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Abstract
As the global population continues to dominate the world, increasing trends and
UN projections, city planners, innovators and urban researchers are working on
new initiatives and positive innovations to create creative, well-performing,
prosperous cities that are sustainable and livable. Due to the importance of this
issue in the present study, the position of the most important axes related to the
development of the creative city in Shiraz have been studied and ranked. The
present research is applied-developmental in terms of purpose and descriptiveanalytical and survey in terms of method. The data has been collected through
library studies as well as field studies and AHP method and Waspas model have
been used for data analysis. The statistical population of the study included
experts and specialists in the field of urban planning, officials and trustees of
relevant organizations and departments in the city of Shiraz, selected using the
census. The results show that in the socio-cultural criterion, the area from
Hafezieh to Saadieh, in the economic criterion, Shahcheragh Complex, and in the
physical-ecological and organizational-managerial criteria, the area from
Afifabad Garden to Eram Garden were in the first place. Finally, some suggestions
have been presented by temporal and spatial priority for developing practical and
economically justifiable plans for the creative city in Shiraz, training economic
experts in the field of creative city, and defining the employment-oriented
dimensions and policies with a creative approach in Shiraz .
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Extended Abstract
1. Introduction

Today, the world is moving rapidly
towards urbanization and every city has
talents and abilities that, if recognized and
planned, can lead to the prosperity and
development of the city. Postmodern
models consider the city as the main factor
in the development of countries and
believe that development starts from
cities. Cities, in addition to space and
body, have cultural and social content
where innovation and creativity are
created. Given this issue and the
economic, social, physical and managerial
issues, creativity in urban planning must
be emphasized more than before. Using
creativity in the city eliminates the
managerial and physical deadlocks and
implements the two rules of participation
and efficiency, which are the main
components in the field of urban
management. The idea of a creative city is
effective in expanding the horizons and
analyzing solutions to urban issues for
managers, planners and urban planners
and improves the quality of the
environment and the quality of citizens’
lives. Creative city theory is used in a wide
range of cities and the implementation of
creative programs in the cities is
considered as an important economic
resource for them. In this regard, it should
be noted that Shiraz Metropolis, due to its
economic, social, and cultural status, as
well as historical, cultural, religious and
natural attractions plays a special role in
the national and sometimes international
arena. It can quickly take steps to progress
and flourish. Understanding the pillars and
strategies of developing a creative city and
implementing this model in the context of
Shiraz can lead to rapid, low-cost
development with minimal intervention.
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Due to the importance of this issue in the
present study, several axes and important
areas (Hafezieh to Saadieh, Afifabad
Garden to Eram Garden, Zandieh
Complex, Shahcheragh Complex) have
been selected as points with high potential
affecting the development of creative
cities in the city of Shiraz. Then, the
position of these areas in relation to the
selected indicators in the field of creative
city development have been ranked and
examined in different physical-ecological,
socio-cultural, economic, and managerial
dimensions.

2. Research Methodology

The
present
applied-developmental
research
uses
a
combination
of
descriptive,
analytical
and
survey
methods.
Research
stages
include
collecting data through library studies and
using questionnaire, interview and
observation tools. AHP method and
Waspas multi-criteria technique are used
to analyze the data. The statistical
population of the study includes experts
and specialists in the field of urban
planning, officials and trustees of relevant
organizations and departments in Shiraz
selected using the census. The most
important criteria for the development of
the creative city for analysis in the AHP
method have been weighed in the form of
4 criteria: socio-cultural (3 items),
economic (3 items), physical-ecological (4
items), and organizational-managerial (4
items). Then, they were ranked according
to the mentioned criteria.

3. Research Findings

According to the purpose of this study, for
reviewing and ranking the position of the
most important axes related to the

Masoud Taghvaei, Alirezapoorbaqeri, Marjan Shafiei. An Analysis of Effective Indicators on the Realization of a
Creative City: A Case Study on Shiraz

Volume 9. Issue 31. Summer 2022. Pages 171 to 198.

development of the creative city in Shiraz
in relation to the indicators of the creative
city, the Waspas model was used. Places
with socio-cultural criteria (matching the
culture of the community with attractions,
increasing cultural diversity, providing
cultural exchanges), economic criteria (job
creation, income increase, quantitative
and
qualitative
improvement
of
handicrafts), physical-ecological criteria
(physical-ecological facilities, increase of
natural
ecological
dimensions,
construction of ecological city, large
recreational complex), and organizationalmanagerial criteria (development of
administrative-organizational
poles,
tendency of young people to join
organizations, increase of management
centers, equipping lecture halls) were
evaluated. As the results of the analysis
showed, in the socio-cultural criterion,
the area of Hafeziyeh to Saadieh, in the
economic
criterion,
Shahcheragh
Complex, and in the physical-ecological as
well as the organizational-managerial
criteria, the area from Afifabad Garden to
Eram Garden were in the first place.

4. Conclusion

Undoubtedly,
a
successful
urban
environment is an environment that
nurtures talents and adds capabilities to
economic, socio-cultural, managerial and
physical dimensions and creates new
opportunities for cities on a national and
transnational scale. Shiraz Metropolis with
more than one and a half million people is
the most populous city in the south of Iran.
For this purpose, in the present study, the
most important areas of Shiraz City were
examined and ranked in relation to the
indicators of the creative city, and finally,
suggestions for the development of the
creative city were presented.
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چکیده
با ادامه تسلط جمعیت شهری در سطح جهانی ،افزایش روندهای تغییر اوضاع و پیش بینیهای
سازمان ملل ،برنامه ریزان شهر ،مبتکران و محققان شهری به طور فزایندهای در حال کار بر روی

ابتکارات جدید و نوآوریهای مثبت در جهت ایجاد شهرهایی خالق با عملکرد خوب ،مرفه و پایدار و
قابل زندگی هستند .با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی جایگاه

مهمترین محورهای مرتبط با توسعه شهر خالق در شهر شیراز نسبت به شاخص های شهر خالق
پرداخته شده است .نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی – توسعهای و از نظر روش توصیفی – تحیلی
و پیمایشی است .اطالعات مورد نظر از طریق مطالعات کتابخانهای و همچنین مطالعات میدانی به

دست آمد و برای تجزیه و تحلیل از روش  AHPو مدل  Waspasاستفاده شد .جامعه آماری پژوهش
شامل کارشناسان و متخصصان حرفه برنامه ریزی شهری ،مسئوالن و متولیان سازمانها و ادارات

مربوطه در شهر شیراز میباشد که به صورت سرشماری انجام شده است .نتایج پژوهش نشان

کلیدواژه ها:
شهر خالق ،شاخص های

توسعه شهر خالق  ،مدل
واسپاس ،شهر شیراز

میدهد در معیار اجتماعی – فرهنگی ،محدوده حافظیه تا سعدیه ،در معیار اقتصادی ،مجموعه
شاهچراغ در معیار کالبدی -اکولوژی و سازمانی-مدیریتی محدوده باغ عفیف آباد تا باغ ارم در جایگاه

اول قرار گرفتند و در نهایت پیشنهاداتی به تفکیک اولویت زمانی و مکانی ارائه شده است که به

عنوان نمونه تعدادی از آنها ارائه شده است :مشخص کردن طرحهای کاربردی و قابل توجیه

اقتصادی برای شهر خالق در شیراز ،آموزش نیروهای متخصص اقتصادی در زمینه شهر خالق ؛تعریف
چشم اندازها و سیاستهای اشتغال محور با رویکرد خالق در شهر شیراز.

* نویسنده مسئول :مسعود تقوایی
آدرس :استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیا و

برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی،
دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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 1مقدمه

که از دهه  1980به بعد شکل گرفت ،راهکاری برای

جهان امروز با سرعت باالیی به سمت شهری شدن

خالق یک نظریه جدیدی از برنامهریزی راهبردی

همواره استعداد و تواناییهایی دارد که در صورت

نظریه توجه به اقدامات شهروندان در ارتقاء شهرها

پیش میرود (تقوایی و روی دل )2020 ،1و هر شهری

فضای شهری میباشد که اصلیترین برنامه این

شناخت و برنامهریزی میتواند به شکوفایی و

و تحقق توسعه پایدار است (میرزایی 6و همکاران،

همکاران .)2020 ،شهرها پس از انقالب صنعتی بیش

اقتصاد خالق شده است که چهارمین دوره پس از

نوآوریهای تکنولوژیکی توسعه مناطق شهری را در

است (  )Chan etal,2019و در زمانهای اخیر،

 .)Lusena-Ezera,2016یک شهر در آینده باید

فراصنعتی هستند .تغییر از یک اقتصاد صنعتی به

بیش از آنچه مورد انتظار شهروندانش است ،مکانی

مدل شهر خالق شده است که در آن شهرها از

مدرن ،شهر را اصلیترین عامل در توسعۀ کشورها

برای حفظ شهرهای خود استفاده میکنند .در حال

شود .شهرها در عین برخورداری از فضا و کالبد ،دارای

و در حال توسعه در حال اتخاذ و تطبیق مدل شهر

ابر 3و همکاران .)2020 ،که ابداع ،نوآوری و خالقیت

بازآفرینی شهری هستند (.)Leng Khoo,2020

پیشرفت شهر منجر شود (محمدی کوچه باغ 2و

از تمام قرنهای گذشته خود تغییر کردهاند.
طول قرن  19فراهم کرد( & Eglins-Eglitis

 .)1398در حال حاضر اقتصاد جهان وارد عصر

اقتصاد کشاورزی ،اقتصاد صنعتی و اقتصاد اطالعاتی

شهرهای سراسر جهان در حال حرکت به عصر

بتواند نه تنها به عنوان مکانی برای زندگی و کار ،بلکه

یک اقتصاد خالق مبتنی بر خدمات منجر به ایجاد

راحت برای شهرنشینان ارائه دهد .الگوهای فرا

خالقیت ،مواهب فرهنگی ،هنر و میراث مربوطه خود

میدانند و عقیده دارند توسعه از شهرها شروع می

حاضر ،بسیاری از شهرها در کشورهای توسعه یافته

محتوای فرهنگی و اجتماعی نیز میباشند (صالحی

خالق ،در ابعاد مختلف ،به عنوان یک استراتژی

در آن ایجاد میشود و با توجه به این موضوع و

مسائل جدیدی که شهرها در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و مدیریتی با آن مواجه هستند،
توجه به مساله خالقیت در برنامهریزی شهری را

