یو جغراف یفناور یها ینوآور بیترک

 یتر برا یقو گاهیپا کیشهرها از  ریسا کهیاست. در حال افتهی شینفر در زمان حاضر، افزا ونیلیم 4.1به  5372در سال  ونیلیم 4.5

 هیسرما یموجود برا یها یگذار هیو سرما ینوآور ستمیبا هر دو اکوس توانند یخالق برخوردار هستند، آنها نم و یفرهنگ یها تیفعال

 رقابت کنند.  گریکدی)استارت آپ(، با  دیجد ینوپا یدر کسب و کارها یگذار

منطقه  ن،ی. عالوه بر اباشد یباال م اریمتحده بس االتیاست که در ا جیدر منطقه خل یزندگ یها نهیهز ،یمنف یاز عوارض جانب یکی

. توجهات ستین بایز ی( و هنرهاشنیمی)فراتر از ان لمیتئاتر، ف ،یقیاز جمله موس یفرهنگ یسنت عیصنا یدارا یمذکور به اندازه کاف

اند که  به وجود آمده یادیخالق ز نانیمعطوف شده و کارآفر یهنر ریغ یها تا به حال تنها بر چالش ،یفناور نانیبشردوستانه کارآفر

 اند. داده رییکانون تمرکز خود را تغ

 الهام بخش  نانیکارآفر .3

 ریسا ایرا از همکاران  یکمتر یها آموخته ،یو سلسله مراتب یزمان یفشارها لیها به دل خالق شرکت نانیاند که کارآفر نشان داده شواهد

 . آورند یکارمندان به دست م

که در مورد  ی{ هنگام54.}کنندینقش استفاده م یها انواع مدل یها هیاز توص ،یبه طور قابل توجه ادیبه احتمال ز جهیدر نت آنها

 نیاز ا ینقش وجود دارد که ناش یها به مدل یدسترس یقطعا تقاضا م،ییگو یفعال در اقتصاد خالق سخن م ایخالق و  استگذارانیس

 قیسبب تشو تواند یم ،یو محل یالملل نیخالق و موفق در هر دو سطح ب نانیمورد کارآفر در یسطح آگاه یکه ارتقا باشد یم تیواقع

از افراد موفق  یاریتعامل خواهد شد. بس شیسبب افزا یآگاه یآل، ارتقا دهیمشارکت در اقتصاد خالق گردد. در حالت ا یبرا گرانید

 .ندیآ یدر مراکز خالق به شمار م زوریکاتال کیخالق هستند،  نانیکارآفر ریسا بخشرا نشان داده و الهام  ریامکان پذ یها نهیکه گز
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ها را  انواع مهارت یکه به اشتراک گذار شود یم یدیروابط مف جادیمشتاق و سازندگان، باعث ا نانیکارآفر نیتماس ب یبرقرار قیتشو

آن،  یای{ مزا51نوپا رابطه دارد.} یکسب و کارها تیدر حال حاضر، به شدت با موفق یگریخواهد کرد. مفهوم مرب لیآنها تسه نیب

 ایو چشم انداز  رمدی –مالک  نیرابطه ب تیفیبهبود ک" یبرا یمرب "دانش، تجربه و اطالعات تماس"که  شوندیم فیصورت تعر نیبد

 {55. }باشند ی، قابل اعتماد م"آنها یکل یها تیقابل

 اياسپان ن،يسباست سن -3-3

و  یبزرگ در حوزه آشپز یها هیاز سرما یکیساده بود، در حال حاضر  یریگیدهکده ماه کیکه در روزگاران گذشته  نیسباست سن

شهر با  نیدر سراسر جهان به خود اختصاص داده است. ا یگرید یرا نسبت به هرجا نیشلیم یها سرانه ستاره نیشتریبوده و ب هیاغذ

اقتصاد و  یعامل محرک برا کیرا برگزار کرده که  نیسن سباست لمیف یالملل نیمانند جشنواره ب ییدادهایوجود اندازه کوچک خود، رو

