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(و همکاران فوادیان).... های شهر خالق در راستای برندسازیتحلیل جایگاه شاخص  

 

 دمه. مق1

ریزی توسعه برندینگ شهری رویکردی استراژیک در برنامه

های اقتصاد، رود که با تمرکز بر حوزهشهری بشمار می

فرهنگی نحوه تحلیل موقعیت  - گردشگری و اجتماعی

های حوزه و روند تبیین و اجرای برنامه 3شهرها در این 

)ژانگ و  کندتوسعه محور را به متخصصین امر ارائه می

با برندسازی شهری، تاریخ،  (.245: 2009، 1ژووبینایکس

کیفیت محل و شیوه زندگی و فرهنگ به منظور ایجاد مزیت 

برندسازی  (.45: 2011، 2شود )زنکر و براونرقابتی تبلیغ می

ای خواهد بخشید. در آگاهانه به شهرها در آینده، هویت تازه

ای گانههای چندها، تالشالمللی شده مکانمحیط جدید بین

دهند. را به منظور توصیف ویژگی متمایز از خود انجام می

های شهری، افزون بر عوامل اقتصادی سنتی و زیرساخت

شناختی شهری و نظیر کیفیت زندگی، زیبایی "نرم"عوامل 

های توسعه محلی در زمره معیارهای محلی توسعه مشیخط

-مشیشوند. در چهارچوب اخیر، نقش خطقلمداد می

اری، بازاریابی مکان و برندسازی به صورت روزافزونی گذ

  (.228: 2010، 3)متاکساز در تمام دنیا اهمیت یافته است

در این میان ایجاد محیطی خالق برای موفقیت 

اقتصادی شهرها حیاتی است. یک شهر خالق باید بتواند 

های متنوع را در های گوناگون اجتماعی با فرهنگگروه

-چرا که وجود یک جمعیت متنوع با ایده خودپذیرا باشد،

دهد های گوناگون شانس ظهور خالقیت را افزایش می

مفهوم شهر خالق   (.116 :1398پور، )محمودی آذر و داود

جمله  با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است که از

های فرهنگی و  باید به صنایع خالق، صنایع فرهنگی، فعالیت

)کوستا و  شهر و اقتصاد دانایی اشاره کردهای هنری  فعالیت

                                                           
1 Zhang & Xiaobin Zhao 
2 Zenker & Braun 
3 Metaxas 

شهر خالق فضایی است که در آن (. 122: 2007، 4همکاران

این شهر  دهد. مسئوالن شهری درفعالیت های نو رخ می

ای اجتماعی و اقتصادی را هخدمات همگانی و زیرساخت

ورترین و زیباترین روش ارائه ترین، کاراترین، بهرهبه نوین

ضایی است که در آن خالقیت خالق نه تنها فکنند. شهر می

هی و مدیریت آن بطور کند، بلکه کل سازماندرشد می

شود. شهری که بتواند به شکلی ریزی میخالقانه طرح

ه خدمات خالقانه استعداد همکاری جمعی را در راستای ارای

 ترین شهر در این قرن خواهد بودبیشتر به کار بگیرد موفق

توان مفهوم (. بنابراین می48 :1387ران، )کیقبادی و همکا

شهر خالق را به عنوان یک راهکار عمومی برای شهرهایی 

دانست که در یک رقابت جهانی برای جذب استعدادها 

  (.216 :1395)حسینی و همکاران،  هستند

 جدیدترین خالق از شهرهای و طراحی خالق شهر

 و تاس معماری و شهری طراحی دانش حوزه در موضوعات

 تغییراتی سمت به آرام آرام جهان که زمانی 1980 سال در

 پوریورد)شفیع گشت ارائه خالق شهر ایده رفتمی گسترده

اولین  1394در ایران سال (. 326: 1395شاهی و همکاران، 

های ایران در شبکه شهرهای خالق یونسکو ثبت  نماینده

شده از سوی این نهاد رد  1393 شدند، اصفهان که در سال

شهر دیگر به عنوان شهر خالق صنایع دستی  46بود همراه با 

ای دیگر  شهر، نماینده 46به ثبت رسید. یکی دیگر از آن 

ایران بود؛ شهر رشت، مرکز استان گیالن به عنوان شهر 

نیز  1397سال  .خالق در تنوع و سلیقه غذایی معرفی شد

خالق  پرونده چهار شهر برای قرار گرفتن در شبکه شهرهای

شهر که به این  66جهان به یونسکو ارائه شد و در میان 

شبکه پیوستند، شهر بندرعباس به عنوان شهر خالق صنایع 

دستی و شهر سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی از سوی 

شهر از کشورهای مختلفی  246اکنون  .یونسکو تایید شدند

                                                           
4 Costa et al 
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شهر در شبکه شهر خالق جای دارند که از میان آنها چهار 

البته باید به این نکته اشاره کرد با توجه به . ایرانی هستند

اینکه ایران یکی از چهار تمدن کهن بشری بوده و دارای 

باشد، از جایگاه انواع مختلف فرهنگ، تاریخ و اقوام می

قابل توجهی در صنعت پرسود گردشگری ناشی از این نوع 

اقتصادی  برند برخوردار نیست. واقعیت آن است که توسعه

موفق و پایدار یک منطقه کامالً وابسته به ساخت یک برند 

های مطرح آن منطقه مستحکم و متمایز با استفاده از ویژگی

-است. با توجه به این که برند در گردشگری از ارزش ویژه

سازی برند در نهادهای مختلف ای برخوردار است، جایگاه

ین موضوع توجه کشورمان چندان وجود نداشته و باید به ا

بیشتری شود. متاسفانه کشورمان تصویر مناسب و مثبتی از 

-برند ایران تداعی نکرده است. بنابراین، با توجه به پتانسیل

ها و های گردشگری مختلف در کشور لزوم توجه به آن

 (.123: 1399)منادی و همکاران،  شودبرندسازی دیده می

های مهم )استان رهای ایران، دامغان از شهدر میان شهر

است که توان باالیی برای توسعه گردشگری به  ،سمنان(

ترین  خصوص تاریخی و فرهنگی دارد. دامغان یکی از کهن

شهرهای ایران است و از قدیم تا حال دارای اهمیت خاصی 

می باشد. نام این شهر از مغان یعنی آتش گرفته شده و به ده 

ن باعث آبادی آن اند که مغا مغان معروف بوده و گفته

اند. بنای شهر دامغان را به هوشنگ نبیره کیومرث که از  شده

دهند و روزگاری نیز پادشاهان پیشدادی بوده نسبت می

پایتخت اشکانیان بوده و همینطور دامغان را جزء اقلیم چهارم 

اند. در بیشتر کتب جغرافیا و تاریخ نام دامغان برده دانستهمی

های آنها اشاره بر اهمیت و اعتبار شهر شده که تمامی نوشته

قدیمی دامغان دارد چرا که دامغان در سر راه جاده ابریشم و 

های دور تا به امروز مسیر گذر از غرب به شرق از گذشته

ها زمانی که یونانی بوده و صحت و دلیل این ادعا این است:

ر بینند و بخاطرسند آن را آباد میبه شهر تاریخی دامغان می

 "هکاتم پلیس"بزرگی و وجود آذوقه و علوفه فراوان آن را 

های هکاتم پلیس و صد دروازه نامند که هنوز هم به ناممی

توسعه برندینگ تاریخی با  بنابراین،معروف و مشهور است. 

هدف توسعه گردشگری به ویژه در شهری با غنای تاریخی 

برخوردار و فرهنگی دامغان که از پیشینه با غنایی تاریخی 

 تواند به بهترین وجه جایگاه درخور را داشته باشد.است می

 صورت به شهر این که شده باعث عوامل ذکر شده مجموع

 را خالق شهر به یلتبد الزم برای هایزیرساخت بالقوه

 صورت به مدیریت اصولی، عدم جهت به اما باشد، داشته

 با که در حالی نشود، تبدیل خالق شهر یک به بالفعل

 هایزمینه ایجاد و خالق شهر از گرفته نشأت هایمزیت

خالق فرهنگی و  شهر یک به را دامغان شهر توانالزم، می

این تحقیق به دنبال  بنابراین،گردشگری مطرح نمود. 

های جایگاه شاخص :باشدپاسخگویی به این سواالت می

 در توسعه شهر دامغاندر راستای برندسازی شهر خالق 

گانه  9میزان تاثیرپذیری توسعه نواحی باشد و میچگونه 

 های شهر خالقشهر دامغان بر اساس تاثیرپذیری از شاخص

 باشد؟در جهت برندسازی چگونه می

در رابطه با موضوع پژوهش مطالعات زیادی صورت گرفته 

( به تعدادی از آنها اشاره شده است. 1است که در جدول )

 د،یجد روش ینوع از تفادهاس واقع در پژوهش نیا ینوآور

 چند ی ریگمیتصم یها مدل از یا نمونه یریبکارگ یعنی

 یها شاخص از استفاده با که معنا بدان. است یکم شاخصه

 و است معمول زین گرید یها روش در که خالق شهر

 از استفاده کانال از و ها آن به یازدهیامت قیطر از نیهمچن

 مورد ینواح سطح رد مصاحبه انجام و پرسشنامه لیتکم

 و میکن یم یبررس SAW مدل قیطر از را ها شاخص مطالعه،

 رتبه به منتج یآمار و یاضیر یها روش قیطر از یبررس نیا

 .شود یم ینواح یبند
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(و همکاران فوادیان).... های شهر خالق در راستای برندسازیتحلیل جایگاه شاخص  

 
 .  مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث1جدول 

 گیرینتیجه عنوان و سال محقق

پاوالوسی و 

 (2021) 1سومیا

چگونگی  برای ریزیرنامهبررسی و ب

شهر کوچی  خالقیت و هوشمندسازی

 در هند

 و معماری فرهنگ، قومیت، از فرد به منحصر ترکیبی دهد که شهر کوچینتایج نشان می

شهر  بنابراین،. باشدمی هند مختلف مناطق و جهان سراسر از تجارت تأثیر دلیل به آشپزی

 دهد. قرار تاثیر تحت را بنیان دانش و القانهخ هایفعالیت که دارد را پتانسیل این کوچی

 2خوالنگ

(2020) 

به سوی یک شهر خالق فراگیر: شهر 

تاریخی جورج تاون، پنانگ چقدر 

 آماده است؟

مکانی و  -دهد که جورج تاون به دلیل چالش های اجتماعیهای این مطالعه نشان مییافته

تواند ویژگی یک شهر خالق ست، نمیزمانی که شهر با توجه رشد کالبدی با آن روبرو ا

 موفق را داشته باشد.

مارگاریدا و 

 (2019) 3ماریو
 های شهر خالقبررسی شاخص

( 1: )اندبندی کردههای شهر خالق را در دو خوشه تقسمآنها در پژوهش خود شاخص

 خالق هایشبکه و هاخوشه( 2) خالق و فرهنگ و طبقه با آنها ارتباط و خالق شهرهای

 اندلیل کردهتح

 4شوشانا و میلیر

(2019) 

های شهر خالق در بررسی استراتژی

 نیورک

های سپتامبر استراتژی 11نتایج نشان داد در یک ده گذشته بخصوص در اتفاقات بعد از 

های شهر خالق در دستور کار شهرداری نیویورک قرار گرفته است. این شهر در حوزه

های زیادی را کسب کرده و آن و اشتغال، موفقیت فرهنگی، کار شهری، محیط سرگرمی

گردشگری  مقصد این شهر استفاده کرده تا نیویورک را به عنوان جذابیت به عنوان را

 ایجاد کرده است. شماریبی هایفرصت و بشناساند و برای ساکنان

و  5لنگ

همکاران 

(2014) 

 خالقیت در شهر جورج تاونبررسی 

جلو برای این کار تالشی هماهنگ است که در آن  راه روبه نتایج حاکی از آن است که

های غیردولتی و سایر افراد  وکار، سازمان کسبمعۀ های دولتی با رهبران جامعه، جا سازمان

 دارای نفع همکاری کنند.