بیش از گذشته مهم جلوه داده است (رستمی و

اسحق وندی )2021 ،4مشکالت و مسائل صنعتی در

شهرهای امروزی که در قالب تغییرات اقلیمی ،شکل

گیری فناوری های نوین ،رقابت سیاسی و تجاری و

توسعه اینترنت نمایان است ،تحقق شهرهای خالق
را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است و این

موضوع باعث شده که کشورهای پیشرفته مانند

آمریکا ،ژاپن ،کانادا ،استرالیا و  ...در زمینۀ مدیریت

شهری به زیرساختهای خالق توجه کنند و اساس

مدیریت شهری خود را با توجه به شهر خالق
پایهریزی کنند (سلیمانی .)2021 ،5و ایده شهر خالق

Taghvaei & Rooydel
Mohammadikoochebagh
3
Salehiabar
4
Rostami & Eshaghvandi
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بازسازی شهر در مرتبه جهانی بود ،همچنین شهر

شهر خالق پروژههای پیرامون میراث ،ساخت

گالریهای هنری و سالنهای کنسرت جدید ،ترویج
جشنوارهها و گردشگری فرهنگی ،توسعه مسکن و

مراکز خردهفروشی و تفریحی ،ایجاد فضاهای
استارتآپ و غیره را پوشش میدهد ( & O’Connor

 .)Kho Lim,2020بکارگیری خالقیت در شهر باعث
رفع بن بستهای مدیریتی و کالبدی و اجرای دو

قاعدۀ مشارکت و کارایی که از مولفههای اصلی در
زمینۀ مدیریت شهری است ،می شود و همچنین

ایدۀ شهر خالق در گسترش افق دید و تحلیل

راهکارها در مقابله با مسائل شهری برای مدیران،
برنامه ریزان و شهرسازان موثر است و سبب بهتر

شدن کیفیت محیط و کیفیت زندگی شهروندان
میشود

(علیزاده7

و همکاران .)2019 ،امروزه
Soleimani
Mirzaei
7
Alizadeh

1

5

2

6
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برنامهریزان

و

طراحان شهری

خالقیتها

و

میشوند و با توجه به اینکه ایده و نوآوری ،اجزای

جاذبههای فرهنگی و اجتماعی محیط شهری را به

مهم رقابتی در عصر جهانی میباشند ،تحقق شهر

همچنین بازنگری در سرزندگی و امکانی برای حضور

عباسی،4

عنوان فرصتی در جهت ساخت مکانی مرفه و

طبقه خالق در فضاهای شهری بکار میگیرند (اکرا

سردشتی و سجادزاده .)2021 ،1در واقع سیاست
فرهنگی شور و هیجان شدیدی را در بین
تولیدکنندگان فرهنگی ،کارگران در بخشهای خالق

و هنرمندان ایجاد کرد که به عنوان کارآفرینان

جدیدی در نظر گرفته میشدند که قادر به ایجاد

شغل و کمک به رشد اقتصادی شهر می باشند
(.)Ovidio & Cossu,2016

خالق آرمان هر جامعهای محسوب میشود (لطفی و
.)2021

حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خالق به

دلیل جایگاه شهر به عنوان محل شکلگیری

بسترهای جامعه دانایی ،اهمیت و محور بودن

شهرها در توسعه اقتصادی بسیار مهم است.
همچنین ایجاد شهرهای خالق باعث رونق و
شکوفایی حیات شهری می گردد که این خود سطح

مناسبات یک شهر را در پیوند با سایر شهرها در

مقیاس ملی و فرا ملی گسترش میدهد(اسدی و

تئوری شهر خالق در طیف وسیعی از شهرها

سامی .)2018 ،این نظریه توان بالقوهای را برای

شهر به عنوان یک منبع اقتصادی مهم برای شهر به

زندگی ارائه می کند که می تواند نقش موثری در

بکارگرفته شده است و اجرای برنامههای خالقانه در

شمار میرود .به همین خاطر در سالهای گذشته

تقویت و بارسازی فرهنگ محلی ،هویت و کیفیت
پوبایی و رشد شهرها و به دنبال آن دستیابی به

دانشگاهیان ،برنامهریزان ،طراحان و ...توجه زیادی

توسعه خالق ایفا نماید .شهرهای خالق با دارا بودن

شکوفایی شهر نمودهاند (زیاری 2و همکاران )2020 ،و

میشوند که در آن ،ایدهها تقویت شده و شهروندان

منعطف شدهاند و مطالعات آکادمیک و اسناد

تعامل و تالش هستند .به طوریکه بتوانند از این

به توسعۀ شهرهای خالق در جهت توسعه و

اکثر شهرهای مهم به سمت سیاستهای شهر خالق

سیاسی نیز بر شهرهای بزرگ و کالنشهرهایی تمرکز
دارند که بتوانند حداقل تقاضای کافی و متعددی از

مردم و فعالیتها را ایجاد کند .شهری که بتواند به
صورتی خالقانه ،استعداد همکاری جمعی را در جهت

ارائه خدمات بهتر به کار گیرد موفق ترین شهر در

قرن حاضر خواهد بود (مطلبیان 3و همکاران.)2020 ،

قرن بیست و یکم ،متعلق به شهرها ،ایدهها و

خالقیتها میباشد .خالقیت انسان و استعداد او

سرمایهای خالق است که محرک اصلی رشد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود که
رقابت روزافزون شهرها ،مناطق و کشورها به شکل

چشمگیری به پرورش ،حفظ و جذب آن وابسته
خواهد بود .شهرهای خالق به عنوان مراکز نوآوری،

خالقیت و تبدیل ایده به ثروت در نظر گرفته

Ekrasardashti & Sajjadzadeh
Zyari
3
Motallebian
1

2

شهروندان پویا ،با تجربه و خالق ،مکانهایی قلمداد
داوطلبانه در تمام بخشها و ابعاد زندگی با هم در

طریق ،شهر و جامعهی خود را به مکانهایی مطلوب

تر برای تداوم زندگی مبدل نمایند(صابری فر و نیت

مقدم .)2018 ،بنابراین در راستای تداوم و افزایش
سرعت پیشرفتهای علمی و تکنولوژی ،لزوم توسعه
کالنشهرهای ایران با تأکید بر شهرهای خالق امری
ضروری است (ملکی و شنبه

پور،5

 )2019اما برای

جذب سرمایههای انسانی و خالق ،شهرها و مناطق
وابسته به آن باید ویژگیهای خاص داشته باشند که
بتوانند به شهر خالق تبدیل شوند (.)Florida,2005
امروزه رقابت بین المللی بین شهرها در حال

افزایش است .شهرها برای جذب سرمایه گذاری باید
خود و چهره شان را در عرصه جهانی معرفی کنند و

سیاستهایی را بکار گیرند که به ارتقای جذابیت
Lotfi & Abbasi
Maleki & Shanbehpoor
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شهر در بازار جهانی کمک کند .در این راستا باید

مهم در اسناد و چشم اندازهای این کالنشهر باشد تا

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و برخورداری از

جذب کرده و باعث پیشرفت و توسعه شهر شود.

بیان کرد کالنشهر شیراز ،با توجه به جایگاه

جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و طبیعی و
نقش ویژهای که در عرصۀ ملی و بعضا ً بینالمللی

چند محور و محدودۀ مهم (محور حافظیه تا سعدیه،

نوآورانه و عرصه اقتصاد خالق دارد و طیف

زندیه ،محدوده مجموعه شاهچراغ) به عنوان نقاط با

ایفا مینماید ،سهم عمدهای در بروز فعالیتهای

گستردهای از تسهیالت و خدمات را در انواع مختلف
دارا میباشد .همچنین به لحاظ دارا بودن پیشینۀ

نظر به به اهمیت این موضوع ،در پژوهش حاضر

محور باغ عفیف آباد تا باغ ارم ،محدوده مجموعه

پتانسیل باال و اثرگذار در توسعه شهر خالق در شهر

شیراز انتخاب شد و سپس به رتبه بندی و بررسی

تاریخی و فرهنگی ،وجود آثار تاریخی و مذهبی در

جایگاه این محدودهها نسبت به شاخصهای

زیست محیطی جهت جذب گردشگران داخلی و

(کالبدی – اکولوژیکی ،اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی،

سطح شهر و دارا بودن امکانات و پتانسیلهای

خارجی ،توسعۀ مناطق صنعتی ،طرح ساختاری

مناسب اقتصادی و سابقۀ اقتصادی مطلوب ،زیر

ساختهای حملونقل عمومی و خصوصی و داشتن

منتخب در زمینۀ توسعه شهر خالق در ابعاد مختلف
و سازمانی مدیریتی) پرداخته شد.