 یها بخش ایها، کسب و کارها  مناطق، فرهنگ ریتمرکز کرد، و به سا ییآن بوده است. اقتصاد خالق آن بر مواد غذا یالملل نیابعاد ب

 ها را به وجود آورده است.  مانند افراد موفق خالق، انکوباتورها و دانشگاه ها از واسطه یغن ستمیاکوس کیمنتشر شد که  ینیکارآفر

تحت عنوان  یمعروف ای یالملل نیباشد و رهبران ب نهیزم نیدر ا زیمجزا و متما یبخش جهان کی نیباعث شده تا سن سباست ه،یاغذ علم

 دهیدر آن وجود دارند. هفت رستوران در جهان د یراستاگب نیمارت جانا،یآرزاک، پدرو سوب یاز جمله ژوآن مار "یهنرمندان آشپز"

 انیبدون ب هیاند. فرهنگ تغذ واقع شده نیسه رستوران در سن سباست ان،یم نیبوده و در ا نیشلیمعروف م رهستا 3 یکه دارا شوندیم

ها، در حال طبخ  از رستوران یا ندهیاست. تعداد فزا رینظ یهنر ب کیبوده و آن  یمعن یخوراک تاپاس(، ب ی)نام محل نتوکسیپ تیاهم

 کی. امروزه، آن شودیغذا سرو م شیپ کیبه عنوان  نتوکسیپ ،یخی. از لحاظ تارهستند دهیچیو پ یخالقانه، تخصص اریخوراک بس نیا

 . کندیرا به سمت خود جلب م یمردم محل ایاز گردشگران  یاریاست و توجه بس یدر مسابقات آشپز یعنصر اصل

 یداده و در همکار لیرا تشک ییانکوباتور مواد غذا کیدر جهان است )مرکز باسک( که  هیدانشگاه علوم تغذ نیمرکز اول ن،یسباست سن

 ،ییتعامل با کارشناسان صنعت، فنون مواد غذا یاز برقرار توانیکننده بوده، و در آن م عیتسر کی نیبه وجود آمده است. ا کا،یبا تلفون

 مند شد.  بهره ییمواد غذا یو کارشناسان موفق در حوزه فناور نانیکارآفررهبران ارشد، 

 یکیتکنولوژ ،یفرهنگ ،یبر سطوح اجتماع یا ژهیواسکو، دئوستو و موندراگون است که اثرات و سیناوارا، پا یها دانشگاه زبانیشهر، م نیا

را  DeustoKabiانکوباتور  ،یفعال بوده و در سال جار ینیاند. دانشگاه دئوستو در حوزه کارآفر شهر و حومه آن داشته یو اقتصاد

 یساز ادهیانتقال و پ قیدانشگاه، تشو طیکسب و کار نوظهور در مح یها و پروژه نانیاز کارآفر تیداده است. هدف آن، حما لیتشک

 .باشد یکسب و کار م یایدر دانشگاه به دن دیتول شرفتهیدانش و خدمات پ ،یفناور

 دولت نقش .4

آن قابل  یجانب یایبخش، مزا نیا میمستق ریدر اقتصاد خالق دارد. گذشته از تاث یگذار هیسرما یبرا یواضح یها محرک ،یدولت بخش

 میمستق ریهزار شغل غ 722و  ونیلیم 25 دیدر اروپا سبب تول یفرهنگ راثیمثال، بخش م کیهستند. به استناد  دار یتوجه و معن

 یا گسترده فیشامل ط نی. اباشد یهزار مورد م 322و  ونیلیم 5برابر  یشده که معادل آن در صنعت خودروساز میهر شغل مستق یبرا

است. عالوه بر  یابینوپا، و بازار یواحدها سیتاس ،یجهانگرد ،یو نگهدار ریمختلف مانند ساخت و ساز، تعم یها از مشاغل و مهارت
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آنها اغلب دشوار  یریگ اند که اندازه شده یفکر یو الهام بخش یانسجام اجتماع اه،مانند رف ییایمزا دیخالق سبب تول یها تیفعال ن،یا

 است.

