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ABSTRACT
Many villages in the developing countries are faced with the exodus phenomenon and related physical
damages. On the other hand, many cities face issues such as increasing population density, increasing
consumption, decreasing moral commitments in the interactions, and so on. Both these scenarios do
not make the desired vision for urban and rural settlements. Therefore, it is necessary to consider an
appropriate and effective approach to preventing the inappropriate changes in these settlements. The
creative village approach seems to result in an endogenous development for some villages. Therefore, it
has been considered by many Iranian rural planners as a fit approach. Thus, the main goal of this study is
to determine the key factors of the creative village approach in Iran and present a comprehensive definition of the creative village expression. Our findings showed that the theory of creative village has a triple
structure consisting of pillars, requirement, and indexes. Its structure includes 15 components and 49 indicators. The highest score of “creative class immigrants to the village” is 0.087452, and the lowest score
related to “communication with relatives” is 0.035478. It was also found that the “vision” factor with an
intensity of 9 was the most effective key driver of creative village, followed by “risk” with an intensity of
6, “village space” with an intensity of 6, “partnership” with an intensity of 4, and “rural communications”
having an intensity of 2.

Extended Abstract

D

1. Introduction

epression and decline of villages are some
of the major challenges in developing
countries. Many rural areas are losing their
population in the migration process, exodus
and physical destruction. On the other hand,
many cities face issues such as population density, increased

consumption of natural resources, and reduced moral obligations interactions. Therefore, providing suitable and effective approaches to prevent inappropriate changes of current
trends in urban and rural settlements is necessary.
According to the creative city theory, it is assumed that
creative village can create a new roadmap for addressing the current rural challenges. The aim of this study is
to present a new approach about creative village based
on the creative city theory and determine the key div-
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ers of this approach in order to overcome the depression
and decline of rural areas. The call for development and
progress content to rural settlements, optimum distribution of population and activities, establishment of balance between village and city in developing countries,
suitable load carrying capacity of cities in population,
focusing on the field of thought and innovation, and decartelization are some important dimensions.
Theoretical framework: according to creative city theory and creative class concept on the other hand, and based
on rural development process to improving the quality of
life and economic well-being of people living in relatively
isolated and sparsely populated areas on the other hand, it
is necessary to get comprehensive balance between urban
and rural settlements. Some theories have small hint but
not comprehensive and not direct. "Redfield", "Lipton",
"McClelland", "Bylund & Morrill" have presented some
dimensions that connect whit creative village theory. Also
the Islamic Iranian progress model hint to creativity motivation as rural progress.

2. Methodology
According to the futuristic research plan and the lack
of actual data about assumed theory, it is necessary to
get data from experts. In the first step of this study, the
definition of creative village was synthesized by using
internal and external views of 31 experts based on the
Delphi technique. Three rounds of questionnaires were
analyzed by t-test. In the second step, the key drivers
and intensity of the impact of each of drivers were determined in realization of creative village approach. The
algorithm of Micmac software was used to study about
the new creative village approaches.

4. Discussion
The creative village approach provides new opportunities
with regard to production and income; restores life to attract
the creative class; provides a good quality of life based on
appropriate accommodation, value, and wealth of social,
economic, cultural, and environmental issues. It also serves
as prospects for a creative approach to the village. Therefore,
this approach is useful to balance between urban and rural
settlements.

5. Conclusion
The creative village is a place for sustainable livelihood
based on eco-oriented lifestyle, clean environment, and good
facilities. It attracts the creative class in low-tech industries,
especially in the field of culture and art, and provides a platform for innovation based on win-win situation for rural
community, creative class, and rural consumers. Rural creative class is composed of two groups.
The first group includes residents of rural creative, and the
second group are creative people who are emerged due to
the characteristics of the creative village. The creative village
approach is an opportunity for creativity and dynamism of
rural development through explaining the 3D structure elements, infrastructure, and indicators obtained in this study.
By using the talents, life, and experiences of living in the
village and foster creativity in the community, this approach
provides the revival process of rural settlements. Creating
new opportunities in production and income, restoring life
to attract the creative class, providing a good quality of life
based on appropriate accommodations, value and wealth of
social, economic, cultural and environmental issues, serve as
prospects for a creative approach to the village.

