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چکیده
هدف این تحقیق بررسی وضع موجود فضاهای نوآورانه تولید شده توسط پروژههای سازمانهای شهری ،پیشبینی
آینده فضاهای نوآورانه در شهر مشهد با استفاده از سناریوهای مرتبط بوده که این امر باعث توسعه راهبردهای مورد
نیاز و منجر به شکلگیری شهر نوآور در مشهد میشود .به منظور بررسی سناریوهای محتمل شکلگیری شهر نوآور
در کالنشهر مشهد ،عوامل کلیدی و عوامل موثر شکلگیری شهر نوآور با توجه به مطالعه کتب ،مقاالت ،تحقیقات
پیشین و نظر سنجی از متخصصین ،در سه بعد اصلی و  43گویه شناسایی و تنظیم شده است .جامعه آماری در این
پژوهش کارشناسان سازمانهای شهری درگیر در تهیه و تدوین پروژهها در مشهد شامل :شرکت شهرکهای صنعتی،
دانشگاه فردوسی ،سازمان راه و شهرسازی و شهرداری مشهد و ابزار پژوهش پرسشنامه و مصاحبه میباشد .این
پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات توصیفی–تحلیلی (آمیخته
از نوع متوالی) بوده و بر اساس فرآیند سناریونگاری ششگام میباشد .به منظور تحلیل یافتههای کمی به دلیل نرمال
بودن توزیع دادهها ،از آزمون تی استفاده و پیشرانهای بحرانی استخراج شدند .سپس پیشرانها در اختیار مصاحبه
شوندگان که با روش گلوله برفی انتخاب شدند قرار گرفت و مصاحبهها بهوسیله آنالیز موضوعی تجزیهوتحلیل شده
* -1گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی (نویسند مسئول).
 -2گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -3گروه جغرافی و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی.
 -4گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه محققق اردبیلی.
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تی تست بوده ،تولید فضای نوآور در بعد محلی تقریباً مطلوب بوده اما در بعد جهانی و انتقال دانش و در رقابت با
سایر شهرهای دنیا به دلیل تحریمهای بینالمللی کارایی چندانی نداشته است .بنابراین سرمایهگذاری وسیع مادی و
معنوی در چهار حوزه صنعت ،دانشگاه ،شهرداری و راه و شهرسازی برای رسیدن به سناریو طالیی نیاز است .در ادامه
نیز راهبردهایی پیشنهاد شده که در آنها باید میان زیرساختهای محلی ،شبکهی تعامالت و سیاستگذاریها هم در
بعد کالن و هم در بعد محلی یک گرهخوردگی و یکپارچگی وجود داشته باشد.
کلید واژهها :شهر نوآور ،سناریونگاری ،افق  ،1404شهر مشهد.
مقدمه
شهرها بهمنظور رقابت در عرصه بینالمللی سعی در ارتقا زیرساختهای خود جهت تشویق نوآوری داشتند که در پی
آن ،مفاهیمی مانند شهرهای خالق ،شهرهای نوآور و دانش بنیان به ادبیات برنامهریزی شهری وارد شد .محققان از
دههی  90برای توضیح علت وجود فضای نوآوری جذابتر در برخی مناطق مدلهایی ارائه کردند که نوآوری در یک
منطقه را منوط به تقریب جغرافیایی بین بازیگران اصلی در آن منطقه میدانند و در اینجاست که پیوندی جدا نشدنی
بین جغرافیا و شهرهای نوآور به وجود میآید ( .)Cohdent et al, 2011: 153در تمامی موارد شهرهای موفق و نوآور
سه سطح تشکیل شده که شامل :سطح افراد خالق ساکن در شهر ،5سطح الیه میانی ارتباط دهنده 6و سطح شرکتهای
نوآور شهری 7میباشد .اثرات خالقیت و نوآوری از نزدیکی بین سطح افراد خالق ساکن در شهر با سطح شرکتهای
نوآور شهری به وجود میآید .در این میان سطحی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد که در آن اثرات نوآورانه در واقع
تولید شده که این سطح ،سطح الیه میانی ارتباط دهنده نامیده میشود .سطح الیه میانی ارتباط دهنده در فرآیند پویایی
نوآوری شهری نقش حیاتی ایفا میکند ;(Cohdent et al, 2011: 153; Etzkowitz & Leydesdorff, 2004: 105

