
 

 

 طبقه خالق یمکان -ییفضا یالگوها یلتحل

 یرانا یهادر شهرستان
 40/6۱/۹۳۱7 تاریخ پذیرش: 42/60/۹۳۱7 تاریخ دریافت:

 یمهربان یباقر فتوح

 **ییعباس رجا یدس

 

 چکیده
تبو  نن ردود   و بوه  یوت خالق عنوان موتوور مررهوه  از طبقه خالق به یدجد هایهینظر

 یوا  پژوهش بر نن اسوت توا بوا اسوت اده از ادب     ین. ابرندینام م یردد اقتصاد ویژهبه

سنجش  مورد یرانا یهام هوم را در سطح دهرستان ینطبقه خالق، ا مربوط به ینظر

بقوه خوالق را بوا اسوت اده از     ط یحاهم بر انتخوا  ماوان   ییفضا یو الگوها دقرار ده

 یخودهمبستگ یهااز داخص برای این منظور،. هند بررسی ییفضا یلترل یهاروش

از نواموزونی  نشوان   ی مقالوه هوا یافتوه دوده اسوت.    اسوت اده  GISافزار در نرم ییفضا

 نظوام در هنوار   ،ای ای نقش پایتختیدلیل به تهران. دارد یرانا پراهندگی طبقه خالق در

اوانی بورای   م بوه  در هشوور،  یرانت دارییهسرمادبه یاقتصاد نظامتمرهزگرا و  یاسیس

 جذ  و انبادت طبقه خالق ایران تبدیل دده است.

 .یرانا یهادهرستان ی،ماان یما تصم یی،فضا ی طبقه خالق، توز :واژگان کلیدی

                                                                                                   
 دانشگاه تهران یانسان یایجغراف یدهتر یدانشجو 

 نویسنده مسئول( دانشگاه تهران یانسان یایجغراف یاراستاد( sarajaei@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 یهعنووان سورما  انسوان و اسوتعداد او بوه    یت. خالقهاستیتو خالق هایدهقرن دهرها، ا 4۹قرن 

و رقابوت   ددوو یمو  یتلق یو فرهنگ یاجتماع ی،توسعه اقتصاد یاصل یاخالق، مررهه یانسان

به پرورش، ح ظ و جذ  نن وابسته خواهد  یندهطور فزاروزافزون دهرها، مناطق و هشورها به

بوه دسوت نورده اسوت.     یاو منطقوه  یرا در مطالعوا  دوهر   یوادی ز یهابازتا  یتبود. خالق

« خالق یطمر»، «خالق ی صنا»، «طبقه خالق»همچون  یتخالق یمبه تمام م اه یدهر یتخالق

 ینبو  یارتبواط درونو   یبور رو  یشوتر ب یدوهر  یوت خالق وجودیناداره دارد. باا« دهر خالق»و 

اسوت   ینا یسؤال اساس یدهر یتخالق یدگاهتمرهز هرده است. از د یدهر یو فضا یتخالق

و خوالق نسوبت بوه     یود جد هاییتافراد و فعال یها )دهرها و مناطق( براماان یرا برخچ»هه 

و  یود و افوراد جد  هایتجذ  فعال یبرا یماان یعوامل اساس»و « تر هستند؟ماان جذا  یرسا

گ وت   توانیم دیگرعبارتیبه( Girard, Baycan, and Nijkamp, 2011:24اند )ماخالق هد

از مطالعا  را به وجوود نورده هوه    یعیوس یفط یتو خالق یو ماان یطیهه توجه به ابعاد مر

 ;Florida, 2005; Jacobs. Jane, 1969اسوت )  یافتوه در م هوم دهر و منطقه خالق نموود  

Landry & Bianchini, 1995 .) 

 ی،در ردد اقتصواد  یانسان یهنقش سرما مچونه یاتیحوزه با الهام از نظر ینا پردازانیهنظر

 Clark etدهر و منطقه ) یاقتصاد یهاخالق در به حرهت درنوردن چرخ یانسان یهمانقش سر

al, 2002; Florida 2002; Glaeser, Kolko, and Saiz 2001; Jacobs, 1969; Lucas, 

1988; Stolarick, Mellander, and Florida, 2012باز بوه   یدرها یاست(، نقش تنوع و س

 Bellini et al, 2013; Florida 2002; Jacobs, Jane) یاقتصاد یوردر بهره ینمهاجر یرو

1961; Manacorda, Manning, and Wadsworth 2006; Putnam, 2007; Zachary, 

 ی،مختلف زنودگ  یهاو تساهل و تسامح در جذ  انواع افراد و سبک ی(، نقش مداراگر2000

( و Crane, 2007; Florida, 2012در جذ  افراد خالق ) یمرل هایارایینقش اماانا  و د

بر ردود   یتخالق بدیلینقش ب ( بهUNCTAD, 2008)اقتصادی خالق در ردد  ی نقش صنا

با عنوان قرن دوهرها،   4۹هرده و از قرن  یدتأهننها  یخصوص ردد اقتصادبه یامنطقه -یدهر

و  هوا یدها یخالق امروزمعتقدند در اقتصاد ننها  راستا میناند. در هبردهنام هایدهو ا هایتخالق
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است.  یردد اقتصاد ییمنب  نها یانسان یتاند و خالقدده یعیمناب  طب یگزینجا یفار یهسرما

عنووان مرور    به ینمنب  نامردود و همچن یکعنوان خالق به یانسان یهمعتقدند سرما ینهمچن

بوه   ایینوده طوور فزا دهرها، مناطق و هشوورها بوه   قابتهه ر ددویم یتلق یردد اقتصاد یاصل

 :Ratiu, 2013مثال نخبگان خالق وابسته است )عنوانجذ ، ح ظ و پرورش افراد مستعد به

126 .) 

 یانسوان  یهسورما  یوان، بنهمچون اقتصاد خوالق و دانوش   یمیم اه یتاهم یراخ یهادر سال

 ی،خصوص گرددگران خارجگرددگر بهو ادتغال، جذ   یدتول ینی،خالق و بااستعداد، هارنفر

 یقترق ی،علم و فناور یدتعامل سازنده با جهان، رتبه برتر در تول ی،خارج گذارییهجذ  سرما

 یتوهار، حماهسب ینوهار و اصالح قوانهسب یطو فناورانه، بهبود مر یو توسعه، جهش علم

وضووح در اسوناد   ... بوه و یفرهنگ ی و صنا یفرهنگ یطمر ی،و هنر یفرهنگ ی،از نخبگان علم

. دوود موی مشواهده   یثرو  و ردد اقتصواد  یدتوسعه هشور در جهت تول یهافرادست و طرح

خالق و بااستعداد است هه  یانسان یهاهداف سرما یندر ترقق ا یرگذاراز عوامل مهم و تأث یای

 یوت اهمبوه  هباتوجو  اسوتا ر ین. در همدودیم یاداز نن با عنوان طبقه خالق  یاروز دن یا در ادب

پژوهش  ینا یدهرها و مناطق هدف اصل یو فرهنگ یاجتماع ی،طبقه خالق در توسعه اقتصاد

موردسنجش قورار   یرانبا عنوان طبقه خالق در بستر هشور ا یاست هه در وهله اول م هوم ینا

 هند. یلو ترل ناساییطبقه را د ینا یو انتخابا  ماان ییفضا یدهد و در مرحله دوم الگوها

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهشالف. 

