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 چکيده

پایدار شهری  ةررسی و اولویت بندی شاخص های توسعب هدف این پژوهش اهداف:

 ،های شههر خلهاق لفهمؤاز است. در این راستا و شهر خلاق در شهرهای استان یزد 

به ی اجتماع ةیو سرما ینوآور یهانهیزم ،یزندگ تیفیق، کخلا یانسان ةیسرما یعنی

 .منظور ایجاد بستری برای تحقق شهر خلاق استفاده شده است

 "تحلیلهی  –توصهیفی"توسهعه ای و رو  تحقیهق   –نوع پژوهش کاربردی  روش:

. استشهر خلاق  شاخص 91و  داریپا ةتوسع اخصش 11های تحقیق . شاخصاست

ضهریب (، مهدل تاپسهی ، ANP)ةها از مدل تحلیل شبکادهجهت تجزیه و تحلیل د

 پراکندگی استفاده شده است. 

اسهتان  شهرنشهین جمعیهت درصد 2/20 و جمعیت نفر 253119 با یزد شهر ها:یافته

 برابر آخر شهر استان )خضرآباد( جمعیت 331)میبد( و  استان شهر دومین برابر  2/1

خهدما  و امکانها   ناهنجاری در توزیه  تعادل و گر عدمنمایان رقم این که داشته

 است. استان شهری هایگاهسطح سکونت درتمرکزگرایی کید بر و تأ شهری

پایدار به منظور رشد و  ةهای توسعهر چند شاخص توان نتیجه گرفتمی :گيرینتيجه

هها یافتگی شههرها بهر مبنهای آندارای اهمیت زیادی هستند و توسعهشهرها  ةتوسع

مطلوب شهر و تحقهق  ةوانند به توسعتیها زمانی ماما این شاخص ،شودبررسی میی
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های شهر خلاق نیز بهه کهار لفهردی چون شهر سبز، شهر سالم منجر شوند که مؤموا

پذیری بیشهتری نسهبت بهه های شهرهای خلاق انعطافشاخصچرا که  ؛گرفته شوند

ة کیفی جود در منطقه را با رویکرد توسعپایدار دارند و مسائل مو ةهای توسعشاخص

 کنند.دهند و صرفا به رشد توجه نمیمدنظر قرار می

پذیری، شهرهای تحقق بندی،اولویت ،ارزیابی، پایدار ةتوسع، شهر خلاق :هاكليدواژه

 .استان یزد

 مقدمه .1

 یریهگبهه دنبهال شهکل 0311 ةدارد. از دهه یسابقه طولهان یطیمح ستیتوجه به مسائل ز

و توسعه در مناطق  ستیز طیمح تیبا محور یمختلف یهاشیهما ،یطیمح ستیز یهانهضت

 یکیاکولهو  یهها(، کنفران  جنبهه0311)  یدر پار ونسکویمختلف جهان از جمله کنفران  

 ةتوسع کردیبا رو وکیکوکو ةیاعلام نی(، همچن0315) تکهلم(، کنفران  اس0311در واشنگتن )

و توسعه  ستیز طیمح یجهان ونیسیکم یریگکه منجر به شکل دشار ( برگز0310) کیاکولو 

بها (. 90-99 ، صهص.0911 ،یمحمهد یکهامم ی( شد )موس0319خانم برانت لند ) استیبا ر

های گیری شهاخصتهدوین و انهدازه احه ، مب0335کنفران  ریهودوا نیرو در سهال  یبرگزار

کهه  یابه خود گرفت به گونه یاد تازهبع یشهر یهاطیمح تیفیک یابیپایدار جهت ارز ةتوسع

 ةبهه توسهع دنیو رسه یشههر یههاطیمح تیفیک یابیارز یشاخص برا 091کنفران   نیدر ا

. ایهن (11 ، ص.0913، ، صهالحی و مننهوینی)پهور اصهغر سهنگاچ شهدمطهر   یشهر داریپا

، 5112، 0)لئونی محور و شهر خلاق دارنددانش ةگیری جامعبا شکل یمیمستق ةابطر هاشاخص

 یعلمه یهانهیزم ةدر هم تیخلاق ،یچون ابداعا  و نوآور یمیمفاه در این راستا،. (019ص. 

عنهوان بهه سبز ستیز طیو مح داریپا یخلاق، عناصر اقتصاد  یتمام شهروندان، صنا نیو در ب

، 5)ههال دنباشیشهر م یریپذستیو ز یزندگ تیفیک شیو افزا یرفاه اجتماع لیتکم یارهایمع

 ،یزنهدگ تیهفیخلهاق، ک یانسهان ةیسهرما ةچهارگانه یویسنار ،میمفاه نیا .(105، ص. 5111

                                                 
1. Leonie 

2. Hall 
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، ص. 5110 0)نیهل، دشهونیشهر خلاق م ةتوسع به منجر یاجتماع ةیو سرما ینوآور یهانهیزم

شههر و  نکههیبها توجهه بهه ا ی وراهبهرد کردیرو کیعنوان به یشهر تیخلاق ،جهیدر نت. (03

فوق  یارهایتواند معیم ،است یثر از نوع نگاه به مسائل شهرأمت مایقمست آندر  یزندگ تیفیک

تهرین اههداف یکهی از مههم. (0-01، صص. 5111، 5)اسکا  قرار دهد ریثأرا در شهر تحت ت

و  قخلها ةجذب و حفظ طبقپایدار،  ةهای توسعپذیری شهر خلاق و ساماندهی شاخصتحقق

 ةعرصه شههرهای رقیهب در قو توفیه کیفی ةسعتو یاز ملزوما  اصل در شهرها است که ماهر

-کمبود زیرسهاختبه دلیل  که در این بخش نیز شهرهای استان یزد باشدیاقتصاد دانش پایه م

 ةفاقد توان جذب و حفظ طبق غیره،های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و های کیفی در شاخص

بها ی بهزر  اسهتان ماننهد یهزد ویژه شهرهابهیزد  های استانشهر از این منظر، د.نباشیم قخلا

 ،شههر ةرویهبهی ةتوسهعبه دلیل آلودگی هوا مسائل و مشکلاتی مانند  توجه به رشد شهرنشینی

و معضهلا   های صهنعتی و معهدنیفعالیت، افزایش مصرف سوخت افزایش ،جمعیتافزایش 

 ههای شههرة پایدار بها اسهتفاده از شهاخصهای توسعمحیطی نیاز به ساماندهی شاخصزیست

پهذیری شههر تا حرکت به سمت تحقهق دارد پایدار شهری ةعنوان موتور محرک توسعبهخلاق 

-و اولویهت ، هدف از این پژوهش، بررسیبر این اساس ..دشوخلاق در شهرهای استان محقق 

اسهتفاده از  و و شههر خلهاق در شههرهای اسهتان یهزد پایدار شهری ةهای توسعشاخص بندی

ههای با تأکید بهر مؤلفهه ایجاد بستری برای تحقق شهر خلاقظور های شهر خلاق به منشاخص

 است.  یاجتماع ةیو سرما ینوآور یهانهیزم ،یزندگ تیفیخلاق، ک یانسان ةیسرما

 تحقيق پيشينة .2

ههای شههر ؤلفههثیرگهذاری مپهذیری و تأباط با شهرهای خلاق بیشتر با نقهشتحقیق در ارت ةپیشین

( و ارکهان شههر خلهاق شهر خلاق )تمرکز، تنهوع و تحهرک و پویهایی خلاق، شرایط لازم برای تحقق

های اقتصادی، فضاهای شهری، پیوندها و ارتباطها ( در منهاطق مختلهف مهورد بررسهی )مردم، بنگاه

 قرار گرفته است. 