 2مبانی نظری

ارتباط با سایر نقاط جهان از طریق ارتباط از راه دور

خالقیت در رشتههای مختلف مورد مطالعه قرار

بکارگیری استراتژیهای مناسب توسط مدیران

تولید و هماهنگ ساختن ایدهها و ارائه الگوهای

شکوفایی را بردارد .اما شهر شیراز با وجود توان و

پژوهشهای شهری و منطقهای دارد و مصادیق

زمینههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی،

خالق و شهر خالق در ادبیات شهری نمایانگر این

شیرزا با تاکید بر شهر خالق ضرورتی انکارناپذیر

استراتژیهای توسعه خالق با یک چرخش خالقانه

تا شهر را از بن بست های مدیریتی ،اقتصادی،

این چرخش با ظهور صنایع خالق مرتبط بود که

راهکار در مواجه با مسائل شهری شود.

بریتانیا ترویج شد .توسعه صنایع خالق با انتشار

و دیگر ارتباطات ،در صورت شناخت راهبردها و

گرفته است .از نظر  UNCTADخالقیت قابلیت

شهری میتواند بسرعت گامهای پیشرفت و

ارشمند را دارا میباشد و بازتاب وسیعی در

استعداد فراوان ،با مشکالت و مسائل بی شماری در

جدیدی مانند طبقۀ خالق ،صنایع خالق ،محیط

زیست ومحیطی و  ...مواجه است ،لذا توسعه شهر

مسئله است (خلیلی 1و همکاران .)2020 ،رشد

است .زیرا هدف شهر خالق ارائه راهکارهایی است

در سیاستهای عمومی از دهه  1990مرتبط است.

فرهنگی و  ..رها کند و سبب گسترش افق دید و ارائه

اولین بار توسط وزارت فرهنگ ،رسانه و ورزش

بنابراین شناخت ارکان و راهبردهای توسعه شهر

کتاب ظهور طبقه خالق ریچارد فلوریدا در سال

خالق و پیاده سازی این الگو در بستر شهر شیراز می
تواند به توسعه سریع کم هزینه و با کمترین مداخله

منجر گردد و با توجه به این مهم بررسی پتانسیل و

عملکرد شهر شیراز در عرصه رقابتهای ملی و بین
المللی بسیار مهم است زیرا این شهر مرکز خالقیت

و نوآوری و منبع ایجاد ثروت و رشد اقتصادی است

و توسعه خالق این شهر باید به عنوان یکی از اهداف
Khalili
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با حرکت به سمت خالقیت ،فرصتهای بیشتری را

 2002تشدید شد .صنایع خالق شامل پژوهش و
توسعه ،نشر ،تولید نرم افزار ،تولید تلوزیونی،
طراحی ،تولید موسیقی ،تولید فیلم ،تولید اسباب

بازیها و بازیها ،تبلیغات ،معماری ،هنرهای اجرایی،

مشاغل ،تولید بازیهای ویدئویی ،مد و هنر

است(نظم فر 2و همکاران .)2018 ،فلوریدا پیشنهاد
کرد که با جذب افراد خالق ،شهرها از رشد اقتصادی

1

مسعود تقوایی ،علیرضا پورباقری ،مرجان شفیعی .تحلیل شاخصهای موثر بر تحقق شهر خالق ،مطالعه موردی :شهر شیراز

Nazmfar

2

دوره  .9شماره  .31تابستان  .1401صفحات  171تا .198

باالتری برخوردار خواهند شد و استدالل میکرد که

رویکرد شهر خالق از رویکرهای جدید در

بلکه تجارت به شهرهایی با افراد با استعداد کشیده

سوم شهرنشینی در سطح جهانی آغاز شد و باوجود

خالق» یا افرادی که در علوم ،مهندسی ،آموزش،

پرکاربردترین نظریهها در زمینۀ تحقیقات شهری

مردم توسط شهرهای دارای صنعت جذب نمیشوند،

میشود .شهرهایی با فضای خالقانه برای «طبقه
برنامهنویسی کامپیوتر و تحقیق کار میکنند،

موضوعات برنامهریزی شهری است که در پی موج
جدید بودن ،این نظریه در کوتاه مدت به یکی از

تبدیل شد (حمیدی 3و همکاران )2021 ،و بسیاری از

جذابتر هستند .طبقۀ خالق حامل دانش است و

شهرهای سراسر جهان تالش کردهاند مدلهای موفق

کافی

خالق/فرهنگی را در برنامههای شهری خود بگنجانند

بار اقتصاد دانش محور بر شانۀ افرادی است که در

شهرها

زندگی

میکنند

و

تخصص

دارند(محمودی آذر و داودپور.)2018 ،1

در این زمینه را تکرار کنند و آگاهانه شهرسازی

(.)Shenjing & Wang,2018

در اروپا ،پروژههای شاخص فرهنگی در حدود

بنابراین شهر خالق ،شهر نمادین پسا فوردیست

ساخت تاسیسات فرهنگی عمده و سازماندهی

در سال  2000کتابی با عنوان شهر خالق :جعبه ابزاری

این دیدگاه به شدت تقویت شد و همچنین توسط

دست آورد ،جایی که او پیشنهاد کرد که برنامه ریزان

دهه  80شروع به رشد کردند که بیشتر موارد شامل

رویدادهای بزرگ فرهنگی بود .سپس ،از هزاره جدید،
نظریه طبقه خالق به عنوان طبقه مسلط جدید در

سرمایه داری معاصر (ریچارد فلوریدا) تغییر یافت،
با انگیزه بیشتر برای توسعه خالق ،مطالعات

خوشههای خالق خاص یا توسعه «شهرهای خالق»

است .در ابتدا این اصطالح از سوی چارلز لندری ،که
برای مبتکران شهری منتشر کرد ،موفقیت زیادی به

شهری ،مدیران ،جامعه مدنی و دیگران از خالقیت
در مقابله با مشکالت شهری استفاده کنند .در

سالهای بعد ،مفهوم شهر خالق هم برای
دانشگاهیان و هم برای سیاستمدارانی که نیاز به

به وجود آمد ( )Richards,2020که با راهکاراهایی

درک و تجسم مجدد شهرهای خود داشتند ،بسیار

به عنوان «نجاتدهنده شهرها» و ابزارهای مهم رشد

نقش تعیین کنندهای در زندگی فرهنگی شهری و جو

در زمنیۀ تبلیغات ،معماری ،هنر ،طراحی و رسانهها

اقتصادی و فضایی معرفی شدهاند ( Póvoa etal,

جذاب شد (،)D’OVIDIO,2019

زیرا این نظریه

فرهنگی در جذب این طبقه و در نتیجه ارتقای

 .)2021در نظریۀ خوشه بندی شدن عامل اصلی و

توسعه اقتصادی دارا بوده است ( & Ovidio

است که بنگاههای درون شهرها به منظور به دست

بسیاری دیگر ،معتقد بود که این رویکرد در بازسازی

مهم برای رسیدن به رشد اقتصادی درون شهرها این
آوردن کارایی و بازده تولید و میزیتهای رقابتی که

از شاخصهای مهم و اصلی شهرهای خالق است
خوشه بندی و تجمیع می شوند .خوشهها ،تجمیع و
تمرکز جغرافیایی از بنگاههای به هم پیوسته ،عرضه
کنندگان متخصص و ارائه دهندگان خدمات ،بنگاهها

در صنایع وابسته و نهادهای مرتبط اند و در

زمینههای خاص رقابت و همچنین همکاری میکنند

(دل انگیزان 2و همکاران.)2018 ،

 .)Rodríguez Morat,2017چارلز لندری ،مانند
شهرها ،جوامع و اقتصادهای شهری مؤثرتر است.

پیرامون ایده شهر خالق ،جنبشی از اندیشمندان

شروع به شناخت اهمیت زیرساختهای خالق و

سرمایههای اجتماعی به عنوان نیروهای محرک برای
بازآفرینی شهری و احیای اقتصادی کردند و معتقد
بودند که فرآیندهای بازآفرینی را میتوان از طریق

مداخالت برنامهریزی با هدف توسعه محیطها و
خوشههای فرهنگی خالق و در جهت ارتقای
بخشهای خاصی از اقتصادهای خالق یا فرهنگی القا

Mahmoodiazar & Davoodpoor
Delangizan

1

Hamidi

3

2
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و تقویت کرد( .)Cozzolino,2019هنگام کاوش در

( .)Karvelyte,2018اساس شهر خالق بر این پایه

معنی درک کرد .اول ،شهر خالق را میتوان به عنوان

توسعه شهری در نظر گرفت .این محور ابتدا با

بر مؤلفههای غیر مادی اقتصادی آن تمرکز کنیم.

بررسی قرار می دهد و در ادامه شهر به عنوان مکانی

قلمرو شهر خالق ،این اصطالح را میتوان به سه

یک مدل نظری به شمار آورد که به ما امکان میدهد

معنای دوم شهر خالق را به عنوان الگویی از توسعه
برای شهرهای پسا فوردیستی میداند که نیاز به
اصالح اقتصاد و ارتقای رشد و رقابت دارند .سوم و

در نهایت شهر خالق نیز برندی است که برای تجارت

و تبلیغ شهرها در عرصه بینالمللی استفاده میشود

( .)D’OVIDIO,2019ساختارهای جدید ،روشهای
مدیریت ،شدت نوآوریها ،نوآوریهای اجتماعی،

دانش مردم ،فرآیندهای خودکار ،چشمانداز خالق و

غیره برای توسعه شهر خالق مهم هستند (Eglins-

.)Eglitis & Lusena-Ezera ,2016

رویکرد محیط و فضای نوآور رشد شهرها را مورد

مطلوب به منظور جذب سرمایههای انسانی خالق،

که از سوی فلوریدا به طبقه خالق تعبیر شده است

(امینی2

و همکاران .)2021 ،مهمترین ارزش این تئوری

محوری قرار دادن فعالیتهای ساکنان شهری در

تعالی شهرها و نیل به توسعه پایدار است (صادق

بختیاری 3و همکاران.)2021 ،

از نظر پترهال شهرهای خالق ،نوع خاصی از

شهرها در تغییرات پی در پی اقتصادی و اجتماعی با
طیف وسیعی از مهاجران جوان هستند(زیاری و

حاتمی )2021 ،4که ارائه خدمات ،زیرساختهای

مفهوم اصلی "شهر خالق" ریشه در سنتی دارد

اجتماعی و اقتصادی توسط مدیران و برنامهریزان به

آزادسازی استعدادهای افراد برای رسیدگی به

فراهم میشود این شهر نه تنها مرکز رشد خالقیت

که سرمایه انسانی را به شهرها پیوند می دهد و از
مشکالت موجود شهری حمایت میکند( Zheng,

جدیدترین ،کارآمدترین ،موثرترین و بهترین شکل
بلکه اداره و ساماندهی آن نیز به صورت خالقانه

 .)2021در واقع شهرهای خالق قادرند راهحلهای

انجام می شود تا بتواند به گونهای خالقانه توانایی

دهند(عرب عامری 1و همکاران .)2021 ،حامیان شهر

تر بکاربگیرد و در نهایت موفقیت و پیشرفت شهر

شهر ،بازآفرینی شهری و جوان سازی اقتصادی با

عنوان راهبردی اساسی برای شهرهایی به شمار آورد

خالقیت ارائه کردهاند.