 .)Saad & Zawdie, 2005: 90; Sharif, 2006یکی از روشهای نوین جهت دستیابی به شهرهای نوآور موفق
روشهای برنامهریزی مبتنی بر سناریونگاری بوده که به دلیل عدم قطعیتهای محیطی ،بهکارگیری آن توصیه شده
است ( .)Fahey and Randall, 1998: 80در این روش که در دهه اخیر به صورت تخصصی در برنامهریزی شهرهای
دنیا مورد استفاده بوده ،آینده بر اساس آینده پیشبینی شده و برنامهریزان شهری میتوانند آیندههای بدیل را برای شهر
خود با توجه به در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت بررسی نمایند .)Ratcliffe et al, 2011در این پژوهش از روش
فرآیند سناریونگاری ششگام استفاده شده که این گامها عبارتند از )1 :شناسایی و تحلیل جریانات سازمانی موثر بر
تمرکز فکری و تصمیمگیری )2 .تعیین فاکتورهای کلیدی تصمیمگیری ) 3.شناسایی و تحلیل نیروهای کلیدی محیطی.
5- under ground
6- middle ground
7- upper ground
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 .)Randall, 1998در ایران به دلیل عدم وجود جو الزم به منظور ایجاد و پرورش نوآوری ،ناقص بودن روابط شبکهای
بین سازمانها ،بوروکراسی شدید و مرز قوی بین سازمانها الیه میانی در شهر تکهتکه شده و بجای همکاری رقابت
را در میان آنها رقم زده است ( .)Kharazmi et al, 2013: 5در حال حاضر در شهر مشهد به دلیل نوپا بودن و عدم
تعامل مستمر بین نهادهای نوآور ،آنها نتوانستهاند یک ارتباط منطقی بین افراد خالق و شرکتهای نوآور در شهر
ایجاد کنند .همچنین روابط بین افراد خالق و شرکتهای نوآور شهری ضعیف بوده که این به دلیل عدم حضور و یا
حضور غیر موثر الیه میانی در شهر مشهد است .در واقع اگر خروجی این فرآیند به صورت موثر انجام شود شهر
مشهد را به سمت جایگاه شهر نوآور بر اساس افق  1404این شهر رهنمون خواهد ساخت .بر همین اساس هدف کلی
در این تحقیق بررسی شرایط موجود در اتصال سه الیه افراد خالق ،شرکتهای نوآوری شهری از طریق سازمانهای
درگیر در امور شهری در مشهد بوده ،همچنین بررسی سیاستگذاریهای سازمانهای شهری و نحوه عملکرد آنها به
منظور تقویت رابطه افراد خالق و شرکتها در دستیابی به نوآوری شهری میباشد .با توجه به افق  1404و چشمانداز
شهر مشهد و همچنین شرایط عدم اطمینان در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،این تحقیق به دنبال پیشبینی
آینده شهر مشهد ،گسترش سناریوهای مرتبط در راستای ارتباط سه الیه فوقالذکر و در نهایت توسعه راهبردهای مورد
نیاز جهت نیل به سناریو مطلوب شکلگیری شهر نوآور در مشهد میباشد.
 سؤالهای پژوهش وضعیت عملکردی الیه میانی (سازمانهای شهری) به عنوان یک حلقهی اتصال بین الیه اول (افراد خالق شهری)و الیه دوم (شرکتهای نوآور شهری) به منظور ارتقا نوآوری شهری در مشهد چگونه ارزیابی میشود؟
 سناریوهای محتمل برای شکلگیری نوآوری در سطح شهری در مشهد با تمرکز بر نقش الیه میانی با استفاده ازاجرای پروژهها در فضا و مکان ،چیست و پیامدهای هر سناریو چگونه خواهد بود؟
 راهبردهای اصلی و مناسب جهت نیل به سناریو مطلوب جهت شکلگیری شهر نوآور در مشهد کدام است؟مبانی نظری
اصطالح نوآوری به توانایی ترکیب علم و صالحیت که به چیزهای جدید مانند تکنولوژی سازمانها و مؤسسات جدید
منجر میشود ،اشاره دارد .مفهوم فضای نوآورانه در ادامه قرن  19و اوایل قرن  20جایی که در آن تخصص فضایی از
فعالیتهای اقتصادی منجر به اقتصاد متراکم میشود ،مطرح شده است .در دهۀ ( )1990نیز مفهوم خوشه به عنوان
تجمع فعالیتهای تخصصی که در فضا و مکان ریشه دارد ،مطرح شد .در سراسر ادبیات اقتصادی مکانیزم انباشتگی
به ندرت به صنایع نوآور منجر میشود و عمدتاً تمرکز بر روی اراضی نوآور مانند نواحی نوآوری (،)Panne, 2004
سیستمهای نوآوری ( ،)Freeman, 1987; Lundvall, 1992خوشههای جغرافیایی ))Anderson, 2000; Porter,1994

یا محیطهای نوآورانه ( )Crevoisier, 2004بوده است .تمرکز و انتقال دانش پایه نوآوری در مناطق شهری یک مزیت
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صورت میگیرد .در واقع شرکتها با فعالیتهای کسبوکار خود در ایجاد محیط نوآورانه در مناطق شهری نقش
اساسی دارند (.)Currid, 2007

شهر نوآور به معنی پیادهسازی ایدهها به منظور تجاریسازی بوده و این تجاریسازی در دو بخش خدمات و تولیدات
در شهر نمود مییابد ( .(Florida, 2008مطابق این نظریات نوآوری الیه میانی نقش مهمی در فرآیند پویایی شهر نوآور
(از طریق پیوند الیه باالیی و الیه زیرین) ایفا میکند .به عبارت دیگر آن چه برای تبدیل شدن به یک شهر نوآور نیاز
است ،مجهز شدن به مجموعهای از اماکن و فضاها ،پروژهها و وقایع بوده که امکان تولید و انتشار دانش را در سراسر
الیهها و سطوح محیط محلی داشته باشد .در اکثر موارد مکانها و فضاهای نوآور مکمل یکدیگرند و با استفاده از
پروژهها و وقایع اجرایی در شهر سازماندهی میشوند .پروژهها و وقایع یک فضای موقت برای الیه میانی ایجاد
میکنند تا بتوانند با هم در یک مکان خاص و در نهایت یک شناخت گسترده در صحنهی جهانی و محلی فراهم کنند
) .(Cohdent et al, 2011: 150-157مکانها ،فضاها ،پروژهها در تعریف کیفیت الیه میانی اساسی هستند( .شکل )1
مدل مفهومی تحقیق حاضر را نشان میدهد .نتایج مطالعات نشان میدهد که موفقیت این گونه شهرها و تقویت سطح
الیه میانی ارتباطدهنده بر اساس چهار نظریه یاد شده قابل ارزیابی است که این مدلها و کاربرد آنها در پژوهش در
(جدول  )1آمده است .در واقع گام دوم سناریو که همان تعیین فاکتورهای کلیدی تصمیمگیری سناریونگاری میباشد،
از این نظریات نوآوری استخراج گردیده که این عوامل نقشی کلیدی در تولید فضاهای نوآورانه داشتهاند.
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جذب فناوریها ،نهادهای حمایت کننده،
زیرساختهای
زیرساختها شهر نوآور

ریسکپذیر،

فیزیکی،
نیروی

سرمایهگذران

انسانی

خالق،

کنسرسیومهای تحقیقاتی ،دفاتر ثبت اختراع
و پارکهای علم و فناوری ،زیرساخت
الکترونیکی ،مراکز علمی و دانشگاهی،
کیفیت زندگی در شهر مشهد ،ارتقا
زیرساختهای موثر و کارآمد

شهر طالیی

شهر محصور

سرمایهگذاران خارجی ،بهبود نظام تجاری،

شکلگیری شهر
نوآور

زیرساختها شهر نوآور

آموزش نیروی انسانی ،نظام قوانین دولتی،
ارتقا بودجههای تحقیق ،حق ثبت مالکیت،

حباب جهانی

ضدانحصار دولتی ،ساز و کارهای انتقال و
انتشار ،حمایت از کارآفرینان ،حمایت از

سازمانهای شهری

خالقیت ،سیاستهای خصوصیسازی ،ثبات

شهر ویرانه

در سیاستگذاریهای ،قوانین و مالیاتی و
مشوقها ،ارتقا سیاستگذاریهای موثر و

پروژههای شهری

کارآمد
زیرساختها شهر
افراد خالق

فضای نوآورانه

نوآور
شرکتهای ملی

مدیریت دانش ،پیوند دانشگاهها ،به اشتراک
گذاری دانش ،مشارکت در تولید ،دسترسی به
بازارها ،تعامالت بین سازمانی ،دسترسی به
مشاوره  ،تعامالت بین مردم و سازمانها،
میزان همگرایی بخشها ،میزان مجاورت و
همکاری شرکتها ،شبکهی ارتباطی بین
مردم ،شرکتها و مکانها ،رقابت در عین
مشارکت بین بنگاههای شهری ،ارتقا شبکهی
تعامالت در جهت ارتقا
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
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جدول  -1رویکردهای نظریات و مدلهای نوآوری