 جادیآنها، به ا یآغاز کسب و کارها یخالق در راستا نانیکارآفر یمقررات برا میاز ابزار تنظ یمناسب بیبا استفاده از ترک تواند یم دولت

 یها و شاخص یعالئم تجار ت،یرا یکپ ،یمعنو تیشامل مالک نیکمک کند. ا خالق یاقتصادها ییشکوفا یمناسب برا طیشرا

 یبرا یکار یفضاها ارانهیکوپن و  ،یاتیمال یها ها را در قالب مشوق انواع محرک تواند یدولت م ن،ی. عالوه بر اباشد یم ییایجغراف

بلکه سبب جذب  کنند، یم لیهدف را تسه یبه منابع مال یها، نه تنها دسترس محرک نیاز ا ی. برخدیخالق فراهم نما نانیکارآفر

 . شوند یم ریّخ فرادا ایگذاران  هیاعم از سرما یخصوص گذاران هیسرما

توسعه دهندگان  یبرا یدرصد 37.1 یاتیمال تیکه دولت کبک از معاف یاست. زمان دیکشورها، شد ایمناطق  نیدر داخل و ب رقابت

. اغلب، اروپا در پشت افتی شیدرصد افزا 33سال حدود  2صنعت در طول  نیاستفاده کرد، مشارکت منطقه در ا ییدئویو یها یباز

که اقتصاد  شود یآشکار نم یتوسط اثرات تیواقع نیعقب مانده است. ا کینوپا  یواحدها یراه انداز ظرمتحده قرار گرفته و از ن االتیا

، از آنها رنج برده 2224سال  یدر دوران پس از بحران مال یبر خدمات فرهنگ ییوروی ونیلیم 24 یگذار هیخالق آن بعد از سرما

 {53است.}

فعال از اقتصاد خالق بپردازند. بودجه  تیبه حما یملّ یها رساختیدر ز یگذار هیبا سرما توانند یها، م فراتر از مقررات و مشوق ها دولت

کاالها و  یباز برا دیجد یتا بازارها کند یکمک م نترنتیبه ا یگسترش دسترس شود، یم یمحل یها تیظرف جادیدانشگاه سبب ا

اقتصاد خالق به  یبرا یادیز شنهاداتیشده و پ یریگیدر هر دو داخل و خارج کشور پ یگذار هیو سرما ارتشده، تج جادیخدمات ا

 {22.}ندیآ یوجود م

 

 

 نيآرژانت رس،یآ سوئنب -4-4

آن در  یا و منطقه ییمهاجرت اروپا یغن خیبوده است. تار نیالت یکایآمر یفرهنگ یها تختیاز پا یکی خ،یدر طول تار رسیآ بوئنوس

ها و تئاتر مستقل پر جنب و  از موزه یعیوس فی. تئاتر کولون، تانگو، طگردد یخالق آشکار م یها و صحنه یفرهنگ راثیشهر، م یمعمار

 اند. معاصر شده یتجسم یو هنرها یفرهنگ یها از جشنواره یا شبکه یریگ سبب شکل گریکدیبا  بیجوش، در ترک

 از ٪3.5اند که نشان دهنده  داده لیرا تشک یکار یروهایهزار نفر از ن 512 بایدر شهر و تقر یناخالص داخل دتولی از ٪3.3خالق،  عیصنا

فن  یها شرکت ،ییدئویو یها یباز ،یقیچاپ و نشر، موس ،یمربوط به مد و طراح یها برنامه را،یشهر است. اخ نیدر ا یکار یروهانی

شد و  سیتاس 2224. طرح مناطق خالق، در سال باشند یآمار و ارقام خود م یخالق، درصدد ارتقا ینوپا یکسب و کارها ریو سا یآور

