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 اشتهارد تهران ۀتحلیل ساختار خالقیت و موانع توسعۀ خالق در منطق

 افسون حمیتی واقف
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ای،ریزی منطقهبرنامه کارشناسی ارشد

Afsoon.vaghef@gmail.com 

 

 چکیده

 

تقویت . ه مفهوم پدیدار شدن رشد اقتصادی، افزایش رفاه و وفور حس رضایتمندی مردم دانستتوان بتوسعۀ خالق را می

همانطور که ارجمند داشتن مردم، جو . ستدر راستای افزایش رشد اقتصادی ۀ خالقبنیان، نشانۀ تالش منطقصنایع دانش

ونقل و پویایی مراکز تفریحی، نشان از حمل صمیمانه و به دور از تبعیض شهر، اهمیت دادن به محیط زیست، افزایش کیفیت

های ای، مبارزه با خروج سرمایهپذیری منطقهعواملی چون دغدغۀ ایجاد رقابت .توجه به حس رضایتمندی شهروندان دارد

ه کبا وجودی . ریزان را به مبحث توسعۀ خالق معطوف داشته استهای زیست محیطی، توجه برنامهانسانی از کشور و نگرانی

های مهاجرتی مختلف شغلی، تحصیلی و استان تهران قابلیت رشد اقتصادی را به یمن وجود چندین شهرک صنعتی و جاذبه

هایی از افراد تواناست که خود پرورده المللی برخوردار نبوده و سالیانه شاهد خروج دستهداراست، از رقابت پذیری بین تفریحی

های منطقۀ خالق مشروط به بررسی یدن استان تهران به رقابت پذیری و حفظ سرمایهتحلیل موانع موجود در راه رس. است

توان گفت که شرایط حاکم بر صنایع استان، نظیر ارزش می. همزمان مشکالت اجتماعی و صنعتی موجود در منطقه است

 از این رو شهرک. عامیت دارد گذاری، نسبتاًهای صنعتی، سطح تکنولوژی و سرمایهصادرات مستقیم و ارزش افزودۀ کارگاه

صنعتی اشتهارد ، که تعداد زیادی از صنایع مختلف را در خود جای داده و در نزدیکی شهر تهران قرار گرفته، به عنوان نمایندۀ 

به این ترتیب با هدف دستیابی به خالقیت در وجه توسعه بخش آن در تهران، با روش تحقیق کیفی  . صنعت بررسی شده است

در نتیجۀ تحقیق . ها تحلیل گشته استمی و به کمک پرسشنامه، موانع شناسایی شده، وضعیت منطقه و علت کاستیو ک

اینها در . های نرم یا اجتماعی مورد نیاز منطقۀ خالق دچار ضعف و نقصان شدید استمشخص شد که بسیاری از زیرساخت

مدهای اندک صنایع، باعث نارضایتی و خروج افراد توانا و مستعد ماندگی ودرآکنار عوامل زیادی مثل سطح پایین علمی، عقب

 .شده است

 های نرمبنیان، زیرساختتوسعۀ خالق ، منطقۀ خالق، طبقۀ خالق، صنایع دانش: واژگان کلیدی 
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پویا ر طول تاریخ دو آنچه شهرها را . ناپذیر آیندۀ ما هستندتوان گفت که شهرها جزء جداییبا نگاهی به رشد شهرنشینی می

ساخته است عناصر فعال شهر نظیر بازار کار، تجارت و مراکز تولیدی، هنرمندان، روشنفکران، دانشجویان، مدیران و کارگزاران 

بنابراین شهرها و آیندۀ ما نیاز ( 6991، 691دانش شهر . )برندهای خود از خالقیت بهره میند؛ که برای فعالیتابودهقدرت 

ارزه ای، مبپذیری منطقهۀ ایجاد رقابتعواملی چون دغدغعالوه بر این نیاز دیرینه به خالقیت، . قیت خواهد داشتمبرمی به خال

مبحث توسعۀ خالق معطوف داشته ریزان را به های زیست محیطی، توجه برنامههای انسانی از کشور و نگرانیبا خروج سرمایه

های مهاجرتی مختلف شغلی، به یمن وجود چندین شهرک صنعتی و جاذبه هکاستان تهران با وجودی  برای نمونه، .است

ی گروهالمللی برخوردار نبوده و سالیانه شاهد خروج داراست، از رقابت پذیری بینرا قابلیت رشد اقتصادی  تحصیلی و تفریحی

 .از افراد تواناست که خود پرورده است

شناسایی شده و جنبۀ  های مناطق خالقمنطقۀ مادرشهری امریکا، نشانه 05تحقیقات فراگیر ریچارد فلوریدا در  در نتیجۀ 

در . و با تکیه بر نظریات فلوریدا مطالعه شده است  ACREاین رویکرد در اروپا با پروژه . اندریزی پیدا کردهکمی و قابل برنامه

از . اند تا بتوانند با دیگر شهرها رقابت کننددهتعداد زیادی از شهرهای اروپایی به دنبال مجموعه شرایط صحیحی بو این پروژه

تغییرات اقتصادی، اجتماعی و ساختار فرهنگی که در تمام دنیا رخ داده ار جمله طرفی شهرها با تغییراتی چشمگیر مواجهند؛ 

راهی . انسیل شهرها استرو شدن با این تغییرات، نیازمند بازسازی همه جانبه و قبل از آن ارزیابی دوبارۀ منابع و پتبهرو. است

شرایط ، فضاسطح کیفیت  باال بردناین است که مناطق با  کند،که نظریۀ خالقیت برای مواجهه با این تغییرات پیشنهاد می

به این معنا که با ارائۀ امکانات زیستی متنوع و کارا، به افزایش ( Makogon, Khadzhynov, 2010. )جذاب و رقابتی ایجاد کنند

مین شده، دیگر افراد توانا نیز مشتاق به زندگی در أبه این ترتیب رضایتمندی آنها ت. دگی افراد توانا پرداخته شودکیفیت زن

تواند محصوالتی با ارزش افزودۀ باال تولید کند، می افراد توانا ۀاین مسئله از آن جهت اهمیت دارد که طبق. دشمنطقه خواهند 

 . منطقه بکشاندها را به گذاران و شرکتو سرمایه

. آیدها و موانع موجود به عمل میدر این مقاله با بررسی منطقۀ اشتهارد تهران از نظر خالقیت، ارزیابی جدیدی از پتانسیل

سازی را از منظری گذاری را برجسته نماید، نیاز به فرهنگهای نیازمند به سرمایهتواند زیرساختنتایج پژوهش پیش رو می

