هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،4زمستان9911


پژوهش
ص 981-898
DOI: 10.22059/jurbangeo.2020.302971.1291

تحلیلی بر برنامهریزی راهبردی شهر سنندج با رویکرد شهر خالق


1

سید مسعود حبیبی -دانشجوی دکتری مهندسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز  ،تهران ،ایران
عاطفه احمدی دهرشید -دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله9911/27/72 :

تأیید مقاله9911/22/91 :

چکیده 
شهرهایخالق،مراکزنوآوری،خالقیتوتبدیلایدهبهثروتوهمچنینمکانیجذاا بذرایکذارکردنوزنذد ی
شهروندانبهویژهنسلجوانهستند.همچنینمیتوانندمکانیبرایجا  ردشگرانوتوانمندسازیبخشهذای
مختلفاقتصادیباشند.خالقیتشهریبهعنوانیکرویکردراهبردیمیتواندبذرکیفیذتهذایزیسذتندرشذهر
تأثیر اارباشد.پژوهشحاضرباهدفتحلیلیبربرنامهریزیراهبردیشهرسنندجبارویکردشهرخذالقانجذا 
شدهکهضمنتأکیدبرجنبۀکاربردیبودنآن،برمبنایالگویپرا ماتیسم(آمیخته)،بافنپیمایشذیوبذهروش
توصیفی-تحلیلیصورت رفتهاست.شیوةجمعآوریدادههابرمبنایپرسشنامۀمحققسذاختهبذودهاسذتکذه
رواییآنبراساسنظراستادانوصاحبنظرانوپایاییآنبراساسآلفایکرونباحباضریب0/967تأییذدشذده
است.جامعۀآماریکلشهرسنندجبودهاست.حجمنمونههابراساسروشکوکران984نفذربذودهونمونذههذا
براساسروشتصادفیطبقهایسادهبافنانتسا متناسبازمیانمناطقسه انۀشهرسنندجانتخا شدهانذد.
همچنیننمونههایکارشناسانومتخصصانمربوط(متخصصانشهرسازی،جغرافیا،معماری،جامعذهشناسذاندر
حوزةفرهنگومرد شناسی،اقتصاد،موسیقیوصنایعدستی ،ردشگری،ایرانشناسیوادبیاتکردی)،بهصورت
تما شماریبهتعداد97نفرانتخا شدند.بهمنظورتجزیه وتحلیلدادههاازمدلمعذادتتسذاختاریوتکنیذک
روشهایذکرشدهنیزازنر افزارهایSPSS, AMOSوArcGISاستفادهشدهاست.نتیجۀ

SWOTوبرایانجا 
تحلیلمعادتتساختاریبیانگرآناستکهبعدفرهنگیبابذارعذاملی،0/17بیشذترینتأثیر ذااریراداشذتهو
مهمترینبعددربرنامهریزیراهبردیشهرخالقشهرسنندجبودهاست.بههمینترتیب،بعذداجتمذاعیبذابذار
عاملی،0/18عاملاقتصادیبابارعاملی0/88ودرنهایتعاملمدیریتیوسیاسیبابذارعذاملی0/89درمرتبذۀ
دستآمدهازبرنامهریزیراهبذردینشذانمذیدهذد،

شدهاند.نتایج 
به
آخروبهعنوانکماهمیتترینعاملمشخص 
بهترین راهبردهابرایبرنامهریزیراهبردیشهرسنندجازمنظرشهرخالق ،راهبردهایتدافعیهسذتند.ازجملذه
یتوانبهفرهنگسازیوجلبتوجهعمذومیبذهزیبذاییومنظذرشذهرسذنندج،
راهبردهایمهمایناستراتژیم 
سرمایه ااریبرزیرساختهایمناسببرایایجادشهرخالقوتالشبرایاستفادهازشیوههذاینذوینوتغییذر

ساختارهایسازمانیسنتیاشارهکرد .


برنامهریزیراهبردی،شهرخالق،شهرسنندج،معادتتساختاری .

واژههایکلیدی:



 مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد سید مسعود حبیبی و به راهنمایی دکتر عاطفه احمدی با عنوان «تحلیلی برر برنامرهریرزی راهبرردی شرهر
سنندج با رویکرد شهر خالق» بوده و در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سال  9911دفاع شده است.
Email: atefeh.ahmadi78@yahoo.com
 نویسندۀ مسئول

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،4زمستان 9911


پژوهش


910

مقدمه 
به نظر میرسد امروزه رقابت اصلی در فرایند جهانیشدن میان مراکز شهری و نه میان دولتها و ملتها صورت میگیرد.
رقابتی که میان شهرها در عصر جهانیشدن وجود دارد یا خواهد داشت ،در جذب افراد متخصص است .اگر درگذشته
جذب کارگر ماهر و نیمهماهر مدنظر بود ،اکنون رقابت برای جذب کسانی است که در زمینۀ فناوری و اطالعات مهارت
دارند (سیفالدینی و همکاران .)92 :9911 ،به همین دلیل شهرها در شبکۀ شهرهای جهانی ،بازیگرانی جدید هستند که
در عین همکاری برای انتقال تجربههای توسعۀ شهری ،رقیبان یکدیگر نیز محسوب میشوند ( ،)Florida, 2005: 9اما
باید توجه داشت که این مزیتهای رقابتی در هر مکان شهری مستقر نمیشود و باید شرایطی برای آنها فراهم شود
( .)Musterd, 2010: 2درواقع متخصصان ،هنرمندان ،پژوهشگران و غیره در شهرهایی که محیطهایی دلچسپ از نظر
فرهنگی ،اجتماعی ،نهادی و اقتصادی داشته باشند ،ساکن میشوند (قربانی و همکاران .)7 :9917 ،در عصر ما استعدادها،
خواستها ،انگیزهها ،رؤیاها و خالقیت شهروندان ،بهتدریج جای مزیتهای نسبی شهرها ،مانند موقعیت مکانی ،منابع
طبیعی و نزدیکی به بازارها را میگیرد .خالقیت کسانی که در یک شهر زندگی میکنند یا امور آن را دست دارند ،متضمن
موفقیت آن شهر در دنیای آینده است .با بزرگتر و پیچیدهترشدن شهرها و پدیدارشدن چالشهای مدیریت شهری،
شهرها بهتدریج به آزمایشگاههای تولید انواع راهحل فناورانه ،مفهومی و اجتماعی برای مسائل ناشی از رشد تبدیل
میشوند (شهابیان و رهگذر .)12 :9919 ،ایدۀ «شهر خالق» که از دهۀ  9112به بعد ظهور کرد ،تالشی برای بازسازی
شهر در سطح جهانی بود ( .)Ratiu, 2013: 125بحث شهر خالق با تغییر رویکردهای سنتی ،بسته و سلطهطلبانه به
شهر و مدیریت شهری ،محیط و بستری را فراهم میکند (جاوید و همکاران )921 :9917 ،که در آن مسائل شهری
بهصورت خالقانه و با تفکر جمعی صاحبان اصلی فضاهای شهری ،یعنی شهروندان و صاحبان مشاغل ،در کنار مدیران و
برنامهریزان شهری بررسی میشود
( .)Cooke and Lazzeretti, 2008: 12شهر خالق رویکردی جدید در برنامهریزی شهری است که توضیح میدهد
مردم چگونه میتوانند در شهرها ،فکر ،برنامهریزی و عمل خالقانه داشته باشند و نشان میدهد که ما چگونه میتوانیم
شهرهایمان را بهکمک بهرهگیری از تفکرات و استعدادهای مردم ،سرزنده و زیستپذیر کنیم ( .)Landry, 2012: 11درواقع
فلسفۀ ایدۀ شهر خالق این بود که همیشه بیشتر از ظرفیتی که در یک مکان وجود دارد یا ما فکر میکنیم ،میتوان از آن
استفاده کرد ( .)Redaelli, 2011: 87فرض ایدۀ فوق بر این استوار است که باید شرایطی را برای تفکر و عمل مردم ساکن
شهر فراهم کرد تا آنها بتوانند با قدرت خالقانۀ خود در حل مسائل و معضالت شهری مشارکت داشته باشند .این فعالیت،
طیف وسیعی از مسائل مانند تولید ثروت تا بهبود فضای بصری و مشخصکردن مسائل اجتماعی را دربرمیگیرد (رفیعیان و
شعبانی .)97 :9911 ،خالقیت از هر منبعی منبعث میتواند ناشی شود .در این میان ،افرادی مانند بازرگانان ،کارگران،
دانشمندان ،مهندسان ،مدیران عمومی ،هنرمندان و غیره میتوانند با ابتکار و نوآوری ،بستری برای پرورش خالقیت ایجاد
کنند (رضائیان و همکاران .)21 :9919 ،همچنین یک شهر خالق باید بتواند گروههای مختلف اجتماعی با فرهنگهای
مختلف را در خود پذیرا باشد؛ زیرا وجود یک جمعیت متنوع با ایدههای گوناگون ،زمینۀ ظهور خالقیت را افزایش میدهد.
الزمۀ این کار نیز تنوعبخشیدن به فرصتهای اشتغال ،کار و تفریح است (مختاری ملکآبادی و همکاران.)921 :9919 ،
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شهرها و مناطق وابسته به آن ،بهمنظور جذب سرمایههای انسانی و خالق باید ویژگیهای خاصی داشته باشند تا بتوانند به
شهر خالق تبدیل شوند ( .)Florida, 2005: 8غیر از بسترهای دانش ،صنعت و بهویژه صنایع با فناوری برتر ،بسترهای
اجتماعی و فرهنگی مانند تنوع اجتماعی ،مطلوبیت محل زندگی ،کیفیت زندگی و برابری اجتماعی جایگاه مهمی دارند
( .)Winden et al., 2007: 5شهر خالق محیط مساعدی برای تربیت انسانی است و زمینۀ پرورش خالقیت ساکنان آنجا
را فراهم آورده است .اینگونه شهرها اغلب فضاهایی پویا و سالم دارند (ملکی و همکاران .)12 :9911 ،شهرهای موفق در
این زمینه ،تنها مراکز اصلی شهری معروف به شهرهای جهانی نیستند که امتیازات منحصربهفردی در زمینۀ فعالیتهای
جهانی اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در باالترین ردۀ سلسلهمراتب شهرهای جهانی را به خود اختصاص دادهاند ( Sasaki,