 سرمایه انسانی و رشد اقتصادی. 8
اهمیت و نقش سرمایه انسانی در ردد و توسعه اقتصادی همواره در طول تواریخ موورد تأهیود    

هه در ابتدا ایون ترقیقوا  نقوش سورمایه انسوانی را در      طوریبسیاری از مرققان بوده است. به

ردند ولوی بعود از یوک    ههی یت زندگی افراد )همچون میزان درنمد و پایگاه اجتماعی( بررسی 

نقووش سوورمایه انسوانی در ردوود و توسووعه اقتصووادی تغییوور یافووت  سوومت بووه  ترقیقوا  دوره،

(Savvides & Stengos, 2008: 5) گامانوه دوولتز   توان به هارهای پیشمی خصوص. در این



 79پاییز  88 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   81

جووای تأهیوود بوور نقوش انبادووت سوورمایه فیزیاووی  ( ادوواره هوورد هووه بوه ۹۱04( و باور ) ۹۱06)

رای مطالعه سامانمند نقش سورمایه انسوانی در نظور    نال ، ابزار و زمین و...(، راهی را ب)مادین

وپورورش و افوزایش   گوذاری در نمووزش  ( سرمایه انسوانی را بوا سورمایه   ۹۱06گرفتند. دولتز )

(، م هوم سرمایه انسانی را از ۹۱02گیرد. بار )مالحظه در درنمد ملی یاسان در نظر میدرخور 

عمومی(، گردهموایی غیررسومی    غیررسمی در حین هار )هم تخصصی و هم نموزش رسمی و

گذاری در بهبود سالمت دهد تا سرمایهوری هارگران را افزایش میاطالعاتی هه بهره -نموزدی

 .(Diebolt & Haupert, 2016: 56)روحی و روانی، گسترش داد 

نقش سرمایه انسانی و تأثیرا  بلندمد  اقتصادی نن در مقاله اولیوه بوارو    تأهید ویژه بر

(، توجیوه  ۹۱۱4بارو، مقاله مانایو، رومر و وایول )  د. بعد از مطالعا  اولیهد( تشریح ۹۱۱۹)

سرمایه ننها  ردد فراهم ساخت. مدل فرایند نظری مناسبی بر نقش اساسی سرمایه انسانی در

گیرد هه یک عامل تجدیدپذیر عنوان یک ورودی برای تاب  تولید هل در نظر میانسانی را به

( بر ماهیوت تجدیدپوذیر سورمایه    ۹۱11) تولید است. در مطالعه مهم دیگر لوهاس فرایند در

نیود  وجوود موی   وسیله سرمایه انسانی بوه هه بههند تمرهز میانسانی و اثرا  جانبی احتمالی 

(Savvides & Stengos, 2008: 6). 

 

 ایمنطقه -سرمایه انسانی و رشد شهری. 2
 ددوو اصولی ردود اقتصوادی تلقوی موی      ۀعنوان منب  نامردود و مررهو سرمایه انسانی خالق به

(126 :Ratiu, 2013)اولین هسانی بوود هوه نقوش سورمایه انسوانی در       و( جز۹۱91) ۹. اولمن

وسیله تمرهوز  هند هه دهرها به( استدالل می۹۱0۱هند. جیاوبز )ای را برجسته میتوسعه منطقه

هوا را بوه تموایز    اند. او همچنین توجهگرفتههای متنوع و افراد بامهار  دالجغرافیایی فعالیت

هند. در دیدگاه جیاوبز، دهرها یک ناحیه هلیدی های صنعتی جلب میدهرها در مقابل درهت

هوا و توسوعه   ای افراد ماهر هستند هه منجر به افزایش نوونوری برای ترهیب و بازترهیب خوده

( معتقد بود مناطق دوهری متوراهم، سورمایه انسوانی و     ۹۱11دوند. لوهاس )اقتصادی سری  می

                                                                                                   
1. Ullman 
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هنند و به موتورهای ردد اقتصوادی تبودیل   دانش ایجاد می هنند، سرریزاطالعا  را متمرهز می

 . (Stolarick et al., 2012: 6)دوند می

(، رابطوه سورمایه   ۹۱۱1( و سویمون ) ۹۱۱0( سیمون و ناردینلی )۹۱۱۳(، راخ )۹۱۱۹بارو )

(، دواهدی تجربی مبتنی بر رابطوه  4666هنند. گالیزر )ید مییأانسانی و ردد در سطح ملی را ت

هوا و صونای  بویش از    هنود. ازنظور او دورهت   ای فراهم میسرمایه انسانی و ردد اقتصاد منطقه

سورمایه انسوانی بورای     فراوانهنندگان، در مناطق با تمرهز هنندگان و مصرفوابستگی به تأمین

( دریافتند هه دوهرهای بوا سورمایه    466۳) ۹یزر و سایزهای رقابتی قرار دارند. گالهسب مزیت

وری دهرهای با سرمایه انسانی همتور مواهر از طریوق افوزایش بهوره      در مقایسه با 4انسانی ماهر

 .(Diebolt & Haupert, 2016: 60)هنند بیشتر ردد می

مطالعا  دیگر به این نتیجه رسیدند هه سرمایه انسانی در حال بیشتر متمرهز دودن اسوت.   

حال ردد سطوح سرمایه انسانی در سراسر دوهرها   ( با ثبت واگرایی در4669و گالیزر ) ۳بری

ه رفتوه اسوت و   فراینود  دریافتند هه توزی  سرمایه انسانی از واگرایی نسبی به واگرایی در حوال 

 .(Diebolt & Haupert, 2016: 61)دواهدی وجود دارد هه این واگرایی ادامه خواهد دادت 

د هوه نشوان داد   دو ز و لوهاس بررسی های اقتصادی دهر توسط جیاوبیک داخه از صرفه

وری و نوونوری ایجواد هنود،    هوایی در بهوره  تمرهز متراهم سرمایه انسانی، ممان اسوت مزیوت  

تور همچنوین   بنابراین به سطوح باالتر عملارد اقتصادی منجر دود. این مناطق با هسوته متوراهم  

هوا و  هه بورای جوذ  خوانواده   دادته بادند هایی در تهیه انواعی از اماانا  ممان است مزیت

 Florida, 2002; E. L. Glaeser et )دوند تأسیس می زیادافراد با سرمایه انسانی و مهار  

al., 2001) . 

از ترر  جمعیت، نقشه سرمایه انسانی  اییالعادهفوقدر یک اقتصاد باز چند ناحیه با درجه 

مرل اصلی و اولیه خوود   عالوه سرمایه انسانی دریابد. بهوسیله مهاجر  نیروی هار تغییر میبه

دودن، ایجواد   های اجتمواعی فراینود  هوار و وسیله نموزش رسمی، یادگیری، نموزش در حوین به

دود. سرمایه انسانی همچنین ممان است در تعامال  بین افراد ایجاد دود. در عوض نتیجه می

                                                                                                   
1. Glaeser and Size 

2. Skilled cities 

3. Berry 
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ر قورار  انبادت سرمایه انسانی در یک دهر عملارد اقتصادی نن را به طرق مختلف تروت توأثی  

جایی این افراد را ترت تأثیر قرار توان اهمیت نیروهایی هه حرهت و جابهبنابراین نمی دهد.می

تواننود  دهنود و موی  چراهه توزی  جغرافیایی سرمایه انسانی را تغییر می ؛دهند، نادیده گرفتمی

توانیم این موضوع مهم را بررسوی  اما ما چگونه می نقش مهمی در ردد اقتصاد مرلی ای ا هنند؛

زمینه برث درباره ردد دهری بوه دوهر     های اخیر درهایی هه در سالیم. نظریههنو هنااش 

الی سورمایه  عو های ماانی افراد بوا سوطوح   هنند هه انتخا القول اداره میاند، همه مت قرسیده

( ۹را )اماانوا  ننهوا   طوورهلی ری هوه موا بوه   های مریط دهانسانی عمدتاً در واهنش به ویژگی

گیرد. سه نظریه تأثیرگذار در این زمینه دامل ترقیقا  گالیزر و همااران نامیم، صور  میمی

عنوان مادوین  درباره نقش اماانا  اجتماعی و طبیعی در ردد دهری، م هوم هالر  از دهر به

 .(Storper & Scott, 2009: 148)و نظریه فلوریدا درباره طبقه خالق است  4سرگرمی

تجدید حیا  نوهالسیک: اولین نظریه مهم نقش سرمایه انسوانی و   :( گالیزر و همکاران8

ادوارد گالیوزر و هماواران او دوال گرفوت. گالیوزر       اماانا  در ردد دهری توسط هارهای

وهووایی بویش از هور چیوزی در ردود      هند هه دو عامل مهار  و اماانا  ن ( بیان می4669)

 دهری مهم هستند. 