 .ای طرفدار محیط زیست باشدهای منطقهریزیسازد و راهگشای برنامه ای نمایانتوسعه

های منطقۀ خالق مشروط به بررسی همزمان تحلیل موانع موجود در راه رسیدن استان تهران به رقابت پذیری و حفظ سرمایه

نظیر ارزش صادرات  توان گفت که شرایط حاکم بر صنایع استان،می. مشکالت اجتماعی و صنعتی موجود در منطقه است

صنعتی  از این رو شهرک. گذاری، نسبتاً عامیت داردهای صنعتی، سطح تکنولوژی و سرمایهمستقیم و ارزش افزودۀ کارگاه

اشتهارد ، که تعداد زیادی از صنایع مختلف را در خود جای داده و در نزدیکی شهر تهران قرار گرفته، به عنوان نمایندۀ صنعت 

  .بررسی شده است

 :حال دو پرسش مطرح است

 دارد؟آیا تهران خالق است و در مسیر خالقیت گام بر می .6

 تواند مسیر تهران در رسیدن به خالقیت را هموار سازد؟هایی میها و سیاستچه استراتژی .1

لیل و بررسی های منطقۀ خالق در تهران وجود داشته است، به تحای برای پدیدار شدن نشانهبا این فرض که موانع چندگانه

 . شودمنطقه پرداخته می
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 روش تحقیق و مبانی نظری

های پرشماری برای سنجش میزان خالقیت در یک منطقه ست، ریچارد فلوریدا شاخصرغم این که خالقیت مفهومی ذهنیعلی

نقش اساسی ؛ هستند« تحمل»و  «توانایی»، «تکنولوژی»از نظر وی عوامل رسیدن مناطق به توسعه، . معرفی کرده است

همان سرمایه انسانی است  «توانایی»؛ توسط اقتصاددانان برنده جایزۀ نوبل نیز تأیید شده استدر رشد اقتصادی  «تکنولوژی»

عامل کلیدی در قادر ساختن مکان نیز  «تحمل» .خالقانه است یا نه کار آنها شود، اینکهسنجیده میافراد کار فعلی  ۀکه بر پای

 ( 6995فلوریدا،. )تکنولوژی و توانایی است ها برای تحرک و جذب

شود، دیده می 9تا  6های که در جدولچنان. ها پرداخته شده استبرای بررسی وضعیت خالقیت منطقه به بررسی این شاخص

های مختلف حاضر در شهر تا از هویت. اندهای مختلف یک شهر را در جاری شدن خالقیت موثر دانستهها زمینهاین شاخص

های میدانی و ها به تناسب از آمارهای رسمی، بررسیبنابراین هرکدام از شاخص. نوع مشاغل و سطح خدمات آموزشی، تفریحی

 .نفر از دانشجویان ممتاز تهران و صاحبان مشاغل اشتهارد به دست آمده است 155مصاحبه با 

 های تحمل و تنوعها و سنجهشاخص -1جدول 

ل و تنوع
تحم

 

 سنجه شاخص ها

 سال، زندگی شبانه و فرهنگ متنوع 19-11درصد جمعیت   سبک زندگی، کیفیت و امکانات محیطی: شاخص مالیمت

 درصد جمعیت متولد خارج: ذوب فرهنگی شاخص دیگ ذوب یک سوم پایه گذاران شرکت ها خارجی

نفر خوب،  7نفر در هر هزار نفر عالی،  9-8: شاخص بوهمین

 نفر متوسط  4-1

وهمین منطقه نسبت به کل بوهمین کشور، تقسیم بر  درصد ب

 درصد جمعیت منطقه به کل کشور 

این ( ) یک صدم درصد جمعیت) های دیگرگروهشاخص 

 (شاخص در کشور ما نیاز به بومی سازی دارد

همجنسخواه کشور   تقسیم بر کل جمعیت های دیگرتعداد گروه

 تقسیم بر جمعیت شهر تقسیم بر جمعیت کشور

دسترسی سریع به امکانات محیطی با پیاده روی، دوچرخه 

 سواری یا حمل و نقل عمومی
 مسیرها و راه ها، نزدیکی امکانت محیطی به صنایع

 

اند و امکان آن را دارند که انرژی ای پذیرفته شدههر نوع زمینه با أهایی هستند که افراد، تقریبشهرهای بزرگ مکان -

 ه معنایدر گذشته تنوع ب .ای مهم استهبرای فعالیت اقتصادی منطق نیز تنوع. ول کنندخود را صرف ابداعات و تح

در نیرومند سازی  ،خالقیت نقش تنوع و مهاجرت ۀدر نظریاما  .ها و مناطق صنعتی به کار رفته استگوناگونی شرکت

تواند قابلیت میی کنند گذارپایه را هاشرکتکه خارجی به عنوان مثال حضور افراد . ابداع و رشد شهری مد نظر است
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بینی همه شاخصی قوی برای پیش... تعداد نویسندگان، طراحان و . دنتوانایی را افزایش دهزمینۀ رقابتی منطقه در 

 کیفیت محیطی ،اقتصاد خالقدر .است چیز از پایۀ تکنولوژی پیشرفتۀ یک منطقه تا کل جمعیت و رشد اشتغال آن

. توانایی محسوب شده استجذب به عنوان شرطی الزم برای  ،امکانات فرهنگی،  آب و هوا، امکانات تفریحیمانند 

کنند نیاز کارکنان خالق که ساعات طوالنی کار می .شودامکانات محیطی به عنوان منبع کاستن فشار کار دیده می

 (همان منبع)  .فوری به امکانات محیطی دسترسی پیدا کنند دارند تا بتوانند تقریباً

 

 های تواناییها و سنجهشاخص -2جدول 

ی
توانای

 

 سنجه شاخص ها

 ماندن افراد خالق و دانش آموزان فنی و علوم در منطقه افزایش قوی روند مهاجرت به منطقه

 نسبت کارکنان مشاغل خالق به کل شاغالن نیروی کار، طبقه خالق% 90

 النه تعداد کارکنان مشاغل خالق نسبت به سال قبلافزایش سا نرخ رشد سالیانه کارکنان خالق 60-% 15

 برابر فارغ التحصیالن دانشگاه و دبیرستان 1تا  6160جذب 
نسبت مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیالن به دانشجویان و 

 فارغ التحصیالن ساکن 

 تخدام شدگان و مقیمان آنهانسبت کل فارغ التحصیالن به اس حفظ دانش آموختگان رشته های علوم و مهندسی%  15-85

 نفر 6555درصد افراد دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر در هر  جمعیت دارای مدرک لیسانس و باالتر% 10-45

 طبقه بندی مناطق از نظر ابداع و اختراع مرکز اول دارای بیشترین ابداع بودن  0جزء 

 

