
  



ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه  

  

 

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

اثر، با رعایت  نقل مطلب از این. باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

.مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است  

  

            ریزي شهريبرنامه گرایش جغرافیاي  رشته دکتراي تخصصیمقطع  يآموختهدانش  احمد آفتاباینجانب 

که در تاریخ   9111374103ي دانشجویی دبیلی به شمارهدانشگاه محقق ار ادبیات و علوم انسانیي دانشکده

شهر خالق با رویکرد  ریزيو برنامه تبیین عنواني تحصیلی خود تحت از رساله 29/11/1396

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده )شهر ارومیه: مطالعه موردي(سناریونویسی 

  

-لی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر  دانشـگاه گونه مدرك تحصیاین رساله را قبالً براي دریافت هیچ) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده میمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات رساله) 2

  .باشداین رساله، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نمودهدر ) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   ر گونه بهرهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا ه) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   اییهـا، سـمینارها، گردهمـ   هـا، کنفـرانس  ي مستخرج از این رساله در همایشي مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میپذیرم را می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  احمد آفتاب: نام ونام خانوادگی دانشجو

  12/12/1396تاریخ و امضا 



  

  

  

  

  

  ادبیات و علوم انسانیي دانشکده

  جغرافیاگروه آموزشی 

  

  

  دکتراي تخصصیي براي دریافت درجهرساله 

  ریزي شهريبرنامه و جغرافیاي در رشته

  

  :عنوان

  )شهر ارومیه: ديمطالعه مور(ریزي  شهر خالق با رویکرد سناریونویسی و برنامه تبیین

  

  

   :راهنما استاد

  فردکتر حسین نظم

  

  

 :مشاوراساتید 

  میرنجف موسوي دکتر عطا غفاري گیالنده، دکتر 

  

  

 :پژوهشگر

 احمد آفتاب

  

  1396زمستان 



  

  



 :تقدیم به

  )ع( الرضا یموسآقا علی بن  الحجج ثامنپیشگاه موالیم 

نهایت او که به من تالش تا بی. اري استکه برایم تندیس فداک تقدیم به پدر بزرگوارم

او که . را از او یاد گرفتم اي که نیکی به مردماسوه. آموخت براي رسیدن به هدف را

  .باالتر از همه چیز، خدمت در فرزندیش سعادت من است

ی، خلوص و مهر باورش به پاکدامن. بود آموزگارم ، او که اولینپیشکش مادرم مهربانم

آغوشش محبت، در نگاهش کرامت و در رفتارش صداقت را اي که در فرشته. کردم

  .آموختم

ه پاس دریاي محبت، دنیاي صداقت و صفاي نگاه و صداي پر مهر پدر و کالم و قلم را ب

  .دو عزیزي که همواره پشتیبان و حامی من هستند. نمیب یممادرم قاصر 

  .وجودم فداي پدر و مادرم باد ذره ذره

  

خواهران و برادران عزیز و دوست ؛ مهربان در بوستان نگاهم هاي شادي وگلتقدیم به 

  .داشتنیم که آرزویم پیشرفت و تعالی آنان است

که همچون شمع سوختند و به من راه روشنایی ؛ همه اساتید و معلمان دلسوزم تقدیم به و

  .دادند

  



  تقدیر و تشکر

  من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

که هم  دریغ تمامی عزیزانیشائبه و بیدانم تا از زحمات بیخود فرض می بر زیهر چاینجانب قبل از 

اند بوده گر، پشتیبان و حامی مندر طول دوره تحصیل دکتري و هم در انجام رساله همواره هدایت

  تشکر و قدردانی نمایم،

و صبورانه جناب دریغ، گرانهبا، ارزنده هاي بیاز زحمات و راهنمایی دانم یمدر اینجا بر خود واجب 

دکتر آقاي جناب و  دکتر عطا غفاري گیالندهاستان راهنما و جناب آقاي  فردکتر حسین نظمآقاي 

ها و استادان مشاور این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که با راهنمایی موسوي میرنجف

  .ها این رساله به پایان رسیدهاي ارزنده آنهدایت

ریزي شهري که در دوران تحصیل افتخار برنامهاز اساتید دیگر گروه جغرافیا و  دانم یمالزم  در ضمن

  .کنم یمنصیب بنده شد از صمیم قلب سپاسگزاري  ها آنشاگردي 

تقیلو، دکتر هاتف حاضري  اکبر یعلدکتر دکتر رضا بهمرام، دوستان بزرگوارم جناب آقاي همچنین، از 

هاي مختلف را دارم که در بخشتشکر و قدردانی مر اسکندري پور و سرکار خانم ثو ابراهیم علی

  .کننده اینجانب بودند کمک

-ها و دلگرمیدر پایان از پدر و مادر عزیزم و خواهران و برادران بزرگوارم به خاطر تمامی کمک

 .سپاسگزارماند شده متحمل هایی که در طول دوران تحصیلمهایشان و رنج

  