                                                 
1. Neil 

2. Scott 
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را شهرط لهازم  طیمح تیفیک ،در حال توسعه شهرهای( در بررسی امکانا  شهری 5110) 0کلارک

 .ردیگیق و بااستعداد در نظر مخلا ةجذب طبق یبرا

معتقهد اسهت « ریچارد فلوریهدا خلاق ةطبقمهور  ی برنقد » ای با عنوان( در مطالعه5112) 5گلاسر

 یقهرار مه ریثأتحهت ته یدارد که رقابت را در مناطق شهر یعوامل ةبر مطالع یاعمده ریثأخلاق ت ةطبق

 .دنده

 نیهمهواره بهبه ایهن موضهوع مهی پهردازد کهه خلاق  ة( در بررسی شهرها و طبق5112) 9فلوریدا

هها و ینهوآور یتحمهل، ارز  بالها ة)مانند آستان یطیمح تیفیمرتبط با ک یارهایو مع یامکانا  شهر

 ایهکهه آ نههیزم نیهدر ا رایز ؛وجود نداشته است یتوافق مشترک یانسان ةی( در جذب سرمایزندگ ۀویش

وجهود  یادیهاختلاف نظر ز یانسان ةیسرما ایدارند و  ریثأمنطقه ت کی یدر رشد اقتصاد یامکانا  شهر

 .دارد

بهر ارتبهاط ها شههردر کلهان یاقتصاد ةو توسع یتنوع اجتماع ة( در مطالع5111) 0مانین و دارنتون 

 .کندیم دیکأجذب افراد با استعداد ت ومحله  تیجذاب نیب

ههای در مجموعهه ههای نهوآوریمرفیهت »ی تحت عنهوان( در تحقیق5111) 2و براون دیبک است

در  ینسبت به امکانها  شههر یبهتر اریمع ،یانسان ةیاز سرما یبیمعتقدند ترک «زیستی شهرهای آمریکا

   .است یرشد اقتصاد ینیب شیپ

اکنهر  ازیهنمعتقد است  اقتصاد خلاق سنگاپور یبرا یزیربرنامهدشواری  ة( در مطالع5100) 1کونگ

 هی)سهرما نامانند دانشهمندان و مهندسه نامختلف متخصص شهرها به انواعموجود در کلان یهاشرکت

 .است اقتصادی  ةخلاق در رشد و توسع ةنقش با اهمیت طبق نیبر ا ی( اثباتیانسان یها

 ریکانهادا: مسه یمنهاطق شههر»( در پژوهشی تحت عنهوان 5100)1، هاتون، شرمور و سیمونبورن

  یناصه ةتورنتو، مونترال و ونکهوور توسهع یرهاشه در کنند کهبه این نکته اشاره می « را ییرشد و تغ

                                                 
1. Clark 

2. Glaeser 

3. Florida 

4. Maning and Darnton 

5. Beckstead and Brown 

6. Kong 

7. Bourne., Hutton., Shearmur & Simmons 
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تحمهل، اسهتعداد و  ةآسهتان یاساسه ةلفهؤسهه م یکهه دارا یدر منهاطق ییخلاق ارزشمند، با رشد بالها

 .اندشده  ی( هستند، توزی)نوآور یتکنولو 

 یههابهه شههر خلهاق: چهالش یز شهر صهنعتا»تحت عنوان  ی( در تحقیق5101) 0اگلیت  و لوزانا

شهدن شههر  لیتبهد بهرایوجود دارد  ی ها و مسائلچالشبه این نکته اشاره دارند که  «عهتوس استیس

اسهت.  یمتکهی بلکه به سایر صنای  نیر صنعت سنت به آن نه تنها یاقتصاد ةکه توسع یبه شهر یصنعت

 یبازسهاز یخلهاق بهرا ةطبقهکارگر بهه  ةاز طبق یاجتماع را ییتغبه دنبال اقتصاد خلاق  ،در این رابطه

   می باشد. اقتصاد

اصفهان به عنوان شههر خلهاق صهنای  »( در تحقیقی تحت عنوان 0939) ، فرخیان و میرقدرشفیعی

 شهیکةدر  شههر اصهفهان عضهویت کهه به ایهن نتیجهه رسهیدند «گردشگری ةدستی با رویکرد توسع

حهل  شهرهای خلاق صهنای  دسهتی یونسکو علاوه بهر رونهق بخشهیدن بهه صهنعت گردشهگری، راه

در نهایههت منجههر بههه  کهدستی شهر اصفهان نیز هست  صنای  حوزۀهؤثری بهرای رفه  معضهلا  م

 د. افهزایش کیفیهت زنهدگی ساکنان شهر خواهد ش

های بهومی شههر ة شاخص( در مطالع0930) ، مرصوصی، علی اکبری و امینیمختاری ملک آبادی

تهوان بها الگوسهازی بهومی نسهبت بهه میکنند که انی اسلامی به این نکته اشاره میخلاق با رویکرد ایر

خلاق ایرانی اسلامی اقدام و بر مبنای آن خلاقیت شهرها را مهورد قیهاس قهرار  های شهرتعیین شاخص

خلاق و کیفیهت محهیط، امکانها   ةتوان نتیجه گرفت در تحقیقا  خارجی بیشتر بر نقش طبقمیداد. 

در جهذابیت  ههاآنر یک از شهرها و تنهوع و نقهش خلاق بر مبنای مرفیت ه ةشهری برای جذب طبق

هها و همچنهین محله پرداخته شده است. در شهرهای این مناطق میزان خلاقیت شههرها و امکانها  آن

به این معنی است که چنهین منهاطقی همهواره این  .هر شهر در میزان خلاقیت مشخص شده است ةبرت

مهد  گهذاری بلندسهرمایه ،عی و انسهانی و نهوآوریجتمهاا ةهایی چون سرمایمؤلفه اند درسعی کرده

در شههرهای  امها ،ها شهده اسهتداشته باشند و همین امر منجر به بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در آن

چهرا کهه بعهد از مشهخص  ؛شهرها در میزان پایداری و خلاقیت مشخص نیسهت ةاستان یزد هنوز رتب

یفیهت محیطهی در ریزی بهرای افهزایش کاری، برنامههای خلاقیت و پایدا در شاخصشهره ةشدن رتب

 د. شواین شهرها آغاز می

                                                 
1. Eglitis and  Lusena 
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  تحقيق شناسیروش .3  

 تحقيقروش . 1. 3

لحها  رو  و به ای توسعه –کاربردی  لفه های مورد بررسیاین پژوهش با توجه به اهداف و مؤ

شهر استان یهزد بهر  50  ،آماری مورد مطالعه در این تحقیق ةجامع .است "تحلیلی –توصیفی "تحقیق 

 ةرابطه یابزار گردآوری اطلاعها  بهرای بررسه. است 0932سیاسی در سال  –اساس تقسیما  اداری 

 شهاخص 91و  داریهپا ةتوسهع اخصشه 11 شهر خلاق شامل یارهایو مع داریپا ةتوسع یهاشاخص

جتمهاعی و کیفیهت ا ةهای سهرمایارتباط با مؤلفه در هاتجزیه و تحلیل داده. جهت باشدشهر خلاق می

نفهر جمعیهت شههری اسهتان و  310921آمهاری  ةنامه استفاده شده است. جامعزندگی از ابزار پرسش

 12/1درصهد و درصهد خطهای  33نفر بر اساس فرمول کوکران بها سهطح اطمینهان  112حجم نمونه 

بنهدی شده اسهت. در نهایهت بهرای رتبههاست که به نسبت جمعیت هر شهر در بین شهروندان توزی  

، 0(، مهدل تاپسهی ANPمهدل تحلیهل شهبکه )از  های مورد مطالعهشهرهای استان بر اساس شاخص

   ایم.، استفاده کردهضریب پراکندگی

ش آن به شر  زیهر مهی ترین متغیرهای این تحقیق به صور  تعاریف عملیاتی و مقیاس سنجمهم

مستقل و شههر خلهاق بهه عنهوان متغیهر وابسهته در  پایدار به عنوان متغیر ةهای توسعباشد که شاخص

   .ارائه شده است  5و  0جداول 
 

 عنوان متغير مستقلپایدار به ةهای توسعشاخص -1جدول 

 0931مأخذ: نگارندگان، 
های شاخص

 جمعيتی

 نرخ رشد جمعیت، نسبت جنسی،
 درصد مهاجران وارد شده، نسبت وابستگی 

 هایشاخص
 اجتماعی 

 کل، درصد باسوادی مردان، درصد باسوادی زنان، درصد شهرنشینی،  درصد باسوادی
 لتحصیلان  درصد فارغ 