 ازها جذب استعدادبرای کوشش وسیعی باید . منطقه است توانایی جذب استعداد، عاملی کلیدی در رقابتی بودن -

منابعی مانند تکنولوژی، . ددهمی ءارتقا و تنوع جمعیتی را خواهد بودانجام شود، زیرا در دراز مدت موثر  کشورسطح 

هایی جریانبلکه  ؛های ثابتی نیستندتر تولید مثل زمین یا مواد خام ذخیرهعوامل سنتی مانند دانش و سرمایۀ انسانی،

 (همان منبع) . ناپایدارند
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 های تکنولوژیها و سنجهشاخص -3جدول 

ی
تکنولوژ

 

 سنجه شاخص ها

تمرکز منطقه ای صنعت دارای تکنولوژی ) شاخص تک پل 

 (پیشرفته

درصد بازده صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته : مناطق مادرشهری بزرگ

 کشور    

نسبت مقدار بازده یک : ژی بزرگمناطق کوچک با بخشهای تکنولو 

منطقه مادرشهری به مقدار بازده کشور از صنایع دارای تکنولوژی 

 پیشرفته

 ضرب دو شاخص باال : تک پل 

شاخص تمرکز صنعت تکنولوژی پیشرفته بر اساس شاخص 

 انستیتو میلکن 

درصد بازده واقعی تکنولوژی پیشرفته ملی ضرب در بازده واقعی 

 شرفته برای هر بخش آماری مادرشهریتکنولوژی پی

 درآمد ناخالص تقسیم بر تعداد جمعیت هزار دالر95تا  15درآمد سرانه طبقه خالق 

 

ای صنعت دارای تکنولوژی تمرکز منطقه»ای، از شاخص موسسۀ میلکن، برای بررسی تأثیر توانایی بر درآمد منطقه -

یعنی نه از مناطق . ک پل به دست آمده و جامعیت داردکه از ضرب دو شاخص ت. کنداستفاده می« پیشرفته

و « سطح درآمد سرانه»فلوریدا نیز . های تکنولوژی بزرگکند و نه از مناطق کوچک با بخشمادرشهری طرفداری می

 (همان منبع. ) گزیندساله را برای این منظور برمی 1ای در دوره« تغییر درآمد»

گیری منطقۀ خالق اولویت بندی عوامل خالقیت از نظر تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر شکلیابد آنچه در این میان اهمیت می

برای مثال مشاهده شده است که اگر . کندتاثیر متغیرها بر یکدیگر را معرفی میو  هاضرایب همبستگی شاخص 4جدول  .است

 .اد خواهد شدتکنولوژی پیشرفته در یک منطقه متمرکز باشد، برای افراد مستعد جذابیت ایج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 هاروابط و ضرایب همبستگی شاخص -4جدول 

 ضریب همبستگی شاخص ها

 درآمد با تکنولوژی پیشرفته با شاخص توانایی با

امکانات محیطی تفریحی و آب و  327.0: تکنولوژی پیشرفته 

ضعف )ضعیف و در هم : هوا

سنجش های موجود امکانات 

 (محیطی

، مالیمت، و امکانات محیطی 320.0: آب و هوا

: صنعت تکنولوژی پیشرفته

 مثبت و معنا دار
 320.0: مالیمت 327.0: تنوع

 327.0: تنوع 320.0: امکانات محیطی فرهنگی

: امکانات محیطی فرهنگی رابطه قوی: بوهمین 320.0: مالیمت

32000 

 رابطه قوی: توانایی

بدون : امکانات محیطی تفریحی

 همبستگی

 

 منطقه حلیل ساختارهای خالقیتت: هایافته

از محدودۀ استان تهران خارج شده و بررسی روند تغییرات آن بدون مطالعۀ استان  6995منطقۀ اشتهارد به تازگی و از سال 

ست که حاکم بر کل ها به این مسئله توجه شده است که برخی از آنها شرایطیدر بررسی شاخص. تهران مقدور نخواهد بود

. کل کشور است و برخی دیگر به کیفیت زندگی روزمرۀ افراد توجه دارد و باید در مقیاس کوچکتر بررسی شودمنطقه و یا 

 .های میدانی قابل جمع آوری بوده استها صرفا با بررسیهمچنین اطالعات برخی شاخص

دۀ مورد مطالعۀ ما سازگاری با شرایط و بافت فرهنگی کشور و محدو( همجنسگرایان)« های دیگرگروه»رسد شاخص به نظر می

هایی فراخور وضعیت نماید که به دنبال شاخصدر نتیجه بهتر می. به عالوه در این زمینه آمار رسمی وجود ندارد. نداشته باشد

ا را متفاوت از تعریف فلورید« های دیگرگروه»ها با افراد ساکن و شاغل در اشتهارد، مصاحبه. فرهنگی بافت نمونه موردی باشیم

در اشتهارد خصومت و مقاومت زیادی نسبت به مردم دیگر شهرها  های میدانی مشاهده شد کهدر بررسی .گذاردبه نمایش می

بنابراین . های دیگر در امریکاخورد، تحمل افراد غیر بومی در اشتهارد همانقدر ضعیف است که تحمل افراد گروهبه چشم می

های خالقیت منطقه بررسی در ادامه زیرساخت. رد جایگزین شاخص همجنسگرایی شدمیزان تحمل افراد غیر بومی در اشتها

 .شودمی
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 تحمل و تنوع تحلیل ساختار .1

-دادهنفری استان البرز را افراد غیر ایرانی یا غیر مسلمان تشکیل می 1461069درصد از جمعیت  9199، تنها 95در سال  6-.

ای از فراهم نبودن بستر مناسب نشانه. لی جامعۀ اکثریت در برابر افراد متفاوت باشدای از کم تحمتواند نشانهاین امر می. اند

 .نمایددر حالی که افزایش تحمل به منظور جذب افراد به منطقه ضروری می. های انسانیبرای جذب همۀ انواع هویت

به خوبی در سیلیکون ولی مشغول فلوریدا، اشاره شده است که مهاجران هندی و چینی « شهرها و طبقۀ خالق»در کتاب 

بنابراین . انداما سیاه پوستان نقشی در افزایش تولید منطقه نداشته. ها، خارجی هستندگذاران شرکتفعالیت بوده، یک سوم پایه

 تواند باشد و باید بررسی شود که مهاجران چه سطحی از درآمد ودهندۀ توسعۀ منطقه نمیتعداد باالی مهاجرین تنها نشان

 .قابل ذکر است که در مورد سطح درآمد مهاجران آماری در دست نیست. تحصیالت را دارند و به چه فعالیتی مشغولند