  

  

  



  حمدا: نام                                                      آفتاب :دانشجو خانوادگی نام

  )شهر ارومیه: مطالعه موردي(ریزي  شهر خالق با رویکرد سناریونویسی و برنامه تبیین :رساله عنوان

  فردکتر حسین نظم :راهنما استاد 

   دکتر عطا غفاري گیالنده، دکتر میرنجف موسوي: رمشاو اساتید 

                          جغرافیا: رشته                                          کتراي تخصصید :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                     ریزي شهريبرنامه: گرایش

  414 :اتصفح تعداد              29/11/1396 :دفاع تاریخ                      ادبیات و علوم انسانی :دانشکده 

  :چکیده

 و ایده که ازآنجا. گردندمی قلمداد ثروت، به ایده تبدیل و خلّاقیت نوآوري، مراکز عنوان به خلّاق شهرهاي

این راستا در . است ايجامعه هر آرزوي شهر خلّاق، داشتن هستند؛ ،شدن یجهان عصر در رقابتی اصلی عناصر نوآوري

 جامعه. باشدتاکید بر رویکرد سناریونویسی می باارومیه  در شهر خالق ریزيو برنامه تبیینهدف پژوهش حاضر، 

ها براي بررسی داده گردآوري روش. باشدگانه آن میآماري پژوهش در دو سطح؛ خبرگان، شهر ارومیه و مناطق پنج

هاي خالقیت، کارایی و نایع خالق، طبقه خالق، زیرساختمعیار اصلی؛ مقیاس، ص 10(هاي شهر خالق مولفه

 106و  زیرمعیار 16با  اثربخشی، سرزندگی، تکنولوژي ارتباطی، تنوع اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی

) ثانویه هايداده( اسنادي صورت دو ، به)شاخص که بر اساس بررسی دقیق منابع خارجی و داخلی انتخاب شده است

  .است بوده مصاحبه و نامهپرسش پیمایشی روش در استفاده مورد ابزار و) اولیه هايداده(یشی پیما و

 روش. هاي خالقیت شهري، دو گام اساسی طی شدو تعیین شاخص به منظور انجام پژوهش، بعد از شناسایی

اي، هاي تحلیل شبکهدلها از مداده وتحلیل تجزیهتحلیلی، همبستگی بوده و براي  – توصیفی اول بررسی در گام

مسیر استفاده شده  چندمتغیره و تحلیل هاي آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی، رگرسیونتاپسیس و آزمون

پژوهی، با تاکید بر سناریونویسی بوده و براي هاي جدید علم آیندهروش بررسی در گام دوم بر اساس روش. است

و  3میک مک افزارهايدر قالب نرم CIB2و  1متقاطع اتثرا تحلیلي دلفی، هاها، ترکیبی از روشداده وتحلیل تجزیه

  .استفاده شده است 4سناریو ویزارد

هاي خالقیت و طبقه خالق به ترتیب با امتیاز هاي زیرساختکه معیار دهدنشان می ANPنتایج حاصل از مدل 

کمترین  023/0 و 012/0ترتیب با امتیاز با  بیشترین و معیارهاي مقیاس شهري و تنوع اجتماعی به 194/0و  320/0

 و هاي خالقیتشاخص وضعیت بررسی. را در حرکت شهر ارومیه به سمت یک شهر خالق را دارند تأثیراهمیت و 

 منطقه دو با و اول در رتبه 97812/0میزان تاپسیس  با منطقه یک دهدمی نشان ها آن بنديسطح و توزیع چگونگی

                                                           
1 - Ceoss  Impact  Analysis 
2 - Cross-imact balance 
3 - Micmac 
4 - Scenario Wizard  



دهد که بین متغیرهاي نتایج نشان می. اندگرفته خالقیت قرار سطح لحاظ در رتبه آخر از 009705/0میزان تاپسیس 

در این میان، منطقه یک . دار وجود داردگانه ارومیه، همبستگی مثبت و معنیگانه و خالقیت شهري در مناطق پنجده

درصد از تغییرات  8/37ی تبیین باشد و ده متغیرهاي فوق توانایداراي بیشترین سطح همبستگی می 496/0با 

نتایج حاصل از تحلیل مسیر بیان کننده این است که معیارهاي . را دارد) وضعیت خالقیت شهري ارومیه(واریانس 

-تحقق شهر خالق ارومیه می تأثیرداراي بیشترین  490/0و  501/0هاي خالقیت و طبقه خالق با میزان زیرساخت

توسعه مراکز جذب نخبگان، حفظ طبقه خالق، استفاده از ظرفیت تنوع اجتماعی راهکارهاي چون  درنتیجه. باشند

را براي قرار گرفتن ارومیه در مسیر تحقق  تأثیربیشترین ... و  فناوري هايزیرساخت توسعه و گذاريسرمایهارومیه، 