نهایوت بوه مبوادال  پیچیوده     درهنود هوه جغرافیوای ردود دوهری      هار گالیزر استدالل می

ا، ابعاد مختلف هی یت زنودگی، هزینوه و   وهوهننده و درایط مرلی دامل ن ترجیرا  مصرف

هوا، گالیوزر و هماواران تصوویر     های افزایش دستمزد وابسته است. از پس این ترلیول فرصت

دووند را ترسویم   جوا موی  های مختلوف جابوه  انداز فضایی متنوع از افراد ماهر هه به ماانچشم

 .(Storper & Scott, 2009)هنند می

دیدگاه دوم درباره نقش سرمایه انسانی و اماانا  در ردد ( دیدگاه کالرک و همکاران: 2

( 4664وسیله هوالر  و هماوارانش )  دناسی اقتصادی هه بهتوان در ادبیا  جامعهدهری را می

دوود.  هنند هه اماانا  باعوث ردود دوهری موی    میصراحت اداره به ننها  دده، نشان داد.ارائه

هوای  هوا، گوالری  ها، مووزه های دهری همچون پار جاذبه طور اخصاز اماانا  بهننها  منظور

                                                                                                   
1. Amenities 

2. Entertainment machine  
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های توسوعه اقتصواد دوهری    به فراینود باتوجه ننها هنری، ارهسترها، بناهای هنری و غیره است.

ای هالسویک )ماننود فاصوله،    هنند هه یک هاهش نسوبی در قودر  توضویری متغیرهو    ادعا می

های نیروی هار و نزدیای مناب  طبیعی و بازارها( هه پایه اقتصوادی  ونقل، هزینههای حملهزینه

صور  هه بدین .(Clark et al, 2002: 497)وجود نمده است  دهند، بهرا ترت تأثیر قرار می

و ایون   "دهر اطالعاتی بر دهر اوقا  فراغتوی ادواره دارد  "در یک مریط پساصنعتی و جهانی 

هوای اوقوا  فراغتوی در مقایسوه بوا هوار       بر پایه درایطی است هه یک افزایش هلی در فعالیت

ای از اماانوا  در قالوب   سرگرمی به دباههای اوقا  فراغتی و وجود دارد. در عوض فعالیت

هوای  هوایی ایون دوهرها را بوه مادوین     ها و خدما  مرتبط نیواز دارد. چنوین جاذبوه   زیرساخت

هوای جهوانی الگوهوای مصورف را     هوایی را هوه در نن رسوانه   هند و دویوه تبدیل می ۹سرگرمی

 . (Clark et al, 2002: 494)دهد هنند، انعااس میبازتعریف می

 4عملارد اقتصاد دهری از طریق گرددگری اماانا  مروور  نویسندگان این ناته اخیر را با

ایش مصرف دخصی اسوت.  یر اجتماعی و دهری، افزیدهند. امروزه مرر  اصلی تغارتباط می

هنند هه اماانا  و تسهیال ، راه اصلی است هه اموروزه  طورهلی هالر  و همااران بیان میبه

دووند  گذاری داخلی در این رقابت جهانی موی های بادوامی برای مناب  و سرمایهدهرها دریک

(Storper & Scott, 2009: 153).  

عامل  2طور سنتی های هالسیک و نوهالسیک اقتصادی بهنظریه( طبقه خالق فلوریدا: 1

 انوودمهووم تولیوود را زمووین، سوورمایه، منوواب  طبیعووی و نیووروی انسووانی معرفووی هوورده        

(Burton, Nesiba & Brown, 2015)پوردازان، نیوروی انسوانی در یوک     . ازنظر این نظریه

عنی این در مقایسه با زمین، سرمایه و مناب  طبیعی دارای اراده نزاد است؛ به این م بازار نزاد در

صور  نزادانه تعیین هند یا برای دستیابی بوه  اختیار نیروی انسانی است هه مرل هار خود را به

های بهتر مرل هار خود را تغییر دهد. در این بروث تمرهوز روی نن بخوش از سورمایه     فرصت

عنووان طبقوه خوالق معرفوی     انسانی است هه بیشترین خالقیت را داراست و ازنظر فلوریودا بوه  

ای هند هه ح ظ و نگهداری طبقه خالق برای پویایی اقتصوادی منطقوه  دود. فلوریدا بیان میمی

                                                                                                   
1. Entertainment machine 

2. Amenity-based tourism 
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افوورادی هووه از طریووق خالقیتشووان »بسوویار ضووروری اسووت. تعریووف فلوریوودا از طبقووه خووالق 

دوده  های سونتی در نظور گرفتوه   هامالً ورای داخص «نورندوجود می افزوده اقتصادی بهارزش

هنود هوه سورمایه    . همچنین فلوریدا اسوتدالل موی  (Florida, 2005)برای سرمایه انسانی است 

ای است. ایون طبقوه   انسانی خالق ترت عنوان طبقه خالق هلید ردد اقتصادی دهری و منطقه

 ر فلوریدا دامل دو بخش است.( ازنظ۹ دال) ۹خالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Florida, 2005) ساختار طبقه خالق ازنظر ریچارد فلوریدا .8شکل 

 

خالق در هور ماوانی   دهد هه در نن حضور طبقه فلوریدا یک مدل نظری را درح و بسط می

ای را در قالوب سوطوح   طور مثبتی ردد اقتصاد منطقهدود و بعد نن بهمنجر به خالقیت مرلی می

دارد هوه  دهد. فلوریدا بیان میدد  تانولوژیک ترت تأثیر قرار میهای بهباالی خالقیت و بخش

بنوابراین پویوایی    و «4قودر  ماوان  »در هنار یاودیگر   ۹، هویت و اصالت4اعتبار تعامل اجتماعی،

                                                                                                   
1. Creative class 

2. Authenticity 

 طبقه خالق

 متخصصان خالق هسته فوق خالق

 *متخصصان هامپیوتر و نمار

 *معماران و مهندسان

*دانشمندان علوم زیستی، پایه و 

 علوم اجتماعووی

 *اساتید دانشگاه

*متخصصوووان هنووور، طراحوووی، 

 اوقا  فراغت، ورزش و رسانووه

 *مدیران

 و تجاری * هارگووزاران مالی

 گذاران*قانون

هوووای *متخصصوووان مراقبوووت 

 بهدادتی و فنی

 *مدیران فروش
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. این عقیده هه تعامل بوین افوراد نثوار مثبتوی بور      (Florida, 2002)نورند وجود می ای را بهمنطقه

ارهوای هوار مرلوی،    ردد دارد، حتی با ادبیا  نظری گسترده یوادگیری و گسوترش دانوش در باز   

هننود هوه موردم در جوامو  تولیودی      سازگار است. بیشوتر ترقیقوا  در ایون موضووع بیوان موی      

های فضایی مجوزای ادوتغال یوا    وسیله خودهطور هه بهگیرند همانساختاریافته از یادیگر یاد می

و خودما    مثال در فناوری اطالعا ، داروسازی و علوم زیسوتی عنوانهای ثبت اختراع )بهفعالیت

 . فلوریدا اداره(Acs, 2003; Feldman, 1994; Sonn & Storper, 2008)دود مالی( ارائه می

وسیله ارتباط چهره به چهره افراد خوالق در هور   سادگی بههند هه پایه و اساس تعامل خالق بهمی

نودارد  هایی فراینود  های خالقیت هیچ توجهی بهدود و برخالف بیشتر نظریهماان معین ایجاد می

 نورد.وجود می و بههند میهه این تعامال  را هدایت 

ددن افراد خالق در یک ماان هوامالً  چگونگی و چرایی جم  خصوصفلوریدا در  ،در مقابل

هند عامل اساسی در این زمینوه اماانوا  اسوت. اماانوا  اساسوی      هند. او بیان میواضح عمل می

هننود و همچنوین تسوامح خالقیوت را     ربا برای طبقه خالق عمول موی  عنوان یک جاذ  و نهنبه

وسیله تنووع نشوان   مشاهده نیست، فلوریدا نن را بهلدهد. چون عامل تسامح قابافزایش و ارتقا می

وسیله داخص ترهیبی معیارهای بوهمیان، دگربادان و متولدین خوار  در  دهد هه در عوض بهمی