 هایشاخص
 اقتصادی 

 معکوس بار تکفل،  نرخ مشارکت اقتصادی کل، نرخ مشارکت اقتصادی مردان، نرخ مشارکت اقتصادی
رصد شاغلان بخش درصد شاغلان بخش صنعت، د ،یزنان،  نرخ اشتغال کل، درصد شاغلان بخش کشاورز

 های¬اشتغال زنان، درصد شاغلان بهداشت و درمان، تعداد شهرک بیاشتغال مردان، ضر بیخدما ، ضر
  یتعاون یکوچک، تعداد معادن، تعداد شرکت ها های¬تعداد کارگاه ،یصنعت

 

                                                 
1. Tapsis  
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 1ادامه جدول 
 هایشاخص

 –بهداشتی  
 درمانی

فر، مراکز بهداشت و درمان به ازای هزار نفر، پزشکان عمومی، پزشکان فوق تخصصی  به ازای هزار ن
دندانپزشکی به ازای هزار نفر، پزشکان متخصص به ازای هزار نفر، تعداد بیمارستان ها، تعداد تخت 

 ها، تعداد روانپزشکها، آزمایشگاهبیمارستان، داروخانه

 هایشاخص
 فرهنگی 

-دسترسی به روزنامه، تعداد سینما، تعداد دانشگاه تعداد کتابخانه، تعداد اماکن مذهبی، تعداد مساجد، درصد

 های تئاترها، تعداد چاپخانه، تعداد کانون تبلیغاتی، تعداد مؤسسا  فرهنگی، تعداد انتشارا ، تعداد سالن

 های شاخص
 زیربنایی

د کشی، درصد خانوارهای دارای گاز، تعدادرصد خانوارهای دارای برق، درصد خانوارهای دارای آب لوله
های آتش نشانی به هزار نفر جمعیت، سرانة آوری زباله، تعداد کشتارگاه، ها، تعداد ایستگاهمراکز جم  

های صنعتی، نسبت پروانه های ساختمانی صادر تجهیزا  شهری، سرانة تأسیسا  شهری،  تعداد شهرک
 معیتها به هزار نفر جها، تعداد رستورانشده به واحدهای مسکونی، تعداد گورستان

 هایشاخص
 حمل و نقل 

ی، ضریب نفوذ تلفن، درصد خانوارهای تعداد اتوبوس، تعداد تاکس ،یشخص ةتعداد نقل ،یتعداد دفاتر پست
های تاکسی سروی  به هزار های مخابراتی، تعداد آ ان +، تعداد ایستگاه01دارای تلفن، تعداد مراکز پلی  
های شهری، تعداد سیلو هزار نفر جمعیت، تعداد مینی بوس های پستی شهری بهنفر جمعیت، تعداد صندوق

 ها، سهم حمل و نقل عمومی از جابجایی سفرگندم، دسترسی به شبکة ارتباطی، تعداد سردخانه

 های شاخص
 كالبدی

سرانة مسکونی، درصد کاربری فضای سبز، درصد کاربری شبکة ارتباطی، درصد مساحت کاربری آموزشی، 
 –بری درمانی، درصد مساحت کاربری ورزشی، درصد مساحت کاربری خدماتی درصد مساحت کار

مذهبی، درصد خانوارهای دارای مسکن شخصی، تراکم خانوار  –تجاری، درصد مساحت کاربری فرهنگی 
 در مسکن، درصد مساکن بادوام، درصد مساکن کم دوام، درصد مساکن استیجاری

 

 تغير وابستهعنوان مهای شهر خلاق بهشاخص -2 جدول

 0931مأخذ: نگارندگان، 

 انسانی ةسرمای
 خلاق

مدیران متخصص، کارشناسان متخصص، تعداد فرهیختگان و هنرمندان، تعداد دانشجویان، شاغلان دارای 
های پرور  کانونتحصیلا  عالی، مهاجرین وارد شده برای تحصیلا  عالی، میزان تراکم جمعیت، 

  شهرها، فکری کودکان و نوجوانان

 نوآوری

های دانش بنیان، تعداد صنای  تک، تعداد واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد محققان تحقیق تعداد شرکت
های صنعتی، فعالیت ها و مراکز رشد علم و فناوری، تعداد خوشهو توسعه، تعداد اختراعا ، تعداد پارک

های فرهنگی و هنری ایشها و همجشنوارههای تحقیق و توسعه ، تعداد مؤسسا  فرهنگی فعال، 
اندیشی برای هم ةهای علمی برای توسعهای اندیشه در رشتهکانونشهرها، تعداد های فرهنگی فعالیت

 وهای نخلق ایده

سرمایة 
 اجتماعی

مشارکت اجتماعی، علاقة فراوان به جامعه، اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، شرکت در شبکة روابط 
 مذهبی  اهای شهری مؤثر در زنده نگه داشتن فرهنگها و فضمکاناجتماعی، 

 فرهنگ و گردشگری، اوقا  فراغت، وضعیت زیست محیطی، وضعیت اقتصادی، وضعیت کالبدی كيفيت زندگی
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 مدل تحليل پژوهش. 2. 3

ثیرپذیری ایهن متغیرهها سته و مستقل و چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری و تأبا توجه به متغیرهای واب

تحقیق و مطالعها  نگارنهده حاصهل  ةنظری و پیشین مبانیگر در مدل تحلیلی پژوهشی که از از همدی

 ( ارائه شده است. 0در شکل) ،شده است
 

  مدل تحليل چارچوب نظری تحقيق -1 کلش

 0931گان، نگارند مأخذ 

 مورد مطالعهة منطق. 3. 3

 01  و درجهه 21 تها دقیقهه 21 و جههدر 25 بین مرب  کیلومتر هزار 090 بر بالغ وسعتی با یزد استان

 عرض شهمالی دقیقة 1 و درجه 92 تا دقیقه 92 و درجه 53 و گرینویچ النهارفنص از شرقی طول ةدقیق

 .  است دهش واق  ایران فلا  مرکزی بخش در استوا خط از

 20 و شههری ةنقطه 50 بخهش، 55 شهرسهتان، 00دارای  کشهوری تقسیما  آخرین پایة بر استان

شهر یزد با انتشار توسعه در محورههای شهمال غربهی و جنهوب شهرقی . (5)شکل  باشد می دهستان

کیلهومتر در ایهن راسهتا ایجهاد  31شهری به شعاع حداقل  ةوسیعی را تحت عنوان منطق ۀخود محدود

تمرکهز جمعیهت، ۀ دههد کهه عمهدضایی موجود در این منطقه نشان مهیکرده است. بررسی ساختار ف

 کانونی شهر یزد قرار دارد.  ةاردکان با مرکزیت نقط –در راستای محور مهریز فعالیت و خدما  
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 اداری استان یزد –تقسيمات سياسی  -2 شکل

 0932: مرکز آمار ایران، مأخذ

 مبانی نظری تحقيق .4

 ههو  از ای اولیهه دارایی یکاز که  استوجهی ة جهانی خلاقیت یک ابتکار چندجامع از دیدگاه

 - طبیعهی مناب  یای در کارآمدو نقش عمده بردبهره میتخیل  و هاانگیزه ها،خواسته ان،انس ذکاو  و

را  خلاقیت، مهار  و اسهتعدادهای افهراد در واق (. 92 ، ص.5101، 0)برانسون و مری مان دارد انسانی

 دسهتیابی بههجههت  اسهت، در  نهوآوری و رهبهری پهذیری،یعنی انعطاف ،ثر از اصول خلاقیتکه متأ

گیهری از ایهن بها بههره(. 50 ، ص.5111، 5)بریهدی  کنهدمی پایدار تقویت ةکیفیت زندگی بالا و توسع

 مهی شهودپایهدار  ةههای توسهعساماندهی شهاخص عوامل ترینتبدیل به یکی از مهم خلاقیت اصول،

 سهطح و خلّاقیهت بهین ارتبهاط(. در این رابطهه، 00 ، ص.0939، موسوی و باقری کشکولی، ضرابی)

