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 از دیدگاه مدیران شهری پذیری شهرخالقتحققثر بر ارزیابی عوامل مؤ

  )گرگانشهر: نمونه موردی(

*٢مصطفی دهداری؛ ١خدارحم بزیدکتر
  ٤؛ فهیمه میری٣؛ بنفشه باددست

  
  ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایرانبرنامه دانشیار گروه جغرافیا و١

  ریزی شهری، دانشگاه گلستانمهبرنا ارشد جغرافیا و محقق و کارشناس ٢
  ریزی شهری، دانشگاه گلستانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوی٣
  ریزی شهری، دانشگاه گلستاندانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه٤

 
  :چکیده

 و شهروندان محور دانایی مشارکت و خالقییت فراگیر و پایانبی نیروی بر تمرکز با توسعه عصر در که است مکانی خالق شهر

 و شهرها در زندگی کیفیت نمودن بهتر هرچه در سعی خالق، صنایع گسترش برای امکانات و منابع نمودن فراهم بر تأکید با

شهر گرگـان در   در خالق شهر عوامل موثر بر تحقق بررسي هدف با مقاله در همین راستا این. شهروندان دارد هویت باز تعریف

 -بررسـي در ابعـاد اقتصـادی، اجتمـاعی     مـورد  هايمؤلفه به توجه با. خالق پرداخته است شهر ایجاد سوي به حرکت راستاي

آمـاري  جامعه. باشدمی تحلیلي -آن توصیفی بررسي روش و کاربردي تحقیق، نوع سازمانی، -محیطی و نهادیفرهنگی، زیست

نفـر بـه    ٢٠بوده و با استفاده از تکنیک دلفـی  شهر گرگان  پژوهش حاضر مدیران ارشد شهرسازی، شهرداری و شورای اسالمی

نتایج آنالیز تحلیـل عـاملی،   . ها توزیع شده استساخته بین آنعنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه محقق

زه اقتصـاد پایـدار   های اقتصادی ایجاد رقابت بین شهرهای مختلف برای جذب توریست در حودر بین عاملاین است که بیانگر 

هـای  شـهری در بخـش مؤلفـه    مقامـات  بـین  در ایمنطقـه  و محلـی  هایمشارکت در فعالیت) ٠.٩٥٥(گردشگری با بار عاملی 

هـای  سبز در جهت تحقق شهر سالم از بـین مؤلفـه   فضای کیفی و کمی ، ارتقاء سطح)٠.٩٣٧(فرهنگی با بار عاملی  -اجتماعی

 و کردن بهینه برای مولد مشارکتی هایفعالیت توسعه جهت در ، همچنین تالش شهرداری)٠.٨٧٤(محیطی با بار عاملی زیست

تـرین  نوان مهم، به ع)٠.٩٥٥(سازمانی با بار عاملی  –در حوزه نهادی یادگیرنده شهر رشد به کمک و منابع گذاشتن اشتراک به

-طبقـه های تحقق شهر خـالق  در نهایت استراتژی. باشندگیری توسعه شهر گرگان با رویکرد خالقیت میعوامل مؤثر در جهت

   .بندی شده است

 
  .شهر گرگان. ، آنالیز تحلیل عاملی SWOTشهر خالق، مدیریت شهری خالق، مدل استراتژیک :کلمات کلیدی

                                                        
                                                                              نوسینده مسئول.  *

Email: Mostafa.dehdari202@ gmail.com  
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   مقدمه

 آیـد، مـی  تصـور  به اول وهله در آنچه از تربیش بسیار ظرفیتی همیشه شهری هر در که است آن خالق، شهرو چیستی  فلسفه

 دارد معنـائی  قرابـت  نیـز  کـارآفرینی  مفـاهیم  با که باشدمی شهری مدیریت عرصه در جدید مفاهیم از خالق، شهر. دارد وجود

او در سـال  . اسـت  *اولین کسی که بحث مناطق و شهرهای خالق را مطرح کرد، ریچارد فلوریدا ).٩: ١٣٩٢همکاران، و رحیمی(

کتـاب دیگـری را بـرای تقویـت      ٢٠٠٥به چاپ رساند و پس از آن در سـال   کلس عنوان کریتیو اولین کتاب خود را با ،٢٠٠٢

با استفاده از ادبیاتی که ریچارد فلوریدا مطرح کرده بود، مباحثی را  نیز آقای آلن اسکات ٢٠٠٧در سال . موضوعش منتشر کرد

گراست و بر مثبت یک نظریه کامٌال §ایده شهر خالق .)J.SCOTT, 2006( کنددر ارتباط با شهرها و مناطق خالق مطرح می

بایستی کامٌال دو جانبـه و مبتنـی بـر رفـع مشـکالت      .... ای بین شهروندان با سازمانها واین موضوع تأکید دارد که هر نوع رابطه

را بـرای شـهروندان    ذهنی یـک شـهر  تا کیفیاتی را که تصویر نظریه شهر خالق سعی دارد . زندگی استشهری و ارتقاء کیفیت

  ). ١: ١٣٩١ پور،غریب و حسین(نماید تقویت نمایند زیباتر می

-شرط برای رشد نوآوری است و این تئوری شامل ایدهترین پیشمهم -فضای خالق-کند که خالقیتتئوری شهر خالق بیان می

ا از لحاظ یـادگیری فرهنگـی و   یک شهر خالق یک شهر پوی ).Romein.Tripm, 2008: 3(های متنوع و چشم اندازهاست 

 های علمی، فنی، هنری و فرهنگـی خـود دارد  بین فرهنگی است، در این شهر، هر شهروند اطمینان خاطر به استفاده از ظرفیت

خالق در قـرن بیسـت ویکـم بـه     شهر. دهدهای نوین رخ میشهر خالق فضایی است که در آن فعالیت ).٦٥: ١٣٨٧ ابراهیمی،(

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی را بـه     در این شهر مسئوالن شهری خدمات همگـانی و زیـر سـاخت    .خالق است معنای شهروندان

ن خالقیـت  آر خالق نه تنها فضایی اسـت کـه در   شه .نمایندورترین و زیباترین روش ممکن ارائه میجدیدترین، کاراترین، بهره

شهری که بتواند به شـکلی خالقانـه اسـتعداد    . گرددریزی میکند، بلکه سازماندهی و مدیریت آن به طور خالقانه طرحرشد می

هـای  مرکـز پـژوهش  ( ترین شهر در این قرن خواهـد بـود  تر به کار گیرد، موفقمات بیشکاری جمعی را در راستای ارائه خدهم

 از فادهاسـت  و بـروز  زمینـه  کننـده  فـراهم  و کننـده  تسـهیل  نقـش  شهری چراکه مدیریت ).١٣٨٥شورای اسالمی شهر مشهد، 

 هایارزش با مدرن شهری مدیران و متخصصان نظرات ترکیب شامل که شهری مدیریت در خالقیت. دارد عهده بر را هاخالقیت

   .)١٣٩٣کانونی و حیدری، (باشد می خالق شهر به یابیدست اصلی ارکان از یکی باشدمی سنتی و بومی

 مربوطه، سایر علوم و شهرسازان شهري، مدیریت شهري، ریزين برنامهمتخصصی و نخبگان بر تأکید با شهرها گونه این در   

 مراکـز  و هـا هدانشـگا  کیفیت با بهبود و گرددمي شهر نخبگان حفظ و کار محل براي مطالعه، جذاب مکان به تبدیل شهرها

). Healey, 2004: 95( کـرد  حرکـت  مسیر این توان درمي زندگي شیوه و تحمل سطح زندگي، کار، کیفیت کیفیت علمي،

 و امکانات هازیرساخت در گذاريسرمایه طریق از مکان بهبود کیفیت اشتغال، و گذاريسرمایه پویا، شهروندان حفظ و جذب

                                                        
* . Richard Florida 
†  .Creative class  
‡  .Alan Scott  
§  .City Creative 
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دد گـر مـي  پویـا  و شـهر خّلـاق   تحقـق  سمت به حرکت به منجر باال، تمرکز مناطق با در یا و یافتهتوسعه کمتر هايمحله در

)Duxbury, 2004: 18.( دارد عهـده  بر را کلیدي نقش شهري مدیریت خّلاق، شهر همین راستا حرکت به سمت تحقق در .

