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  فضا، جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  19-40: صفحات/ 1400 تابستان/ چهلم مسلسل شماره/ یازدهم سال
  

 مورد مطالعه: شهر ساري .تحلیل تحقق پذیري شهر خالق در شهرهاي میانی
  

  *2سمیه عباسی ،1صدیقه لطفی
  ربزي شهري، دانشگاه مازندران، بابلسر جغرافیا و برنامهاستاد 1

  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه مازندران، بابلسر 2
  29/2/98؛ تاریخ پذیرش: 19/5/97تاریخ دریافت: 

  چکیده
، دارد شـهر  توسعۀ و رشد در اساسی نقش و است شهرسازي حوزة در توجه مورد و جدید مبحثی خالق شهر
 تـا  کننـد  مـی  تالش مردم و اند شده تقویت ها ایده است که جایی خالق، و تجربه با پویا، مردمی با خالق شهرهاي

 هـر  توسـعۀ  و رشـد  در اساسـی  نماینـد و نقـش   تبـدیل  کار و زندگی براي بهتر ییها مکان به را خودشان جامعۀ
 اول وهلـۀ  در آنچـه  از بیشـتر  ظرفیتـی  همیشه شهري هر در که آن است خالق شهر فلسفۀ .کنند ءایفا کشوري

 بازار، همچون مهمی شهري عناصر از برخوردار عنوان مرکز سیاسی استان ساري به شهر .دارد وجود شود می تصور
، دانشـگاهها و  هـا  کتابخانـه، کتابفروشـی   شـهرداري،  از قبیـل  دولتی نهادهاي و فرهنگی، مراکز اماکن از بسیاري
 شـهر  خـالق  طبقات از جمله بسیاري جمعیت پذیراي روزانه است که ...گردشگر و جاذب اماکن از دیگر بسیاري

 اهمیـت  شهر، این کنندگان از نیاز استفاده مورد عمومی فضاي تأمین عملکردي براي -کالبدي ریزي برنامه. است
شـدن بـه    افی براي تبدیلتوجه به نمونۀ موردي، پرسش اصلی این است که آیا ساري پتانسیل ک با .دارد فراوانی

تحلیلی است و اطالعات مـورد نیـاز از طریـق مطالعـات      -شهر خالق را دارد؟ پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی
 به روش دلفـی  )پرسشنامه و مصاحبه( پیمایشی مطالعات خام يها داده بعد آوري شد و اسنادي و پیمایشی جمع

ي شهر خالق، همچنین جهت تدوین اسـتراتژي  ها مهمترین شاخصدر این پژوهش ضمن شناسایی  .گردید تهیه
 ارزیـابی  جهت ها داده تحلیل و و عوامل کالن محیطی و همچنین تجزیه ها توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی

براسـاس نتـایج    اسـت.  اسـتفاده شـده   ي شـهر خـالق  ها برخورداري از شاخص میزان در نهایت و خالقیت میزان
مهمترین عامل در راستاي رسیدن شهر ساري به شهر خالق افـزایش نیـروي انسـانی متخصـص و      آمده دست به

ي اقتصادي، افـزایش مراکـز علـم و رشـد و فنـاوري از دیگـر       ها ي کارآفرین است. تنوع فعالیتها افزایش فعالیت
  مواردي است که باید در راستاي آن اقدامات مؤثري صورت پذیرد.

  

 خالق، کیفیت زندگی، دلفی،  متاسوآت، ساريشهر  :ي کلیديها واژه
  

  1مقدمه
 بسـتر  و خالقیـت  و نوآوري مکانی شهرطرح مسئله: 

ــه وابســته اقتصــادي  و دانــش مــادي، غیــر ســرمایه ب
 بروز بسترهاي تقویت براي باید اینرو از است، اطالعات
 در. کوشید آن صحیح ریزي برنامه شهروندي و خالقیت

 ملـل  سـازمان  انیـانس هاي سکونتگاه مرکز 1996 سال
 يهـا  سکونتگاه خصوص در خود گزارش دومین متحد،
 محل جهان، شهرهاي آندر  هــک نمود تهیه را انسانی
 در دنیـاي : نام که گزارش این. شدند توصیف ها فرصت

                                                             
 somayye_abbasi@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

 عنـوان  بـه  شـهرها  از شد، نهاده آن بر شهریشدن، حال
 مشـکالت  شـناخت  بـر  عـالوه  و نمـوده  یاد رشد موتور

 حــل در را شــهرها تــوان شهرنشــینی، بــا مــرتبط
 شـعبانی،  و رفیعیـان ( گذاشـت  نمایش به مشکالتشان

 و شــهري  توســعۀ  نــوین يهــا  نظریــه). 20 :2015
 آن آورندة وجود به عامل و خالقانه يها ایده منطقهاي،

 در. اسـت  بوده توجه مورد بسیار خالق، انسانی سرمایۀ
 و ها مکان مورد در بسیاري يها نظریه مهم این راستاي

را  خالق انسانی سرمایۀ و خالقیت بتوانند که شهرهایی
 بـاقر ( اسـت  شـده  ئـه اار جـذب کننـد   و حفط پرورش،

 مقاله کامل علمی پژوهشی
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 خالق از شهر مفهوم). 102: 1395همکاران،  و فتوحی
 بعـد  بـه  حـوزه  ایـن  محققـان  و پـردازان  نظریـه  توجۀ

 بـراي  اسـت و  شـده  ناشـی  خالقیـت  مکانی و محیطی
 مختلفـی  هـاي  شاخص شهرها، خالقیت میزان سنجش

 شـرایط  و هـا  ویژگـی  به آنها تمامی در اند که شده ارئه
  ).101: 1395شود (همان منبع،  می توجه جامعه

 ها خالقیت و ایدهها شهرها، قرن ویکم، بیست قرن
 سـرمایۀ  عنـوان  بـه  اسـتعداد او  و انسـان  خالقیت. است

 اجتماعی اقتصادي، توسعۀ اصلی محرك خالق، انسانی
 شـهرها،  روزافـزون  رقابـت  که شود می تلقی فرهنگی و

 و حفـظ  پـرورش،  بـه  فزاینده طور به کشورها و مناطق
 عنـوان  بـه  خالق شهرهاي. بود خواهد وابسته آن جذب
 شـناخته  ثروت به ایده تبدیل و خالقیت نوآوري، مراکز

 رقـابتی  اصلی عناصر نوآوري، و ایده ازآنجاکه. شوند می
 هـر  آرمـان  خالق، شهر داشتن هستند، جهانی عصر در

 ایـن  در موفـق  شـهرهاي . آیـد  مـی  شـمار  به اي جامعه
) جهـانی  شـهرهاي ( شـهري  اصـلی  مراکـز  تنها زمینه،

 زمینــۀ در فــردي بــه منحصــر امتیــازات کــه نیســتند
 در سیاسـی  و فرهنگـی  اقتصـادي،  جهـانی  يها فعالیت

 داشـته  جهـانی  شـهرهاي  مراتـب  سلسله ردة باالترین
 شـرایط  که کنند می عمل موفق شهرهایی بلکه باشند،

 خـالق  عناصـر  جـذب  و هـا  خالقیت پرورش براي الزم
 در). 587: 1395 همکــاران، و کالنتــري( کننــد ایجــاد

 نـوینی  شـیوة  به خالق شهر ایدة بسیاري براي بین این
 زیـرا  است؛ شده تبدیل شهر توسعۀ به کردن نگاه براي

 متفـاوت  شـیوهاي  بـه  شـهري  يها سرمایه به اصل در
 خـالق  شـهر  جنـبش  از بحـث  عدهاي حتی و نگرد می
 اقتصـادي  تیموفق براي خالق محیطی ایجاد. کنند می

 بتوانــد بایــد خــالق شــهر یــک. اســت حیــاتی شـهرها 
 در را متنوع يها فرهنگ با اجتماعی گوناگون يها گروه

 بـا  متنـوع  جمعیـت  یـک  وجود چراکه باشد، خودپذیرا
 افـزایش  را خالقیـت  ظهـور  شـانس  گونـاگون  يها ایده
 يهـا  فرصت به بخشیدن تنوع مهم، این الزمۀ دهد. می

 يهـا  سـرمایه  جـذب  بـراي  زیـرا  است تفریح و اشتغال
 بایـد  آنهـا  بـه  وابسته مناطق و شهرها خالق، و انسانی
 نظـر  بـه  ترتیـب  این به. باشند خاص يها ویژگی داراي

 یـا  توسـعه  بـه  تنهـا  نـه  خالق شهر یک ایجاد رسد می

 توسـعۀ  رونـد  بلکـه  انجامـد  می شهر اقتصادي پایداري
 اسـت؛  خالق شهر بسترسازي براي امري خود اقتصادي

 آنکـه  مگـر  رسـد،  نمی نظر به یافتنی دست مهم این اما
 و طرح شهر برندسازي براي ابتدا از شهري ریزان برنامه
 آنچه به توجه با. باشند داشته دست در مدون اي برنامه
 یـک  داشـتن  دسـت  در رسـد  مـی  نظـر  بـه  شـد،  گفته

 بـر  تکیـه  بـا  خـالق  شهر تحقق منظور به کلی راهنماي
 اقتصـادي  پایـداري  به دستیابی براي شهري برندسازي

 تکیـه  با تا است شهري ریزي برنامه براي ضرورتی شهر
 و زیسـت  بـراي  مطلوب محیطی به را شهر بتوان آن بر

 داودپـور،  و محمـودي ( کـرد  بـدل  شهروندان شکوفایی
1397 :116-117.(  
 از یکـی  بـه  خـالق  شـهر  مفهـوم  اخیر يها سال در

ــدار ــزد مباحــث پرطرف ــران، ن ــان صــاحب نظ  و محقق
 اکثــر کــه طـوري  بــه اســت، شـده  تصمیمسـازان بــدل 

 هـاي  سیاسـت  سـوي  بـه  را توجۀ خود معتبر شهرهاي
 و آکادمیـک  مطالعـات  هم .اند کرده معطوف شهرخالق

 شـهرهایی  کالن و شهرهاي بزرگ بر سیاسی اسناد هم
 متنـوع  و کـافی  آستانۀ تقاضاي بتوانند که دارند تمرکز

(لطفی و همکـاران،   را به وجود آورند فعالیت و مردم از
 مطالعـات  در زیـادي  يهـا  بازتـاب  ). خالقیت2: 1395

 مفــاهیم و اســت آورده دســت بــه اي منطقــه و شــهري
، »خـالق صـنایع  « ، »طبقـۀ خـالق  « نهمچو جدیدي

ــالق « ــیط خ ــالق «و » مح ــهر خ ــه را »ش ــات ب  ادبی
 توانـد  مـی  شـهري  خالقیـت . اسـت  افـزوده  ریزي برنامه

 کـه  مفهـومی  شـود  گرفتـه  نظر در چتر نوعی عنوان به
 و اقتصـادي  خالقیـت  از خالقیـت  مختلـف  شامل ابعاد

 ؛شـود  مـی  تکنولـوژیکی  نوآوري و خالقیت تا اجتماعی
 خالقیت دیگر مفاهیم تمام به شهري خالقیت بنابراین،
 محــیط« ،»خــالق صــنایع« ،»خــالق طبقــۀ«همچــون