باشند (فوادیان 5و همکاران.)2021 ،

جدیدی را برای مشکالت روزمره شان ارائه

خالق آن را به عنوان سیاستی نوآورانه با هدف ارتقای
استفاده از پروژههای فرهنگی ،عملکردهای هنری و

همکاری جمعی را در جهت ارائه خدمات با کیفیت
را رقم بزند .در واقع می توان ایده شهرخالق را به

که در رقابت جهانی جهت جذب استعدادها می

ایده شهر خالق در طیف گستردهای از

کمیسیون اروپا جهت نشان دادن شهرهای خالق

فرهنگی و خالق ،رویدادهای فرهنگی ،مناطق

تسهیالت فرهنگی و گردشگری ،ایجاد شغلهای

سیاستها و گفتمانهای سیاستی از جمله صنایع
فرهنگی/خالق ،بازاریابی مکان و طبقه خالق است.

با این حال ،یک هدف وجود دارد که به نظر میرسد

شاخصهایی را معرفی کرده است که شامل
دانش محور ،آموزش عالی ،جوامع باز ،قابل اعتماد و

با ظرفیت باال ،ارتباطات بینالمللی و محلی و

در میان همه شهرهای خالق مشترک است :همه آنها

حکمروایی میباشد .ساساکی معتقد است شهر

مشاغل ،کارگران ماهر و بازدیدکنندگان هستند

کیفیت زندگی ،صنایع خالق ،زیرساختهای خالق،

به دنبال جذابیت بیشتر برای سرمایهگذاران،

Arabameri
Amini
3
Sadegh Bakhtiary
1

2
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استوار است که خالقیت را می توان محوری برای

خالق دارای هفت محور از جمله استعدادهای خالق،

Ziari & Hatami
Foadian
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میراث فرهنگی ،فعالیتهای شهروندان و حاکمیت

شد .این شبکه هفت رشته شامل صنایع دستی و

تحقق شهر خالق مستلزم وجود زیرساختهای نرم

رسانه ای و موسیقی را پوشش میدهد .در حال

خالقانه می باشد (عامل هاللی 1و همکاران.)2019 ،

هنر عامیانه ،طراحی ،فیلم ،غذا ،ادبیات ،هنرهای

همچون نیروی کار انعطاف پذیر با دانش و تخصص

حاضر  26کشور در سراسر جهان به ویژه در شهر

ایدههای خالقانه ،حمایت و تشویق شخصیت های

دلیل عملکرد فوق العاده خود در نوآوری و خالقیت

فرهنگ کارآفرینی است .بنابراین توجه به اصول

سازمان جهانی یونسکو ،شهری خالق است که از

باال ،متفکران پویا ،ارائه دهندگان و اجراکنندگان

مستقل ،ایجاد ارتباط پایدار با جهان داخل و خارج و
شهر خالق به منظور تحقق و گسترش شهر خالق
در آینده امری مهم و گریزناپذیر است (محمدی

قاضیجهانی و عزت پنا2ه .)2021 ،برای تقویت توسعه

بخشهای فرهنگی و خالق در سطح بین المللی،
شبکه شهرهای خالق یونسکو در سال  2004ایجاد

خالق غذا عضو هستند که در آن چهار شهر چین به

فهرست شدهاند ( .)Yu & Sun,2019طبق معیار

نوآوریها و توانمندیهای شهروندان در توسعه
پایدار شهری استفاده کند و تفکر خالق ساکنین

همگام و هماهنگ با مدیریت شهری حرکت کند

(میرغروی و همکاران.)2021 ،

جدول  1اساس ،رویکرد ،شیوه و ویژگی های دیدگاه های مختلف شهر خالق
پژوهشگر

کتاب

پیترهال

شهرها در تمدن1998 ،

اساس

رویکرد
اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی

اقتصاد شهرها ،شهرها و ثروت ملل ،

اقتصادی ،اجتماعی و

چارلزلندری

شهر خالق1995 ،

اجتماعی

ریچاردفلوریدا

شهرها و طبقه خالق2005 ،

اقتصادی

جیکوبز

1986

کالبدی

شیوه

مهمترین ویژگی

تنوع

جذب

آینده نگر ،فرهنگ و اجماع مختلط و ترکیبی

تنوع

جذب

تنوع ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی

پرورش

رفع موانع خالقیت

شهروندان
خالق
طبقه خالق

جذب

استعداد ،ظرفیت تحمل پذیری ،مداراگری و
فناوری

مأخذ( :حبیبی و احمد دهرشید )1399 ،3

 2.1پیشینه تحقیق

کاکیوچی ،)2015( 4شهرهای خالق فرهنگی در

امروزه توسعه شهر خالق به عنوان یکی از مهمترین
عوامل نوآوری و شکوفایی و استراتژیهای توسعه

شهری است .در دهه های گذشته که رویکرد شهر
خالق وارد حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری

شده است و در سالهای گذشته دانشگاهیان،
برنامهریزان و مطالعات آکادمیک فراوانی را به خود

اختصاص داده است که در ادامه به عنوان نمونه به
برخی از آنها اشاره می شود:

ژاپن :این مقاله به بررسی سیاست شهر خالق در

شهر کانازاوا که به طور رسمی استراتژی شهر صنایع
دستی خالق را با استفاده از قابلیت های طراحی

پیشرفته برای احیای صنایع دستی سنتی اتخاذ کرده

است ،می پردازد و بیان می کند که ترویج صنایع
دستی سنتی و سایر اقدامات ظرفیتسازی به

افزایش جذابیت یک شهر کمک میکند و به طور
غیرمستقیم از صنایع خدماتمحور از جمله

گردشگری فرهنگی حمایت میکند .بورن و

Amelhelali
Mohammadighazijahani & Ezzatpanah
3
Habibi & Ahmaddershid
1

2

یانگ5

Kakiuchi
Boren & Young
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( ،)2016در پژوهشی با عنوان هنرمندان و سیاست

و دولت همچنین قصد دارد فرهنگ غذا شناسی

استکهلم ،سوئد ،به بررسی نگرشهای نمونهای از

های اجتماعی ،به ویژه محتوای تولید شده توسط

شهر خالق :مقاومت ،زندگی روزمره و مشارکت در
هنرمندان در استکهلم سوئد میپردازد .این تحلیل،

ابزارهایی مانند اینستاگرام ،نقش مهمی ایفا می

تنوع دیدگاهها ،نگرشها و برداشتهای هنرمندان را

کنند .این مطالعه از تجزیه و تحلیل محتوای کمی در

دنبال این است تا بررسی کند که چگونه عدم توافق

کرد .یافتهها نشان داد که غذاهای تایوانی ،غذاهای

نسبت به سیاست شهر خالق در نظر می گیرد و به

بین تولیدکنندگان خالق و سیاست گذاران میتواند

نتیجه اقدامات زندگی روزمره باشد و به طور کلی در

پی بررسی پاسخهای هنرمندان و درگیری با خط

مشی شهر خالق است .سوشانا و میلر ،)2019( 1در
تحلیل استراتژیهای شهر خالق در دستور کار

شهرداری در نیویورک به اینکه استراتژیهای شهر

خالق چیست و چگونه می توانند جایگاهی در
دستور کار شهرداری به دست آورند؟ پرداختهاند و

جریانهای چندگانه ،شهرسازی خالقانه و سیاست

فرهنگی در دستور کار شهرداری نیویورک را

شناسایی می کنند و عقیده دارند که در طول دهه

 ،2000نیویورک دستخوش یک تجدید حیات خالق

شد ،که در آن بخش خالق عاملی در استراتژی
شهرداری برای احیای پس از شوک بیرونی 11

سپتامبر بود .رودریگوس و فرانکو )2019( 2در بررسی

شبکهها و عملکرد شهرهای خالق نتیجه گرفته اند
که در مطالعه مفهوم شهرهای خالق ،دو خوشه

شناسایی شده اند )1( :شهرهای خالق و ارتباط آنها
با طبقه و فرهنگ خالق و ( )2خوشه ها و شبکههای

خالق/فرهنگی .بر اساس شواهد بهدستآمده،

شکافی در مورد عدم انجام مطالعات اضافی در مورد
عملکرد شهرهای خالق و عوامل تعیینکننده مربوطه

مانند شبکهها وجود دارد .برخی مفاهیم نظری و

عملی همراه با پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه

شده است .یا و سان ،)2019( 3در پژوهشی با عنوان
نقش اینستاگرام در شهر خالق غذا یونسکو :مطالعه