 ،)2010: 77بلکه شهرهایی در این میان موفق عمل میکنند که شرایط الزم برای پرورش خالقیتها و جذب عناصر
خالق را ایجاد کردهاند .از عوامل سلبی ضرورت پرداختن به شهر خالق در شهر سنندج میتوان به موارد زیر اشاره کرد :آثار
تاریخی فراوان مانند مسجد جامع ،بازار قدیم ،عمارتهای تاریخی ،بهرهمندی از چندین دانشگاه دولتی و آزاد ،قرارگرفتن در
مسیر راههای ارتباطی منتهی به شهر همدان-کرمانشاه و همچنین برخورداری از هنرها (موسیقی و خوانندگی ،نوازندگی) و
صنایعدستی مانند خوشنویسی و ارزشهای فرهنگی مناطق کردنشین ،جاذبههای گردشگری منحصربهفرد ،رویدادهای
فرهنگی خاص منطقه (ظرافتها و عوامل ایجابی) کاهش نابرابریهای اجتماعی ،مقابله با خطرات زیستمحیطی و
جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افراد محلی .اگر شهر سنندج (مدیران و مردم) به همین روال سنتی خود ادامه دهد و خود را
با شاخصهای شهر خالق تطبیق ندهد ،در دورۀ جدید توسعه و رقابت میان شهرها در سطح ملی با مشکالتی روبهرو خواهد
شد که سبب اتالف سرمایههای مالی و انسانی خواهد شد .برنامهریزی برای فراهمکردن زمینۀ تبدیلشدن به شهر خالق
بدون ارزیابی ظرفیتها و موانع امکانپذیر نیست .ضمن آنکه شهر سنندج در سال  9911بهعنوان شهر خالق موسیقی ثبت
یونسکو شد ،اما این شهر ظرفیتهای قابلتوجه بسیاری دارد که میتواند در حوزۀ شهر خالق مطرح شود .در این میان،
شناسایی این ظرفیتها و تحلیل مسائل پیشروی آن براساس شیوۀ برنامهریزی راهبردی -عملیاتی و تالش برای ارائۀ
برنامههای اجرایی میتواند به تقویب نقش خالق این شهر و معرفی سایر ظرفیتها و تبدیل شهر سنندج به یک برند جهانی
در این حوزه منتهی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با تحلیل راهبردی و با هدف بررسی و شناخت ویژگیها و ظرفیتهای
موجود مرتبط با شهر خالق در سطح مناطق شهر سنندج انجام شده و راهکارهای راهبردی برای حرکت در مسیر تحقق
شهر خالق را ارائه داده است.

چارچو نظری 
در یک سطح کالن میتوان سه مرحلۀ انقالبی در توسعۀ اقتصاد شهری را از هم متمایز کرد .9 :اقتصاد شهری ،شامل
«اقتصاد کارخانهای»« .7 ،اقتصاد اطالعاتی»« .9 ،اقتصاد فرهنگی» .انقالب سوم بهطورکلی متأثر از نیروهای سرمایۀ
جهانی ،توریسم بینالمللی و جستوجو برای یافتن مزیتهای نسبی اقتصادی در سطح جهانی است ( Aalat and

 .)Boogaarts, 2002: 52تا اواسط دهۀ  ،9112مفهوم شهر خالق ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا ،به الگویی
هنجاری و مدلی جدید از جهتگیری سیاستها و برنامهریزی شهری تبدیل شد .مفهوم شهر خالق از سوی مقامات و
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برنامهریزان شهری ،کسبوکارها و همۀ عالقهمندان به توسعۀ شهر و با هدف بازتعریف شهر بهعنوان یک مرکز خالق و
نیز بهعنوان نوعی از برنامهریزی راهبردی بهکار میرود .در رقابت شهرها ،تبدیلشدن به مبنای مربوط به اشکال جامع
دانش و سازمانهایی مانند دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی یا صنایع فرهنگی ،از اهمیت راهبردی فراوانی برخوردار است.
بهنظر میرسد رقابت آیندۀ شهرها و کشورها چندان بر پایۀ ثروت مادی ،منابع طبیعی و موقعیت و شهرت گذشته نبوده و
بیشتر با توانایی توسعۀ تصاویر و نمادهای پرجاذبه و طراحی جذاب امروزی شهرها ارتباط داشته است ( Landry and

 .)Bianchini, 1995: 10درواقع میتوان گفت شهر خالق بهصورت متنوع و وسیع بهکار رفته است .این شهرها
میتوانند راهحلهای جدیدی برای مشکالت روزمرۀ خود ارائه دهند .مفهوم دیگر شهرهای خالق ،بر تولیدات فرهنگی
متمرکز است؛ یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی ارتباط میگیرند که مرکز خالقیت بهحساب میآیند.
مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایۀ انسانی خالق تأکید میکند .در بسیاری از متون مربوط به شهر
خالق ،بر فهم پایداری و پویاییهای جریان کاربرد دانش تأکید شده است .از سوی دیگر ،مفهوم شهر خالق با بسیاری از
مفاهیم دیگر پیوند خورده است؛ از جمله صنایع خالق ،صنایع فرهنگی ،فعالیتهای فرهنگی و فعالیتهای هنری شهر و
اقتصاد دانایی ( .)Costa et al., 2007: 123-125نویسندگانی مانند چالرز لندری و ریچارد فلوریدا ،سهم بارزی در
گسترش و پیشرفت این مفاهیم در دهۀ  9112به بعد داشتهاند (ربانی و همکاران.)919 :9917 ،
درمجموع از جمله مهمترین دیدگاهها و نظریههایی که در ارتباط با شهرهای خالق از سوی نظریهپردازان حوزۀ شهر
و برنامهریزی شهری ارائه شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد (جدول .)7
شاخصهایمکانیشهرخالقازدید اهریچاردفلوریدا 

جدول.9
کیفیتمکان 
تنوع
مطبوعیتهای ویژه
سرزندگی ،فرهنگ
زیباییشناختی
محیط ،پایداری
منبعFlorida, 2005 :

یرشاخصها 

ز
تنوع کارکردی ،همسایگی متمایز ،تراکم کافی
تسهیالت ورزشی اختصاصی ،سرانۀ رستورانها و مکانهای تفریحی و سرگرمی ،فضاهای عمومی برای دیدارهای غیررسمی
(فضای سوم)
رویدادهای فرهنگی و هنری ،سرانۀ مکانی نمایش صحنههای زنده
معماری ،پارکها ،میراث شهری
قابلیتهای محیط طبیعی ،کیفیت محیطی ،مکانهای صنعتی قدیمیتر