 و رو پـیش  شهر متصل، شهر اکولوژیك، شهر دانش، شهر اقتصادي، برخورداري مردم، براي شهر چون اهدافي با شهري مدیریت

 ).٩٢-٩٤: ١٣٩١ سـفید، خـان ( کـرد  خواهـد  کمـك  شـهر  پذیريزیست و زندگي کیفیت ارتقاي به منجر منابع از بهینه استفاده

 بـا  بایـد  شـهری  مـدیریت . است شده ترپررنگ شهری مسائل شدن ترپیچیده با اخیر سالهای در شهری مدیریت نقشبنابراین 

 کنـد  تـالش  خـالق  شـهری  بـه  دسـتیابی  بـرای  هاگروه این ترکیب و مختلف هایگروه مشارکت ها،انگیزه استعدادها، به توجه

پـذیری شـهر خـالق در ابعـاد اجتمـاعی، فرهنگـی،       تحقـق  با هدف بررسی میزانلذا تحقیق حاضر  .)١٣٩٣و حیدری، کانونی(

   .است های مدیران ارشد شهری پرداختهنهادی در شهر گرگان به ارزیابی دیدگاهمحیطی و زیست ،اقتصادی

  

  پیشینه تحقیقمبانی نظری و 

-شناسان در رسیدن به جامعهدانان و جامعهات شهری توسط، جغرافیدانان، اقتصادی مطالعشهرخالق از مباحث جدید در حوزه

دانـایی،   گیـری خالقیـت  در این راستا شهر به عنـوان محـل شـکل   . محور مورد تأکید قرار گرفته استی داناییی دانا و توسعه

در هـر شـهری   «: سفه شهر خالق آن است کـه فل. خالق و نوآور و اقتصاد دانایی در یک ترکیبی در نظر گرفته شده استصنایع

اگر بتوانیم شرایطی فـراهم کنـیم کـه مـردم     . »کنیم، وجود داردهمیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می

تـوان بـه   های توسعه به طور مداوم تکامل یابد میریزی و عمل کنند و فرصتبتوانند بر اساس تخیالت بلند پروازانه فکر، برنامه

. مفهوم شهر خالق با بسیاری از مفاهیم دیگرپیوند خـورده اسـت  ). ٢١-١٦: ١٣٨٩محمدی، (تر شویم تحقق شهر خالق نزدیک

های هنری شهر و اقتصاد دانایی شهر اشاره های فرهنگی و فعالیتتوان به صنایع خالق، صنایع فرهنگی، فعالیتازجمله آن می

    . )٢١: ١٣٩١زاده، شیرازی(نمود 

هـای  سازی دو اصل مشارکت و کارایی کـه از شـاخص  های مدیریتی و کالبدی و پیادهخالقیت در شهر باعث رهایی از بن بست

شهرسـازان باعـث    ریـزان و همچنین، ایده شهر خالق برای مدیران، برنامه. گرددباشد، میاصلی در حوزه حکمروایی شهری می

. گـذارد به تنوع عالیق و عقاید در پهنه شهر احتـرام مـی   شود وجهه با مسائل شهر میگسترش افق دید و تحلیل راهکار در موا

)Sawyer, 2006: 33 .(شودمي خالق حاصل شهر بستر عنوان به جمعي و عمومي توسعه فضاهاي با زندگيکیفیت ارتقاي 

 بـه  بخشـي هویت و اقتصادي رزشا جذابیت، سرزندگي، تنوع، مشارکت، چون کردن مفاهیمي درگیر با عمومي فضاهاي زیرا

 و رؤیاهـا  تمـایالت،  هـا، انگیـزه  استعدادها، ).٧٤-٧٨:١٣٩١همکاران،کالنتری و(د کنمي عمل خّلاق محرکه شهر موتور عنوان

-مـي  را بازارهـا  بـه  نزدیکي و طبیعي منابع مکاني، موقعیت شهرها مانند سنتي هايمزیت جاي تدریج به شهروندان خّلاقیت

 دنیاي در شهر آن متضمن موفقیت دارند، عهده بر را شهري مدیریت یا کنندمي زندگي شهرها در که افرادي قیتخّلا .گیرد

  ).٦٧:١٣٩١شهابیان و رهگذر، ( است آینده
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  شهر خالق  کلیدی و عناصر ارکان

. ٣شـهروندان  . ٢فضـا  . ١ :ارکان شهر خالق را شش رکن" محمدی"های گوناگونی وجود دارد؛ درباره ارکان شهر خالق دیدگاه

 و پیونـدها  فضاها، اقتصادی، هایبنگاه مردم،). ٢٦، ١٣٩١رحمتی، کالنتری، (دانند نهادها می. ٦ها تجربه. ٥رویدادها . ٤شبکه 

 حیـاتی  آینـده  در خالق شهرهای توسعه و ایجاد برای ارکان این به توجه که باشندمی خالق شهرهای اصلی رکن ٥ انداز چشم

  ). ١٧-١٨: ١٣٨٩ مجیدفر، و حمدیم( است

  :است بندی کردهعناصر ضروری برای ظهور شهر خالق را در شش دسته طبقه *ساساکی   

هنرمندانـه   -٢.های خالقانهی در امور و فعالیتدرگیری تمامی ساکنین شهر چه دانشمندان، هنرمندان و چه شهروندان عاد -١

 .عقول کاال و خدمات با کیفیت استدسترسی به درآمد، اوقات فراغت کافی، قیمت مبودن زندگی شهروندان، که الزمه این کار 

هـا و  ا، کتابخانـه ها، مدارس فنی، موسسات تحقیقاتی، تئاترهـ های خالق هنری و علمی شهر توسط دانشگاهحمایت فعالیت -٣

وجود پایه اقتصادی متوازن  -٥ .محیطیحفظ میراث تاریخی و زیست داشتن یک سیاست محیطی جهت -٤ .موسسات فرهنگی

هـای شـهری   های عمومی، شـهر خـالق متشـکل از سیاسـت    در مدیریت -٦ .ر حمایت از منطقه خالق و پایداردر شهر به منظو

 یکپارچه خالق، سیاست فرهنگی یکپارچه با سیاست صنعتی و سیاست محیطی تحت مدیریت دموکراتیک مالی عمومی اسـت 

)Sasaki, 2008: 80.( قابل هايمحیط .تگرف نظر در مکان و فرهنگ اقتصاد، زمینه سه در توانمي را خّلاق شهر هايپایه 

 در کـار  نیـروي  ایـن . نـد کن حفـظ  و جذب را خّلاق افراد تا شوندمي مدیریت فرهنگي و تفریحي هايآزادي با شهري اعتماد