سیستم

تعامالت و روابط دوجانبه در درون و بین سازمانها پیشنیاز موفقیت در

مهمترین مساله در این مدل شبکهی تعامالت

نوآوری است .سه سطح سیستم :سطح اول :تولیدکنندگان ،خریداران،

بوده و دو بعد نوآوری در این پژوهش که همان

عرضهکنندگان .سطح دوم :نهادها و سازمانهای یادگیری ،سطح سوم:

شبکهی تعامالت و سیاستگذاریها است ،از

نوآوری ملی

8

سیاستگذاریها
مدل مارپیچ
سهگانه

9

(.)Abbasi & Hajihoseini, 2004

این مدل نشات گرفته است.

بررسی تعامالت بین کنشگران دانشگاه ،دولت و صنعت به منظور دستیابی

سازمانهای شهرداری ،راه و شهرسازی ،دانشگاه

نهادی & (Saad & Zawdie, 2005:89; Etzkowitz

و شرکت شهرکهای صنعتی بر اساس این مدل

به نوآوری درون

.)Leydesdorff, 2004: 109

مدل الماس
پورتر

10

انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

اساس پیشرفت و نوآوری در سازمانها مزیت رقابتی بوده که در اثر تقریب

بعد جغرافیایی و مکانی از مدل پورتر استخراج

جغرافیایی بهوجود میآید عوامل دخیل در نوآوری :شرایط عامل ،شرایط

شده و پرسشنامهها بر اساس طرحها و پروژه-

تقاضا ،استراتژی(Rezazadeh & Pakneiat, 2008: 81; Bunnell & Barter, ،

های انجام شده در فضا و مکان شهری پر شدند.

.)2002: 370

سیستم

زیربخش این سیستم :مراکز شهری شامل :شرکتهای شهری ،سرمایه

بعد زیرساختهای شهر نوآور و اکثر گویهها از

نوآوری

شهری ،بازار شهری .خطوط ارتباط محلی :شبکه شهری ،مؤسسات

زیربخشهای این سیستم استخراج شدهاند.

شهری

11

شهری ،شرکتهای

شهری ()Graham, 2005: 16 Athey, 2008

بعد از شناسایی عوامل کلیدی نوبت به شناخت عوامل موثر بر پروژههایی که منجر به تولید فضای نوآورانه شده است
و همانطور که در (جدول  )2آمده این عوامل موثر از مبانی نظری استخراج گردیده است.
جدول  -2لیست عوامل کلیدی و عوامل موثر شکلگیری شهر نوآور

ارتقا زیرساختهای نوآوری

وجود نیروی انسانی خالق و نوآور و سرمایههای فکری

جذب سرمایهگذاران خارجی

وجود سرمایهداران ریسکپذیر

آموزش نیروی انسانی

و جود زیرساختهای فیزیکی و آمادگی تکنولوژیکی ،اتصال
(فیزیکی الکترونیکی) شامل جادهها،فرودگاه و خطوط راه آهن
وجود نهادهای حمایتکننده تحقیق و توسعه
زیرساختهای ارتباطی
وجود بازارهای بینالمللی برای محصوالت نوآوران
ارتقا آمادگی سازمانها و شرکتها در جهت جذب فناوریها

ارتقا سیاستگذاریهای نوآوری

بعد

گویه ها

بعد

گویه ها

ارتقا سهم بودجههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص
ملی
بهبود نظام تجاری و پیوستن به

WTO

ارتقا سیاستگذاریهای موثر و کارآمد در ارتقا نوآوری
بهبود نظام قوانین دولتی
کارایی حق ثبت مالکیت اختراع (حقوق مالکیت معنوی و
قوانین تنبیهی)
8- National Innovation System
9- Triple helix
10- Porter's Diamond model
11- Urban System of Innovation
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ادامه جدول  -2لیست عوامل کلیدی و عوامل موثر شکلگیری شهر نوآور
بعد

وجود کنسرسیومهای تحقیقاتی مشترک

سیاستهای ضد انحصار دولتی

وجود دفاتر ثبت اختراع

ساز و کارهای انتقال و انتشار اطالعات

وجود بازارهای ملی برای محصوالت نوآورانه

حمایت از کارآفرینان

وجود پارکهای علم و فناوری با بهرهوری باال

سیاستهای خصوصیسازی موثر ثبات در سیاستگذاریهای
دولتی

وجود بازارهای محلی برای محصوالت نوآورانه

وجود قوانین و سیاستگذاریهای مالیاتی مشوقها

وجود زیرساختهای الکترونیکی

حمایت از خالقیت و ریسکپذیری

ارتقا زیرساختهای موثر و کارآمد در جهت ارتقا

سیاستهای خصوصیسازی موثر

نوآوری

ارتقا شبکهی تعامالت

دسترسی به بازارهای ملی

روابط دوجانبهی درون و بین سازمانهای شهری

دسترسی به بازارهای محلی

دسترسی کارآمد به مشاوره حقوقی و تجهیزات

ارتقای مشارکت در تولید محصوالت و ارائه خدمات
به اشتراکگذاری دانش بین سازمانها و بنگاههای
موجود در شهر

ارتقا شبکهی تعامالت

دسترسی به بازارهای بینالمللی

میزان همگرایی بخشهای مختلف و تخصصی در شهر

تعامالت بین مردم سازمانهای نوآور شهری
مجاورت و همکاری شرکتها و مشاغل به منظور تسهیل تولید و
انتقال دانش

پیوند دانشگاههای موجود در سطح شهر و جامعه

وجود شبکهی موثر ارتباطی بین مردم،شرکتها و مکان

مدیریت دانش در سازمانها و تعامالت بینسازمانی

وجود رقابت در عین مشارکت بین بنگاههای شهری

ارتقا شبکهی تعامالت در جهت ارتقا نوآوری

منبع:

;freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Tushman & O’Reilly, 1997; Porter, 1998; Nagy,) 2001; Chung, 2002; Edvinsson, 2003

;Wignaraja, 2003; Abbasi & Hajihoseini, 2004; Graham, 2005; Dutta, 2007; Athey, 2007; Leon, 2008; Briggs, 2008; Yigitcanlar et al, 2008
Yigitcanlar, 2009; Cohendet et al, 2011; Kats & Wagner, 2014

پیشینهی پژوهش
نوآوری از انقالب صنعتی در هسته توسعه اقتصادی و رشد قرار گرفت .نوآوری از اواخر دهه ( )1980نقش مهمی در
محافل سیاسی و بحثهای دانشگاهی ایفاء کرد .که در پی چند مرحله مجزا به وجود آمد .اولین مرحله در دهه ()1970
که اجتماع کینزی که حاکم بر الگوی اقتصادی در طول سالهای بعد از جنگ بوده است .روند دوم به طور کامل در
بین دهه ( )1970و ( )1980پدید آمد که در نتیجه باال رفتن تولیدات در کشورهای در حال توسعه بوده است
( .)Shearmur, 2012در دهه ( )1990شهر نوآور در سطح محلی و منطقهای مطرح شد .پیشینهی تحقیق شهر نوآور
در ایران و جهان در (جدول  )3آمده است.
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جدول  -3پیشینهی تحقیق شهر نوآور در ایران و جهان

پژوهش
Bunnell, and
Barter

()2002

Yigitcanlar et
al & Shaw

( )2003و

کواالالمپور

توسعه نوآوری از طریق دانشگاه چند رسانهای و پرورش محیطی نوآورانه به منظور جذب
سرمایهگذاری و طبقه خالق ایجاد میشود.

ملبورن

()2008
Ergazakis

()2004

نزدیکی فضایی و مکانی بین دانشگاهها و خوشههای صنعت منتج به توسعه نوآوری شهری
میشود.

آیندهوون

ایجاد جو نوآوری از طریق دانشگاه

هلند

(به عنوان مکانی برای پرورش افراد خالق و نوآور) و شهرداری
(ایجاد پروژهها در شهر) امکانپذیر میباشد.

Cohendet et al

( )2008و
()2011
Yigitcanlar

()2009

مونترال و

ایجاد و توسعه نوآوری و خالقیت در هر دو شهر از طریق تقویت مراکز علمی و فناوری بوده

بارسلونا

است که در این میان پارک علم و فناوری با تجاریسازی ایدههای افراد خالق نقشی اساسی
در نوآوری شهری دارد.

آستین

تقویت نوآوری شهری از طریق ایجاد جو نوآوری ،تقویت ارتباط دولت و شرکتهای نوآور

ایاالت

شهری در پارک علم و فناوری میباشد.

متحده
Farhangi

()2013

اصفهان

همکاری خوشههای دانش و شهرداری را ضرورتی برای دستیابی به شهر نوآور میداند.

Kharazmi et al

()2013

مشهد

مکانیسمهای کلیدی برای رسیدن مشهد به نوآوری را رابطه بین صنعت و دانشگاه از طریق
تفکر سیستمی میداند.

به منظور برنامهریزی شهرهای نوآور روشهای مختلفی پیشنهاد شده که یکی از این روشها سناریونگاری بوده و بعد
از جنگ جهانی دوم ظهور پیدا کرد ) .(Ringland, 2006: 98. Schwartz, 1998: 57در دهه ( )1960و اوایل دهه
( )1970برنامهریزی بر اساس تعیین یک نمای کلی توسعه و تغییرات آینده تدوین و برای  20تا  30سال پیشبینی
میشد .در طول دهه ( )1970و ( )1980دید به آینده تغییر کرده و با توجه به اختالالت ناگهانی و قابل توجه اقتصادی
و تحوالت اجتماعی به نظر نمیرسد آینده قابل پیشبینی و آنطور که قبالً قابل تصور بوده باشد & (Ratcliffe