جدول.8اساس،رویکرد،شیوهوویژ یهایدید اههایمختلفشهرخالق 
پژوهشگر 
پیتر هال

کتا
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درواقع متغیرهای شهر خالق عبارت است از فناوری ،استعداد و سطح تحمل که در میان طبقۀ خالق بسیار مهمتر و
بارزتر هستند .اگرچه این سه متغیر بهتنهایی به خالقیت منجر نمیشود ،عاملهای جذبکننده و شکلدهنده به شهر و
هدایتکنندۀ آن به شهر خالق هستند (( )Florida and Kennedy, 1998: 36جدول  .)9برای خالقیت و نوآوری در
شهرها و فرایندهای برنامهریزی آن باید از اصول زیر پیروی کرد (موسوی:)71 :9919 ،

 توسعه ،سرمایۀ انسانی ،داراییها ،چالشها ،آرمانها و فرصتها در هر شهر یا جامعهای ،باید منحصربهفرد باشد.
 اجراییکردن ایدهها و راهبردها در یک شهر ،هنری است که براساس دانش و استعدادهای مناطق ،حساسیت به
پیچیدگی اکوسیستم فرهنگی یک جامعه و زمینههای گستردهتر فعالیتها انجام میشود.
 توسعۀ شهر باید ریشه در اصالت و هنر عمومی جامعه داشته باشد.
 نوآوریهای پایدار در شهر باید با مشارکت جامعه و مالکیت مشترک فرایندها و نتایج همراه باشد.
 پروژههای کوچک که در طول زمان پایدار هستند ،بسیار متنوعاند .تغییر تدریجی هوشمندانه اعمالشده به
نوآوری زیادی منجر میشود.

شکل.9فرایندهایبرنامهریزیدرراستایتحققشهرخالق 
منبع:موسوی9919،

همانگونه که اشاره شد ،شهر خالق نوعی برنامهریزی و ارائۀ راهبرد برای حل مسائل و مشکالت شهری و توسعۀ
شهرها در دنیای جدید است .از سوی دیگر ،برنامهریزی راهبردی تالشی سازمانیافته برای در پیش گرفتن سیاستهای
بنیادی و اقدامات اساسی است که سرشت و سوگیری فعالیتهای یک سامانه را در چارچوبی قاعدهمند شکل میدهد
(دانشپور.)91 :9912 ،
برنامهریزی راهبردی نوعی برنامهریزی فرایندی است .دلیل این امر در نوع و گونۀ پدیدههایی است که برای آنها
برنامهریزی صورت میگیرد (شکل  .)9از آنجا که این پدیدهها در حال تغییر هستند ،در برخورد و برنامهریزی آنها باید
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گونهای از برنامهریزی انجام شود که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید در آن وجود داشته باشد .درواقع شهر خالق،
روشی راهبردی در عرصۀ تفکر ،برنامهریزی و اجرای طرحهای شهری مطرح شده است که به جاریشدن تفکرات
شهروندان برای بهترشدن محیط زندگی و همچنین گسترش افق دید برای مدیران و شهرسازان در تحلیل راهکار و
مسائل شهری منجر شده است .خالقیت شهری یک رویکرد راهبردی است که میتواند بر کیفیتهای زیستن در شهر
تأثیرگذار باشد (شکل .)7

شکل.8مدلمفهومیپژوهش 

پیشینۀپژوهش 
در ادامه ،به برخی از مهمترین پژوهشهای خارجی و داخلی که از لحاظ موضوع ،ماهیت و روش ،با پژوهش حاضر
ارتباط بیشتری دارند ،اشاره شده است.
ساساکی ( )7292در پژوهش خود به بازنگری تفکر شهرهای خالق در کانازوای ژاپن پرداخته است .نتایج مطالعات وی
نشان میدهد یک شهر خالق ،به سیستمی مبتنی بر تولیدات فرهنگی نیاز دارد .در مفاهیم توسعه نیز باید به خالقیت هنری
و فرهنگی بهعنوان زیرساختهای اجتماعی و همچنین عامل تأثیرگذار توجه کرد .همچنین برای ترویج سیاست شهر خالق
باید عالوهبر توجه منابع انسانی و نیروهای بااستعداد و خالق ،از رهبران کسبوکار در راستای توسعۀ شهر استفاده کرد.
ساساکی بهمنظور مشارکت فعال شهروندان ،ایجاد و بازسازی مکانهای خالق را پیشنهاد داده است (.)Sasaki, 2010
مجمع پژوهشگران مؤسسۀ قطب علمی صنایع خالق و نوآوری ( ،)Hartley et al, 2012در بررسی خود شاخصهای
مطرحشده از سوی پژوهشگران و سازمانهای مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و درنهایت شاخصهای خالقیت شهری را به
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دو بخش شاخصهای فرهنگ پایه و شاخصهای فناوری شبکۀ شهرهای جهانی تقسیم کرده است .وایووانت ( )7299در
پژوهشی خود با هدف تمرکز بر جنبۀ دیگری از شهر خالق ،به ارتقای اقتصاد خالق و اقتصاد صنایع خالق مانند همیاران
اقتصادی مهم و نیز به بحث دربارۀ تناقضات ذاتی سیاستهای شهر خالق پرداخته است ( .)Vivant, 2013دورماز ()7291
نیز به جایگاه کیفیت مکانهای شهری در خالقیت شهری پرداخته است .وی در مطالعهای تطبیقی ،میزان خالقیت شهری
شهر سوهو 9در حومۀ لندن را با شهر بیوگلو 7در حومۀ استانبول برحسب شاخصهایی از قبیل مشخصات طبیعی ،موقعیت،
کاربری اراضی ،فرم شهری ،مشخصات بصری ،مشخصات فرهنگی-اجتماعی ،مشخصات ادراکی و مشخصات ارگانیکی
شهر بررسی کرده است ( .)Durmaz, 2015باتابیال و بالدی ( )7291نیز در پژوهش خود ،به تأثیراتی پرداختهاند که نوآوری
تصادفی بر رشد اقتصادی شومپیتری در یک منطقه داشته است و این امر را از نظر ریچارد فلوریدا تجزیه و تحلیل کردهاند و
به چهار یافتۀ اولیه دست یافتهاند .آنها در ابتدا به تعریف اصطالح ،مسیر رشد متوازن ( )BGPو سپس به محاسبۀ نرخ رشد
 BGPدر منطقۀ خالق پرداختند و همچنین برای حل مشکل برنامهریزی اجتماعی ،الگوی انجامی نرخ رشد بهینۀ پارتو
(اسم یک منطقه) بهعنوان منطقهای خالق را محاسبه کردهاند .درنهایت نیز با مقایسۀ  BGPو نرخ رشد بهینۀ پارتو ،دربارۀ
اینکه آیا نوآوری بسیار زیاد یا کم بوده است ،بحث کردهاند (.)Beladi and Batabyal, 2016
محمدی و مجیدفر ( )9911در پژوهش خود ،بنگاههای اقتصادی ،فضاها ،مردم ،پیوندها و چشماندازها را پنج رکن
اصلی خالقیت شهری دانستهاند و ضمن تأکید بر حرکت شهرهای کشور بهسوی شهر خالق برای اجرای راهبردهای
شهر خالق تغییرات ارزشی و فرهنگی شهرها را بهمنظور حرکت بهسمت خالقیت شهری ضروری دانستهاند .ربانی و
همکاران ( ،)9912در پژوهش خود به بررسی جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خالق و نوآور پرداختهاند و بر نقش
مشارکت فعال و خالق گروههای قومی ،نژادی و مهاجر در شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعۀ میزبان تأکید کردهاند.
پارسی و فرمهینی فراهانی ( )9917در پژوهش خود ،شفافیتبخشیدن به رابطۀ خالقیت و فضای شهری را بهعنوان
مهمترین عرصۀ عمومی آزادی اندیشه ،بیان ،اجتماع و عمل بالندۀ آحاد جامعه براساس علم روانشناسی و جامعهشناسی
بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش ،مؤید آن است که فضای شهری ،عرصهای عمومی و متکی به دموکراسی و همچنین
تجلی رابطۀ روانشناختی اندیشهورزی و کنش اجتماعی است که میتواند بستر خالقیت باشد .مختاری ملکآبادی و
همکاران ( )9919در پژوهش خود میزان خالقیت مناطق پانزدهگانۀ شهر اصفهان را براساس دوازده مورد از معیارها و
شاخصهای یونسکو در قالب مدلهای برنامهریزی شهری بررسی کردهاند .سرور و همکاران ( )9911در پژوهش خود به
تحلیل کارایی محلههای شهری از لحاظ شاخصهای شهر خالق در شهر بناب پرداختهاند .آنها نتیجه گرفتهاند که با
تفکیک محلههای شهر بناب به دو دستۀ کارا و ناکارا و قراردادن محلههای کارا بهعنوان الگو ،میتوان برای افزایش
کارایی و عملکرد بهینۀ محلههای ناکارا برنامهریزی کرد .این محلهها با استفاده از برنامهریزی ،بهمنظور بهبود
ورودیهای تأثیرگذار ،شناسایی شدهاند و متناسب با اولویت آنها و بهرهگیری از محالت کارا میتواند مسیر مناسبی
برای حرکت بهسوی شهر خالق داشته باشد (سرور و همکاران.)9911 ،