 از فرهنگـي  نظـر  از قوي شهري هايمحیط باید ثروت، تولید براي شهرها. ددهمي گسترش دانش اقتصاد در را ثروت عوض،

 فرهنگـي  هـاي نظام عنوان به شهرها. دبسازن نماید، ایجاد یکپارچگي، فرهنگ و اقتصاد مکان، بین که بهتر هايبرنامه طریق

اسـت   خـود  شـهروندان  عقایـد  و هـا ارزش محصـول  و انـد گرفتـه  شـکل  طبیعـي  و انسـاني  میـراث  توسـط  که شوند،مي درك

)AuthentiCity, 2008: 21.(  

  

  شهری مدیریت و خالق شهر -

با توجه به اینکه شهر یک . دهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهرمدیریت شهری عبارت است از سازمان

-ت سـازمان کند و هدف آن تقویـ گیرد و مفهومی فراگیر پیدا مینظام باز است، مدیریت شهری بیش از حیطه شهر را در بر می

ساختار مـدیریت  . سازی آنها با نتایج بهینه استهای گوناگون و پیادهها و سیاستدولتی برای شناسایی برنامههای دولتی و غیر

  :اند ازاین اصول عبارت. آورندشهری باید بر مبنای اصولی باشد که در واقع پی و شالوده این ساختار را به وجود می

اصـل ضـوابط مـدون و منتشـر شـده بـرای        -٣ اصل نظریابی مداوم از شهروندان -٢ وزش شهروندیاصل تربیت شهری و آم -١

اصل جلب اعتمـاد بخـش مردمـی و بخـش      -٥ اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور -٤ آگاهی و راهنمایی شهروندان

                                                        
* . Sasaki 
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: ١٣٩٠سـناجری یزدی و رجبیپاپلی(جام شده اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات ان -٧ اصل اختیار و مسئولیت -٦ خصوصی

کننـده زمینـه بـروز و    کننده و فراهمهای مرتبط با شهر در چنین رویکردی، نقش تسهیلشهری و مدیریت طرحمدیریت ).٣٢٧

-در این رویکرد، مفاهیم نوینی مطرح مـی ). Cooke & Lazzeretti، 2008( ها را بر عهده خواهد داشتاستفاده از خالقیت

ها، تلفیق ند و از نوآوری به جای تکرار، طراحی به جای ساخت، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در مقابل تالش برای کاهش هزینهشو

گیـری  جذب و استفاده بیشتر امکانات و منابع و نیز بهرهًا ها در برابر جدایی نظرات، در پی ایجاد نتایج بهتر بودن و نه صرفایده

   .آیدسخن به میان می) Landry & Sterling، 2006( »ساخت شهر هنر«از تفکر و فناوری و 

 مشـکالت  و مسـائل  حل جهت بومی هایارزش با مدرن شهری مدیران هایایده و هااندیشه یعنی تلفیق خالق شهری مدیریت

هـای  سـرمایه  نعنـوا  بـه  افـراد  این جذب برای که شوندمی آن اقتصادی رشد و شهر شدن قدرتمند موجب افراد خالق. شهری

مقـدم  صـادقی (شـود   انجـام  شهری مدیریت هایبرنامه در مشارکت برای هاآن تمایل جهت مناسب هایبسترسازی باید انسانی

 از خـالق  شـهر  اسـتقرار  سـازوکارهاي  البتـه  و شهري مدیریت و خالقشهر خالق، شهر هایزمینه ).١٣٩٢چوکانی و همکاران، 

در همین راستا ادبیات مربوط بـه  ). Carta, 2007(باشد می جهان در خالق شهرهاي زمینه در مطالعاتی ترین محورهايمهم

بسیاری از محققان در این ادبیات نظری سهیم هسـتند  . شهر خالق در دنیا، گسترده است و به طور پیوسته در حال رشد است

)Geoforum, 2009: 701 .(است زده قلم خّلاق شهرهاي باب در که است پژوهشگراني ترینمعروف از یکي *لندري چارلز .

 بـه  خاطر دسـتیابي  به نه دارند خّلاقیت به نیاز شهرها وي نظر از. دارد خّلاق شهرهاي باب در رادیکالي جدیدي لندري دیدگاه

 حل براي قخّلا دیدگاه یك خواهان لندري دیگر بیان به. اجتماعي مسائل حل براي بلکه جدید افزوده با ارزش صنایع در رقابت

شـود   طراحـي  و خّلـاق  صـنایع  هنـر،  هايعرصه به خّلاقیت محدود که این نه است مختلف هايجنبه و ابعاد در شهري مسائل

)Coletta, 2008: 4 .(این  به پاسخگویي جهت در او. پردازدمي شهر در خّلاق طبقه ظهور به خود نامهپایان فلوریدا در ریچارد

چنـین رفـاهی ندارنـد     کننـد مـي  که تالشي با دیگران که حالي دارند، در باالیي رفاه و رشد نقاط، از بعضي چرا که است سؤال

)Zimmerman, 2008: 232 .(  

ای اندیشـه  »های راهبردیموضوعات مفهومی و پرسش: شهرهای خالق«، در پژوهش خود به عنوان )٢٠٠٦(اسکات .جی. آلن

د چگونه ساختارهای اقتصادی نـوین،  دانشان  اهمیت شهرهای خالق ارائه داده و و آمیزی را پیرامون طبیعتگسترده و مجادله

هـای مـرتبط   همچنین برخی پژوهش .ندنکمیهای اقتصادی و فرهنگی را در شهرهای خالق نمایان از نوآوری یهای خاصگونه

  :توان به موارد زیر اشاره کرددر حوزه شهر خالق در ایران می

اجتماعی در ایجاد شهرهای خالق و نوآور مورد بررسی نقش تنوع«ای تحت عنواندر مقاله، )١٣٩٠(همکاران  خوراسگانی وربانی

کانونی و . به این نتیجه رسیدند که شهر اصفهان پتانسیل حرکت به سمت شهر خالق و نو آور را داراست »شهر اصفهان :مطالعه

 بـه  تحلیلـی  –توصـیفی  روش ، براسـاس »خـالق  شهر رویکرد با یدارپا شهری مدیریت«، در پژوهشی با عنوان )١٣٩٣(حیدری 

، )١٣٩١(سـفید  همچنین خان. اندپرداخته خالق شهرهای ایجاد در آنها نقش و پایدار شهری مدیریت و شهری مدیریت بررسی

                                                        
* . Charles, Landri 
† .Alan. Jay .askat 
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میـزان موفقیـت    ، به بررسی عملکرد و کارآیی مدیریت امور شهری و»مدیریت شهری و شهر خالق«در مقاله خود تحت عنوان 

 جهـت ها و راهکارهای مـدیریتی در  در راستای نیل شهر خالق در شهر ملبورن را مورد بررسی قرار داده و نهایتٌا به ارائه راهبرد

، پـس از  )١٣٩٠(رفیعیان . ریزان شهری تهران پرداخته استاستفاده برای مدیران و برنامههای شهر خالق و قابلتحقق شاخص

در میان مجموعـه در  ) ارگانیک(صورت عضوی هکند که خالقیت باید بهای خالق به این مطالب تأکید میشهربررسی مناطق و 

  . ارتباط با تولیدات کار و زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف شهری توسعه و گسترش یابد

 
  پژوهش روش

-کتابخانه اطالعات مورد نیاز از روشع آوری جهت جم. و به لحاظ هدف کاربردی است تحلیلی -توصیفی پژوهش حاضر، روش