 .)Krawczyk, 2011: 644کشورهایی نظیر :انگلستان و فرانسه از جمله کشورهای پیشرو در سناریونگاری هستند .در
کشورهای در حال توسعه نیز برای برنامهریزی دیگر از روشهای متداول استفاده نمیشود و همچون تعدادی از
کشورهای توسعهیافته برنامهریزی بر پایه سناریونگاری را بهعنوان ابزار و روشی کارآمد برای توسعه آینده برگزیدهاند
که میتوان به کشورهایی همچون مالزی و ترکیه اشاره کرد .در ایران نیز این روش توسط دفتر برنامهریزی راهبردی
کشور شرح خدماتی را برای استانهای کشور در جهت پیادهسازی طرح آمایش سرزمین بر پایه سناریونگاری اعالم
نمود تا برنامهریزی در جهت تحقق آن انجام گیرد .تحقیقات مختلفی که در زمینه برنامهریزی منطقه و شهر انجام
گرفته است از روش سناریونگاری استفاده کردهاند که عبارتند از :در تحقیقی که در سال ( Mahmud )2011در استان
بلینگوان در اندونزی با عنوان بهکارگیری روش سناریونگاری جهت برنامهریزی توسعه انجام داده است ،یکی از
میسرترین روشها در تعیین چشمانداز این استان را روش سناریونگاری عنوان میکند و بیان میدارد که یکی از
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روش سناریونگاری را در تعیین چشماندازها و هدفهای مشترک شهرهایی مانند دوبلین ،گالسکو ،ادینبورگ ،لیورپول،
کاردیف و بلفاست مهمترین روش برنامهریزی دانستهاند .در ایران سابقهی سناریونگاری به برنامههای  5سالهی کشور
برمیگردد و سند چشمانداز توسعه کشور در افق  1404که دو دههی آینده را نشانه گرفته است .در حال حاضر استان
همدان اولین استانی میباشد که در امر برنامهریزی بر پایه سناریونگاری پیشگام بوده و سناریوهای متفاوتی برای
توسعه همه جانبه در استان نوشته است.
مواد و روشها
این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات توصیفی–تحلیلی است.
چون هدف پژوهش تعیین سناریوهای محتمل شکلگیری شهر نوآور در افق  1404میباشد ،لذا از روشهای کمی و
کیفی (آمیخته متوالی) برای جمعآوری دادهها و آنالیز اطالعات استفاده خواهد شد .در این مرحله با توجه به استخراج
عوامل موثر بر شکلگیری شهر نوآور بر اساس نوآوری غیرفناورانه و پروژههای نوآورانه انجام شده در سطح کالنشهر
مشهد از مبانی نظری پژوهش و دریافت نظرات خبرگان در این زمینه ،پرسشنامهای نیمه ساختاریافته مجزا و تفکیک
شده برای چهار بخش شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،شهرداری شهر
مشهد و راه و شهرسازی استان خراسان رضوی طراحی شد و بر اساس مقیاس لیکرت 12در بخش مربوطه توزیع شد.
در روش نمونهگیری نیز از نمونههای در دسترس و به روش نمونهگیری گلولهبرفی ،افرادی که در این حوزه اطالعات
کافی داشتهاند ( 50نفر) ،استفاده گردیده است .از آنها خواسته شده است به هر یک از گویههای پرسش شده در دو
بعد "درجه اهمیت" و "درجه عدم اطمینان" ،بر روی طیف  5گزینهای (از خیلی کم تا خیلیزیاد) پاسخ دهند .به
منظور سنجش روایی پرسشنامه در این پژوهش ،قبل از توزیع پرسشنامهها نظرات اساتید راهنما و مشاور و تنی چند
از محققان فعال در ارتباط با دانشگاه و دیدگاههای تعدادی از کارشناسان و فعاالن بخش شهرداری در مورد ساختار
پرسشنامه و محتوای آن دریافت شد و اصالحات الزم بر روی پرسشنامه اعمال گردیده است .پرسشنامه بر اساس
روش اعتبار محتوا دارای روایی است .همچنین سعی شده که پرسشنامهها بر اساس پوشش کامل مبانی نظری تدوین
گردد تا اعتبار محتوایی آن مورد تایید قرار گیرد .در این تحقیق به منظور اندازهگیری پایایی پرسشنامهها از روش آلفای
کرونباخ 13و از نرمافزار تحلیل آماری  SPSSاستفاده شده است .جهت آزمون پایایی پرسشنامهی توسعه داده شده از
آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که مقدار  94درصد حاصل آلفای کرونباخ میباشد ،این مقدار مؤید پایایی باالی پرسشنامه
میباشد .در تحلیل یافتههای کمی به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها و با توجه به طیفی بودن دادهها و وجود تفاوت
معنیدار گویهها و در نهایت به منظور رتبهبندی مطلوبترین عوامل موثر در وضع موجود نوآوری ،اهمیت و عدم
قطعیت و ابهام باالی آنها در افق ( )1404و در نهایت برای مقایسه میانگین عوامل موثر با میانگین جامعه در دو بعد
12- Likert
13- Cronbach
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( )4و در عدم قطعیت باالتر از میانگین  3بودهاند در ماتریس نهتایی قرار گرفته و به عنوان پیشرانهای بحرانی انتخاب
میشوند .در همین راستا محقق نیازمند انجام مصاحبههای تخصصی نیمهساختار یافته بوده و جهت تدوین و تفسیر و
توسعه سناریو و بررسی پیامدهای آن ،این پیشرانها در اختیار مصاحبهشوندگان قرار میدهد .الزم به ذکر است جامعه
آماری این مرحله  9نفر از کارشناسان در بخش صنعت ،شهرداری ،راه و شهرسازی و بخش دانشگاه میباشد که
نمونهگیری بر اساس روش گلولهبرفی انتخاب و مصاحبهها با استفاده از آنالیز موضوعی مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرد .محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهر مشهد و مورد مطالعه الیه میانی ارتباطدهنده (سازمانهای درگیر در
امور شهری) در شهر مشهد سازمانهای درگیر در امور شهری میباشد که این سازمانها یا به عبارت دیگر این
سازمانهای کلیدی در سطح استان خراسان رضوی عبارتند از :سازمان راه و شهرسازی ،شهرداری مشهد ،شرکت
شهرکهای صنعتی ،پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی شهر مشهد و پروژههای انجام شده توسط این
سازمانها که بیشترین تأثیر را در باال بردن نوآوری در شهر دارند .در واقع نمود هر یک از این سازمانها در شهر
متفاوت بوده بدین صورت که سازمان راه و شهرسازی با پایهگذاری شهرک مهرگان مشهد با تاکید بر فناوریهای
نوین و نوآوری در جهت تولید فضای نوآورانه گام برداشته است .وجود الیه میانی و تدوین پروژههای نوآور در
شهرداری از طریق مرکز پژوهشهای شهری نیز در فضاهای شهری موثر است .همچنین صنعت که با خوشهها و
شهرکهای صنعتی در مجاورت شهر به تجمع افراد خالق و فعالیتهای نوآورانه منجر شده است .در نهایت نهاد
دانشگاه به عنوان محل حضور افراد خالق در سطح شهر مشهد بررسی میشود که وجود الیه میانی در این نهاد باعث
اتصال افراد خالق از دانشگاه به جامعه و انتقال دانش و خالقیت در فضا و مکان شهری خواهد شد .در (شکل )2
موقعیت مکانی محدوده مورد نشان داده شده است.
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یافتهها و بحث
یکی از اهداف پژوهش بررسی وضعیت پتانسیل نوآوری غیرفناورانه یا همان سازمانهای شهری کالنشهر مشهد
برای حرکت به سمت شهر نوآور میباشد .برای دستیابی به این هدف ابتدا پرسشنامهای محقق ساخته برای شرکت
شهرکهای صنعتی و دانشگاه فردوسی ،شهرداری و راه و شهرسازی تدوین و در اختیار کارشناسان درگیر در پروژههای
نوآورانه قرار داده و از آنها خواسته شد بر اساس طرحهای نوآورانه انجام شده و وضعیت کلی سازمان خود به
سؤاالت پاسخ دهند .سپس گویههایی که بیشترین مطلوبیت در سه عامل اصلی زیرساختهای شهر نوآور،
سیاستگذاریهای نوآوری و شبکهی تعامالت بر اساس آزمون تی داشتهاند ،استخراج گردید .بر اساس یافتهها
معنیداری که برابر با  0/01به دست آمده که مقداری کوچکتر از  0/05است؛ بنابراین فرض صفر آماری در سطح
معناداری  95درصد مردود و فرض یک پذیرفته میشود .با این وصف ،اولویتها و رتبههای عوامل موثر در وضع
موجود مورد تأیید است .بر اساس یافتههای تحقیق ،در عامل کلیدی زیرساختهای شهر نوآور«وجود زیرساختهای
فیزیکی و اتصال (فیزیکی الکترونیکی) شامل جادهها ،مراکز فرودگاهی و خطوط راه آهن در شهر مشهد»؛ «وجود
زیرساختهای الکترونیکی در سطح شهر مشهد» و «وجود نیروی انسانی خالق و نوآور و سرمایههای فکری در شهر
مشهد» بیشترین مطلوبیت در وضع موجود را دارند .همچنین در بین عامل کلیدی سیاستگذاریهای نوآوری نیز
عوامل «آموزش نیروی انسانی»« ،سازوکارهای انتقال و انتشار اطالعات» و «وجود قوانین و سیاستگذاریهای مالیاتی
و مشوقها» بیشترین مطلوبیت و در نهایت در بین عوامل کلیدی شبکهی تعامالت نیز گویههای«دسترسی به بازارهای
محلی»« ،دسترسی به بازارهای ملی»و«دسترسی کارآمد به مشاوره حقوقی و تجهیزات موجود در شهر مشهد» بیشترین
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چهار بخش گفته شده ،قرار گرفته و از آنها خواسته شد فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف در وضع موجود
بر اساس این گویهها را بیان کنند (جدول  4و .)5
جدول  -4جدول  SWOTوضع موجود نوآوری در کالنشهر مشهد-عوامل داخلی
نقاط قوت