موردی ماکائو بیان کرده اند :ماکائو از سال  2017به
عنوان شهر خالق غذا در یونسکو تعیین شده است
Shoshanah & Miller
Rodrigues & Franco
3
Yu & Sun
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شهر را حفظ و احیا کند و در انجام این کار ،رسانه

اینستاگرام برای کشف محبوب ترین غذاها استفاده
کافههای محلی و تنقالت محلی محبوبترین غذاها

هستند .عالوه بر این ،ساکنان محلی معتقد بودند
که دولت باید یک حساب رسمی اینستاگرام برای

تبلیغ و معرفی منحصر به فرد بودن ماکائو و
دسترسی بیشتر به گردشگران بین المللی ایجاد کند.
عاطفی و حاتمی علمداری ،)1396( 4اثر انگاره

شهر خالق در پویش اقتصادی واجتماعی کالنشهر

تبریز را بررسی نمودهاند ،یافتههای پژوهش نشان
داد متغیر نوآوری در بهترین وضعیت و متغیر رهبری

در وضعیت ضعیف تری قرار دارد .همچنین کیفیت
زندگی باالترین تاثیر و رهبری کمترین تاثیر را بر

پویش اقتصادی و اجتماعی اند .مافی 5و همکاران

( ،)1397به ارائه الگوی مطلوب شهر خالق در
کالنشهر تهران پرداخته اند ،نتایج تحقیق نشان داد

از یک طرف افزایش و بهبود معیارهای شهر خالق

تاثیرات خود را در حرکت محالت شهر به سوی تحقق
شهر خالق می گذارد و از طرف دیگر میزان این

تاثیرگذاری بسیار متفاوت است به شکلی که معیار
نوآوری بیشترین تاثیر را در تحقق شهر خالق در

محالت تهران دارد .علیزاده و

لطفی6

(،)1398

اثرگذاری عضویت شهر رشت در شبکه شهرهای

خالق بر توسعه شهری پایدار را تبیین و تحلیل کرده

اند ،یافتههای پژوهش نشان داد که عضویت در
شبکه شهرهای خالق یونسکو بر توسعه شهری
پایدار رشت موثر است و به میزانی که مولفههای

اجتماعی و اقتصادی شهر خالق تغییر یابند ،توسعه

شهری پایدار رشت نیز تغییر می کند ،همچنین

مولفه های اقتصادی شهر خالق اهمیت بیشتری در
Atefi & Hatami Alamdari
Mafi
6
Alizadeh & Lotfi

1

4

2

5
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بین مولفه های شهر خالق در اثرگذاری بر توسعه

و  ...در شهرهای دنیا میباشد .شهر شیراز نیز به

پایدار شهر رشت دارد .حسین پور 1و همکاران

عنوان یکی از کالنشهرهای ایران و دارا بودن جایگاهی

خیابان ابوطالب شهر مشهد به این نتیجه رسیدند

برخورداری از جاذبه های تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و

( ،)1398در بررسی شاخصهای شهر خالق در

برجسته در زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و

که عوامل ساختار بالغ هماهنگ با رفتار خالق

طبیعی و به لحاظ دارا بودن پیشینۀ تاریخی و

داشته است و در میان شاخصها اختالط کاربری ها،

محیطی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی،

بیشترین تاثیر را در میزان خالقیت خیابان ابوطالب

فرهنگی و دارا بودن امکانات و پتانسیلهای زیست

شکل گیری اجتماعات و  ...بیشترین میزان اثرگذاری

توسعۀ مناطق صنعتی ،طرح ساختاری مناسب

در تبیین سطوح خالقیت شهری در نظام شهری

با سایر نقاط جهان از طریق ارتباط از راه دور و دیگر

حرکت به سمت خالقیت و شکوفایی می باشند.

موفقیت در این زمینه را دارد .بنابراین باتوجه به

را دارد .نتایج پژوهش مشکینی 2و همکاران (،)1399

کالنشهر کرج نشان داد مناطق شهری در حال

اقتصادی و سابقۀ اقتصادی مطلوب و داشتن ارتباط

ارتباطات و  ...توانایی توسعه شهر خالق و همچنین

باقری کشکولی 3و همکاران ( ،)1399شاخص های

اهمیت شهر خالق و توجه چشمگیر محققان و

در شهرهای استان یزد تحلیل کرده اند .نتایج

راستای توسعه شهر خالق در شهر شیراز با درنظر

تحقق شهر خالق دارد که با استفاده از دانشهای

اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی – اکولوژیکی

توسعه پایدار را به منظور تحقق پذیری شهر خالق

مطالعه بیانگر این است که نوآوری باالترین اثر را در
نوین در تولیدات صنعتی با استقرار صنایع با

تکنولوژی باال در شهرهای استان ،به کارگیری

ایدههای جدید در کنترل ساخت و سازها ،راه اندازی

برنامهریزان به این موضوع ،پژوهش حاضر در
گرفتن چند محدوده و محور مهم و همچنین ابعاد

و سازمانی مدیریتی شکل گرفته است.

 3روش تحقیق

خانه گفتمان مدیریت یکپارچه شهری در راستای

پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی  -توسعه ای

هستند .نژاد ابراهیمی 4و همکاران ( ،)1400با استفاده

تحلیلی و پیمایشی است .مراحل تحقیق شامل

تحقق پذیری شهر خالق در شهرهای استان موثر

و از نظر روش انجام ،ترکیبی از روشهای توصیفی،

از شاخصهای منطبق با فرهنگ و تمدن ایرانی –

گردآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای و

شهر زنجان با استفاده از شاخصهای بومی سازی

میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و

منطاق  3و  4خالقیت باال ،مناطق  6و  2خالقیت

متولیان سازمان ها و ادارات مربوطه در شهر شیراز

باشند.

مهمترین معیارهای توسعه شهر خالق جهت تحلیل

اسالمی حاکم بر شهرهای کشور به رتبه بندی مناطق

استفاده از ابزار پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده

شده شهر خالق پرداخته اند و نتایج نشان داد که

متخصصان حرفه برنامهریزی شهری ،مسئوالن و

متوسط و مناطق  5و  1از خالقیت پایینی را دارا می

میباشد و به صورت سرشماری انجام شده است.

رشد و توسعه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،

در روش  AHPدر قالب  4معیار اجتماعی-فرهنگی(3

اکولوژیکی و  ...از جمله مهمترین اهداف کشورهای
جهان است و تحقق و توسعه شهر خالق امروزه به

عنوان یکی از راهبردهای برنامهریزی شهری به

منظور کاهش مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
Hoseinpoor
Meshkini

1
2

گویه) ،اقتصادی( 3گویه) ،کالبدی-اکولوژیکی(4

گویه) ،سازمانی  -مدیریتی( 4گویه) ،وزن دهی شدند
و سپس محدودههای مورد نظر نسبت به معیارهای

مذکور رتبه بندی شدند.

Bagherikashkooli
Nezhadebrahimi
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برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش  AHPو تکنیک

همچنین در مدل ضرب وزن دار( )WPMرابطه به

تحلیل سلسلهمراتبی ،از مدلهای قوی و آسان

̅̅̅ ij)wj
𝑥(Q (2)= ∏𝑛𝑗=1

چند معیاره  Waspasاستفاده شده است .تکنیک
جهت تصمیم گیری در مواقعی که معیارهای تصمیم

گیری متعدد انتخاب میان گزینهها را مشکل ساز

میکند ،بکارگرفته میشود( .تقوایی و حسنی نژاد،1

 .)182 ،1394در این پژوهش وزن نسبی زیرمعیارهای

شرح زیر است:

سومین معیار بر اساس فرومول زاواداسکاس

محاسبه می شود:
)Qi=0.5i(1)+ 0.5i(2

مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله

مراتبی با تشکیل ماتریس مقایسه زوجی تعیین شد
و با توجه به هدف پژوهش ،بررسی و رتبه بندی

جایگاه مهمترین محورهای مرتبط با توسعه شهر

خالق در شهر شیراز نسبت به شاخصهای شهر

خالق ،از مدل واسپاس استفاده شد .مدل Waspas

از جمله روش های جدید تصمیم گیری است که در

سال ( )2012توسط زاوادسکاس ارائه شده است و

ترکیبی از دو مدل مجموع وزنی ) )WSMو مدل

حاصل ضرب وزین ) ،(WPMمیباشد ( Zavadskas

 )etal,2016و نتایج حاصل از این مدل از دقت باالیی
برخوردار است.

یکی از پارامترهایی که می تواند در انتخاب روش

تصمیم گیری چندمعیاره مورد توجه قرار گیرد میزان
دقت این مدل هاست .همچنین محققان پیشنهاد

می کنند ترکیب دو مدل میتواند میزان دقت آن را
باال ببرد .نتایج بررسیهای محققان تایید کرده است

میزان دقت مدلهای ترکیبی در مقایسه با میزان
دقت این مدلها قبل از ترکیب شدن خیلی باالتر

است و مدل  WASPASاز جمله مدلهایی است که

میتواند در مسائل پیچیده تصمیمگیری کارایی

باالیی داشته باشد (ملکی و شنبه پور )1398 ،2و

بهترین گزینه آن است که بیشترین مقدار  WPMو

 WSMرا داشته باشد (زینی و مجتبی زاده.)1399 ،3

که از نظر جغرافیایی در جنوب غربی ایران ،در بخش

مرکزی استان فارس قرار گرفته است (تقوایی و
رنجبر .)1393 ،4که در موقعیت  52درجه و 32

دقیقه طول شرقی و  29درجه و  36دقیقه عرض

شمالی (تقوایی و کیومرثی )1392 ،5و در فاصله 919

کيلومتري تهران قرار دارد و از سمت شمال به رشته
کوههاي بمو ،سبز پوشان ،چهل مقام و باباکوهی از

غرب به کوههاي دراک و سفيدار و از جنوب غربي و

شمال شرقي به جلگه شيراز محدود ميشود.