 حــال، ایــن بــا. دارد اشــاره »خــالق شــهر« و »خــالق
ــت ــهري خالقی ــتر ش ــر بیش ــاط ب ــی ارتب ــ درون  نـبی

(کالنتري  است کرده تمرکز شهري فضاي و تــخالقی
 شـهري  خالقیـت  دیـدگاه  از ).588: 1395 و همکاران،

 هـا  برخـی مکـان  چـرا  «کـه   اسـت  این اساسی پرسش
سـایر   شهرها و مناطق) براي فعالیت جدید و خالق از(

مکـانی   عوامـل اساسـی  «و » جـذابتر هسـتند؟   ها مکان
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و افـراد جدیـد و خـالق کـدام      هـا  براي جذب  فعالیت
 بـه  توجـه  ). بـا 24: 2011 ،1(گیـراد و همکـاران   »اند؟

 و خـالق  ۀـطبقـ  خالق، عـصنای خالق، اقتصاد اهمیت
و  اجتماعی اقتصادي، توسعۀ در خالق شهر طورکلی، به

عنـوان مرکـز    شـهر سـاري بـه   شـود   تالش می فرهنگی
ي از امکانــات نســبت بــه سیاســی اســتان و برخــوردار

ي خالقانه جـذابتر اسـت و   ها براي فعالیتمناطق دیگر 
 مورد مطالعه ي تاثیرگذار شهرخالقها بنابراین شاخص

  گیرد. قرار می
 موفقیـت  و رشـد  عوامل مهمترین از یکی خالقیت

 و تنـوع  و رود مـی  شـمار  بـه  رقابـت  حال در شهرهاي
 سـاکنان  ابتکار و نوگرایی روحیه و شخصیت و جذابیت

 پیشــرفت و جــذابیت کننــدة تعیــین کــه اســت شــهر
 مـورد  محـدودة  عنـوان  به( شهر ساري است، شهرستان

 بعضـاً  و ملـی  عرصه در ویژه جایگاهی و نقش) مطالعه
نزدیکـی بـه تهـران و نزدیکـی بـه      دلیـل   بهالمللی ( بین

 نقـل  و حمل کریدور در استان دریاي خزر، قرار گرفتن
 ظهـور  بـه  منجـر  خـود کـه   نمایـد  می ایفا کشور) مهم

 عنـوان  تحت شهر در جدید اي طبقه با جدید اي منطقه
 گـاهی  حتـی  و طبقـه  ایـن  که شود می "خالق طبقۀ"

 نیازمند لندري و فلوریدا تئوري به بنا شهروندان رـسای
 خالق طبقۀ .هستند شهر در خالقانه و جدید فضاهایی

 خـالق  يهـا  مکان به نیاز "فلوریدا ریچارد گفتۀ به بنا"
 در خالقیـت  شکلگیري به منجر خود که دارند شهر در

 پـرورش  به منجر شهر بودن خالق و شوند می نیز شهر
 اثـر  و شـدت  به بسته جامعه سطوح تمامی در خالقیت

 ). حرکـت 11: 1392رحیمی و همکـاران،  شود ( می آن
 بسـیار  متعـددي  دالیـل  به خالق شهر تحقق سمت به

 شــهر جایگــاه: از عبارتنــد کــه اســت مهــم و ضــروري
 جامعـۀ دانـایی،   بسـترهاي  شـکلگیري  محـل  عنـوان  به

ــت ــتن اهمی ــور داش ــودن و مح ــهرها ب ــعۀ در ش  توس
 بـه  شـهر  اهمیـت  و جایگـاه  ،)دانایی اقتصاد( اقتصادي

 و علم خوشههاي تشکیل اساسی الزامات از یکی عنوان
 از استفاده و جذب در شهرها جایگاه و نقش و فناوري،
 آنهـا  حفـظ  و) خـالق  طبقۀ( خالق انسانی هاي سرمایه

  ).3: 1397 همکاران، و فر نظم(
                                                             
1. Girard et al 

شهر ساري که به تازگی عنوان کالنشهر هم به 
خود گرفته است از این تغییرات دور نیست و نیاز مبرم 

تحول در ساختار قدیمی و ایجاد بستر جدید جهت به 
رود که  تبدیل شدن به یک شهر خالق را دارد. امید می

با ارزیابی و تحلیل این فرایند در ساري و راهبردهاي 
ریزان شهري با توجه به  شهر خالق، مدیران و برنامه

ي رقابتی بتوانند از این ها ي موجود و مزیتها ظرفیت
این سمت سوق دهند. این پژوهش دریچه ساري را به 

هاي شهر  در پی آن است که ضمن بررسی شاخص
عنوان یک شهر  خالق و بررسی وضعیت فعلی ساري به
  بپردازد.   ها خالق به شناسایی و تحلیل این شاخص

 عناصــر از برخـوردار  ســاري شـهر  اینهــا بـر  عـالوه 
ــهري ــی ش ــون مهم ــازار همچ ــیاري و ب ــاکن از بس  ام

ــی، ــز فرهنگـ ــاي و مراکـ ــی نهادهـ ــل از دولتـ  قبیـ
 هـا،  هـا، دانشـگاه   کتابفروشـی  و کتابخانه رداري،ـــشه

 امـاکن  از دیگـر  بسـیاري  مسافرخانه و، هتل پستخانه،
 از بسیاري، جمعیت رايـــپذی روزانه ...گردشگر جاذب
 زيـــری امهــبرن مسلماً. است شهر خالق طبقات جمله

 مـورد  عمـومی  فضـاي  تأمین عملکردي براي -کالبدي
 فراوانـی  شـهر، اهمیـت   ایـن  از گـان  استفادهکنند نیاز
 دریـا،  بـه  نزدیکـی  دلیـل  به ساري دیگر، طرف از .دارد

و  کشور مهم ارتباطی مسیرهاي در شدن واقع جنگل و
 اسـتان  مرکـز  شـهر سـاري   اینکـه  به توجه با همچنین

 در نقــش مهمــی بازرگــانی و اداري نظــر از مازنــدران،
 وردــم وارهــهم منطقه در شهر این دارد، استان سطح

ــه ــش توج ــی بخ ــاکنان از عظیم ــز س ــهري مراک  و ش
 رارــاستق نــهمچنی است؛ گرفته قرار اطراف روستایی
 سبب رـشه این در استانی دولتی نهادهاي و ها سازمان

افـراد   آونگـی  رفت و آمدهاي شاهد همواره شده است،
 از شـهر  ایـن  برخـورداري . باشیم اطراف ازشهرستانهاي
 متعـدد  عـالی  آموزش مراکز و فرهنگی و مراکز تجاري

 پرسـش ر و در آخ است شده جمعیت موجب جذب نیز
 کـافی  پتانسـیل  سـاري  آیا که است این پژوهش اصلی
داراسـت؟ هـدف از    را خالق شهر به شدن تبدیل براي

روز  بـراي  راهکارهـایی  تـدوین  -طرح ایـن پرسـش:    بـ 
 کالبـدي  فضـاهاي  در شهروندي خالقیت بیشتر هرچه
 باعـث  کـه  فعالیتهایی و عناصر شناخت -ساري شهري
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ــروز ــت ب ــامهریزي در شــهروندان خالقی ــدي برن  -کالب
  عملکردي شود.

  
  یشینۀ تحقیقپ

، جـین جیکـوبز؛ جامعهشـناس شـهري     60از دهۀ 
اولین کسی بود که دربـارة شـهر خـالق سـخن گفتـه      

شـهرها و  «طـور خـاص در کتـاب     ش بهها است. نظریه
 & Tremblay( نشـان داده اسـت  » ي تـوانگر هـا  ملـت 

Dehesa, 2016: 56.(  
 "خـالق  و شـهرهاي  مناطق" بحث که کسی اولین

 2002 سـال  در کـه  بـود  فلوریـدا  ریچاد کرد مطرح را
 در creative class عنـوان  تحـت  را خـود  کتـاب  اولین

 کتـاب  2005 سـال  در آن از پس و کرد منتشر آمریکا
 ایـن  کرد کـه  منتشر موضوعش تقویت براي را دیگري
و  شـهرها  عنـوان  تحـت  ایران در 1389 سال در کتاب

 و ابـراهیم  انصـاري  محمداسـماعیل  توسط خالق طبقۀ
ــاري ــه انص ــد ترجم ــن بــر. ش ــاس، ای  ریهــــنظ اس

 شـمار  کـه  گردیـد کـه شـهرهایی    مطرح ديــدیـــج
ــراد ــالق افـ ــد  خـ ــندگان،(هنرمنـ ــان، نویسـ  نقاشـ

 دنـمان زنده احتمال است فراوان آنها در) موسیقیدانان
 عامـل  3 فلوریـدا  نظـر  بـه . اسـت  بیشتر پابرجایشان و

 نقـش  شـهرها  در خـالق  طبقـات  گیري شکل در مـمه
 يهـا  شـاخص  دربارة .تحمل و توانایی دارد: تکنولوژي،

 کنـد، مردمـی   مـی  اشاره مسئله این به تحمل و توانایی
ــه ــن ک ــهرها در ای ــاکن ش ــتند س ــرایش هس ــا گ  يه

 در را اعتقـادي  مختلـف  يهـا  گروه و ندارند ضدخارجی
 تعصـب  بـی  نژادهـا  بـه  و نسـبت  پذیرنـد  می خود میان

 که در مه سـال  یونسکو خالق شبکۀ شهرهاي .هستند
 در آن نقش تغییر  و حال در فرهنگ آمد، پدید 2004
 نشـان  کنـد را  کمک شایانی مـی   اقتصاد که به جامعه

خـالق یونسـکو را    شبکۀ شـهرهاي  جدول زیر. دهد می
  ).Grang, 2016:1( دهد نشان می

  
  ي شهر خالقها شبکه :1جدول 

  مضمون  کشور  شهر
  شهر ادبیات یونسکو  اسکاتلند  ادین برگ
  شهر موسیقی یونسکو  ایتالیا  بولوگنا
  شهر موسیقی یونسکو  اسپانیا  سویل

  یونسکوشهر طراحی   آرژانتین  بوتنوس ایرس
  شهر طراحی یونسکو  کانادا  مونترال
  شهر طراحی یونسکو  آلمان  برلین

  شهر هنرهاي محلی یونسکو  آمریکا  سانتافه، نیومکزیکو
  محلی یونسکو شهر هنرهاي  مصر  اسوان
  شهرآشپزي یونسکو  کلمبیا  پوپایان

Grang,2016:1)                               (  
  

ــه1395( شــهرکی و همکــاران زنگنــه اي  ) در مقال
شهر تهـران از   و جایگاه ها تحلیل  قابلیت«تحت عنوان 

در مقایسـه بـا سـایر     نظر تحقـق مفهـوم شـهر خـالق    
به مقایسۀ شهر تهران با شـهرهاي دنیـا   » شهرهاي دنیا

و نتایج نشـان داد کـه شـهر تهـران علیـرغم       پرداختند
 مــورد شـهرهاي  بــا مقایسـه  در فــراوان يهـا  انسـیل پت

) در 1393( مطالعه در رتبـۀ آخـر قـرار دارد. موسـوي    
سردشت  محالت شهر بندي رتبه«اي تحت عنوان  مقاله

