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  چکیده

سـکونتگاهی اسـتان   هـایی خالقیـت در نظـام     این پژوهش به بررسی وضعیت ابعـاد شـاخص  

هـاي   تحلیلـی و مبتنـی بـر روش    –روش ایـن پـژوهش توصـیفی    . هرمزگان پرداختـه اسـت  

طورکلی این پژوهش بر اساس دو هدف اصلی بنیان نهاده شـده   به. اي و اسنادي است کتابخانه

هاي اثرگذار و کلیدي در خالقیت شهرهاي  است هدف اول پژوهش استخراج عوامل و شاخص

بندي از شهرهاي استان هرمزگان بر اسـاس   هدف دوم دستیابی به یک رتبه ن واستان هرمزگا

افزار میک مـک   براي هدف اول پژوهش از معادالت ساختاري و نرم. میزان خالقیت بوده است

)MICMAC (هـا   استفاده شده است و نتایج آن نشان داد که عواملی همچون درصد تکنسین

هـا در تحقـق شـهر خـالق در      ان اثرگذارترین شـاخص عنو و متخصصان و درصد هنرمندان به

هاي فرهنگی و  هاي تعداد چاپخانه، تعداد کتابخانه و تعداد نمایشگاه استان هرمزگان و شاخص

در راسـتاي هـدف   . اند ها در تحقق شهر خالق شناخته شده اثرترین شاخص عنوان کم هنري به

آن نشان داد کـه شـهر بنـدرعباس     استفاده گردید و نتایج) TOPSIS(دوم از مدل تاپسیس 

باالترین میزان خالقیت را به خود اختصاص داده است و در مراتـب بنـدر لنگـه در رتبـه دوم،     

میناب در رتبه سوم، قشم در رتبـه چهـارم، رودان در رتبـه پـنجم، بسـتک در رتبـه ششـم،        

در رتبـه دهـم،   آباد در رتبه هشتم، جاسک در رتبه نهم، خمیر  پارسیان در رتبه هفتم، حاجی

  .بشاگرد در رتبه آخر قرار گرفته است سیریک در رتبه یازدهم، ابوموسی در رتبه دوازدهم و

مـدل  معـادالت سـاختاري میـک مـک،    جغرافیاي خالقیـت، شهر خالق،:هاي کلیدي واژه

  هاي استان هرمزگان شهرستانتاپسیس،
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  مقدمه

انـد   کز رویدادها و تحوالت جهانی بودهشهرها در طول تاریخ پرفرازونشیب خود همواره در مر

اي بـراي توسـعه خـود بهـره      به همین ویژگی در هر مرحله شهرها از نیروهاي ویژه با توجه

اي کالسیک را به وجـود آورد شـبیه    هاي کارخانه داري قرن نوزدهم شهرك اند سرمایه گرفته

ستم و دوره تولید انبـوه و  در قرن بی. شود شهرهایی که در انگلیس، فرانسه و آلمان یافت می

شهرهاي بزرگ صنعتی بودیم شبیه منطقـه دیترویـت    فوردیسم شاهد رشد و گسترش کالن

Harvey, 1989(متحده به وجود آمد که در ایاالت نظم اقتصادي جدیدي کـه امـروزه    ).10:

ده در اوج قرار دارد و تغییرات چشمگیري که در ساختارهاي تولید و بازار کار بـه وجـود آمـ   

سابقه بوده اسـت و   اي کامالً جدید از شهرنشینی است که تاکنون بسیار بی است بیانگر شیوه

ــالش ــت      چ ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــر جه ــذران در سراس ــراي سیاســت گ ــیاري را ب ــاي بس ه

هاي نئـولیبرالی در   شدن، بحران فرا صنعتی و ظهور ایدئولوژي جهانی. )220:1399سربندي،(

ث شده است که بسیاري از شهرها به سمت تعریف و اجـراي  هاي شهري، همگی باع سیاست

Harvey, 1989(هاي توسعه کارآفرینی سوق داده شوند  استراتژي رسد کـه   به نظر می .)12:

دیدگاه نقش شـهرها در رشـد اقتصـادي جهـانی دچـار یـک تغییـر پـارادایمی شـده اسـت           

)Asheim & Parrilli, 2009: 2012( ما نسل جدیدي از شهرها ، و این بدان معنی است که

هایی بـا   را داریم که داراي یک فلسفه و یا ایدئولوژي هوشمند هستند که محور آن ایجاد پل

Pratt & Hutton, 2013(خالقیت براي حل مشکالت پـیش روي آنهـا اسـت     :90, Scott, 

شهرها امروز و در آینده سعی دارند محیطی را فراهم سازند کـه افـراد خـالق    )570 :2014

راغـب شـوند در آن محـیط زنـدگی کننـد و در مقابـل       ...) متخصصین، تکنسین، هنرمند و(

Eglins, 2016(تخصص خود را بدون دغدغه در اختیار شـهر و جامعـه قـرار دهنـد      :125 .(

شـده اسـت ایـن تفکـر      ریزي استراتژیک تبدیل مفهوم شهر خالق به شکل جدیدي از برنامه

گـذارد زیـرا از خالقیـت انسـان در      اد و جامعـه تـأثیر مـی   اي بر اقتصـ  طور گسترده جدید به

Grodach, 2017(کند ریزي استفاده می برنامه هـاي اخیـر    در همین راسـتا در سـال  ) 640:

دهنـدگان و   ریـزان، توسـعه   توجه زیادي به توسعه شهرهاي خالق توسط دانشگاهیان، برنامه

شـکوفایی شـهري شـده اسـت      عنوان یک رویکرد بـراي توسـعه شـهري و    گذاران به سیاست

)Jakob, 2010: 194 .(اند که در حال حاضر توسعه شهري به فکر  ها به این نتیجه رسیده آن

هـا   تنهـا زیرسـاخت   افزاري اسـت در ایـن تفکـر نـه     افزاري و نرم هاي سخت ترکیب زیرساخت

یـانگر  موردتوجه است بلکه ارزش زیادي هم براي افراد و جوامع قائل است رویکرد خالقیت ب
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هاي فیزیکـی آن شـهر    ها و زیرساخت این موضوع است که دارایی و سرمایه یک شهر دارایی

نیست بلکه این خود مردم و جامعه آن هستند و شهري موفق اسـت کـه بتوانـد از عملکـرد     

طـور کامـل بهـره بگیـرد      خالقانه مردم شهر در راستاي حـل مسـائل و مشـکالت شـهر بـه     

راین با قبول مفروضات شهر خالق، برنامه ریزان بـر آن هسـتند   بناب). 220:1399سربندي،(

در این میان استان هرمزگان بـه  . که عرصه را براي ظهور طبقه خالق در شهرها آماده سازند

هـاي سـاحلی    دلیل شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت راهبردي و همچنین وجـود محـیط  

قیـت دارد از طـرف دیگـر وجـود     شـمار پتانسـیل بـاالیی خال    جزایر و نقاط گردشـگري بـی  

تواند  که در این استان وجود دارد می... دستی و فرهنگی و تنوع غذایی و  ورسوم، صنایع آداب

اسـتان  اما در طـرف مقابـل  . به پیشبرد شهرهاي این استان به اهداف شهر خالق کمک کند

انـی  هرمزگان هرچند طی چند دهه گذشـته عرصـه اجـراي برنامـه و صـحنه اقـدامات عمر      

نگر صـورت   گسترده و چشمگیري بوده اما ازآنجاکه این اقدامات با نگاه فضایی متعادل و کلی

تبـع آن در همـه نـواحی اسـتان      نگرفته، تغییرات و تحوالت اقتصـادي و اجتمـاعی نیـز بـه    

حاکمیـت نگـاه غیـر آمایشـی، عمـدتاً بخشـی و       . یکنواخت، هماهنگ و عادالنه نبوده اسـت 

شـکل خاصـی   گذاران و مدیران، پیرامون در بین سیاست-یکرد رایج مرکزمتمرکز متأثر از رو

اي که امروزه بندرعباس با استقرار  گونه از تمرکز سرمایه و فعالیت و سکونت را پدید آورده به

درصد از جمعیت استان، قطب نخست و بالمنازع توسعه استان بـوده و نمـاد بـارز عـدم      55

این رویه باعث شده ). 1398سند آمایش استان هرمزگان،(باشد  تعادل سکونت و فعالیت می

هاي خالقیت در بین نواحی مختلف استان هرمزگان عادالنـه توزیـع نشـده     است که شاخص

تـرین عوامـل مـؤثر بـر      رو در این پژوهش سعی بر آن است که در وهله اول مهم ازاین. باشد

مراتب بعدي بـا یـک تکنیـک     گیري شهر خالق در استان هرمزگان شناخته شود و در شکل

هاي خالقیت در این شهرهاي این استان به دسـت   بندي شماي کلی از وضعیت شاخص رتبه

تـوان راهکارهـایی مناسـب بـراي حرکـت شـهرهاي اسـتان         شده مـی  با شناخت حاصل. آید

  .هاي شهر خالق را استخراج نمود هرمزگان به سمت ایده آل

  

مبانی نظري

شهرنشینی نولیبرالی در طـول دهـه گذشـته، شـهر خـالق اسـت       یکی از مباحث مربوط به

)Baycon, 2016: 42 .(   که این مفهوم در دو دهه گذشته در جریـان بـوده اسـت)Color, 

مفهوم شهر خالق بااینکه با انتقادهاي آکادمیکی همچون مبهم بـودن اهـداف،   ). 82 :2017
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در طیـف وسـیعی از شـهرها    هـا روبـرو بـوده اسـت امـا       نتایج مشکوك و ابهـام در سیاسـت  

 :Scott, 2014: 560; Landry, 2012: 160; Florida, 2004(مورداستفاده قرار گرفته است

هـاي   انـد کـه فعالیـت    هاي محلی و ایالتی این مفهـوم را قبـول کـرده    وجود دولت بااین. )80