و  اوریا

مرصوصی 

(1400) 

های شهر تحلیل و سنجش مولفه

 خالق در شهر تبریز

ههای شههر خهالق بها میهزان خالقیهت منهاطق شههری تبریهز          نتایج نشان داد که تمامی مولفهه 

ههای خالقیهت و طبقهه خهالق     همبستگی معنادار وجود دارد. دراین بین دو متغیر زیرساخت

نشههان داد کههه معیارهههای  ANPدارای بیشههترین همبسههتگی بودنههد. نتههایج حاصههل از مههدل 

گیری شههر  در شکلهای خالقیت و طبقه خالق به ترتیب دارای بیشترین اهمیت زیرساخت

 .خالق دارند

مجنونی 

 توتاخانه

(1399) 

شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی 

گیری شهرهای خالق مؤثر بر شکل

پژوهی میانه اندام با استفاده از آینده

 )مطالعه موردی: شهر بناب(

ن پیشهرا  14ها نشان داد که وضعیت سیستم شهر خالق در بناب ناپایدار است. همچنین یافته

کلیدی، بیشترین مقدار تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر خالقیهت شههری بنهاب داشهتند     

ههای  که از این تعداد، شش پیشران مربوط به طبقه خالق و سه پیشران مربوط به زیرسهاخت 

 .خالق بوده است

آذر و محمودی

داودپور 

(1398) 

شناسایی راهکارهای سازگاری 

له کشاورزان کوچک مقیاس در مقاب

-با خشکسالی در استان آذربایجان

 غربی

 1و  5دهنهد کهه منهاطق    های مذکور نشان مینتایج نشان داد که مناطق شهری از منظر مولفه

برند و با توجه به اینکه عنوان شهر خهالق  نسبت به دیگر مناطق در وضعیت بهتری به سر می

دیریت شههری در راسهتای   گردد، مه باشد و نه مناطق شهری خالق، لذا توصیه میمطرح می

بهه اتخهاذ    غیهره هها و  ی خهدمات، زیرسهاخت  توازن مناطق شهری و توزیع مناسب و عادالنه

 .های مناسب اقدام نمایدها و استراتژیسیاست

پورذکریا و 

همکاران 

(1398) 

-بازخوانی رویکرد بازآفرینی فرهنگ

مبنا در ساخت شهر خالق )تدوین 

 چارچوب تحلیلی بازآفرینی قطب

 خالق و فرهنگی(

ها و پیامدهای غیرمنتظره، راهکارهایی نظیر رونق اقتصاد فرهنگی، افهزایش  باوجود مخالفت

تسهیالت و ارتقای گردشگری خالق به سرزندگی اجتماعی فضاهای عمهومی و مشهارکت   

 .ی خالق در توانمندسازی خودشان منجر خواهد شدشهروندان طبقه

                                                           
1 Paulose, Sowmia 
2 LengKhoo 
3 Margarida and Mário 
4 Shoshanah and  Miller 
5 Leng 
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 گیرینتیجه عنوان و سال محقق

مهربانی فتوحی

و همکاران 

(1395) 

های شهر بررسی شهر خالق و شاخص

 خالق ایرانی

شاخص برای شاخص شهر خالق ایرانی  49دلفی در سه دوره، تولید  روشنتایج حاصل از 

ههای  شاخص برگرفته از پهژوهش  32شاخص،  49توسط اعضای پانل بوده است. که از این 

 شاخص بوسیله اعضای پانل ارائه شده بود 17پیشین و 

و  ضرابی

ان همکار

(1393) 

بررسی میزان تحقق پذیری شهر خالق 

 شهرهای استان یزد

دارای  537/0و آموزشهی بها میهزان     672/0های نهوآوری بها میهزان    که متغیر نشان دادنتایج 

 اند.بیشترین تأثیرات به ترتیب در توسعۀ پایدار و شهرهای خالق شهرهای استان یزد داشته

 1399منبع: نگارندگان، 

 قیق. روش تح2 

 جایگاهموضوع مورد مطالعه در این تحقیق، بررسی 

در راستای برندسازی جهت دستیابی های شهر خالق شاخص

باشد. تحقیق حاضر از نظر می ی در دامغانتوسعه شهر به

-ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف مطالعه کاربردی

ای است. همچنین برای گردآوری اطالعات در بخش توسعه

ای و در بخش میدانی، از از مطالعات کتابخانهمبانی نظری 

یابی( مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته روش پیمایش )زمینه

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو  استفاده شده است.

باشد، بخش اول ساکنین شهر دامغان که بر اساس بخش می

گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه

به دلیل ر انتخاب گردیده شد. در بخش دوم نیز نف 382

تخصصی بودن موضوع، جامعه آماری شامل کارشناسان و 

باشند. حجم نمونه و ادارات شهر دامغان می مدیران سازمان

نفر تعیین گردید.  20گیری هدفمند تعداد بر اساس نمونه

برای ارزیابی اعتبار ابزار پژوهش از روایی محتوایی استفاده 

ه است، به این صورت که پرسشنامه قبل از اجرا در شد

اختیار جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان مرتبط با 

موضوع تحقیق قرار گرفت )اعتبار صوری( و پس از چند 

ی آماری توزیع گردید. برای مرحله اصالح، در بین نمونه

تعیین پایایی ابزار سنجش از روش آلفای کرونباخ استفاده 

برای شاخص سرمایه انسانی ت و میانگین این آماره، شده اس

، 83/0، کیفیت زندگی 73/0سرمایه اجتماعی ، 87/0

 30)تعداد نمونه پایلوت است  به دست آمده ، 85/0نوآوری 

 (. 1)جدول  نفر(

 . ضریب آلفای کرونباخ1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد شاخص

 87/0 4 سرمایه انسانی

 73/0 4 سرمایه اجتماعی

 83/0 4 کیفیت زندگی

 85/0 4 نوآوری

 1400منبع: نگارندگان، 

 خالق شهر هایشاخص و هاگویه .2جدول  

 گویه شاخص

 تعداد فرهنگیان، تعداد دانشجویان، شاغالن دارای تحصیالت عالی، تعداد نخبگان علمی و مهاجرین وارد شده سرمایه انسانی

 اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، شرکت در شبکه روابط اجتماعی مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی

 فرهنگ و گردشگری، وضعیت زیست محیطی، وضعیت اقتصادی، وضعیت کالبدی کیفیت زندگی

ها و مراکز رشد علم های تحقیق و توسعه، تعداد پارکهای تحقیق و توسعه، تعداد محققان واحدتعداد واحد نوآوری

 های صنعتیخوشه و فناوری، تعداد

 1398، کشکولی و همکاران، 1393منبع: ضرابی و همکاران، 

 Tهای آماری تحلیل فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون

ضریب همبستگی اسپیرمن انجام ضریب تغییرات، و 

بندی نواحی شهر دامغان بر همچنین جهت طبقهپذیرفت. 