ای از وجوود جووی بواز و گشووده،     عنوان نشوانه ها بهدود. افراد این گروهگیری میجمعیت اندازه

دود بورای طبقوه خوالق بسویار جوذا       ردد هه ادعا میگپذیر تلقی میمتسامح، مداراگر و ظرفیت

است. تنوع و تسامح با موان  ورودی هم برای مهاجران اخیر در ارتبواط اسوت، چوون نن احتموال     

دهد. م هوم اساسوی در پشوت ایون م واهیم بوه      بالقوه اختالفا  فرهنگی و اجتماعی را هاهش می

گوردد هوه معتقود بوود چیوزی      س برمیخصوص به هارهای تونیدناسی دهری هالسیک بهجامعه

ن رهوا  دود هوا و اضوطرا  قضواو     درباره گشودگی دهرها وجود دارد هه افراد را از قید سونت 

ایناوه   هند. جیاوبز این م هووم را بورای بیوان   بودن تشویق میسازد و افراد را به مبتار و خالقمی

نوع و تسوامح نن زیواد بادود،    ای )طبقه خالق( در ماانی دورهم جم  خواهد دد هه تگروه ویژه

ها خالقیوت را از طریوق   برد. در عوض انبادت سطوح باالی سرمایه انسانی در این ماانهار میهب

                                                                                                   
1. Identity 

2. Power of place 
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ای در قالوب ردود ادوتغال و    تعامل افزایش خواهد داد و خالقیت منجر به پویایی اقتصواد منطقوه  

  .(Storper & Scott, 2009: 149)افزایش درنمد خواهد دد 

هنود:  عنوان مبدع مبرث طبقه خالق نظریه خود به این صور  نغاز موی ریچارد فلوریدا به

-سازد هه افراد خالق، نیوروی عموده در ردود اقتصواد دوهری     نظریه سرمایه انسانی مررز می

 عوالی های دارای افراد با ترصیال  انداز، ردد اقتصادی در ماانای هستند. از این چشممنطقه

طلبد: چرا افراد خوالق یوا اعضوای    وی خواهد داد. این نظریه این پرسش را میو طبقه خالق ر

مترر  هسوتند،    ددبههنند؟ در دنیایی هه مردم ها تجم  پیدا میطبقه خالق در بعضی ماان

دارنود.   دهند و چه دالیلی بورای ایون هوار   بعضی دهرها را بر بعضی دیگر ترجیح میننها  چرا

 3Tهوای اقتصوادی را در   و تأثیرا  نن بر داخص یای جدید خالقیتفلوریدا هلید فهم جغراف

 .(Florida, 2005) ۹: توانایی، تانولوژی و تسامحاند ازعبار  یابد ههمی

 

 روش پژوهشب. 
گیورد و روش  ای قورار موی  توسعه -های هاربردیپژوهشپژوهش حاضر ازنظر هدف در دسته 

انجوام  اسونادی   -ایصوور  هتابخانوه  ترلیلی است. گردنوری اطالعا  به -انجام نن توصی ی

هردن م هوم طبقه خوالق از نموار مرهوز نموار ایوران      ه است. در این پژوهش برای مشخصدد

ی دوغلی  هوا ردهز مورور ادبیوا ،   است و با اسوت اده ا  دده است اده هادهرستاندر سطح  ۹۳۱6

ی هاتیفعالی مالی و بیمه و داغالن هاتیفعالداغالن در فرهنگ، هنر و سرگرمی؛ داغالن در 

 دوده اسوت اده ی هاداخصاست.  دده فتهرگطبقه خالق در نظر  عنوانبهی، علمی و فنی احرفه

چوون سوطح   ی سونتی هم هوا دواخص برای سنجش طبقه خالق و سرمایه انسانی خوالق ورای  

ادبیوا  نظوری   بوه  باتوجوه  بلاوه  ؛سواد، تعداد دانشجویان و جمعیت با ترصیال  عالیه اسوت 

ی هوا تیفعالبخشی از داغالن )در این ترقیق داغالن در فرهنگ، هنر و سرگرمی؛ داغالن در 

ترین سوطح خالقیوت   یالعی، علمی و فنی( هه دارای احرفهی هاتیفعالمالی و بیمه و داغالن 

نموده:   طوور نیو ا 2. در تعریف سطح مهارتی ردیگیمقرار  2و نونوری هستند و در رده مهارتی 

                                                                                                   
1. Talent, Technology, Tolerance 
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حول مسوائل    بوه  ازیو نویژه مستلزم انجام وظوای ی اسوت هوه     طوربه، 2مشاغل با سطح مهار  

ر ی از دانش نظری )تئووری( و عملوی د  امالحظهدرخور ی بر اساس پیشینه ریگمیتصمپیچیده، 

ابتدا میزان هل دواغالن از هول جمعیوت     بیترتنیابه .(ILO, 2012)ی تخصصی دارد هاحوزه

درصود از هول دواغالن     صوور  بوه ده است سپس داغالن سه رده دغلی موذهور  داستخرا  

ی دغلی فرهنگ، هنر و سرگرمی؛ داغالن در هاردهاز هریک  مراسبه گردیده و درصد داغالن

ی، علمی و فنی از هل دواغالن اسوتخرا    احرفهی هاتیفعالو داغالن ی مالی و بیمه هاتیفعال

طبقوه خوالق در نظور     عنووان بوه ده است. سپس مجموع درصد سه رده دغلی از هل داغالن د

 ی متناسب صور  گرفته است.هالیترلو  ددهگرفته

هوای  اجتماعی از روش -های مربوط به تنوع فرهنگیهمچنین برای ترلیل فضایی داخص

هوای دا   و ترلیول لاوه   خودهمبستگی فضایی، داخص موران جهانی، مووران مرلوی ننسولین   

 دده است.است اده

 

 8ی فضاییخودهمبستگ. 8
ی را بوا یاودیگر بررسوی    انقطوه ی هوا  یو توزی فضوایی ارتبواط   خودهمبستگی نزمون هاروش

 صوور  بوه ی انقطوه ی فضوایی هنگوامی مثبوت اسوت هوه وقوای        خودهمبستگ. نزمون دنهنیم

یی هوه در  ننهوا بادند یا وقایعی هه نزدیک یادیگر قرار دارند در مقایسه با  قرارگرفتهی اخوده

هوه یاوی از مسوائل اصولی     ازننجوایی ، مقدار مشابهی دارند. اندقرارگرفتهفاصله دورتری از هم 

ر گیری ننهاسوت. بورای در  بهتو   توزی  فضایی، چگونگی الگوی توزی  و عوامل مؤثر بر دال

دووده اسووت. ابووزار ترلیوول  ، از دوواخص موووران اسووت ادههووای طبقووه خووالقالگوووی دوواخص

خودهمبستگی فضایی موران به بررسی خودهمبستگی فضایی بر اساس ماان و مقدار خصیصه 

دهد هه الگوی پراهنش عووارض بوا در   پردازد. این ابزار نشان میمدنظر عوارض جغرافیایی می

ای یا پراهنده برخوردار است. نتوای   مطالعه از الگوی خودهع ضونظرگرفتن مقادیر خصیصه مو

                                                                                                   
1. Spatial autocorrelation 
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ای در فضوا  صور  تصادفی، پراهنده یا خودهدهد هه عوارض بهحاصل از این ترلیل نشان می

 .(Asgari, 2012: 61) انددده پراهنده

: این ضریب نیز برای سنجش میزان تجم  و فشوردگی از پوراهنش بوه هوار     ۹ضریب موران

+ مراسوبه  ۹توا   -۹ایناه ضوریب مووران بوین مقوادیر     به باتوجه .(Tsai, 2005: 146) رودیم

 -۹ی، مقدار ص ر بیانگر الگوی تصادفی و مقدار اخوده+ بیانگر الگوی هامالً ۹دود، مقدار یم

تری دادته بادد بیوانگر  یشو هر چه این ضریب مقدار ب استبیانگر الگوی یانواخت و پراهنده 

 .هستتری دادته بادد، بیانگر پراهنش بیشتر همی و هرچه مقدار اخودهالگوی 

، اموا  دهود موی را نشوان   هلوی متغیور   بنودی خودوه موران عمومی فقط  ۀبه ایناه نمارباتوجه