تحقـق   بـر  تأکیـد  بـا  خالقیـت  به سوي حرکت نظر از
پرداختـه   سردشـت  محالت شـهري  بندي رتبه به» شهر

 ایمـان  و سـقایی  آبـادي،  ملک مختاري همچنین است و
منـاطق   بنـدي  سـطح «عنـوان   تحـت  اي ) مقاله1393(

هــاي  مــدل از اســتفاده بــا اصــفهان شــهر گانــۀ پــانزده
اصـفهان   شـهر  که اند رسیده نتیجه به این» ریزي برنامه

و  نبــوده یکســان خــالق شــهر يهــا شــاخص از لحــاظ
دارد. شـفیعی،   وجـود  شـهر  مناطق بین زیادي اختالف
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ــدر  ــان و میرق ــه ) در1392( فرخی ــوان   مقال ــا عن اي ب
عنـوان صـنایع دسـتی بـا رویکـرد توسـعۀ        اصفهان به«

به بررسی امکان، ضرورت و تحلیـل نتـایج   » گردشگري
عنـوان یـک مقصـد گردشـگري      معرفی شهر اصفهان به

انـد کـه نتـایج     خالق با تأکید بر صنایع دستی پرداخته
ي توسط ها پژوهش نشان داد اصفهان بر اساس شاخص

خـالق   عنـوان یـک شـهر    شدن به مطرحیونسکو، توان 
صــنایع دســتی را دارد. در ایــران نیــز در زمینــۀ شــهر 

 خوراسـگانی،  ربانی خالق مطالعاتی صورت گرفته است.
ــی ــؤذنی و ادیب ــه1390( م ــوان  ) در مقال اي تحــت عن

 خـالق  شهرهاي ایجاد در تنوع اجتماعی نقش بررسی«
 ایجـاد  در اجتمـاعی  تنـوع  نقـش  بـه بررسـی  » نوآور و

 و فعـال  مشـارکت  نقش بر و خالق پرداختند شهرهاي
 ادغـام  و شهر در مهاجر و نژادي ي قومی،ها گروه خالق

کردنـد؛ همچنـین    تأکید میزبان جامعۀ آنان در ذوب و
ــنادي کشــورمان، شــهرهاي ســابقۀ جســتجوي در  اس

اسـتانداري   بـه  یونسـکو  ملی نامۀ کمیسیون به مربوط
 درخواسـت  آن در کـه  نمـود  مشاهده توان می را فارس
 آموزشـی  علمی، سازمان به شیراز معرفی مقدمات شده

 در. شــود فــراهم) یونســکو( ملــل ســازمان فرهنگــی و
 نخسـتین شـهر   شیراز موضوع، این شدن عملی صورت

 شـود  مـی  یونسـکو  خـالق  شـهرهاي  مجموعه در ایران
اي بـا عنـوان    همچنین در مقاله )؛16: 1389(رفیعیان، 

ي زمینۀساز توسـعه خـالق   ها پهنهتحلیل و شناسایی «
نمونۀ موردي  ي فرسوده با تأکید بر گردشگري:ها بافت

 به نوشتۀ صحرائیان و موحدیان »محلۀ فهادن شهر یزد
که با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبـی   )1395(

و نرمافزار اکسپرت چویس استفاده شده به این نتیجـه  
موانـع دولتـی بـا موانـع     اند که انتخابکردن  دست یافته

ي اجتمـاعی و  هـا  حقوقی کمتر، سطح خوب مشخصـه 
اقتصادي از بعد سواد، اشتغال و ارزش زمـین، کیفیـت   

 سـت و بـه عنـوان   ها ي این پهنهها خوب بناها از ویژگی
انـد   شـده  ي زمینهسـاز توسـعۀ خـالق معرفـی    هـا  پهنه

  )31: 1395 موحدي، صحرائیان و(
 بر مشتمل که ژوهشیپ کارهاي و ها جمله مقاله از

توان بـه   اند می بوده swotتحلیل  و فازي منطق ترکیب

)، در 2013( 2) و زاخـارووا 2014( 1کارهاي ژانک و لی
زمینۀ مکانیابی، بررسیهاي محیطی و فناوري نـام بـرد.   

ابـداع   ،swotدر راستاي ارتقاء تکنیک  ها از دیگر تالش
بود. ایـن تکنیـک مشـتمل     SOARچارچوب راهبردي 

 اسـت. نخسـتین   3ها، آرمانها و نتـایج  ها، فرصت بر قوت
از 1999سـال   در راهبـردي  چـارچوب  ایـن  هاي جرقه

 شناسـی  زده شـد.   پردازان مثبت سوي گروهی از نظریه
 مـدل  ایـن  استاورس ژاکلین پروفسور بعد، هاي سال در
)؛ 471: 1394 (رضـــایی و همکـــاران، کـــرد ابــداع  را

هایی که از مدل متـا سـوات    وهشژاز جمله پ همچنین
 تـوان بـه کارهـاي خاوریـان گرمسـیر      استفاده شد مـی 

تفـت یـزد در زمینـه  برنـامهریزي     )، براي شهر 1394(
ــاران   ــدري و همک ــري ب ــگري و دیگ ــردي گردش  راهب

ــراي 1394( ــامهریزي گردشــگري پایــدار ب  )، بــراي برن
در  تـاکنون  مـدل  ایـن  روستاي میغان نامبرد. ازآنجاکه

 مطالعـات  زمینـۀ  در جهـان  کشورهاي دیگر در و ایران
 سـعی  پژوهش، این در است کمتر استفاده شده شهري

براي رسیدن به هدف پـژوهش از طریـق    تا است آن بر
 بررسـی  آن کـاربرد  چگـونگی  این مدل استفاده شود و

    .شود
  

  مفاهیم دیدگاهها و مبانی نظري
 دیگـري  زمـان  هـر  از بیش خالقیت: مفهوم خالقیت

 بـه  او اسـتعداد  و انسان خالقیت. الزم است و ارزشمند
 ایـن . میشود گرفته نظر در خالق سرمایۀ انسانی عنوان

 و نامحـدود  منبـع  یـک  به عنوان خالق سرمایۀ انسانی
 تلقـی  اقتصـادي  رشد اصلی محرکۀ همچنین به عنوان

 بـه طـور   کشـورها  و مناطق شهرها، رقابت میگردد که
بـه   مسـتعد،  افراد پرورش و حفظ جذب، فزایندهاي به

، 4اســت( ریشــو وابســته خــالق مثــال نخبگــان عنــوان
). مفهوم دیگر شهر خالق، بر تولیـدات فرهنگـی   2013

مفهـوم دیگـر بـر     )Qurchy, 2012:17( ؛متمرکز اسـت 
ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایۀ انسـانی خـالق   

                                                             
1. Xiang & Li 
2. Zakharova 
3. Strengths, Opportunities, Apparitions and 
Results 
4. Ratiu 
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بنـابراین   ).Costa & et al., 2007( کنـد  تأکیـد مـی  
 شــهرها بــه طــور فزاینــدهاي از مفــاهیم شــهر خــالق

)Landry, 2008:35،(    طبقۀ خالق با تأکید بـر اهمیـت
 کننـد  ي شـهر اسـتفاده مـی   هـا  فرهنگ و هنر در بافت

)Cooke and Lazzeretti, 2008:65ــکات ، 1). اسـ
دانـد کـه بـا     عنوان تدبیر و راهکـاري مـی   خالقیت را به

ظهـور اقتصـاد    داري فوردیسـی و  اُفول سیستم سرمایه
، زمـان ورود آن بـه جغرافیـاي    2شناختی جدید فرهنگ

ــت     ــیده اس ــرا رس ــادي ف ــاي اقتص ــهري و جغرافی    ش
)Scott, 2014: 567  وقتی در مناطق شهري صـحبت .(

شــود، نگــرش نــو و جدیــدي مطــرح   از خالقیــت مــی
پردازد و عمـدتأ   گردد که به ابعاد ساختاري شهر می می

اکبـري  ( شـود  مـی در قالب اقتصادي و فرهنگی مطرح 
). در واقــع شـهر خــالق، قــدرت را از  4: 1392مطلـق،  

مســئوالن مــدیران و نهادهــا بــه ســرمایۀ اجتمــاعی و  
کند که بایـد فعاالنـه در فراینـد     شهروندانی منتقل می

را  هاي مـورد نظرشـان   ریزي شرکت کنند و ایده برنامه
 ...بــه کــار بندنــداحــی، حمــل و نقــل ودر ســاخت، طر

)Deffner.vlachopoulou,2011:11.(  
 هنـري،  جنبـۀ  سـه  از توان را می خالقیت اساس این بر

  :کرد شناسایی اقتصادي و علمی
 و تخیــل متضــمن خالقیــت ایــن: هنــري خالقیــت. 1

 ازهــت هاي روش و عــبدی هاي ایده آفرینش توانایی
 تصـویر  و صـدا  مـتن،  در قالـب  جهان تفسیر براي
  .است

 بـراي  تشـنگی  و کنجکاوي متضمن: علمی خالقیت. 2
  .مسئله است حل در جدید روابط پیریزي و تجربه

 در نوآوري به که پویاست فرآیندي: اقتصادي خالقیت. 3
 غیره و بازاریابی کار، و کسب يها شیوه فناوري،

 در رقابتی هاي فرصت به دستیابی با و پیوند میانجامد
 بر تأثیرگذار متغیرهاي 2 جدول در .دارد را اقتصاد

  .است آمده شهر یک در نوآوري و خالقیت
 جاریشـدن  و سـاري  باعـث  خـالق  شـهر  نهایت در

 و زنـدگی  محـیط  شـدن  بهتـر  براي شهروندان تفکرات
 شهر شناخت براي. گردد می آنان زندگی کیفیت ارتقاء

                                                             
1. Scott Allen J 
2. Cognitive-Cultural 

 آن رویکردهـاي  و هـا  شـاخص  مفاهیم، باید ابتدا خالق
  مشخص گردد.