 و سهرزمینی ةتوسهع اهمیت و نقش شناخت حرکت به سمت مدیریت شهری خلاقانه، شهری، ةوسعت

                                                 
1. Bronson & Merryman 

2. Berridge 
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، 0)کاسهتا، سهیگزاس و رولهدا صهور  مهی گیهرد اقخله ةطبق جذب از طریق رقابت قدر  افزایش

منجهر  مرفیت تحمهل و استعداد های کلیدی فناوری،ا شاخصفلوریده دیدگابر اساس (.5 ، ص.5113

و  (5115)فلوریهدا،  را فراهم می آورنهد خلاق ةطبق جذب برای لازم شرایط کهده شمراکزی  مهور به

 - اسهتعدادهای بهالقوه کهه شهوندمی مراکزیجذب  فزاینده طور ها بهشرکت بر همین اساس نهادها و

 بهه انهدازه همهان بهه رونهق بهرای اقتصاد پویایی ،مراکزدر این  که چرا دارند؛ -نیروهای انسانی خلاق

 رشهد و فنهی عاملهان ایجهاد تغییهرا  عنهوان بهه خلهاق ةطبقه ةتوسع و حفظ جذب، برای ما یتوانای

ایهن (. 5111)فلوریهدا،  دارد بستگی جالب، متنوع و پایدار  هایمحیط تکنولو ی و بخش در اقتصادی

ن، )دارچهن، سباسهتی کید دارندل موثر در جذب افراد بااستعداد تأعنوان یک عامطبقه بر کیفیت مکان به

   (.  552، ص.5101، 5تریمبلی و گابریل

چهون تمرکهز، تنهوع، سهطح تحمهل، اعتبهار  های خلاقیاستراتژیبرای بالا بردن کیفیت یک مکان 

روابهط انسهانی ۀ گسترد ةتوسع عاملتمرکز، جمعیت زیاد  . در مؤلفةدارند نقش مهمیشهری و پویایی 

هها، کارآفرینهان، تنهوع )خهانوادهتنوع، جمعیهت مدر  .شودحجم زیادی از اطلاعا  و افکار می و تبادل

-مهی ههای گسهترده یک شهر منجر به نوآوریدر  غیره( ن، سالمندان، دانشجویان و هنرمندان، مهاجرا

اه دارنهد. حهل بسهیاری های جدی را نیز به همرهای خلاق، چالشبا این حال همواره استراتژی  .شود

ی اجتماعی و فرهنگهی )یعنهی از دسهت رفهتن شخصهیت هاها و چشم پوشی از چالشاز این چالش

(. 90-93 ، صهص.5111،  9)سهیبل پایدار شههری اسهت ةتوسع رایفرهنگی شهر( یک تهدید جدی ب

می گذارد و پرور  مجهدد خلاقیهت ای بر روی نابودی خلاقیت در یک شهر اثر گاهی تأثیرا  منطقه

ههای برید و مسهائلی چهون نهابراشهو تواند باع  تشدید شهکاف اجتمهاعی و اقتصهادی موجهودمی

محیطهی را بهه ههای زیسهتای و افزایش بحرانقوارۀ منطقهة بیمسکن، توسع ةاجتماعی، افزایش هزین

بلکهه تهدیهدی بهالقوه بهرای  ،پایدار شهری را با مشکل روبرو می سهازد ةتنها توسع نه وجود آورد که

 (.  10 ، ص.1510، 0)آودیا و ریدر پایداری خلاقیت در یک شهر است

                                                 
1. Costa; Seixas and Roldão 

2. Darchen, Sebastien , Tremblay and Gabrielle 

3. Siebel 

4. Audia & Rider 
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منجهر های انسانی و اجتمهاعی جامعهه عنوان سرمایهة خلاق بهبه کارگیری طبقدر نتیجه باید گفت 

ن مهی ة آن بهبود کیفیت زنهدگی سهاکناهای شهری خواهد شد که نتیجبه نوآوری و ابدعا  در محیط

کهار بگیهریم، ههای پایهداری شههر بهه های شهر خلاق را در تمهام شهاخصفهلؤباشد. حال اگر این م

بسترهای حرکت به سمت تحقق شهر خلاق فراهم خواهد شهد کهه در ایهن رابطهه، رقابهت و توافهق 

پایدار شههری و رسهیدن  ةرنگی به عنوان موان  دستیابی به توسعپذیری و کشمکش و همعوامل تحقق

 (.52 ، ص.0935)محمدی،  (9 )شکل به شهر خلاق محسوب می شوند 

 

 

 

 

 

 

 
 حورهای اكولوژی شهری در رسيدن به شهر خلاق و پایدارینقش م -3شکل 

 0931: نگارندگان، مأخذ

 تحقيقهای یافته .5

 پایدار ةتوسعسطح بندی شهرهای استان یزد در شاخص های  .1. 5

جمعیتهی، اجتمهاعی،  ههای مختلهفشاخص بخش  11به منظور سطح بندی شهرهای استان یزد  

یافتهه  .بررسی شهده اسهتگی، زیربنایی و حمل و نقل و ارتباطا  درمانی، فرهن –اقتصادی، بهداشتی 

خیلی ةدرصد از جمعیت شههری اسهتان در سهطح توسهع 2/20شهر یزد با دارا بودن  دهدها نشان می

دلیهل  کهههها جایگهاه مناسهبی نداشهته شهر یزد  در بعضی از بخش با این حال برخوردار قرار گرفت.

امها در مجمهوع شههر یهزد بهه دلیهل  ،اسهت معیت زیاد ایهن شههرجاصلی این امر مشکلا  ناشی از 

های تاریخی، سیاسی، اداری، فرهنگی و جاذبه های طبیعی و انسهانی و تمرکهز مرکزیت استان و زمینه

 قرار گرفته است. ها از برخورداری از این شاخص بالاییة نهادها و سازمان ها در رتب
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درصهد از  3/01برخهوردار   ةرگیهری در سهطح توسهعشهرهای میبد، تفهت و اردکهان نیهز بها قرا

 0932درصهدی جمعیهت شههر میبهد در سهال  1/51جمعیت شهری استان را دربرگرفته اند. افهزایش 

ن، عیهت، میهزان باسهوادان، تعهداد محصهلامنجر به بالا رفتن میزان نرخ رشهد جم 0931نسبت به سال 

اد پزشهکان و در مجمهوع افهزایش در اکنهر تعداد شاغلان، تعداد واحدهای خهدماتی و تولیهدی، تعهد

است و همین عوامل منجر به قرارگرفتن این شههر در جایگهاه دومهین شده های مورد مطالعه شاخص

 شهر استان شده است. 

بها دارا بهودن  درصهد از  30/01بفروئیهه  -شهاهدیه  -بهافق -حمیدیا –ابرکوه  –شهرهای مهریز 

 اند.      سط قرار گرفتهجمعیت شهری استان در سطح توسعه متو

مروسهت و  -زارچ –اشهکذر  –یعنی سطح محروم شامل شههرهای ههرا   ،گروه چهارم توسعه

 اند. از جمعیت شهری استان را شامل شده 1/1بهاباد  است که 

 50ای کهه از بهه گونهه ،خیلی محروم قرار دارنهد ةدرصد زیادی از شهرهای استان در سطح توسع

 انهددر ایهن سهطح از توسهعه قهرار گرفتهه درصد از جمعیت شهری استان 13/9با شهر   1شهر استان 

دهد اکنر شههرهای اسهتان در سهطو  . توزی  فضایی سطو  توسعه نیز نشان می(0)شکل  (9 )جدول

 محروم و خیلی محروم هستند. ةتوسع
 

 پایدار ةتوسعهای بندی شهرهای استان یزد به لحاظ شاخصرتبه -3جدول 

 0931گارندگان، مأخذ: ن
 سطح توسعه ميزان تاپسيس نام شهر سطح توسعه ميزان تاپسيس نام شهر رتبه

 9153/1 زارچ رخوردار بخیلی  3501/1 یزد 0

 1121/1 میبد 5 محروم

 برخوردار

 5111/1 مروست

 5190/1 بهاباد 1901/1 تفت 9

 0321/1 احمدآباد 1103/1 اردکان 0

 خیلی محروم

 2913/1 مهریز 2

 متوسط

 0191/1 عقدا

 0010/1 مهردشت 2510/1 ابرکوه 1

 1111/1 ندوشن 0191/1 حمیدیا 1

 1210/1 نیر 0210/1 بافق 1

 1511/1 خضرآباد 0013/1 شاهدیه 3

  0090/1 بفروئیه 01
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 3ادامه جدول 