 .شهر خالق دارند

وامل موثر بر خالقیت شهري بر همدیگر ریزي شهر خالق ارومیه ابتدا اثرات عبراي استخراج سناریوهاي برنامه

نظر  کسب از پس عامل کلیدي بوده که 15توسط کارشناسان خبره مورد سنجش قرار گفت که نتیجه آن شناسایی 

عامل کلیدي و  6و در نهایت  ادغامیکدیگر  با سنخ هم و موارد مشابه مجدداً موضوع، متخصصین و کارشناسان اساتید،

شهر وضعیت ممکن و محتمل در آینـده  18عوامل فوق بر اساس ایده سناریونویسی  براي. شدند موثر، مشخص

در  شهري ریزيبرنامـه دیاساتو  گیري از دانش کارشناسانو بهره 18×18تعریف گردید و با تشکیل ماتریس  ارومیه

، با استفاده از ارومیهر هاي دیگر دها بر وقوع یا عدم وقوع وضعیتارزیابی میزان تاثیرات وقوع هر یک از وضعیت

سناریوي با احتمال وقوع متوسط به باال  25سناریوي با احتمال وقوع بـسیار بـاال،  4افزار سناریوویزارد، هاي نرمقابلیت

سناریوي بسیار  4سناریوي با احتمال وقوع پایین و ضعیف استخراج شد که مبناي عمل این رساله، تحلیل  123و 

- سناریو اول، بهترین و قوينتایج ارائه شده،  بر اساس. احتمال وقوع متوسـط به باال قرار گرفت سناریوي با 25قوي و 

هاي مطلوب آن نیست گر چه شامل تمام اهداف و آرمانا. باشدریزي شهر خالق ارومیه میترین سناریو براي برنامه

هاي مناسب در استراتژي swotمدل اده از در انتها با استف. هاست آن ولی حاکی از وجود روندهاي مثبت جهت تحقق

هاي در اولویت اول، و استراتژي) WT(هاي تدافی سناریوي قوي تدوین شد که استراتژي 4صورت وقوع هر یک از 

  .دوم قرار دارند اولویتدر ) ST(رقابتی 

  پژوهی، سناریونویسی، شهر ارومیهریزي شهري، شهر خالق، آیندهبرنامه: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

 موضوعات به فعالیت دو این از کدام هر .اندمرتبط آینده به اصوالً دو هر پژوهیآینده و شهري ریزيبرنامه

، قرن 21قرن  .است نامشخص و پیچیده موضوعات این نتایج که پردازندمی زیبرانگ بحث و چندوجهی مبهم،

گذاشته  تأثیردر دگرگونی اقتصادي و اجتماعی بیشتر شهرهاي جهان،  شدن یجهان. شهري شدن جهان است

جایی از قبیل جابه – دهد یمفرآیندهاي اقتصادي و اجتماعی که امروزه در اکثر شهرهاي جهان رخ . است

به  شیازپ شیبها، نیاز جایی استعدادها و نیروي کار شرکتهالمللی، افزایش مداوم تحرکات و جابهاي بینسرمایه

اي از که سطح محلی را به یک جغرافیاي گسترده وستهیپ هم بهپویا و  يها شبکهنوآوري و خدمات تخصصی و 

شهرهاي جهان در چارچوب اقتصاد جهانی . کننداین موضوع را اثبات می –کنند بازارهاي جهانی متصل می

این شهرها نیازمند آن بوده تا محصوالت تخصصی و . با یکدیگر در رقابت هستند شدت بهها شبکه گره عنوان به

هاي نسبی خود به بازارهاي جهانی ارائه دهند تا بتوانند جایگاهی در زنجیره خدمات خالق را در قالب مزیت

و استعدادها را براي توسعه  هاي خارجیهمچنین به دنبال آن هستند تا سرمایه. اقتصاد جهانی به دست آورند

 مستقر شهري هر و مکان هر رقابتی در هايمزیت این که داشت توجه باید اما. اقتصادي پایدار خود جذب نمایند

هاي بسیار مهمی را در تواند فرصتمی قخلّاي شهرها دیجاا و تحقق يسو به حرکت ستارا ینادر . شودنمی

و  ننخبگا بر تأکید با شهرها گونه نیا در. راملی براي مکان شهري مهیا سازدهاي فویژه در عرصهتعامالت شهري به

 ابجذ نمکا به تبدیل شهرها ،مربوطه معلو سایرو  زانشهرسا ي،شهر مدیریت ي،شهر يزیر برنامه متخصصین

 ر،کا کیفیت ،علمی کزامرو  نشگاهادا کیفیت دبهبو باو  گردد یم شهر ننخبگا حفظو  رکا محل ،مطالعه ايبر

 ینا يریکارگ به با همچنین .دکر حرکت مسیر یندر ا انمیتو ندگیز هشیوو  تحمل سطح ،ندگیز کیفیت