)، Creative citiesشـهرهاي خـالق (   خالق: شهر مفهوم
اي جدیـدي بـراي    حلـه  شهرهایی هسـتند کـه قادرنـد راه   

ــد  ــه دهن ــگانی و  مشــکالت روزمرهشــان ارائ (ربانیخوراس
). مفهــوم دیگــر شــهر خــالق، بــر 161: 1390همکــاران، 

). شـهر  Qurchy,2012: 7تولیدات فرهنگی متمرکز است (
کند که بر مبنـاي   شهري را توصیف می خالق یک مجتمع

نگـی و اجتمـاعی محکـم بنـا شـده اسـت       زیرساختی فره
ــنپور،  ( ــوکلی و حس ــالق،  11: 1392ت ــهر خ ــدف ش ). ه

هـاي خـالق در    مشتمل بر جذب نهادها، افـراد و شـرکت  
فعالیتهاي مرتبط با شهر و همچنـین ایجـاد زمینـۀ درك    

ک شهر و همچنین ایجاد زمینۀ درك شـهر بـه عنـوان یـ    
پدیدة خالق است. این امور، از طریق تشـویق سـازمانهاي   
خالق، براي جذب در مجموعۀ مدیریت شهري و تشـویق  
و مشارکت افراد خالق در تصمیمگیریها و افزایش اثر ایـن  

  ).8: 1391تصمیمات در محیط شهري است (خانسفید، 
 سـال  اکتبـر  در را خـالق  شـهرهاي  شبکۀ یونسکو

عمـومی   مجمـع  هفتـادمین  و یکصد در میالدي 2004
 يهـا  پتانسـیل  بازیـابی  بـه  کمـک  آن هدف کرد؛ فعال

 هـک یــگـــفرهن صنایع خالق و اجتماعی - اقتصادي
 بتواننـد  تـا  میشد، بود برپا محلی هنرمندان ه وسیلهـب

این . بدارد قــموف فرهنگیاش تنوع هدف در را یونسکو
 بـا  شهر هر است و زمینه هفت از متشکل شهري شبکۀ
خالقانۀ خـاص   صنعت به که ظرفیتی و انرژي به توجه

کنـد   مـی  انتخـاب  را خـود  اولویـت  اختصاص میدهـد، 
)Unesco, 2015(.  
 هنـر  و مهـارت  -4موسـیقی   -3سـینما   -2ادبیات  -1

ــور ــا( فولکل ــنایع و هنره ــتی ص ــی -5 )دس  -6، طراح
 -7اي (توسعۀ فرهنگی و صنایع خالق)  هنرهاي رسانه

چـارچوب شـکلگیري شــهرخالق   . 1 تغذیـه در نمـودار  
  نشان داده شده است.
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  شهر یک در خالقیت و نوآوري بر تأثیرگذار متغیرهاي :2 جدول
  ها شاخص  متغیرها

  خرید قدرت برابري منطقهاي، ناخالص تولید سرانۀ  ثروت 
  منطقهاي ناخالص تولید افزایش درصد  رشد اقتصادي

  خروجی نفر میلیون یک هر حسب بر اختراعات ثبت داده، )GRP( درصد عنوان به توسعه و هزینۀ تحقیق  نوآوري
  جمعیت در خارجی افراد درصد  ذوق فرهنگی

  عالی تحصیالت با کار نیروي درصد  استعداد
  نیروي کل در محور دانش خدمات بخش در موجود مشاغل درصد  خدمات متمرکز بر دانش

  مربع متر کیلو بر بخش مقیم افراد جمعیت تراکم  شهر نشینی
Gossling & Rutten, 2007: 257       

  

  
  گیري شهر خالق در مطالعات پیشین چهارچوب شکل: 1 شکل

  
   

 

 شهر خالق

 زیر ساخت ها شاخص ها ارکان

 بستر هاي دانش

صنعت-  صنایع با 
  فناوري باال

بستر هاي 
 اجتماعی

 فرهنگ و هنر

 انعطاف پذیري

 ابتکار

 خطر پذیري 

 رهبري

 مردم

بنگاھای 
 اقتصادی

 فضا

پیوند ها و 
 ارتیاطات

 چشم انداز و آوازه
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  هاي شهر خالق برگرفته از مطالعات پیشین شاخص :3 جدول
Felorida (2002) ،تسامح و تحمل، فناوري، استعداد، تساهل و توانایی تکنولوژي  
Landry (2008) شهر  یک تنوع حفظ  
Scotte (2006) آن از  حمایت براي صنایع و ماهر کار نیروي  

  شهر اقتصادي و فرهنگی بخشهاي  ماکوسن
  کیفیت محیط زیست،  شرایط اجتماعی و فرهنگی،  کاربرد تکنولوژي  )1391( رضاییان و همکاران

Vanolo (2013) عالی عمومی، آموزش منظر، هنر، تنوع، فضاهاي  

Musturd (2001) 
 کار نیروي بازار منطقهاي، کنندگان تولید از شبکهاي برتر، خدمات چندرسانهاي، فرهنگی، صنایع
  محلی

  مکانی جاذب براي شهروندان، مکانی جاذب براي گردشگران، فناوري باال. )1387( ابراهیمی

 اسالمی شوراي پژوهشهاي مرکز
  رهبري و خطرپذیري ابتکار، انعطافپذیري،  )1385( مشهد شهر

  مأخذ: نگارنندگان
  

  روش تحقیق
 وردــم هاي ؤلفهـم و ژوهشــــپ اهداف به توجه با

ــی، ــق  بررس ــوع تحقی ــیفی ن ــی و و توص  روش تحلیل
 بــه اســت، پیمایشــی و اي کتابخانــه هــا داده گــردآوري

 شـهرهاي  با رابطه در نظري اطالعات ابتدا، که اي گونه
 مـورد  محـدودة  و آن هـاي  ویژگـی  و ها شاخص خالق،
 تهیـه  جهـت  سـپس  و شـد  آوري جمع) ساري( مطالعه

 و مصـــاحبه( پیمایشـــی مطالعـــات خـــام هـــاي داده
 آمـاري  جامعـۀ  .شـد  انجـام  به روش دلفی )پرسشنامه

ریـزي شـهري    شامل مسئوالن در حوزة برنامـه  تحقیق
 روش و یــقضاوت روش از استفاده با نمونهگیري. است
  15مورد مطالعـه   نمونۀ حجم و شده انجام برفی گلوله

 جمعـی  نظـر  اتفاق دربارة باشد بنا که است. زمانی نفر
 پرداختـه  بررسـی  به خاص موضوع یک در صاحب نظر

ــود، ــتفاده  روش از ش ــی اس ــردد دلف ــن. میگ  روش، ای
ــدي ـــساختاری فرآینـ ــراي افتهــــ  و آوري جمـــع بـ

 کارشناسـان  از گروهی نزد در موجود دانش بندي طبقه
ــان و ــت خبرگ ــه اس ــق از ک ــاحبه طری ــع و مص  توزی

 شـدة  کنتـرل  بـازخورد  و افـراد  بین در هایی نامه پرسش
 اعتقـاد  به. گیرد می صورت دریافتی نظرهاي و ها پاسخ
 بـین  سـودمندي  ارتبـاطی  ابـزار  دلفـی  ،)1997( هلمر

 اعضـاي  آراي کردن  فرموله که است خُبرگان از گروهی
 را مناسـبی  راه دلفـی  تکنیـک . کند می تسهیل را گروه
 تعامل به نیاز بدون که گذارد می متخصصان روي پیش

 هــــب نیــاز وقتــی. یابنــد دســت اجمــاع بــه رویــاروي،
 امکـان  ولـی  باشـد  متخصصان از گروهی نظر نـدانست
 وجود نداشته جلسه یک در آنان کردن جمع براي الزم

(شـیعه و   نمـود  اسـتفاده  دلفـی  روش از میتـوان  باشد،
ــاران،  ) 2007ســـندفورد ( و ). ســـو121: 1393همکـ

ــک ــی تکنی ــراي دلف ــایی ب ــال و شناس ــرین غرب  مهمت
 تعـداد . اسـت  اسـتفاده  قابل گیري تصمیم هاي شاخص
 پانـل  اعضاي بین که هنگامی پانل براي مناسب اعضاي
. اسـت  نفـر  15 تا 10 حدود باشد داشته وجود تجانس

 بـا  خـالق  شـهر  هـاي  شـاخص  ابتـدا  پـژوهش،  ایـن  در
 مراحـل  و اسـتخراج  پیشـین  هـاي  پـژوهش  به مراجعه
 بـه  راجـع  خود مقالۀ در .شد طی دلفی روش به مربوط
 در صــاحبنظران نظــر آوري جمــع ضــمن دلفــی، روش
 چهار یا سه در را آن روش، این از استفاده فرآیند مورد

 بـا  دلفـی  فرآیند اول، مرحلۀ در. دانند می عملی مرحله
 ایـن  در. شـود  مـی  شروع باز مصاحبۀ یا پرسشنامه یک

 در ادبیـات  مرور از مستخرج اساسی مبانی باز، مصاحبۀ
از  بعد. گیرد می قرار وجهـــــت مورد نظر، مورد موضوع

 اطالعـات  براسـاس  بایـد  پژوهشگر ها، پاسخ آوري جمع
 کند، تهیه هاي پرسشنامۀ بست مرحله، این از دریافتی

 پرسـش  روش، این در کننده شرکت دوم، هر مرحلۀ در
 اساسـی  نکات آن در که کند می دریافت هاي بست نامۀ

 مرحلـه،  ایـن  در. آمده اسـت  اول مرحلۀ از خالصهشده
 بنـدي  درجـه  و بنـدي  اولویـت  به باید شرکت کنندگان
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 مرحلۀ دوم پایان در. بپردازند بحث، مورد موضوع ابعاد
. شـد  واهدـــ خ معلـوم  خبرگان، توافق عدم مورد نکات

 دـکنـ  می ريــگی شکل به شروع اجماع، مرحله، این در
 هـم  بـراي  را کننـدگان  شـرکت  هـاي  پاسـخ تـوان   می و

 پانـل،  اعضـاي  از یـک  هر سوم مرحلۀ در. نمود منتشر
 آن در کـه  نمـود  خواهنـد  دریافت اي پرسشنامه دوباره

 از مرحلـه،  این در. است آمده قبل مرحلۀ نکات خالصۀ
 باب موضوعات در خود داوري در شود می خواسته آنان

 مـورد  در را خـود  دلیـل  یا کنند تجدید نظر طرحشده
 اعضـاي  بـه  مرحلـه  این. نمایند بیان اجماع عدم موارد
 در را خـود  داوري و اطالعـات  که دهد می فرصت پانل

 هـر . نماینـد  تبیـین  روشـنی  به بحث، مورد موضوعات

 اجمـاع  افـزایش  از انـدکی  مرحلۀ قبـل،  به نسبت چند
 مرحلـه،  آخـرین  معمـوالً  و چهارمین در. رود می انتظار

 اختیـار  در اجمـاع  عـدم  موارد و اجماع مورد از لیستی
 فرصـت  آخـرین  مرحله، این. گیرد می قرار پانل اعضاي

 آنها داوري و دیدگاه تجدید منظور به پانل اعضاي براي
 در مراحـل  و تکـرار  دفعـات  تعـداد . شـود  می محسوب

 اعضــا، توافــق درجــۀ و میــزان بــه بســته دلفــی روش
 4 جــدول در. باشـد  مرحلـه  پـنج  تـا  سـه  از توانـد  مـی 

 آمـده  دلفی روش از استفاده کلیدي نکات از اي خالصه
 میزان ارزیابی جهت دادهها تحلیل و تجزیه در و  است

هـاي   برخورداري از شاخص میزان نهایت در و خالقیت
اسـتفاده شـده    Meta-SWOTنرمـافزار   از شهر خالق،

  است.  
  