ري عنـوان یـک منبـع اقتصـادي شـه      توانـد بـه   شده و می اي تعریف طور گسترده خالقانه، به

شهرهاي ). Barnett, 2001:406()31:1400ندایی طوسی، جاوید،(مورداستفاده قرار گیرد 

هاي شهروندان براي پویـایی اقتصـاد بهـره     خالق مراکز شهري پرجمعیتی هستند که از ایده

  ).Gibson, 2014: 571(گیرند می

در شـهر خـالق جـایی اسـت کـه اجتمـاع و فکرهـاي بـزرگ         ) 2000(از نظر پترهال 

ریـزي   اند در کل مکان راحتی نیسـت مفهـوم شـهر خـالق شـکل جدیـدي از برنامـه        تالطم

گذارد زیرا از  اي بر اقتصاد و جامعه تأثیر می طور گسترده این تفکر جدید به. استراتژیک است

) 2000(از نظر لندري ) Cretella, 2016: 8(کند ریزي استفاده می خالقیت انسان در برنامه

ریـزي کنیـد   توانید فکر کنید و برنامـه  یی است که شما همراه با قوة تصور میشهر خالق جا

)Baycon, 2011: 26(.     کنـد کـه در آن    شهر خـالق رویکـردي از شهرسـازي را دنبـال مـی

جدید باشد؛ شـهر  خالقیت در خط مقدم قرار دارد ویک شهر خالق باید در نتیجه یک شهر 

ــر نوســان از شــیوه  ــارف توســعه شــهري مــی هــاي موجــو خــالق یــک تغیی باشــد  د و متع

):8Csikszentmihalyi, 1996 .(    از نظر پترهال شهرهاي خالق، نـوع خاصـی از شـهرها در

  مهــاجران جــوان هســتند  درپــی اقتصــادي و اجتمــاعی بــا طیــف وســیعی از تغییــرات پــی

)Hall, 2000: 648( .   هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی     او معتقد است شهرهاي خـالق بـا زمینـه

داند کـه عرصـه را بـراي تعامـل بیشـتر و تبـادل راحـت و غیررسـمی          ی و مختلط میترکیب

شود  هاي جدید و تفکر خالقانه منجر می کند و به ایده اطالعات بین مردمان خالق فراهم می

توانـد یـک شـهر،     دهد می محیط یا مکان که خالقیت در آن رخ می). 19: 2015سونگمی، (

مفهوم شهر خالق اهمیت جنبـه  . )Asheim, 2009: 426(یک منطقه یا نواحی شهري باشد 

دهد زیرا آنها به هر جزئیـاتی   هاي شهري نشان می ریزي عرصه فرهنگی و هنري را در برنامه

 "شخصیت فرهنگی"عنوان یک شهر خالق به) Caves, 2002:112(کنند در شهر کمک می

د و آن را براي پاسخگویی به کن شود این شهر از موقعیت محلی خود استفاده می شناخته می

منظـور   در شهر خالق سـاخت فضـاهاي اصـیل بـه    . کند هاي طبقه خالق سازگار می خواسته

 ,Goldberg(گذاري در خالقیت و فرهنگ مهـم اسـت   جذب استعدادهاي جهانی و سرمایه

خالقیـت  ) 1: (کنـد  سه نوع خالقیت مکمل هم را تعریـف مـی  ) 2004(فلوریدا ). 31 :2018
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خالقیت هنري یا فرهنگی ) 3(خالقیت اقتصادي و یا کارآفرینی، ) 2(ژیکی یا نوآوري، تکنولو

به نظر فلوریدا این سه نوع خالقیت انسانی، بر روي یکدیگر تأثیر دارند و یکدیگر را تقویـت  

به گفته فلوریدا، عامل اصلی تشریح رشد ناشی از خالقیت، انتخـاب مکـان زنـدگی    . کنند می

از نظر او افراد خالق صرفاً تصمیم خود را براي زندگی در یک مکان . ق استتوسط افراد خال

گیرند و عواملی مانند تنـوع فرهنگـی،    هاي شغلی موجود در آنجا، نمی خاص به دلیل فرصت

هـاي   زمینـه  هاي جدید، نسبت بـه افـراد داراي پـس    پذیري و گشودگی نسبت به ایده تحمل

انـدازه وضـعیت    هاي مختلف زندگی، به و یا سبک هاي مختلف جنسی مختلف قومی، گرایش

از نظر الندري منابع فرهنگی و سرمایۀ ).Fritz, 2009: 4-3(اي مهم هستند بازار کار منطقه

خالقیت، روش . باشند سنگ، فوالد یا طال می انسانی مواد اولیه شهر هستند و جایگزین زغال

جاي تمرکـز صـرف    اما به. کند تا رشد کنند برداري از این منابع است و به آنها کمک می بهره

برداري از منـابع فرهنگـی را جـذب     بر توسعه جامعه، استراتژي شهر خالق نیز هدف از بهره

 ).Godach, 2017: 8(دانـد   پذیر که نیازهاي شهر خالق است مـی  نیروي کار ماهر و انعطاف

ت، فنـاوري، مـداراي   هاي شهر خالق از نظر لندري شامل سرمایۀ انسـانی، زیرسـاخ   شاخص

 :Landry, 2008(پذیري، ابتکار، خطرپذیري و رهبري اسـت  اجتماعی، تنوع قومی، انعطاف

چارلز الندري براي اولین بار استراتژي شهر خالق خود را در کار براي گالسکو در سال ). 49

ـ   ریـزي فرهنگـی بـه    منظور بهبود نیازهاي فرهنگی و رویکردهاي برنامه به 1991 ک عنـوان ی

عنـوان محـور    هاي اقتصادي، اجتماعی شهر، بیان کرد که عامل فرهنگ را بـه  پاسخ به بحران

، ریچارد 2000در اوایل دهه ). Landry, 2012: 5-1(دانست  ریزي و توسعه شهري می برنامه

فلوریدا مفهوم طبقه خالق را معرفی کرد که به نقش سـرمایه انسـانی در رشـد اقتصـادي و     

نی خالق در احیاي اقتصاد شهر و منطقه و به نقش صنایع خالق در رشـد  نقش سرمایه انسا

کند، که خالقیـت   در این مورد فلوریدا بیان می). 18: 2004فلوریدا، (اقتصادي تأکید داشت 

هاي  اکنون شهرها قدرت. کند یک شخص در ارتباط با شهري است که فرد در آن زندگی می

 ,Marinani(کاري نمادها را دارند  ازش دانش و دستجدید اقتصادي هستند که توانایی پرد

Mirzanti, 2015: 390 .( فلوریدا شروع به مطالعه در مورد اینکه چرا 1990و در اواخر دهه ،

گزیند و اینکه چگونه مناطق پیشـرو فنـاوري    هاي خاصی سکونت برمی طبقه خالق در مکان

کننـد، پرداخـت    خـود اسـتفاده مـی    هاي توسعه اقتصـادي  پیشرفته از امکانات در استراتژي

)Florida, 2000: 9 .(رو فلوریدا تحقیقاتی در مورد ارتباط مثبت بـین رشـد اقتصـادي     ازاین

بحـث در مـورد طبقـۀ خـالق در ادبیـات      . اي و تولیـدات سـرمایه انسـانی انجـام داد     منطقه
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توجـه   لظرفیت جذب طبقه خالق یک مؤلفه قاب. جغرافیاي اقتصادي حائز اهمیت شده است

هاي شهري در بسیاري از شهرها و منـاطق سراسـر جهـان اسـت فلوریـدا       گذاري در سیاست

توانـد توسـعه    آوري اعضاي کـالس خـالق در منـاطق خـاص مـی      کند که جمع استدالل می

فلوریـدا  ). Dai et al, 2012: 650-649(اقتصادي و رونق اقتصادي منطقه را سرعت ببخشد 

تکنولـوژي و فنـاوري، اسـتعداد و توانـایی،     (3Tقیـت را در  کلید فهم جغرافیاي جدیـد خال 

هـایی کـه    کند که اعضاي طبقـه خـالق در مکـان    او بیان می. داند می) پذیري ظرفیت تحمل

آوري جغرافیـایی ناشـی از    در نتیجـه، جمـع  . شـوند  با هم هستند ساکن مـی  3Tداراي این 

نبـال سـرمایه انسـانی بـه منطقـه      هاي با تکنولوژي باال را بـه د  اعضاي کالس خالق، شرکت

. شود هاي مبتنی بر فناوري می اندازي شرکت نوبه خود منجر به افزایش نرخ راه برد، که به می

در نتیجه یک فرایند تجمعی از دانش و تکنولوژي مبتنـی  . اعضاي کالس خالق ممکن است

  ).Cretella, 2016: 8(گیرد در یک مکان گرد هم آیند  بر رشد صورت می

  

  یشینه پژوهشپ

هاي دور ابزاري براي تحرك، تمرکز و مجراي  شهرها خاستگاه خالقیت هستند آنها از گذشته

هـاي تکنیکـی و هنـري،     شهرها این انرژي را به نوآوري. اند انتقال انرژي خالقیت انسان بوده

ـ  رشد اجتماعی و تمدن تبدیل نموده هاي  در حال  اشکال جدید تجارت و صنایع و نمونه . دان

اندازه کافی در تکوین نظریه شهر خالق به عقب برگردیم، به جـان راسـکین و ویلیـام     اگر به

خوریم که در عصر ویکتوریاي انگلیس در مقابل اقتصادهاي سوداگر، ایستادگی  موریس برمی

هاي انسانی خالق، داشت مورد تأکید قرار دادند  کردند و اقتصاد و هنر را که تأکید بر فعالیت

اقتصادهاي پولی  "فرهنگ و شهرها"مامفورد نیز در کتاب ).139:1394انی و همکاران،قرب(

دهد و اقتصـادهاي   که مگاالپلیس ها را تحت سیطره خود قرار داده بود، مورد هجوم قرار می

جـاکوبز نیـز شـهرها را    . کنـد  فرهنگی که بر ابعاد زندگی انسان تأکید دارد را پیشـنهاد مـی  