 فرهنگـی،  -اجتمـاعی  ابعـاد  در سـاخت  محقـق  صورت به ایدر روش میدانی، پرسشنامه. استاستفاده شده ای و روش میدانی 

، اسـتوار اسـت در میـان کارشناسـان شهرسـازی، شـهرداری و       )نظرخواهی از کارشناسان(نهادی که بر روش دلفی  و اقتصادی

 مـدیریت  نظرانصاحب و کارشناسان اساتید، نظرات از پرسشنامه محتوایی روایی بهبود منظور به. ع شده استشورای شهر توزی

-داده تبیین و تحلیل جهت .گردید محاسبه ٠.٧٨٣ کرونباخ آلفای ازطریق ضریب پایایی پرسشنامه. است شد برده بهره شهری

پذیری شهر خـالق از تکنیـک تحلیـل    ترین عوامل مؤثر بر تحققهمهمچنین جهت استخراج م و Excel و Spss افزارنرم از ها

 در نهایـت نتـایج  . ها استفاده شده استچرخش واریماکس نرمال در استخراج داده روش ها ازاستخراج عاملو به منظور عاملی 

   .گردید ارایه) عاملی و آنالیز تحلیل SWOTمدل استراتژیک ( استنباطي و توصیفي بخش دو در تحقیق

  

  مطالعه معرفی منطقه مورد

هکتار به عنوان مرکز استان گلستان در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است که از شرق بـه   ٣٥٦٧شهر گرگان با مساحت 

ارتفاع متوسط آن از سطح دریـا  . باشدآباد، از شمال به آق قال، از غرب به کردکوی و از جنوب به استان سمنان محدود میعلی

های البرز گسترده شـده  کوهدر دامنه شمال رشتهشمالي عرض  ٥٠وَ  ٣٦◦ طول شرقی و ٢٦وَ  ٥٤◦این شهر در . استمتر  ١٥٥

  .دهدمایش میموقعیت شهر گرگان در استان گلستان ن ١نقشه . است
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  موقعیت شهر گرگان در استان گلستان و ایران .٣شکل 

  پژوهشهای یافته

  های توصیفی تحقیق یافته .الف

شـود  درصد پاسخگویان را شامل مـی  ٣٠است که  سال بوده ٣٠-٣٩یشترین گروه سنی پاسخ دهنده در این پژوهش ب

در زمینه مشاغل پاسخگویان، بیشترین گروه . باشددرصد می ١٥با  ٢٩-٢٠و کمترین گروه سنی مربوط به گروه سنی 

ن از نظر تحصیالت نیز بیشـتر افـراد دارای مـدرک    همچنی. استهای باالی مدیریت شهری بوده شغلی کارمند در رده

-درصـد را شـامل مـی    ٥شود و کمترین آنها دارای مدرک دیپلم بـوده کـه   درصد را شامل می ٥٠اند که لیسانس بوده

  . دهداین امر را به خوبی نشان می. ٢جدول شماره . انددرصد زن بوده ٢٥درصد مرد و  ٧٥از لحاظ جنسیت نیز . شوند

 های فردی و شغلی پاسخگویان توزیع آماری ویژگی. ٢ماره جدول ش

 تحصیالت  جنسیت شغل گروه سنی عنوان

فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم دیپلم  زن  مرد کارمند +٥٠ ٤٠-٤٩ ٣٠-٣٩ ٢٠-٢٩

 و باالتر

 ٧ ١٠ ٢ ١  ٥  ١٥ ٢٠ ٤ ٥ ٦ ٣ فراوانی

 ٣٥ ٥٠ ١٠ ٥  ٢٥  ٧٥ ١٠٠ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ١٥ درصد

   ای تحلیلی تحقیقهیافته .ب     

 SWOTنتایج مدل استراتژیک . ١

  های اقتصادی تحقق شهر خالق از دیدگاه مدیران شهریارزیابی نسبی شاخص -

دهد که بیشترین شاخص از دیدگاه مدیران شهری گرگان، رشـد  می های اقتصادی نشانشاخصبررسی در زمینه      

شهر در جهت توسعه اقتصـادی پایـدار و همچنـین پیشـینه تـاریخی      کیفی مشاغل در ارتباط با ارتقای هنر و فرهنگ 
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بوده ولی در زمینه ایجـاد نیـروی کـار فعـال بـرای       ٠.١٦١های فصلی با ضریب نهایی شهر در راستای جذب فستیوال

گذاری از سوی مدیران شهری بـا ضـریب   های جدید و متنوع کمترین ارزشتحقق شهر خالق و ایجاد مشاغل و فرصت

   .است نشان داده شده. ١و نمودار شماره  ٣نتایج حاصله در جدول. داده شده است ٠.٥١٦و  ٠.٦ نهایی

  

  های اقتصادی تحقق شهر خالقارزیابی نسبی شاخص. ٣جدول 

خیلی  هامؤلفه ردیف

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

ضریب 

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

ضریب  رتبه

 نهایی

قق شهر خالق کار فعال برای تحایجاد نیروی ١

  و نوآور 

٠.٥١٦ ٤ ٠.١٢٩ ٤١ ٠ ٠ ٦ ٩ ٥ 

رشد کیفی مشاغل در ارتباط با ارتقای هنر و  ٢

فرهنگ شهر تا چـه انـدازه در رشـد بخـش     

 .اقتصادی شهر تاثیرگذار بوده است

٠.١٦١ ١ ٠.١٦١ ٥١ ١ ٤ ٦ ٣ ٦ 

 و هنـر  طریـق  از اقتصـادی  مسـتقیم  منافع ٣

 موجب توانسته میزان چه تا فرهنگی، صتایع

  .شود اجتماع هنر و فرهنگ انگیزش و رشد

٠.٣١ ٢ ٠.١٥٥ ٤٩ ٠ ٢ ٧ ٩ ٢ 

شهر تا چه میزان موجب ایجاد رقابـت بـین    ٤

شهرهای مختلف برای جـذب توریسـت در   

 .حوزه اقتصاد  پایدار گردشگری شده است

٠.٤٠٨ ٣ ٠.١٣٦ ٤٣ ٠ ٢ ٣ ١١ ٤ 

بعنوان شهر تاریخی تـا چـه حـد اقـدام بـه       ٥

های فصـلی موفـق بـرای    یوالبرگزاری فست

 .جذب توریست کرده است

٠.١٦١ ١ ٠.١٦١ ٥١ ١ ١ ١٠ ٤ ٤ 

های ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و هنر با بخش ٦

ــای     ــب ارتق ــالق موج ــاد خ ــف اقتص مختل

های اقتصادی و رسـیدن  چشمگیر چارچوب

به موفقیتی بزرگ در فرهنـگ و هنـر بـوده    

 .است

٣ ٠.١٣٦ ٤٣ ٠ ١ ٥ ١٠ ٤   

٠.٤٠٨ 

میزان فعالیت برای ایجـاد مشـاغل و    یه چه ٧

های جدید و متنوع در شـهر جهـت   فرصت

رسیدن به شهری بـا اقتصـاد خـالق انجـام     

 .گرفته است

٠.٦ ٥ ٠.١٢٠ ٣٨ ٠ ٠ ٧ ٤ ٩ 

 ١ ٣١٦   
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  های اقتصادی شهر خالق بر مبنای وزن نهاییتوزیع شاخص. ١شماره  نمودار

  

  گی تحقق شهر خالق از دیدگاه مدیران شهریهای اجتماعی و فرهنارزیابی نسبی شاخص -

دهد که بیشترین شاخص از دیـدگاه مـدیران شـهری    می نشان های اجتماعی و فرهنگیشاخصبررسی در زمینه     