شهر شيراز به  11منطقه شهرداری تقسیم شده و با
مساحت  217کيلومتر مربع به شکل مستطيل در
جنوب غربي ايران قرار دارد .ارتفاع شهر از سطح دريا

حدود  1490متر تا  1700متر ميباشد .پستترين
نقطة دشت شيراز در جنوب شرقي (درياچه مهارلو)

و بلندترين نقطة آن در شمال غرب دشت است.

خط القعر دشت را رودخانه خشک تشکيل ميدهد
که در امتداد ساختار طبيعي از محور اردکان از

موقعيت شمال غرب شروع و در جنوب شرق به
حوزة درياچه مهارلو که نقطه قعر حوزة آبريز را
تشکيل ميدهد منتهي ميگردد (مهندسين مشاور

شهرخانه .)1384 ،6در راستای هدف پژوهش و بر

اساس مشاهدات و مصاحبههای صورت گرفته چهار

در روش جمع وزن دار( )WSMوزن هر معیار باید در

محور و محدوده بعنوان مناطق با پتانسیل باالتر

Q (1) I =∑𝑛𝑗=1 𝑥̅ ijwj

پیشنهاد گردید:

عناصر ستون خود در ماتریس نرمال ضرب شود:

جهت پیاده سازی راهبردهای توسعه شهر خالق

Taghvaei & Hasani Nezhad
Maleki & Shanbehpoor
3
Zeyni & Mojtabazadeh
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محدودۀ مورد مطالعۀ پژوهش شهر شیراز می باشد

Taghvaei & Ranjbar
Taghvaei & Kiumarsi
6
City Consulting Engineers

1

4

2

5
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 )1محور حافظیه تا سعدیه آرامگاه دو شاعر نامی با

شهرت جهانی بطول  3.3کیلومتر(شکل )1

شکل  1محور حافظیه تا سعدیه (مأخذ :نگارندگان)

 )2محور باغ عفیف آباد تا باغ ارم دو باغ کالسیک با
سازماندهی منحصر بفرد و شهرت ملی با پتانسیل
باالی اکولوژیکی بطول  3.1کیلومتر(شکل)2

شکل  2محور باغ ارم تا باغ عفیف آباد(مأخذ :نگارندگان)
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 )3محدوده مجموعه زندیه شامل ارگ کریم خان
بازار ،حمام و مسجد وکیل آثار تاریخی شاخص از

دوره کریم خان زند به مساحت تقریبی 6

هکتار(شکل )3

شکل  3محدوده مجموعه زندیه(مأخذ :نگارندگان)

 )4مجموعه حرم حضرت شاهچراغ که شیراز را
بعنوان سومین حرم اهل بیت معرفی کرده و از

شاخص ترین آثار مذهبی کشور می باشد به

مساحت حدود  16هکتار(شکل )4

شکل  4محدوده مجموعه شاهچراغ ( مأخذ نگارندگان )
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 4یافته ها و بحث

اکولوژکی و سازمانی – مدیریتی در جهت توسعه

در ارزیابی هر موضوعی نیاز به معیار اندازه گیری یا

صورت مقایسه زوجی بین زیرمعیارها و همچنین

شهر خالق شیراز تشکیل میدهد .این پرسشنامه به

شاخص داریم .وقتی چندشاخص برای ارزیابی در

مقایسه گرینهها (محدوده حافظیه تا سعدیه،

این هنگام به یک ابزار تحلیلی علمی قوی نیاز خواهد

مجموعه شاهچراغ) نسبت به شاخص های مورد

گیری چندمعیاره مانند تحلیل سلسله مراتبی ،و

خواسته شد تا نظر خود را در مورد ارجحیت شاخص

نظر گرفته میشود ،کار ارزیابی پیچیده میشود .در

محدوده باغ عفیفآباد تا باغ ارم ،مجموعه زندیه،

بود ،که برای چنین وضعیتهایی فرایندهای تصمیم

نظر را شامل می شود و از جامعه آماری مورد نظر

واسپاس مناسب است (تقوایی و کیومرثی.)1391 ،1

ها نسبت یکدیگر با استفاده از ارزش  1تا  9بیان

ریزی شهری در رسیدن به توسعه پایدار همواره مورد

فرهنگ جامعه با جاذبه ها نسبت به زیرمعیار

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و مدیریتی از

همچنین میزان اهمیت گزینۀ (محدودۀ حافظیه تا

تاکید قرار گرفته است و اساس پرسشنامه پژوهش

جاذبه ها و  ...را با مقداری بین  1تا  9مشخص کنند.

ابعاد اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی –

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

شهر خالق از جمله مباحث جدید در حوزه برنامه

کنند برای مثال میزان ارجحیت زیرمعیار همخواهی

تاکید قرار گرفته است و جنبههای اقتصادی

افزایش تنوع فرهنگی و  ...به چه میزان است.

ابعاد مهم توسعه پایدار است که در شهر خالق مورد

سعدیه) نسبت به زیر معیار همخوانی فرهنگ با

حاضر را معیارها و زیرمعیارهای استخراج شده در

به این ترتیب دادههای مورد نیاز جمع آوری شد و

جدول  2معیارها و زیرمعیارهای توسعه شهر خالق شیراز
اقتصادی()B

اجتماعی فرهنگی()A

سازمانی – مدیریتی()D

کالبدی – اکولوژیکی ()C

زیرمعیار

کد

زیرمعیار

کد

زیرمعیار

کد

زیرمعیار

کد

همخوانی فرهنگ جامعه

a1

ایجاد اشتغال

b1

امکانات کالبدی-

c1

توسعه قطب های اداری -

d1

افزایش تنوع فرهنگی

a2

افزایش درآمد

b2

افزایش ابعاد

c2

گرایش جوانان به عضویت

d2

فراهم کردن تبادالت

a3

بهبود کمی و کیفی

b3

احداث شهر اکولوژیکی

c3

افزایش مراکز مدیریتی

d3

-

-

-

مجتمع بزرگ تفریحی

c4

تجهیز سالنهای سخنرانی

با جاذبه ها

فرهنگی
-

سازمانی

اکولوژیکی

اکولوژیکی طبیعی

صنایع دستی

در سازمانها

d4

مأخذ( :مطالعات نگارنگان)

Taghvaei & Kiumarsi

1
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 4.1بررسی و تحلیل وضعیت محدوده

محاسبه وزن زیرمعیارها ،با استفاده از روش

واسپاس جایگاه محدوده های مورد نظر (محدوده

های مورد مطالعه نسبت به

حافظیه تا سعدیه ،محدوده باغ عفیف آباد تا باغ

شاخص های موثر در توسعه شهر

ارم ،مجموعه زندیه ،مجموعه شاهچراغ) مشخص

خالق شیراز

شد.

در ابتدا وزن زیر معیارهای پژوهش با استفاده از

روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد و پس از

جدول  3وزن زیرمعیارهای توسعه شهر خالق در شیراز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHP
زیر معیار

وزن

همخوانی فرهنگ جامعه با جاذبه ها

0.61

معیار

افزایش تنوع فرهنگی

0.28

فراهم کردن تبادالت فرهنگی

0.11

اجتماعی -فرهنگی

ایجاد اشتغال

0.54

اقتصادی

کالبدی -اکولوژیکی

سازمانی  -مدیریتی

افزایش درآمد

0.38

بهبود کمی و کیفی صنایع دستی

0.08

امکانات کالبدی  -اکولوژیکی

0.25

افزایش ابعاد اکولوژیکی طبیعی

0.22

احداث شهر اکولوژیکی

0.18

مجتمع بزرگ تفریحی

0.35

توسعه قطب های اداری -سازمانی

0.48

گرایش جوانان به عضویت در سازمان ها

0.05

افزایش مراکز مدیریتی

0.34

تجهیز سالن های سخنرانی

0.14

مأخذ( :مطالعات نگارنگان)

شهر شیراز با جمعتی بالغ بر  1.6میلیون نفر به
عنوان یکی از کالنشهرهای کشور ،در طی دهههای

اخیر رشد و توسعه شدیدتری را تجربه کرده است و

رشد روزافزون جمعیت نارساییهایی را ایجاد کرده

است لذا فراهم کردن بستری مناسب جهت بهبود
کارایی و عملکرد شهر میتواند به تشخیص و درک

نقاط ضعف موجود و نارسایی های موجود کمک کند

و برنامهریزان شهری را در بکارگیری تمهدیداتی
جهت مدیریت آگاهانه و تعدیل نابرابریها هدایت
کند .این شهر با توجه به جایگاهش به عنوان یک

مادر شهر و پتانسیلهای مهمی که در خود دارد باید
با پیش رو قرار دادن راهکارهای متعدد زمینه توسعه

یک شهر خالق را فراهم کند و در جایگاه جهانی

187

بتواند خود را با شاخص های شهر خالق انطباق

دهد.