3. Results
The results in first step show that the theory of creative village has a triple structure consisting of pillars, infrastructure
and indexes. The structure has 15 components and 47 indicators. The highest scores of "creative class immigrants to the
village" is 0.087452, and 0.035478 is the lowest score related
to “communication with relatives”.
The second step results show that the impact and effectiveness of direct and indirect map of 15 factors. "vision" factor with intensity nine , "risk" Intensity six, "village space"
intensity six, "partnership" with intensity of four and "rural
communications" with the intensity of the two, are input
variables by the maximum pure direct effectiveness as the
key drivers of creative village approach.
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متأسفانه بسیاری از روستاها ضمن ازدستدادن جمعیت خود در فرایند مهاجرت ،با پدیده تخلیه جمعیتی و تخریب کالبدی درگیر
و درمقابل بسیاری از شهرها نیز با تراکم جمعیت ،مصرف فزاینده و کاهش تعهدات اخالقی در تعامالت مواجه میشود .ازاینرو ارائه
رهیافتهای مطلوب و کارا بهمنظور جلوگیری از تغییرات نامناسب و برونرفت از روند فعلی سکونتگاههای شهری و روستایی الزامی است.
این پژوهش در دو بخش مکمل صورت گرفته است .در گام اول با بهرهگیری از نظرات  31نفر از خبرگان داخلی و خارجی در زمینه
شیوه دلفی ،روستای خالق سنتز تعریف و سپس مبنای نظری آن در ساختاری سهگانه منتج از اجماع خبرگان شامل ارکان و زیرساخت
و شاخص تبیین شده است .در گام دوم پیشرانهای کلیدی تعیین و شدت تأثیرگذاری هریک از آنها در تحقق رهیافت روستای خالق
با استفاده از نرمافزار میکمک سنجیده شد .ساختار نظری بهدستآمده از بخش اول پژوهش شامل  15مؤلفه و  49معرف بود .بیشترین
امتیاز به طبقه خالق «مهاجران به روستا» با  0/087452و کمترین امتیاز به «ارتباطات با بستگان» با  0/035478تعلق داشت .یافتههای
بخش دوم پژوهش نشان میدهد که پیشرانهای کلیدی «چشمانداز» با شدت ن ُه« ،خطرپذیری» با شدت شش« ،فضای روستا» با شدت
شش« ،مشارکت» با شدت چهار و «پیوند روستایی» با شدت دو ،جزو متغیرهای ورودی بود و بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم
را داشت .با توجه به شرایط فعلی روستاهای ایران و مراحل گذار رهیافت روستای خالق میتواند با تکیه بر ماهیت نظری خود ،زمینه
فراخوانی محتوای توسعه را فراهم و میان سکونتگاههای شهری و روستایی تعادل ایجاد کند.

 .1مقدمه
یکی از مسائل عمده کشورهای درحالتوسعه ،رکود و زوال
روستاهاست .طی قرنهای متمادی ،روستا بهعنوان مکانی
برای زندگی و تولید ،نقش و ماهیت مؤثری داشته است
) .(Papoli Yazdi & Ebrahimi, 2011باوجوداین در شرایط امروزی و
بهواسطه رویدادها و دخالت دولتها و تغییرات سبک زندگی ،در
دوره گذار از تولیدگرایی بسیاری از روستاها بهجای بهرهمندی از
محتوای توسعه پایدار ،با قهقرا مواجه و ضمن ازدستدادن جمعیت
خود در فرایند مهاجرت ،با پدیده تخلیه جمعیتی و تخریب کالبدی
نیز درگیر است ).(Kalantari, Varmazyar, & Nodoushan, 2013
ازطرفدیگر فضای بسیاری از شهرها نیز با تراکم جمعیت ،مصرف
فزاینده و کاهش تعهدات اخالقی در تعامالت روبهروست .تقریباً از
دودهه پیش و با نظریهپردازی ریچارد فلوریدا ،مفهوم «شهر خالق»
پایهریزی شد .لندری و بیانچینی نیز در کتاب «شهرهای خالق» این
مفهوم را بهعنوان عکسالعملی درمقابل مسائل شهری ،در مواجهه
با بحران شهری مطرح میکنند که در مرحلهگذار به فراصنعتی و

اقتصاد جهانی رخ داده است ) .(Landry & Bianchini, 1995مفهوم
شهر خالق بستر توسعه و پیشرفت برخی از شهرهای واجد قابلیت
را مهیا ساخت .درواقع احیای فرایند پیشرفت و فراخوانی جریان
زندگی و تولید در ساختارهای جدید به محیط روستا نیز مستلزم
تعریف رهیافتی نوین ،کارا و انطباقیافته با شرایط و محیطهای
روستایی است ).(Gol Mahmudi, 2012
اگرچه مفهوم خالقیت بیشتر در زمینه شهری بررسی و در
حیطه روستایی کمتر بدان پرداخته شده است؛ اما رهیافت
روستای خالق بهعنوان مفهومی جدید میتواند در فضای
پسامدرن دربرابر تأمین تقاضاهای شهری در حوزههایی همچون
صنایعدستی ،گردشگری و موسیقی مدنظر قرار گیرد .مهمترین
اهداف این پژوهش عبارت بود از .1 :ارائه تعریف روستای خالق
و پاسخ به چیستی آن؛  .2تعیین پیشرانهای کلیدی در رهیافت
آن برای بسترسازی برونرفت از رکود و زوال روستاییک؛
 .3باززندهسازی جریان کار و زندگی باکیفیت در روستاها.
ضرورتهای این پژوهش شامل این نکات بود :ارائه رهیافتهای
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

کالن فراخوانی محتوای پیشرفت به سکونتگاهها ،تأکید بر عرصه
فکر و نوآوری و تمرکززدایی.