به جز مطالعۀ آماری راه دیگر بررسی این شاخص، جستجوی بنیانگذاران خارجی در شهرک صنعتی اشتهارد است تا مشخص 

هایی دهد که معدود شرکتاما نتیجۀ این جستجو نیز نشان می .شود منطقه در جذب افراد خارجی موفق بوده است یا نه

 .کنندهای خارجی فعالیت میگذار خارجی دارند یا تحت لیسانس شرکتهستند که بنیان

های تحت برخی شرکت. های خارجی در حد همکاری، مشاوره و واردات محصول استها با شرکتسطح همکاری برخی شرکت

پیش از این نیز در . انداند و از ادامه همکاری بازماندهها دچار مشکالت شدهیز بعد از وضع تحریمهای غربی نلیسانس شرکت

 و کشور ما تجاری وضعیت»اسناد آمایش سرزمین به اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی اذعان شده است و بیان شده که 

 و فناوری سطح ارتقاء به چندانی کمک است نتوانسته ودموج المللی بین مناقشات دلیل به خارجی گذاریسرمایه جذب میزان

که همین روند (. 6988نوآوری،  و فناوری تحوالت نگری تهران، آینده استان آمایش برنامه تدوین و تهیه طرح. )نماید آن جذب

 . تغییر مثبتی در این زمینه رخ نداده است 6988در مطالعات میدانی نیز دیده شد و از سال 

( نفر در هر هزار نفر1)رصد بوهمین نسبت به نیروی کار را در نظر بگیریم، طبق شاخص نظریه با میزانی متوسط اگر د 6-1

 0591، شاغلین بخش هنر، سرگرمی و تفریح 95نفر نیروی کار استان البرز در سال  718117به عبارتی از . مواجه خواهیم بود

 :شوداستفاده می  6 فرمول ا کل کشور ازبرای مقایسۀ شاخص بوهمین منطقه ب. نفر بوده است

 

 شاخص بوهمین -1فرمول 

 

 

 

نفری کشور در مشاغل هنر، سرگرمی و تفریح شاغل   70649119نفر از جمعیت  88799، 6995با توجه به این که در سال 

 :اند، حاصل این نسبت برابر است با بوده
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 .افراد نوگرا حضور دارند یعنی در منطقه مورد مطالعه بیش از حد متوسط کشور

شاخص مالیمت باید در شهری که نزدیک به شهرک صنعتی قرار گرفته و نقش اسکان و گذران اوقات فراغت نیروی کار  6-9

. مطرح است از محل پر استرس کار و فعالیت زیرا مسئلۀ دسترسی سریع به این امکانات. خالق را بر عهده دارد بررسی شود

ناتی مثل قرار گرفتن در مسیر جادۀ ترانزیت و نزدیکی به فرودگاه پیام، اشتهارد از نظر خدمات فاصلۀ بسیار علی رغم وجود امکا

این شهر در میان شهرهای استان از این . بردزیادی از سطح یک خدمات یعنی شهر کرج دارد و در وضع نامطلوبی به سر می

طی مصاحبه ( 6988تهران، تحلیل نظام شهری استان،  استان آمایش امهبرن تدوین و تهیه طرح. )گیردقرار می 1نظر در سطح 

منابع انسانی خود را شهرک صنعتی اشتهارد  ،ونقلکه به علت ضعف در سیستم حملآنها بر این عقیده بودند با صاحبان صنایع 

 .های تفریحی مناسب نیز در شهر اشتهارد وجود نداردبه عالوه زیرساخت. است از دست داده

توان می( واحد 411)های خدماتی در اشتهارد موجود است و از تعداد کارگاه مرکز خدماتی 64و  هتل و رستوران 64مجموعاً 

در حالی . ای نیز وضعیت مطلوبی ندارددر سطح بزرگتر، و با فاصلۀ دورتر امکانات منطقه. به وضعیت نامطلوب خدمات پی برد

 5،69سینما  0، با 80مترمربع است، این رقم برای شهرستان کرج در سال  5147شور که سرانه اماکن ورزشی و سینما در ک

 (6988هادی زنوز، مطالعات اقتصادی ساختار بخش خدمات، . )مترمربع بوده است

ون افز .تواند برای اهداف گردشگری مناسب باشدهای باستانی وجود دارد که میدر اشتهارد و اطراف آن نیز آثار تاریخی و تپه

 و تهیه طرح. )اشتهارد برای ایجاد درختکاری و توسعۀ گردشگری مناسب دیده شده استبر این، طبق اسناد آمایش استان، 

از لحاظ موقعیت جغرافیایی قرارگیری اشتهارد در نواحی پایین دست ( تهران، تحلیل محیط زیست استان آمایش برنامه تدوین

 و منابع از زمان استفاده تنظیم در مهمی نقش کند کهدسترسی را فراهم می و اهزیرساخت و دشت اشتهارد، امکان توسعۀ

 .دارد موجود هایجاذبه

دا زمان اختصاص داده شده به موزیک کالسیک از رادیو، یتوان یک جامعه را سنجید؟ فلوراما از نظر فرهنگی چگونه می

-های هنری غیرانتفاعی، نمایش هنر و گروهها و گالریومی، موزههای تلویزیونی مردمی، استفادۀ کتاب از کتابخانه عمایستگاه

 (6995فلوریدا، . )های فرهنگی دانسته استهای موسیقی و دسترسی به فرهنگ را از جمله سنجه

 مکتوب فرهنگ جای به شفاهی فرهنگ به گرایش گویند می نظران ارتباطات صاحب که آنچنان سنتی جامعه هاینشانه از یکی

 دهد ومی نشان را پائینی هایمیزان تئاتر و سینما از تخصصی، استفاده مجالت مطالعۀ و کتابخوانی شاخص کشور کل در. است

 در فرهنگی کاالی مصرف و فعالیت زمینۀ در آمده به عمل پیمایش به طوری که سه. دارد ضعیفی هایزمینه مکتوب فرهنگ

 از استفاده اند،گرفته قرار مطالعه مورد بخش این در که ایگانه نه فرهنگی ارهایابز میان در تهران حکایت از آن دارد که استان

 فرهنگی وضعیت طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران، تحلیل. )است بوده دارا را میزان تلویزیون بیشترین

 (6988استان،

 تحلیل ساختار توانایی در منطقه  .2

. هایی که استان البرز جزئی از استان تهران بوده است مشخص خواهد بودطی سالروندهای مهاجرت و رشد طبقۀ خالق، 

تواند بازار نیروی کار همچنین به علت وجود تعامالت شدید بین دو استان، وجود نیروی تحصیلکرده و ماهر در استان تهران می