 کودکـان  به توجهبوده ولی در زمینه  ٠.٢٠٤آن با ضریب نهایی  نفوذ حوزه و شهر معضالت و گرگان، آگاهی مشکالت

 ارتقاء و فرهنگی بهبود برای حد چه تا ایپایه و تحقیقات خالق شهر پایداری و پویایی اساس و ایهپ بعنوان نوجوانان و

گذاری از سوی مدیران شـهری بـا ضـریب نهـایی     کمترین ارزش مستعد و ماهر نیروهای جذب هنر جهت کیفی سطح

  . است نشان داده شده. ٢و نمودار شماره  ٤نتایج حاصله در جدول. داده شده است ٠.٦٤٣و  ٠.٧٢٨

  

  فرهنگی تحقق شهر خالق –های اجتماعیارزیابی نسبی شاخص  .٤جدول 

خیلی  هامؤلفه ردیف

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

ضریب 

  اولیه

ضریب 

  ثانویه

رت

  به

ضریب 

  نهایی

 بـین  در ایمنطقـه  و محلی هایفعالیت در مشارکت ١

 .دارد وجود انیمیز چه به شهری مقامات

٠.٦٧ ٥ ٠.١٣٤ ٥٠ ٠ ١ ٩ ٩ ١ 

 خوبی به ارتباطات و اطالعات فناوری از شهر اداره در ٢

  .شودمی استفاده

٠.٥٥٦ ٤ ٠.١٣٩ ٥٢ ٠ ١ ١٢ ٥ ٢ 

شهر و حوزه نفوذ  معضالت و مشکالت از اندازه چه تا ٣

 .دارید شناخت و آگاهی آن

٠.٣١ ٢ ٠.١٥٥ ٥٨ ٠ ٤ ١١ ٤ ١ 

 کیفی رشد به میزان چه تا شهر فرهنگ و هنر ارتقای ٤

 .است بوده تاثیرگذار مشاغل

٠.٢٠٤ ١ ٠.٢٠٤ ٧٦ ١ ١٤ ٥ ٠ ٠ 

 ارتقـاء  و فرهنگـی  بهبود برای برای ایپایه تحقیقات ٥

 مستعد و ماهر نیروهای جذب هنر جهت کیفی سطح

 .است داشته افزایش حد چه خالق تا شهر در مراکز

٠.٤٥٩ ٣ ٠.١٥٣ ٥٧ ٠ ٧ ٦ ٤ ٣ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 و پایـه  بعنـوان  نوجوانـان  و کودکـان  به میزان چه به ٦

 .است توجه شده خالق شهر پایداری و پویایی اساس

٠.٦٤٢ ٦ ٠.١٠٧ ٤٠ ٠ ٢ ٤ ٦ ٨ 

 نیروی هایویژگی جزء که مدام آموزش سطح میزان ٧

 .است بوده اندازه چه به است شهر در فعال کار

٠.٧٢٨ ٧ ٠.١٠٤ ٣٩ ٠ ٢ ٣ ٧ ٨ 

 ١ ٣٧٢   

             

  
  های اجتماعی و فرهنگی شهر خالق بر مبنای وزن نهاییتوزیع شاخص. ٢شماره  نمودار

  تحقق شهر خالق از دیدگاه مدیران شهری زیست محیطی هایارزیابی نسبی شاخص -

دهد که بیشترین شاخص از دیدگاه مـدیران شـهری گرگـان،    می نشان محیطیزیستهای شاخصبررسی در زمینه  

به ترتیـب  وخاک  آب و بصری ، ، صوتیهوای آلودگیهای از شهروندان سالمتی ریت شهری در راستای حفظتالش مدی

 سـالم  شـهر  تحقـق  جهـت  در سـبز  فضـای  کیفی و کمی سطح ارتقاءولی در زمینه عملکرد در  ٠.٢٣با ضریب نهایی 

و نمـودار   ٥تایج حاصله در جـدول ن. داده شده است ٠.٧٤از سوی مدیران شهری با ضریب نهایی  گذاریکمترین ارزش

   .است نشان داده شده. ٣شماره 

   تحقق شهر خالقمحیطی زیستارزیابی نسبی شاخص . ٥جدول 

خیلی  هامؤلفه ردیف

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

ضریب 

 اولیه

ضــریب 

 ثانویه

ضــریب  رتبه

 نهایی

 ٠.٥٧٠ ٣ ٠.١٩٠ ٤٣ ٠ ١ ٥ ١٠ ٤  زیستی شهروندان محیط به ارتقاء آگاهی و نگرشپرداختن  ١

 ٠.٨٤٠ ٥ ٠.١٦٨ ٣٨ ٠ ٠ ٧ ٤ ٩  های مدیریت پسماندهای شهری با رویکرد مشارکتی  طرح اجرا ٢

 کیفـی  و کمـی  دراستای ارتقـاء سـطح  اقدامات صورت گرفته  ٣

  سبز در جهت تحقق شهر سالم  فضای

٠.٧٤ ٤ ٠.١٨٥ ٤٢ ٠ ١ ٧ ٦ ٥ 

 از شـهروندان  یسـالمت  مـدیران شـهری بـرحفظ   اندازه تا چه  ٤

  .اندوخاک پرداخته آب و بصری ، ، صوتیهوای آلودگیهای

٠.٢٣ ١ ٠.٢٣٠ ٥٢ ١ ٤ ٦ ٤ ٥ 

طبیعـی   هـای عرصه از تا چه اندازه مدیریت شهری به صیانت ٥

  .شهر اقدام کرده است

٠.٤٥ ٢ ٠.٢٢٥ ٥١ ٠ ٢ ٨ ٩ ١ 
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 ١ ٢٢٦   

  

  
  ق بر مبنای وزن نهاییشهر خال محیطیزیستهای توزیع شاخص. ٣شماره  نمودار

  

  های نهادی و سازمانی تحقق شهر خالق از دیدگاه مدیران شهریارزیابی نسبی شاخص -

دهد که بیشترین شاخص از دیدگاه مدیران شهری گرگـان،  می نشان های نهادی و سازمانیشاخصبررسی در زمینه 

 از پشـتیبانی ولـی در   ٠.٢٣٧بـا ضـریب نهـایی    شهری  کارکنان میان در نوآوری و خالقیت پرورش به شهری مدیران

از سـوی مـدیران    گـذاری کمتـرین ارزش  سـازمانی  فرهنـگ  عنـوان  به شهر هایسازمان سطوح تمام در اندوزی تجربه

  .است نشان داده شده ٣و نمودار  ٦نتایج حاصله در جدول. داده شده است ٠.٨١٥ شهری با ضریب نهایی