و  "هـاي بقـا   سیسـتم "مایز و خالقیت و نوآوري دانسته و با انتشار کتـاب  خاستگاه تنوع و ت

بر اهمیت شهرهاي خالق براي توسعه اقتصادي و اجتماعی تأکیـد   "ماهیت اقتصادها"کتاب 

طورکلی ایده شهر خالق ریشـه در تفکـرات    اما به). 89:1394مشکینی و همکاران،(ورزد  می

پـردازان زمینـه    ایـن نظریـه  . وکینز و فلوریـدا دارد اندیشمندانی چون جیکـوبز، لنـدري، هـا   

طورکلی بایـد گفـت    به. ریزي شهري فراهم آوردند گیري این تفکر و نگرش را در برنامه شکل

طور مدون مفهوم شهر خالق را مطرح کرد و او در این سال  به 2002ریچارد فلوریدا در سال 
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شـاکله   3بررسی فلوریدا بر پایـه  . تبه بررسی شهرهاي آمریکا از نظر خالقیت شهري پرداخ

اصلی شهر خالق یعنی استعداد، فناوري و تحمل مداري بوده است بنابراین از نظـر ریچـارد   

ها  باشد که طبقه خالق شامل هنرمندان، متخصصان، تکنسین فلوریدا شهر خالق شهري می

به هر گروه، قوم، در آن ساکن هستند و این شهر داراي محیط باز است که اجازه زندگی ... و

 ,Florida, 2002(باشـد   دهد و مجهز به فناوري روز دنیـا مـی   می... فرهنگ، نژاد و ملیت و 

هاي بسـیاري بـراي سـنجش میـزان      به این ویژگی شاخص ؛ بنابراین با توجه )2005 ,2003

مفهـوم اسـتعداد،    3خالقیت شهرها از طرف متخصصان مطرح گردیـد کـه اکثـر بـر محـور      

هـاي فـراوان و لیسـت     در این پژوهش هم پس از بررسی پژوهش. اند فناوري بوده بردباري و

استفاده شده هاي بیشتري مورد ها که در پژوهش هاي آنها، تعدادي از شاخص کردن شاخص

  .بودند انتخاب شدند
  

پیشینه شهر خالق - 1جدول 

ها یافته   هاي مورد بررسی شاخص
عنوان 

پژوهش

مح

  قق

کـه بـین    دهـد  نتایج نشان مـی 

ــالن ــر    ک ــران از نظ ــهرهاي ای ش

ــاوت   شــاخص ــت تف ــاي خالقی ه

شـهر   که کالن طوري وجود دارد به

ــان داراي    ــن میـ ــران در ایـ تهـ

بیشترین میزان خالقیت اسـت و  

شـهرهاي مشـهد،    به ترتیب کالن

هـاي دوم و سـوم و    تبریز در رتبه

شهر کرج در رتبه آخر قـرار   کالن

  .گرفته است

الت عالیه، تعداد تعداد افراد داراي تحصی

هــاي آمــوزش عــالی،  دانشــگاه و مؤسســه

ضریب شهرنشینی، تعداد پزشکان، تـراکم  

اي،  هــاي فنــی و حرفــه شــهري، ســازمان

سرانه اختراع، تعداد مراکـز رشـد، تعـداد    

هـاي فنـاور، تعـداد پژوهشــگران،     شـرکت 

درصد خانوارهاي داراي رایانه و اینترنـت،  

اد تعداد مراکـز مـذهبی و فرهنگـی، تعـد    

مســـاجد، تعـــداد پروازهـــاي داخلـــی و 

ــده از   ــاجران واردش ــد مه ــارجی، درص خ

خارج و داخل کشور، سرانه تولید ناخالص 

پـذیر، سـینما،    شهري، تعداد هتل، مهمان

سالن نمایش، کتابخانه، بیمارستان، پارك 

و فضاي سـبز، تعـداد مطبوعـات، اجـراي     

تئاتر، موسیقی، شرکت تعاونی، واحـدهاي  

  انه،تولیدي، چاپخ

تعیین 

هاي  شاخص

شهر خالق و 

بندي  رتبه

شهرهاي  کالن

ایران بر 

اساس 

معیارهاي 

  شهر خالق

ن 
ن و همکارا

ل انگیزا
د

)
1397

(
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شهر قاین در زمینۀ ایجاد شـهر  

هاي میـراث   خالق از نظر شاخص

فرهنگی، صنایع خالق، اسـتعداد  

خالق، حاکمیت خـالق، کیفیـت   

هاي خالق در  زندگی و زیرساخت

  .نامطلوب قرار داردوضعیت 

میزان تولیـد و اشـتغال خـالق، زیسـت     

ونقل و دسترسی،  پذیري و امکانات، حمل

ــوزش،    ــتعداد و آم ــانی و اس ــرمایه انس س

سرمایه اجتماعی و مشـارکت و حمایـت،   

ــت ــادي،   فعالیـ ــاري و اقتصـ ــاي تجـ هـ

کــارآفرینی، ابــداع تحقیــق و توســعه،     

تکنولوژي و فناوري اطالعات و ارتباطات، 

ه فرهنگـی و مشـارکت، فرهنـگ و    سرمای

  فراغت و توریسم

میزان 

تطابق شهر 

قاین با 

هاي  شاخص

  شهر خالق

ي 
ی، اسد

سام
)

1397
(

  

دهـد کـه میـان     نتایج نشان می

هاي شهر استان اردبیل  سکونتگاه

هـاي شـهر خـالق     از نظر شاخص

. شـــکاف بســـیاري وجـــود دارد

ــاظ   ــعیت را ازلحـ ــرین وضـ بهتـ

هاي شهر خـالق اردبیـل،    شاخص

شـهر دارنـد و    سرعین و مشـکین 

ــورداري  ــزان برخـ ــرین میـ کمتـ

  .مربوط به بیله سوار و نیر است

تعداد سینما، تعداد سالن نمایش، تعداد 

برنامه تئاتر، تعداد برنامه موسیقی، تعـداد  

تماشاگر تئاتر، موزه، تعداد پارك عمومی، 

هـاي عمـومی، سـرانه     رستوران، اقامتگـاه 

بازدیدکننـده  فضاي سبز، تعداد چاپخانه، 

کتـاب، کتابخانــه، تعــداد کــانون پــرورش  

هاي فعال، آموزشـگاه   فکري، تعداد انجمن

آزاد هنري، هنرستان هنرهاي زیبا، هتـل،  

  فروشگاه محصوالت فرهنگی

سنجش 

میزان 

برخورداري 

هاي  سکونتگاه

شهري استان 

اردبیل از 

هاي  شاخص

  شهر خالق

ن 
ظم فر و همکارا

ن
)

1396
(

  

دهـد   نشـان مـی  ها  نتایج تحلیل

هـا در   که تهران در اکثر شـاخص 

مقایسه با شهرهاي خالق جهانی 

تهران بـا  . وضعیت مناسبی ندارد

بهبود محـیط شـهري خـالق در    

راستاي پرورش شهروندان خالق 

و حفظ و جـذب طبقـۀ خـالق و    

تواند به شهر  شهروندان خالق می

  .خالق بودن نزدیک شود

تعــداد هتــل، ســینما، ســالن تئــاتر،     

ــداد   کتا ــگري، تع ــات گردش ــه، امکان بخان

هـا، تعـداد    سازمان خیریه، تعداد فستیوال

افراد شـده بـه گـالري هنـري، کتابخانـه،      

سینما، تعداد افراد داراي تحصیالت عالی، 

تعـداد دانشــگاه، تعــداد دانشــگاه هنــري،  

ــین  ــرواز بـ ــداد پـ ــد  تعـ ــی، درصـ المللـ

اي، تعـداد مسـافران    هاي زنجیره فروشگاه

رصــد دارنـدگان کــامپیوتر  المللـی، د  بـین 

شخصی، درصد کاربران اینترنت، آزادي و 

سانسور مطبوعات، تنوع ادیان، تنوع ملی، 

  مشارکت اجتماعی،

تحلیل 

ها و  قابلیت

جایگاه شهر 

تهران از نظر 

تحقق مفهوم 

شهر خالق 

در مقایسه با 

سایر 

  شهرهاي دنیا

ن 
زنگنه و همکارا

)
1395

(
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تمرکز اصـلی شـهرهاي اسـتان بـه     

یـــافتگی از منظـــر  حـــاظ توســـعهل

هاي شهر خالق به شـهرهاي   شاخص

مرکزي استان اسـت و شـهر سـاري    

و شـهر بابـل بـا قـرار     ) مرکز اسـتان (

گرفتن در یک خوشه بـه ترتیـب بـه    

ــاخص  ــودن از ش ــاظ دارا ب ــاي  لح ه

ــاه نخســـت و    ــت در جایگـ خالقیـ

آباد و سورك  شهرهاي گلوگاه، عباس

  .هاي آخر قرار دارند در رتبه

، اسـتفاده از  )تحصیالت عـالی (ت سواد وضعی

اي،  هاي حرفه اینترنت، جمعیت شاغل، فعالیت

هــا،  هنــر و ســرگرمی، متخصصــان، تکنســین

کشاورزان ماهر، میـزان اشـتغال، بیکـار داراي    

تحصیالت عالی، مهـاجرت تحصـیلی، شـرکت    

تعاونی فعـال، اقامتگـاه عمـومی، تعـداد سـالن      

ــه تئــاتر، تعــداد  ــه  نمــایش، تعــداد برنام برنام

موسیقی، تعداد اجراي تئاتر، موسـیقی، تعـداد   

ــایش   ــیقی، هم ــاتر، موس ــاگران تئ ــا و  تماش ه

ــی،    ــاه آموزشـ ــی، کارگـ ــمینارهاي علمـ سـ

هاي علمی، آب مصرفی، گاز مصرفی،  نمایشگاه

شده، تعـداد دانشـگاه، فضـاي     پسماند مدیریت

زاده و بقعـه   سبز، مراکز بهداشتی درمانی، امـام 

  .متبرکه

تحلیل 

هاي  صشاخ

خالقیت 

شهري در 

نظام 

سکونتگاهی 

استان 

  مازندران

ی 
ن، شعبان

ریعیا
)