نقاط ضعف

تعامل سازمانها با سازمانهای باالدست و تعامل عمودی قوی

تقلیدی بودن سیستم قانونی ،اداری و مدیریتی

وجود جاذبههای فراوان توریستی و مذهبی

در نظر گرفتن یک الگوی واحد برنامهریزی در تمامی شهرها و عدم توجه به
شرایط متفاوت هر شهر

وجود مراکز علمی و دانشگاهی تراز اول کشور

عدم تعامل افقی بین ادارات و موازی کاریهای فراوان

وجود بازارهای مصرف محلی گسترده

عدم تمایل مدیران به اصطالح ساختاری در تدوین و اجرای طرحها به دلیل
مشکالت اقتصادی و ساختاری درونسازمانی

وجود زیرساختها و اتصاالت فیزیکی با مطلوبیت باال

عدم تعریف واضح و درست نوآوری برای سازمانها و مدیران شهری

در نظر گرفتن خالقیت و نوآوری در تدوین طرحها در سالهای اخیر

عدم هماهنگی در تصمیم سازی،تصمیمگیری و اجرای طرحهای شهری

برگزاری سمینارهای خالقانه و تاکید بر عدم دستوری بودن طرحها

عدم توجه به استعدادهای خالقانه در سنین کودکی و پرورش آن

وجود نهادها و سازمانهای شهری حمایت کننده از تحقیق و توسعه مانند

تحمیل هزینههای سنگین به دولت و مردم به دلیل موازیکاری و تداخل طرحها

شهرداری و دانشگاههای متعدد در سطح شهر
قوی بودن سازوکارهای انتقال و انتشار در سطح شهر

فراهم نبودن بستر مناسب نوآوری در سازمانهای شهری به دلیل مهارت پایین و عدم
آگاهی مدیران شهری از آن

تخصیص منابع مالی قوی در پژوهش و توسعه

عدم کارایی مناسب سیاستهای شهری

پشتیبانی کامل سازمانهای شهری به خصوص شهرداری و دانشگاه

عدم انطباق تحقیقات و آموزشهای دانشگاهی با واقعیات جامعه

فردوسی از پژوهش و تحقیقات علمی
تاکید افق طرحهای باالدست بر نوآوری ،دانایی محوری و دانشبنیان

بهکارگیری روشهای سنتی در تدوین و اجرای طرحها و مدیریت شهری

بودن شهر
دسترسی کارآمد به مشاوره حقوقی و تجهیزات تخصصی

عدم به اشتراکگذاری دانش در میان سازمانها شهری

وجود پارکهای علم و فناوری با بهرهوری باال

عدم وجود مدیریت دانش در سازمانهای شهری

دسترسی مطلوب به بازار محلی

پیوند ضعیف دانشگاههای موجود در سطح شهر

نقاط ضعف

همگرایی نامطلوب بخشهای مختلف و تخصصی در سطح شهر

عدم وجود آزادی بیان و عقیده که منجر به ایجاد و تقویت انگیزه و

کیفیت نسبتاً پایین زندگی در شهر بهخصوص در مؤلفههای ذهنی

خالقیت افراد میشود
عدم توجه قانون اساسی به ایجاد آزادی بیان و عقیده و تأثیر مستقیم آن
بر نزول نوآوری در شهر

عدم وجود کنسرسیومهای تحقیقاتی در شهر

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 18:05 IRDT on Saturday July 10th 2021

مطلوبیت در وضع موجود را دارند .پس از تعیین مطلوبترین گویهها ،آنها از طریق مصاحبه در اختیار کارشناسان

63

بررسی سناریوهای محتمل شکلگیری شهر نوآور در کالنشهر مشهد با تاکید بر افق 1404

جدول  -5جدول  SWOTوضع موجود نوآوری در کالن شهر مشهد-عوامل خارجی

مطلوبیت قوانین و سیاستگذاریهای مالیاتی و مشوقها

ساختارم تمرکز دولتی و نظارت دولت بر همه امور

وجود بازار مصرف گسترده ملی

از بین بردن خالقیت و انگیزه خالقیت در افراد به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر

دسترسی مطلوب به بازار ملی

تحریمهای مختلف بینالمللی در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی

افزایش سهم بودجههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی

WTO

تهدیدها

ضعف سیاستهای ضدانحصار دولتی

غیرانعطافپذیر بودن نظام قوانین دولتی

عدم حمایت قانونی از خصوصیسازی

عدم دسترسی به بازار مصرف بینالمللی به دلیل کیفیت پایین

ضعف حقوق ثبت مالکیت اختراع (حقوق مالکیت معنوی و قوانین تنبیهی)