همسوایگی اسوت اده دوود. بورای      ۀمرودود برای تشخیص الگوی ارتبواط فضوایی در    تواندنمی

مرلوی   مووران  فضوایی  خودهمبسوتگی ۀ نموار  از مرلی هایت او  فضایی الگوی نداارسازی

 هوای سولول  و سولول  هور  بوین  را مقوادیر  فضایی ت او  داخص این. دودمی است اده نیننسل

مووران مرلوی دوال    ۀ نمار. نمایدمینن را نیز ارزیابی  داریمعنیهرده و  گیریاندازه مجاورش

 .موران عمومی استۀ نمارۀ ددهیتجز

 

 2شاخص موران محلی آنسلین. 2

وسیله عوارض من ی عارضه مدنظر به I+ است. در ۳و  -۳در موران مرلی داخص موران بین 

عووارض مشوابه   ۀ وسویل مثبوت عارضوه بوه    Iدود، در دده و ناخوده نامیده مینامشابه مراصره

. در رابطوه مووران مرلوی ننسولین     (Asgari, 2012: 74)نامنود  بندی میدده و خودهمراصره

 دود:یی مطرح میچهار نوع اتراد فضا

 ؛های باالی همسایگیر از میانگین(: مشارهت ارزشیشتباال )ب -ارزش باال .الف

 ؛های پایین همسایگیتر از میانگین(: مشارهت ارزشهمپایین )ارزش  -پایین . 

 ؛باال: ارزش پایین در مشارهت باارزش باالی همسایگی -پایین . 

 ارزش پایین همسایگی.پایین: ارزش باال در مشارهت با -باال .د

                                                                                                   
1. Moran i 

2. Anselin local moran i 
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هنود و دو ارزش بعودی   بنودی را مونعاس موی   دو ارزش اولی وابستگی مثبت یا خودوه 

دهود  اند هه این همبستگی من ی را نشوان موی  هایی هستند هه از همسایگانشان مت او ماان
(Ko-Wan et al., 2005: 20.) 

 

 8ی داغهالکهتحلیل . 1
 هوا دادهعووارض موجوود در    تمامیرا برای  4جی استاراورد  -ی دا ، نماره گتیسهالاهترلیل 

مقوادیر زیواد یوا هوم      هوا دادهدهد هوه در هجوای   یمنشان  ددهمراسبه zهند. امتیاز یممراسبه 

انود. ایون ابوزار در حقیقوت بوه هور عارضوه در چوارچو  عوارضوی هوه در           دوده یبندخوده

ی مقادیر باال دادته بادد جالب و مهم اسوت  اعارضههند. اگر یمنگاه  ،اش قرار دارندیگیهمسا

نماری نبادد. برای ایناه یک عارضه لاوه   ازنظریی ممان است یک لاه دا  معنادار تنهابهولی 

نموواری معنووادار بادوود بایوود هووم خووودش و هووم عوارضووی هووه در   ازنظووردا  تلقووی دووود و 

عارضوه و همسوایگانش   یوک   ۳دند. جمو  مرلوی  اش قرار دارند دارای مقادیر باال بایگیهمسا

زیواد و   طوور بوه جمو  مرلوی    هوه  یزموان دوود.  یممقایسه  هاعارضهنسبی با جم  هل  طوربه

ی بادد هه نتووان نن را  ااندازهبهای از جم  مرلی مورد انتظار بیشتر بادد و اختالف یرمنتظرهغ

 .(Asgari, 2012: 75)به دست خواهد نمد  zیجه امتیاز درنتتصادف دانست،  ۀیجنت در

 

  مطالعه محدوده مورد. 1
بررسوی   ۹۳۱6های ایران در بازه زمانی در این ترقیق جغرافیای طبقه خالق در سطح دهرستان

سازی م هوم طبقه خوالق بوا نموار مرهوز نموار      ه است. در این بخش ابتدا با معادلددو ترلیل 

ای، علموی و فنوی و   حرفههای ایران سه رده دغلی داغالن هنر و سرگرمی، داغالن در فعالیت

گوردنوری و  ننهوا   عنوان طبقه خالق دناسایی ددند و نموار های مالی و بیمه بهداغالن فعالیت

هوا ازلروا    د. در مرحله بعد میوزان برخوورداری هریوک از دهرسوتان    دداخص سازی انجام 

                                                                                                   
1. Hot Spot Analysis 

2. Getis-Ord Gi 

3. Local Sum 
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ال د )دو دوبرخورداری از طبقه خالق )درصد داغالن طبقه خالق از هل داغالن( بررسی می

 د.دو( سپس الگوهای فضایی حاهم بر تصمیما  ماانی طبقه دناسایی و ترلیل می4

 

 
 8191های ایران توزیع فضایی طبقه خالق در شهرستان. 2شکل 

 

 های پژوهشیافتهج. 
سوازی م هووم طبقوه خوالق بوا نموار مرهوز نموار ایوران در سوطح           در این بخش بعد از معوادل 

هوای طبقوه خوالق،    های ایران از دواخص برخورداری دهرستانهای ایران و سنجش دهرستان

های ترلیل فضایی ماانی طبقه خالق در پهنه سرزمینی ایران بر اساس داخص -توزی  فضایی

د تا جغرافیای طبقه خالق و الگوهای فضایی حاهم بر تصمیما  ماانی دوبررسی و ترلیل می

هوای خودهمبسوتگی   ی فضوایی از نمواره  هوا د. بورای ترلیول  دوطبقه خالق دناسایی و ترلیل 

پوردازد هوه وجوود یوک     دود. خودهمبستگی فضایی به ترلیل این مسئله میفضایی است اده می
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جوار منطقه مدنظر چه تأثیری دارد. اگور توأثیر   متغیر در یک منطقه بر همان متغیر در مناطق هم

جووار نن نیوز   مناطق هوم  دود هه دریعنی حضور نن متغیر در یک منطقه سبب می ؛مثبت بادد

دوود؛ اموا   هه در این حالت، به خودهمبستگی فضایی مثبت تعبیر می مقدار نن متغیر بیشتر دود

یعنی سبب  ؛جوار دادته بادداگر برعاس، وجود نن متغیر تأثیر من ی بر وجود نن در مناطق هم

دوود و  ر موی هاهش مقادیر نن در مناطق همسایه گردد بوه خودهمبسوتگی فضوایی من وی تعبیو     

 گردد.خودهمبستگی فضایی ت سیر می نبودهه تأثیر خاصی ندادته بادد به درصورتی

گیری خودهمبستگی فضایی ضریب موران است، ضریب موران از های اندازهیای از روش

+ است. مقدار باالی نن بیانگر تجم  زیواد خورده نوواحی بوا توراهم باالسوت و مقودار        ۹تا  -۹

نشوانگر الگووی دوطرنجی پوارامتر توزیو        -۹تجم  تصادفی و مقدار معنای به نزدیک به ص ر

بنودی فضوایی بوین مقوادیر     است. در موران جهانی فرضیه ص ر این است هه هیچ نووع خودوه  

بسویار   P-Valueعنصر مرتبط با عوارض جغرافیایی مدنظر وجود ندارد. حال زمانی هه مقودار  

اطمینان قرار ۀ دده )قدر( مطلق نن بسیار بزرگ بادد )خار  مردودمراسبه Zهوچک و مقدار 

هوا  تر از ص ر بادود، داده توان فرضیه ص ر را رد هرد. اگر داخص موران بزرگگیرد( ننگاه می

دهد. اگر مقدار دواخص همتور از صو ر بادود، عووارض      بندی فضایی را نشان مینوعی خوده

های طبقه خوالق  داخص خصوصنده است. داخص موران در موردمطالعه دارای الگوی پراه

 (.۹دده است )جدول  در زیر ارائه
 

 8191های ایران های طبقه خالق در شهرستاننتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی شاخص .8جدول 