1394
(

  

نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه     

عنـوان مرکـز    آبـاد بـه   شهرستان خرم

در رتبـۀ اول و  ) 0(استان بـا ضـریب   

) 2214/0(هــاي بروجــرد  شهرســتان

ــا ) 4966/0(الیگــودرز  ) 6802/0(ازن

) 7075/0(دورود ) 6803/0(سلســله 

ــدختر پ ــت ) 7586/0(لــ کوهدشــ

بـــه ) 9244/0(دلفـــان ) 8639/0(

هـاي بعـدي ازلحـاظ     ترتیب در رتبـه 

هـاي خالقیـت    برخورداري از شاخص

ــد ــرار دارن ــه. ق ــل از   یافت ــاي حاص ه

نشان داد از میـان   DANPتکنیک 

گانه شـهر خـالق از    34هاي  شاخص

نظر میزان اهمیت در تحقـق مفهـوم   

هـاي اســتان   خالقیـت در شهرسـتان  

تان شاخص درصـد متخصصـان   لرس

عنــوان تأثیرگــذارترین  بـه ) 0434/0(

عامل و هـم چنـین شـاخص تعـداد     

عنـوان   بـه ) 0202/0(صندلی سینما 

کــم اثرگــذارترین شــاخص شــناخته 

  .شد

هــا و متخصصــان، درصــد  درصــد تکنســین

هنرمندان، جمعیت با تحصیالت عالی

دانشجویان لیسانس و بیشتر از کل جمعیت، 

ران و مدیران، تعـداد دانشـگاه،   گذا درصد قانون

هاي مراکز رشد واحدهاي فنـاور،   تعداد شرکت

جمعیت باسواد، تنوع بر اسـاس محـل اقامـت،    

تنوع ادیان، مهاجران واردشده از داخل، تعـداد  

ثبت اختراعات، مهـاجران واردشـده از خـارج،    

هـاي فنـاور    درصد متولدان خارج، تعداد هسته

تماعی، تعـداد  مراکز رشد، میل به مشارکت اج

صندلی سینما، سهم شاغالن بخش صـنعت از  

کـل شـاغالن، تعــداد کارگـاه صـنعتی، تعــداد     

هاي مراکز رشد واحـدهاي فنـاور، تعـداد     طرح

ــکل    ــداد تش ــینما، تع ــداد س ــوزه، تع ــاي  م ه

نهاد، تعداد نشریات، تعداد خطـوط تلفـن    مردم

ثابت، تعداد اماکن مذهبی، تعداد سینما، تعداد 

، تعــداد کتابخانــه، جمعیــت فضــاهاي ورزشــی

واردشده به کتابخانـه، تعـداد چاپخانـه، تعـداد     

خطوط تلفن همراه، تعداد نمایشگاه فرهنگی و 

  هنري

تحلیل 

هاي  شاخص

خالقیت 

شهري در 

نظام 

سکونتگاهی 

  استان لرستان

ن 
ي و همکارا

زیار
)

1398
(
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هاي بسیاري  صورت گرفته است و شاخص هاي فراوانی در باب خالقیت شهري پژوهش

هـاي ایـن    در این پژوهش ضمن اینکـه از شـاخص  . شده است هم براي این موضوع استخراج

ها بهره گرفته است از میزان اثرگذاري آنها نیز غافل نشده است و هر شـاخص را بـا    پژوهش

  .توجه به میزان اهمیت در موضوع بکار بسته است

  

  بررسی محدود موردمطالعه

درجـه و   28دقیقه تا  24درجه و  25استان هرمزگان در حدفاصل بین مختصات جغرافیایی 

دقیقـه طـول شـرقی از     15درجـه و   59دقیقه تا  41درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  57

کمابیش انـدازه  (هزار کیلومترمربع  68این استان حدود . شده است النهار گرینویچ واقع نصف

هرمزگـان از  . کشـور اسـت  هشـتمین اسـتان  مساحت دارد که از این نظر) گرجستانکشور

ــا  ــمال شـــرقی بـ ــمال و شـ ــانجهـــت شـ ــتان کرمـ ــا  اسـ ــی بـ ــمال غربـ ، غـــرب و شـ

همسـایه بـوده و جنـوب آن را    سیسـتان و بلوچسـتان  از شرق بابوشهروفارسهاي استان

 کیلومتر در برگرفته 1000در نواري به طول تقریبی دریاي عمانوفارس خلیجهاي گرم آب

جزیـره   14به خاطر مشرف بودن بر تنگـه اسـتراتژیک هرمـز و دارا بـودن      این استان. است

... کوچک و بزرگ ازجمله ابوموسی، تنب کوچـک و بـزرگ، قشـم، کـیش، هرمـز و الوان و      

بر اساس آخـرین تقسـیمات کشـوري    ). 1383غفاري و همکاران،(داراي اهمیت باالیی است 

هـاي بنـدرعباس، مینـاب، بندرلنگـه،      شهرستان بـه نـام   13استان هرمزگان داراي ) 1395(

، بندر خمیر، سیریک )پارسیان(آباد، ابوموسی، گاوبندي  بستک، رودان، جاسک، قشم، حاجی

مطـابق آخـرین دوره سرشـماري    ). 1397طرح آمایش استان هرمزگـان، (باشد  و بشاگرد می

این  باشد که از نفر می 1776415جمعیت استان هرمزگان ) 1395(عمومی نفوس و مسکن 

  ).همان منبع(کنند  نفر در نقاط شهري زندگی می 971822تعداد 
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  )1400، نگارندگانترسیم (مطالعهمحدوده مورد -1نقشه 

  

  شناسی ها و روش داده

تحلیلی و روش آن مبتنـی بـر    -تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی

ک مکافزار می معادالت ساختاري با استفاده از نرم
1

جامعه خبرگان این تحقیق شـامل  . است 

استادان دانشگاه و دانشجویان دکتري آگاه به موضوع پژوهش اسـت، کـه بـه روش تکنیـک     

گلوله برفی
2

هـاي   تأثیرگـذارترین شـاخص  (در پاسخ به سـؤال اول پـژوهش   . اند شده انتخاب 

تفاده از روش مـرور ادبیـات پرداختـه شـد و بـا اسـ       به) خالقیت در تحقق مفهوم شهر خالق

سـپس بـا اسـتفاده از    . ها و ابعاد خالقیت شهري به دست آمـد  ترین شاخص اي مهم کتابخانه

                                               
1. MICMAC

2 - ها و مراکز  از متخصص در دسترس خواسته شد تا متخصصان و کارشناسان مسلط به موضوع را از ارگان

  .مختلف معرفی کند
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ابزار پرسشنامه، نظر متخصصان و خبرگان
1

. شده اخـذ گردیـد   شاخص استخراج 34در مورد  

هـا و اثرگـذاري    همچنین از متخصصان درخواست گردید تا نسبت به میزان اهمیت شـاخص 

در ایـن امتیازبنـدي  . را اختصاص دهنـد  3تا  0خالقیت شهري امتیازي بین  آنها در موضوع

منزله تأثیر زیاد  به 3منزله تأثیر متوسط و  به 2منزله تأثیر ضعیف،  به 1منزله بدون تأثیر و  به

افـزار معـادالت    سپس امتیازها در ماتریس متقاطع وارد شـد تـا در چـارچوب نـرم    . باشد می

هرکدام از عوامـل و  ) مستقیم و غیرمستقیم(گذاري و تأثیرپذیري ساختاري میک مک تأثیر

یـابی بـه    متغیرهاي زیرمجموعه آنها با دیگر عوامل سنجیده شود و عوامل کلیدي در دسـت 

شـده از   در ادامه اطالعـات موردنیـاز عوامـل کلیـدي اسـتخراج     . شهر خالق استخراج گردد

) 1398-1397-1396هـاي آمـاري    سالنامه(ریزي استان هرمزگان  سازمان مدیریت و برنامه

تاپسـیس  و بـا اسـتفاده از مـدل   ) روش اسـنادي (استخراج گردیـد  
2

بنـدي   اقـدام بـه رتبـه    

  .هاي استان هرمزگان بر اساس عوامل کلیدي خالقیت گردید شهرستان

                                               
هاي مرتبط با  ه دکتري با تخصصنفر از اساتید دانشگاه و دانشجویان دور 15متخصصان این پژوهش شامل  -1

به این تعداد  اکتفاعلت .باشندیمسوابق پژوهشی با موضوع شهر خالق  اي که داراي ریزي شهري و منطقه برنامه

  .اشباع نظري بوده است

2. TOPSIS
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  مدل ساختاري پژوهش -1شکل 

  

  افزار میک مک تحلیل ساختاري با استفاده از نرم

افزارهایی است که بـراي محاسـبات مـاتریس تحلیـل      ک یکی از بهترین نرمافزار میک م نرم

 N*Nدر این روش متغیرهاي مؤثر بر سیستم در ماتریسی . شده است اثرات متقاطع، طراحی

گـذاري   ارزش 3-2-1-0گیرند و بر اسـاس نظـر گـروه کارشناسـان در قالـب اعـداد        قرار می
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هاي متعددي از  دهد و خروجی ي را تشکیل میهاي بعد این ماتریس مبناي تحلیل. شوند می

در نهایت متغیرها بر اساس تأثیرگذاري و تأثیرپـذیري در محـور   . آید این روابط به دست می

هـا   بر اساس پـراکنش متغیرهـا در محـور مختصـات ویژگـی آن     . شوند مختصات پراکنده می

گیرنـد   ي قـرار مـی  ریـزان در مراحـل بعـد    شود و مبناي تحلیل مدیران و برنامه مشخص می

  ).1397اکبري و همکاران، علی(

  