1. Soho
2. Beyoglu
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بررسی مطالعات داخلی و خارجی بیانگر این است که بیشتر این پژوهشها تنها برخی از ابعاد شهر خالق را به شیوۀ
تئوریکی بررسی کردهاند ،اما پژوهش حاضر ضمن تأکید بر کاربردیبودن این مقوله ،به شیوۀ برنامهریزی راهبردی-
عملیاتی ،ظرفیتهای تحقق شهر خالق در تمام ابعاد را شناسایی و چشمانداز برنامهریزی شهر را مبتنی بر شهر خالق
متصور کرده است .بر این اساس مسائل و چالشهای پیشروی شهر خالق در همۀ ابعاد را شناسایی و برای آن
راهبردهایی ارائه کرده است تا بستر تحقق شهر خالق شهر سنندج که در سال  9911با شهر خالق موسیقی ثبت یونسکو
شد ،در زمینههای دیگری عالوهبر موسیقی ،برند جهانی یابد.

روشها 

موادو
پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر ضمن تأکید بر جنبۀ کاربردی بودن آن ،بر مبنای الگوی پراگماتیسم و با فن پیمایشی
انجام شده است .شیوۀ جمعآوری دادهها بر مبنای پرسشنامۀ محققساخته بوده که روایی آن براساس نظر استادان و
صاحبنظران و پایایی آن براساس آلفای کرونباح با ضریب  2/211تأیید شده است .جامعۀ آماری کل شهر سنندج است.
حجم نمونهها براساس روش کوکران  911نفر بوده است و نمونهها براساس روش تصادفی طبقهای ساده با فن انتساب
متناسب از میان مناطق سهگانۀ شهر سنندج انتخاب شدهاند (جدول  .)9همچنین کارشناسان و متخصصان مربوط
(متخصصان شهرسازی ،معماری ،جغرافیا ،جامعهشناسان در حوزۀ فرهنگ و مردمشناسی ،اقتصاد ،موسیقی و صنایعدستی،
ایرانشناسی و ادبیات کردی) ،بهصورت تمامشماری به تعداد  91نفر انتخاب شدند .در این پژوهش ،چهار بعد91 ،
زیرمعیار و  19گویه (سؤال) برای سنجش وضعیت اجرایی شاخصهای شهر خالق در مناطق شهر سنندج تدوین شد.
معیارهای این پژوهش شامل ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است (شکل  9و جدول  .)1برای شناسایی
مهمترین ابعاد و عوامل تأثیرگذار در برنامهریزی راهبردی شهر سنندج با رویکرد شهر خالق از تکنیک معادالت ساختاری
( )SEMبا استفاده از نرمافزار  Amosاستفاده شده است .متغیر وابستۀ پتانسیلهای شهر سنندج در حوزۀ خالقیت و در
سطح مناطق شهر و متغیرهای مستقل ،ابعاد شهر خالق ذکرشده در جدول  1است .برای شناسایی پتانسیلها ،موانع و
محدودیتهای شهر خالق و ارائۀ راهبردها از تکنیک تحلیل یکپارچه  SWOTو روش توفان فکری و اجماع نخبگانی
بهره گرفته شده است.
جدول.9جمعیتمناطقشهریسنندجوتعدادنمونهبراساسفرمولکوکران

مناطقشهری 

جمعیت(جامعه) 

مساحت(هکتار) 

منطقۀ 9
منطقۀ 7
منطقۀ 9
کل شهر

11299
991.171
919.121
197.212

192/9127
111/1191
7191/1129
1211

این محاسبه با سطح خطای  1درصد صورت گرفته است.

تراکمناخالص(نفر
درهکتار) 
922/99
719/92
17/19
929/11

تعدادنمونه 
12
971
929
911
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جدول.4ابعادو
ابعادشهر

شاخصها


خالق
اجتماعی -فرهنگی
اقتصادی
سیاسی

زیستمحیطی

داشتن طبقۀ خالق ،نیروی انسانی انعطاف پذیر ،تنروع قرومی و فرهنگری ،مهاجرپرذیری
مناسب ،برگزاری نمایشگاههرای هنرهرای نمایشری و تجسرمی ،تشرکیل خوشرههرای
فرهنگی در شهر
سرمایهگذاریهای خالق ،صرنایع رسرانهای و فرهنگری قروی ،صرنایع تفریحری ،ارائرۀ
خدمات خالق به کسبوکار و سرمایهگذاری در فناوری برتر
نظام یکپارچۀ مدیریتی با رویکرد مشارکتمحور ،تعامرل دولرت برا بخرش خصوصری و
شهروندان ،گذر از حکومت به حکمرانی خروب شرهری ،داشرتن رهبرران ریسرکپرذیر،
داشتن نظام بوروکراسی خالق
داشتن محیط مطبوع و لذت بخش برای جذب طبقرۀ خرالق ،طراحری مناسرب فضرای
شهری ،بسترهای خالق (دانشگاه خالق ،مدارس خرالق و غیرره) ایرده هرای خالقانرۀ
حفاظت از محیط زیست ،اسرتفادۀ بیشرتر از صرنایع خرالق برهجرای صرنایع سرنگین و
آلودهکننده

منبع
Florida, 2005; UNESCO, 2007; Costa and
et al., 2007; Landry, 2012
Grossling and Rutten, 2007; UNESCO,
2007; Vivant, 2013; Batabyal and Beladi,
2016
Unctad, 2008; UNESCO, 2007; Sasaki,
2010,

Hartley, 2012; UNESCO, 2007, Rabbani,
2011; Cooke and Lazzeretti, 2008; Durmaz,
2015

شاخصهایپژوهش

شکل.9ابعادو

معرفیمحدودةموردمطالعه 
شهر سنندج مرکز اداری -سیاسی استان کردستان بهعنوان دومین شهر بزرگ کردنشین و بیست و سومین شهر بزرگ
ایران است که در موقعیت جغرافیایی  91دقیقه و  91دقیقۀ عرض شمالی و  11دقیقۀ طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ
قرار دارد .این شهر در منطقۀ کوهستانی زاگرس واقع شده و آبوهوایی سرد و نیمهخشک دارد .ارتفاع این شهر از سطح
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دریا بین  9112-9191متر در نقاط مختلف شهر متغیر است (شکل  .)1براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 9911جمعیت شهر  197.212هزار نفر و مساحت آن  1211هکتار بوده است که این امر تراکم جمعیتی  17نفر در هکتار
را نشان میدهد .براساس آخرین تغییراتی که در تقسیمات کالبدی شهر سنندج ایجاد شده ،هماکنون شهر سنندج از پنج
منطقۀ شهری و چهار ناحیۀ شهری منفصل تشکیل شده است (احمدی912 :9911 ،؛ مرکز آمار ایران.)9911 ،
شهر سنندج ظرفیتهای بسیاری در زمینۀ شهر خالق دارد .این شهر در  1آبان ماه  9911از سوی سازمان یونسکو
بهعنوان «شهر خالق موسیقی» در جمع  711شهر شبکۀ شهرهای خالق جهانی یونسکو و همچنین  11شهر خالق
موسیقی جهان ثبت شده است .این شهر با وجود عناصر و جاذبههای تاریخی ،ارزشهای فرهنگی قوم کرد ،رویدادهای
فرهنگی ،هنرمندان فاخر ،طراحی و معماری ویژۀ منطقه ،جاذبههای منحصربهفرد طبیعی (آبیدر بهعنوان یکی از
بزرگترین سینماهای روباز جهان :آبیدر با پردهای در ابعاد  71×97متر ،یکی از بزرگترین سینماهای روباز جهان
محسوب میشود ( .))Kurdistan.mcth.ir, Kurdistan.irib.irباغ امیریۀ موجود در آن نیز از بزرگترین سینمای روباز
(تابستانه) کشور در این باغ قرار گرفته است (مهندسین مشاور زرکشت پایدار .)12 :9917 ،همچنین صنایعدستی سنندج و
جاذبههای گردشگری ،ظرفیتهای بسیار دیگری در شهر خالق دارد (شکلهای .)2-1