  ص نهادی و سازمانی تحقق شهر خالقارزیابی نسبی شاخ. ٦جدول شماره 

ف
ردی

خیلی  هامؤلفه 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

ضـریب  

 اولیه

ضــریب 

 ثانویه

ــریب  رتبه ض

 نهایی

 ٠.٥٩٤ ٣ ٠.١٩٨ ٤٦ ٠ ١ ٨ ٧ ٤  شهری هایسازمان میان در تعاون و گروهی کار میزان ١

-سازمان سطوح تمام در اندوزی تجربه از پشتیبانیوجود  ٢

   سازمانی فرهنگ عنوان به شهر های

٠.٨١٥ ٥ ٠.١٦٣ ٣٨ ٠ ١ ٧ ٧ ٥ 

شـهری بـه پـرورش     میـزان مـدیران   چـه  به شما نظر از ٣

 برای تحقـق  شهری کارکنان میان در نوآوری و خالقیت

  .هستند پذیریمخاطره و گیریتصمیم

٠.٢٣٧ ١ ٠.٢٣٧ ٥٥ ٠ ١ ٥ ٥ ٩ 

 خصوصـی  و بخش عمومی هایهمکاریمیزان اثرگذاری  ٤

  پایدار و قویشکل  به شهری فرهنگ و رشد بر

٠.٧٥٦ ٤ ٠.١٨٩ ٤٤ ٠ ٤ ٨ ٧ ١ 

 مشارکتی هایفعالیت توسعه جهت در شهرداریفعالیت   ٥

 و منـابع  گذاشـتن  اشـتراک  به و کردن بهینه برای مولد

  یادگیرنده شهر رشد به کمک

٠.٤٢٢ ٢ ٠.٢١١ ٤٩ ٠ ٤ ٥ ٧ ٤ 

 ١ ٢٣٢   
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  های نهادی و سازمانی شهر خالق بر مبنای وزن نهاییخصتوزیع شا. ٤شماره  نمودار

  

  تحلیل عاملی  .٢

. ٢اقتصادی، . ١: اندبندی شدهعوامل مؤثر بر تحقق شهر خالق از دیدگاه مدیران شهری به چهار گروه عامل تقسیم    

های تحقق شهر خالق فهترین مؤلبه منظور شناسایی مهم. سازمانی -نهادی. ٤محیطی و زیست. ٣فرهنگی،  -اجتماعی

هـا  مؤلفه قابلیـت  ١٠ترین عامل حاکی از کاهش اولیه نتایج استخراج مهم. از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است

، از طریـق چـرخش   )١٣٢.٢٨٩(بـا کـای اسـکوئر    ) KMO=0.565(از کل واریانس % ٧٢.٨٨به پنج عامل، با مقدار 

هـای  در بـین عامـل   نتایج بیانگر آن اسـت کـه  ) ٧(مطابق جدول . است) ٠.٠٠٠(با سطح معناداری  *نرمال واریماکس

بـا بـار عـاملی     اقتصـاد پایـدار گردشـگری   ایجاد رقابت بین شهرهای مختلف برای جذب توریسـت در حـوزه    اقتصادی

فرهنگـی بـا   -های اجتماعیشهری در بخش مؤلفه مقامات بین در ایمنطقه و محلی هایمشارکت در فعالیت )٠.٩٥٥(

های زیست محیطی سبز در جهت تحقق شهر سالم از بین مؤلفه فضای کیفی و کمی ، ارتقاء سطح)٠.٩٣٧(بار عاملی 

 بـه  و کـردن  بهینـه  برای مولد مشارکتی هایفعالیت توسعه جهت در شهرداری، همچنین تالش )٠.٨٧٤(با بار عاملی 

بـه عنـوان   ، )٠.٩٥٥(سازمانی با بـار عـاملی    –ادیدر حوزه نه یادگیرنده شهر رشد به کمک و منابع گذاشتن اشتراک

  . هستند ٠.٧٨٣با آلفای کرونباخ عوامل مؤثر در جهت گیری توسعه شهر گرگان با رویکرد خالقیت ترین مهم

  های تحقق شهر خالقبار عاملی شاخص.  ٧جدول 

ل
نام عام

ــی   گویه   خیل

 کم

خیلـــی  زیاد متوسط کم

 زیاد

ــانگین  می

  هارتبه

بار عـاملی  

میـــــزان (

  )ضرایب

  

  

 ٠.٩٢٣  ٢.٠٥ ٠ ٠ ٦ ٩ ٥  کار فعال برای تحقق شهر خالق و نوآور ایجاد نیروی جهتدر تالش

رشد کیفی مشاغل در ارتباط با ارتقای هنر و فرهنگ شهر تا چه اندازه در رشد 

 .بخش اقتصادی شهر تاثیرگذار بوده است

٠.٨٦٠  ٢.٥٥ ١ ٤ ٦ ٣ ٦ 

                                                        
*. Normalized Varimax Rotation 
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  اقتصادی

 توانسته میزان چه تا فرهنگی، صتایع و هنر طریق از قتصادیا مستقیم منافع

  .شود اجتماع هنر و فرهنگ انگیزش و رشد موجب

٠.٩١٠  ٢.٤٥ ٠ ٢ ٧ ٩ ٢ 

شهر تا چه میزان موجب ایجاد رقابت بـین شـهرهای مختلـف بـرای جـذب      

 .شده است اقتصاد  پایدار گردشگریتوریست در حوزه 

٠.٩٥٥  ٢.١٥ ٠ ٢ ٣ ١١ ٤ 

 ٠.٨٤٥  ٢.٥٥ ١ ١ ١٠ ٤ ٤ بعنوان شهر تاریخی های فصلی برای جذب توریست به برگزاری فستیوالاقدام 

های مختلـف اقتصـاد خـالق موجـب     ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و هنر با بخش

های اقتصـادی و رسـیدن بـه مـوفقیتی بـزرگ در      ارتقای چشمگیر چارچوب

 .فرهنگ و هنر بوده است

٠.٩٢٩  ٢.١٥ ٠ ١ ٥ ١٠ ٤ 

های جدید و متنوع در شهر چه میزان فعالیت برای ایجاد مشاغل و فرصت یه

 .جهت رسیدن به شهری با اقتصاد خالق انجام گرفته است

٠.٧١٤  ١.٩ ٠ ٠ ٧ ٤ ٩ 

 ٠.٨٧٤  ٢.٠٥ ٠ ٠ ٦ ٩ ٥ ایجاد نیروی کار فعال برای تحقق شهر خالق و نوآور  جهت در تالش

 ٠.٨٥٩  ٢.٥٥ ١ ٤ ٦ ٣ ٦  .است شهر در فعال کار نیروی ایهویژگی جزء که مدام آموزش سطح میزان

  

  

  

  

  

  

اجتماعی 

و 

  فرهنگی

 ٠.٩٣٧  ٢.٥ ٠ ١ ٩ ٩ ١  شهری مقامات بین در ایمنطقه و محلی هایفعالیت در مشارکتمیزان 

 ٠.٨٨٣  ٢.٦ ٠ ١ ١٢ ٥ ٢ .شودمی استفاده خوبی به ارتباطات و اطالعات فناوری از شهر اداره در

 ٠.٨٧١  ٢.٣ ٠ ٤ ١١ ٤ ١  شهر و حوزه نفوذ آن معضالت و مشکالت ازشناخت و آگاهی میزان 

 ٠.٨٥٣  ٣.٨ ١ ١٤ ٥ ٠ ٠  کیفی رشد بر شهر فرهنگ و هنر ارتقایمیزان اثرگذاری 

 جـذب  هنر جهـت  کیفی سطح ارتقاء و فرهنگی بهبود برای ایپایه تحقیقات

 .است داشته افزایش حد چه خالق تا شهر در مراکز مستعد و ماهر نیروهای

٠.٨٥٩  ٢.٨٥ ٠ ٧ ٦ ٤ ٣ 

 شهر پایداری و پویایی اساس و پایه بعنوان نوجوانان و کودکان بهتوجه  میزان

  خالق

٠.٩١٠  ٢.٣ ٠ ٢ ٤ ٦ ٨ 

 به است شهر در فعال کار نیروی هایویژگی جزء که مدام آموزش سطح میزان

 .است بوده اندازه چه

٠.٨٣٤  ٢.٢٥ ٠ ٢ ٣ ٧ ٨ 

 ٠.٧٥٨  ٢.٥ ٠ ١ ٩ ٩ ١  .دارند تاکید شهروندان اندوزی تجربه و یادگیری روی بر شهری مدیران