سیاستهای فراگیر برای توسعه پایدار درتمام مناطق اروپا
فهرست شده است.

 .2مروری بر ادبیات موضوع

این پژوهش ،چهار محور را برای توسعه روستایی مدنظر قرار
داده و با استفاده از شاخصهای چهارگانه ،نقشههای متنوعی از
ویژگیهای مناطق روستایی در سطح قاره اروپا را ارائه کرده است.
این شاخصها عبارت است از .1 :میزان ناخالص ارزشافزوده؛ .2
میزان جمعیت روستایی برخوردار از خدمات پیشرفته؛  .3میزان
اراضی کشاورزی در چهارچوب نظام مدیریت؛  .4میزان اراضی
یمحیطزیستمحور.
کشاورز 

اگرچه تفاوتهای بسیاری میان شهر و روستا وجود دارد؛ اما
تالش شده است با استفاده و استناد به پیشینه موضوع شهر
خالق ،پایهریزی درستی برای تبیین مفاهیم و نظریهپردازی
روستای خالق صورت پذیرد .با مرور اجمالی مفاهیم شهر خالق،
بر فرض وجه مشترک عملکرد سکونتگاهی شهر و روستا ،شالوده
مبنای نظری روستای خالق تبیین میشود .امروزه بسياري از
سکونتگاههای جهان با دورههای دشوار گذار روبهرو است .فرایند
دگرگونی از صنايع قديمي به صنایع عصرجدید مبنیبر کسب
ارزشافزوده درحالاتفاق است ).(Kuhmonen & Kuhmonen, 2015
در هر دورهاي از گذار دستكم اين نياز فزاینده وجود دارد كه
فراتر از فرضيهها و روشهاي بهارثبردهشده عمل و فكر شود .با این
نگرش تقریباً در دودهه گذشته ،نظریه شهر خالق را دانشمندانی
همچون فلوریدا و لندری براساس مکتب شیکاگو صورتبندی
کردند ( .)Landry, 2008; Florida, 2008بهطورکلی خالقيت در شهر
باعث رهايي از بنبستهاي مديريتي و كالبدي و پيادهسازي دو
اصل مشاركت و كارايي شد كه از شاخصهاي اصلي در حوزه
حكمروايي شهري است.
در دوره گذار از مکتب لیبرالیستی به نئولیبرالیستی ،روستا نیز
از تولیدگرایی به پساتولیدگرایی کشیده شده است .درحقیقت با
فروریزی ساختارهای کشاورزی ُخرد و س ّنتی ،فرصتهای تأمین
تقاضاهای جدید شهری برای ماهیت تازه روستا بروز کرده که
تفرجگاههای گردشگری و عرضه محصوالت غذایی ارگانیک و
صنایعدستی از مصادیق آن است ) .(Bell & Jayne, 2010دراینباره
استوالریک 1و همکاران ( )2010به آیندهنگاری خالقیت در
محیط روستایی پرداختهاند .در این مطالعه گردشگری و توسعه
اقتصاد بهعنوان زمینههای بروز خالقیت در جوامع روستایی
معرفی و هنرهای تجسمی ،فرهنگ و میراث تاریخی بهعنوان
ّ
ابزار تولید ثروت و بازاحیای فرایندهای س ّنتی اقتصادی در جزیره
پرنسادوارد نام برده شده است.
اتحادیه اروپا )2011( 2در قالب مجموعه مطالعههای کلیات
چشمانداز سیاستهای کشاورزی در اروپا ،نقش خالقیت روستایی
در سیاستهای عمومی توسعه کشاورزی ،مسائل فراروی مناطق
روستایی در توسعه کشاورزی و سیاستها و نوآوریهای پاسخگو
در توسعه روستایی را بررسی کرده است .نحوه بهبود تولیدهای
کشاورزی در محیط روستایی ،چگونگی اولویتبندی سیاستها
و همچنین نحوه توزیع بودجه برای توسعه روستایی بررسی و

برنتراپ و مِسنِر )2007( 3در پژوهشی با عنوان«راهنمایی برای
توسعه محلی؛ خوشه صنایع خالق در شهرهای کوچک و مناطق
روستایی اسپانیا» که در شهر کوچک تروول و روستاهای پیرامونی
آن انجام دادهاند ،بیان میدارند که شکلگیری خوشه صنایع خالق
مبتنیبر خالقیت فردی و گروهی میتواند زمینه توسعه محلی
را فراهم سازد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که صنایع خالق
در زمینههایی همچون موسیقی ،ادبیات ،گردشگری و هنر دارای
جایگاهی راهبردی برای ترویج هوشمندانه پایداری و رشد فزاینده
محلی و منطقهای و ملی در اروپا خواهد بود .برخورداری از رهیافت
و فرایند واکاوی مستمر در توزیع فعالیتهای نوآورانه همچون
برگزاری جشنوارهها ،کنسرتهای موسیقی ،اکوموزههای روستایی
و تئاترهای روستایی گامی مفید در توسعه محلی و روستایی است.