شکل.4موقعیتشهرسنندجدرتقسیماتکشوری

برنامهریزیراهبردیشهرسنندجبارویکردشهرخالق
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شکل.7سنندج،شهرخالقموسیقی 

یعدستی) 
شکل.6خانۀآصفوزیریوعمارتمشیردیوانسنندج(خانۀخالقصنا 

بزرگترینسینمایروبازکشور 

بهعنوان
شکل.9آبیدروباغامیریهآن 

افتههایپژوهش 
ی 
در این قسمت از پژوهش بهمنظور بررسی مهمترین ابعاد تأثیرگذار برای تحقق شهر خالق در برنامهریزی راهبردی سنندج ،از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .معادالت ساختاری در نرمافزار  Amosبررسی شده است .براساس نتایج این
مدل ،در جدول  1مقادیر غیراستاندارد ( ،)Estimateخطای معیار ( ،)S.Eنسبت بحرانی ( )C.Rو سطح تحت پوشش (مقدار )P
نشان داده شده است .نتایج جدول نشان میدهد همۀ پارامترهای الندا تفاوت معناداری با مقدار صفر دارند .مقدار سطح
معناداری  Pدر همۀ روابط فوق کمتر از  2/21و نزدیک به صفر است .همچنین نسبت بحرانی ( )C.Rمناسب (بیشتر از  )9/11و
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خطای استاندارد ( )S.Eپایین است که نشان میدهد همۀ روابط موجود در این مدل تأییدشده است .همچنین نتایج ارزیابی
اعتبار مدل فوق (جدول  ،)1بیانگر آن است که در مدل  Amosسنجش سه شاخص مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد
و سطح معناداری و خیدو مدل ،اهمیت بیشتری به دیگر شاخصها دارد .درجۀ آزادی ( )DFبرابر  19و از صفر دور است که
مطلوبیت مدل را نشان میدهد .مقدار خیدو در این قسمت  922/119و مقدار  Pآزمون خیدو  2/222برآورد شده که
نشاندهندۀ وضعیت مناسب دادههای پژوهش است .همچنین کایاسکوئر نسبی (بهنجارشده) ( 9/917 )CMIN/DFاست که
برازش قابلقبول مدل را نشان میدهد .مقادیر میان  9تا  7برازش خوب و مقادیر  1تا  9برازش مطلوب و قابلقبول را نشان
میدهند .شاخص برازش افزایشی  IFIبرابر با  ،/199شاخص برازش تطبیقی  CFIبرابر با  2/192و شاخص برازش توکر-
لوئیس  TLIبرابر  2/192است که جزء گروه شاخص برازش و نمایانگر برازش قابلقبول مدل است.

P

C.R.

***

79/779
92/111

***

91/971
92/911

***

99/227
1/712

***

***

***

یشفرض 
جدول.7ر رسیونوزنیمدلپ 

 Estimate
S.E.
9/222
Model
9/222
Model
9/222
Model
9/222
Model
9/222
economic
9/992
2/217
economic
9/911
2/211
economic
9/222
social
9/999
2/221
social
2/222
2/211
social
9/222
cultural
2/111
2/211
cultural
2/111
2/221
cultural
& Political
9/222
managemant

***

99/272

2/211

2/299

***

1/911

2/211

2/199

& Political
managemant
& Political
managemant





<---

economic

<---

social

<---

cultural
& Political
managemant
s7

<---

s19

<---

s21

<---

s25

<---

s32

<---

s39

<---

s60

<---

s62

<---

s65

<---

s67

<---

s71

<---

s75

<--<---

شاخصهایاصلیبرازشمدلمرتبهدو 

جدول.6
شاخص 
(کایاسکوئر)
سطح معناداری
درجۀ آزادی
کایاسکوئر نسبی (بهنجارشده)
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش مقتصد
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش توکر -لوئیس
شاخص یرازش تطبیقی
شاخص نسبت اقتصاد
شاخص برازش مقتصد هنجارشده
شاخص برازش تطبیقی مقتصد
ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای برآورد

نمرات 
922/119

قابلقبولمدل
برازش 
-

عالئماختصاری 
Probability level

2/222
19
9/917

مقادیر بین  9تا 1

GFI

2/192
2/121

مقادیر بین  2/12تا 2/11
مقادیر بین  2/12تا 2/11

2/199
/192
2/192
2/229
2/111

مقادیر بین  2/12تا 2/11
مقادیر بین  2/12تا 2/11
مقادیر بین  2/12تا 2/11
مقادیر بین  2/12تا 2/12
مقادیر بین  2/12تا 2/12

2/291
2/221

مقادیر بین  2/12تا 2/12
مقادیر بین  2/21تا 2/21

Chi-square

DF
CMIN/DF

PGFI
IFI
TLI
CFI
PRATIO
PNFI
PCFI
RMSEA

برنامهریزیراهبردیشهرسنندجبارویکردشهرخالق
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در ادامه ،برآورد شاخص برازش مقتصد شامل (شاخص نسبت اقتصاد) PRATIO ،برابر  2/229برازش خوب مدل،
شاخص نیکویی برازش مقتصد  PGFIبرابر  2/121برازش خوب مدل ،شاخص برازش مقتصد هنجارشده  PNFIبرابر
 2/111و شاخص برازش تطبیقی مقتصد  PCFIبرابر  2/291محاسبه شده است که مقدار عددی هرکدام از شاخصهای
ذکرشده برازش خوب مدل را نشان میدهند .درنهایت میتوان به ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای برآورد  RMSEAبرابر
 2/221اشاره کرد که برازش قابلقبول مدل و مقدار عددی کمتر از  2/21برازش خوب مدل را گزارش میدهد؛ از اینرو با
توجه به نتایج میتوان عنوان گفت مدل مفهومی پژوهش ترسیمشده از برازش قابلقبول و مطلوبی برخوردار است.
یافتههای حاصل از مدل نشان میدهد که کدام ابعاد اهمیت کمتر و کدام ابعاد اهمیت بارزتر و بیشتری برای تحقق
شهر خالق داشته است .عامل (بعد) فرهنگی با بار عاملی  2/11مهمترین عامل شناخته شده است .سپس عامل اجتماعی
با بار عاملی  ،2/17عامل اقتصادی با بار عاملی  2/11و درنهایت عامل مدیریتی و سیاسی با بار عاملی  2/19در مرتبۀ
آخر و بهعنوان کماهمیتترین عامل مشخصشده است (شکل  .)1در جدول  ،2به متغیرهای موجود در مدل نهایی اشاره
شده است .براساس یافتهها ،بعد فرهنگی با متغیرهای توسعه و برنامهریزی خالقانۀ فرهنگی سبب حس تعلق افراد به
فضای شهری ،اجرای پروژهها و رویدادهای فرهنگی خالق نیازمند پرداخت تسهیالت تشویقی و تسهیل صدور مجوزهای
الزم و پتانسیلهای جغرافیایی و شهری الزم برای اجرای دستاوردهای خالقانه فرهنگی در منطقۀ مسکونی بهعنوان
تأثیرگذارترین بعد در جهت برنامهریزی شهر خالق در سطح مناطق شهر سنندج شناخته شده است .بعد سیاسی و
مدیریتی در تحقق برنامهریزی شهر خالق در شهر سنندج کمترین امتیاز و بار عاملی را دارد یکی از ضعیفترین ابعاد
شهر خالق است؛ بنابراین حرکت در مسیر برنامهریزی شهر خالق نیازمند برطرفکردن این ضعفها و تقویت
فرصتهای خالق شهر است.