  دلفی روش کلیدي نکات :4 جدول
  اي از نکات کلیدي روش دلفی خالصه

  نظر مورد موضوع حوزة در خبره کارشناسان نظرات از گیري بهره  مزایا
  دقیقتر نتیجۀ حصول منظور به تجدیدنظر و بازتاب فرآیند از استفاده

  نفر 15 تا10  پانل تشکیل براي نیاز مورد افراد تعداد
  روز 45 حداقل  نیاز مورد زمان مدت
  نامه) پرسش و (مصاحبه مرحله چهار تا سه  نامه پرسش یا مصاحبه تکرار مراحل تعداد
  لیکرت) مقیاس از سه باالي (نمرة درصد 80 تا 70 بین  نتیجه حصول براي نظر مورد توافق میزان

Hsu & Sandford, 2007 
  

  هاي شهر خالق براي شهر ساري شاخص :5 جدول
  معیارها  شاخص  هدف
  

تحققپذیري شهر خالق در 
  محیط شهري ساري

  وضعیت کالبدي، اوقات فراغت، فرهنگ و گردشگري  کیفیت زندگی
  اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی  سرمایه اجتماعی

  دانشجویان و مهاجران واردشده براي تحصیالتتعداد نخبگان، تعداد   سرمایه انسانی خالق
  ي امن بهداشت و برنامههاي آموزشیها خانه  شرایط اجتماعی و فرهنگی

  تکنولوزي مناسب، حمل و نقل، زیربنها و ساختمانهاي پایدار  تکنولوژي
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
و  دقیقه 47 استان مازندران در محدودة جغرافیاي

 34درجه عرض شمالی و  36و  دقیقه 35درجه تا  35
درجــه طــول  54دقیقــه و  10درجــه تــا  50و  دقیقــه

ــا شــرقی از نصــف ــعت  النه ــا وس ــویچ ب  23756ر گرین
درصـد کشـور قـرار گرفتـه      46/1 مربع معادلکیلومتر
 53 در ساري شهر. )1390استانداري مازندران، است (
 هـدقیق 36 و درجه 34 شرقی، طول دقیقه 37 و درجه

 حــسط از شهر اعـــارتف. است شده واقع شمالی عرض
 ساحل تا آن مسافت اختالف و متر 18,5 آزاد دریاهاي

 عنـوان  بـه  شـهر  این. است کیلومتر 24 مازندران دریاي
 تـرین  مهـم  از یکـی  راه سـر  بـر  مازنـدران  استان مرکز
 اتصـال  موجـب  کـه  کشـور  غربـی  و شـرقی  يها جاده

. دارد قرار شود، می مشهد به گیالن و تهران يها استان
 محـل  در نکـا،  -رـقائمشهـ  جادة طرف دو در شهر این

 محور نــای به دریا سمت به کیاسر از مسیر یک تالقی
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 اداري -سیاسـی  موقعیـت  دلیـل  به و است گرفته شکل
در سرشماري سال  .است خاصی اعتبار و اهمیت داراي
جمعیـت) دارد   نفر 339،820با(جمعیتی برابر با 1395

 کشور، تقسیمات برابرآخرین ).1395مرکز آمار ایران، (

 مرکــزي،( شــامل بخــش، چهــار از ســاري شهرســتان
ــه، ــدرود چهاردانگ ــه و میان ــار و) دودانگ  دهســتان چه

  .است شده تشکیل

  

  
  سیماي اصلی شهر ساري  مولف: نگارنندگان : 2 شکل

  
Meta-SWOT، راهبردي ریزي هــبرنام ابزار یک :

 دو با ها انــــازمـــــس و مؤسسات و ها شرکت امروزه
 از و1داخـل   بـه  خـارج  راهبـردي  ریـزي  برنامه رهیافت

 بـه  بنـدي  تقسـیم  ایـن . اند رو شده روبه 2خارج به داخل
 اــه تــــلیــقاب و منابع آیا که دارد بستگی عامل این

 کـار  بـه  درآغاز محیطی کالن و خُرد عوامل همچنین و
 ) بـه Agarwal et al., 2012: 13( خیر؟ یا شوند گرفته
 بـه ایـن   راهبـردي  برنامهریزي علم پردازان نظریه نوعی

 و موفـق  هـاي  شـرکت  و ها سازمان که اند رسیده اجماع
 سـبب  کـه  دارند فردي منحصربه هاي توانایی محبوب،

 بـا  آنهـا  کننـد.  بـاز  را خـود  جـاي  بـازار  در استشده 
 بـه  داخـل  از رهیافـت  یک به خود خالقیت از استفاده

 بـر  اتکـا  و ها خالقیت براساس و اند زده دست ارجـــخ
. اند ردهــک متمایز دیگران از را خود درونی، هاي توانایی

 فضـاي  و وجود آوردنـد  به را بازارهایی دیگر، عبارت به
                                                             
1. Outside-in 
2. Inside-out 

 :Miller et al., 2002( دادهانـد  شـکل  را خود رقابتی

 ایـن  بر 3منابع بر مبتنی دیدگاه و بینش بنابراین، ).37
 و سازمان هر هاي توانایی و منابع که است استوار فرض
 استــــ آنه متمایزکنندة عامل و مزیت نخستین گروه

 ارمغـان  به آنها براي را بلندمدت و پایدار برتري و نوعی
 هاي ها، ویژگی دارایی ها، توانایی منابع از آورد منظور می

 در کـه  اسـت  یـنسبـ  مزیـت  نـوع  هـر  و دانش مثبت،
 آیندة طــشرای ودــبهب در و است گروه یک ارــــاختی
مدل  .)473: 1394 (رضایی و همکاران، است مؤثر آنها

Meta-SWOT بـه  و خـارج  بـه  داخل رهیافت براساس 
 البتـه . است گرفته شکل منابع، بر مبتنی دیدگاه نوعی
 توانـد  مـی  شرکت یک چگونه: ماند می باقی چالش یک

 هـا  و قابلیـت  منـابع  این از یک کدام که دهد تشخیص
)، 1991( بـارنی  پایدارنـد؟  رقـابتی  مزیت ایجاد به قادر
  .  کند می بیان را معیار چهار مسئله این حل براي

                                                             
3. Resource Based View (RBV) 
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  VRIO)  (منابع  بر مبتنی دیدگاه نظر از موفق راهبرد یک ایجاد معیارهاي :6جدول 
V سازد؟ نماید و یا تهدید محیطی را بیاثر می ( با ارزش): آیا منابع یا قابلیت شرکت را قادر به بهرهبرداري از یک فرصت محیطی می  
 R شرکتهاي رقابتکننده قرار دارد؟(نایاب): آیا این منبع یا قابلیت در حال حاضر تحت کنترل تنها تعداد اندکی از  

I ها بدون این منبع یا قابلیت در دستیابی یا توسعۀ آن با شرایط نامساعد هزینه مواجه میشوند؟ (تقلیدناپذیر): آیا شرکت  
O هـاي   ها و رویـه  یاستهاي ارزشمند، نایاب و پرهزینه در برابر تقلید، س (سازماندهی): آیا براي پشتییبانی و بهرهبرداري از منابع و قابلیت

  اند؟ یافته شرکت سازمان
  

 راهبـردي  لحـاظ  به قابلیت یا منبع اینکه یک براي
 3تقلیدنشدنی ،2ادرــن ،1ارزش با بایستی باشد، اثربخش

 زیــر معیـار  چهـار  اینـرو،  از. باشـد  4جـایگزین  بـدون  و
 خلـق  بـراي  راهـا   قابلیـت  و منابع بالقوة توان توانند می
 این چهـار  منابع، از نظر. کنند تعیین موفق راهبرد یک

 کـه  )1991مرسوماند (بـارنی،  VRIO شرایط، به معیار
  .شود می مشاهده 5جدول  در

 فراینـد  هـدایت  بـراي  سـازمان  یـک  منظـر،  این از
 خود درونی هاي قابلیت و منابع به بایستی خود راهبرد

ــه ــد، مراجع ــه کن ــه دارد انتظــار در صــورتی ک  طــور ب
 فزاینـده  شـکلی  بـه  خـارجی  محیط در آمیزي موفقیت

 در محـیط بیرونـی همـواره    کـاوش  واقع به. برود پیش
 در. دهـد  مـی  روي موجود داخلی عوامل پیشینۀ مقابل

 بـا  را هـا  و قابلیـت  منـابع  این VRIO معیارهاي نتیجه،
 پویـا  راهبردهاي تدوین در بیرونی عوامل دیدگاه جذب

ــت ــدي اولویـــــــ ــی بنـــــــ ــد  مـــــــ   کنـــــــ
)Warren, 2008: 89رویکرد پیشنهادي منظر، این ) از 

 -خـارجی  -داخلـی  مـدل  یـک  راهبـردي  ریـزي  برنامه
 مـــوفق  ریـزي  برنامـه  نتیجـه،  در. اسـت  واقعی داخلی

ــدي خطــی ــی نیســت، فراین ــونده ول ــرار ش  اســت تک
)Agarwal & et al, 2012: 14.(  

 محـیط  بـا  مـرتبط  عوامل ،Meta-SWOT مدل در
 شناسـایی  داخلـی  عوامـل  از مسـتقلی  طور به سازمان

ــی ــوند م ــن . ش ــراي ای ــایی ب  PESTEL روش از شناس
 عوامـل  بـر اسـاس   چـارچوب  ایـن . گـردد  مـی  استفاده
 و فنآورانه، زیسـتمحیطی  اجتماعی، اقتصادي، سیاسی،

،  ETPS همچـون  واژگـانی  عمومـأ . است استوار قانونی
STEP و PESTLE ــانگر ــل انـــد   همـــین بیـ تحلیـ

                                                             
1. Valuable 
2. Rare 
6. Inimitable 
4.Non-substitutable 

)Isoherranen, 2012: 27.( شناسایی براي تحلیل این 
 احتمــالی خطــرات همچنــین و رو پــیش هــاي فرصــت
 کـار  یـک  با نتیجه در است؛ مؤثر هر مجموعه گسترش

 از محتمــل خطـرات  کـــاهـــش  بــه اقـدام  سـازمانی، 
 ,Bloomberg(کند  می محیــــط ناشناخته ابعاد سوي

 ابعاد در محیط ارزیابی به تحلیل این ). عمومأ2 :2012
حال اختصـاص   زمان ارزیابی همچنین و کالن و ماکرو
  دارد 

)Jones & Hill, 2013: 335ایـن  کالن عوامل ). چراکه 
 محــیط و در را اساســی تغییــرات تــا دارنــد را توانــایی
 اقتصادي بنگاه یک مثال، طور به کنند؛ ایجاد مجموعه

 و جدیـد  سیاسـتی  تدابیــر  تـأثیر  تحـت  اسـت  ممکن
 آن حالیکـه  در گیرد، قرار وضعشده مالیاتی تازه قوانین
 اسـت  نداشـته  تصـمیمات  ایـن  اتخـاذ  در تأثیري بنگاه

)Gillespie, 2007; Husso, 2011: 7.(  
 واسـطۀ  بـه  نیـز  5راهبـردي  تناسب ایدة نهایت، در
 از هـا  قابلیـــت  و منـابع  کـه  اي درجه به راجع قضاوت
. شـود  مـی  عملیاتی کنند، می سازمانی پشتیبانی اهداف

 را هـا  زوج از فهرستی خود خود به طور به ها قضاوت این
 پدیـد  عوامـل محیطـی   و هـا  قابــلیــــت یا منابع بین
 جــدیترین. دارنــد اي برجســته اهمیــت کــه آورنــد مــی

عامل  یک بین ترکیبات که است این مدل محدودیــت
 ایجـاد  تصـادفی  طـور  است. بـه  ممکن خارجی و داخلی
 نداشـته  یکـدیگر  بـر  واقعـی  تـأثیر  هیچگونه ولی شود،
 ناپذیر اجتناب گیرندگان تصمیم اینجا، قضاوت در. باشد
 سـاختار یافتـه   فراینـد  یـک  صرفأ در انتهاي ولی است،