  1مدل تاپسیس

 اسـت کـه بـه    )MADM(گیري چند شاخصهمیمتصهاي روش تاپسیس یکی از روش

حل  شباهت به راه“و ” حل ایدئال راه“در این روش از دو مفهوم . پردازد ها می بندي گزینه رتبه

حلی است که  حل ایدئال چنان چه از اسم آن پیداست، آن راه راه. استفاده شده است” ایدئال

و سـعی بـر آن اسـت کـه بـه آن       ازهرجهت بهترین باشد که عموماً در عمل وجـود نداشـته  

حـل ایـدئال و ضـد     بـه راه ) یا گزینـه (گیري شباهت یک طرح  منظور اندازه به. نزدیک شویم

سـپس  . شود گیري می حل ایدئال و ضد ایدئال اندازه از راه) یا گزینه(ایدئال، فاصله آن طرح 

حل ایدئال و ضد  راهحل ضد ایدئال به مجموع فاصله از  ها بر اساس نسبت فاصله از راه گزینه

  ).1395پور طاهري و همکاران،(شوند  بندي می ایدئال ارزیابی و رتبه

  

  هاي پژوهش یافته

  هاي اولیه شناسایی شاخص

هاي خالقیت سعی شده است که از طریق ابعاد اصلی  در این پژوهش براي استخراج شاخص

کت و امکانـات محلـی بهـره    این رویکرد یعنی استعداد، بردباري و تکنولوژي به همراه مشـار 

آمده  دست هاي به یافته. را تشکیل دادند 34*34ها ماتریسی با ابعاد  این شاخص. گرفته شود

 4/86بیانگر آن است که شاخص پرشدگی ماتریس در این پژوهش ) 3(از این مرحله جدول 

از . اسـت  شده بر یکدیگر است که بیانگر میزان پیوستگی و تأثیرگذاري زیاد عوامل شناسایی

رابطه صفر اسـت بـه ایـن معنـا کـه       176رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس  1120مجموع 

اسـت کـه    1رابطـه   682پذیرنـد و   عوامل تأثیري بر همدیگر ندارند یا از یکدیگر تأثیر نمـی 

است که نمایانگر اثرات متوسـط ایـن    2رابطه هم در سطح  271بیانگر روابط ضعیف است و 

                                               
1. TOPSIS
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اند که گویاي آن اسـت کـه روابـط     گرفتهقرار 3رابطه هم در سطح عدد  167روابط است و

  .عوامل کلیدي هم بسیار زیاد است و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري زیادي دارند

میزان اعتبار مدل - 3جدول

ن میزا ص خ ا ف  ش ی د ر

36 سایز ماتریس 1

2 تعداد تکرارها 2

176 تعداد رابطه صفر 3

682 1تعداد رابطه  4

271 2تعداد رابطه  5

167 6  3تعداد رابطه 

0 P  7تعداد 

1120 جمع 8

419/86 درصد پرشدگی 9

)1400محاسبات نگارندگان ،(

  

  تحلیل میزان اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم عوامل بر شهر خالق

ها و متغیرهاي  بیانگر میزان اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم شاخص) 4(جدول شماره 

ترین و اثرگذارترین عوامل براي دسـتیابی   شود مهم طور که مشاهده می همان. یت استخالق

عامل  5باره  به شهر خالق وجود بعد استعداد و یا به عبارتی طبقه خالق در شهر است دراین

و اثرگـذاري   533ها و متخصصان با میزان تأثیرگـذاري مسـتقیم    اولیه شامل وجود تکنسین

وان مؤثرترین عامل براي تحقق یک شهر خـالق شـناخته گردیـد در    عن به 509غیرمستقیم 

، 440، جمعیت با تحصیالت عالی با میزان 504ادامه عوامل مانند وجود هنرمندان با میزان 

از مـؤثرترین عوامـل تحقـق شـهر      417گذاران و مدیران با میزان  ، قانون423دانشجویان با 

استعداد شهر خـالق هسـتند بنـابراین بعـد      هاي مذکور تمامی از بعد خالق هستند شاخص

استعداد مطابق نظر متخصصین و خبرگان اثرگذاري بسیار باالیی در تحقـق شـهر خـالق در    

و  388در ادامه متغیرهاي تعداد دانشگاه با میزان اثرگذاري مسـتقیم  . استان هرمزگان دارد

اند ایـن عوامـل نیـز     گرفتهقرار  371تعداد مراکز رشد و فناوري با میزان اثرگذاري مستقیم 

در ایـن بررسـی   . بیانگر میزان اهمیت بعد فنـاوري را در وجـود شـهر خـالق گویـا هسـتند      
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و بعـد از   10و  9هـاي   به میزان اثرگـذاري در رتبـه   متغیرهاي مربوط به بعد بردباري باتوجه

ع بـر اسـاس   اند این متغیرها تحت عنوان تنو متغیرهاي ابعاد استعداد و تکنولوژي قرار گرفته

و  353اند که میـزان اثرگـذاري مسـتقیم آنهـا      محل اقامت قبلی و تنوع بر اساس ادیان بوده

  .بوده است 336

  هاي خالقیت میزان تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم شاخص -4جدول 

میزان 

تأثیرگذاري

عوامل کلیدي تأثیرگذار 

غیرمستقیم

میزان 

تأثیرگذاري

تقیمعوامل کلیدي تأثیرگذار مس ردیف

509 ها و متخصصان درصد تکنسین 533 ها و متخصصان درصد تکنسین 1

486 درصد هنرمندان 504 درصد هنرمندان 2

446 جمعیت با تحصیالت عالی 440 جمعیت با تحصیالت عالی 3

426 دانشجویان لیسانس و بیشتر از کل 

جمعیت

423 دانشجویان لیسانس و بیشتر از کل 

جمعیت

4

425 گذاران و مدیران رصد قانوند 417 گذاران و مدیران درصد قانون 5

370 تنوع ادیان 388 تعداد دانشگاه 6

352 هاي مراکز رشد  تعداد شرکت

واحدهاي فناور

371 هاي مراکز رشد  تعداد شرکت

واحدهاي فناور

7

347 جمعیت باسواد 353 جمعیت باسواد 8

344 تعداد دانشگاه 353 محل اقامت تنوع بر اساس 9

344 مهاجران واردشده از داخل 336 تنوع ادیان 10

343 تنوع ادیان 324 مهاجران واردشده از داخل 11

343 تعداد ثبت اختراعات 318 تعداد ثبت اختراعات 12

323 مهاجران واردشده از خارج 307 مهاجران واردشده از خارج 13

323 درصد متولدان خارج 301 خارج درصد متولدان 14

310 میل به مشارکت اجتماعی 295 هاي فناور مراکز رشد تعداد هسته 15

309 هاي فناور مراکز رشد تعداد هسته 295 میل به مشارکت اجتماعی 16

303 سهم شاغالن بخش صنعت از کل 

شاغالن

295 تعداد صندلی سینما 17

288 تعداد صندلی سینما 289 سهم شاغالن بخش صنعت از کل 

اغالنش

18

266 تعداد کارگاه صنعتی 260 تعداد کارگاه صنعتی 19
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265 هاي مراکز رشد  تعداد طرح

واحدهاي فناور

255 هاي مراکز رشد  تعداد طرح

واحدهاي فناور

20  

256 تعداد موزه 249 تعداد موزه 22  

232 تعداد سینما 231 تعداد سینما 23  

221 نهاد هاي مردم تعداد تشکل 231 نهاد هاي مردم تشکل تعداد 24  

219 تعداد نشریات 226 تعداد نشریات 25  

219 تعداد خطوط تلفن ثابت 208 تعداد خطوط تلفن ثابت 26  

206 تعداد اماکن مذهبی 202 تعداد اماکن مذهبی 27  

196 تعداد سینما 197 تعداد سینما 28  

191 تعداد فضاهاي ورزشی 197 تعداد فضاهاي ورزشی 29  

191 داد کتابخانهتع 191 تعداد کتابخانه 30  

186 جمعیت واردشده به کتابخانه 191 جمعیت واردشده به کتابخانه 31  

186 تعداد چاپخانه 191 تعداد چاپخانه 32  

186 تعداد خطوط تلفن همراه 191 تعداد خطوط تلفن همراه 33  

186 تعداد نمایشگاه فرهنگی و هنري 191 هنري تعداد نمایشگاه فرهنگی و 34  

  )1400محاسبات نگارندگان ،(

  

  ررسی متغیرها بر اساس نواحی پالن اثرگذاري و اثرپذیري بر شهر خالقب

  )دو وجهی با راهبردي(متغیرهاي ناحیه یک 

شوند  نوع تقسیم می 4افزار میک مک متغیرها بر اساس موقعیت قرارگیري به  در نرم

متغیرهاي . گیرند اثرگذاري و اثرپذیري قرار میکه هرکدام در یکی از نواحی چهارگانه پالن 

دووجهی داراي دو ویژگی مشترك تأثیرگذاري و تأثیرپذیري زیادند و هر تغییري در این 

طور  در این پژوهش همان. متغیرها در سایر متغیرها نیز واکنش تغییري ایجاد خواهد کرد

صورت  اند یعنی به ووجهی بودهشود تعداد باالیی از متغیرها د مشاهده می) 5(که در جدول 

  .اند زمان هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر بوده هم
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  )دووجهی(متغیرهاي ناحیه یک  - 5جدول 

هاي شهر  زمینه

  خالق

  متغیر

ها و دستیاران از کل شاغالن، درصد جمعیت با تحصیالت عالی  درصد تکنسین  استعداد

الت عالی از کل شاغالن، ساله و بیشتر، سهم شاغالن با تحصی از جمعیت شش

گذاران و مدیران از کل شاغالن، درصد متخصصان از کل شاغالن،  درصد قانون

  ها و دستیاران از کل شاغالن، درصد هنرمندان درصد تکنسین

هاي فناوري، تعداد مراکز رشد، تعداد ثبت اختراع،  تعداد دانشگاه، تعداد هسته  فناوري