 سطح توسعه ميزان تاپسيس نام شهر سطح توسعه ميزان تاپسيس نام شهر رتبه

 9511/1 ا هر 00
  محروم

 9020/1 اشکذر 05

 103/1 (C.Vضریب پراکندگی)

 

 بر اساس مدل تاپسيس  پایدار ةتوسعهای ی شهرهای استان یزد به لحاظ شاخصبندرتبه -4 شکل

 0931: نگارندگان، أخذم
 

مضاعف شهرهای بزر  و عدم توجهه بهه شههرهای کوچهک بهوده بهه  ةآمار و ارقام بیانگر توسع

 ؛اسهتان شهده اسهت ةپیرامونی در پهنه –گیری الگوی مرکز ای منجر به شکله ای که چنین توسعهگون

تر شهویم شههرها یعنی هر چقدر به طرف شهرهای بزر  به لحا  جمعیتی، اداری و اقتصادی نزدیک

 بیشتری برخوردارند. امکانا  و خدما  شهری  ازتر و با توسعه یافته

 و گرفتهه قهرار اسهتان شههری سلسله مراتهب نظام اول بةمرت در عیتجم نفر 253119 با یزد شهر

 شههر دومهین عنوانبه میبد شهر  .ده استکر متمرکز خود در را استان شهرنشین جمعیت درصد 2/20

 و گرفتهه بهر در اسهتان را شههری جمعیت درصد  91/1جمعیت،  نفر 11105 معادل جمعیتی با استان
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 اختلهاف رسد کههمی درصد 5/01به  استان شهرنشین جمعیت کل از یزد و میبد جمعیتی سهم اختلاف

 شههر دومهین برابهر  2/1شههری  اسهتان  نظام در شهر عنوان اولین به یزد، عبارتی به .می باشد زیادی

 نمایهانگر وجهود رقهم است. این داشته برابر آخر شهر استان )خضرآباد( جمعیت 331)میبد( و  استان

 مرتبهه  از قهانون مهذکور نظهام تبعیهت عدم و استان شهر راتبیمهسلسل ظامن در شهری نخست الگوی

 شههری ههایگهاهسهکونت سطح خدما  و امکانا  شهری در باشد. بر همین اساس توزی اندازه می

 .است رو هایی روبهناهنجاری تعادل و عدم با استان

باشهند بها وجهود مهیام انهداز آن جایی که اکنر شهرهای استان شههرهای کوچهک ،از سوی دیگر

ههای خهدما  ها مانند تراکم مطلوب جمعیت، عدم کمبود در سهرانهبرخورداری در برخی از شاخص

انهد کهه  وجهود مراتب شهری استان بهه دسهت نیهاوردههمچنان جایگاه مناسبی را در سلسله  ،شهری

د  محرومیهت ایهن منهاطق ریزی کشور و منطقهه بهر شهبرنامه ریزی از بالا به پایین در ساختار برنامه

 پیرامونی افزوده است.

بهوده کهه  103/1پایدار در شهرهای اسهتان نیهز  ةهای توسعهای شهری در شاخصمیزان نابرابری

های مختلف توسعه اسهت. ایهن نهابرابری بیانگر واگرایی و عدم تجان  بالا در برخورداری از شاخص

 نیافتگی شهرهای استان شده است.و توسعه ها خود یکی از مواردی است که منجر به محرومیت

پایهدار و تعهداد جمعیهت  ةهای توسهعشاخصتوسعة ضریب همبستگی به دست آمده بین مقدار 

دههد گیهرد. ایهن مسهئله نشهان مهیییهد قهرار مهیأدرصد مهورد ت 33بوده که با سطح اطمینان  121/1

بلکه بهر  ،گیردشهروندان صور  نمیتخصیص مناب  و امکانا  بین شهرها بر مبنای نیازهای جمعیتی 

 ها شکل گرفته است. مبنای عوامل اقتصاد سیاسی و قدر  اداری آن

ههای عظهیم طبیعهی، فرهنگهی، هها و مرفیهتبرداری پتانسهیلبا تمام این تفاسیر، شناسایی و بهره

اند بهه تواندازهای تاریخی و فرهنگی گردشگری برخی از شهرهای کوچک  استان  میانسانی و چشم

 ةبهبود وضعیت مناسب این شهرها کمک کنهد. برخهی از شههرهای اسهتان پتانسهیل بالهایی در توسهع

توانهد بهه های تولیدی کوچک و حمایهت از اشهتغال کشهاورزی مهیکشاورزی دارند که ایجاد کارگاه

ایهن  برخی از، . از سوی دیگرکنداین شهرها کمک توسعة فعالیت های کشاورزی و در نهایت توسعة 

ههای اخیهر تعهداد زیهادی مجوزههای که در سال دارندمزارع انر ی خورشیدی توسعة شهرها قابلیت 

-های مطلوب به نتیجهه نرسهیده گذاریاما هنوز به جهت عدم سرمایه ،شدهقانونی در این زمینه صادر 
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( 2د. شهکل)شهوشهرها  ةتواند منجر به توسعاین بخش می ةاند که با حمایت های بخش دولتی توسع

 دهد.پایدار نشان می ةهای توسعتوزی  فضایی سطو  توسعه را در شهرهای استان به لحا  شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پایدار ةهای توسعمراتبی شهرهای استان یزد از منظر شاخصای سلسلهتحليل خوشه -5شکل 

 0931: نگارندگان، أخذم
 

 هری در شهرهای استان بندی معيارهای خلاقيت شبررسی و رتبه .2. 5

آزمایشهگاهی،  تولیهدی، و صهنعتی علمی، امکانا  از ایهمنظوم فناوری و علم کریدورهای

کهه  هسهتند اطلاعا  و افراد سسا ،ؤم و نهادها ارتباطی، هاییطمح و ها ختزیرسا تحقیقاتی،

 و ههم درنمه نظهام یک براساس و جغرافیایی گسترۀ یک در هانوآوری و ها خلاقیت بر تکیه با

و  نفه ذی ههای طهرف همة مناف  جذب با و شده هماهنگ معین راهکارهای و اهداف با پیوند

 ةو توسهع نهوآوری ارتقای سبب کریدور، در حاضر سسا ؤم و مراکز ها،نسازما بین افزاییهم

 تولیهد، ةتوسهع سهبب نتیجهه در و نهوین فنهاوری با صنعتی هایخوشه ایجاد فناوری، و علوم

شهوند. مهی محور و حرکت به سهمت شههرهای خلهاق دانایی جامعة ایجاد و ملی رفاه ثرو ،
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شهر یزد بها دارا  ،دهدمحور در شهرهای استان یزد نشان میدانایی ةهای جامع بررسی شاخص

ها، واحدهای مراکز رشد متعدد بیشترین میزان اختراعا ، نوآوریو  بودن پارک علم و فناوری

های تحقیقاتی را به خود اختصهاص داده د زیاد محققان، تعداد زیاد طر تحقیق و توسعه، تعدا

 است.  