 .3روششناسی تحقیق
پس از استخراج و تحلیل محتوای منابع مکتوب برای تدوین پیشینه
موضوع ،پرسشنامهها و مصاحبهها با کمک  31نفر از خبرگان تحلیل
شد ) .(Nouri Zaman Abdi & Nilipour, 2007با توجه به سابقه فعالیت
و پژوهشهای این افراد و براساس شیوه دلفی ،بهمنظور رسیدن به
اجماع کارشناسی درباره تعریف سنتزشده از رهیافت روستای خالق
و ساختار نظری آن اقدام شد .در این پژوهش از شیوه دلفی بهعلت
نبود دادههای حقیقی درباره روستای خالق استفاده شده است.
درواقع طراحی محتوای پرسشنامه (دور دوم) و ارائه شاخصهای
روستای خالق ،منتج از بخش اول پژوهش و پایه بخش دوم پژوهش
بوده است .تلفیق ویژگیهای روستا و عناصر خالقیت و صورتبندی
نظریه روستای خالق به اجماع کارشناسی در سطح چشمگیری نیاز
دارد؛ بنابراین ،برای رسیدن به کمترین میزان اختالفنظر بین هیئت
خبرگان ،مراحل تکمیل پرسشنامه در سه دور انجام گرفت .البته
تعداد پرسشنامههای تکمیلشده در دور سوم به  27عدد نزول پیدا
کرد .در گام دوم پژوهش براساس روند نمای نرمافزار میکمک (Zali
،)& Zamani Pour, 2015; Taheri Damane & Naderi Khorshidi, 2014
پانزده عامل اصلی در سه دسته شاخصها و ارکان و زیرساختها
بهعنوان عوامل پیشران روستای خالق شناسایی و سپس در ماتریس

1. Stolarick
)2. European Union (UN
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روستای خالق

شاخصها

ارکان

زیرساخت

انعطافپذیری و
پذیرش

بسترهای دانش
بومی و جدید

جامعه روستایی

ابتکار

صنایع منطبق

فعالیتهای اقتصادی

خطرپذیری

بسترهای اجتماعی

فضای روستایی

رهبری

هنر و فرهنگ

پیوندها و ارتباطها

مشارکت

منابع طبیعی

چشمانداز

تصویر  .1دستهبندی عوامل مؤثر در رهیافت روستای خالق.

اثرهای متقاطع بهوسیله نرمافزار ذکرشده تحلیل شد.
تجزیه و تحلیل نتایج

در گام اول و پس از بررسی ژرفنگرانه منابع مکتوب از
یک طرف و رسیدن به اجماع کارشناسی بین هیئت خبرگان،
تعریف حاضر از روستای خالق ارائه شد :روستای خالق ،فضایی
زیستپذیر است که با تکیهبر فرایندهای بوممدارانه سبک زندگی
و محیطزیست پاک و امکانات مطلوب ،زمینه جذب طبقه خالق
را در صنایع با فناوری غیرسطح باال ،بهویژه در بخش فرهنگ و
هنر ،بهوجود میآورد و بستر بروز خالقیت و انتفاع بردبرد جامعه
روستایی و طبقه خالق و مخاطبان محصوالت خالقانه روستایی
را فراهم میآورد .تولید ثروت در این روستا ناشی از خالقیتهای
طبقه خالق و مکمل فعالیتهای ذاتی روستا در تولیدهای س ّنتی
در بخشهای دیگر است (یافتههای پژوهش) .مبانی ساختار
نظری روستای خالق در سه قسمت میتواند تبیین شود .تصویر
شماره  ،1ساختار اشارهشده را نشان میدهد که حاصل تحلیل و
تخلیص نتایج دادههای پرسشنامه (دورهای دوم و سوم) و برایند
اجماع نظر کارشناسی هیئت خبرگان (جدول شماره  )1است.

 .4یافتهها
اركان روستای خالق

جامعه روستایی ،فعالیتهای اقتصادي ،فضای روستا ،پيوندها و

ارتباطها و چشمانداز ،پنج ركن اصلي روستای خالق است .درادامه
هریک از این ارکان توضیح داده میشود:
 .1جامعه روستایی :در روستای خالق بايد شرايط و فعاليتهايي
مدنظر قرار گيرد كه بهظهور کارآفرینان آينده منجر شود و تحسینگر
موفقيت ساکنان خالق باشد.
 .2فعالیتهای اقتصادي :خالقيت اغلب به ايجاد فرصتهاي
اجتماعي میانجامد و كارآفرينان فرهنگي ،كسبوكارهاي خالق را
شروع ميكنند و آنها را رشد میدهند ).(Mitchell & Waal, 2009
تجاريسازي ايدههاي نوآورانه و خالق ،اشتغالزایي و توليد ثروت
را از طریق فعالیتهایی همچون گردشگری روستایی و برگزاری
جشنوارهها یا نمایشگاه گیاهان دارویی در روستاهای خالق بهوجود
میآورد ).(Taghdidi, Rastghalam, & Nekuei, 2016
 .3فضای روستا :ارتباط قوي بين فضا و خالقيت وجود دارد .افراد
خالق به فضايي براي زندگي ،كار ،الهامبخشي و نمايش كارهاي
خود نياز دارند.
 .4پيوندها و ارتباطها :يك محيط روستایی كه بهدنبال برانگيختن
و پشتيباني از خالقيت است ،بايد بتواند بسياري از اقدامات مجزا را
نيز بههم پيوند دهد .اين پيوندها اغلباوقات توسط بنهها رهبري
میشود و چشماندازشان پرورش خالقيت است.
 .5چشمانداز :در روستای خالق بيان و اظهار يك چشمانداز قوي
باعث انگیزهدهی به نوجوانان و جوانان روستایی در بروز خالقیت در
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معرفهای روستای خالق.
جدول  .1فشرده نتایج تحلیل امتیاز ّ
مؤلفه