مدل  های شهر خالق در راستای برندسازی ازاساس شاخص

SAW  قابل ذکر است، با توجه استفاده شده است. همچنین

های به مطالعات انجام گرفته در حوزه شهر خالق، شاخص
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مختلفی برای محاسبه شهر خالق مطرح شده است. هر کدام 

ها و هایی دارند. گویهها و ضعفها قوتاز این شاخص

 .باشد( می2های شهر خالق به شرح جدول )شاخص

 دوده مورد مطالعه. مح1. 2

 1170هکتار و ارتفاع  1700 حدود شهر دامغان با مساحت

دقیقه طول جغرافیایی و  23درجه و  54متر از سطح دریا در 

دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این  13درجه و  36

شهر در بخش مرکزی شهرستان واقع شده و از شمال به 

ورکیان و امامزاده  روستاهای ابوالبق و جزن و از جنوب به

جعفر و از شرق به فیروزآباد و مایان و از غرب به رضی آباد 

و قدرت آباد محدود می باشد. از عوامل طبیعی موجود در 

شهر دامغان می توان به مسیل واقع در شمال شهر که جهت 

حرکت آن از غرب به شرق می باشد اشاره کرد که این 

ننده توسعه آتی در مسیل بعنوان مهمترین عامل محدود ک

کیلومتری غرب  54این قسمت از شهر مطرح است. در 

دامغان رشته کوهی از سلسله جبال البرز جدا شده که به 

نوعی مرز طبیعی بین شهرستان دامغان و سمنان بوده و 

شهردامغان در دامنه این رشته کوه قرار کرفته است. متوسط 

پائین ترین نقطه متر بوده و اختالف  1170ارتفاع شهر حدود 

متر می باشد. شیب شهر از  40آن با باالترین نقطه حدود 

شمال به جنوب بوده و از غرب به شرق نیز دارای شیب 

 (.1395)طرح جامع شهر دامغان، باشد مالیمی می

 
 1400 منبع: نگارندگان،و شهر دامغان، ، سمنان موقعیت استان. 1شکل 

 ن. مشخصات نواحی شهر دامغا3جدول 

 تراکم جمعیتی ناخالص )نفر در هکتار( مساحت )مترمربع( جمعیت )نفر( ناحیه

1 9045 1247342 5/72 

2 3552 1181806 1/30 

3 5056 1616120 3/31 

4 5040 2257197 3/22 

5 8031 2034776 5/39 

6 6921 1281682 0/54 

7 8527 2668214 0/32 

8 7850 3759584 9/20 

9 4748 2308844 6/20 

 0/32 18355566 58770 کل

 1395مرکز آمار ایران، منبع: 
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باشد نفر( می 59106) 1395جمعیت شهر دامغان در سال 

ناحیه شهری  9(. شهر دامغان به 1395)مرکز آمار ایران، 

(، آورده شده 3تقسیم شد که مشخصات هر یک در جدول )

 است.

 های تحقیق. یافته3

حقیق، بر اساس اطالعات به های توصیفی تبر طبق یافته

 در خالق شهر هایشاخص جایگاه تحلیلدست آمده از 

شهری  پایدار توسعه به دستیابی جهت برندسازی راستای

گیری هدفمند تعداد که حجم نمونه بر اساس نمونه دامغان

گویان بیشتر مربوط به نفر تعیین گردید، تعداد پاسخ 120

 17تعداد پاسخگویان زنان  ( بوده و83/85نفر ) 103مردان با 

( بوده است. همچنین افراد مورد مطالعه از لحاظ 17/14نفر )

 50تا  40سال،  40تا  30سال،  30تا  20گروه سنی  4سن به 

بندی شده است. سال تقسیم سال به باال 50سال و در نهایت 

با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین فراوانی مربوط به 

نفر بوده که  64سال است که شامل  40 تا 30گروه سنی 

( را به خود اختصاص داده است و کمترین 33/53حدود )

با مقدار  به باال سال 50فراوانی نیز مربوط به گروه سنی 

باشد. در ارتباط با میزان ( می83/05نفر و ) 7فراوانی 

دیپلم و گروه  4تحصیالت افراد مورد مطالعه، افراد در 

بندی شده طبقه دکتریفوق لیسانس و ، زیردپیلم، لیسانس

است. بر اساس نتایج بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به 

باشد و (، می17/69نفر و ) 83لیسانس با تعداد فوق گروه 

 4زیردیپلم با فراوانی دیپل و کمترین میزان مربوط به گروه 

 ( است.33/03نفر و حدود )

ت های شهر خالق در جهبررسی جایگاه شاخص

 برندسازی و توسعه شهر دامغان

های شهر خالق در ابتدا قبل از بررسی جایگاه شاخص

های برندسازی دامغان در جهت برندسازی، به بررسی مولفه

( نشان داد، 4در این شهر پرداخته شد. نتایج مطابق جداول )

های برندسازی شهر دامغان، تمامی میانگین در بین مولفه

های )احساس آرامش بانوان و هها به جزء مولفمولفه

ها، ها و گردهماییمداری، همایشسالخوردگان، میزان قانون

میزان تطبیق بافت مرکزی با نیاز روز، میزان شهرت و آوازه، 

سهم آشنایی شهر با دانش جهانی، افزایش بارندگی سالیانه، 

های مردم نهاد کاهش آلودگی، میزان توجه مردم و  سازمان

ست، سطح بهدشت شهر، همکاری مدیریت زیبه محیط

شهری با بخش خصوصی، شفافیت امورات و تصمیمات، 

رضایت از عملکرد مقامات شهری، توجه مدیران به 

-(، می3حداکثرسازی منافع(، باالتر از حد متوسط عدد )

ها از جمله باشند. البته قابل ذکر است بعضی از مولفه

کدیان در سطح )وضعیت اعتیاد در سطح شهر، تعداد مت

ها، هر چه مقدار میانگین به شهر( با توجه به منفی بودن مولفه

( باشد نشان دهنده 3دست آمده کمتر از حد متوسط عدد )