منظهور  بهه پهارک رسهید. ایهن بهرداریبهره به 0910 سال در یزد شهر فناوری علم و پارک

 مراکز تحقیقاتی، بین فزاییامه ایجاد طریق از پیشرفته هایریفناو سازیتجاری و تولید تسهیل

 مرکهز، کنهار ایهن اسهت. در شده طراحی فناوری بر مبتنی هایشرکت و های آموزشیسسهؤم

بررسهی توزیه   هسهتند. فعهال یهزد شهر در نیز کودکان فناوری علم و پارک و اقبال رشد مرکز

دهد در بین شههرهای های علم و فناوری در سطح شهرهای استان نشان میفضایی چنین پارک

 رشد مرکز یک ، بافق و میبد هر کدام دارایخاتم هرش رشد، مرکز دو دارای ابرکوه شهراستان، 

 .  بوده و شهرهای دیگر استان فاقد مراکز رشد و فناوری می باشند

)دانشگاه یزد، دانشگاه پیهام نهور،  با تمرکز بیشتر در شهر یزد مراکز آموز  عالی متعدد نیز

سسها  ؤو حرفهه ای، مدانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مراکز تربیت معلم، مراکز فنهی 

نفر دانشجو را جذب کرده است که این میهزان  92191، 0932علمی و کاربردی و ...( در سال 

دههد بررسی ارتباطا  )تلفن، اینترنت( نشان مهی است.در حدود سه برابر شهر دوم یعنی میبد 

هرهای کاربر اینترنت خانگی داشته که نسبت به شه 951110، در حدود 0932شهر یزد در سال 

-شبخه در کهه باشندمی علمی مبادلا  اصلی مراکز از گیر است. دانشگاه هااستان بسیار چشم

پژوهشی در شهر یزد  –کنند. وجود مراکز علمی آموزشی می آکادمیک فعالیت و پژوهشی های

 تعهاون، تحقیقها  مرکز بیابانی، و خشک مناطق تحقیقا  مرکز تحقیقا  مهندسی، مانند مرکز

گلین در دانشگاه یهزد، مراکهز پژوهشهی  معماری تحقیقا  مرکز و علوم انسانی قیقا تح مرکز

سسها  آمهوز  ؤهای مهندسین مشاور( و سهایر ممراکز رشد و پارک علم و فناوری )شرکت

ههای کالبهدی شههر و در جراحهی صهانعالی و تحقیق و توسعه منجر به بهه کهارگیری متخص

سسها  آموزشهی و ؤای که ایهن مگونهبه ،ده استش پذیری شهر خلاقتحققحرکت به سوی 

ههای مسهکن های مدیریت شهری )راه و شهرسهازی، شهرکتها، سازمانشهرداری پژوهشی با

 هایکارگاه برگزاری طریق از سطح مختلف همکاری داشته باشند و در ةناممسازان و ...( تفاه



 93                 ...              قخلا شهر پذیری عوامل مؤثر در تحقق ندیب تیاولو       هفدهم                          سال

 

 و پژوهشهی آموزشی ارتباطا  در هااهدانشگ در شده برگزا هایهکارگا در شرکت یا آموزشی و

 ههایگهروه با مهندسی تحقیقا  مرکزبا ایجاد  نیز یزد بگیرند. دانشگاه قرار دانشگاهی مراکز با

 و پژوهشهی های مختلفپرو هتوانسته است با اجرای  مختلف هایبخش پژوهشی در مختلف

 ترککوچ مرکز دو مرکز اینکند.  استان برقرار و معادن فعال صنای  با را مناسبی تعامل اجرایی

دارد.  خهود پوشهش تحت آهن سنگ زغال سنگ و مرکز پژوهشی پژوهشی مرکز عناوین با را

 سهال در پزشکی کشور آموز  مهم هایقطب از یکی عنوان به نیز یزد صدوقی شهید دانشگاه

یهن بوده کهه نتهای  ا مصوب طر  520 و یافته پایان اجرایی  - طر  پژوهشی 39 دارای 0932

. در مطالعا  منجر به شکل گیری مراکز تخصصی درمانی به ویهژه در شههر یهزد شهده اسهت

ویژه شهر یزد به پژوهشی در شهرهای استان به –مجموع می توان گفت مراکز علمی آموزشی 

 بهین ارتبهاط و تعمیق نوآوری و خلاقیت فضای گستر  با تحقیقاتی،ویژۀ  منطقة یک صور 

 جههت در گیهری دولتهی،تصمیم مراکز و تولیدی واحدهای تحقیقاتی، ایهسازمان ها،دانشگاه

 .  کنندمیعمل  محوردانشجامعة کاربردی و  علوم و فناوریتوسعة 

کریدور علم و فناوری در شههرهای اسهتان یهزد کلیهد پرو ۀ برای تحقق این امر به تازگی 

 تولیهدی، و صهنعتی مهی،امکانها  عل از ایمنظومهه فناوری و علم خورده است. کریدورهای

 و سسها ، افهرادؤم و نهادهها ارتبهاطی، ههای محیط و ها زیرساخت آزمایشگاهی، تحقیقاتی،

 یک براساس و جغرافیایی گسترۀ یک در هانوآوری و هاتخلاقی بر تکیه که با هستند اطلاعا 

-فطر مةه مناف  جذب با و شده هماهنگ معین راهکارهای و اهداف با پیوندمو ه نظام مدرن

 ارتقهای سهبب کریهدور، در حاضهر سسا ؤم و مراکز ها،سازمان بین افزاییو هم نف ذی های

 سهبب نتیجه در و نوین فناوری با صنعتی های خوشه فناوری، ایجاد و علوم توسعةو  نوآوری

شهوند  یمه و تحقهق شههر خلهاق محهور دانهایی جامعة ایجاد و ملی رفاه ثرو ، تولید،توسعة 

  .(1و  1 شکل)( 0)جدول 
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 های شهر خلاقشاخص درمراتبی شهرهای استان یزد ای سلسلهتحليل خوشه  -6 شکل

 0931: نگارندگان، أخذم
 

 بندی ميزان خلاقيت شهرهای استان یزد بر اساس مدل تاپسيس.رتبه -4جدول 

 0931مأخذ: نگارندگان، 

 نام شهر رتبه
ميزان 

 تاپسيس

سطح 

 توسعه
 شهر نام رتبه

ميزان 

 تاپسيس

سطح 

 توسعه

 3910/1 یزد 0

خیلی 

 برخوردار

  9100/1 اشکذر 09

 5052/1 بهاباد    00 3950/1 میبد 5

 محروم
 0151/1 مروست 02 3102/1 تفت 9

 0003/1 نیر 01 1315/1 اردکان 0

 0911/1 احمدآباد 01 1591/1 مهریز 2

 1951/1 ابرکوه 1
 برخوردار

 0532/1 مهردشت 03

 1399/1 ندوشن 51 1001/1 شاهدیه 1 

 2131/1 زارچ 3

 متوسط

 1152/1 خضرآباد 50

 0219/1 بافق 01

 0900/1 هرا  00 

 0012/1 بفروئیه 05

 110/1 (C.Vضریب پراکندگی)
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 های خلاقيت بر اساس مدل تاپسيسشاخصدر بندی شهرهای استان یزد هرتب -7شکل 

 0931: نگارندگان، أخذم

 

با اسـتفاده از مـدل  استان یزد پذیری شهرهای خلاقهای عوامل مهم تاثيرگذار در تحققاولویت . 3. 5

ANP   
ای مهم در تدوین راهبردهای ساماندهی شهرهای استان یزد به منظور حرکهت هیکی از گام

ا ثیرگذار خلاقیهت در ایهن شههرهأهای تلفهؤشناسایی م ،به سمت تحقق پذیری شهرهای خلاق

عنهوان بهه شهرهای استان یهزدهای شهر خلاق برای بندی شاخصاولویت است. در این رابطه،

ة شهود. شهبکای طراحهی مهیبه همین منظور برای آن شبکه در نظر گرفته شده ومعیار کنترلی 

 ةسهرمای نهوآوری، ههایهاست. شاخصرون این خوشهها و اجزای دشده شامل خوشهطراحی

بهه  ی اسهتانعوامل مهم در خلاقیهت شههرهاازکیفیت زندگی سانی خلاق، ان ةاجتماعی، سرمای

هها، گروههی بهین عناصهر و شهاخصکه با ایجاد ارتباط درون گروهی و بهرون روندشمار می
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 شده استها در افزایش میزان خلاقیت در شهرهای استان مشخص تاثیرا  هر یک از شاخص

 (.1 )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

انسهانی و  ةاجتمهاعی، سهرمای ةهای نهوآوری، سهرمایخوشه شامل خوشهمعیارها در چهار 

-قرار گرفتهه ،تعدادی عناصر تاثیرگذار می باشنددربرگیرندۀ ها کیفیت زندگی که هر یک از آن

هها نیهز وابسهتگی وجهود دارد گروهی، در بین خوشههای که علاوه بر ارتباط دروناند به گونه