Ii

معرّف

نظر عضو E1

نظر عضو E2

نظر عضو
…En

نظر عضو
E31

امتیاز
محاسبهشده

ارکان

I1

روستاییان ساکن

0/044156

0/060001

0/041889

0/041129

0/054741

I2

مهاجران به روستا

0/052216

0/078812

0/085778

0/075884

0/087452

I3

کشاورزی و دامی

0/045788

0/042258

0/088652

0/060111

0/055689

I4

فرادست و فرودست کشاورزی و
دامی

0/064255

0/035478

0/065477

0/042111

0/065788

I5

غیرکشاورزی و دامی

0/035478

0/042111

0/065541

0/055684

0/058896

I6

کالبد روستا

0/042111

0/055684

0/076653

0/065478

0/045788

I7

منظره طبیعی

0/055684

0/065478

0/065547

0/044518

0/064255

I8

خویشاوندان و بستگان

0/065478

0/074412

0/045783

0/029665

0/035478

I9

قومی

0/074412

0/072553

0/042111

0/055521

0/042111

I10

مذهبی

0/068552

0/053326

0/055684

0/048899

0/055684

چشمانداز

I11

آیندهنگری روستا

0/076653

0/045547

0/065478

0/052232

0/065478

بستر دانشهای
بومی و جدید

جامعه روستایی

فعالیت اقتصادی

فضای روستا

پیوندها و ارتباطها

زیرساخت

صنایع منطبق

بسترهای اجتماعی

هنر و فرهنگ

منابع طبیعی
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I12

دانشهای بومی

0/065547

0/047751

0/021544

0/067411

0/074412

I13

دانشهای جدید

0/045783

0/055684

0/055474

0/055289

0/068552

I14

فرادست و فرودست کشاورزی و
دامی

0/042111

0/065478

0/062212

0/074415

0/059689

I15

صنایعدستی

0/035478

0/044518

0/063331

0/044518

0/078559

I16

صنایع فرهنگی (موسیقی ،نمایش
و)...