 يها هیسرماو  قخلّا نسانیا يها هیسرما بجذدر  يشهر يهارمعیاو  تمکاناا بین مستقیم طتباار ،هارمعیا

 جتماعیو ا نسانیا يینسرمایههاا از دهستفاا با کهاي گونه به یدآمی دجوو به يشهر دقتصاا مینهدر ز جتماعیا

  .کنیم ینیب شیپرا  يشهر توسعهو  شدر میتوان یم ق،خلّا

 و فناورانه اجتماعی، سیاسی، اقتصادي گوناگون هايحوزه در شگرف و شتابان تغییرات با توجه به اینکه

 موانع و هاواريدش نیتر مهم از خطرپذیري سطح افزایش و قطعیتعدم ،شهرها کالنمحیطی شهرها و زیست

 کسب .استعملیاتی شهر خالق  و راهبردي گوناگون هايحوزه در هاتصمیم اتخاذ براي گیرندگانتصمیم يشرویپ

 اقتصادي هايزیان و زمان جبران گاه که برهزینه و پرمخاطره شرایط این با رویارویی براي مناسب آمادگی
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 تدوین و مطلوب آینده انتخاب. رسدمی نظربه ضروري است، ناشدنی حتی و دشوار شهرها براي آن از برخواسته

 پژوهی ازآینده که آنجا تا است یافته همگانی مقبولیت اهداف به یابیدست راه در جامعه پایدار حرکت براي برنامه

 اهداف به یابیدست براي ملی هايسیاست تدوین و بلندمدت راهبردهاي ابزارهاي ساخت کارآمدترین جمله

پژوهی، هاي آیندهمیان روش از .است شده تبدیل آوريفن از مطلوب سطح و اجتماعی رفاه ی، اقتصادي،سیاس

ریزي مبتنی بر برنامه. بوده است سناریونویسیآن وجود داشته،   بههاي اخیر، گرایش زیادي روشی که در سال

این نوع . حت شرایط عدم قطعیت استبه بلندمدت ت مدت انیمبراي دوره  يراهبردریزي سناریو، ابزار برنامه

هایی را براي مقابله با رویدادهاي غیرمنتظره را بهبود ببخشیم، برنامه راهبردهاکند تا ریزي کمک میبرنامه

کند که منطق توسعه را تفکر در سناریوها به ما کمک می. گام برداریم یدرست بهطراحی کنیم و در مسیر صحیح 

لذا  .هاي خود را براي اعمال نفوذ بازشناسیمن، عوامل کلیدي، بازیگران اصلی و پتانسیلدریابیم و نیروهاي پیشرا

ریزي، در این تحقیق تالش شده تا با استفاده از رویکرد هاي نوین برنامهگیري از دیدگاهدر راستاي بهره

 .رومیه را تدوین کنیمسناریونویسی، متناسب با تحوالت آینده، سناریوهاي تحقق و توسعه خالقیت شهري در ا

 سؤاالت، اهداف و ها ضرورتیابی به این مهم، در فصل اول به طرح مساله و بیان کلیاتی از موضوع و براي دست

به بررسی ادبیات نظري،  تحقیق براي بررسی مساله در محدوده مورد مطالعه شد و سپس در فصل دوم و سوم

م چهاردر ادامه در فصل . شودو تجارب در زمینه موضوع پرداخته میها و الگوهاي موجود تعاریف و مفاهیم، نظریه

 چندگیري هاي تصمیمبا استفاده از مدلپنجم در فصل . شناسی و محدوده مورد مطالعه اشاره شده استبه روش

داري از گانه شهر ارومیه بر اساس میزان برخوربندي و مناطق پنجهاي خالقیت در شهر ارومیه اولویتزمینه همعیار

 هر يرگذاریتأثمیزان  یآمار استنباط هايدر ادامه با استفاده از آزمون .بندي گردیدهاي شهر خالق سطحشاخص

با استفاده از  ششمدر فصل . ارومیه مورد بررسی قرار گرفت خلّاق شهر تحقق در خلّاق شهر هايمؤلفه از یک

. اي کلیدي براي توسعه خالقیت شهري استخراج گردیدهپیشران MicMac افزار نرم ماتریس تاثیرات متقاطع و

، سناریوهاي تحقق و توسعه خالقیت CIBافزار سناریوویزارد و تکنیک تحلیلی در فصل هفتم با استفاده از نرم

هاي مناسب براي هر یک از سناریوها در استراتژي SWOTشهري در ارومیه استخراج شده و با استفاده از مدل 

  .گیري از تحقیق پرداخته شده استو به نتیجه ارائه شده ها آنصورت وقوع 

  بیان مسأله -2- 1

در دگرگونی اقتصادي و اجتماعی بیشتر شهرهاي  شدن جهانی. ، قرن شهري شدن جهان است21قرن 

از  – دهد یمفرآیندهاي اقتصادي و اجتماعی که امروزه در اکثر شهرهاي جهان رخ . گذاشته است تأثیرجهان، 