  کل شاغالن اغالن بخش صنعت بهنسبت شهاي صنعتی، تعداد کارگاه

، نسبت مهاجران )ها دیگر استان(تنوع ادیان، تنوع بر اساس محل اقامت قبلی   بردباري

 5سال گذشته، نسبت مهاجران واردشده از خارج در  5واردشده از داخل در 

  سال گذشته، درصد متولدان خارج از کل جمعیت

مشارکت محلی و 

  امکانات

  ازاي هر ده هزار نفر تعداد صندلی سینما بهاجتماعی،درصد میل به مشارکت 

  )1400محاسبات نگارندگان ،(

  

  )تأثیرگذار(2متغیرهاي ناحیه 

بر . گذارند بیش از اینکه از سیستم تأثیرپذیر باشند بر آن تأثیر می 2متغیرهاي ناحیه 

  .اند فتهکدام از متغیرها در این ناحیه قرار نگر افزار میک مک هیچ اساس خروجی نرم

  )مستقل(3متغیرهاي ناحیه 

به این معنا که نه . طورکلی اثرگذاري و اثرپذیري کمتري دارند متغیرهاي این ناحیه به

عمده متغیرهایی که در . گذارند پذیرند و نه زیاد بر سیستم تأثیر می زیاد از سیستم تأثیر می

همچنین یک متغیر از بعد . اند اند از بعد مشارکت و امکانات محلی بوده این بخش قرار گرفته

ازاي هر ده هزار نفر  هاي مراکز رشد به فناوري در این ناحیه قرار گرفته است که تعداد طرح

  .بوده است
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  )مستقل(3متغیرهاي ناحیه  - 6جدول 

هاي شهر  زمینه

  خالق
  متغیر

  -  استعداد

  ار نفر،هاي مراکز رشد واحدهاي فناور به ازاي هر ده هز تعداد طرح  فناوري

  -  بردباري

مشارکت و 

  امکانات محلی

درصد جمعیت واردشده به کتابخانه، تعداد کتابخانـه بـه ازاي ده هـزار نفـر، تعـداد      

اماکن مذهبی به ازاي ده هزار نفر، تعداد سـینما بـه ازاي هـر ده هـزار نفـر، تعـداد       

زار نفر، تعـداد  دانشگاه به ازاي هر ده هزار نفر، تعداد صندلی سینما به ازاي هر ده ه

چاپخانه به ازاي هر ده هزار نفر، تعـداد نشـریات بـه ازاي هـر ده هـزار نفـر، تعـداد        

فضاهاي ورزشی به هر ازاي ده هزار نفر، تعداد خطوط تلفن ثابت به هر ازاي ده هزار 

هاي فرهنگـی   نفر، تعداد خطوط تلفن همراه به ازاي هر ده هزار نفر، تعداد نمایشگاه

  نهاد به ازاي هر ده هزار نفر هاي مردم ي هر ده هزار نفر، تعداد تشکلهنري به ازا–

  )1400محاسبات نگارندگان ،(

  )تأثیرپذیر(4متغیرهاي ناحیه 

متغیرهاي این ناحیه تأثیرگذاري کمی بر سیستم دارند و خود تابع تغییرات در سایر 

ام از عوامل و متغیرها کد شود هیچ مشاهده می) 2(طور که در شکل  متغیرها هستند همان

  .اند در این ناحیه قرار نگرفته
  

پالن اثرگذاري غیرمستقیم متغیرها - 3شکل  پالن اثرگذاري مستقیم متغیرها -2شکل
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  عوامل بر تحقق شهر خالقتحلیل گراف اثرگذاري

شـود متغیرهـایی هماننـد وجـود      مشـاهده مـی  ) 4(طور که در شـکل   باره همان دراین

... ، وجود هنرمندان، وجود افراد داراي تحصیالت عالیـه، وجـود دانشـگاه، تنـوع و    ها تکنسین

توان گفت منشأ اثرگـذاري هسـتند و در مقابـل     نوعی می داراي اثرگذاري باالیی هستند و به

اثرگـذاري کمتـري   ... نهـاد، وجـود چاپخانـه و     هـاي مـردم   متغیرهایی همچون وجود تشکل

  .اند داشته

اثرگذاري غیرمستقیم متغیرها گراف - 5شکل گراف اثرگذاري مستقیم متغیرها -4شکل 

  بندي ابعاد و معیارهاي خالقیت شهري اولویت

. شود هاي شهر خالق پرداخته می بندي ابعاد و مؤلفه در این بخش از پژوهش به اولویت

ق در اسـتان  ترین عوامل و متغیرهاي شهر خال ازآنکه فرایند شناخت مهم باره باید پس دراین

افزار میک مک به پایان رسید و در این بخش میزان اثرگذاري آنها  هرمزگان با استفاده از نرم

استانداردسازي شده است تا هم شماي کلی را از نظر میزان اهمیـت ابعـاد شـهر خـالق بـه      

بندي شهرهاي اسـتان هرمزگـان اسـتفاده     آمده براي رتبه دست دست آوریم و هم از اوزان به

بعـد  ) 8(دهـد شـکل    طور که نمودار میانگین ابعاد خالقیت نشـان مـی   باره همان دراین. ودش

گیـري شـهر    عنوان مؤثرترین بعد در شکل از نظر متخصصان به 45/430استعداد با میانگین 

قـرار   58/327خالق بوده است در رتبه بعدي بعد مداراي اجتمـاعی بـا میـانگین اثرگـذاري     

بعدي به ترتیـب بعـد فنـاوري و مشـارکت و امکانـات فرهنگـی بـا         گرفته است و در مراتب

تـوان   اند؛ بنابراین در یک تحلیـل کلـی مـی    قرار گرفته 9/232و  13/292میانگین اثرگذاري 

عنـوان مـؤثرترین و بعـد مشـارکت و      گیري یک شهر خالق بعـد اسـتعداد بـه    گفت در شکل
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گویـاي میـانگین اثرگـذاري    ) 7(ن شکل همچنی. باشند اثرترین ابعاد می امکانات فرهنگی کم

شود معیار طبقه خالق با میانگین اثرگـذاري   که مشاهده می معیارهاي خالقیت است و همان

تـوان   باشـد بنـابراین مـی    گیري شهر خالق می عنوان اثرگذارترین معیار در شکل به 67/484

در ایـن   .گیـري شـهر وجـود طبقـه خـالق در شـهر اسـت        ترین معیار براي شکل گفت مهم

، معیـار گشـودگی   5/344، معیار تنـوع  25/376بندي به ترتیب معیار سرمایه اجتماعی  رتبه

و  67/250، معیار مشارکت 50/274، معیار صنعت 75/309، معیار تحقیق و توسعه 67/310

  .اند قرار گرفته 22/214در آخر معیار امکانات فرهنگی با 

  

خالقیت میانگین اثرگذاري معیارهاي -7شکل  میانگین اثرگذاري ابعاد خالقیت - 6شکل

هـاي خالقیـت    همچنین در این بخش از پژوهش به بررسی میزان اثرگـذاري شـاخص  

طـور کـه    آمده است و همان) 7(شده است اطالعات مربوط به این بخش در جدول  پرداخته

اردشـده  هـا و متخصصـان از کـل شـاغالن بـا وزن استاند      شود، درصـد تکنسـین   مشاهده می

آمـده اسـت و    دسـت  عنوان اولین و مؤثرترین عامل براي تحقق شـهر خـالق بـه    به 0546/0

، درصد جمعیت با تحصیالت عالی از جمعیت 0516/0مراتب بعدي درصد هنرمندان با وزن 

 6، درصد دانشجویان لیسـانس و بـاالتر از کـل جمعیـت     0451/0ساله و بیشتر با وزن  شش

 0427/0و درصد قانون گذران و مدیران از کل شاغالن با وزن  0433/0ساله و بیشتر با وزن 

باشند که تمامی این عوامـل جـزء    عامل مهم و کلیدي در تحقق شهر خالق می 5به ترتیب 
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تـرین بعـد شـهر خـالق بعـد       توان گفت که مهـم  باشند بنابراین می بعد استعداد خالقیت می

در مقابل متغیرهایی همچون تعداد چاپخانـه،   .باشد استعداد و وجود طبقه خالق در شهر می

ازاي هر ده هزار  هاي فرهنگی و هنري به هزارنفري، تعداد نمایشگاه تعداد کتابخانه ازاي هر ده

عنـوان   بـه  0195/0ازاي هـر ده هـزار نفـر بـا وزن نهـایی       نفر، تعداد خطوط تلفن همراه بـه 

باره باید تمامی این متغیرهـا در بعـد    یناند درا آمده دست اثرترین متغیرهاي شهر خالق به کم

  .باشند مشارکت و امکانات فرهنگی می

  

  هاي خالقیت در نظام سکونتگاهی هرمزگان عوامل کلیدي و پیشران -7جدول 

  ها شاخص    ابعاد
میزان 

  اثرگذاري

وزن نهایی 

  )استاندارد(
  رتبه

استعداد
  

ی
سرمایه اجتماع

  

  3530361/08  درصد جمعیت باسواد

 نشجویان لیسانس و بیشتر از کل جمعیتدا

  ساله و بیشتر شش
4230433/04  

درصد جمعیت با تحصیالت عالی از جمعیت 

  ساله و بیشتر شش
4400451/03  

سهم شاغالن با تحصیالت عالی از کل 

شاغالن
2890296/018  

ق
ال

طبقه خ
  4170427/05  گذاران و مدیران از کل شاغالن درصد قانون  

  5040516/02  درصد هنرمندان از کل شاغالن

ها و متخصصان از کل  درصد تکنسین

  شاغالن
5330546/01  

ی
ي اجتماع

مدارا
  

تنوع
  3360344/010  تنوع ادیان  

دیگر (تنوع بر اساس محل اقامت قبلی 

  )ها استان
3530361/09  

ی
شودگ

گ
  

سال  5نسبت مهاجران واردشده از داخل در 

  گذشته
3240332/011  

سال  5نسبت مهاجران واردشده از خارج در 

  گذشته
3070314/013  

  3010308/014  از کل جمعیت درصد متولدان خارج
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ي