0/042111

0/029665

0/045562

0/065547

0/085778

I17

تنوع اجتماعی

0/055684

0/055521

0/036658

0/045783

0/088652

I18

برابری اجتماعی

0/065478

0/048899

0/065875

0/078559

0/065477

I19

وفاق (انسجام) اجتماعی

0/074412

0/052232

0/065547

0/084415

0/065541

I20

سرمایه اجتماعی

0/033251

0/067411

0/044518

0/047751

0/076653

I21

آیینها و مراسم

0/050001

0/076653

0/044121

0/055684

0/065547

I22

گویش و منش

0/044518

0/065547

0/011251

0/065478

0/045783

I23

آفرینش ارزش

0/045122

0/045783

0/042111

0/044518

0/078559

I24

آبوهوا

0/076652

0/042111

0/055684

0/029665

0/065547

I25

زمین

0/044518

0/035478

0/065478

0/055521

0/044518

I26

جنگل

0/084415

0/042111

0/044518

0/071125

0/044121

I27

مرتع

0/078452

0/071121

0/029665

0/085778

0/011251
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مؤلفه

Ii

معرّف

نظر عضو E2

نظر عضو E1

نظر عضو
…En

نظر عضو
E31

امتیاز
محاسبهشده

شاخص

انعطافپذیری و
پذیرش

خطرپذیری

رهبری

ابتکار

مشارکت

I28

سن

0/079885

0/041151

0/055521

0/088652

0/047825

I29

جنس

0/084215

0/084215

0/048899

0/065477

0/065215

I30

تحصیالت

0/047825

0/047825

0/052232

0/065541

0/053321

I31

توانمندی مالی

0/065215

0/065215

0/067411

0/076653

0/045521

I32

تأمین نیاز

0/053321

0/053321

0/055289

0/065547

0/072553

I33

سن

0/045521

0/055521

0/074415

0/044518

0/053326

I34

جنس

0/072553

0/078556

0/044518

0/067411

0/045547

I35

تحصیالت

0/053326

0/055326

0/036658

0/055289

0/047751

I36

توانمندی مالی

0/045547

0/049854

0/064558

0/074415

0/045562

I37

تأمین نیاز

0/047751

0/036658

0/053321

0/044518

0/036658

I38

سن

0/053326

0/064558

0/045521

0/065547

0/065875

I39

جنس

0/045547

0/057741

0/072553

0/045783

0/058859

I40

میزان نفوذ

0/047751

0/044157

0/053326

0/078559

0/065833

I41

تحصیالت

0/045562

0/044587

0/045547

0/084415

0/041114

I42

شخصیت

0/036658

0/065547

0/047751

0/062221

0/078556

I43

نوگرایی

0/074412

0/052232

0/065547

0/084415

0/075541

I44

جسارت

0/033251

0/067411

0/044518

0/047751

0/076653

I45

سن

0/044518

0/045783

0/045562

0/045517

0/055326

I46

جنس

0/022365

0/042111

0/036658

0/066252

0/049854

I47

تحصیالت

0/031447

0/035478

0/065875

0/032224

0/046658

I48

انعطافپذیری و پذیرش

0/042111

0/065547

0/058859

0/036658

0/064558

I49

روحیه کار جمعی

0/035478

0/045783

0/065833

0/064558

0/057741

محورهای مختلف میشود.
زيرساختهاي روستای خالق

پنج عامل بسترهای دانش بومی و جدید ،صنایع منطبق ،بسترهای
اجتماعی ،هنر و فرهنگ و منابع طبیعی زیرساختهای روستای
خالق است .درادامه هریک از این زیرساختها شرح داده میشود:
 .1بسترهای دانش بومی و جدید :با افزایش سطح تحصیالت
در روستاها میتوان انتظار داشت تا نسل نوجوان و جوان زمینه
خالقیت و نوآوری را داشته باشند.

 .2صنایع منطبق :ماهیت ذاتی روستا بر تولیدهای بخش
کشاورزی و دامی و محصوالت جانبی آنها استوار است؛ بنابراین
احتمال بروز خالقیت در این دسته از فعالیتها و صنایع وابسته
بیشتر است.
 .3بسترهای اجتماعی :این زیرساخت شامل تنوع ،برابری ،وفاق
و سرمایه اجتماعی است ) (Badri, 2010که باید با آموزشهای
عمومی قوی ،زمینه پرورش افراد خالق را مهیا سازد.
 .4هنر و فرهنگ :برخورداری از هنر و فرهنگ منحصربهفرد هر
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دانش بومی

دانش جدید

مهاجران خالق

همپیوندی بیرونی

روستاییان خالق

همپیوندی درونی

تصویر  .2طبقه خالق روستایی و پیوندهای آن.

روستا ،بستر زایش هنرهای ارزشمند و فرهنگ اصیلی است که
میتواند موقعیتهای زیادی را برای نوآوری در این بخش ارائه کند.

پذیرش ،ابتكار ،خطرپذيري ،رهبري و مشارکت ،برای روستای
خالق توافق شد.

 .5منابع طبیعی :عامل جدایی شهر و روستا در زیرساخت منابع
طبیعی نهفته است؛ بنابراین منابع طبیعی میتواند زمینه تولّد
روستای خالق باشد.

 .1انعطافپذيري و پذیرش :روستای خالق ظرفیت تجارب و
تمایل به پذیرش عقاید و ارزشهای جدید را دارد و برای ارائه و
نمایش اندیشههای نو رغبت نشان میدهد .چسبندگی به گذشته
در روستای خالق کمتر است و از طریق خالقیت و نوآوری
مبتنیبر انعطافپذیری ،زمینه پیشرفت پایدار فراهم میآید.

براساس یافتههای پژوهش ،پنج شاخص انعطافپذيري و

 .2ابتكار :روستای خالق توانايي بهكارگيري راهحل ابتكاري

شاخصهاي روستای خالق

تصویر .3نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم عوامل پانزدهگانه.
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تصویر  .4نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم عوامل پانزدهگانه.

براي مشكالت روستا و تأمین اهداف را دارد.
 .3خطرپذيري :در نظریه روستای خالق ،خطرپذیری بهعنوان
یکی از شاخصها توافق شد.
 .4رهبري :در مفهوم روستای خالق ،شاخص رهبرى استفاده
از فرایند ارتباطها در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ در میان
افراد و جهتدادن آنها بهسوى مقاصدى مشخص ،ازجمله
خالقیتمحوربودن است.