ها، نیاز جایی استعدادها و نیروي کار شرکت، افزایش مداوم تحرکات و جابهالمللیهاي بینجایی سرمایهجابهقبیل 

ه یک جغرافیاي بکه سطح محلی را  وستهیپ هم بهپویا و  يها شبکهبیش از پیش به نوآوري و خدمات تخصصی و 
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اي جهان در چارچوب اقتصاد شهره .کنندات میاین موضوع را اثب –کنند از بازارهاي جهانی متصل میاي گسترده

تا محصوالت  شهرها نیازمند آن بودهاین . با یکدیگر در رقابت هستند شدت بهها گره شبکه عنوان بهجهانی 

هاي نسبی خود به بازارهاي جهانی ارائه دهند تا بتوانند جایگاهی در تخصصی و خدمات خالق را در قالب مزیت

هاي خارجی و استعدادها را براي همچنین به دنبال آن هستند تا سرمایه. به دست آورند ره اقتصاد جهانیزنجی

  .توسعه اقتصادي پایدار خود جذب نمایند

ریه شهر خالق توسط ریچارد فلوریدا مطرح گردید که در آن ظهور عصر خالق در شکل این راستا، نظدر 

اجتماعی و اقتصادي  هايع او با در نظر گرفتن زمینهواق در .معرفی شده است یمهارنشدنیک انقالب اجتماعی 

 همواره خالقیت .بندي نمایدخالقیت تالش کرده تا تبلور این امر در شهر را در قالب مفهوم شهر خالق صورت

 مراکز و تجارت کار، بازار عنوان تحت خالقیت به همواره شهرها .است بوده شهرها محرك و حیاتی نیروي

 که هاییمکان در ژهیو به .اندداشته نیاز قدرت، کارگزاران و مدیران ، دانشجویان،روشنفکران ،هنرمندان تولیدي،

 دالیل اما دارند، وجود مربوطه مؤسسات و نهادها جدید، هايایده تعامل و اندشده مخلوط هافرهنگ و نژادها

 شهر در خالقیت .دارد وجود آن دمع یا خالقیت شرایط در امروزي شهرهاي مورد مشکالت در براي تفکر ايویژه

 اصلی هايشاخص از که و کارآیی مشارکت اصل دو سازيپیاده و کالبدي و مدیریتی هايبستبن از رهایی باعث

 شهرسازان و ریزانبرنامه مدیران، خالق براي شهر ایده همچنین، .گرددمی باشد،یم شهري رواییحکم حوزه در

 شهر پهنه در عقاید و عالیق تنوع به و شودشهر می مسائل با مواجهه در راهکار تحلیل و دید افق گسترش باعث

 محیط شدن بهتر براي شهروندان تفکرات شدن و جاري ساري باعث خالق شهر نهایت در .گذاردمی احترام

هدف شهر ترین مهم که معتقدندها در این رابطه سوسیال دموکرات. گرددمی آنان زندگی کیفیت ارتقاء و زندگی

ها مقابل دیدگاه سوسیال دموکرات دیدگاه نئوکالسیکاما  .خالق، تولید ثروت براي افزایش رفاه شهروندان است

انسان را ها نئوکالسیک. شودطرفداران این دیدگاه عقیده دارند که همه چیز در جامعه، خرید و فروش می است

چیزي نیست جز افزایش منافع  هم آنک هدف دارد و ه تنها یککنند، عنوان موجودي فاقد اخالق فرض میبه

اي است در این میان، دیدگاه کینزي داراي تفکر میانه. در واقع جامعه محلی است براي تکاپوي این افراد. خویش

د نتیجه و عقیده دارد هر دو دیدگاه یاد شده، داراي نقاط ضعف است و تنها در صورتی که درهم ادغام شون

  .خواهد دادمطلوبی به دست 

اند اما این امر بر یافته در زمینه ایجاد شهر خالق موفق بودهشورهاي توسعهاگر چه بعضی از شهرهاي ک

هاي الزم براي ایجاد شهر خالق در لزوم وجود زیرساخت .شهرهاي کشورهاي در حال توسعه متفاوت است

بینی آینده را با مشکل مواجه کرده شهرهاي در حال توسعه و عدم اطمینان ناشی از پیچیدگی محیطی، پیش

پژوهی مانند هاي آیندهزي سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیست و باید از روشریکه برنامه يا گونه بهاست 
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 .هاي ممکن در شرایط متفاوت استفاده کردبینی آینده و تبیین جایگزینسناریونویسی در جهت پیش

)Ringland, 2006; Schwartz,1998; Fahey and Randall,1998.( دهد عمده نتایج تحقیقات نشان می

هاي گرایانه موثر و کارآمد به منظور درك پیچیدگیشهري فاقد یک رویکرد آینده گذاران استیسریزان و برنامه

، اعتقاد بر این است که باشندالوقوع و شکل داده به شرایط مورد نظر در آینده میبینی شرایط قریبمحیطی، پیش