 ،ییها استیس نیت. چنجذب کسب و کار خالق مناطق مذکور پرداخ یبرا یاتیمال یها و مشوق یشهر یبازساز یها طرح بیبه ترک

 دهند.  یرا در حال حاضر نشان م یا کننده دواریام جینتا
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شهر  نیا یها طرح یسنگ بنا نانیکارآفر جه،ی. در نتشوند یمتولد م دیهزار شرکت جد 54 یال 52هر سال حدود  رس،یدر بوئنوس آ

گواه  ینیبر کارآفر یجهان بوده و گزارشات بخش نظارت جهان یشهرها نیتر نیاز کارآفر یکیدر حال حاضر،  رسیهستند. بوئنوس آ

 کی نیمخرب، تدو یآموزش یها استیس ییبا هدف شناسا یمحل تیو خالق ینوآور زگردی، م2254. در سال باشند یموضوع م نیا

 برگزار شد. ،یاجتماع ینوآور یو ارتقا یدستور هوشمند شهر

 یو گردشگر یگذار هیجذب کسب و کار، سرما یخالق رشد کرده و برا عیاست که صنا نیا رس،یمثبت اقتصاد خالق بوئنوس آ اثر

بوده، و  ییایدر حوزه جغراف کیاستراتژ یها بخش شیافزا یگسترده تر برا یطرح بازساز کیاز  یآنها بخش یدارند، و ارتقا تیاهم

 است. داده شیرا افزا یکارگران محل ایاز جوامع  یآنها از نظر برخودار تیجامع

 قیبا سطح عال یشهروندان یبرا دیجد یها فرصت جادیواضح و مثبت در ا راتیوجود، تاکنون وعده اقتصاد خالق در مورد تاث نیا با

 ازیمورد ن ،یشهروندان محل انیدر م یکمک به پُر کردن شکاف نابرابر یبرا یشتریبرآورده شده است. کار ب یکمتر، تنها تا حد اندک

 .باشد یم

 مکان قدرت .5

چرا  پردازند، یکشورها م ایشهرها  ریرابطه دارند و به جذب افراد مختلف از سا گریکدیبا  یالملل نیخالق و موفق، در سطح ب یها شبکه

 یها یژگیبا و بیعج ییامدهای. در اغلب موارد، پشوندیم بیترک یو استطاعت مال اتیح تیآنان با قابل یها سهیکه حس توطئه و دس

 یالزم برا طشرای و – سکویجوّ سان فرانس ایلندن  زمانی منطقه مانند –وجود دارند که تکرار آنها دشوار بوده  ییایجغراف ای یخیتار

 . کنندیرشد اقتصاد خالق را فراهم م

 یمعن یها یژگیاز و یقو تیو ساختار حاکم ،یتالیجید ای یکیزیف یها رساختیبه ز یقابل ساخت هستند. دسترس ا،یمزا نیاز ا یبرخ

را  شتریبسط ب یبرا یکاف یمقرون به صرفه بوده، و فضا یها تیفعال یخالق دارا یاز اقتصادها یاری{ بس25.}باشند یدار و مهم م

شده و  دایاز آن پ شتریب یشهر یاقتصاد خالق در مراکز حت نده،یدارند. به طور فزا شهیخالق ر طبقاتکه اغلب در  کنندیم جادیا

متراکم تر، استعداد محور،  یها بخش"متحده، اقتصاد خالق در  االتی. در ادهندیم شیکشور را افزا کیقدرت رشد  جیشهرها، به تدر

 هسرمای از ٪42 و ٪12حدود  کایدر آمر ی{ در واقع، مناطق شهر22.}شودیم کارآش یمنزو یشهر یها حومه یبه جا "متنوع و نوآورانه

 {23.}شوندیواقع م یدرصد در اکثر مناطق حومه شهر 22کمتر از  که با دهندیم لیرا تشک یا هیسرما یگذار

 یهستند، و موارد یامکانات متنوع و خوب محل یکرده، و جوامع دارا یاست که افراد در آن زندگ یعبارت ساده، اقتصاد خالق مکان به