درصد طبقه  

 خالق

درصد داغالن در 

 هنر و سرگرمی

های درصد داغالن فعالیت

 ای، علمی و فنیحرفه

 داغالن درصد

 بیمه و مالی هایفعالیت

Moran's Index ۹۹7/6 ۹۱۱/6 612/6 ۹۱۳/6 

Expected Index 6649/6- 6641/6- 6649/6- 6649/6- 

Variance 6662/6 666۳/6 6664/6 6662/6 

Z-Score 1۱6/9 ۳66/۹6 ۳۱7/9 022/۱ 

P-Value 666/6 666/6 666/6 666/6 

 ایخوده ایخوده ایخوده ایخوده الگوی توزی  فضایی
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هوای درصود   نتای  حاصل از هاربرد داخص موران در خصوص توزیو  فضوایی دواخص   

ای، علموی و فنوی، درصود    های حرفوه های مالی و بیمه، درصد داغالن فعالیتداغالن فعالیت

 دواخص  2بودن در هر ایداغالن هنر و سرگرمی و درصد طبقه خالق اجتماعی بیانگر خوده

، ۹۱۱/6، ۹۹7/6 برابر بوا ترتیب به داخص 2از این هریک  ضریب موران برای ههطوریاست به

برث ضوع داخص مو 2د توزی  فضایی در دطور هه ذهر بوده است و همان ۹۱۳/6و  612/6

ای بوووده اسووت. درنتیجووه درصوود خودووه ۱۱بوور اسوواس ترلیوول موووران در سووطح معنوواداری 

دیگر نواحی دارای تمرهز عبار دود. بهتأیید میهای طبقه خالق بودن توزی  داخصایخوده

 لعاس.ابادند و بطبقه خالق در مجاور  یادیگر قرار دارند و همسایه می

نمواره مووران جهوانی بورای اطمینوان از منواطق       به باتوجه بعد از تعیین خودهمبستگی فضایی

دوده اسوت.   ا  اسوت اده هوای د یا ترلیل لاه Giهای باارزش باال و پایین از داخص دارای خوده

 zاست. برای امتیواز   zدود نوعی امتیاز ها مراسبه میهه برای هر عارضه موجود در داده Giنماره 

تور بادود مقوادیر بواال بوه میوزان زیوادی        بوزرگ  zمثبت و معنوادار ازنظور نمواری، هرچوه امتیواز      

دار ازنظر نماری هرچه امتیاز من ی و معنا zدهند. برای امتیاز دده و لاه دا  تشایل میبندیخوده

z هوای سورد   بندی ددیدتر مقادیر پایین خواهد بود و نشانگر لاهمعنای خودهتر بادد، بههوچک

های نبی منواطقی هسوتند   نشانگر نن است هه مردوده ۳در دال  Giاست. نتای  حاصل از نماره 

درصود طبقوه خوالق در خوود و      هشاهو انود و از  های سرد تشایل یک خوده دادههه در نن لاه

( نیوز مشوخص اسوت یوک خودوه سورد در       ۳طور هه در دال )همسایگان حاایت دارند، همان

های درقی و جنو  درقی استان نذربایجوان دورقی، جنوو     دمال غر  ایران متشال از بخش

 درقی استان نذربایجان غربی، هل استان هردستان، غر  استان زنجان، هل استان همودان و دورق  

استان هرمانشاه وجود دارد. در درق ایران نیوز یوک لاوه سورد در دو اسوتان خراسوان دومالی و        

های هرموان و سیسوتان بلوچسوتان و بخوش     د است. لاه سرد دیگر مربوط به استانورضوی مشه

د است. در مقابل منواطق قرموز   وها است، مشههوچای از استان هرمزگان هه چسبیده به این استان

گ مناطقی هستند هه از مقدار باالی درصد طبقه خالق در خوود و همسوایگان خوود    رنو نارنجی

هوای مازنودران،   دهد، یک لاوه هوامالً دا  در اسوتان   نشان می ۳ طور هه دالدهند. همانخبر می

های یوزد  سمنان، تهران، هر  و قم وجود دارد. لاه دا  بعدی در استان یزد و متشال از دهرستان
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اسوت.  دده جنو  و جنو  غر  استان خوزستان نیز یک لاه دا  دناسایی  و صدوق است. در

های هرمزگان و بودهر و قسمت جنوو  غربوی اسوتان فوارس هوه      لاه بزرگ دا  دیگر در استان

 د.دوها مشاهده میچسبیده به این استان

 

 
 8191ایران، های اورد جی استار برای شاخص طبقه خالق در شهرستان -نتایج آماره گتیس .1 شکل

 

طوری هه مشخص است خودهمبسوتگی فضوایی مووران جهوانی فقوط نووع الگوو را        همان

دادن توزیو  فضوایی الگووی حواهم بور توزیو        هند. بوه هموین دلیول بورای نشوان     مشخص می

دوود )دوال   های ایران از داخص موران مرلی ننسلین است اده میهای تنوع در استانداخص

مثبت بادد، بدین معناسوت هوه    Iد اگر مقدار دوش ترقیق اداره طور هه در بخش ر(. همان2

من ی  Iدده و بخشی از نن خوده هست. اگر مقدار مدنظر توسط عوارض مشابه احاطهۀ عارض

دوده و ناخودوه نامیوده    نامشابه احاطهۀ نن است هه عارضه مدنظر توسط عارضمعنای به بادد،

 دود.می
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  8191های ایران های طبقه خالق در استاننتایج موران محلی آنسلین برای شاخص .1شکل 

 

رنگ قرموز،   دهد هه در نن مناطق با( نتای  حاصل از موران مرلی را نشان می2دال باال )

رنگ  های باال، مناطق بادده باارزشهای باارزش باال احاطهیعنی خوده ،(HHهای باال )خوده

هوای پوایین و   دوده بواارزش  های پایین احاطوه یعنی ارزش ،(LLرنگ نبی ) باهای نبی، خوده

هوای  های بواال توسوط ارزش  یعنی ارزش ،(HLپایین ) -های باالرنگ نارنجی، خوده مناطق با

 قطانو مدرصد معنادار است. سایر ۱۱دهد هه ازنظر نماری در سطح میدده را نشان پایین احاطه

دوده بیوانگر منواطقی اسوت هوه ازنظور       ان معنادار نیست مشخصهه در راهنمای جدول با عنو

دیگر الگووی خودهمبسوتگی فضوایی خاصوی در ایون منواطق       عبار دار نیست. بهنماری معنی

( مشخص است درزمینه دواخص درصود دواغالن    2طور هه از دال )دود. همانمشاهده نمی

 9خودوه در   9هوه ایون   طووری دناسایی است به( قابلHHخوده ) 9های مالی و بیمه، فعالیت

توجووه قرارگوورفتن تمووام اسووتان تهووران، هوور ، مازنوودران، سوومنان و یووزد اسووت. ناتووه جالووب

. در ایون  است HHهای استان یزد در خوده های استان سمنان و تقریباً اهثر دهرستاندهرستان
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ی مراهوز  اسوتثنا های پوایین( بوه  دده باارزشهای باارزش باال احاطه)خوده HLداخص خوده 

ها در طوری مراهز استانها مطابقت دارد، به، با مراهز استانHHهای قرارگرفته در خوده استان

هوای پوایین   را ارزشننهوا   هه نواحی اطرافایی برخوردارند درحالیسزاین داخص از ارزش ب

بلوچسوتان و هرموان   و هوای سیسوتان   دهد. همچنین در جنو  غربی ایران در استانتشایل می

و  قنواط مبوودن ارزش دواخص ایون    دوده اسوت هوه از پوایین    تشوایل  LLیک خوده بزرگ 

 دارد.ننها  های اطرافهمسایه

دناسوایی اسوت.   قابول  HHای، علمی و فنی سه خودوه  های حرفهزمینه داغالن فعالیت در

طوور پیوسوته   های مازندران، تهران، سمنان، هر  و قم است هوه بوه  خوده اول مربوط به استان

دهند. خوده دوم مربوط بوه اسوتان خوزسوتان اسوت و دهرسوتان      خوده بزرگی را تشایل می

هوای  دهند و از ارزش بواالی خوود و دهرسوتان   را می HHغربی این استان تشایل یک خوده 