انداز شهر و مشارکت ریزي استراتژیک شهر، سند چشمهاي ارزشی در جامعه، برنامهچهار عامل تغییر سیستم

کند اما براي شکل دادن به آینده ریزي شهري موفقیت در آینده را تضمین میذینفعان و شهروندان در امر برنامه

  .ریزي شهري استفاده کردریونویسی در برنامهپژوهی مانند سناهاي آیندهها باید از روشبحران او مقابله ب

همانند بسیاري دیگري از  غربیسیاسی استان آذربایجان –مرکز اداري  عنوان بهدر این میان شهر ارومیه 

تمامی جوانب این شهرها  شدن یجهاناند و موج قرار گرفته شدن یجهانتحوالت ناشی از  تأثیرتحت  ایراني شهرها

به . قرار داده است تأثیررا تحت  ها آنریزي شهري حاکم بر ه شهري و همچنین تفکرات برنامهرشد و توسع ویژهبه

طبق سرشماري سال این شهر  .دوگانه و متضاد بوده است صورت بهشهر بر این  شدن یجهاننحوي که اثرات 

 ایران غرب لشما، دهمین شهر پرجمعیت ایران و دومین شهر پرجمعیت منطقه نفر جمعیت 736224با  1395

 بسیار مطلوب يها نیزم( طبیعی مساعد بسیار بستر داشتن دلیل به اخیر هايسال در ارومیه شهر. دآی می شمار به

 اراضی الحاق سبب که( پدیده مهاجرت ،ها آن اطراف هايسازيخانه و هاراه توسعه ،)فراوان آب منابع و کشاورزي

 )است شده هانشینیحاشیه و نابسامان هايایجاد سکونتگاه و توسعه و تعاونی هايسازيشهرك شهر، به پیرامونی

 در زیادي منفی پیامدهاي رشد، نوع این .است بوده برخوردار مساحت و سریع جمعیت رشد از هامالکیت مسأله و

ارومیه به همین روال سنتی اگر شهر  .است کرده ایجاد محیطیزیست اجتماعی و اقتصادي، مختلف هايبخش

د در برابر فرآیند جهانی با مشکل مواجه هاي شهر خالق انطباق ندهو مولفهها د و خود را با شاخصدامه دها

به منظور دفع  .داردرکت کند و غیرموثر حشهر خالق  به سمت ارومیهاست که  آنشواهد حاکی از  .د شدهخوا

-پیشنهاد می شهر ارومیهخالق براي  شهر پذیريتحققراهبرد ، شدن یجهانهاي ناشی از تهدیدات و جذب فرصت

به  ،شهر ارومیههاي شهر خالق و بررسی وضعیت فعلی ضمن بررسی شاخص شوددر این پژوهش سعی می. گردد

راهبرد شهر خالق  و در ادامه سناریوهاي مختلف در تحقق ها پرداخته شودتحلیل میزان انطباق آن با این شاخص

هاي جایگزین را آینده ا و مناسب و با سناریوهاي متفاوتاي کارتا بتوان به گونه با تکیه بر عوامل موثر تبیین شود

هاي محتمل ریزان این قدرت را داد تا بتوانند آیندهدر راستاي حرکت به سمت شهر خالق معرفی نمود و به برنامه

  .بینی کنندرا پیش
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

پاسخی به رشد و آلودگی سریع شهري در اروپاي  عنوان بهصنعتی و  ریزي شهري به دنبال انقالببرنامه

ریزي فیزیکی و طراحی یک فعالیت فنی و مهندسی در برنامه عنوان بهریزي در این دوران برنامه. غربی ظهور کرد

 عنوان بههاي جامع و فنی بود که شهرها را ریزي شامل تولید برنامهاین برنامه. هاي انسانی دیده شدسکونتگاه

اند و تر شدهپیچیده مراتب بهاما امروزه، مناطق شهري . دادناپذیر نشان میهاي غیرقابل تغییر و انعطاففرم

هاي برنامه ج از کنترلرتغییرات سریع دارند که این تغییرات نتیجه برآیند نیروهاي محلی و جهانی است که خا

ریزي غالب و هاي برنامهبب بروز شکاف بزرگی بین سیستماین تغییرات س. ریزان شهري استمحلی و برنامه

به سبب این تغییرات امروزه نگرش ). 1391زاده دلیر، حسین(ماهیت شهرهاي قرن بیستم ایجاد کرده است 

ریزي شهري از تمرکز بر روي منابع محیطی به سمت نیروها و عوامل خالق و نوآور تغییر کرده است برنامه

ریزان شهري تالش لذا برنامه. شوندروزه این نیروها مبناي اصلی رشد و توسعه شهري محسوب میکه ام يا گونه به

این . شود مدارصورت پذیرد تا سبب پرورش، جذب و نگهداري نیروهاي دانش يا گونه بهریزي کنند تا برنامهمی