 باشد.برندسازی موفق در این مولفه می

 های برندسازی شهر دامغان. بررسی مولفه4جدول 

 T میانگین هامولفه
سطح 

داریمعنی  

95/0فاصل اطمینان تفاوت   

 پایین باال

88/3 میزان رضایت کلی از شهر  674/37  000/0  00/4  67/3  

31/3 میزان حس تعلق به مکان  729/37  000/0  45/3  21/3  

11/3 امنیت شهروندان  410/37  000/0  27/3  00/3  

88/2 تعداد متکدیان در سطح شهر  950/37  000/0  98/2  67/2  

79/2 وضعیت اعتیاد در سطح شهر  927/37  000/0  89/2  71/2  

84/2 احساس آرامش بانوان، سالخوردگان  668/37  000/0  4192/2  76/2  
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 T میانگین هامولفه
سطح 

داریمعنی  

95/0فاصل اطمینان تفاوت   

 پایین باال

09/3 آداب و نزاکت شهروندان  877/37  000/0  15/3  00/3  

89/2 مداریمیزان قانون  329/37  000/0  16/3  88/2  

01/3 نوازی و خونگرم بودنمهمان  119/37  000/0  12/3  88/2  

02/3 جریان زندگی در شب  859/37  000/0  0/3  91/2  

01/3 های محلیهنر و موسیقی و آیین  810/37  000/0  09/3  99/2  

98/2 هاها و گردهماییهمایش  273/37  000/0  00/3  78/2  

00/3 خوشنامی شهر  223/37  000/0  09/3  98/2  

07/3 ظرفیت پذیرش مردم نسبت به اقوام  894/37  000/0  13/3  00/3  

08/3 رشانمیزان توجه مردم به شه  961/37  000/0  11/3  02/3  

09/3 میزان توجه به ابتکارات شهروندان  563/37  000/0  13/3  98/2  

13/3 میزان مشارکت مردم )شرکت در انتخابات(  680/37  000/0  21/3  98/2  

78/2 همکاری مدیریت شهری با بخش خصوصی  307/36  000/0  99/2  67/2  

12/2 شفافیت امورات و تصمیمات  567/36  000/0  24/2  01/2  

00/3 ساالریشایسته  683/37  000/0  08/3  89/2  

98/2 رضایت از عملکرد مقامات شهری  252/37  000/0  09/3  78/2  

89/2 توجه مدیران به حداکثرسازی منافع  576/37  000/0  98/2  78/2  

08/3 هااستاندارد مدارس و دانشگاه  680/37  000/0  13/3  99/2  

13/3 و اساتیدکیفیت تدریس ملمان   281/37  000/0  24/3  00/3  

00/3 کسب مدارک باالتر آموزشی  590/37  000/0  06/3  90/2  

45/3 گذاری در شهرهای سرمایهظرفیت  999/37  000/0  57/3  34/2  

07/3 اقتصادی بودن خدمات عمومی  919/37  000/0  14/3  99/2  

00/3 وضعیت اقتصادی شهروندان  692/37  000/0  10/3  89/2  

00/3 سهم موقعیت و جایگاه شهر در اشتغال  692/37  000/0  10/3  89/2  

91/2 میزان تطبیق بافت مرکزی با نیاز روز  526/37  000/0  00/3  78/2  

92/2 میزان شهرت و آوازه  414/37  000/0  00/3  87/2  

98/2 سهم آشنایی شهر با دانش جهانی  662/37  000/0  12/3  77/2  

15/3 ای علمیهمشارکت مردم در رویداد  738/37  000/0  25/3  04/3  

09/3 تنوع قومی و فرهنگی شهر  054/37  000/0  15/3  99/2  

11/3 سابقه تاریخی  320/37  000/0  19/3  08/3  

08/3 های منحصر بفردها و معماریبنا  886/37  000/0  14/3  00/3  

21/3 های طبیعی شهراندازچشم  983/37  000/0  34/3  11/3  

12/3 شهر میراث فرهنگی  286/37  000/0  25/3  01/3  

31/3 سوغات شهر  347/37  000/0  45/3  14/3  

13/3 صنایع دستی و بومی شهر  697/37  000/0  25/3  03/23  

98/2 میزان باالی بارندگی سالیانه  061/37  000/0  04/3  87/2  

90/2 کاهش آلودگی  718/37  000/0  99/2  87/2  

00/3 دسترسی به آب آشامیدنی سالم  952/37  000/0  13/3  89/2  

91/2های مردم نهاد به میزان توجه مردم و سازمان  693/37  000/0  00/3  87/2  
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 T میانگین هامولفه
سطح 

داریمعنی  

95/0فاصل اطمینان تفاوت   

 پایین باال

 محیط زیست

94/2 سطح بهدشت شهر  697/37  000/0  03/3  89/2  

13/3 خدمات حمل و نقل عمومی  674/37  000/0  21/3  03/3  

11/3 خدمات حمل و نقل خصوصی  729/37  000/0  19/3  02/3  

00/3 هاهولت مسافرت از دامغان به سایر شهرمیزان س  334/36  000/0  13/3  78/2  

11/3 عالیم راهنمایی  453/37  000/0  23/3  01/3  

09/3 رفتار ترافیکی  334/37  000/0  13/3  90/3  

02/3 میزان فضای پارکینگ کافی در شهر  123/37  000/0  14/3  99/2  

11/3 سبک زندگی پرشور و نشاط  345/37  000/0  23/3  09/3  

00/3 ها و مراکز تفریحیتعداد پارک  123/37  000/0  09/3  97/2  

11/3 های ورزشیتعداد مراکز ورزشی و رشته  342/37  000/0  23/3  02/3  

22/3 ایهای زنجیرهتعداد فروشگاه  354/37  000/0  34/3  11/3  

00/3 تعداد سینما، موزه، مراکز خرید  334/36  000/0  13/3  78/2  

11/3 هاوران و کافی شاپتعداد رست  345/37  000/0  21/3  08/3  

21/3 ها و مراکز اقامتی در شهرتعداد هتل  398/37  000/0  33/3  18/3  

08/3 روی مطلوبهای پیادهفضا  312/37  000/0  13/3  02/3  

11/3 استاندارد خدمات عمومی مانند بیمارستان  342/37  000/0  23/3  02/3  

 1400منبع: نگارندگان، 

های شهر جایگاه شاخص ادامه نیز، به منظور میزانر د

ای از آزمون تی تک نمونهخالق در برندسازی شهر دامغان 

ها با آوری داده. برای جمع(5)جدول استفاده شده است

استفاده از پرسشنامه بسته، دارای جهت مثبت و طیف پنج 

 ،2، کم: امتیاز 1)خیلی کم، امتیاز  5تا  1ای لیکرت گزینه

( صورت 5، خیلی زیاد: امتیاز 4، زیاد: امتیاز 3متوسط: امتیاز 

های گرفت. در این راستا، هر چقدر میانگین هر یک از گویه

( است، 3مورد بررسی از حد وسط که در طیف لیکرت )