مهمترینابعادتأثیر ااربرایتحققشهرخالقسنندج 
شکل.8مدلمفهومی 
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ییشدهدرمدلمعادتتساختاری
جدول.9متغیرهاینهاییشناسا 
کد
A2
A3

اقتصادی

A1

ابعاد

B1

B3

C2
C3
D2
D3

سیاسی و
مدیریتی

D1

فرهنگی

C1

اجتماعی

B2

شناسه 
S
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

شناسه
S
S11
S12
S13
S14
W
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

-

متغیر
یاری از یک فرد نوآور برای تحول زندگی شخصی و امور خود
طراحی فضای شهری و پیشروی در پیادهرو از سوی کسبوکارهای منطقهای ،بهویژه رستورانها در پویایی اقتصادی
استفاده از کارتهای بانکی در پرداخت هزینۀ سوختگیری در منطقۀ مسکونی
شناخت کافی مشاهیر ،صنایع و پیشینۀ منطقۀ خود
جذب افراد خالق منطقه از فرهنگسراها و دریافت ایدههای آنها از سوی شهرداری
وجود مراکزی در منطقه برای ارائۀ تحقیقات علمی از سوی ساکنان دارای مردارج دانشرگاهی بررای رشرد اسرتعدادهای علمری و توسرعۀ
خالقانۀ منطقه
توسعه و برنامهریزی خالقانه فرهنگی مسبب حس تعلق افراد به فضای شهری
اجرای پروژهها و رویدادهای فرهنگی خالق نیازمند پرداخت تسهیالت تشویقی و تسهیل صدور مجوز الزم
پتانسیلهای جغرافیایی و شهری الزم برای اجرای دستاوردهای خالقانۀ فرهنگی در منطقۀ مسکونی
احساس رضایت خانواده و فرزندان از سکونت در این منطقه
حفظ منزلت و کرامت انسانی گروههای مختلف جامعه از مأموریتهای فرهنگی شهرداری
همزیستی افراد با قومیتها و نژادهای مختلف در کنار یکدیگر

جدول.8ماتریسارزیابیعواملداخلی 
عواملداخلی
قوتها Strengths-

پایتختبودن و مرکزیت سیاسی ،اداری و اقتصادی استان
فراوانی افراد متخصص ،خالق و تحصیلکرده در شهر سنندج
وجود بستر حمایت از تحقیقات و استعدادهای افرادی که به توسعۀ خالقانه کمک میکنند.
امکان دسترسی به اینترنت با سرعت باال در سطح مناطق شهر سنندج
استفاده از کارتهای بانکی در پرداخت هزینۀ سوختگیری در پمپبنزینهای شهر
وجود فرهنگسراها برای جذب افراد خالق منطقه و دریافت ایدههای آنها
وجود سرمایههای فرهنگی و توریستی در شهر سنندج
دلبستگی و داشتن حس تعلق باالی شهروندان به فضای زندگی و منطقۀ سکونت خود
اهمیتدادن به رفتارها ،ارزشها و نگرشهای مورد قبول جامعه برای توسعۀ خالقیت
داشتن فضا و مکانی برای تعامل و تقابل افکار خالق در فرهنگ شهری
عوامل داخلی
قوتها Strengths-

زیرساخت مناسب شهر سنندج برای تبدیلشدن به شهر خالق
داشتن پتانسیلهای جغرافیایی و شهری الزم برای اجرای دستاوردهای خالقانۀ فرهنگی
ارائۀ مجوز و تسهیالت تشویقی به شهروندان در اجرای پروژههای فرهنگی و خدماتی
شاعران ،نویسندگان و هنرمندان بسیاری در شهر سنندج زندگی میکنند.
ضعفها Weakness-

بیتوجهی به جایگاه شهر خالق در برنامههای توسعۀ شهر در شهرداری
افرادی که مشغول کار هستند ،استعداد و تخصص کافی برای شغل خود ندارند.
به ایدهها و پیشنهادهای جدید بهاندازۀ کافی بها داده نمیشود.
نبود انعطافپذیری در تصمیمگیری سازمانهای شهری
نداشتن ابتکار عمل سازمانهای شهری منطقه در کاهش هزینههای شهری
تأمین و جذبنشدن نیروی انسانی مورد نیاز سازمانها براساس شایستگی و خالقیت فردی افراد
فعالنبودن مدیران شهری در تحقق اهداف برابری اجتماعی
پایینبودن درآمد برای مشارکت در طرحها و برنامهها
نبود شفافسازی و دسترسی آسان به اطالعات الزم بهمنظور استفاده از خالقیت ساکنان و ترویج فرهنگ خالقیت
در ادارۀ امور
فناوری ارتباطی در سنندج ضعیف است.
افراد خالق نمیتوانند بهخوبی از استعدادهای خود در شهر سنندج استفاده کنند.
بهرهگیری نامناسب از پتانسیلهای طبیعی و زیرساختاری شهر سنندج
بیتوجهی به فناوریهای برتر و مناسب شهر خالق
جمع 

ضریب  عامل  امتیاز 
2/21
2/21
2/29
2/27
2/27
2/29
2/21
2/21
2/21
2/29
ضریب

1
1
9
9
9
9
1
1
1
9
عامل

2/72
2/91
2/29
2/21
2/21
2/29
2/91
2/71
2/91
2/21
امتیاز

2/27
2/29
2/27
2/21

9
1
9
9

2/21
2/97
2/21
2/91

2/29
2/99
2/21
2/29
2/21
2/21
2/21
2/29

7
9
7
7
7
9
7
7

2/21
2/99
2/92
2/21
2/97
2/21
2/97
2/21

2/21

7

2/21

2/21
2/21
2/29
2/21
9

7
9
9
9
-

2/21
2/21
2/29
2/21
 8/48
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جدول.1ماتریسارزیابیعواملخارجی 
شناسه 

عواملخارجی

O
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
T
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

-

ضریب  عامل  امتیاز 

فرصتها opportunities-

بسترسازی برای جلب ایدههای نو و ایجاد فضای مناسب برای مطرحشدن افراد خالق
افزایش مشارکت عمومی و استفاده از پیشنهادهای مردم برای طراحی ،اداره و مدیریت شهر
سرمایهگذاری و اهدای تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان
ایجاد فضای مناسب و امن برای معامالت بینالمللی و منطقهای
استفاده از ظرفیتهای توریستی شهر سنندج برای جذب گردشگر با استفاده از ایدههای جدید و خالق
ایجاد بسترهای مناسب برای دولت الکترونیک
استقرار فناوریهای نوین در زمینههای مختلف فرهنگی و گردشگری
ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و هنری
ایجاد بستر مناسب برای سکونت اقوام مختلف بهمنظور کمک به ایجاد و توسعۀ صنایع جدید و بهروز شهری
احساس وظیفه و ملزمدانستن شهروندان به معیارهای نظم و قانون

2/29
2/21
2/29
2/29
2/21
2/27
2/29
2/21
2/29
2/21

9
1
9
1
1
1
1
9
9
9

2/21
2/91
2/21
2/97
2/72
2/21
2/97
2/91
2/21
2/72

تهدیدها Threats-
محدودبودن سازمانهای حمایتگر از خالقیتها و ایدههای نو
ناتوانی در بهرهگیری از ظرفیتهای شهر سنندج برای تبدیلشدن به شهر خالق
بیتوجهی عمومی به منظر شهری و برندسازی شهری
کاهش میزان مشارکت عمومی مردم
بیتوجهی به شاخصها و زیرساختهای شهر خالق در راهبردهای شهر سنندج
وجود شیوههای سنتی و محدودیتهای ساختاری سازمانی
کمرنگبودن فرهنگ صحیح مصرف منابع شهری مانند آب بهصورت خالقانه
کمشدن اجرای برنامههای فرهنگی که به معرفی آداب و رسوم اقوام بومی میپردازد.
کمرنگشدن حفظ منزلت و کرامت انسانی گروههای مختلف جامعه از سوی نهادهای شهری