هاي براي جذب سرمایه .استحرکت به سمت ایجاد شهر خالق  ریزي در حقیقت مقدمات اولیه براينوع برنامه

هاي خاص داشته باشند که بتوانند به شهر خالق تبدیل انسانی و خالق، شهرها و مناطق وابسته به آن باید ویژگی

صنایع با فنآوري برتر، بسترهاي اجتماعی و  ژهیو به، صنعت و ...)ها و دانشگاه(غیر از بسترهاي دانش . شوند

وبیت محل زندگی، کیفیت زندگی اجتماعی و برابري زندگی اجتماعی جایگاه فرهنگی چون تنوع اجتماعی، مطل

به عبارت دیگر شهر خالق، پاسخی است به تغییرات اجتماعی که خود وابسته به  .اندمهمی به خود اختصاص داده

ها تالش در این شهر. است مدرن پستتغییرات تکنولوژیکی و افزایش روز افزون اهمیت تبادل اطالعات در دنیاي 

پاسخی به امر  عنوان بهالمللی، بر آن است که بر روي مسائل اجتماعی و اقتصادي در فرهنگ محلی و بین

داراي تنوع اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی  سو کیشهر ارومیه، از  گذاري و تمرکز شودسرمایه ؛شدن یجهان

 مشکالتی و مسائل شهرنشینی با پدیده رشد و عیتافزایش جم به با توجهقومی و نژادي است و از سوي دیگر  و

محیطی و  هايبحران زندگی، هاي اجتماعی، کیفیت پایینجمعیت، نابرابري افزایش شهرها، رویهبی مانند توسعه

در واقع باید گفت مشکالت کنونی جامعه . باشدروبرو می... همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و محیطیزیست

آور در عرصه شناخت دقیق آینده در مقاطع زمانی گذشته از یک طرف و تحوالت حیرتبشري ناشی از عدم 

از طرف دیگر، شناخت تحوالت آینده و تالش براي معماري آن را  شدن یجهانفناوري به همراه روند شتابان 

توان آوري میو ایجاد نو هاي نشات گرفته از شهر خالقبنابراین با مزیت. ناپذیر ساخته استضروري و اجتناب

-ریزي شهري را به سمت برنامهبر این شهرها، تفکر حاکم بر برنامه شدن یجهانضمن تعدیل اثرات منفی ناشی از 

را از بین  شدن یجهانریزي بر مبناي استفاده از نیروهاي خالق و نوآور سوق داد و نابرابرهاي اجتماعی ناشی از 
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افزایش داد تا بتوانند در ماراتن رقابت بین  شدن یجهانه و همگام با برد و توانایی شهر را به منظور حرکت سازند

 جایگاه دالیل به خلّاق تحقق شهر و ایجاد سمت به به عبارت دیگر، حرکت .شهرها به نحو موثري عمل کند

 اداقتص( اقتصادي توسعه در شهرها محور بودن و اهمیت دانایی، جامعه بسترهاي گیريمحل شکل عنوان به شهرها

جایگاه  و نقش و فناوري و علم هايخوشه اساسی تشکیل الزامات از یکی عنوان به شهر اهمیت و ، جایگاه)دانایی

  .است مهم و ضروري بسیار) خلّاق طبقه( انسانی خلّاق يها هیسرما حفظ و استفاده جذب، در شهرها

  ي پژوهشپیشینه -4- 1

شهري است که در رسیدن به جامعه و توسعه دانایی  شهر خلّاق از جمله مباحث جدید در حوزه مطالعات

هاي شهرهاي خالق و نوآور به نگارش در بیشتر ادبیاتی که در زمینه. محور همواره مورد تاکید قرار گرفته است

ها و دهی شهر، به این نکته نیز تاکید دارند که با حذف محدودیتاند، عالوه بر نقش خلّاقیت در رشد و شکلآمده

از شهرها، خلّاقیت تبدیل به نیروي محرکه رشد و توسعه اقتصادي شهرها، ..) فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و ( موانع

طبقه «و ). :Landry, 2008 34(»شهر خالق«شهر با استفاده از اصطالحاتی چون . ها خواهد شدمناطق و ملت

- اي مفهومفزاینده طور بهشهري است،  ، که بیانگر اهمیت فرهنگ و هنر در بافت)Florida, 2002,7(» 1خالق

به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خالق به یک  1990ي ي دههاز میانه. شودسازي می

 ,Reckwitz 4(هاي شهري تبدیل شده است ریزي سیاستپارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامه

2009:.(  

 او نظرات .نمود مطرح را "نمایش شهر یا تماشایی شهر "عنوان  با مبحثی 1967 سال رد "دبور "بار  اولین

 جدید، مولد فضاهاي نظیر موضوعاتی در ژهیو به انسانی مقیاس در فرهنگی و اقتصادي تلفیق فضاي پیرامون

دارد  ودوج دنیا در اصلی شهرهاي مادر در که بصري هايمحیط درآوردن به نمایش و فرهنگی هايمجموعه