 .و استان اهمیت داردبنابراین بررسی اطالعات جمعیتی هر د. استان البرز را تأمین نماید و برعکس
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 روند مهاجرت 2-1

 ،6980تا  6970های ن مهاجرین سالاز بی. است بوده مهاجرپذیر همواره آن در تهران شهر قرارگیری دلیل به تهران، استان

مهاجران به استان % 0حدود  6995سال  .است تهران استان هایشهرستان به مهاجرت برانگیزنده مهمترین اشتغال و کار عامل

از این مهاجرین به استان البرز % 65که حدود . اندالبرز و تهران، به دالیل تحصیل و تمام شدن تحصیل به منطقه وارد شده

 )آموخته در استان البرز، با در نظر داشتن تعداد دانشجو و دانش( 6995 -6970آمار سرشماری سال های . )اندرفته

بوده  95همین جمعیت در سال %  610تنها  95-80سال  0آموخته طی دانش، جذب جمعیت دانشجو و ( نفر 991489مجموعا

. باشددرصد می 01، آموخته و دانشجوی کلیۀ مقاطع دانشگاهینفر دانش 1491411این نسبت در استان تهران با مجموع. است

های تحصیلی در استان تهران نسبت به استان البرز به شدت باالتر است و برای تقویت گوید که جاذبهاین مقایسه به ما می

همچنین رقم جذب جمعیت دانشجو طی پنج . هایی با کیفیت مطلوب تأسیس شودخالقیت در منطقه نیاز است که دانشگاه

 .سازدتر میهای تحصیلی را پررنگکه این مسئله نیاز به افزایش جذابیت. رای یک سال بوده استسال به میزان مورد نیاز ب

و پایگاه اطالع رسانی آمار و  6988در خصوص تغییرات جمعیت شهرستان فعلی اشتهارد با تکیه بر اسناد آمایش سرزمین سال 

و پس از وقوع انقالب افزایشی چشمگیر داشته اما روند  6910توان گفت که جمعیت در سال استان البرز، می GIS اطالعات

های شهرک صنعتی اشتهارد و ساخت و با تأسیس کارخانه 70بعد از سال . سال کاهش یافته است 65رشد آن به تدریج طی 

ناشی از در اثر مشکالت  80چند شهرک مسکونی در اطراف اشتهارد، دوباره افزایش جمعیت شدت یافته و باز هم بعد از سال 

رسیده  95نفر در سال  95658درصد کاهش داشته و جمعیت به  619روند رشد جمعیت های صنعتی و کاهش فعالیتتحریم، 

 .است

 آموختگان دانشگاهجذب و حفظ دانش 2-2

-انشنفر و تعداد د 641109تعداد دانشجویان در استان البرز . نفر بوده است 1461069 جمعیت استان البرز، 6995در سال 

که  هزارنفر 911از این تعداد نفر حدود ( کل جمعیت% 61تقریبا . )باشدنفر می 105195ها در تمام مقاطع آموختگان دانشگاه

علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق، علوم ریاضی و کامپیوتر و مهندسی، تولید و ساخت، دانشجو  ،های علوم انسانی و هنررشته در

 (6995سرشماری مرکز آمار،)و ( 6996سالنامه آماری . )اند جزء طبقۀ خالق به شمار روندتوانستهمی اند،بودهآموخته یا دانش

. های اخیر با کاهش مواجه بوده استرشد مثبتی داشته اما در سال 80-70های دهد که طبقه خالق در سالنشان می 1جدول 

 . طقه قادر به جذب و نگهداری آنها نبوده استاند و منبه عبارتی دیگر افراد طبقۀ خالق در منطقه نمانده
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 روند رشد طبقه خالق -6جدول 

 (دارندگان مدرک لیسانس و باالتر)روند رشد طبقه خالق 

 سال 10تا  15جمعیت  (6995)کل جمعیت 
کلیه ) دارندگان مدرک لیسانس و باالتر

 (6995( )رشته ها
 سال 10تا  15درصد نسبت به جمعیت 

64090781 8661571 6968761 61% 

 سال 10تا  15جمعیت  (6980)کل جمعیت 
کلیه ) دارندگان مدرک لیسانس و باالتر

 (6980( )رشته ها
 سال 10تا  15درصد نسبت به جمعیت 

69411911 8485975 6948968 19% 

 سال 10تا  15جمعیت  (6970)کل جمعیت 
کلیه ) دارندگان مدرک لیسانس و باالتر

 (6970( )رشته ها
 سال 10تا  15صد نسبت به جمعیت در

66671199 0160980 987444 7% 

 

 طبقه خالق فعال در نیروی کار 2-3

از نیروی کار باید دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بوده و در مشاغل خالق مشغول به کار باشند تا بتوان گفت طبقه % 90

-توانند در طبقهکز آمار ایران مشاغل زیر به عنوان مشاغلی که میاز آمار ارائه شده توسط مر. است خالق در جایی شکل گرفته

 :بندی مشاغل خالق قرار گیرند عبارتند از

  (ساخت)تولید صنعتی 

 اطالعات و ارتباطات 

 های مالی و بیمهفعالیت 

 ای و فنیهای علمی، حرفهفعالیت 

 هنر، سرگرمی و تفریح 

 تماعیاج مددکاری و انسان سالمت به مربوط های فعالیت 

 ساختمان 

اما اگر تنها کارکنان با . هزار نفر در اینگونه مشاغل فعالیت دارند 191670نفر شاغالن استان البرز،  110094از کل تعداد 

توان به عنوان مشاغل خالق محسوب از مشاغل را می% 65114را در نظر بگیریم، ( نفری 75819با جمعیت )تحصیالت عالی 
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شود که برای شکل گیری طبقۀ خالق در آینده، عالوه بر جذب محصل و دانشجو، جذب تعداد در نتیجه مشخص می. کرد

 .بیشتر افراد تحصیلکرده و خالق ضرورت دارد

 رشد سالیانۀ کارکنان خالق 2-4

استان های مرکز آمار و آمایش برای بررسی این نسبت به داده. است% 15-60نسبت مطلوب رشد سالیانۀ کارکنان خالق برابر با 

های مختلف متفاوت بوده است و این مسئله بر دقت تحلیل اثر های عمدۀ مشاغل در دورهتعریف گروه. کنیمتهران مراجعه می

های عمدۀ شغلی های عمدۀ شغلی، از بین گروهبه همین دلیل با توجه به وجود اشتراک در تعریف از گروه. خواهد گذاشت

با « مربوط مشاغل وکارکنان گرانصنعت»و « کارمندان»، «متخصص نیمه کارکنان و هاتکنسین»، «متخصصین»تعریف شده، 