های شهر خالق در جایگاه کم شاخصکمتر باشد، بیانگر 

ک از ، ولی هر چه میانگین هر یجهت برندسازی شهر دامغان

جایگاه زیاد دهنده ها باالتر از حد وسط باشد، نشانگویه

 های شهر خالق در جهت برندسازی شهر دامغان،شاخص

(، از sigدار )همچنین در این آزمون اگر مقدار سطح معنی

توان میانگین ( کمتر باشد، بیانگر این است که می05/0)

 داد. تعمیم دامغانحاصل از نمونه را به کل ساکنان شهر 

ها و با احتساب دامنه طیفی که بین با توجه به نتایج یافته

و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است، این میزان  5تا  1

های )سرمایه اجتماعی، نوآوری، های شاخصگویهدر 

 (، کمتر3) عدد مطلوبیت کیفیت زندگی، سرمایه انسانی( از

تحلیل  اقعدر ومعنادار است.  000/0ارزیابی شده و در سطح 

های شهر جایگاه کم شاخصدهنده میانگین عددی نشان

 .باشدمیخالق در جهت برندسازی شهر دامغان 

(، مقادیر ضریب همبستگی 6همچنین مطابق جدول )

های شهر خالق در راستای برندسازی بین شاخص ،اسپیرمن

و ابعاد مختلف توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی، زیست 

های شهر ، نشان داد که بین تمامی شاخصمحیطی، کالبدی(

)اقتصادی، پایدار توسعه ابعاد راستای برندسازی با در  خالق

رابطه مثبت و معناداری ، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدی(

درصد وجود دارد. ماتریس همبستگی  99در سطح اطمینان 

( مطرح شده 6های مستقل و وابسته در جدول )بین متغیر
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، توسعه ابعاد توسعه شهریدر بین  نتایج،س است. بر اسا

اقتصادی با مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمده 

، و های شهر خالق دارد، باالترین ارتباط را با شاخص654/0

، 567/0دیگر از جمله اجتماعی با ضریب همبستگی  ابعاد

، زیست محیطی 521/0کالبدی با مقدار ضریب همبستگی 

، گویای ارتباط 510/0گی به دست آمده با مقدار همبست

های شهر خالق در راستای معنادار و مثبت بین بین شاخص

 باشد. میو ابعاد مختلف توسعه پایدار برندسازی 

های شهر خالق در جهت برندسازی شهر دامغانهای شاخصسازگاری گویهبررسی  . 5ول جد  

(: میانگین فرضی3حد متوسط )  

 T میانگین گویه
 سطح

 معناداری 

 95/0تفاوت  فاصل اطمینان

 پایین باال

 سرمایه انسانی

56/2 تعداد فرهنگیان و هنرمندان  445/23  000/0  61/2  51/2  

66/2 تعداد دانشجویان  512/23  000/0  73/2  60/2  

59/2 شاغالن دارای تحصیالت عالی  446/23  000/0  64/2  51/2  

ده برای تحصیالت عالیتعداد نخبگان علمی و مهاجرین وارد ش  61/2  587/23  000/0  72/2  56/2  

 نوآوری

های تحقیق و توسعهتعداد واحد  62/2  312/23  000/0  73/2  49/2  

های تحقیق و توسعهتعداد محققان واحد  61/2  556/23  000/0  70/2  51/2  

ها و مراکز رشد علم و فناوریتعداد پارک  77/2  523/23  000/0  85/2  66/2  

های تحقیق و توسعههای صنعتی و فعالیتوشهتعداد خ  74/2  598/23  000/0  82/2  67/2  

 سرمایه اجتماعی

54/2 مشارکت اجتماعی  332/23  000/0  66/2  43/2  

66/2 اعتماد اجتماعی  432/23  000/0  73/2  51/2  

41/2 تعاون و همیاری  412/23  000/0  55/2  32/2  

62/2 شرکت در شبکه روابط اجتماعی  562/23  000/0  78/2  54/2  

 کیفیت زندگی

33/2 فرهنگ و گردشگری  345/23  000/0  43/2  23/2  

31/2 وضعیت زیست محیطی  443/23  000/0  39/2  24/2  

56/2 وضعیت اقتصادی  456/23  000/0  61/2  47/2  

33/2 وضعیت کالبدی  453/23  000/0  45/2  23/2  

 1400منبع: نگارندگان، 

ایجاد محیطی خالق برای براساس نتایج به دست آمده، 

موفقیت اقتصادی شهرها حیاتی است. الزمه این مهم، تنوع 

های اشتغال و تفریح است، زیرا برای بخشیدن به فرصت

و مناطق  شهر دامغانهای انسانی و خالق، جذب سرمایه

های خاص باشند. به این وابسته به آنها باید دارای ویژگی

هر خالق نه تنها به توسعه رسد ایجاد یک شترتیب به نظر می

انجامد، بلکه روند توسعه اقتصادی میدامغان اقتصادی شهر 

خود امری برای بسترسازی شهر خالق است؛ شهری دامغان 

قابل ذکر است با تقویت صنعت گردشگری در شهر دامغان 

های شهری، برای جذب طبقه و بهبود امکانات و دارایی

رای توسعه اقتصادی شهر ای بخالق به طرف این شهر زمینه

-گذاری بیشتر در این بخش، خالقفراهم شده است. سرمایه

تر شدن شهر دامغان و حرکت به سمت رشد و توسعه 

 اقتصادی بیشتر در شهر را باعث شده است.
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 ابعاد مختلف توسعه پایدار های شهر خالق در راستای برندسازی همبستگی بین شاخص. 6جدول 