 2002 سال در او. است "فلوریدا ریچارد "کرد  مطرح را خالق و شهرهاي مناطق بحث که کسی اولین. باشد یم

 در را دیگري کتاب 2005 سال در آن از پس و منتشر کرد Creative Classعنوان  با را خود کتاب اولین

 با "اسکات آلن "آقاي  2007 سال رساند در به انتشار خود اول کتاب در شده مطرح ایده تبیین و توسعه راستاي

 خالق مناطق و شهرها با ارتباط را در مباحثی توانست بود کرده مطرح 2005 در فلوریدا که ادبیاتی از استفاده

 .کند مطرح

 و گسترش در بارزي سهم نیز ...و کیوز ریچارد و لندي چارلز چون نویسندگانی یادشده، افراد بر عالوه

  وسیع و متنوع صورت به خالق شهر شده، ارائه هاينظریه در .داشتند بعد به 1990 دهه در فاهیمم این پیشرفت

                                                           
1 - Creative Class. 
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Abstract: 

Creative cities are considered to be centers for innovation, creativity and the transformation of 

ideas into wealth. Since ideas and innovations are the main competitive elements in the age of 

globalization, having a creative city is a dream of any society. In this regard, the purpose of this 

study is to explain and planning a creative city in Urmia with an emphasis on scenarios approach. 

The statistical population of the study are two levels; the experts, Urmia and its five regions. Data 

gathering method to explore the components of the creative city(10 main criteria: scale, creative 

industries, creative class, creativity infrastructure, efficiency and effectiveness, vitality, 

communication technology, social diversity, social capital, quality of life with 16 sub-criteria and 

106 indicators, which are selected based on a thorough external and internal sources survey) is in 

both forms of documentation (secondary data) and survey (initial data) and the tools used in the 

survey method were questionnaires and interviews. 

In order to conduct research, two basic steps were taken after identifying and determining the 

indicators of urban creativity; the research method was descriptive-analytic in the first step And for data 

analysis From network analysis and TOPSIS models, inferential statistics tests such as correlation 

coefficient, multivariable regression and path analysis are used. The method of study in the second 

step was based on new methods of future science research, with emphasis on Scenario and for 

analyzing data a combination of Delphi methods, cross-impact analysis, and CIB have been used in 

the context of Mick's Mac and Wizard scenarios software’s. 

The results of the ANP model show that which criteria of creativity and creative class infrastructure 

were respectively with 0.320 and 0.194 the most, the urban scale and social diversity criteria’s , 

respectively with the score of 0.012 and 0.023, have the least importance and impact on the 

movement of Urmia to a creative city. The study of the status of indicators of creativity and how 

they are distributed and ranked it shows that one region with a rate of 0. 97812 has been ranked 

first and the second region with of 0.009705 is ranked last in Llevel of creativity are located. The 

results show that there is a positive and significant correlation between ten variables and urban 

creativity in five regions of Urmia. Meanwhile, the region one with 0.496 has the highest 

correlation level and the above ten variables are able to explain 37.8% of variance variations 

(Urmia Urban Creativity Situation). The results of the path analysis are illustrative the criteria of 

creativity infrastructure and creative class with the rate of 0.501 and 0.490 have the greatest effect 

on the realization of the Urmia creative city. As a result, strategies such as developing centers for 

attracting elites, maintaining the creative class, using Urumia's social diversification capacity, 



 
 

investing and developing technology infrastructures ... have the greatest impact on Urumia's pursuit 

of the realization of a creative city,  

To elaborate urban planning scenarios in Urmia, the effects of the factors affecting urban creativity 

on each other were evaluated by expert experts, the result was the identification of 15 key factors, 

after the opinion of professors, experts and topic specialists, repeatedly matching the same with 

each other and eventually identifying six key and effective factors. For the above factors, based on 

the idea of scenario, 18 possible and possible situations are defined in the future of Urmia city, and 

with the formation of a 18x18 matrix and utilizing the knowledge of experts and urban planners in 

assessing the impact of occurrence of each situation on the occurrence or non-occurrence of other 

situations in Urmia with use the capabilities of the Scenario Wizard; 4 scenarios with a high 

probability of occurrence, 25 scenarios with a moderate to high probability and 123 scenarios with 

low and low probability, occurrence were extracted. The basis for this thesis, analysis of 4 very 

strong scenarios and 25 scenarios with a high probability of occurrence. Based on the results, the 

first scenario is the best and strongest scenario for planning Urmia creative city, although it does 

not include all its desirable goals and ideals, it does suggest that there are positive trends for their 

realization. At the end, using the swot model, Appropriate strategies were presented in case of 

occurrence of each of the four strong scenarios, That defense strategies (WF) in the first priority 

and Competitive Strategies (ST) are in the second priority. 

Keywords: Urban Planning, Creative City, Futures study, Scenario planning, Urmia 
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