 .5مشارکت :در روستای خالق ،شاخص مشارکت زمینه
سهيمساختن روستاییان در امور اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي
و سياسي درراستای افزایش وفاق اجتماعي است & (Mansouri
.)Haji Ali Akbari, 2013
طبقه خالق روستایی

مفهوم طبقه خالق روستایی ،از یافتههای مستقیم و ارزشمند
این پژوهش است .براساس تحلیل نتایج پرسشنامهها ،طبقه

تصویر  .5نمودار شدت ارتباط در تأثیرگذاری مستقیم متغیرها (در سطح .)5%
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تصویر  .6نمودار شدت ارتباط در تأثیرگذاری مستقیم متغیرها (در سطح .)100%
جدول  .2نتایج تحلیل اثرهای مستقیم عوامل پانزدهگانه.
ردیف

عامل

نوع متغیر

وضعیت
متغیر

میزان تأثیرگذاری

1

جامعه روستایی

دووجهی

معین

26

24

2

فعالیتهای اقتصادی

دووجهی

معین

29

27

2

3

فضای روستا

ورودی

نامعین

25

19

6

4

پیوندها و ارتباطها

ورودی

نامعین

23

21

2

5

چشمانداز

ورودی

معین

30

21

9

6

بستر دانشهای بومی و جدید

وابسته

معین

19

25

-6

7

صنایع منطبق

مستقل

معین

12

18

-6

8

ساختار اجتماعی

دووجهی

معین

22

24

-2

9

فرهنگ و هنر

مستقل

معین

18

20

-2

10

منابع طبیعی

وابسته

نامعین

16

23

-7

11

انعطافپذیری و پذیرش

دووجهی

معین

21

22

-1

12

ابتکار

وابسته

نامعین

19

26

-7

13

خطرپذیری

ورودی

معین

21

15

6

14

رهبری محلی

دووجهی

معین

22

22

0

15

مشارکت

ورودی

معین

23

19

4

منبع :یافتههای پژوهش.
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میزان تأثیرپذیری

خالص
تأثیرگذاری
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جدول  .3نتایج تحلیل اثرهای غیرمستقیم عوامل پانزدهگانه پیشران کلیدی در رهیافت روستای خالق.
اثرهای غیر مستقیم
میزان تأثیرپذیری

خالص
تأثیرگذاری

ردیف

عامل

نوع متغیر

وضعیت
متغیر

میزان تأثیرگذاری

1204

1

جامعه روستایی

دووجهی

معین

12703

11499

2

فعالیتهای اقتصادی

دووجهی

معین

13468

12689

779

3

فضای روستا

ورودی

نامعین

11893

9177

2716

4

پیوندها و ارتباطها

ورودی

نامعین

11472

10022

1450

5

چشمانداز

ورودی

معین

14169

9978

4191

6

بستر دانشهای بومی و جدید

وابسته

معین

9025

11728

-2703

7

صنایع منطبق

مستقل

معین

5535

8665

-3130

8

ساختار اجتماعی

دووجهی

معین

10901

11609

-708

9

فرهنگ و هنر

مستقل

معین

9091

9592

-501

10

منابع طبیعی

وابسته

نامعین

7529

10988

-3459

11

انعطافپذیری و پذیرش

دووجهی

معین

9914

10555

-641

12

ابتکار

وابسته

نامعین

8782

12248

-3466

13

خطرپذیری

ورودی

معین

9984

7550

2434

14

رهبری محلی

دووجهی

معین

10794

10527
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15

مشارکت

ورودی

معین

10775

9208

1567

منبع :یافتههای پژوهش.

خالق روستایی از دو گروه تشکیل شده است :گروه اول ،شامل
ساکنان خالق روستایی (روستاوندان خالق)؛ و گروه دوم،
شامل افراد خالقی است که با توجه به ویژگیهای روستای
خالق ،آن را برای زندگی انتخاب و به آن مهاجرت کردهاند.
اعضاي طبقه خالق گرايش دارند تا در جوامع خالق تجمع
يابند و سپس شبكهاي براي خود بهوجود آورند .طبقه خالق
روستایی صرفاً تحصیلکردگان یا نخبگان علوم سطح باال
همانند آنچه در شهر دیده میشود ،نیستند .طبقه خالق
روستایی قادر است بخشهاي جديدي را به ابعاد اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و مديريتي روستا بيفزايد و فرصتهاي
جديدي را براي پیشرفت روستا در مقياس ملي و فراملي
ايجاد كند .تصویر شماره  ،2نشاندهنده طبقه خالق روستایی
و پیوندهای آن در مفهوم نظری روستای خالق است.
تحلیل نتایج میکمک

اولین گام نتایج تحلیل میکمک ،جدول ویژگیهای
تأثیرگذاری مستقیم عوامل است .اندازه این جدول برای 15
عامل شناختهشده  15×15است که در دو دور چرخش آماری