کالنشهر شیراز شهری پویا ،دارای تنوع اقتصادی،

اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و علمی است و بی تردید
قابلیت های توسعه شهر خالق در این شهر به

صورت چشمگیری وجود دارد و همانند هر محیط

شهری دیگری ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی –

فرهنگی ،مدیریتی و کالبدی را شامل میشود که برای

رهایی از چالشها و بن بستهایی که پیش روی هر
بعد آن وجود دارد نیاز به پیاده سازی راهکارهایی

است که همه ابعاد شهر را به کاراترین و بهره ورترین

حد ممکن برساند .و ایده شهر خالق مبحثی است
که بر بهتر شدن محیط شهری تمرکز دارد و عرصه
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های آن نیز متعدد هستند که می توان به عرصههای

بعنوان مناطق با پتانسیل باالتر جهت پیاده سازی

مدیران و برنامه ریزان شهری باعث گسترش افق دید

توجه به معیارهای کالبدی – اکولوژیکی ،اجتماعی –

فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد .و برای

و تحلیل راهکارها میشود .توسعه شهر خالق در

راهبردهای توسعه شهر خالق پیشنهاد گردید که با

فرهنگی ،اقتصادی و سازمانی  -مدیریتی و

شیراز به عنوان رویکرد جدیدی که در کانون آن

زیرمعیارهای منتخب در زمینه توسعه شهر خالق

مانند تنوع فرهنگی و تبادالت فرهنگی و  ...را شامل

شده است:

فرهنگ و برنامهریزی فرهنگی قرار دارد و مسائلی

می شود ،می تواند با استفاده از این نقطه قوت روی
بخش های دیگر نیز تاثیر مثبت بگذارد .همچنین با

توجه به جایگاه شیراز از گردشگری ،پزشکی،
کشاورزی و  ...توسعه شهر خالق می تواند باعث

شکل گیری فرصت های اقتصادی و رشد آنها و در
نهایت باعث اشتغال زائی و تولید ثروت شود .این

کالنشهر دارای پتانیسلهای محیطی و اکولوژیکی

باالیی میباشد و با توجه به اینکه ویژگیهای کالبدی
و اکولوژیکی شهر بر جنبه های مختلف زندگی

شهری تاثیر میگذارد و هر گونه نقص و مشکلی که
در یکی پدید می آید دیگری را نیز تحت تاثیر قرار

می دهد و همواره با یکدیگر در ارتباط هستند لذا

توسعه شهر خالق و استفاده از راهکارهای آن

میتواند جذابیت محیط شهری را بسیار بیشتر کند
و باعث افزایش کارایی و بهره وری این محیط شهری
شود .در نهایت باید بیان کرد اداره این کالنشهر نیاز
به مدیریتی دارد که بتواند به درستی عمل کند و

شهر را به سمت پایداری هدایت نماید .بنابراین

مدیریت شهری در رویکرد شهر خالق نقش تسهیل
کننده و فراهم کنندۀ زمینۀ بروز و استفاده از
خالقیت ها را بر عهده خواهد داشت .با توجه به
اینکه محیط شهری به طور مستقیم تحت تاثیر

مسائل شهری قرار می گیرد ،شهر خالق به عنوان
یک رویکرد راهبردی می تواند کیفیت محیط زندگی

را تحت تاثیر قرار دهد و اهداف مدیران شهری را

محقق کند .در زمینۀ هدف پژوهش و با توجه به
بررسیهای انجام شده ،چهار محور و محدوده

محدوده حافظیه تا سعدیه ،محدوده باغ عفیف آباد
تا باغ ارم ،مجموعه زندیه و مجموعه شاهچراغ

رتبه بندی شدند و در ادامه به شرح آنها پرداخته

 4.2معیار اجتماعی – فرهنگی

توجه به عناصر فرهنگی و اجتماعی از مسائل مهم

شهر خالق می باشد .از نظر تئوریهای شهر خالق،
فرهنگ نقش گستردهای در شهر خالق دارد و
خالقیت باید راهی برای تبدیل هنر به زندگی ،و منبع
مهمی برای تغییر ،نوآوری ،توسعه و چشم انداز
سازی موفقیت آمیز باشد .در واقع فرهنگ یکی از
پایه های شهر خالق است و شهرها به عنوان نظام

های فرهنگی درک می شوند .در شهر خالق عواملی
مانند تنوع فرهنگی ،همخوانی فرهنگ با جامعه و

فراهم کردن تبادالت فرهنگی غنیمت شمرده می

شود .به نوعی میتوان بیان کرد عامل اجتماعی،
فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم در راستای

توسعه گردشگری خالق شهر شیراز است و برای

توسعه و شکوفایی شهر خالق به زمینههای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی قوی نیاز است تا خالقیت در

فضای شهری نمایان شود .توجه به ویژگیهای

فرهنگی و اجتماعی در قالب پرداختن به ویژگیهای
مکانی در رسیدن شهر شیراز به اهداف شهر خالق

ضرورتی انکار ناپذیر است .بنابراین برای بررسی این

معیار از مجموع  3زیرمعیار استفاده شده است که

شامل )1 :همخوانی فرهنگ جامعه با جاذبهها)2 ،
افزایش تنوع فرهنگی )3 ،فراهم کردن تبادالت
فرهنگی می باشد .همانطور که جدول  4نشان

میهد محدوده حافظیه تا سعدیه

نسبت به

زیرمعیارهای مورد نظر با کسب میزان امتیاز

واسپاس  ،2.72در رتبه اول و مجموعه شاهچراغ با

امتیاز  0.59در رتبه آخر قرار گرفته است.
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جدول  4رتبه محدوده های مورد نظر نسبت به زیرمعیارهای اجتماعی – فرهنگی

محدوده

WSM

WPM

)Qi(1

)Qi(2

Qi

رتبه

محدوده حافظیه تا سعدیه

2.81

2.64

1.40

1.32

2.72

1

محدوده باغ عفیف آباد تا باغ ارم

0.88

0.84

0.44

0.42

0.86

3

مجموعه زندیه

1.71

1.66

0.85

0.83

1.69

2

مجموعه شاهچراغ

0.60

0.59

0.30

0.30

0.59

4

مأخذ( :مطالعات نگارندگان)

 4.3معیار اقتصادی

خالق در این شهر تاثیرگذارتر باشد .مکانهای مورد

توسعه اقتصادی نتیجه رشد اقتصادی و تغییر و

تحوالت کیفی و کمی و هدفی بزرگ برای تمام

کشورها میباشد .توجه به خالقیت در اقتصاد

میتواند باعث توسعه اقتصادی و افزایش سود و
بازدهی شود .بنابراین باید بیان کرد خالقیت می

تواند عامل بنیادی در توسعه اقتصادی باشد .عامل
اقتصادی از عوامل مهم در توسعه شهر خالق شیراز

است و هرچه شهر شیراز در حوزه های مرتبط با

مباحث اقتصادی مثل اشتغال و افزایش درآمد از

شاخصهای شهری با توجه به قابلیتهای فراوان
برنامه ریزی شود ،قطعا می تواند در توسعه شهر

نظر همواره شاهد حضور و استقبال مردم و

گردشگران هستند و فضاهایی زنده و فعال را در

چشم هر بینندهای تداعی می کند و زمینه ساز رشد

اقتصادی شهر شیراز می باشند .مولفههای  )1ایجاد

اشتغال  )2 ،افزایش درآمد )3 ،بهبود کمی و کیفی
صنایع دستی ،جهت بررسی این عامل مورد استفاده

قرار گرفته اند .در این عامل همانطور که جدول

شماره  5نشان میدهد مجموعه شاهچراغ با کسب
میزان امتیاز واسپاس  2.23در رتبه اول و محدوده
باغ عفیف آباد تا باغ ارم با امتیاز  0.65در رتبه آخر
نسبت به زیرمعیارهای مورد نظر قرار گرفته است.

جدول  5رتبه محدوده های مورد نظر نسبت به زیرمعیارهای اقتصادی

)Qi(2

Qi

رتبه

محدوده

WSM

WPM

)Qi(1

0.94

3

محدوده حافظیه تا سعدیه

0.97

0.92

0.48

0.46

4

محدوده باغ عفیف آباد تا باغ ارم

0.65

0.64

0.33

0.32

0.65

مجموعه زندیه

1.41

1.40

0.70

0.70

1.40

2

مجموعه شاهچراغ

2.30

2.16

1.15

1.08

2.23

1

مأخذ( :مطالعات نمایندگان)

 4.4معیار کالبدی -اکولوژی

شهرها در رقابت با یکدیگر سعی دارند تا محیطی را

ایجاد کنند تا متخصصان تمایل داشته باشند در آن
زندگی کنند .توجه به ویژگی های کالبدی و

اکولوژیکی شهرها نقش مهمی در توسعه شهر خالق
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دارد .در واقع عموم شهروندان با فضای کالبدی

شهری ارتباط دارند و همچنین قابلیت های محیطی
اکولوژیکی نیز موضوعی است که همواره توجه

برنامهریزان را به خود جلب کرده است .شهر شیراز

پتانسیل های بسیار زیادی از نظر ویژگیهای کالبدی
و اکولوژیکی دارد و از جمله شهرهایی است که در
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سطح کشور و همچنین در سطح جهانی شناخته

بنابراین به منظور بررسی این مهم معیار کالبدی-

رابطه خالقیت و فضای شهری است که برنامه ریزی

 )2افزایش ابعاد اکولوژیکی طبیعی  )3 ،احداث شهر

شده است و توسعه شهر خالق نیازمند توجه به
و حمایت در این زمینه می تواند نتایج مطلوبی را در
جهت توسعه خالق شیراز داشته باشد .مکانهای

مطروحه در پژوهش حاضر نشانگر ارزش و اهمیت
تاریخی و هنری و معماری شهر شیراز هستند و این

جلوهها با توجه به پتانسلهای بالقوهای که دارند در
رشد و ارتقای شهر شیراز اثرگذاری چشم گیری دارند.

اکولوژی 4 ،زیرمعیار  )1امکانات کالبدی  -اکولوژیکی،
اکولوژیکی )4 ،مجتمع بزرگ تفریحی را در بر

میگیرد .با توجه به محاسبات انجام شده در
زیرمعیارهای کالبدی – اکولوژیکی ،محدوده باغ
عفیف آباد تا باغ ارم با امتیاز  3.82در رتبه اول و

مجموعه زندیه با امتیاز واسپاس  0.60در رتبه آخر

قرار دارد.