روند رشد کارکنان خالق دارای تحصیالت عالی در  6و نمودار  7در جدول . شوندتحصیالت عالی برای این تحلیل استفاده می

تعداد متخصصین در این دوره بیشتر از شود رشد و طور که مشاهده میهمان. نشان داه شده است 95- 70های طی دورۀ سال

 .های خالق بوده استسایر گروه

 

 09-77های های عمده شغلی خالق در سالرشد گروه -7جدول 

  6970 6995 

 06714 61761 صنعت گران وکارکنان مشاغل مربوط

 619901 94769 کارمندان امور اداری و دفتری

 609596 45191 تکنسین ها و کارکنان نیمه متخصص

 419179 168554 متخصصین

 %(710به طور متوسط سالیانه % ) 661 سال 60رشد طی 
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 09-77ها روند رشد کارکنان مشاغل خالق در سال -1نمودار 

 

 

 سطح ابداع در منطقه 2-5

 برای آن از برداریبهره و تخصصی دانش حفظ و کشور، در جذب یک ابزاری برای سنجش  توانایی« تکنولوژی و علم ظرفیت»

 اسناد آمایش استان تهران شاخص مطابق. است کارا فرآیندهای و محصوالت توسعۀ و نیازها کردن برآورده تحقیق، تولید

. فناوری و علم ظرفیت
STCI  تهران،  تهیه و تدوین برنامه آمایش استان طرح) .است داده اختصاص به خود رامیزان  باالترین

 (6988نوآوری،  ری تحوالت فناوری وآینده نگ

ها نشان داد اینکه، پیوند بین دانشگاه و صنعت ها و مصاحبهاما صرف نظر از این شاخص آنچه مطالعات میدانی، پرسشنامه

آید این است که آنها برای بهبود محصوالت تولیدی خود به های صاحبان صنایع برمیآنچه از پاسخ. بسیار ضعیف است

به جز ادارۀ کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر که با برخی . کنندتاندارد بسنده میهای اسها و گواهیآزمایشگاه

ها به طور مستقل به دهد بقیۀ شرکتهایی با حضور دانشجویان ترتیب میها قرارداد دارد و بعضاً برای آنها کارگاهشرکت

 .پردازندهای تحقیق و توسعه میفعالیت

 کنولوژی در منطقهتحلیل ساختار ت -3

اند، های علمی و فناوری تأسیس شدهافزایش یافته و پارک علمی مقاالت از ایران های اخیر سهمصرفنظر از این که در سال

 از( ، سایت دنیای اقتصاد96شهرابی فراهانی، . )مقاالت از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و میزان ارجاع به آنها کم است

 روی پیش مشکالت از یکی دولتی، چه و خصوصی بخش در چه گرفته صورت محدود هایگذاریسرمایه به توجه با دیگر طرف

 عمل در .است نوین هایفناوری محصوالت شدن تجاری فرآیند فقدان استانی و ملی سطح در آینده در نوین هایفناوری توسعۀ

                                                           
1 Science and Technology Capacity Index 
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 نوین هایفناوری حوزۀ سه در به هر روی، در حال حاضر .است نشده تجاری ایران در هاییفناوری چنین با محصولی هیچ تقریباً

 نوین هایفناوری در برتر کشورهای با فناورانه شکاف یک ارتباطات، شاهد و اطالعات فناوری و بیوتکنولوژی نانوتکنولوژی،

 (6988تهران، آینده نگری تحوالت فناوری و نوآوری،  تهیه و تدوین برنامه آمایش استان طرح. )هستیم

 سطح درآمد سرانه 3-1

تا  6996از سال « تغییر مطلق در درآمد سرانه»و « درآمد سرانه». ای را بررسی کرده استفلوریدا دو سنجش درآمد منطقه

ریال یا  667955897برابر با « تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار» با توجه به6995استان تهران در سال نۀ درآمد سرا. 6997

 8جدول . دالر امریکا 65777برابر خواهد بود با ( های سایت بانک ملی ایرانریال مطابق داده 65945) 6995ر سال به نرخ دال

سالنامه آماری استان و  6996ارقام تولید ناخالص داخلی از سالنامۀ آماری استان تهران. دهدتغییرات درآمد سرانه را نشان می

های هرسال و با استفاده از آمار رخ دالر از محاسبه میانگین نرخ آن در اواسط ماههمچنین ن. دریافت شده است 6996البرز 

 r=0.015) نیز با استفاده از فرمول رابطه رشد 89-81های جمعیت سال. ارائه شده توسط سایت بانک ملی به دست آمده است

,Pn= P0 (1+r)
n) حاصل گشته است. 

 

 09-87های سالدرآمد سرانه به دالر و ریال در  -8جدول 

  
محصول ناخالص داخلی به 

 (میلیارد ریال)قیمت بازار 
 جمعیت

میلیون )درآمد سرانه 

 (ریال

نرخ متوسط دالر 

 (ریال)
 (دالر)درآمد سرانه 

.001 100.00 .00..0.. 002.7 0.30 0030 

.00. 773.73 .0..073. 1.210 0030 .37. 

.007 000..0 .00.0317 7.200 0.1. 7037 

.000 ...10.3 .0301077 032.. 0000 03.0 

.000 .0.000. .0.0.3.3 0.200 .30.. 00.0 

.003 .100..1 .0101030 .302.. .3003 0000 
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ایم، اما هنوز درآمد سرانه فاصلۀ زیادی با حداقل با رشد جمعیت و درآمد سرانه مواجه بوده 95تا  80طی دورۀ پنج ساله از 

تواند به دلیل ضعف در تولید محصوالت با ارزش افزودۀ باال نسبت به مناطق خالق کشورهای ه میک. مقدار شاخص فلوریدا دارد

 پیشرفته باشد

 بازده صنایع با تکنولوژی باال 3-2

 چهار به تولیدی صنایع (6988نوآوری،  و فناوری تحوالت نگری تهران، آینده آمایش استان برنامه تدوین و تهیه طرح) مطابق

های صنعتی آن به شرح های صنایع در شهرک صنعتی اشتهارد و ارزش افزوده گروهبا این تعریف نسبت :اند شدهتقسیم  گروه

یابیم که صنایع با فناوری باال نسبت به کل صنعت کشور ارزش افزوده ناچیزی با توجه به این جدول در می. است 9جدول 

 .ی در ارزش افزوده صنایع را دارا هستندسهم باالی% 11و % 19صنایع فلزی و شیمیایی با . دارند

 

 کارگاه از آمارگیری طرح نتایج چکیده)های صنعتی آن های صنایع در شهرک صنعتی اشتهارد و ارزش افزوده گروهنسبت -0جدول 