 کرد حذف فهرست از توان را می عامل ترکیبات. آید می
 ادراکشـده  اولویـت  بـا  مطابق را دیگر عاملی هاي زوج و

 از اي شـده  بنـدي  اولویـت  فهرسـت  نتیجـه، . کرد مرتب
 ارزیابیهـاي  همـۀ  بـه  کـه  اسـت  راهبـردي  هاي اولویت

                                                             
5.Strategic fit 
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 بـر منـابع،   مبتنی دیدگاه بنابراین است؛ وابسته پیشین
 اـآنهـ  راهبـردي  تناسب و ها قابلیت و منابع قوت نقطۀ

 ایـن  قوت نقطۀ بر تنهایی به عوامل محیطی است که با

 که رسد می نظر به امر این. شود می بندي عوامل اولویت
باشـد   داشته SWOT تحلیل و تجزیه بر اساسی مزیتی

    ).474: 1394(رضایی و همکاران، 
  

  اهداف تعیینشده براي تحققپذیري شهر خالق در محیط شهري ساري: 7جدول
  سطح اولویت  اهداف

  متوسط اولویت  افزایش سطح مشارکت مردم  و ایجاد بستر مناسب براي آن
  اولویت باال  کرده تحصیل و متخصصان  جوان فعالیت براي مناسب بستري ایجاد

  اولویت باال  بخش صنعت در اشتغال سهم افزایش
  اولویت متوسط  تفریحی و فراغتی امکانات توسعۀ
  اولویت باال  خالق انسانی سرمایه جذب بر شهر توانایی و ظرفیت بر تأکید

  اولویت متوسط  در سطح شهرافزایش سهم هنر و فرهنگ 
  اولویت باال  افزایش مراکز علم و رشد با فناوري باال

  اولویت باال  فراهم کردن شرایط مورد نیاز براي مهاجران و تازه واردان
  اولویت متوسط محلی کار نیروي براي مناسب شرایط کردن ایجاد

  اولویت باال  تکنولوژي و فناوري افزایش
  منبع: نگارنندگان 

  
  بحث اصلی

در گـام اول اهـداف اصـلی    مشخص کردن اهـداف:  
پژوهش شناسایی شدند. از آنجاییکه این اهداف از وزن 
یکسانی برخوردار نیستند از کارشناسان خواسته شـده  

ناسایی شده است با توجه به اهمیت هریک از اهداف ش
یین) را در ســـه ســـطح (بـــاال، متوســـط و پـــاآنهـــا 
بـا   توانـد  می بندي گونه اولویت این کنند. 1بندي اولویت

) 6بگیرد. در جدول ( صورت دلفی روش از استفــــاده
اهداف پژوهش و میزان اهمیت هریک از عوامل نشـان  
داده شده است. پـس از تـدوین ایـن جـدول و تعیـین      

  افزار شد. درجۀ اولویت هر یک، اطالعات وارد نرم
 در و مرحلـه  ایـن  درهـا:   شناساسی منابع و قابلیت

 مــوفقیــت  بـراي  کلیـــدي  عوامـل  بایـد  بعد، مرحلۀ
و  منــابع دیگـر،  عبـارت  بـه . شـود  شناسـایی  2سـازمان 
 موفقیت جریان در که شوند شناسایی باید هایی توانایی

 هـا  توانـایی  و منـابع  ایـن  آنجاکه از. ضروریاند مجموعه
 بنـدي  وزن را آنهـا  بایـد  ندارنـد،  یکسانی و اهمیت وزن
 بـا  برابـر  بایـد  دادهشـده  تخصـیص  اوزان مجموع. کرد
 ها روش از میتوان عوامل وزنبندي این براي. باشد 100

                                                             
1. Prioritize 
2. Critical Success Factors 

 مـدل  دلفـی،  روش همــاننــــد  مختلفـی  هاي مدل و
)AHPاســتفاده آن ماننــد و 3آنتروپــی شــانون )، مــدل 

است. شده  استفاده دلفی از روش پژوهش، این در. کرد
پذیري شهر  عوامل مؤثر در تحقق نشاندهندة )3شکل (

  .است خالق در محیط شهر ساري
گیري:  شناسایی ابعاد رقابتی و تعیین واحد اندازه

 در. شناسایی شـود  4رقابتی ابعاد باید مرحلۀ بعدي، در
 و تمـایز  ایجـاد  باعـث  که ویژگی را دو این مرحله باید

 قبـل  گام در شناسایی شده هاي و توانایی منابع تفاوت
 لــمیــتک را جمله این باید. کرد شناسایی را شوند می

 رقابـت ....  و....  سر اول ما بر گام« در سازمان، کرد. در
ما براي رسـیدن بـه شـهر     گفت که توان می». کنیم می

اقتصـادي   -هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    خالق شـاخص 
ــت ــی رقاب ــد م ــام در. کنن ــد، گ ــد بع ــک بای ــد ی  واح

 تعیـین  ایدــــ ب ادامـه  در. کـرد  مشخص ريــگی اندازه
 گفتـه شـده   شـاخص  دو لحـاظ  بـه  رقباي مـا  که کرد

 چــه در مطالعــه ر مــوردـشهــ و مجموعــه بــه نســبت
شـهرهاي   تـوان  دارند. در این رابطـه مـی   قرار وضعیتی

 شـهر  رقبـاي  مهمتـرین  نکا، قائمشهر، بابـل، بابلسـر را  
  ).4(شکل  رسیدن به شهر خالق دانست براي ساري

                                                             
3. Shannon Entropy 
4. Identification of Competitive Dimensions 
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  عوامل مؤثر  در تحققپذیري شهر خالق در محیط شهري ساري به صورت وارد شده  :3شکل

  (منبع: نگارندگان) در محیط نرمافزار
  

  
  )منبع: نگارنندگان(شناسایی ابعاد رقابتی و شهرهاي رقیب  :4شکل

  
: قابلیتهاي شهرمورد مطالعه با شهرهاي رقیبمقایسه 

 مـورد  محـدودة  هاي توانایی و در این مرحله باید منابع
ــا را مطالعــه ــ. کــرد مقایســه رقبــا ب  ایــن انجــام رايـب

ــه ــا مقایسـ ــنج از هـ ــطح پـ ــیار سـ ــایین بسـ ــر، پـ  تـ
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 اسـتفاده  فراتـر  بسـیار  و فراتـر  برابـر،  تقریبـأ  تر، پایین
 بـا  سـاري  شهر مقایسۀ ) نشاندهندة7( جدول. شود می

عوامـل مـؤثر در تحققپـذیري شـهر      نظر از خود رقباي
  است. خالق

  
  پذیر شهر خالق مقایسۀ شهر ساري با رقباي خود از نظر تحقق :8 جدول

  عوامل مؤثر در تحقق پذیري شهر خالق  بابل  بابلسر  نکا  قائمشهر
  مرکز سیاسی و اداري  فراتر  فراتر  بسیار فراتر  بسیار فراتر

  وجود مراکز آموزش عالی  فراتر  فراتر  بسیار فراتر  فراتر
  ارتباط قوي شهر با شهرهاي اطراف  فراتر  فراتر  بسیارفراتر  بسیار فراتر
  آب و هواي مناسب  تقریبابرابر  تقریبابرابر  تقریبابرابر  تقریبابرابر
  به پایتخت کشورنزدیکی   تر پایین  تر پایین  فراتر  تقریبا برابر

  تقویت مبادالت تجاري و بازرگانی از طریق حوزة دریاي خزر  تر پایین  تر پایین  فراتر  فراتر
  همجواري به ارضی جنگلی  دریاي خزر  تر بسیار پایین  تقریبا برابر  تقریبا برابر  فراتر

  جغرافیاي مناسبقرارگیري در موقعیت   پایین تر  تقریبا برابر  تقریبا برابر  تقریبا برابر
  دسترسی به بازارهاي منطقهاي  پایین تر  پایین تر  فرارتر  فرارتر
  همجواري شهر با مراکز جاذب جمعیت  فراتر  پایین تر  فراتر  فراتر
  وجود فرودگاه در نزدیکی شهر  فراتر  فراتر  فراتر  فراتر
  گردشگريوجود رودخانه براي فعالیت   تقریبا برابر  تقریبا برابر  فراتر  فراتر

  عبورخط راه آهن  از شهر  فراتر  فراتر  فراتر  تقریبا برابر
  قرارگیري در کریدورحمل و نقل مهم کشور  فراتر  فراتر  تقریبا فراتر  تقریبا فراتر
  خدماتی - وجودمراکزدرمانی  فراتر  بسیار فراتر  بسیار فراتر  بسیار فراتر

  منبع: نگارنندگان 
  

 رقـابتی  ابعاد کدام که کنیم مشخص ادامه، باید در
 در. دارنـد  ريـبیشتـ  اطـارتب نسبتأ ها توانایی و منابع با

 واقـع  در. شود می ساخته رقابتی مرحله نقشۀ این پایان

هدف  و سازمان به نسبت رقبا وضعیت بیانگر نقشه این
  .است مطالعه مورد

  

  
  .پذیري شهر خالق در شهر ساري رقابتی راهبرد تحقق نقشۀ: 5 شکل

  
) بیانگر موقعیت و نکات مثبـت رقباسـت.   5( شکل

هــاي  شــود از نظــر شــاخص همانطورکـه مشــاهده مــی 
بزرگتـرین   9/2اقتصادي شـهر بابـل بـا وزن     -فرهنگی

بـراي شـهر مـورد مطالعـه بـه شـمار       رقیب در منطقه 
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ــهرود  مــی ــا  84/2 ر بابلســرو ش ــر  22/2و نک و در آخ
ترتیــب رقبــاي بعــدي شــهر مــورد  بــه 18/2 قائمشــهر

اجتمـاعی   روند؛ همچنـین در بعـد   مطالعه به شمار می
بزرگتـرین رقیـب    4/2بابلسر بـا وزن   66/2بابل با وزن 

آیـد و شــهر   بـراي شـهر مــورد مطالعـه بـه شــمار مـی     
ـ    78/1و نکا بـا وزن   92/1قائمشهر راي رقبـاي بعـدي ب

  روند.   شهر مورد مطالعه به شمار می

  
  وزن مزیت رقابتی هر یک از رقباي اصلی شهر در رسیدن به شهر خالق :9 دولج

  امتیاز  مجموع نرمال شده  هاي اجتماعی شاخص  اقتصادي -هاي فرهنگی شاخص  
  نرمال شده  مطلق  نرمال شده  مطلق  نرمال شده  مطلق

  4  4  35/2  143/1  9/2  21/1  66/2  بابل
  3  3  21/2  12/1  84/2  095/1  4/2  بابلسر
  1  1  68/1  87/0  22/2  812/0  78/1  نکا

  2  2  73/1  85/0  18/2  876/0  92/1  قائم شهر
  منبع: نگارنندگان

  

  
  ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ارزیابی منابع و توانایی: .6شکل

  )منبع: نگارنندگان(
  

براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه      : ها ارزیابی توانایی
تواند تشخیص دهد کـه کـدام    یک سازمان چگونه می«