 ٠.٨٧٨  ٢.٣٥ ٠ ٤ ١١ ٤ ١ شهر و حوزه نفوذ آن معضالت و مشکالت میزان شناخت و آگاهی از

  

  

  

  

زیســـت 

  محیطی

 ٠.٨٤٢  ٢.١٥ ٠ ١ ٥ ١٠ ٤  زیستی شهروندان محیط به ارتقاء آگاهی و نگرش میزان پرداختن

 ٠.٥٧٢  ١.٩ ٠ ٠ ٧ ٤ ٩  های مدیریت پسماندهای شهری با رویکرد مشارکتی  طرح پرداختن به میزان

سبز در جهت  فضای کیفی و کمی دراستای ارتقاء سطح اقدامات صورت گرفته

  تحقق شهر سالم 

٠.٨٧٤  ٢.١ ٠ ١ ٧ ٦ ٥ 

 ، ، صوتیایهو آلودگیهای از شهروندان سالمتی تا چه مدیران شهری برحفظ

  .اندوخاک پرداخته آب و بصری

٠.٨٢٩  ٢.٦ ١ ٤ ٦ ٤ ٥ 

 ٠.٧١٤  ٢.٥٥ ٠ ٢ ٨ ٩ ١  طبیعی شهر  هایعرصه از صیانت در راستایمدیریت شهری اقدامات

  

  

  

  

نهــادی و 

 ٠.٨٧٦  ٢.٣ ٠ ١ ٨ ٧ ٤  شهری هایسازمان میان درانجام شده  تعاون و گروهی کار میزان

 فرهنگ عنوان به شهر هایسازمان سطوح تمام در اندوزی تجربه از پشتیبانی

  .ددار وجود سازمانی

٠.٩٢٣  ٢.٢ ٠ ١ ٧ ٧ ٥ 

 میان در نوآوری و به پرورش خالقیت شهری مدیران میزان چه به شما نظر از

 .دهستن پذیریمخاطره و گیریتصمیم برای تحقق شهری کارکنان

٠.٨٦٠  ١.٩ ٠ ١ ٥ ٥ ٩ 

 ٠.٩١٠  ٢.٧٥ ٠ ٤ ٨ ٧ ١  شهری فرهنگ و رشد بر خصوصی و بخش عمومی هایریهمکااثرگذاری 
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  سازمانی

  

 به و کردن بهینه برای مولد مشارکتی هایفعالیت توسعه جهت در شهرداری

 .دکننمی فعالیت یادگیرنده شهر رشد به کمک و منابع گذاشتن اشتراک

٠.٩٥٥  ٢.٤٥ ٠ ٤ ٥ ٧ ٤ 

     

  

  ربردینتیجه گیری و ارائه راهکارهای کا

شناسـان در رسـیدن   دانان و جامعهی مطالعات شهری توسط، جغرافیدانان، اقتصادشهرخالق از مباحث جدید در حوزه

گیـری  در این راستا شهر بـه عنـوان محـل شـکل    . محور مورد تأکید قرار گرفته استی داناییی دانا و توسعهبه جامعه

 بـا  شـهرها  گونـه  این در .انایی در یک ترکیبی در نظر گرفته شده استخالق و نوآور و اقتصاد ددانایی، صنایعخالقیت 

 بـه  تبـدیل  شهرها مربوطه، علوم سایر و شهرسازان شهري، مدیریت شهري، ریزيبرنامه متخصصین و نخبگان بر تأکید

اهـداف  در موقعیت کنـونی،  ). ٣٥: ١٣٩٣موسوی، ( .گرددمي شهر نخبگان حفظ و کار محل مطالعه، براي جذاب مکان

اند باید با توجه به نیـاز شـهرهای بـزرگ بـه     اجتماعی که بخش مهمی از طرح توسعه شهرها را به خود اختصاص داده

که تمرکز مجرد بر روی نتایج کالبـدی و   چرا. تربیت و جذب اقشار خالق همت گمارده و جایگاه مناسب خود را بیابند

 -در کنار اهـداف اقتصـادی، اهـداف اجتمـاعی    . است افته مردود شدهها اکنون در جهان توسعه یاقتصادی اجرای برنامه

در همـین راسـتا   . هـای دانـش بنیـان را تـرویج کنـد     فرهنگی توسعه شهرها نیز باید مورد توجه قرار گرفته و نـوآوری 

فرهنگـی، اقتصـادی و    -پژوهش حاضر با هدف سنجش تحقق پذیری استراتژی توسعه شهر خالق با رویکرد اجتمـاعی 

گرگان حاصـل گردیـد   از جامعه آماری مدیران ارشد شهرکه های میدانی سازمانی انجام گرفته و براساس یافته -ادینه

بر اسـاس تحلیـل عـاملی در     گرگان،شهری مدیران دیدگاه از شاخص های اقتصادی، بیشترینمشخص شد در شاخص

وریست در حوزه اقتصاد پایـدار گردشـگری بـا    های اقتصادی ایجاد رقابت بین شهرهای مختلف برای جذب تبین عامل

-های اجتمـاعی شهری در بخش مؤلفه مقامات بین در ایمنطقه و محلی هایمشارکت در فعالیت ،)٠.٩٥٥(بار عاملی 

هـای  سبز در جهت تحقق شـهر سـالم از بـین مؤلفـه     فضای کیفی و کمی ، ارتقاء سطح)٠.٩٣٧(فرهنگی با بار عاملی 

 بـرای  مولـد  مشـارکتی  هـای فعالیـت  توسعه جهت در شهرداریهمچنین تالش  )٠.٨٧٤(املی زیست محیطی با بار ع

سـازمانی بـا بـار عـاملی      –در حـوزه نهـادی   یادگیرنـده  شهر رشد به کمک و منابع گذاشتن اشتراک به و کردن بهینه

کرونبـاخ  یـت بـا آلفـای   گیری توسعه شهر گرگـان بـا رویکـرد خالق   ترین عوامل مؤثر در جهت، به عنوان مهم)٠.٩٥٥(

  .گرددارائه میراهکارهایی  پذیری شهر خالقا در جهت تحققلذ. هستند ٠.٧٨٣
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  های توسعه شهر گرگان با رویکرد شهر خالق استراتژی .٨جدول 

  استراتژی توسعه شهر گرگان با رویکرد خالقیت

توسعه منابع مالی سالم و  -٢. در جهت ترویج کارآفرینی پایدار در شهر گرگان برنامه ریزی در جهت تأمین و تعریف منابع ثابت و پایدار -١  استراتژی

توسعه مشارکت شهروندان در جهت تأمین مالی  -٤ های ایجاد شهر خالقتأمین هزینه منابع مالی جهتافزایش  -٣. پایدار برای شهر گرگان

  های خارجیگذاریاز طریق جذب سرمایهالمللی شهر گرگان ای و بینارتقاء موقیت ملی، منطقه -٥ شهر خالق

  های تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه آرمانهای یک جامعه اسالمیها و زمینهفراهم سازی شرایط، بستر .١  هدف

  های شهروندیها و امکانات شهری میان همه گروهدرک عمیق از نیازهای شهروندان و توزیع عادالنه فرصت. ٢