تکنولوژ
  

ق و توسعه
حقی

ت
  

  3180326/012  به ازاي هر ده هزار نفر تعداد ثبت اختراعات

ها در مراکز رشد واحدهاي  تعداد شرکت

  ه هزار نفرفناور به ازاي هر د
3710380/07  

هاي فناور مراکز رشد به ازاي هر  تعداد هسته

  ده هزار نفر
2950302/015  

هاي مراکز رشد واحدهاي فناور  تعداد طرح

  به ازاي هر ده هزار نفر
2550261/020  

ت
صنع

هاي صنعتی به ازاي هر ده هزار  تعداد کارگاه  

  نفر
2600266/019  

  2890296/018  کل شاغالن خش صنعت بهنسبت شاغالن ب

ی
ت فرهنگ

ت و امکانا
شارک

م
  

ت
شارک

م
  2950302/016  میل به مشارکت اجتماعیدرصد   

  1970201/023  درصد جمعیت واردشده به سینما

  1910195/031  درصد جمعیت واردشده به کتابخانه

ی
ت فرهنگ

امکانا
  

  1910195/030  تعداد کتابخانه به ازاي ده هزار نفر

  2490255/022  تعداد موزه به ازاي ده هزار نفر

  2020207/027  تعداد اماکن مذهبی به ازاي ده هزار نفر

  2310236/028  تعداد سینما به ازاي هر ده هزار نفر

  2950302/017  تعداد صندلی دانشگاه به ازاي هر ده هزار نفر

  1910195/032  هزار نفر تعداد چاپخانه به ازاي هر ده

  2260231/025  تعداد نشریات به ازاي هر ده هزار نفر

  1970201/029  تعداد فضاهاي ورزشی به هر ازاي ده هزارنفر

تعداد خطوط تلفن ثابت به هر ازاي ده هزار 

  نفر
2080213/026  

تعداد خطوط تلفن همراه به ازاي هر ده هزار 

  نفر
1910195/033  

هنري به ازاي –هاي فرهنگی  تعداد نمایشگاه

  هر ده هزار نفر
1910195/034  

نهاد به ازاي هر ده  هاي مردم تعداد تشکل

  هزار نفر
2310236/024  

  34  1  9753  جمع    

  )1400محاسبات نگارندگان،(
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  سنجش میزان خالقیت در شهرهاي استان هرمزگان

ها در تحقق بخشیدن  کردن مؤثرترین شاخص در این بخش از پژوهش، پس از مشخص

افزار میک مـک، وضـعیت هـر یـک از      به شهر خالق از طریق مدل معادالت ساختاري و نرم

هاي خالقیت با استفاده از مـدل   هاي استان هرمزگان از نظر برخورداري از شاخص شهرستان

ي تشـکیل  گیـر  در مـدل تاپسـیس مـاتریس تصـمیم    . شود بندي می تاپسیس بررسی و رتبه

صورت سـطري   ها به صورت ستونی در باالي ماتریس و گزینه ها به شود که در آن شاخص می

در ایـن راسـتا بایـد    . دهند که این ماتریس ابتدا باید بی مقیـاس گـردد   تشکیل ماتریس می

هـاي خالقیـت در اسـتان هرمزگـان از      اضافه گردد که آمار و اطالعات مربـوط بـه شـاخص   

اسـتفاده  ) 1396-1397-1398(ریـزي اسـتان    سازمان مدیریت و برنامـه  هاي آماري سالنامه

  .شده است

هاي استان هرمزگان هاي خالقیت در شهرستان ماتریس بی مقیاس شده شاخص -8جدول

ک
ست

ب
ی  

ابوموس
  

ب
مینا

شاگرد  
ب

ن  
پارسیا

ک  
جاس

  

ی
حاج

 
آباد

  

ن
رودا

ک  
سیری

بندر خمیر  
بندر لنگه  
  

شم
ق

  

س
بندرعبا

  شهرستان  

  

شاخص 

03/0 003/0 107/0 0 0 028/0 041/0 053/0 0 0 171/0 094/0 197/0

درصد 

ها و  تکنسین

متخصصان

03/0  006/0 16/0 0 0 024/0 06/0 094/0 0 02/0 13/0 082/0 96/0
درصد 

هنرمندان

031/0  008/0 13/0 01/0 04/0 03/0 02/0 05/0 01/0 03/0 19/0 21/0 94/0

جمعیت با 

تحصیالت 

عالی

08/0  0 35/0 0 08/0 15/0 132/0 10/0 0 0 11/0 09/0 88/0

دانشجویان 

لیسانس و 

بیشتر از کل 

جمعیت

04/0  008/0 083/0 0 0 02/0 06/0 06/0 0 07/0 260/0 129/0 944/0

درصد 

گذاران  قانون

و مدیران

08/0  08/0 170/0 0 08/0 08/0 170/0 170/0 0 085/0 170/0 0341/0 854/0
تعداد 

دانشگاه
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ک
ست

ب
ی  

س
ابومو

  

ب
مینا

شاگرد  
ب

ن  
سیا

پار
ک  

جاس
  

ی
ج

حا
 

آباد
  

ن
رودا

ک  
سیری

بندر خمیر  
بندر لنگه  
  

م
ش

ق
  

س
بندرعبا

  شهرستان  

  

شاخص 

070/0  004/0 14/0 009/0 061/0 018/0 046/0 168/0 014/0 267/0 295/0 103/0 877/0

تعداد 

هاي  شرکت

مراکز رشد 

واحدهاي 

فناور

098/0  01/0 299/0 035/0 059/0 060/0 082/0 146/0 053/0 067/0 196/0 182/0 88/0
جمعیت 

باسواد

054/0  03/0 159/0 006/0 060/0 028/0 057/0 051/0 009/0 028/0 252/0 156/0 93/0

تنوع بر 

اساس محل 

اقامت

104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 104/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 تنوع ادیان

054/0  03/0 159/0 006/0 060/0 028/0 057/0 051/0 009/0 028/0 252/0 156/0 93/0

مهاجران 

واردشده از 

داخل

09/0  0 48/0 0 06/0 16/0 19/0 16/0 0 0 09/0 09/0 80/0
تعداد ثبت 

اختراعات

094/0  194/0 377/0 188/0 283/0 094/0 188/0 094/0 094/0 188/0 56/0 28/0 47/0

مهاجران 

واردشده از 

خارج

054/0  03/0 159/0 006/0 060/0 028/0 057/0 051/0 009/0 028/0 252/0 156/0 93/0

درصد 

متولدان 

خارج

210/0  0 316/0 0 210/0 105/0 210/0 105/0 105/0 10/0 10/0 0 84/0

تعداد 

هاي  هسته

فناور مراکز 

رشد

093/0  012/0 381/0 103/0 232/0 034/0 104/0 169/0 064/0 039/0 144/0 584/0 615/0

میل به 

مشارکت 

اجتماعی

0  0 235/0 0 0 0 0 0 0 0 544/0 0 799/0

تعداد 

صندلی 

سینما

0  0 0 0 0 114/0 17/0 22/0 0 201/0 32/0 48/0 72/0

سهم شاغالن 

بخش صنعت 

از کل 

شاغالن
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ک
ست

ب
ی  

س
ابومو

  

ب
مینا

شاگرد  
ب

ن  
سیا

پار
ک  

جاس
  

ی
ج

حا
 

آباد
  

ن
رودا

ک  
سیری

بندر خمیر  
بندر لنگه  
  

م
ش

ق
  

س
بندرعبا

  شهرستان  

  

شاخص 

0  0 0 0 0 114/0 17/0 22/0 0 201/0 32/0 48/0 72/0
تعداد کارگاه 

صنعتی

173/0  0 069/0 0 0 0 017/0 017/0 0 017/0 104/0 0 991/0

تعداد 

هاي  طرح

مراکز رشد 

واحدهاي 

فناور

301/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 301/0 0 904/0 تعداد موزه

0  0 301/0 0 0 0 0 0 0 0 301/0 0 904/0 تعداد سینما

0  0 0 0 178/0 0 0 0 0 008/0 0 0 979/0

تعداد 

هاي  تشکل

نهاد مردم

0  0 098/0 0 0 0 0 0 0245/0 0 098/0 122/0 982/0
تعداد 

نشریات

112/0  0051/0 155/0 003/0 070/0 025/0 060/0 085/0 0323/0 0422/0 294/0 220/0 899/0
تعداد خطوط 

تلفن ثابت

273/0  039/0 390/0 117/0 195/0 078/0 156/0 234/0 039/0 039/0 195/0 390/0 663/0
تعداد اماکن 

مذهبی

0  0 253/0 0 0 0 0 0 0 0 544/0 0 799/0

تعداد 

صندلی 

سینما

107/0  107/0 214/0 0 0 107/0 1072/0 0 1072/0 0 536/0 214/0 750/0

تعداد 

فضاهاي 

ورزشی

273/0  039/0 390/0 117/0 195/0 078/0 156/0 234/0 039/0 039/0 195/0 390/0 663/0
تعداد 

کتابخانه

093/0  012/0 381/0 103/0 232/0 034/0 104/0 169/0 064/0 039/0 144/0 584/0 615/0

جمعیت 

واردشده به 

کتابخانه

038/0  0 154/0 0 116/0 077/0 077/0 077/0 0 0 077/0 038/0 967/0
تعداد 

چاپخانه

112/0  0051/0 155/0 003/0 070/0 025/0 060/0 085/0 0323/0 0422/0 294/0 220/0 899/0
تعداد خطوط 

تلفن همراه

036/0  0 036/0 0 018/0 018/0 0 036/0 0 018/0 036/0 0 996/0

تعداد 

نمایشگاه 

فرهنگی و 

هنري

  )1400ارندگان ،محاسبات نگ(
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هـا کـه از طریـق اوزان اسـتاندارد     در گام بعدي مدل تاپسیس وزن هرکدام از شاخص