جدول  6رتبه محدوده های مورد نظر نسبت به زیرمعیارهای معیار کالبدی  -اکولوژی
WSM

محدوده

WPM

)Qi(1

)Qi(2

Qi

رتبه

محدوده حافظیه تا سعدیه

1.72

1.63

0.86

0.81

1.67

2

محدوده باغ عفیف آباد تا باغ ارم

2.91

4.74

1.45

2.37

3.82

1

مجموعه زندیه

0.78

0.43

0.39

0.22

0.60

4

مجموعه شاهچراغ

0.66

0.61

0.33

0.30

0.63

3

مأخذ( :مطالعات نمایندگان)

 4.5معیار سازمانی-مدیریتی

توسعه شهر خالق میتواند باعث رهایی از بن

بستهای مدیریتی و افزایش کارایی در حوزه شهری
شود .در حقیقت تحقق شهرخالق باعث گسترش

افق دید مدیران و برنامه ریزان در مقابل چالشهای
شهری میشود زیرا مدیریت شهری موضوعی است
که دامنهای بسیار گسترده دارد و هرچقدر مسائل

شهری پیچیدهتر باشد ،مدیریت شهری نیز سخت

میشود .لذا نیاز به تدابیری دارد تا بتواند به صورت
موفق عمل کند و مدیریت شهری در شهر شیراز باید
با تأکید بر نهادسازی و مدیریتی کارآمد باشد و بتواند
مسیر توسعه شهر شیراز را در جهت شهر خالق

هموار سازد .همانطور که پیشتر نیز بیان شد

محورها و محدودههای مورد نظر قابلیت بیشتری را
نسبت به سایر محدودهها دارند و دارای ارش

تاریخی ،هنر ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...هستند .در
راستای مدیریت درست و اقدامات محوری شهر

خالق همچنین رسیدن به نتایج مطلوب در این

زمینه ،میتوان به ارتقای دیگر محدودهها که قابلیت
دارند نیز کمک کرده و با رویکرد خالق آنها را نیز آماده

سازی کرد .برای بررسی این عامل از مجموع 4

زیرمعیار به شرح )1 :توسعه قطبهای

اداری

سازمانی )2 ،افزایش مراکز مدیریتی  )3 ،تجهیز

سالنهای سخنرانی  )4 ،گرایش جوانان به عضویت
در سازمانها ،استفاده شده است .با توجه به جدول

شماره  7در بررسی محدودههای مورد مطالعه

نسبت به زیرمعیارهای کالبدی – اکولوژی ،محدوده

باغ عفیف آباد تا باغ ارم با امتیاز 2.37رتبه اول و

مجموعه شاهچراغ با امتیاز  0.47در رتبه آخر جای
دارد.

مسعود تقوایی ،علیرضا پورباقری ،مرجان شفیعی .تحلیل شاخصهای موثر بر تحقق شهر خالق ،مطالعه موردی :شهر شیراز
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جدول  7رتبه محدوده های مورد نظر نسبت به زیرمعیارهای معیار کالبدی  -اکولوژی

محدوده

WSM

WPM

)Qi(1

)Qi(2

Qi

رتبه

محدوده حافظیه تا سعدیه

1.95

1.81

0.97

0.91

1.88

2

محدوده باغ عفیف آباد تا باغ ارم

2.49

2.26

1.24

1.13

2.37

1

مجموعه زندیه

1.74

1.70

0.87

0.85

1.72

3

مجموعه شاهچراغ

0.49

0.46

0.25

0.23

0.47

4

مأخذ( :مطالعات نگارندگان)

 5جمع بندی و نتیجه گیری

مطلوب ،در صورت بکارگیری راهبردهای مناسب و

در دهههای گذشته تمایل به زندگی در شهرها به

تواند بسرعت گامهای پیشرفت و شکوفایی را طی

طور چشمگیری افزایش یافته است .رشد سریع

جمعیت شهری بخصوص در کشورهای در حال
توسعه مسائل و مشکالت زیادی را به وجود آورده

است و در صورت عدم برنامه ریزی برای زیرساخت
های مورد نیاز ،آینده ای ناگوار را برای چنین

شهرهایی باید پیش بینی کرد .این مسئله زیاد
خوشایند نیست و نیاز به توجه به رویکردهایی
همچون توسعه شهر خالق را برای شهرها میطلبد.

مدیریت نامناسب شهرها را به سمت افزایش
آلودگی هوا و آب ،باال بودن نرخ بی کاری و محیطهای
نا امن ،ازدحام ترافیک ،کاهش سالمتی ،و  ....سوق

می دهد .در این راستا حرکت به سوی تحقق و ایجاد
شهرهای خالق راهکار اساسی برای حل این گونه

بحرانها می باشد.

بدون شک محیط شهری موفق محیطی است که

کند.

این مقاله نیز با هدف رتبه بندی محورها و

محدودههای با پتانسیل باال (محور حافظیه تا
سعدیه ،محور عفیف آباد تا باغ ارم ،محدوده

مجموعه زندیه و مجموعه شاهچراغ) که در توسعه و
پیاده سازی راهبردهای شهر خالق در شهر شیراز

میتوانند نقش مهمی داشته باشند صورت گرفت.
برای رسیدن به هدف پژوهش ابتدا به اولویت بندی

شاخص های مورد نظر پژوهش با استفاده از مدل

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPپرداخته شد .نتایج به
دست آمده از بررسیها نشان داد در معیار اجتماعی

– فرهنگی با زیر معیارهای (همخوانی فرهنگ جامعه
با جاذبهها ،افزایش تنوع فرهنگی ،فراهم کردن

تبادالت فرهنگی) زیر معیار هموانی فرهنگ جامعه

با جاذبهها با ضریب ( ،)0.61در معیار اقتصادی با

استعدادها را پرورش می دهد و قابلیت هایی را به

زیرمعیارهای (ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،بهبود

کالبدی می افزاید و فرصتهای جدیدی را برای

با ضریب ( ،)0.54در معیار کالبدی – اکولوژیکی با

کالن شهر شیراز با بیش از یک و نیم میلون نفر پر

ابعاد اکولوژیکی طبیعی ،احداث شهر اکولوژیکی،

توجه به دارا بودن پیشینهی تاریخی و فرهنگی،

تفریحی با ضریب ( ،)0.35و در معیار سازمانی –

بودن امکانات و پتانسیلهای زیست محیطی جهت

– سازمانی ،گرایش جوانان به عضویت در سازمانها،

ابعاد اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،مدیریتی و

کمی و کیفی صنایع دستی) ،زیر معیار ایجاد اشتغال

شهرها در مقیاس های ملی و فرا ملی ایجاد می کند.

زیرمعیارهای (امکانات کالبدی – اکولوژیکی ،افزایش

جمعیتترین شهر جنوب کشور ایران است و با

مجتمع بزرگ تفریحی) ،زیر معیار مجتمع بزرگ

وجود آثار تاریخی و مذهبی در سطح شهر و دارا

مدیریتی با زیر معیارهای (توسعه قطب های اداری

جذب گردشگران داخلی و خارجی ،و سابقه اقتصادی
191

بکارگیری آنها توسط مدیران و مسوالن شهری می

افزایش مراکز مدیریتی ،تجهیز سالنهای سخنرانی)،
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زیر معیار توسعه قطب های اداری – سازمانی با

شده است ،در نتیجه با اشتغالزایی و ایجاد در آمد

دادهاند .در ادامه روند پژوهش پس از آنکه زیر

شیراز کمک کرده است .محدوده باغ عفیف آباد تا

ضریب ( )0.48رتبههای اول را به خود اختصاص
معیارها اولویت بندی شدند ،رتبهبندی مکانهای

منتخب با استفاده از مدل  WASPASبا معیارهای

اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی -اکولوژیکی و

سازمانی  -مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و
همانطور که نتایج تحلیلها نشان داد در معیار

حاصل از توریسم مذهبی به توسعه اقتصادی شهر
باغ ارم نیز به عنوان زیباترین جاذبهها در شیراز که
نظر بازدید کنندگان زیادی را به خود مجذوب می

کند و با توجه به موقعیتی که قرار گرفته اند ،از نظر

ویژگیهای کالبدی – اکولوژیکی و سازمانی –
مدیریتی در رتبه اول قرار گرفت .شهر خالق تلفیقی

اجتماعی – فرهنگی ،محدوده حافظیه تا سعدیه  ،در

از ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،

کالبدی -اکولوژی و سازمانی-مدیریتی محدوده باغ

نیاز به یک برنامه ریزی جامع در بستری یکپارچه از

رتبهای که این محدوده ها نسبت به زیر معیارها

تحقیقات انجام شده نیز در استفاده از معیارهای

معیار اقتصادی ،مجموعه شاهچراغ

در معیار

عفیف آباد تا باغ ارم در جایگاه اول قرار گرفتند.

کالبدی ،مدیریتی و  ...است .و توسعه شهر خالق

همه ابعاد دارد .وجه تمایز پژوهش حاضر از دیگر

کسب کرده اند به نوعی صحت نتایج به دست آمده

مذکور می باشد که از ابعاد مهم توسعه پایدار

از نظر ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی در سطح

کالنشهری که پتانسیل باالیی در توسعه شهر خالق

اول قرار گرفته است .همچنین مجموعه شاهچراغ به

شاخصهای مورد استفاده در پژوهش در دیگر

را تایید می کند .زیرا محدوده حافظیه تا سعدیه که

باالیی قرار دارد نسبت به این معیار نیز در سطح

لحاظ موقعیت فرهنگی – مذهبی خاص خود باعث
افزایش آمار گردشگران مذهبی و رونق این صنعت

هستند و در توسعه شهر خالق شیراز به عنوان
دارد ،مورد تاکید قرار گرفته اند .همچنین

پژوهشها استفاده نشده است .در ادامه نمودار

توسعه شهر خالق شیراز ارائه شده است:
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