ــت ــابع و قابلی ــابتی    من ــت رق ــه ایجــاد مزی ــادر ب ــا ق ه
شـود.   از دیدگاه مبتنی بر منابع استفاده می» پایدارند؟

ارزش  هـا را از نظـر بـا    بر این اسـاس، منـابع و قابلیـت   
و بـدون جـایگزین    3، تقلیدنشـدنی 2، نادر بـودن 1بودن

                                                             
1. Valuable 
2. Rare 
3. Inimitable 

کنند. در همـین رابطـه    گیري می بررسی و اندازه 4بودن
ها براساس دیـدگاه   ) به ارزیابی منابع و توانایی6شکل (

  .مبتنی بر منابع اختصاص دارد
 و سـازمان  کـه  را عواملی باید ادامه درتحلیل پستل: 

 صـورت  بـه  آن کنتـرل  بـه  قادر مطالعه تحت محدودة
 مجموعـه  موفقیت طرف دیگر براي از و نیست مستقیم
 از منظـور،  بـدین . کرد تعیین را است حیاتی و ضروري

                                                             
4. Non-substitutable 



  34                                                                                                                                                                         عباسی سمیه و  لطفی صدیقه

 ) بیـانگر 9جـدول ( . شود می استفاده PESTELتحلیل 
 پنــــج  در عوامـل  این وزن همچنین است؛ عوامل این

 و کم اهمیـت  متوسط، مهم، مهم، بسیار اسمــی گروه
 بایـد  تأثیر ستون در. شود می تعیین اهمیتبسیارکــم 

 تعیـین  را سـازمان  موفقیـت  در عوامل این تأثیر میزان

 احتمـال  درجـۀ  بایـد  احتمال افـزایش،  ستون در. کرد
 را ریـزي  برنــــامه  دورة طـول  در عوامـل  ایـن  افزایش
 بایــــد میـزان   ضرورت، درجۀ ستون در و کرد تعیین

 بررسی را سازمان مورد توسط این رفع اضطراري بودن
  .کرد

  
  ریزي راهبردي براي شهر خالق عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل در برنامه :10جدول 

  درجه اضطرار  احتمال افزایش  تاثیر  وزن  عامل
  بسیار فوري  باال  بسیار قوي  بسیار مهم  هاي دانش پایه با فناوري باال فقدان و ضعف فعالیت
  به زودي  باال  بسیار قوي  مهم  هاي اقتصادي فقدان تنوع در فعالیت

  به زودي  پایین  بسیارقوي  بسیار مهم  جایگاه نسبی پایین بخش صنعت در اشتغال
  بسیار فوري  متوسط  قوي  مهم  کمبود نیروي انسانی متخصص

  به زودي  پایین  قوي  بسیار مهم  و مراکز رشد علم و فناوري ها کمبود پارك
  به زودي  متوسط  بسیار قوي  بسیار مهم  هاي اینترنتی در خانواده دسترسی کم به فناوري

هاي الزم در زمینۀ  دادن آموزش عدم وجود سازمانها و نهاد براي ارائه
  به زودي  باال  قوي  مهم  خود اشتغالی

  زوديبه   باال  قوي  مهم  قرارگرفتن نادرست افراد با مشاغل مرتبط باتخصص و تحصیالت خود
  بسیارفوري  متوسط  بسیار قوي  بسیارمهم  نخبگان به دلیل نداشتن واحدهاي تحقیق و توسعه تعداد کم

  بسیار فوري  باال  بسیار قوي  بسیار مهم  دانش پایه با فناري باال)سهم ناچیز فعالیت کارافرین (
  به زودي  باال  قوي  مهم  هاي فرهنگی و هنري کمبود مجتمع
  به زودي  پایین  بسیار قوي  بسیار مهم  هاي شهري نوپایه خرده فروشی بر ساختار کارگاههاي  چیرگی فعالیت
  منبع: نگارنندگان

  

از آنجاکه این مـدل بـه    :نجش تناسب راهبرديس
ــدل   ــعهدادن م ــال  توس ــراي   swotدنب ــالش ب و ت

ترکیـــب کـــردن آن بـــا یـــک ابـــزار پشـــتیبان  
تناسب راهبـردي عـاملی    تصمیمگیري است. معیار

براي دستیابی به این هدف است. در این مرحلـه از  
کارشناسان خواسته شد به ارزیـابی تـأثیر منـابع و    

ها بر روي عوامل خارجی بپردازند. در واقـع   قابلیت
تناسـب راهبــردي، بــه انطبـاق عوامــل داخلــی بــا   
خارجی محاسبه میشود. ما در این مرحله به دنبال 

کـه چطـور منـابع و قابلیتهـا،      این هـدف هسـتیم  
فرصتها را پشتیبانی کرده و یا تهدیدات را کـاهش  

). در گـام  44: 1394(بدري و همکـاران،   دهند می
بعد به ارزیابی میزان تأثیر پشتیبانی و تأثیرپذیري 
ــا همــان   منــابع و تواناییهــا در عوامــل محیطــی ی

کـه   تناسب راهبردي پرداخته شده اسـت. از آنجـا  
و دویی این عوامـل حجـم زیـادي را در    مقایسات د

  شود. برمی گیرد، چند مورد از آن بیان می

  تناسب راهبردي: 11جدول
  (پستل) عوامل محیطی

وي
ر ق

سیا
ب

  

ویأ
ق

دي  
دو

ا ح
ت

  

یف
ضع

یف  
ضع

یار 
بس

سه  
مقای

وح 
سط

  

کمبود نیروي 
  انسانی متخصص

جایگاه نسبی پایین 
بخش صنعت در 

  اشتغال

فقدان تنوع در 
ي ها فعالیت

  اقتصادي

فقدان و ضعف 
فعالیت دانش 

  پایه
  مرکز سیاسی و اداري  بسیار قوي  قویأ  قویأ  قویأ

یی
وانا

 و ت
ابع

من
  ها 

  وجود مراکز اموزش عالی  قویأ  قویأ  تا حدودي  قویأ
  ارتباط قوي شهر با شهرهاي اطراف  ضعیف  تا حدودي  ضعیف  تا حدودي

  نزدیکی به پایتخت کشور  ضعیف  تا حدودي  قویأ  قویأ
  منبع: نگارنندگان
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ها بـر   سپس باید میزان تاثیرگذاري منابع و توانایی
این  که مقایسات دو دویی اهداف را تعیین کرد. از آنجا

گیرد، در اینجا به چنـد   عوامل حجم زیادي را در بر می
  شود. مورد اشاره می

   
  ها با اهداف تناسب منابع و توانایی :12جدول

  (پستل) عوامل محیطی

وي
ر ق

سیا
ب

  

ویأ
ق

دي  
دو

تاح
  

یف
ضع

یف  
ضع

یار
بس

سه  
مقای

وح 
سط

  

توسعۀ امکانات 
فراغتی و 
  تفریحی

افزایش سهم 
اشتغال در بخش 

  صنعت

ایجاد بستر مناسب 
براي فعالیت 

  متخصصان جوان

سطح افزایش 
مشارکت مردم 

ایجاد بستر مناسب 
  براي آن

  مرکز سیاسی و اداري  قویأ  بسیار قوي   قویأ  قویأ

یی
وانا

 و ت
ابع

من
  ها 

  وجود مراکز اموزش عالی  قویأ  بسیارقوي   بسیار قوي  قویأ
  ارتباط قوي شهر با شهرهاي اطراف  قویأ  قویأ  قویأ  قویأ
  کشور نزدیکی به پایتخت  ضعیف  قویأ  قویأ  قویأ

  منبع: نگارنندگان
  

با توجه به مقایسـات قبلـی،   : ترسیم نقشۀ راهبردي
شـود.   در این مرحله اقدام به ترسیم نقشۀ راهبردي می

منابع و تواناییهـا بـا رنـگ فیروزهـاي و عوامـل کـالن       
محیطی با رنگ نارنجی نشان داده شده اسـت. آنهـایی   

ارزش، نـادر،   متمایالنـد، نسـبتأ بـا   که به سمت راست 
نشدنی و غیرقابل جایگزین هسـتند و از تناسـب    تقلید

راهبردي برخوردارند. آن دسته از عواملی که به سـمت  

باال متمایالند، داراي درجۀ باالیی از تناسـب راهبـردي   
هستند. انـدازة حبابهـا بیـانگر درجـۀ تناسـب آنهـا بـا        

محیطی بیانگر درجۀ اهداف، اندازه  حباب عوامل کالن 
اضطرار آنهاسـت. بـه طـورکلی بـراي هـر دو دسـته از       

ها و همچنین عوامل  ها که بیانگر منابع و توانایی حباب
کالن محیطی است، قرارگیري در موقعیت باال و سمت 

  راست بیانگر میزان امتیاز و نمره است.
  

  
  )نگارنندگان(منبع: ري شهر خالق در شهر ساري نقشۀ راهبردي تحققپذی :7شکل
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بر اساس شکل باال، کمبود نیروي انسانی متخصص 
ــه ــت     ب ــی جه ــالن محیط ــانع ک ــرین م ــوان بزرگت عن

پـذیري شـهر خـالق در شـهر سـاري محسـوب        تحقق
شود و با توجه به اندازة حبـاب آن، نیازمنـد توجـه     می

محیطی مانند سهم نـاچیز فعالیـت   است. عوامل کالن 
هاي بعد بـه لحـاظ تـأثیر و ضـرورت      کارآفرین در رتبه

در بین عوامل مؤثر جهـت موفقیـت و    .اقدام قرار دارند
 پذیري شهر خالق در شهر سـاري، وجـود مراکـز    تحقق

آموزش عالی، همجواري شهر بـا مراکـز اصـلی جـاذب     
، جمعیت از باالترین تناسب راهبـردي برخـوردار اسـت   

ــادرتر،    ــا ارزشــتر، ن ــه نســبت ســایر عوامــل ب یعنــی ب
روي  تر است. از ایـن  قابل جایگزینتر و غیر تقلیدنشدنی

اي کرد، اما فقدان و ضعف  باید به این عوامل توجۀ ویژه
هاي دانـش پایـه بـا فنـاوري بـاال و سـهم کـم         فعالیت

فعالیت کارآفرین، باید در صدر اقـدامات اجرایـی قـرار    
  گیرد.

در مرحلـۀ  : دن عوامل محیطی با منـابع قضاوت کر
آخر براي تدوین راهکارهاي نهایی باید بـه قضـاوت در   
مورد میزان و امکان ترکیـب عوامـل مهـم محیطـی بـا      

هــا پرداخــت. بــه عبــارت دیگــر بایــد  منــابع و توانــایی

مشخص کرد که آیا ترکیب این عوامـل بـا یکـدیگر در    
اولـویتی بایـد   تدوین استراتژي مؤثر هستند؟ و در چه 

تــوان راهبردهــاي   بگیرنــد؟ برایناســاس مــی   قــرار
ترتیـب   ري شهر خالق براي شهر سـاري را بـه  تحققپذی

قرار داد. بـر ایـن اسـاس،     5اولویت، درجشده در شکل 
توان از مهمترین اقدامات در این راستا به موارد زیر  می

  اشاره کرد:
 هاي اقتصادي تنوع داد. نکتۀ نخست باید به فعالیت

 و ها پارك کمبود به بعدي توجۀ هرچه بیشتر مسئوالن
فنـآوري اسـت. یکـی از مشـکالت      و رشد و علم مراکز

 و سـازمانها  عمومی در بخش شـهر خـالق ایجـادکردن   
 دادن ئــــهاار و آمــــوزش بــــراي الزم يهــــا نهــــاد
اسـت کـه    اشـتغالی  خـود  زمینـۀ  در آموختگـان  دانـش 

کنـد، از   همواره مشکالتی را براي این بخش ایجاد مـی 
این روي بایـد بـه افـزایش و تربیـت انسـانی متعـدد و       
ــري داشــتن   متخصــص پرداخــت، ســپس کــاهش برت

شـهري اسـت.    هاي هاي نوپایه برساختار کارگاه فعالیت
چــه بیشــتر بخــش صــنعت در در راسـتاي افــزایش هر 

  اشتغال در امر رسیدن به شهر خالق است.