شبکه خالق آغاز به ساخت حجم  کیکه  یشوند. هنگام زیتما جادیسبب ا توانند یم تیفیبا ک یها رستوران یحت ایمانند آب و هوا 

 یها که شرکت دهد یمطالعه در پرتغال نشان م کیمشابه برخوردار خواهد شد.  یها شرکت یبرا یشتریت بیاز جذاب کند،یم یبحران

 ،یمحل یورود یبر دانش هستند تا از به اشتراک گذار یخالق و مبتن یها تیحضور دارند که شامل فعال یخالق، در مناطق

 {24مند شوند. } بهره یمحل یها متقابل و شبکه یها یوابستگ
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 انگلستان لندن، -5-5

 سیو سه برابر پار نیبرل تیآن دو برابر جمع تیشهر در اروپا بوده و جمع نینفر، بزرگتر ونیلیم 4.1از  شیمعادل ب یتیبا جمع لندن

 یتنوع قوم یبرسد. لندن دارا 2232نفر تا سال  ونیلیم 52تا به  رود یبه سرعت در حال گسترش بوده و انتظار م تیجمع نیاست. ا

 یها توسط فرصت یاز مهاجرت است، و شهروندان ماهر ییسطح باال یشهر دارا نیزبان در آن وجود دارند. ا 322از  شیبوده و ب ادیز

 خالق، رشد کرده است. عیصنا ییاند. تسلط لندن بر اقتصاد انگلستان، در همان زمان و هنگام شکوفا و آموزش جذب شده یشغل

بخش،  نیکرد. اما ا جادیپس از جنگ ا یها در سال غات،یدر حوزه چاپ، نشر، پخش و تبل ژهیخالق به و عیصنا یرا برا یگاهیپا لندن،

و مُد  یقیو کسب و کار برخوردار بود. در آن زمان، موس ینسبت به مال یگذار هیسرما یها بخش یبرا یکمتر تیاز اهم 5332تا دهه 

 لیتبد یالملل نیب تختیپا کیاستفاده شد. در همان زمان، لندن به  "سرد یایتانیبر"تحت عنوان  یاصطالح وفراموش شده  ایتانیبر

است. اقتصاد شهر  دهیگرد 2222و  5331 یهزار شغل در سال ها 552رشد کردند که به نوبه خود، سبب افزوده شدن  عیشده و صنا

 یها سال یاز بحران مال یحرکت با وجود رکود ناش نیقرن، ا انهیو در م دحرکت کر یتکنولوژ یدور شده و به سو یاز خدمات مال

 سرعت گرفت.  2224تا  2227

امر به نوبه خود باعث شده تا لندن، به  نیاست. ا ادیز اریخالق و کارگران ماهر با عمق و گستره بس عیصنا یر داراشه نیا جه،ینت در

کسب و  جادیا یرا برا یادیز یها شده، و فرصت لیهنرمندان و متخصصان مختلف تبد یو کار برا یمحل جذاب به منظور زندگ کی

از نظر تعداد مشاغل، در حال حاضر عبارتند از:  عیصنا نی. بزرگترکندیمختلف، فراهم م یاز بخش ها یعیوس فینوپا در ط یکارها

(. 553122(، و نرم افزار )55،422) ونیزیو تلو وی(، راد45422(، چاپ و نشر )43422) یشینما یو هنرها یقی(، موس45222) غاتیتبل

 یگذار هیسرما گاهیو پا یشرکت نرم افزار 23722 یشده و دارا لینوپا تبد یکسب و کارها یبرا یشبکه فناور کیلندن به  را،یاخ

 است. یقو

 ،یمعمار ،یابیو بازار غاتیاند: تبل مقدار رشد را تجربه کرده نیشتریاند که ب بوده ییها از بخش ریخالق ز عیسال گذشته، صنا 22 در