2/21
2/99
2/29
2/21
2/21
2/21
2/22
2/21
2/21

7
7
7
7
9
9
9
9
9

2/91
2/77
2/21
2/92
2/21
2/21
2/22
2/21
2/21

جمع 

9

-

 8/91

منبع :نگارندگان

در این قسمت از پژوهش ،بهمنظور شناسایی پتانسیلها ،موانع و محدودیتهای برنامهریزی راهبردی برای دستیابی
به شهر خالق ،از ماتریس  SWOTاستفاده شده است .با توجه به پرسشنامۀ توزیعشده و پیشینۀ پژوهش ،ماتریس نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای برنامهریزی راهبردی شهر سنندج با توجه به شاخصهای شهر خالق ،ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی انجام شده است .براساس جدول  ،1جمع کل امتیاز نهایی ارزیابی عوامل
خارجی (فرصتها و تهدیدها) و برنامهریزی راهبردی شهر سنندج با رویکرد شهر خالق حدود  7/11است .براساس
جدول  1نیز جمع کل امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) حدود  7/91شده است .این امتیاز نشان
میدهد وزن کلی تهدیدها از فرصتها در این باره بیشتر بوده است و امکان غلبۀ تهدیدها بر فرصتها وجود دارد .در
ادامه ،یافتههای حاصل از بررسی و ارزیابی عوامل خارجی و داخلی با استفاده از تکنیک ( SWOTتجزیه و تحلیل قوتها
و ضعفها ،و فرصتها و تهدیدها) و توفان فکری و اجماع نخبگانی که در نظرسنجی این پژوهش با هدف «برنامهریزی
راهبردی شهر خالق و میزان قابلیت تحقق آن» مشارکت داشتهاند ،اولویتبندی شده است.
همچنین براساس فرایند تحلیلی این مدل ،در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( ،)IEچهار نوع راهبرد
محافظهکارانه ،تهاجمی ،رقابتی و تدافعی پیشبینیشده است .راهبرد محافظهکارانه بر حفظ وضع و حمایت درونی ،راهبرد
تهاجمی بر رشد و توسعه ،راهبرد تدافعی بر کاهش یا انحالل و راهبرد رقابتی نیز بر حفظ وضع موجود و حمایت درونی
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تأکید دارند .براساس یافتههای این پژوهش ،راهبردهای تدافعی و سپس محافظهکارانه مبنی بر کاهش مسائل و
مشکالت و حفظ شرایط موجود در شهر سنندج ،بیشترین میزان ارزش را دارند (شکلهای  1و .)92

شکل.1موقعیتراهبردیشهرسنندجدرماتریسیکپارچۀداخلی-خارجی 

شاخصهایشهرخالق-وضعیتفعلی

شکل.90هاللراهبردیشهرسنندجازلحاظ

یافتههای این بخش نشان میدهد راهبردهای  SOبهعنوان راهبرد تهاجمی مانند «برنامهریزی برای حمایت از
کارآفرینی و استفاده از استعدادها» و «استفاده از سرمایههای فرهنگی همانند موسیقی» که این بند در سال  ،9911برای
شهر سنندج به اعالم یونسکو شد ،راهبردهای  WOبهعنوان راهبردهای محافظهکارانه مانند «ایجاد فرصتهای شغلی
برابر برای افراد تحصیلکرده و خالق و جذب بهکمک آزمونهای استاندارد» ،راهبردهای  STاز جمله «تقویت نهادهای
مدنی و سازمانهای مردمی برای افزایش سرمایۀ اجتماعی و مطرحشدن ایدههای نو در مشارکت بیشتر مردم در اجتماع»
و راهبردهای  WTتدافعی مانند «سرمایهگذاری بر زیرساختهای مناسب برای ایجاد شهر خالق» بیشترین امتیازها را به
دست آوردهاند (شکل  .)1براساس اطالعات جمعآوریشده بهترین راهبردها برای برنامهریزی راهبردی شهر سنندج از
منظر شهر خالق ،راهبردهای تدافعی ( ،)WTهستند .براساس این راهبردها میتوان با برطرفکردن ضعفها و تبدیل
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تهدیدها به فرصت به برنامهریزی راهبردی شهر سنندج با توجه به شاخصهای شهر خالق دست یافت .همچنین یافتهها
نشان میدهد ،بیشتر بخشهای شهر سنندج از نظر شاخصهای شهر خالق در موقعیت تدافعی و بخش اندکی نیز در
موقعیتهای راهبردی قرار دارند .این وضعیت نشاندهندۀ این است که موقعیت کلی راهبردی شهر بیشتر به سمت
موقعیت تدافعی و اندکی نیز به موقعیتهای رقابتی و محافظهکارانه گرایش دارد که باید جهت ،تعدیل یا حذف مسائل
پیشرو و تقویت نقش خالق شهر سنندج ،راهبردهایی کارآمد ارائه کرد .در جدول  ،92راهبردهایی برای حل این مسائل
ارائه شده است.
جدول.90تدوینراهبردهایتحققشهرخالق 

عواملداخلی
عواملخارجی 
فرصتهاopportunities (O) -

در جدول عوامل خارجی فرصتها
از  O1تا  O10پر شدهاند.

تهدیدهاThreats (T) -

در جدول عوامل خارجی تهدیدها
از  T1تا  T9پر شدهاند.

قوتها Strenghts (S)-


ضعفها Weaknesses (W)-


قوتهاازS1تاS14
درجدولعواملداخلی 

ضعفهاازW1

درجدولعواملداخلی

شدهاند .
پر 
راهبرد ( SOاستفاده از قوتها برای بهرهبرداری از
فرصتها)

شدهاند .
تاW13پر 
راهبرد ( WOاستفاده از فرصتها برای از بین
بردن ضعفها)
 -WO1ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای
افراد تحصیلکرده و خالق و جذب از طریق
آزمونهای استاندارد
-WO2برنامهریزی برای ارتقا موقعیت
منطقهای و فرا منطقهای شهر سنندج و تسهیل
حضور گردشگران
-WO3فراهم آوردن امکانات مناسب برای
استفاده از انرژیها و فناوریهای نوین
بخصوص در سازمانها
استراتژی (( )WTکاهش نقاط ضعف و پرهیز از
تهدیدها)

 -SO1برنامهریزی برای حمایت از کارآفرینی و
استفاده از استعدادها
 -SO2استفاده از سرمایههای فرهنگی ،مانند
موسیقی ،تئاتر ،صنایعدستی و هنرهای تجسمی در
شهر سنندج برای تبدیل به شهری خالق
 -SO3برنامهریزی برای استفاده از تنوع قومی زبانی
برای جذب افراد خالق به شهر سنندج
راهبرد ( STاستفاده از قوتها برای دوریکردن از
تهدیدها)
 -ST1تقویت نهادهای مدنی و سازمانهای مردمی
برای افزایش سرمایۀ اجتماعی و مطرحشدن
ایدههای نو در مشارکت بیشتر مردم در اجتماع
 -ST2توسعۀ مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
در شهر سنندج
 -ST3فراهمکردن زیرساختهای مجازی و
تسهیلکننده در ارتباطات الکترونیکی

 -WT1فرهنگسازی و جلبتوجه عمومی به
زیبایی و منظر شهر سنندج
 -WT2سرمایهگذاری بر زیرساختهای مناسب
برای ایجاد شهر خالق
 -WT3تالش برای استفاده از شیوههای نوین
و تغییر ساختارهای سازمانی سنتی