  

  
  )منبع: نگارنندگان(پذیري شهر خالق در شهر ساري  راهبردهاي اساسی جهت تحقق: 8 شکل
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  گیري بندي و  نتیجه جمع
ــهر ــاریخی ش ــاري ت ــدیمی از س ــرین ق ــاي ت  روزه

. اسـت  شده شناخته ایالت مرکز عنوان به خود پیدایش
 ،)باستانی شهرهاي از یکی جوار در( آن جایگاه انتخاب

 یعنـی  سیاسـی  -جغرافیایی موقعیت سبب به طرفی از
 بوده حکومتی يها زیرحوزه بقیه به نسبت آن مرکزیت

ــرف از و ــر ط ــرایط دیگ ــی ش ــه از مســاعد طبیع  جمل
ــا همجــواري ــۀ ب  جلگــۀ حاصــلخیزي و تجــن، رودخان

 براي را مناسبی فرصت مازندران دریاي و البرز میانکوه
 انـــاست مرکز شهرساري. است نموده ایجاد شهر بناي

 در مهمــی نقــش بازرگــانی و اداري نظــر از مازنــدران،
شهرها همواره مکانی براي خالقیـت  . دارد استان سطح

و نوآوري بودهاند و شهر خالق از جمله مباحث جدیـد  
در حوزة مطالعات شهري است که در رسـیدن جامعـه   
به توسعۀ دانایی محور مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت.    

پدیـدهاي اســت کـه امکــان دارد در هــر   شـهر خــالق  
دورهاي وجود داشته باشـد، امـا هـیچ محـیط شـهري      

کنـد. ایـن    صـورت خـالق عمـل نمـی     ه بـه براي همیش
پژوهش همانگونه که در اهـداف آن ذکـر شـد، جهـت     
بررسی وضعیت شهر ساري بر اساس شاخصـهاي شـهر   
خالق صورت گرفت. در ایـن رابطـه پـس از شناسـایی     

برنامهریزي راهبردي با اسـتفاده   از طریق شاخصها،
از نرمافزار متاسوات به تحلیل و بررسی این هـدف  

ــت.  ــده اس ــه ش ــدل   Meta-SWOT پرداخت ــک م ی
برنامهریزي راهبردي جدید اسـت کـه بـراي رفـع     

ــواقص   ــردن ن ــدلک ــی SWOT م ــدل   م ــردازد. م پ
متاسـوات بــر اسـاس دیــدگاه مبتنـی بــر منــابع و    

اصـلی ایـن   رهیافت داخل به خـارج اسـت. هـدف    
ــت  ــژوهش آن اس ــتفاده از فراینــد     پ ــا اس ــه ب ک

ــه ــا    برنام ــدن ب ــمن آشناش ــتراتژیک، ض ــزي اس ری
ها و نقاط مثبت در رسیدن شـهر سـاري    توانمندي

به شهر خالق و تعیین کردن اسـتراتژي کـاربردي   
براي رسیدن به شهر خالق در این شهر اقدام کند. 

ق پذیري شهر خال در گام اول عوامل مؤثر بر تحقق
در شـهر مـورد مطالعـه شناسـایی شـدند. در گــام      
بعدي شهرها و نواحی رقیب شناسایی و به مقایسه 

ــۀ     ــدها نقش ــن فراین ــه ای ــد. در نتیج ــه ش پرداخت
ها  راهبردي ترسیم گردید. در ادامه منابع و توانایی

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منـابع مـورد ارزیـابی و    
وامـل  کـه همـواره ع   آنجـا  سنجش قرار گرفتند. از

کالن محیطی نقـش مهـم و انکارناپـذیري در هـر     
ریزي دارند، آنهـا شناسـایی شـدند، در آخـر      برنامه

براي هریک از عوامل، تناسب راهبردي تدوین شـد  
پـذیري شـهر    و راهبردهاي مطلوب در جهت تحقق

 حاصـل  نتایجخالق در شهر ساري استخراج گردید. 
شـهر   ضعف دهد که نشان می انجامشده هاي تکنیک از

ساري در زمینۀ تحقـق پـذیري بـراي شـهر خـالق در      
هاي اقتصادي و اجتماعی،  کمبود امکانات و زیر ساخت

تکنولوژي برتر براي رسیدن بـه شـهر خـالق، نداشـتن     
شرایط الزم براي جذب منـابع انسـانی خـالق و غیـره     

 در ایـن ترتیـب   بـه  براي این شهر رقـم خـورده اسـت.   
رونـد   در عاجـل  و جـدي  انجـام اقـدامات   عدم صورت

 از بـیش  تحقق پذیري شهر خالق بـراي شـهر سـاري،   
 القناپایداري براي رسیدن بـه شـهر خـ    میزان پیش بر

 بـه  ضـروري  این پس از بنابراین شد؛ خواهد افزوده آن
 اسـتفادة  در جهـت  شـهري  مـدیریت  کـه  رسد می نظر

 هـا  ضـعف  و هـا  اصالح نارسایی براي ها فرصت از بیشتر
 بـر  صحیح برنامههـا  بندي کردن اولویت با و بردارد گام

منـابع مـالی و    از اصـولی،  و صـحیح  راهبردهاي اساس
  .گیرد صورت استفاده حداکثر شهري انسانی

 مسـائل  برخـى  پیوند اثر در خالق، شهرهاى برنامۀ  
 در کهمعنی  نـــای به. آمد وجود به شهرى و اقتصادى

 مختلـف  هـاى  تخصـص  و عالیـق  با مختلف افراد شهر،
 اوتىـــ متف هـاى  قابلیـت  کـدام  هـر  و کنند یم زندگى
 مجموعــۀ یــک کــه عــین حــال در افــراد ایــن. دارنــد

ــاهمگنى ــکل را ن ــی ش ــد،د م ــان درون در دهن  خودش
 حـال  عـین  در و باشند داشته توانند می هم اشتراکاتى

 توجـه  با حال. دارند هم تشابهاتى اند، متفاوت هم با که
هاي شـهر   شاخص بر موضوع نظري پیشینۀ أکیدــت به

 مطالعـه،  مـورد  شـهر  در آمـده  دسـت  بـه  نتایج خالق و
راکنده ـــ پ آرایش جهت در منطقی هاي سیاست اجراي

تأکیــد بــر  خــدمات شــهري، و هــا فعالیــت و امکانــات
 تکنولوژي و فنـآوري، اسـتفاده از نیروهـاي متخصـص،    
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رسـد شـرایط الزم بـراي     می نظر به و مؤثر است. مفید
شـهر   ویژگیهـاي  دیگـر  واردان کـه از مهاجران و تـازه  

اعمال پارکها و مراکز رشد علـم و   طریق است، از خالق
 شـرایطى  بتـوانیم  است؛ بنابراین اگر فنآوري تحققپذیر

بلنـد   تخـیالت  براسـاس  مردم بتواننـد  که کنیم فراهم
 هـاى  فرصـت  و کننـد  و عمـل  برنامهریزى فکر، پروازانه
 تحقـق  بـه  تـوانیم  ییابد، م تکامل مداوم طور به توسعه

 خالقیت باید گفت در پایان .شویم نزدیکتر خالق شهر
 کامپیوترى، هکرهاى راحتى همراه به که نیست چیزى

به شهر وارد شود بلکـه  ... و ها شادي اسکیت، تختههاى
 مجموعـه در  میان در) ارگانیک( عضوى صورت باید به
 در ىـــ اجتماع ىـــــ زندگ و کـار  تولیـدات،  با ارتباط

 توجـه  یابـد. بـا   گسترش و توسعه شهرى، مختلف ابعاد
 زـارلــچ تفکرات از گرفته نشأت که جدیدي دیدگاه به

 الديـمیـ  2000 دهۀ اوایل در فلوریدا ریچارد و لندري
 و اسـتعداد  خالقیت از استفاده که میرسد نظر است، به

 کسـانی  و همـۀ  شـهري  امور ساکنان، کسبه، مسئوالن
و  اجتمـاعی، اقتصـادي   فضـاهاي  ایجـاد  در نقشـی  که

 کـــه افــرادي  عنــوان  بـــه دارنــد  شــهرها  فرهنگــی 
 خــود شــهر از کننــده اســتفاده و هــم همشــکلدهنده

 وضعیت تغییر براي ارزشمندي راهکار تواند می هستند،
ادامـۀ   مىتوانـد  گـردد. شـهرى   امروزي شهرهاي فعلی

 و خـود  عمدة هاى قابلیت از یکى بتواند که دهد حیات
 از را آن و کــرده پیــدا را خــود نســبى مزیــت در اصــل

نـه   .دهد توسعه مزیت، آن با مرتبط جذب افراد طریق
 بایـد  تنها در شهر ساري بلکه در شهرهاي کشورمان ما

 پتانســیل چــه از شــهرهایمان کــدام هــر کــه ببینــیم
 فـرا ملـى   حتـى  و اى، ملـى  منطقـه  سطح در عمدهاى

. کنـیم  بالفعـل را  هـا  پتانسـیل  این کنیم تالش و دارند
پیشنهادات براي رسـیدن شـهر سـاري بـه یـک شـهر       

 افـزایش  آموزشی، زیرساختهاي خالق عباتند از: توسعۀ
 اــــ شهره یـــ اصل راهبردهـاي  عنـوان  بـه  کارآفرینی

 نهادهـا،  تقویـت  .خـالق  شـهر  بـه  شـدن  تبـدیل  براي
ــزایش جهــت مــدنی گروههــاي و تشــکلها  ســرمایه اف
 .شـهري  امـور  ادارة در شـهروندان  مشارکت و اجتماعی
 اسـت؛  خـالق  طبقـۀ  وجـود  خالق شهر یک به رسیدن
 و علم مراکز از میتواند خالق طبقۀ جذب براي بنابراین

 خـالق  شـهر  یـک  ایجاد کرد، ادهـاستف فنآوري و رشد
 توسـعۀ  و اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  تنـوع  توسعۀ موجب

 خـالق  شـهر  ایجـاد  موجـب  اقتصـادي  فعالیتهاي تنوع
 سـویه  دو و مثبـت  رابطـۀ  یک که معنی بدین ؛شودمی

 وجـود  اقتصـادي  هاي فعالیت توسعۀ و خالق شهر بین
 توسعۀ و رشد بر یک هر توسعه و رشد که طوري به دارد

  .گذارد می مثبت تأثیري دیگري
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