 هنند. خوده سوم مربوط به بخش جنو  درقی استان بودهر است.وار حاایت میجهم

توان دناسایی هرد. خوده را می HHداخص داغالن هنر و سرگرمی، پن  خوده  زمینه در

نبواد  های نودهر، چالوس و عبواس در دمال ایران در استان مازندران در دهرستانترتیب به اول

های تهران و هر  است. خوده سوم اسوتان قوم را   وط به استاندود. خوده دوم مربمشاهده می

هوای بنودر ماهشوهر و    د. خوده چهارم در جنو  اسوتان خوزسوتان در دهرسوتان   دودامل می

هوای بنودرعباس، خمیور و قشوم از اسوتان      دناسایی است. خوده پنجم را دهرستاننبادان قابل

در  HHهوای  خص تجم  نن در خودهتوجه در این دادرخور دهد. ناته هرمزگان تشایل می

 های ساحلی است.دهرستان

ایوران  از مختل وی   قنواط مدر  HHخودوه   9طورهلی در داخص ترهیبوی طبقوه خوالق    به

هوای اطوراف پایتخوت در    ترین خوده مربووط بوه دهرسوتان   مشاهده است. اولین و بزرگقابل

را در استان یزد، دهرستان یزد های مازندران، سمنان، تهران، هر  و قم است. خوده دوم استان

های اهواز، بندر ماهشهر، دهد. خوده سوم در استان خوزستان و مربوط به دهرستانتشایل می

نبادان و هندیجان است. خوده چهارم در دهرسوتان هنگوان، جوم و بودوهر در اسوتان بودوهر       

مشاهده قشم قابل های بندرلنگه ودود. خوده پنجم در استان هرمزگان در دهرستانمشاهده می

هوای  های ایران ایجاد خودوه توجه در توزی  فضایی طبقه خالق در دهرستانجالباست. ناته 
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HH های مازندران، خوزستان، بودوهر و هرمزگوان اسوت و بیوانگر     در سواحل هشور در استان

در  HLاموا خودوه    سوت؛ ننها ها و همسوایگان میزان باالی درصد طبقه خالق در این دهرستان

نیوز   LLها و دهرهای بزرگ است. یک خوده بزرگ نواحی داخلی ایران مربوط به مرهز استان

 د است.وهای سیستان و بلوچستان و هرمان مشهدر جنو  استان

 

 گیرینتیجه
های ایران و ترلیل الگوهوای فضوایی   هدف این ترقیق سنجش طبقه خالق در سطح دهرستان

هوای دوغلی   ده اسوت. در هموین راسوتا در ایون ترقیوق رده     بوننها  حاهم بر تصمیما  ماانی

های های مالی و بیمه و داغالن فعالیتداغالن در فرهنگ، هنر و سرگرمی؛ داغالن در فعالیت

عنوان طبقه خالق در نظر گرفته دد هوه بور اسواس گوزارش سوازمان      ای، علمی و فنی بهحرفه

طور نمده: مشاغل با این 2عریف سطح مهارتی گیرند. در تقرار می 2جهانی هار در رده مهارتی 

بوه حول مسوائل پیچیوده،      طور ویژه مستلزم انجام وظوای ی اسوت هوه نیواز    ، به2سطح مهار  

ای از دانوش نظوری )تئووری( و عملوی در     مالحظوه درخوور  گیوری بور اسواس پیشوینه     تصمیم

قتصوادی نشوان   های هالسویک و نوهالسویک ا  های تخصصی دارد. به همین ترتیب نظریهحوزه

عامل مهم تولید: زمین، سورمایه، منواب  طبیعوی و نیوروی انسوانی، نیوروی        2اند هه از میان داده

انسانی در یک بازار نزاد در مقایسه با زمین، سرمایه و مناب  طبیعوی دارای اراده نزاد اسوت؛ بوه    

عیوین هنود یوا    صور  نزادانه تاین معنی این در دست نیروی انسانی است هه مرل هار خود به

 ل هار و زندگی خود را تغییر دهد.های بهتر مربرای دستیابی به فرصت

های ایران حاهی از توزی  نوامتوازن  طورهلی نتای  توزی  فضایی طبقه خالق در دهرستانبه

طبقه خالق در پهنه سرزمینی ایران است. همچنین مؤید ایون مطلوب هسوت هوه طبقوه خوالق       

سومت دوهرهای   بوه ننها  اند و تصمیما  ماانیزندگی انتخا  هردههای خاصی را برای ماان

هه نتای  حاصول از دواخص مووران در خصووص توزیو  فضوایی       طوریبه ؛خاصی بوده است

ای، هوای حرفوه  های مالی و بیمه، درصود دواغالن فعالیوت   های درصد داغالن فعالیتداخص

در هور  بودن ایخوده ق بیانگرعلمی و فنی، درصد داغالن هنر و سرگرمی و درصد طبقه خال

دوود.  هوای طبقوه خوالق تأییود موی     توزیو  دواخص  بودن ایخوده است. درنتیجه داخص 2
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دیگر نواحی دارای تمرهز طبقه خالق در مجواور  یاودیگر قورار دارنود و همسوایه      عبار به

دواخص   طوورهلی در دهد بوه عالوه نتای  موران مرلی ننسلین نشان میلعاس. بهابادند و بمی

تورین  د اسوت. اولوین و بوزرگ   ومختلف ایران مشه قناطمدر  HHخوده  9ترهیبی طبقه خالق 

های مازندران، سمنان، تهوران، هور  و   های اطراف پایتخت در استانخوده مربوط به دهرستان

 د است.وقم مشه

 دهد. خوده سوم در استان خوزسوتان خوده دوم را در استان یزد، دهرستان یزد تشایل می

های اهواز، بندر ماهشوهر، نبوادان و هنودیجان اسوت. خودوه چهوارم در       و مربوط به دهرستان

دوود. خودوه پونجم در اسوتان     دهرستان هنگان، جم و بودهر در اسوتان بودوهر مشواهده موی    

توجوه در توزیو  فضوایی    جالبد است. ناته وهای بندرلنگه و قشم مشههرمزگان در دهرستان

هوای  در سوواحل هشوور در اسوتان    HHهوای  ای ایران ایجاد خودوه هطبقه خالق در دهرستان

مازندران، خوزستان، بودهر و هرمزگان است و بیانگر میزان باالی درصد طبقه خوالق در ایون   

در نوواحی داخلوی ایوران مربووط بوه مرهوز        HLاما خوده  ست؛ننها ها و همسایگاندهرستان

هوای سیسوتان و   نیوز در جنوو  اسوتان    LLها و دهرهای بزرگ است. یک خوده بزرگ استان

 است. دوبلوچستان و هرمان مشه

دهد هه جریان تصمیما  های ترلیل فضایی طبقه خالق در ایران نشان میطورهلی یافتهبه

 هننود، هایی را برای هار و زنودگی انتخوا  موی   بیشتر چه ماانننها  ماانی طبقه خالق و ایناه

ن بوده است. برای ترلیل و در  صریح این موضوع بایود  پایتخت و مناطق پیرامونی نسمت به

به چند ناته توجه هرد: اول ت او  بین طبقه خالق و سورمایه انسوانی و دوم عوواملی هوه بور      

پایتخت و مناطق پیرامونی نن تأثیر دارنود. در وهلوه اول   سمت به تصمیما  ماانی طبقه خالق

ادبیا  نظوری دوهر خوالق معوادل     به باتوجه شباید اداره هرد هه سرمایه انسانی در این پژوه

هوه  یدرحالدود، یمجمعیت و دانشجویان با ترصیال  عالی )لیسانس و باالتر( در نظر گرفته 

د هوه دارای بیشوترین خالقیوت اسوت     دوو یمطبقه خالق به بخشی از نیروی هار داغل اطالق 

گاه، رهبوران فاوری، معمواران و    دانشمندان، هنرمندان، نویسوندگان، اسواتید دانشو    مثالعنوانبه

بورای سورمایه انسوانی     ددهگرفته در نظری سنتی هاداخصورای  هاملطور بهطراحان و... هه 

ای، های حرفهاست. در این ترقیق سه دسته دغلی داغالن هنر و سرگرمی، داغالن در فعالیت
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داری بیشترین خالقیوت  سه رده دغلی  عنوانبههای مالی و بیمه علمی و فنی و داغالن فعالیت