 .(3)شکل  (2)جدول 
 

 هازوجی و وزن خوشه ةاتریس مقایسم  -5 جدول

 0931مأخذ: محاسبا  نگارندگان، 

 عنوان
وزن  معيارهای اصلی

 نسبی

وزن 

 كيفيت زندگی انسانی ةسرمای اجتماعی ةسرمای نوآوری نهایی

 032/1 210/1 150/5 119/9 151/5 0 نوآوری

 510/1 119/1 913/5 913/5 0 150/5 انسانی ةسرمای

 پذیری شهر خلاقهای تحققی و برون گروهی بين عناصر و شاخصارتباط درون گروه -8شکل 

 0931دگان، مأخذ: نگارن
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 5ادامه جدول 

 وانعن
وزن  معيارهای اصلی

 نسبی

وزن 

 كيفيت زندگی سرمایة انسانی سرمایة اجتماعی نوآوری نهایی

 550/1 101/1 050/5 0 911/5 101/5 سرمایة اجتماعی

 019/1 221/1 0 021/5 192/5 912/0 کیفیت زندگی
 

 های شهر خلاق در شهرهای استان یزدوزن معيارها برای شاخص -9شکل 

 0931رندگان، : نگاأخذم
 

ماتری  زوجی به دست آمده است.  ةها از طریق مقایس( وزن نسبی خوشه2مطابق جدول)

. دههدرا نشان می jبا توجه به ستون  iلفه در سطر ؤاهمیت نسبی م aijنمرۀ در ماتری  زوجی 

لفهه و ؤاهمیهت برابهر دو مۀ دهندیک نشاننمرۀ کند که را مشخص می =wi/wj aijبه عبارتی 

عناصهر داخهل ههر خوشهه  ةاست. سپ  مقایس jلفه مؤبر  iبرابر با اهمیت خیلی زیاد  3ره نم

در گام بعدی وزن نسبی عناصر ماتری  محاسهبه و در نهایهت عناصهر جهدول  .گیردانجام می

ها ممکهن اسهت بهه عناصهر سهایر شوند. با توجه به اینکه برخی عناصر درون خوشهنرمال می

زوجهی  ةدر این صور  با توجه به معیارههای کنتهرل مهاتری  مقایسه ها وابسته باشند،خوشه

آید شده و عناصر ماتری  دو به دو با هم مقایسه می شوند و وزن ماتری  به دست میتشکیل

شود و سهوپر بعد، سوپر ماتری  نرمال می ةشود. در مرحلو نتیجه وارد سوپر ماتری  اولیه می

زنی است و نهایتا جههت همگهرا شهدن سهوپر مهاتری  ماتری  حاصل از آن سوپر ماتری  و

در آخهرین مرحلهه  رسند تا همگهرا شهوند.وزنی، عناصر موجود در معیارها آنقدر به توان می

نتهای   .ها و سوپر ماتری  حد وزن عمومی، وزن نهایی معیارها محاسبه شده استوزن خوشه

ثیر را در حرکت یک شههر أترین تدهد، معیار نوآوری بیشحاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می
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بنیان، های دانشهای تعداد شرکتبه سمت شهر خلاق در استان یزد دارد. در این میان شاخص

بیشترین نقهش را در تحقهق شههر  550/1و  519/1های صنعتی به ترتیب با میزان تعداد خوشه

ویهژه تعهداد لهاق، بههههای انسهانی خبعد سرمایه ةخلاق در شهرهای استان یزد دارند. در مرتب

پذیری شهرهای خلاق و بهبهود مسهائل نخبگان علمی در شهرهای استان نقش مهمی در تحقق

 ویژه در شهرهای کوچک استان  دارند. شهری به
 

 های تحقق شهر خلاق در شهرهای استان یزدوزن نهایی معيارها و شاخص -6 جدول

 0931خذ: محاسبا  نگارنده، مأ

 تحقيقی هاشاخص معيارها
وزن 

 عمومی

وزن خوشه 

 ها

 وزن

 نهایی 

وزن 

 متوسط

انسانی  ةسرمای

 خلاق

 109101/1 510/1 011/1 تعداد فرهیختگان و هنرمندان

51900/1 

 151155/1 510/1 015/1 مدیران متخصص

 150105/1 510/1 135/1 کارشناسان متخصص

 109900/1 510/1 120/1 تعداد دانشجویان

 191911/1 510/1 001/1 تحصیلا  عالی شاغلان دارای

 125139/1 510/1 519/1 تعداد نخبگان علمی

 199001/1 510/1 051/1 مهاجرین وارد شده برای تحصیلا  عالی

 155012/1 510/1 112/1 میزان تراکم جمعیت

 151310/1 510/1 000/1  پرور  فکری کودکان و نوجوانانکانون 

 نوآوری

 159232/1 032/1 050/1 دهای تحقیق و توسعهتعداد واح

99210/1 

 101151/1 032/1 131/1 تعداد محققان

 191001/1 032/1 035/1 تعداد صنای  با فناوری بالا

 191511/1 032/1 011/1 تعداد اختراعا 

 193212/1 032/1 519/1 های دانش بنیانتعداد شرکت

 195212/1 032/1 011/1 تعداد مؤسسا  فرهنگی فعال

 100002/1 032/1 500/1 علم و فناوری تعداد مراکز

 109111/1 032/1 550/1 های صنعتیتعداد خوشه

 101991/1 032/1 130/1 فرهنگی و هنری یهاجشنواره

 101111/1 032/1 111/1 های اندیشهکانونتعداد 

 151301/1 032/1 091/1 های تحقیق و توسعهفعالیت
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 6ادامه جدول 

 های تحقيقشاخص معيارها
وزن 

 عمومی

وزن خوشه 

 ها

 وزن

 نهایی 

وزن 

 متوسط

سرمایة 

 اجتماعی

 191195/1 550/1 011/1 مشارکت اجتماعی

51100/1 

 101011/1 550/1 502/1 علاقة فراوان به جامعه

 102313/1 550/1 510/1 اعتماد اجتماعی

 125115/1 550/1 591/1 ها و فضاهای شهری مؤثرمکان

 101335/1 550/1 019/1 تعاون و همیاری

 103121/1 550/1 503/1 مشارکت در شبکة روابط اجتماعی

 کیفیت زندگی

 109220/1 019/1 591/1 فرهنگ و گردشگری

01210/1 

 192091/1 019/1 035/1 اوقا  فراغت

 199115/1 019/1 010/1 وضعیت زیست محیطی

 101931/1 019/1 523/1 اقتصادی وضعیت

 152520/1 019/1 091/1 وضعیت کالبدی
 

 هاپيشنهادگيری و نتيجه. 6

پایدار بهه منظهور رشهد و  ةهای توسعدهد هر چند شاخصهای این پژوهش نشان مییافته

-ها بررسهی مهییافتگی شهرها بر مبنای آنشهرها دارای اهمیت زیادی هستند و توسعه ةتوسع

مطلوب شهر و تحقهق مهواردی چهون شههر توسعة توانند به ها زمانی میاما این شاخص ،دشو

های شهر خلاق نیز به کار گرفته شوند و هرگونه جراحهی لفهؤکه مشوند سبز، شهر سالم منجر 

ها باشند. بر این اساس بها بررسهی اکنهر های کلیدی آنلفهؤکالبدی در سطح شهرها بر مبنای م

توان به این نتیجهه رسهید کهه در صهور  بهه شهری شهرهای استان یزد می ةهای توسعپرو ه

 د.شوق پذیری شهر خلاق هموار میکارگیری مدل پیشنهادی زیر مسیر تحق

اقتصهادی،  ةلفهؤپایهدار روابهط متقابهل سهه متوسهعة  ةبر اساس مدل پیشنهادی در چرخه

خهدما  و  ةوزیه  عادلانهپهذیری و تپذیری، زیسهتمحیطی منجر به تحملاجتماعی و زیست

ند که در صهور  بهه کهارگیری عوامهل نههادی، تکنولهو یکی و انسهانی، شوامکانا  شهر می

و  این پایداری صرفا بها رویکهرد اقتصهادی از آن جایی که اما ،دشونپایداری شهرها محقق می