. یتجسم یو هنرها ،یقیها، موس و کتابخانه ها یها، گالر موزه ،یفناور ،یو عکاس ویراد ون،یزیتلو لم،یف ،یمُد و طراح ،یدست عیصنا

دالر(  اردیلیم 35) وروی اردیلیم 25معادل  یخالق مشغول به کار هستند و خروج عصنای در –نفر  5از هر  کی –هزار نفر  573حدود 

شش برابر  بای% رشد کرده که تقر3.4، تا 2252اند که ارزش افزوده ناخالص بخش در سال  نشان داده ر،یاخ یها . دادهکنندیم دیرا تول

 یایاند و سبب اح را به سمت شرق سوق داده یشهر یمحورها اند، افتهیگسترش  عیصنا نیکه ا انطوراقتصاد است. هم هیاز بق تر عیسر

 یها از شرکت تی، به حما2255در سال  یشهر یاز طرح فناور ییدولت با رونماو دالتسون شده اند.  لچیمانند هوکستون، شرد یمناطق

 کرد.  جادیصنعت، ا یاز مرزها دهعبور کنن ینیکارآفر ینوپا پرداخت و شهرت منطقه را برا

 شیهستند، سبب افزا گرانید یکیبه کمک آن در نزد تینوپا درصدد فعال یاز واحدها یاریکه بس یاثر خوشه بند ،یسمت منف در

 یمانند هاکن یو مناطق یاجتماع یها گونه جادیامر، سبب ا نیشده است. ا تختیو خانه در سراسر پا یکار یهر دو فضا یها برا متیق

مورد  یممکن کرده است. سطح آموزش باال ریرا غ یمیادامه سکونت افراد قد یباال برا یها نهیهز ختشده، و پردا عیسر یتحت نوساز

به  یدگی. عدم رسکند یدشوار م یتخصص یها مهارت ای یافراد بدون آموزش دانشگاه یخالق، مشارکت را برا عیاز صنا یاریدر بس ازین

 قرار دهد. دیمورد تهد یمکان خالق جهان کیلندن را به عنوان  تیموضوعات، ممکن است موقع نیا
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 گيری نتيجه

 یها یتوسط خروج یبه سادگ توانیگسترده تر را نم راتیحال، تاث نیحاصل از اقتصاد خالق، کامال آشکار است. با ا یاقتصاد تیاهم

خالق عمدتا بر  یها است. شرکت یکار و شمول اجتماع شنهادیشهرها و پ یبازساز یبرا سمیمکان کی نیکرد. ا یریاندازه گ یاقتصاد

مقرون به صرفه، گسترش  یکار یو فضاها یخال یصنعت یبر هستند. آنها در مناطق فضاها هیکنند، و سرما یم هیها و هنر تک مهارت

 یمشارکت اجتماع جادیو ا یهنر یها با مهارت یصنعتگران و افراد یرایآنها پذ ،یا و حرفه یاند. بر خالف خدمات مال کرده دایپ

 . باشند یم

توسعه  کیاقتصاد خالق خود هستند. نقش دولت، تحر یبند اسیاست که به دنبال مق یکسان یبرا دیمقاله، شامل اصول مف نیا

و  یفرهنگ ،یبا موسسات هنر یاست. تحقق آن مستلزم همکار نییتوسعه از باال به پا لیتحم یتالش برا یبه جا ،یفرهنگ ستمیاکوس

 زوریکاتال کی تواند یموجود م یخالق و فرهنگ ییدارا نیتعادل ب جادیالزم است، و ا ستمیکل اکوس لیو تسه قی. تشوباشد یم یآموزش

به همان اندازه  ها تیها و حما مشوق ،یقانون یها چارچوب قیاز طر تیو فعال یگذار هیسرما جیترو ن،یدر نظر گرفته شود. عالوه بر ا

 م کنند. اقتصاد خالق را فراه کیرشد  یبرا الزم طیشرا توانند یموارد، م نیقابل توجه هستند. همه ا
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