 .انددده گرفتهطبقه خالق در نظر  عنوانبهو نونوری 

یما  ماوانی  تصوم این است هه  توجهجالبددن تعریف طبقه خالق ناته بعد از مشخص

دهنود،  یمو ی تورجیح  زنودگ  ویی را برای هار هاماانبیشتر چه ننها  طبقه خالق در ایران؛ ایناه

عوامول   خصووص اموا در  ؛ تهران و مناطق پیرامونی پایتخت بوده است دهرهالنسمت به بیشتر

تهوران، بایود    دوهر هوالن سومت  بوه  ددن تصمیما  ماانی طبقه خالق در ایوران بر منتهی مؤثر

قاجوار در سوال    مرمودخان  نقاهای مسئله را یک سیر تاریخی جستجو هرد. تهران توسط یشهر

نن زمان نقش پایتختی و برتری خود را در گسوتره   دود و ازیمپایتخت انتخا   عنوانبه ۹۹02

در جمهووری   بعودازنن ی پهلووی و  هوا دورهنماید. این نقش هموواره در  یمسرزمینی ایران ای ا 

هند. این نقش در هنوار  یمتبدیل  مسلطیابد و تهران را به نخست دهر و دهر یماسالمی ادامه 

دوود  یمو داری رانتوی باعوث   یهسورما دبه نوع سیستم سیاسی تمرهزگرا و نوع سیستم اقتصادی

نادوی از فوروش منواب  سورزمینی      افوزوده ارزشمقر و ماان حاهمیت، ثرو  و  عنوانبهتهران 

سوایر نقواط سورزمین    بوه  های خود نسوبت  یتجذاببر  همهمن ت را در خود انبادته و  ازجمله

مختلوف   قنواط مه از ی گسوترد هوا مهواجر  بی زاید. این جذابیت هافی بود تا طیف وسویعی از  

ی گسوترده توانسوت عوالوه بور ایجواد مشواال        هامهاجر اما خود این ؛ ددوهشور را منجر 

 بسیار، مریطی متنوع از تمامی اقوام و فرهنگ ایرانی را در پهنه تهران گرد هم نورد.

ادبیا  نظری طبقه خالق همواره بر پرورش، ح ظ و جذ  طبقه خالق در راسوتای ردود   

وجود باید توجه دادت پویوایی و  خصوص ردد اقتصادی اداره دارد. بااینهای بهمنطق -دهری

های مهم طبقه خالق است. چیزی هه با م هووم سوطح   تغییر ماان هار و زندگی یای از ویژگی

باید اداره دادت هه طبقه خوالق درگوذر    "سطح انتظارا "زمینه  خورد. درانتظارا  پیوند می

هند. در ابتودا طبقوه   زها و توقعا  خویش سطح انتظارا  مت اوتی پیدا میبه ماهیت نیا زمان بنا

هوای اماانوا  مریطوی،    برتوری تهوران در مؤل وه   دلیل به هاها و دهرستانخالق از سطح استان

حضور طبقه خالق، تنوع و تسامح، فناوری، ترقیق و توسعه و افوزایش درنمود جوذ  تهوران     

ش، سوبک زنودگی، توأمین نیازهوای اولیوه و وجوود برخوی        یور نگور  یتغدلیل به د. بعدهادومی

یور ماوان و انتخوا     یمشاال  احتمالی در تهران در تأمین انتظارا  او، ممان است به فار تغ
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دهرهایی بادد هه بتواند به انتظارا  و نیازهای او پاسخ دهد. به همین دلیل است هه ما ساالنه 

دهرها و مناطقی هسوتیم هوه ماوان در نن    ت سمبه داهد خرو  تعدادی از طبقه خالق هشور

 دده است.های طبقه خالق طراحی ای جذا  و متناسب با خواستطور زیرهانهبه

مراهوز  سومت  بوه  نشان داد تصمیما  ماانی طبقه خالق تا حودودی  2طور هه نقشه همان

طبقه خالق پایتخت و مناطق پیرامونی نن است و بیشترین تمرهز سمت به طورهلیها و بهاستان

دود. بنابراین دهرها و مناطقی هه در سطح هشور ایران جاذ  طبقوه  در این مناطق مشاهده می

خالق هستند، اگر خواهان ماندن در چرخه رقابت بوین دوهرها و منواطق جهوت دسوتیابی بوه       

ای هستند، باید انتظوارا  و توقعوا  طبقوه    منطقه -حداهثر طبقه خالق در راستای ردد دهری

دنظر دادته بادند تا عالوه بر پرورش، بتواند این نیرو را ح ظ و جذ  هننود. ازجملوه   خالق م

توان به اماانا  مریطوی، تنووع و   عواملی هه بر انتظارا  و توقعا  طبقه خالق تأثیر دارند می

خصوص در بستر هشور ما عامول  ددن اداره هرد. بهتسامح، فناوری، ترقیق و توسعه و جهانی

یای از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ح ظ و جذ  طبقه خالق بادود.   ممان استح تنوع و تسام

هایی همچون افزایش نزادی بیان، افزایش و احتورام  توان به داخصزمینه تنوع و تسامح می در

وهوار،  به حقوق زنان، حذف بوروهراسی عریض و طویل، افوزایش سوهولت در دوروع هسوب    

بنیان، د افیت اداری و مالی، هاهش های دانشالق و درهتهای مالیاتی برای صنای  خمعافیت

هوای  پوردازی، افوزایش هموی و هی وی سوازمان     های نزاداندیشوی و نظریوه  فساد، تروی  هرسی

هوا،  زبانی، مداراگری بوا اقلیوت   -نهاد، افزایش مشارهت دهروندان، تنوع ادیان، تنوع قومیمردم

و هی ی دانشجویان خارجی، سیاست درهای باز  سانسور مطبوعا ، افزایش همینبود نزادی و 

هوای جوذ  مهواجرین بااسوتعداد و     به روی مهاجرین داخلی و خارجی و فراهم نمودن زمینوه 

 وهار و ... اداره هرد.فضای هسب خالق و دارای ترصیال  عالیه، تسهیل

ظر بررسوی را مودن   د هه م هوم مقیاس موورد دوها زمانی بیشتر رودن میاهمیت این برث

مطالعه ما استان بادد، مشخص است هه جریان ضوع صور  هه اگر مقیاس موقرار دهیم. بدین

بررسوی   هه اگر مقیواس موورد  مرهز استان است. درحالیسمت به تصمیما  ماانی طبقه خالق

 طور هه نتای  ترقیق نشان داد، تصومیما  ماوانی طبقوه خوالق بیشوتر     سطح ملی بادد، همان

تواند المللی نیز میهرها و مناطق پیرامونی نن است. بررسی در مقیاس بینپایتخت و دسمت به
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ساله تعدادی از چراهه همه ؛زمینه نیازها و توقعا  طبقه خالق رودن سازد همبودهای ما را در

رود هوه ماوان در نن   هایی موی ماانسمت به نیروی جوان خالق و بااستعداد از هشور خار  و

ده دو ها و نیازهای طبقه خالق طراحوی  ا ، متنوع و متناسب با خواستای جذدال زیرهانهبه

پایتخوت و منواطق پیراموونی نن پایوان هوار      سومت  به است. بنابراین سرریز طبقه خالق داخلی

انتظوارا  و  بوه  باتوجوه  بلاه باید توجه دادت هه پویایی و تغییرا  ماانی طبقه خالق ؛نیست

سایر دهرها حتی در خوار  از مرزهوای هشوور هودایت     سمت به تواند تهران رانیازهای او می

تووان بوه ایون نتیجوه رسوید هوه       گانه پرورش، ح ظ و جذ  طبقه خوالق موی  هند. پس در سه

 خالق باید در اولویت قرار گیرد. تر از نن ح ظ این طبقهپرورش و مهم

تسوامح،  ، عوواملی همچوون اماانوا  مریطوی، تنووع و      ددنیز اداره تر پیشطور هه همان

توانند دهرها، منواطق و هشوورها   ددن ازجمله مواردی هستند هه میترقیق و توسعه و جهانی

 در این امر یاری دهند.
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