محیطی، گستر  ساخت و های زیستمنجر به افزایش آلودگی استکسب منفعت بیشتر بوده 
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به منظور  اراضی شهری ایهای سلیقهشهرسازی و معماری، واگذاری ةسازهای برخلاف ضابط

خلهاق(،  ةانسانی )طبقه ةهای سرمایلفهؤبوده است که با به کارگیری م غیره افزایش تولیدا  و

تهوان بهه اصهلا  و های علمی )مدیریت دانش( میاجتماعی )مشارکت مردم( و سرمایه ةسرمای

 .(01موارد پرداخت )شکل  ساماندهی این
 

 پذیری شهر خلاق در شهرهای استان یزدمدل پيشنهادی تحقق -11شکل 

 0931: نگارندگان، أخذم

 

برای ها مستقیمی با حرکت شهر ةپایدار شهری رابط ةرسیدن به توسعتوان نتیجه گرفت می

ت خهود بهه رسیدن به شهر خلاق دارد. هدف از ساخت شهر خلاق، فکر کردن به محل سکون

توانند در ایجهاد یهک مکهان مطلهوب بهرای عنوان یک اثر هنری است که در آن شهروندان می

جمعیت در بهین  بیشترین تراکم دهدها نشان میزندگی تعامل و همکاری داشته باشند. بررسی

نفهر  1/0و کمترین تراکم مربوط به شهر نیهر بها  1/95شهرهای استان یزد متعلق به شهر یزد با 

ههای دههد شهاخصنشان مهی هابندی شاخصی رتبههابررسیباشد. نتای  ر کیلومتر مرب  مید

-پایهدار شههری در شهکل ةهای توسعثیرا  بیشتری نسبت به شاخصأشهر خلاق به مراتب ت
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پایدار بهه  ةای که معیارهای توسعاند به گونهگیری شهرهای خلاق در شهرهای استان یزد داشته

شههر یهزد بها دارا  گفتتوان اند. میهای شهر خلاق عمل کردهساز شاخصنهعنوان بستر و زمی

گیهری از انهر ی ههای خورشهیدی، بهادی، پایدار )بههره ةهای توسعبودن میزان بالای شاخص

تمرکز جمعیت، تمرکز ساخت و سازها، سطح بالای مراکز آموزشی، فرهنگی و ...( و همچنین 

 ةفناوری، مراکز رشد، توسع های علم ورهای شهر خلاق )پارکقابلیت و توانایی بالقوه در معیا

های مختلف و ...( قابلیت حرکهت بهه سهمت ن رشتهاگیری از متخصصارتباطا  مجازی، بهره

گیهری شههر دانهش و خلاقیهت و شهکل ةداراست و بالتب  توسهع هایجاد شهر خلاق را در آیند

ها بهه حرکهت پیرامون این شهر و تشویق آنیر خود را بر شهرهای أاولین تا در این شهر خلاق

بها شههرهای  (00شکل )چرا که بر اساس  ؛خلاق خواهد گذاشتشهر در راستای شکل گیری 

-در بخهش زیهادیهای پتانسیل دارای اندک از شهر مرکزی )شهر یزد(فاصلة جمعیت زیاد در 

 باشند.می های مختلف

 با شهر مركزی )شهر یزد(های شهرهای استان و همجواری پتانسيل -11 شکل

 0931، کلوان مهندسین مشاور: أخذم
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های موجود در شهرهای استان یهزد پتانسیلبا توجه به مدل پیشنهادی و همچنین بر اساس 

های جاری و زیرسهاخت مراکز مهم فعالیتی مبتنی بر فعالیت دپذیری شهر خلاق بایبرای تحقق

تلها  ی ریف شود. در سازمان فضایی پیشنهادهای آتی تعهای موجود با لحا  نمودن فرصت

بر ساماندهی وض  موجود و هدایت فضایی کالبدی در آینده مورد تاکید است. در این سازمان 

هها شده برای بخهشبخش تقسیم کرد. نقش تعیین 2فضایی شهرهای مهم استان را می توان به 

 ،ها از طریق بخهش مرکهزیشهای جاری هر شهر خواهد بود. ارتباط بین بخبر اساس فعالیت

باشد و این بخش نقش مرکز ثقل )هم هندسهی و ههم فعهالیتی( را ایفها یعنی کمربندی یزد می

ای شههر های توسعهمندی شهرهای کوچک از توانها و بهرهکند. برای پخش فضایی فعالیتمی

نهد تواپذیری شهرهای خلاق در استان گستر  خطی میمرکزی جهت حرکت به سمت تحقق

 امواج این توسعه را به خوبی گستر  دهد.

-پذیری شهر خلاق در هر منطقه مبتنی بر تعریف مراکهز و پهنههتحققتوان نتیجه گرفت می

تنوع مراکز اصلی رشهد و  ،باشد. به عبارتی دیگرهای شهر خلاق میلفهؤهای با قابلیت بالای م

پایهدار و  ةههای توسهعلفههؤگیهری از مها با سایر مراکز پیرامهونی در بههرهچگونگی ارتباط آن

 ةهای توسهعلفهؤها در تمام مها و شباهتاین تفاو  است.شهرهای خلاق خاص همان منطقه 

پایدار و شهرهای خلاق وجود دارد. از جمله نکا  منبت در مقیهاس جههانی توجهه ویهژه بهه 

هها و باشهد تها زمینههمیها در قالب این الگو پایدار و سازماندهی فضا و فعالیتتوسعة الگوی 

 ؛دشهوپذیری شهر خلاق فراهم بسترهای لازم برای اصلا  این اصول و حرکت به سمت تحقق

پایهدار  ةهای توسهعصپذیری بیشتری نسبت به شاخهای شهرهای خلاق انعطافزیرا شاخص

ه دهنهد و صهرفا بهکیفی مدنظر قهرار مهی ةدارند و مسائل موجود در منطقه را با رویکرد توسع

ههای گزینهی فعالیهتصهنعتی و مکهان ةکنند و همین امر به طور منال در توسعرشد توجه نمی

اقتصادی منطقهه توجهه  ةاقتصادی در شهرهای منطقه نه تنها به رشد این صنای  به منظور توسع

رشد این صنای  در محهیط زیسهت و جلهوگیری از ناشی از ثیرگذاری پایین أبه تبلکه  ،شودمی

 شود.محیطی و تخریب اکوسیستم منطقه نیز توجه میهای زیستگیگستر  آلود

های شهر خلاق در شهرهای اسهتان یهزد در ابعهاد مختلهف خصعلاوه بر موارد فوق در شا

ههای مردمهی، چگهونگی چهون مشهارکت یبه موارد غیره حیطی وماجتماعی، کالبدی، زیست
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لاقیت در قالب اختراعها  نیهز توجهه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و سایر مراکز نواوری و خ

تهوان شههرهای متناسهب بها ای است که میپیش بینی توسعه به گونه ،بنابراین د.شواساسی می

. در کهردیکدیگر را در یک هسته قرار داد و از تمرکززدایی حول یک محور خاص جلوگیری 

مهورد نیهاز  سهتانشههرهای اهایی در سهطح به منظور تحقق این توسعه تدوین طر این راستا 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاین طر  ةاست از جمل

 .طراحی فضاهای شهری به منظور افزایش کیفیت زندگی در شهرهای استان -0 

بررسی عوامل موثر در نشاط اجتماعی در شهرهای استان و تهدوین راهبردههایی بهرای  -5

 .ای اجتماعیهایجاد نشاط اجتماعی به منظور افزایش سرمایه

های جام  و تفصیلی شهرهای استان با رویکهرد های ویژه در راستای طر تدوین طر  -9

   .شهری به منظور ارتقای سیما و منظر شهری در شهرهای استان ةمدیریت یکپارچ

علم و فناوری در استان و بهه  ةای در شهرهای مستعد توسعخوشه ةسنجی توسعامکان  -0

خوشهه  ،گردشهگری ةخوشه ،صهنعتی ةماننهد خوشه بندی مراکزخوشه ةنامشیوهتهیة دنبال آن 

 .پذیری شهرهای خلاقمبتنی بر اهداف تحقق علم و فناوری ةخوش ،سلامت

 نامهكتاب
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