اي که از طریـق میـزان اثرگـذاري آنهـا در تحقـق شـهر خـالق در مـدل میـک مـک            شده

هاي مثبت و منفی فـراهم   گردد تا زمینه براي محاسبه ایده آل آمده بود محاسبه می دست به

) -sو  +s(هـاي مثبـت و منفـی     یزان فاصـله هـر شهرسـتان از ایـده آل    و در نهایت م. گردد

  .آمده است) 9(محاسبه گردید و در جدول 

  

  هاي استان هرمزگان بر اساس مدل تاپسیس بندي شهرستان رتبه -9جدول

شهر s- s+ ci   رتبه خالقیت

بشاگرد 001497/0  175609/0 008452/0 13  

ابوموسی 002307/0  175344/0 012988/0 12  

سیریک 002968/0  174974/0 016682/0 11  

خمیر 007786/0  172601/0 04316/0 10  

جاسک 009459/0  173608/0 051672/0 9  

آباد حاجی 009816/0  172121/0 053778/0 8  

پارسیان 010708/0  171512/0 058765/0 7  

بستک 012961/0  171265/0 070352/0 6  

رودان 01291/0  170379/0 0700436/0 5  

قشم 017329/0  169163/0 09292/0 4  

میناب 023488/0  164844/0 124715/0 3  

لنگه 031763/0  007179/0 815649/0 2  

بندرعباس 175657/0  0 1 1  

  )1400محاسبات نگارندگان ،(

  

بـاالترین   Ci 1شود شهر بندرعباس بـا مقـدار    مشاهده می) 9(طور که در جدول  همان

در رتبه  815/0ود اختصاص داده است و در مراتب بندر لنگه با مقدار میزان خالقیت را به خ

در رتبـه چهـارم، رودان بـا     092/0در رتبه سوم، قشم با مقـدار   124/0دوم، میناب با مقدار 

در رتبـه ششـم، پارسـیان بـا مقـدار       070/0در رتبه پنجم، بستک با مقـدار   0704/0مقدار 

در  051/0در رتبه هشتم، جاسک با مقدار  057/0قدار آباد با م در رتبه هفتم، حاجی 058/0

در رتبـه یـازدهم،    016/0در رتبه دهم، سیریک بـا مقـدار    043/0رتبه نهم، خمیر با مقدار 
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در رتبه آخر قرار گرفته  008/0در رتبه دوازدهم و بشاگرد با مقدار  012/0ابوموسی با مقدار 

هـاي اسـتان هرمزگـان از نظـر      ان شهرسـتان باره نتایج حاکی از آن است که میـ  دراین. است

شهرستان بندرعباس،  3هاي خالقیت تعادل و همگونی برقرار نیست و  برخورداري از شاخص

هاي استان هرمزگان فاصله زیادي از نظر برخـورداري از   بندرلنگه و میناب با سایر شهرستان

  .هاي خالقیت وجود دارد شاخص

  

  )1400ترسیم نگارندگان ،(شهرهاي استان هرمزگان  توزیع فضایی خالقیت در - 2نقشه 

  

گیري نتیجه

ریزي شهري، شهر خالق است که ایـن مفهـوم در دو    یکی از مباحث جدید در ادبیات برنامه

کـه   دهه گذشته در گسـتره متنـوعی از شـهرها موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت و ازآنجـایی        

اي توسعه شهري باشد، در سالیان اخیـر  عنوان یک محرك بر تواند به هاي خالقانه می فعالیت

در این پـژوهش  . بیشتر شده است... ریزان و توجه به این رویکرد از طرف دانشگاهیان، برنامه
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هاي خالقیـت شـهري مـورد بررسـی قـرار       هم استان هرمزگان از نظر توزیع فضایی شاخص

ثرگذاري در تحقق هاي خالقیت از منظر میزان ا بندي شاخص باره ضمن اولویت دراین. گرفت

هاي خالقیت با توجه بـه میـزان    مفهوم شهر خالق، به بررسی وضعیت توزیع فضایی شاخص

نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه     . اثرگذاري در شهرهاي استان هرمزگان اهتمام ورزیـده شـد  

کـه   طـوري  کننـد بـه   شکل عمل نمـی  هاي خالقیت به یک شهرها همیشه در تصاحب شاخص

ي قدرت مانور بیشتري براي جذب و تصاحب طبقـه خـالق هسـتند در    برخی از شهرها دارا

عنـوان مرکزیــت سیاســی اســتان طیــف وســیعی از   اسـتان هرمزگــان شــهر بنــدرعباس بــه 

این امر باعث گردیده است که طبقه خالق . هاي خالقیت را در خود  گردآورده است شاخص

وجـود مراکـز   . تخاب کننـد شهر بندرعباس را براي محل سکونت خود در استان هرمزگان ان

تـرین عامـل بـراي جـذب      در شهر بندرعباس مهم... آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و 

ریـزي مرکـز و پیرامـون     توان به نگاه برنامه از دالیل این وضعیت می. طبقه خالق بوده است

. کندها را به خود جذب می اشاره کرد که نقطه مرکز به ضرر نقاط پیرامون تمامی زیرساخت

هاي  اند در سال در این میان برخی دیگر از شهرها همچون بندر لنگه، میناب و قشم توانسته

آمـده از ایـن    دست هاي خالقیت قدم بردارند اما مطابق نتایج به اخیر به سمت ارتقاء شاخص

هـاي   اند در رقابت بر سر تصاحب شاخص پژوهش اکثریت شهرهاي استان هرمزگان نتوانسته

که به ترتیب شهرهاي  طوري اند به فق باشند و از مزایاي این مهم بدون بهره ماندهخالقیت مو

آبـاد، پارسـیان، بسـتک و رودان در یـک      بشاگرد، ابوموسی، سیریک، خمیر، جاسک، حـاجی 

از نکات مهمی که با توجه بـه  . اند هاي خالقیت داشته رقابت نابرابر حداقل سهم را از شاخص

ان به آن اشاره کرد عدم وجـود الگـوي مشـخص در توزیـع فضـایی      تو نتایج این پژوهش می

اي کـه دوري و نزدیکـی    گونه هاي خالقیت در بین شهرهاي استان هرمزگان است به شاخص

هاي خالقیت داشته باشد  شهرها به مرکز استان نتوانسته است اثري بر توزیع فضایی شاخص

فقط شهر میناب وضعیت بهتـري در   که در بین شهرهاي نزدیک به شهر بندرعباس طوري به

آباد، خمیـر و رودان در وضـعیت نامناسـب     شهر حاجی 3هاي خالقیت دارد و  جذب شاخص

هـاي خالقیـت در اسـتان     اما اندازه شهر از عوامل مؤثر بـر توزیـع فضـایی شـاخص    . هستند

انـد   هتر توانست تر نسبت به شهرهاي کوچک اي که شهرهاي بزرگ گونه به. هرمزگان بوده است

  .هاي خالقیت را جذب کنند سهم باالتري از شاخص
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  هاي پژوهش پیشنهاد

در ... هاي آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، ورزشـی و      توزیع فضایی عادالنه زیرساخت

شهرهاي استان هرمزگان

هاي خالق در شهرهاي استان هرمزگان ایجاد امکانات براي پرورش سرمایه

قریزي براي جذب طبقه خال برنامه

ها و مؤسسات اقتصادي تالش در جذب شرکت

     هـاي   تالش در جهت ایجاد محیطی باز براي زنـدگی تمـامی اقشـار، اقـوام و اقلیـت

مذهبی

هاي فرهنگی در شهرهاي کوچک استان تقویت زیرساخت

هاي محلی براي معرفی  اندازي جشنواره هاي گردشگري منطقه و راه توجه به پتانسیل

  صنایع خالق شهرها
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  ابعمن

هاي خالقیت شهري در نظام  تحلیل شاخص«، )1394. (رفیعیان، مجتبی و شعبانی، مرتضی

، شمارة 5، سال اي فصلنامه جغرافیاوآمایش شهري منطقه، »سکونتگاهی استان مازندران

16:3-19.  

هاي خالقیت شهري  سنجش شاخص(، )1398. (زیاري، کرامت اله؛ بیرانوند، محمد و حاتمی، احمد

، سال دهم، اي مجله جغرافیا و آمایش شهري و منطقه، )سکونتگاهی استان لرستان در نظام

  .105-91:شماره سی و چهارم

1395. (زنگنه شهرکی، سعید؛ فتوحی مهربانی، باقر؛ پور اکرمی، محمد و سلیمان زاده، محمدرضا( ،

سه با سایر شهرهاي ها و جایگاه شهر تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خالق در مقای تحلیل قابلیت(

  .89- 67: ، دوره2، سال دو فصلنامۀ جغرافیا و توسعه فضاي شهري، )دنیا

کاربرد مدل در علوم جغرافیایی، )1394. (شجاعیان، علی؛ مدیري، مهدي و امیدي پور، مرتضی ،

  .سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح: تهران

1398مزگان، ریزي استان هر سالنامه آماري سازمان مدیریت و برنامه.  

1397ریزي استان هرمزگان،  سالنامه آماري سازمان مدیریت و برنامه.  

هاي ایجاد شهر خالق سینمایی در اسناد باالدستی و ارائـه راهبـرد    ، ظرفیت)1399. (سربندي، فرناز

  .218-185: 7، سال سوم، شماره اي ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامهبراي آینده، 

پـذیري شـهر    ، بررسی میزان تحقق)1393. (غر؛ موسوي، میر نجف و باقري کشکولی، علیضرابی، اص

هاي توسعۀ پایدار شهري و معیارهاي ایجاد شهر خـالق نمونـۀ    خالق مقایسه تطبیقی بین شاخص

-1: 1، شماره 1، دوره مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضاي شهريشهرهاي استان یزد، : مورد مطالعه
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