دادهها بهدست آمده است .از مجموع  194رابطه (تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری) ارزیابیشده در این جدول 31 ،رابطه دارای ارزش
صفر (بدون اثر) 72 ،رابطه دارای ارزش یک (اثرگذاری کم)112 ،
رابطه دارای ارزش دو (اثرگذاری متوسط) و  10رابطه دارای
ارزش ( 3اثرگذاری شدید) است .ضریب پرشدگی این جدول
برابر  86/2درصد است که از تأثیر زیاد و پراکنده عوامل بر یکدیگر
و وضعیت ناپایداری سیستم نشان دارد.
در تحلیل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم عوامل
پانزدهگانه مشخص میشود که عوامل«فضای روستا»« ،پیوند و
ارتباطات روستایی»« ،چشمانداز»« ،خطرپذیری» و «مشارکت»
جزو متغیرهای ورودی (اصلی) است که در تحقق رهیافت
روستای خالق بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم را دارد.
البته باید اشاره کرد ،متغیرهای «پیوندها و ارتباطهای روستایی»،
«چشمانداز» و «خطرپذیری» دارای حالت نامعین و مرزی است و
احتمال گرایش آنها به ناحیه دیگر در صورت تغییر شرایط وجود
دارد .در تصویر شماره  3خروجی نرمافزار میکمک ارائه شده است.
در تحلیل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم عوامل
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پانزدهگانه مشخص میشود که همان وضعیت تحلیل تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری مستقیم وجود دارد ،با این تمایز که تمام متغیرها
در تمام نواحی بهجز متغیر «انعطافپذیری و پذیرش» در ناحیه
دوم بهصورت معین است .این امر بر پیشرانهای کلیدی تحقق
روستای خالق شامل «فضای روستا»« ،پیوندها و ارتباطها»،
«چشمانداز»« ،خطرپذیری» و «مشارکت» تأکید دارد .این نتایج
در تصویر شماره  4نشان داده شده است.
در تحلیل شدت ارتباط در تأثیرگذاری مستقیم متغیرها در سطح
( 5%تصویر شماره  ،)5از مجموع رابطههای قابل ارزیابی بین آنها
مشخص میشود که هفت عامل «جامعه روستایی»« ،فعالیتهای
اقتصادی»« ،فضای روستا»« ،چشمانداز»« ،پیوندها و ارتباطهای
روستایی»« ،ساختار اجتماعی» و «منابع طبیعی» شدیدترین ارتباط
را در تأثیرگذاری مستقیم دارد .همچنین شدت ارتباط تأثیرگذاری
مستقیم متغیرها در سطح  100%نیز در تصویر شماره  6ارائه شده
است .با توجه به فراوانی و پیچیدگی خروجیهای میکمک خالصه
نتایج در جداول شماره  2و  3ارائه میشود.

 .5بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش مشخص شد پنج عامل «جامعه
روستایی»« ،بستر دانشهای بومی و جدید»« ،صنایع منطبق»،
«بسترهای اجتماعی» و «انعطافپذیری و پذیرش» دارای
مؤلفههایی با امتیاز سطح باال (بیشتر از  )0/07است .تعداد
معرف شامل «مهاجران به روستا» با امتیاز ،0/087452
ّ 9
«دانشهای بومی» با امتیاز « ،0/074412صنایع دستی» با
امتیاز « ،0/078559صنایع فرهنگی» با امتیاز ،0/085778
«سرمایه اجتماعی» با امتیاز « ،0/076653تأمین نیاز» با امتیاز
« ،0/072553شخصیت» با امتیاز  0/078556و «نوگرایی» با
امتیاز  ،0/075541اهمیت سطح باال دارد.
معرف «مهاجران به روستا» و «صنایع فرهنگی» بیشترین و
دو ّ
معرف «ارتباطات با بستگان» با  0/035478کمترین امتیاز را دارد.
ّ
این نکته به طبقه خالق مبنیبر مهاجران به روستا از یک طرف
و همچنین بستر تحقق خالقیت بر صنایع فرهنگی اشاره دارد.
تحلیل نتایج میکمک نشان میدهد عوامل «چشمانداز» با شدت
ن ُه« ،خطرپذیری» با شدت شش« ،فضای روستا» با شدت شش،
«مشارکت» با شدت چهار و «پیوندها و ارتباطهای روستایی»
با شدت دو ،جزو متغیرهای ورودی و بهعنوان پیشرانهای
کلیدی در رهیافت روستای خالق دارای بیشترین شدت خالص
اثرگذاری مستقیم است .ازاینرو آمادهسازی بستر جذب طبقه
خالق و فراهمکردن فضای روستا مبتنیبر تأمین امکانات اولیه
زیست پایدار ،ترسیم چشمانداز مطلوب و ایجاد امید در ساکنان
روستایی ،ترویج و آموزش روحیه خطرپذیری و الگوهای صحیح
مشارکت از پیشرانهای کلیدی تحقق و پیادهسازی رهیافت
روستای خالق است.
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رهیافت روستای خالق ،تسهیلگری برای رشد و نمو
خالقیتها و پویایی در محیط روستایی است .نتایج نشان میدهد
تحقق روستای خالق بهمنظور ایجاد تعدیل در تغییرات سریع
سکونتگاهی مؤثر است و روستای خالق میتواند در مقابل شهر
خالق ،زمینه جذب طبقه خالق را مهیا و تعادل را میان این دو
سکونتگاه ایجاد کند .بنابراین الزم است با آگاهی از ارزشمندسازی
زندگی صحیح روستایی در بین طبقه خالق و فراهمکردن امکانات
و تسهیالت زیست پایدار برای آنها ،زمینه باززندهسازی جریان
زندگی در روستا را فراهم کرد.
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