ــرح  شـــــ

  استراتژی

ها، پیش بینی و تمهید منابع مالی ثابت و پایدار برای های اداره شهر گرگان هر ساله رو به افزایش است و به منظور تأمین این هزینهینههز .١

شهر در  سالیان آتی امری حیاتی است تا بتوان با استفاده از این منابع به اداره بهینه شهر گرگان و افزایش سرمایه الزم برای ترویج کارآفرینی

امروزه در بیشتر شهرهای پیشرفته دنیا سهم عوارض در تأمین مالی شهرها بسیار چشمگیر است و برای شهر گرگان نیز با افزایش . ٢.پرداخت

تواند بعنوان یکی از مشارکت شهروندان در تأمین مالی شهر گرگان می. ٣.توان تحقق بخشیدسهم عوارض منابع مالی پایدار برای شهر رو می

  . خواهد شدبه افزایش کیفیت خدمات شهری  که نهایتٌا منجرش پر رنگی در تحقق شهر خالق ایفا کند،نقمالی توسعه شهر تأمین بع منا

هـای  برنامه

ــاتی  عملیـ

ــاد ( ابعــــ

-اجتمــاعی

فرهنگـــی، 

اقتصادی و 

  )نهادی

رایزنی با دولت جهت اخذ مطالبـات  . ٢شهر گرگانهای دولتی مروج کارآفرینی در های استقرار نهادرایزنی با دولت جهت دریافت هزینه. ١

فروش ارواق (فراهم آوردن امکان استفاده مستقیم و غیر مستقیم . ٣ شهرداری از دولت و استفاده از این مطالبات در راستای ایجاد شهر خالق

زمینه سازی ایجاد شهر هوشمند و . ٤ رهای خصوصی داخلی و خارجی در جهت پیشبرد طرح های توسعه پایدار و خالق شهاز سرمایه) بهادار

مندی شهروندان از های خدمات شهری از شهروندان، متناسب با میزان بهرهدریافت هزینه. ٥ های تحقق شهر خالقبانک اطالعاتی در زمینه

-باالبردن هزینه. ٧حلیافزایش حوزه اختیارات و سهم شورای شهر در وضع قوانین در خصوص عوارض و مالیات م. ٦خدمات و امکانات شهری

های آلودگی زیست محیطی منفـی جـانبی ناشـی از    احتساب هزینه. ٨.های تخلف ساختمانی تا حدی که انگیزه ارتکاب تخلف کاهش یابد

آگـاه سـازی   . ٩ .ای و تـدریجی هـا بـه صـورت مرحلـه    واحدهای تولیدی و نیز میزان زباله تولیدی شهروندان و مصرف در عوارض و مالیات

هـای  توسعه کـانون . ١٠.های مردمی و عوارض در شهر و تأثیر این مشارکت در برخورداری از شهری آباد، سالمندان از سهم مشارکتشهرو

ایجاد تنوع در منابع اخذ عوارض . ١١فکری و پرورشی برای کودکان و نوجوانان در شهر خالق در جهت افزایش فضای شهر دوستدار کودکان

برگزاری دوره های تخصصی آموزش کارکنان مدیریت شـهری در  . ١٢.شهری و عدم تکیه صرف بر بخش مسکن و منابع درآمدی مدیریت

شفاف سازی و اطالع رسانی به روز در زمینه تشویق شهروندان به مشارکت . ١٣پذیری شهر خالقجهت آگاه سازی مدیران در راستای تحقق

-های سرمایههبین المللی برای آشنا نمودن تقاضاهای بین المللی برای معرفی زمین هایبرگزاری همایش. ١٤فعال در تأمین مالی شهر خالق

  های مدنی جهت افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره شهر خالقها و گروهها و تشکلتقویت نهاد.١٥گذاری در شهر گرگان
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  :منابع

 ،»نـاموفق  و موفـق  شـهرهای  از مـوردی  مطالعـه  ها،سیاست ،مفاهیم: خالق شهر نشست« ،)١٣٨٧( ،مهران ابراهیمی،

  .تهران نیاوران، فرهنگسرای تیرماه، تهران، شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز

  .، تهران، انتشارات سمت»های شهر و پیراموننظریه«، )١٣٩٠( ،یزدی، محمد حسین و رجبی سناجردی، حسینپاپلی

 . ٩٥ – ٩٢ صص ،١٩شماره منظر، فصلنامه خالق، شهر و ریشه مدیریت ،)١٣٩١( ،مهدی سفید،خان

، بررسـی نقـش تنـوع اجتمـاعی در     )١٣٩٠( ،سده، مهدی و مؤذنی، احمـد خوراسکانی، علی، ربانی، رسول، ادیبیربانی

 . ١٥٩-١٨٠، بهار، صص ٢١شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیاوتوسعه، شماره : ایجاد شهر خالق و نوآور مورد مطالعه

 و مبـانی (خـالق   شهر ،)١٣٩٢( ،زاده، عبدالرسول و قورچی، مرتضیمحمد، مردعلی، محسن، داها، الهام، فالح ،رحیمی

 . تهران شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز ،١٩٦ شماره شهر، دانش ،)هاشاخص

  . ١٢-١٥، صص ١٠٠، درآمدی بر مناطق و شهرهای خالق، نشریه شهرداریها، شماره )١٣٩٠( ،رفعیان، مجتبی

 .٤٠ – ٣٤ صص ،١٩ شماره منظر، فصلنامه شهر، با خالق محیط پیوند ،)١٣٩١( ،رهگذر، عرفانه و پویان شهابیان،

ریزی شهری، تدوین راهکارهای تحقق شـهرخالق  نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه، پایان)١٣٩١(زاده، آیناز، شیرازی

هـا در فضـای شـهری، دانشـکده عمـران، معمـاری،       ها و کـاربری لیتریزی شهری با تاکید بر فعاقزوین از منظر برنامه

  . گروه شهرسازی-شهرسازی و نقشه برداری

، تبیین معیارهـای شـهر خـالق و بررسـی     )١٣٩٢( ،مقدم چوکامی، محمدرضا، ترکمن، امیررضا و نبیی، فاطمهصادقی

). خشـت اول (یـدار، شهرسـازی ایـذه    ای معمـاری و معمـاری پا  نقش آنها در مدیریت شهری، اولـین همـایش منطقـه   

  . ایذه واحد سما ایحرفه و فنی آموزشکده

 کنفـرانس  دومـین  ،)مشـهد (خـالق   شـهر  گیـری شـکل  هـای شاخص بررسی ،)١٣٩١( ،پورحسین علی و امید غریب،

  .  مشهد فردوسی دانشگاه کارآفرینی، دانشجویی

ماهنامه اطالع رساني، آموزشي ، با رویکرد شهر خالق مدیریت شهری پایدار ،)١٣٩٣( ،کانونی، رضا و حیدری، مرتضی

 ).http://www.shahromanzar.org(سال سوم . شهر و منظر و پژوهشي

 ،١٩ شـماره  منظـر،  فصـلنامه  خالق، شهر و جمعی فضای ،)١٣٩١( ،رحمتی اکبر و قلی یاری وحید بهرنگ، کالنتری،

 .٧٩ – ٧٤ صص

، ١٠٠ها، جلـد دوران شهرهای خالق، ماهنامه پژوهشی، آموزشی شهرداری، )١٣٨٩( ،محمدی، کمال و مجیدفر، فرزان

 .  ٢١-١٦ص

 . ١٣٨٥ های شورای اسالمی شهر مشهد،مرکز پژوهش
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