محصوالت و خدمات نوآورانه
عدم ثبات در سیاستگذاریهای دولتی

عدم حمایت قانونی از کارآفرینان

همانطور که در (جدول  4و  )5آمده در واقع بیشترین نقاط ضعف و تهدید در شهر نوآور در بعد سیاستگذاریها
بوده که اصالح و منعطف نمودن این سیاستگذاریها نقشی به سزایی در دستیابی به شهر نوآور در بستر سازمانهای
شهری دارد .مهمترین موضوع در بحث سیاستگذاریهای شهری تمرکز در امور و تصمیمگیریها بوده است .طبق
نظر کارشناسان وضعیت موجود نوآوری بسیار ضعیف ارزیابی شده است و این امر در نتیجه نبود بسترهای مناسب
نوآوری ،اعمال انجام نشده یا پروژههای اجرا شده بدون نتیجه خاص ،میباشد .جدول  SWOTکمک میکند تا با
کمک نیروهای پیشران بحرانی سناریوها ،راهبردهای الزم برای رسیدن به سناریو مطلوب را مشخص کنیم.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل این پرسشنامهها در ماتریس بحرانی اهمیت /عدم اطمینان ( 9تایی) مورد نظر قرار داده
شد تا پیشرانهای بحرانی سناریو در سه بعد زیرساختهای شهر نوآور ،سیاستگذاریها نوآوری و شبکهی تعامالت
تعیین شوند .عواملی که دارای اهمیت زیاد و عدم اطمینان زیاد هستند به عنوان پیشرانهای بحرانی سناریو تعیین
میشوند .پس از قرارگیری نتایج دادهها در ماتریس بحرانی اهمیت /عدم اطمینان در سه بعد ،گویههایی که میانگین
آنها در "درجه اهمیت" باالتر از  4و در "درجه عدم اطمینان" باالتر از ( 3این متوسط میانگین جامعه بوده) به عنوان
پیشرانهای بحرانی سناریو شکلگیری شهر نوآور تعیین میشوند .در این پژوهش به سبب گستردگی و تنوع باالی
پیشرانها و پس از مصاحبه با متخصصان روش استقرایی به عنوان روش تدوین منطق سناریو انتخاب شد .برای این
منظور و پس از بررسی عوامل پیشران دو گروه بندی به عنوان قالب پیشرانها و نگهدارنده پیشرانهای مختلف تعیین
شدند .این چهار نگهدارنده پیشرانهای مختلف عبارتند از:
 بهبود نظام قوانین دولتی و دسترسی به بازارهای بینالمللی به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی؛ ضعف نظام قوانین دولتی و عدم دسترسی به بازارهای بینالمللی به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی؛ ارتقا زیرساختهای نوآورانه در جهت نوآوری در شهر مشهد؛ -عدم ارتقا زیرساختهای نوآورانه در جهت نوآوری در شهر مشهد؛

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 18:05 IRDT on Saturday July 10th 2021

فرصتها

تهدیدها

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هجدهم ،شماره  ،63پاییز 1397

64

است این دو نگهدارنده به گونهای تعیین شده است که تمامی پیشرانهای بحرانی سناریو را در خود جای دهند .این
دو بعد در قالب (شکل  )3نشان داده شده است.
بهبود نظام قوانین دولتی در جهت دسترسی به بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاران خارجی

شهر طالیی

حباب جهانی

ارتقا ارتقا زیرساختهای نوآورانه و شبکهی

عدم ارتقا زیرساختهای نوآورانه و
شبکهی تعامالت در جهت نوآوری

تعامالت در جهت نوآوری در شهر مشهد

در شهر مشهد
شهر محصور

شهر ویرانه

ثابت ماندن نظام قوانین دولتی و عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاران خارجی
شکل  :3شکلگیری منطق سناریو با چهار بعد در زمینه شکلگیری شهر نوآور