جه یری 
نتی 
شهر خالق موضوع جدیدی در حوزۀ مطالعات شهری است که جامعهشناسان ،مردمشناسان ،اقتصاددانان و جغرافیدانان
بر آن تأکید کردهاند .در این مبحث ،شهر بهعنوان محل شکلگیری خالقیت ،دانایی ،صنایع خالق و اقتصاد
داناییمحور مطرح است .از آنجا که محور توسعۀ دانشبنیان ،سرمایههای انسانی نوآور و خالق است ،شهر باید
ویژگیهایی داشته باشد که بتواند سرمایههای انسانی خالق و مستعد را جذب و حفظ کند .متغیرهای بسیاری الزم
است که یک شهر بتواند به جذب سرمایههای انسانی مورد نظر برای تبدیل به شهر خالق دست یابد .نطفۀ اصلی
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فرضیۀ شهر خالق بر این باور است که مردم عادی میتوانند رقمزنندۀ اتفاقات غیرعادی فرهنگی و هنری باشند .قرن
حاضر عصر فراصنعتی ،عصر دانش و داناییمحوری ،عمر سرعت و باالخره عصر خالقیت و نوآوری است .همچنین
امروزه مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری در شهرهاست که صاحبنظران به آن توجه کردهاند .درواقع در شهر
خالق ،مدیریت شهری خالق با تلفیق اندیشهها و ایدههای مدیران شهری مدرن با ارزشهای بومی برای حلی مسائل
و مشکالت شهری گام برمیدارد .افراد خالق موجب قدرتمندشدن شهر و رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهر
میشوند .این افراد سرمایههای انسانی هستند که باید با بسترسازی مناسب در مدیریت شهری مشارکت داده شوند؛ از
اینرو در پژوهش حاضر ،براساس روش برنامهریزی راهبردی-عملیاتی ،ظرفیتها و پتانسیلهای شهر خالق سنندج
شناسایی شدند .این شهر پتانسیلها و ظرفیتهای بسیاری دارد که یک مورد آن در حوزۀ صنایع فرهنگی (موسیقی) در
سال  9911ثبت یونسکو شد .همچنین مسائل پیشروی شهر خالق در این شهر بررسی شد .یافتههای پژوهش نشان
میدهد سنندج در بعد فرهنگی با بار عاملی  2/11بیشترین تأثیرگذاری را در برنامهریزی راهبردی شهر خالق داشته
است .بعد اجتماعی با بار عاملی  ،2/17عامل اقتصادی با بار عاملی  2/11و درنهایت عامل مدیریتی و سیاسی با بار
عاملی  2/19در مرتبۀ آخر و بهعنوان کماهمیتترین عامل شناسایی شده است .همچنان که نتایج نشان میدهد ،بعد
فرهنگ در ارتباط با شهر سنندج بهدلیل وجود پتانسیلهای باالی فرهنگی که در گذر زمان همچنان هویت اصلیشان
را حفظ کردهاند ،بیشترین میزان تأثیرگذاری را در تحقق خالقیت دارد .این یافته با الگوی نظری فلوریدا برای تحقق
شهر خالق ،مبتنی بر تأکید بر فرهنگ که تمایزبخش ویژگیهای خاص جوامع انسانی و دستاوردهای فرهنگی
آنهاست ،تطبیق دارد .همچنین خالقیت سبب میشود فرصتهای توسعه پیوسته تکامل یابد و اقداماتی برای تولید
ثروت و افزایش بازدهی اقتصادی ،ارتقای زیباییهای بصری در محیط شهری یا حل مسائل اجتماعی (حاشیهنشینی،
فقر و غیره) در سطح شهر صورت پذیرد .این موضوع بهویژه در سطح شهر سنندج ،با اینکه پتانسیلهای بسیاری در
زمینۀ شهر خالق دارد ،با مسائل بسیاری از جمله حاشیهنشینی و ضریب بیکاری باال نیز مواجه است ،از این رو،
گسترش بسترهای خالقیت ،میتواند سبب ارتقای شاخصهای توسعهیافتگی شهر شود و بسیاری از مسائل شهر را در
زمینۀ زیرساختی و اقتصادی حل یا تعدیلکند .قابل ذکر است ،تحقق شهر خالق در تمام جوانب و فراهمکردن
زیرساختهای آن ،خود بستر توسعۀ شهر را نیز فراهم میآورد .این شهر در کنار ظرفیتهای بسیاری که در زمینۀ
شاخصهای شهر خالق دارد ،در ارتباط با زیرساختهای شهر خالق وضعیت مطلوبی ندارد و این مسئله بهویژه در
ورودی جنوبی شهر بهدلیل انطباق بر منطقۀ حاشیۀ شهری (نایسر و ننله ،شهرک مولوی و غیره) و همچنین تجمع
دستفروشها در این ورودی بر تعریف و تقویت فضای شهری خالق تأثیر منفی گذاشته است و باید ساماندهی و
مدیریت شود.
همچنان که در مدل مفهومی نیز نشان داده شد ،برای تعدیل یا حذف این مسائل و تقویت شهر خالق ،این شهر
نیازمند شناسایی ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدهای پیشرو با رویکرد راهبردی است .در این مطالعه از مهمترین
مسائل پیشرو در کنار ضعف زیرساختهای شهر خالق میتوان به موارد زیر اشاره کرد :نبود شایستهساالری برخی
مدیران و کارشناسان شهری ،حمایتنکردن از افراد صاحب ایده و نوآوری ،نداشن ابتکار عمل سازمانهای حوزۀ
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مدیریت شهری ،فعالنبودن برخی مدیران شهری در تحقق عدالت اجتماعی ،کاهش مشارکت مردمی در
تصمیمگیریها ،ناتوانی در بهرهگیری از دیگر ظرفیتهای شهر سنندج برای تحقق خالقیت .دیگر یافتهها نشان
میدهد امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) 7/11 ،و امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی
(فرصتها و تهدیدها)  7/91شده است .این امتیاز نشان میدهد وزن کلی تهدیدها از فرصتها در این باره بیشتر بوده
است و امکان غلبۀ تهدیدها بر فرصتها وجود دارد؛ از اینرو برای حل مسائل پیشرو بر راهبرد تدافعی بهمنظور
کاهش مسائل و مشکالت و حفظ شرایط موجود در شهر سنندج تأکید شده است؛ بنابراین براساس الگوی نظری
لندری ،خالقیت در شکلهای مختلف و بهکمک راههای مختلف و مراحل متفاوت و در یک فرایند توسعهای و
بهصورت چرخهای با تأکید بر افزایش ظرفیت تولید ایده در شهر ،تبدیل ایده به واقعیت ،انتشار ایدهها و ایجاد بازارهای
جدید اتفاق میافتد؛ از اینرو برای شهر سنندج براساس راهبرد شناساییشده و مطابق الگوی لندری ،حمایت از
سرمایههای فرهنگی ،برنامهریزی برای ارتقای موقعیت منطقهای و فرامنطقهای شهر سنندج ،سرمایهگذاری بر
زیرساختهای مناسب برای شهر خالق ،فراهمکردن زیرساختهای مجازی و تسهیل در ارتباطات الکترونیکی و
بهرهگیری از افراد نوآور ،خالق در برنامهریزیها و سیاستگذاریها میتوانند برای کاهش یا حذف مسائل پیشرو
کارساز باشند .به همین دلیل راهکارهای زیر برای تقویت شهر خالق سنندج ،پیشنهاد شده است:
راهکارهایاقتصادی 

 توجه و توسعۀ شرکتهای خصوصی بهعنوان موتورهای محرک خالقیت؛
 اعمال سیاستهای تشویقی برای تقویت عملکردهای اقتصادی مورد نیاز و دارای ظرفیت توسعۀ خالقانه در
بافتهای شهری؛
 افزایش بودجه برای فرهنگ ،هنر و ادبیات با اولویت قراردادن مناطق در سطح پایین و پایینتر؛
 بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان مناطق با استفاده از گسترش دفاتر کارآفرینی شهری و پرورش متخصصان
رشتههای مختلف.
راهکارهایفرهنگی-اجتماعی

 توسعۀ زیرساختهای هنری و فرهنگی بهعنوان راهبرد اصلی شهرها برای تبدیلشدن به شهر خالق در شهر
سنندج بهویژه در منطقۀ 9؛
 استفاده از هنرمندان و نمود هنرهای ایشان در منظر شهری؛
 برگزاری جشنوارهها ،کارگاهها و نمایشگاهها برای گروههای مختلف سنی و خانوادهها و ایجاد خانههای هنر برای
حمایت از طرحهای خالقانه در شهر سنندج؛
 حمایت از تنوع در فرهنگ ،هنر ،افزایش دسترسی و مشارکت در هنر و فرهنگ شهری.
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راهکارهایکالبدی 

 ساماندهی مطلوب بافتهای تاریخی و بافتهای فرسوده و ارائۀ امکانات و خدمات ارتباطی و همچنین ایجاد مراکز
علمی در سطح مناطق بافت فرسودۀ شهر سنندج؛
 خلق فضاهای شهری با ظرفیت جذب و نگهداری طبقات خالق شهری؛
 پیشبینی کاربریهای خدماتی که متضمن تداوم حضور خالقانۀ شهروندان باشد؛
 در مناطق شهر سنندج میتوان فضاهایی را برای نخبگان و سازمانهای پیشرفته بهعنوان مکانهای طبقۀ خالق
جامعه اختصاص داد .این امر بهمنظور استفاده از ایدههای خالق آنها برای توسعۀ شهری ،ارتقای کیفیت زندگی
شهری و ترسیم و تحقق آیندۀ آرمانی برای هریک از مناطق شهر در حرکت بهسوی شهرهای داناییمحور صورت
میگیرد.
راهکارهایمدیریتی

 ارتباط صنعت و مدیریت شهری با دانشگاهها و ارزشگذاری به نوآوران؛
 همگرایی بیشتر متخصصان جامعه و مسئوالن مدیریت شهری برای مدیریت مطلوب هریک از مناطق شهر سنندج؛
 توزیع عادالنۀ خدمات و امکانات علمی و فناوری و همچنین مراکز آموزش عالی در سطح مناطق شهر با تأکید بر
سرمایهگذاری بیشتر در مناطق سطح پایین برای ایجاد هماهنگی در توسعه و حرکت همۀ مناطق بهسوی تحقق
شهر خالق؛
 تشکیل انجمن نخبگان و اتاقهای فکر نخبگان مدیریت شهری در شهر سنندج برای پرکردن خأل موجود در نظام
تصمیمگیری و کمک به نیروهای مدیریتی.
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