 محیطی، کالبدی(، زیست)اقتصادی، اجتماعی

 نوع آزمون r P متغیر وابسته متغیر مستقل

  اقتصادی

 های شاخص

 شهر خالق

654/0 000/0 

 همبستگی اسپیرمن
 000/0 567/0 اجتماعی

 000/0 510/0 محیطیزیست

 000/0 521/0 کالبدی

 1400منبع: نگارندگان، 

 ازارزیابی میزان تاثیرپذیری توسعه نواحی شهر 

 های شهر خالق در راستای برندسازی شاخص

ای به صورت به طور کلی برای رسیدن به هر توسعه

رورت دارد، لذا ضبندی نواحی بهینه ارزیابی، تحلیل، سطح

، با ارزیابی و تحلیل تدر این قسمت از پژوهش درصدد اس

بندی نواحی شهر دامغان بر اساس شهر تاثیرپذیری از سطح

گانه شهر دامغان را  9تاثیرپذیری مناطق شهر خالق، میزان 

شهر دامغان را به سمت شهر ، هاشناسایی و با ارائه راهکار

ها باشد خالق سوق دهد تا مکانی برای رشد و نمو خالقیت

های خالق خود را جامعه عمل بپوشاند و و همه پتانسیل

ای باشد. در این های فرهنگی و توسعهپرچمدار فعالیت

، به عنوان SAWگیری چند معیاره وش تصمیمراز راستا، 

ها در ترین روشترین و در عین حال پرکاربردیکی از ساده

استفاده شده گیری سنجش و تعیین سلسله مراتبی تصمیم

های ماتریس کمی شده ماتریس بی (، داده7. جدول )است

 دهد.مقیاس در نواحی شهر دامغان ارائه می

 اتریس بی مقیاسماتریس کمی شده م .7جدول 

 کیفیت زندگی سرمایه اجتماعی نوآوری سرمایه انسانی ناحیه/ شاخص

079/0 ناحیه یک  401/0  381/0  079/0  

399/0 ناحیه دو  401/0  076/0  395/0  

239/0 ناحیه سه  080/0  152/0  237/0  

399/0 ناحیه چهار  482/0  457/0  474/0  

718/0 ناحیه پنج  643/0  686/0  632/0  

319/0 شناحیه ش  401/0  381/0  395/0  

399/0 ناحیه هفت  080/0 076/0  237/0  

239/0 ناحیه هشت  401/0  152/0  079/0  

399/0 ناحیه نه  482/0  152/0  237/0  

 1400منبع: نگارندگان، 

انجام  زیر، مراحل ابعاددر ادامه برای تعیین وزن 

گردیده است: بر اساس ماتریس کمی شده ماتریس بی 

 دهیم.ال را تشکیل میمقیاس احتم

  محاسبه مقدار آنتروپی (1رابطه )

 (محاسبه مقدار عدم اطمینان 2رابطه)
 

  ( محاسبه اوزان3رابطه)

 

W= (517 ،591/0 ،581/0 ،262/0 ،251/0)  

در نهایت با توجه به اوزان به دست آمده مقدار نهایی 

 شود.برای هر یک از نواحی شهر دامغان محاسبه می

بندی توسعه نواحی شهر دامغان بر اساس رتبه نتایج

های شهر خالق در راستای میزان تاثیرپذیری از شاخص
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 نشان داد، SAWبرندسازی شهری با استفاده از تکنیک 

با  3به عنوان بیشترین میزان تاثیرپذیری و ناحیه  5ناحیه 

به لحاظ  توسعهاختالفی قابل توجه به عنوان کمترین میزان 

 باشند. ، مطرح میشهر خالقهای شاخص

 های شهر خالقشاخصبندی نواحی شهر دامغان بر اساس طبقه .8جدول 

 رتبه امتیاز نواحی

 6 220/0 ناحیه یک

 4 336/0 ناحیه دو

 8 190/0 ناحیه سه

 2 461/0 ناحیه چهار

 1 670/0 ناحیه پنج

 3 381/0 ناحیه شش

 7 191/0 ناحیه هفت

 5 223/0 ناحیه هشت

 4 336/0 ناحیه نه

 1400منبع: نگارندگان، 

گانه شهر  9بر اساس دیدگاه متخصصان، توسعه نواحی 

های شهر خالق، به دامغان بر اساس تاثیرپذیری از شاخص

 و غیره ارائه خدمات و امکانات اقتصادی، مدیریتی و نهادی

گانه شهر دامغان تا حدی  9گردد. میزان توسعه نواحی برمی

باشد، امکانات و خدمات شهری در میان نواحی می وابسته به

هایی غیرضروری جاییهایی از قبیل جابهکه این عامل پیامد

هایی از ها در بخشدر سطح شهر، تمرکز جمعیت و فعالیت

شهر، گسترش مشکالت مختلف شهری و عدم برخورداری 

یکسان مناطق و نواحی مختلف از خدمات شهری را به 

رسد که ت. به طور کلی چنین به نظر میهمراه داشته اس

ی شرقی شهر دامغان شکل گرفته به عنوان نواحی که در نیمه

گردند، به دلیل تراکم نواحی قدیمی شهر محسوب می

جمعیت در آنها نسبت به نواحی دیگر به لحاظ امکانات و 

ترین نسبت به دیگر نواحی دارا خدمات، سطح توسعه پایین

ی غربی شهر که عمدتا ل نواحی نیمهباشند. در مقابمی

گردند و های جدید شهر محسوب میبخشی از توسعه

جمعیت نسبتاً کمتری در آنها سکونت دارند، سطح توسعه 

 باشند. باالتری را دارا می

 
 1400، گان: نگارندمنبعخالق،  شهر هاینواحی دامغان بر اساس شاخصندی نهایی برتبه .2شکل 
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  گیریجه. بحث و نتی4

های نوین به شهر، شهر خالق، به عنوان یک در رویکرد

-ریزی و اجرای طرحروش راهبردی در عرصه تفکر، برنامه

های شهری مطرح شده است. با توجه به تغییرات بسیار 

در حال وقوع است. خالقیت  رعمیقی که از محیط شه

تواند به عنوان مسئولین، صاحبان مشاغل و ساکنین شهر، می

ک عامل حیاتی در حل بسیاری از مسائل شهر به شمار ی

 رود. 