 (1301تر، مرکز آمار،  بیش و کارکن نفر 19 صنعتی های

 واحد تولیدی 417صنایع شهرک صنعتی اشتهارد شامل 

با صنایع 

 فناوری
 پیشرفته 

متوسط   

 پیشرفته -
 کم  کم -متوسط

صنایع
 

ی
ت پزشک

تجهیزا
 

ی
داروساز

 

سابگر و 
ی و ح

ت ادار
ن آال

تولید ماشی

ی
محاسبات

 

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و 

ی
ل ارتباط

وسای
 

ی
ت شیمیای

صوال
صنایع تولید مواد و مح

ت  
ی نف

ک  پاالیشگاه ها
صنایع تولید زغال ک

ت ه
وسوخ

ی
ی هسته ا

ا
 

ی
ت فلز

صوال
ی و مح

ت اساس
تولید فلزا

ی 
ی و پالستیک

ت الستیک
صوال

تولید مح
 

ی
ی و آشامیدن

صنایع مواد غذای
 

ت
تولید منسوجا

 

 64 45 7 89 7 115 9 19 8 61 تعداد

درصد 

 صنایع
66175% 06105% 14% 61114% 

ارزش * 

 افزوده 
9911 ****  6197 6809 641119 16091 681891 61157 16066 60591 
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درصد ** 

ارزش 

 افزوده

5109%  **** 5111% 5119% 11117% 9177% 19151% 1119% 9177% 1199% 

 (میلیارد ریال)ارزش افزوده در کل کشور* 

 میلیارد ریال ارزش افزوده صنایع کل کشور 119149درصد ارزش افزوده نسبت به ** 

 .اطالعات ارائه نشده است**** 

 
 و فناوری تحوالت نگری تهران، آینده آمایش استان برنامه تدوین و تهیه طرح)یع داخلی با رقبای خارجیارزیابی صنا -19جدول 

 (نوآوری

 (درصد)ارزیابی صنایع داخلی با رقبای خارجی 

 

 ماشین آالت
 اطالعات علمی و فنی مرتبط

 با فرآیند تولید و طراحی
 کاربرد فناوری اطالعات

 مشابه پیشرفته
عقب 

 مانده
 مشابه شرفتهپی

عقب 

 مانده
 مشابه پیشرفته

عقب 

 مانده

صنایع با 

 فناوری کم
0٫1 99٫4 09٫0 0٫1 47٫9 40٫6 1٫8 45٫8 01٫9 

صنایع با 

فناوری 

 کم ‐متوسط

1٫0 40٫0 41٫8 1٫0 09٫1 45٫9 1٫0 97٫7 00٫8 

صنایع با 

فناوری 

 ‐متوسط

 پیشرفته

9٫4 00٫9 99 9٫4 09٫9 99٫9 6٫7 05٫8 44٫6 

با صنایع 

فناوری 

 پیشرفته

0٫1 44٫4 05 0٫1 98٫9 00٫1 0٫1 98٫9 00٫1 

 01٫9 41٫1 4 46٫9 01 0٫9 47٫6 41٫1 0٫9 کل

 های پرسشنامه موقعیت مکانی و فناوری صنعتیبر اساس نمونه
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  فلوریدا هایشاخصبا  دستاوردهای مقاله حاضر قیاس

شود که موانع جذب طبقۀ خالق، کم تحملی نسبت به افراد غیر شخص میم 66در جدول با نگاه به ساختار تحمل و تنوع منطقه، 

توان گفت اما می. های ملی و مذهبی، گرایش به فرهنگ شفاهی و وضع نامطلوب امکانات محیطی استبومی، حضور کمرنگ اقلیت

د مناطق تاریخی و باستانی همچنین نزدیکی به قطب گردشگری کرج، وجو. که منطقه در جذب افراد نوگرا موفق عمل کرده است

 .سازداطراف اشتهارد، امکان توسعه گردشگری و سپس جذب جوانان با استعداد را فراهم می

 

 های نظریهمقایسۀ ساختار تحمل و تنوع منطقه با شاخص -11جدول 

 مقایسه منطقه مورد مطالعه با شاخص های نظریه

ساختار تحمل و تنوع
 

 وضع موجود منطقه شاخص ها

 تحمل و مدارای بسیار پایین نسبت به افراد غیر بومی اشتهارد (یک صدم درصد جمعیت) های دیگرگروهاخص ش

شاخص دیگ ذوب یک سوم پایه گذاران شرکت ها 

 خارجی

جمعیت، تعداد بسیار کم % 0200اقلیت های ملیتی و مذهبی 

 هاگذاران خارجی شرکتپایه

نفر  7فر عالی، نفر در هر هزار ن 0-0: شاخص بوهمین

 نفر متوسط  .-0خوب، 

نسبت به کشور، گرایش به فرهنگ 270.نفر در هر هزار نفر،  .

 شفاهی

 سبک زندگی، کیفیت و امکانات محیطی: شاخص مالیمت
وضع نامطلوب خدمات در اشتهارد، نسبتا مناسب در کرج، 

 سرانه اماکن ورزشی و سینما کمتر از کشور

ت محیطی با پیاده روی، دوچرخه دسترسی سریع به امکانا

 سواری یا حمل و نقل عمومی

نزدیکی به قطب گردشگری کرج، وجود مناطق تاریخی و 

 باستانی اطراف اشتهارد، امکان توسعه گردشگری

 

از هم با وجود این که مقصد اغلب مهاجرین شهر تهران است، ب. های مرکز آمار،  منطفه به میزان زیادی مهاجرپذیر استطبق داده

های مختلف از فقه به عنوان مثال دانشگاه پیام نور که با رشته. های شغلی و تحصیلی در استان البرز و در اشتهارد وجود داردجاذبه
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ای همرکز آموزش فنی و حرفهمچنین . در اشتهارد فعال است ،IT افزار، علوم کامپیوتر و مهندسیو حقوق تا مدیریت، صنایع، نرم

اما با توجه به کاهش . ستتوسط ایرج اشتهاردی از خیرین منطقه تاسیس شده و دارای امکانات آموزشی بسیار عالیاین شهرستان 

به این ترتیب نیروی  .ها افزایش یابدهای دانشگاهی از قبیل تعداد و سطح دانشگاهست که جاذبهطبقۀ خالق در منطقه، ضروری

های پیشین در خصوص سطح ابداع منطقه، در بررسی. ق رشد پیدا خواهد کردمتخصص وارد بازار کار خواهد شد و طبقۀ خال