های شهر خالق در ابتدا قبل از بررسی جایگاه شاخص

های برندسازی دامغان در جهت برندسازی، به بررسی مولفه

های در این شهر پرداخته شد. نتایج نشان داد، در بین مولفه

زء ها به جبرندسازی شهر دامغان، تمامی میانگین مولفه

های )احساس آرامش بانوان و سالخوردگان، میزان مولفه

ها، میزان تطبیق بافت ها و گردهماییمداری، همایشقانون

مرکزی با نیاز روز، میزان شهرت و آوازه، سهم آشنایی شهر 

با دانش جهانی، افزایش  بارندگی سالیانه، کاهش آلودگی، 

محیط زیست،  های مردم نهاد بهمیزان توجه مردم و  سازمان

سطح بهدشت شهر، همکاری مدیریت شهری با بخش 

خصوصی، شفافیت امورات و تصمیمات، رضایت از 

عملکرد مقامات شهری، توجه مدیران به حداکثرسازی 

ادامه نیز، در  باشند.(، می3منافع(، باالتر از حد متوسط عدد )

های شهر خالق در برندسازی جایگاه شاخص به منظور میزان

ای استفاده شده است. با از آزمون تی تک نمونهدامغان شهر 

 5تا  1ها و با احتساب دامنه طیفی که بین توجه به نتایج یافته

و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است، این میزان در 

های )سرمایه اجتماعی، نوآوری، کیفیت های شاخصگویه

زیابی ار (، کمتر3) عدد مطلوبیت زندگی، سرمایه انسانی( از

تحلیل  در واقعمعنادار است.  000/0شده و در سطح آلفای 

های شهر جایگاه کم شاخصدهنده میانگین عددی نشان

 .باشدمیخالق در جهت برندسازی شهر دامغان 

های بین شاخص ،مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن

و ابعاد مختلف توسعه شهر خالق در راستای برندسازی 

، نشان ماعی، زیست محیطی، کالبدی(پایدار )اقتصادی، اجت

راستای در  های شهر خالقداد که بین تمامی شاخص

)اقتصادی، اجتماعی، زیست پایدار توسعه ابعاد برندسازی با 

رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان ، محیطی، کالبدی(

های درصد وجود دارد. ماتریس همبستگی بین متغیر 99

توسعه اقتصادی با مقدار ضریب  دنشان دامستقل و وابسته 

، باالترین ارتباط را 654/0همبستگی اسپیرمن به دست آمده 

 .های شهر خالق داردبا شاخص

میزان تاثیرپذیری توسعه نواحی جهت بررسی در ادامه 

های شهر گانه شهر دامغان بر اساس تاثیرپذیری از شاخصنه

 SAWاز مدلباشد؟ در جهت برند سازی چگونه می خالق

، به عنوان  بیشترین میزان 5استفاده شد. نتایج نشان داد، ناحیه 

با اختالفی قابل توجه به عنوان کمترین  3تاثیرپذیری و ناحیه 

-، مطرح میهای شهر خالقشاخصبه لحاظ  توسعهمیزان 

های پژوهش هاییافتهنتایج پژوهش حاضر، با باشند. 

 همکاران، و ، ضرابی(1398) داودپور، و آذرمحمودی

 باشد.، هم راستا می(2014) همکاران و ، لنگ(1393)

های شهر در پایان به منظور تقویت وضعیت شاخص

خالق در توسعه شهر دامغان پیشنهاداتی هر چند کلی به 

شود. امید است که با ارزیابی و تحلیل شرح ذیل مطرح می

این فرایند در شهر دامغان و راهبردهای شهر خالق، مدیران 

-های موجود و مزیتریزان شهری با توجه به ظرفیتو برنامه

های رقابتی شهر دامغان را سمت خالقیت شهری سوق دهند. 

های شهر بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، اگر شاخص

خالق در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد و سرلوحه 

-کلریزان شهری در شهر دامغان قرار گیرد، شاهد شبرنامه

پذیری و کیفیت گیری شهری پایدار، سرزنده، با زیست

 زندگی باال خواهیم بود. 
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(و همکاران فوادیان).... های شهر خالق در راستای برندسازیتحلیل جایگاه شاخص  

 

های خالقانه و فرهنگی در شهر دامغان توسعه فعالیت

برخوردار )محروم(  کمدر سطح  7، 3، 1به ویژه در نواحی 

های شهر خالق در وضعیت بدی قرار که از لحاظ شاخص

ای برای توسعه نه وسیلههای خالقادارند. زیرا توسعه فعالیت

شهر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست 

های هایی برای محالت و گروهمحیطی( هستند و فرصت

باشند فراهم مختلف انسانی که دچار وضعیت نامساعدی می

  سازد.می

افزایش بودجه در بعد تاریخی و فرهنگی حمایت از 

ترسی و مشارکت در دس تنوع در فرهنگ و هنر، افزایش

و فرهنگی به  تاریخیهای توسعه زیرساخت فرهنگ شهری.

ها برای تبدیل شدن به شهر خالق عنوان راهبرد اصلی شهر

 در جهت برندسازی پایدار.در دامغان 

هایی در راستای برای توسعه شهر دامغان، باید سیاست

هایی از جمله ت بیشتر در شاخصیحرکت به سمت خالق

 غیره ای حمل و نقل، اقامتی، پذیرایی، خرید وهزیرساخت

متناسب با نیاز گردشگران داخلی و خارجی انجام گیرد.  

 تقدیر و سپاسگزاری

پژوهش حاضر برگرفته از رساله بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

گروه جغرافیا، دانشکده علوم ، مصطفی فوادیاندکتری 

، و فاقد ستا انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

 باشد.حامی مالی می
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Abstract 

Cities today, by rethinking and contemplating their opportunities and threats, seek to increase their 

power to attract and present themselves. In the meantime, for many, the idea of a creative city has 

become a new way of looking at city development. Therefore, the purpose of this study is to Analysis 

of the position of creative city indicators in the direction of branding to achieve sustainable urban 

development in Damghan city. The present study is an analytical-applied research. The method used in 

the data collection stage is based on a review of valid external and internal and field sources 

(questionnaire).  For data analysis, SPSS software and descriptive and inferential SAW model is used. 

The results of t-test to evaluate the position of creative city indicators in branding of Damghan city 

showed that in items, indicators (social capital, innovation, quality of life, human capital) are less 

evaluated than the utility number (3) and at the level of alpha 0. 000 is significant. In fact, the 

numerical average analysis shows the low position of the indicators of the creative city in the direction 

of branding the city of Damghan. The results of Spearman correlation test showed that there is a 

positive and significant relationship between the indicators of creative city and sustainable 

development of Damghan city. Finally, the results of SAW model showed area (5), with a score 

(0.670), as the most affected and area (3), with a significant difference. With a score (0.190), they are 

considered as the least amount of development in terms of creative city indicators. 

Keywords: Creative city, Branding, Sustainable Development, Damghan City. 
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