تحقیقاتی  پشتیبان فعالیت اقتصادی هایساخت زیر داخلی، در اثر ناخالص تهران رتبۀ اول را داشته است که به علت وجود تولید

 مراکز و هادانشگاه شدگان پذیرفته عدادت جمعیت، و شاخص به دانشجو نسبت سرانه، نفت بدون داخلی ناخالص تولید. بوده است

ونقل مناسبی طراحی شود به علت نزدیکی اشتهارد به تهران در صورتی که سیستم حمل. انددر این سنجش موثر بوده عالی آموزش

اشتهارد از هنر ها از تهران به جویی در وقت، برای زیبا کردن مسیر و رفت و آمدو ایستگاهکه عالوه بر فراهم کردن آسایش و صرفه

 . بهره ببرد ؛ تمایل افراد تحصیلکردۀ حاضر در تهران به فعالیت در اشتهارد افزایش خواهد یافت

 

 های نظریهمقایسۀ ساختار توانایی منطقه با شاخص -12جدول 

 های نظریهمنطقه مورد مطالعه با شاخص ۀمقایس

ی
ساختار  توانای

 

 رپذیری منطقه، کاهش تعداد طبقه خالقمهاج افزایش قوی روند مهاجرت به منطقه

 نیروی کار طبقه خالقند% 65114 نیروی کار، طبقه خالق% 90

 نرخ رشد سالیانه کارکنان خالق% 710 نرخ رشد سالیانه کارکنان خالق 60-% 15

برابر فارغ التحصیالن دانشگاه و  1تا  6160جذب 

 دبیرستان

، تحصیل از دالیل 95تا  80رشد تحصیلکرده های دانشگاهی از % 61

 مهاجرت به استان

حفظ دانش آموختگان رشته های علوم و %  15-85

 مهندسی
 دانش آموختگان دانشگاهی در منطقه مانده اند% 17

 95در سال %  61، 80سال در سال  10-15جمعیت % 19 جمعیت دارای مدرک لیسانس و باالتر% 10-45

 باالترین سطح ابداع و ظرفیت علم و فناوری در کشور بداع بودنمرکز اول دارای بیشترین ا 0جزء 
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از طرفی . کندبینی مینشان داده است که چگونه ضعف در فناوری، با درآمد سرانۀ پایین در ارتباط بوده، آن را پیش 69 جدول

حوزه و دور ماندن محصوالت این گذاری محدود در این سطح پایین ارزش افزوده در صنایع با فناوری پیشرفته، نتیجۀ سرمایه

 مقایسه در استان صنایع محصوالت کند که کیفیتعالوه بر مطالعات میدانی، اسناد آمایش نیز تأیید می. صنایع از بازار تجاری است

 و است، تهرف به کار فناوری متأثر از بیشتر محصوالت روشن است که کیفیت .است ترنامرغوب و عمدتاً مشابه المللی بین رقبای با

 ( همان منبع. )هستند فناوری ضعف دچار خارجی رقبای به نسبت استان صنایع

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 های نظریهمقایسۀ ساختار تکنولوژی منطقه با شاخص -13جدول 

 مقایسه منطقه مورد مطالعه با شاخص های نظریه

ی
ساختار تکنولوژ

 

تمرکز منطقه ای صنعت دارای ) شاخص تک پل 

 (تکنولوژی پیشرفته

 ارزش افزوده کل صنایع متعلق به صنایع با فناوری پیشرفته% 6158

از صنایع با فناوری پیشرفته در زمینه کاربرد فناوری اطالعات و %  0011

اطالعات علمی و فنی مرتبط با تولید و طراحی، عقب مانده تر از رقبای 

شاخص تمرکز صنعت تکنولوژی پیشرفته بر اساس  خارجی

 یلکنشاخص انستیتو م

 هزار دالر 65درآمد سرانه کمتر از  هزار دالر95تا  15درآمد سرانه طبقه خالق 

 

 گیری  نتیجهبحث و 

-دیده شد که برخی شاخص. پاسخ داد« داردمی بر گام خالقیت مسیر در و است خالق تهران آیا»توان به این پرسش که حال می

اما نسبت به شهرهای جهانی رتبۀ اول خالقیت، بیشتر . یت مناسبی قرار داردهای خالقیت در منطقه، نسبت به کل کشور در وضع

با نگاه به سطح ضعیف خدمات شهرها، تحمل و مدارای اندک، . اندساختارهای مورد نیاز در وضعیت متوسط تا ضعیف قرار گرفته

های ، باید گفت که تهران با شاخصکاهش رشد طبقۀ خالق، و تفاوت فاحش در زمینۀ فناوری و درآمد سرانه با سطح جهانی

با توجه به روندهای بعد از سال . دهدمنطقۀ خالق فاصلۀ زیادی دارد و برخی روندها نیز آن را به سمت کاهش خالقیت سوق می

توان گفت که موانع سیاسی موجب ضعف در دانش و تکنولوژی و سطح پایین درآمد سرانه بوده و شرایط اجتماعی و می 6980

 . ت محیطی نامطلوب باعث خروج افراد مستعد از منطقه گشته استکیفی

 خالقیت به رسیدن در تهران مسیر تواندمی هاییسیاست و هااستراتژی حال برای رفع این موانع باید چه کرد؟ به عبارت دیگر چه

نگاهی دوباره به . کید داردأنطقه تهای موجود در جهت افزایش خالقیت در منظریۀ خالقیت بر بهبود زیرساخت سازد؟  هموار را

در منطقۀ  .رسد وجود دارداندازد و بر این باور است که در هر شهر پتانسیلی بیشتر از آنچه در ابتدا به نظر میامکانات منطقه می
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هرک صنعتی های تهران و هم شهم دانشگاه. های خالفیت، هرچند ضعیف وجود داردها و نشانهاشتهارد نیز برخی حرکت -تهران 

اما این موضوع، برای . های مجاور و افزایش جمعیت شهر نزدیک به خود نقش داشته انداشتهارد در جذب افراد از شهرها و استان

رسد با باال بردن سطح دانش از طریق حمایت از به نظر می.  کندمنطقه کفایت نمی جذب بیشتر استعدادها و نگهداشت آنها در

در کنار اینها . این امر میسر خواهد بود نولوژی و سرمایۀ خارجی و وضع قوانین حمایت از مالکیت فکری،آموزش عالی، جذب تک

المللی و توسعۀ ها، رویدادهای بینگذاری در خدمات شهر، برگزاری گردهماییتعیین نقش برای مردم بومی در جهت سرمایه

به این ترتیب هر سه وجه مورد نیاز منطقۀ خالق برقرار . ک خواهد کردگردشگری به ارتقاء سطح مدارا و ورود افراد غیر بومی کم
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