صاحبنظران این چهار بعد اصلی را به عنوان ابعادی عنوان نمودند که دربرگیرنده تمامی پیشرانهای سناریو مستخرج
از مرحله قبل میباشد .در حقیقت پیشرانها در هر کدام از  4خانه که توسط ترکیب دو بعد به وجود میآید نقشآفرینی
میکنند و سناریو مدنظر را توسعه میدهند که این مرحله گام چهارم سناریونگاری یا همان تدوین منطق سناریو
میباشد پس از شکلگیری منطق سناریو ،بر اساس جهتگیری پیشرانهای تعیین شده ،نوبت به گام پنجم و ششم
سناریونگاری که همان تدوین سناریو و تفسیر سناریو بر اساس دالیل تصمیم میباشد ،میرسد .در این راستا به منظور
تدوین سناریوها ،از طریق مصاحبه با متخصصان سناریوهای محتمل تدوین میگردد که در این مرحله  4سناریو در
اختیار مصاحبهشوندگان قرار داده شد تا با بررسی ترکیب هر بعد با بعد دیگر و با توجه به پیشرانهای بحرانی ،بیان
کنند چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد؟ و نحوه و میزان دستیابی به شهر نوآور در کالنشهر مشهد در افق 1404
چگونه خواهد بود؟ نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصان در قالب  4سناریو بیان میشود که عبارتند از :شهر طالیی
نوآوری ،حباب جهانی ،شهر محصور ،شهر ویرانه.
نتیجهگیری
خالقیت ،خلق یک ایده نو و جدید بوده و نوآوری مرحله بعد از خالقیت و گسترش ایدههای نو میباشد .نوآوری
شهری به معنی خلق محصوالت نوآورانه (در صنعت و تولیدات صنعتی) و خدمات نوآورانه (طرحها و پروژههای
شهری) است .در نتیجه بر اساس نظریه فریمن اگر بخواهیم نوآوری را در شهر گسترش دهیم باید نوآوری غیرفناورانه
یا همان سازمانهای واسطه که محصوالت و خدمات نوآورانه تولید و ارائه میکنند را در درجه اول اهمیت قرار دهیم.
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میباشد .در همین راستا اقتصاد شهری وابسته به مکان و فضا است و تدوین و اجرای پروژهها توسط سازمانهای
شهری نقش کلیدی در تبلور نوآوری در این فضاها دارد .در واقع اگر بخواهیم الیه میانی را تقویت کنیم باید تولید
فضای نوآورانه داشته باشیم به این معنی که دانش و فناوری در سراسر فضا جریان داشته و یک تعامل ایدههای نو در
سطح محلی و جهانی اتفاق افتد .حال به منظور تولید و تقویت این فضای نوآورانه به پروژههایی که ایدهها را جذب
و تجاریسازی کنند نیاز است .این پروژهها از طریق الیه میانی (سازمانهای شهری) قابل تدوین و اجرا میباشد که
این ایدهها را از الیه اول یا همان افراد خالق و سطح غیررسمی تجاریسازی کرده و در اختیار سرمایهگذاران و
شرکتهای ملی و سطح رسمی قرار دهد .همانطور که مشاهده میشود یک پروسه بین الیه میانی (سازمانهای
شهری) ،پروژهها و تولید فضا وجود دارد .بنابراین ارزیابی سازمانهای شهری و پروژههای اجرا شده توسط آنها،
هدف این پژوهش میباشد و تدوین سناریوها نیز بر همین اساس صورت گرفته است .نتایج مطالعات نشان میدهد
که موفقیت شهرهای نوآور و تقویت سطح الیه میانی ارتباط دهنده و تولید فضای پویا و نوآور بر اساس چهار مدل
سیستم ملی نوآوری ،مدل مارپیچ سهگانه ،مدل الماس پورتر و مدل سیستم نوآوری شهری قابل ارزیابی است .بنابراین
در این پژوهش به صورت ترکیبی از چهار مدل یاد شده به خصوص مدل سیستم نوآوری شهری استفاده گردیده و
سه بعد اصلی شهر نوآور (زیرساختهای شهر نوآور ،سیاستگذاریهای نوآوری و شبکهی تعامالت) و سازمانهای
مورد مطالعه از آنها استخراج شده و مهمترین بعد این پژوهش که همان بعد فضایی آن بوده از مدل پورتر (که معتقد
است نوآوری از طریق تقریب جغرافیایی در خوشهها و نهادهای نوآور و تولید فضای نوآور از طریق مجاورت که
توسط پروژههای شهری ایجاد شده) نشات گرفته است .بر اساس تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها ،نوآوری در
شهرها در سطوح میانی مورد بررسی قرار گرفته و نقش نهادها و تعامالت میان نهادها پررنگ شده است .هرچند نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ) Yigitcanlar et al (2009) ،Cohendet et al (2011و ) Shaw (2003همسو
میباشد .اما در این پژوهشها و سایر پژوهشها در بیشتر شهرهای موفق دنیا تنها یک نهاد مانند دانشگاه و یا
شهرداری به عنوان الیه میانی در نظر گرفته شده اما در پژوهش حال حاضر نیز عالوه بر نهادهای تعامل و یادگیری
مانند دانشگاه ،سازمانهای شهری نیز به عنوان سطح میانی و در واقع تمامی سازمانهایی که به نوعی در مسائل شهری
درگیرند در نظر گرفته شده همچنین پروژههای هر سازمان در جهت تولید فضای نوآورانه در وضعیت موجود و
پیشبینی آینده این فضاهای شهری صورت گرفته است .در این پژوهش ابتدا با توجه به روش آمیخته متوالی (کمی-
کیفی) پرسشنامه در سه بعد وضع موجود ،درجه اهمیت و عدم قطعیت با سه عامل کلیدی و  44عامل موثر تهیه شد.
سپس به منظور تجزیه وضع موجود آزمون تی مورد استفاده و از طریق مصاحبه با کارشناسان جدول  SWOTارائه
شد .که در این جدول وضعیت کلی نوآوری در حال حاضر نامطلوب بوده و شرایط تبدیل شدن شهر مشهد به شهر
نوآور با سایر شهرهای دنیا متفاوت بوده و دلیل این امر تحریمهای بینالمللی و مساعد نبودن شرایط جهانی به منظور
دسترسی به بازارهای جهانی و سرمایهگذاریهای جهانی است .همچنین درآمد سازمانهای شهری بیشتر بر منابع
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این امر اهتمام همهجانبهای از طریق مدیران در دو بعد محلی و ملی در پروژههای شهری را میطلبد .در ادامه وضع
موجود در سه بعد شهر نوآور به چند نمود و مصداق طرحهای و پروژههای نوآور در شهر مشهد پرداخته شده که در
واقع گویای عملکرد الیه میانی یا سازمانهای شهری که نقشی ارتباط دهنده بین افراد خالق و شرکتهای ملی و
بینالمللی دارند ،است .از مصداقهای طرحهای نوآور در حوزه صنعت خوشههای صنعتی در کالنشهر مشهد،
مطالعهی توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) ،سند توسعه زیستمحیطی کالنشهر مشهد ،طرح شهرک مهرگان
و برنامه طراحی و زیباسازی شهری میباشد که در حال حاضر مشکالت این طرحها ،عملکرد نامطلوب خوشهها،
مدیریت بخشی ،موازی و غیر یکپارچهای در زیارت و توریست ،ناکارآمدی زیرساختهای فیزیکی ،هدر رفت فراوان
انرژی در بخش زیستمحیطی عدم وجود مدیریت یکپارچه و عدم استقالل اقتصادی شهرک مهرگان و جایگذاری
نامتناسب فرمها در شهر بهمریختگی و بدقوارگی در شهر مشهد میباشد .میانگین عوامل موثر در ماتریس بحرانی قرار
داده شده عوامل موثری که از نظر میانگین درجه اهمیت و عدم قطعیت باالتر بودند بهعنوان پیشرانهای بحرانی انتخاب
شدند .سپس این پیشرانهای بحرانی با یکدیگر ادغام و در چهار بعد چهار سناریو را با نظر کارشناسان شهری تشکیل
دادند .به نظر کارشناسان در حال حاضر مشهد در شرایط سناریو شهر محصور به سر میبرد .اگرچه مدیران شهری
سعی در تقویت بعد محلی داشته و سرمایهگذاران محلی در جذب بازارهای ملی موفق بودهاند .اما در بعد جهانی
ضعیف بوده و دلیل این امر از یک سو تحریم و عدم دسترسی به بازارهای جهانی ،و از سوی دیگر عدم سرمایه-
گذاریهای خارجی مانع باال بردن کیفیت محصوالت و خدمات نوآور میشود .در واقع شهرهای زیادی مانند بارسلونا،
مونترال و آستین و غیره در دنیا به سمت نوآوری حرکت کردهاند و سعی داشتند از طریق تقویت سازمانهای دخیل
در امور شهری و پروژههای اجرا شده در جهت تولید فضای نوآور گام بردارند و هدف آنها رسیدن به شهر طالیی
نوآوری بوده است .در شهر مشهد نیز سناریو مطلوب شهر طالیی نوآوری بوده و هدف غایی تقویت الیه میانی نیز
دستیابی به این سناریو میباشد که مستلزم سرمایهگذاری وسیع مادی و معنوی در چهار حوزه صنعت ،دانشگاه،
شهرداری و راه و شهرسازی میباشد و وضعیت طرحهای نوآور در سناریو شهر طالیی به شرح زیر است:
در سناریو شهر طالیی نوآوری خوشههای صنعتی از جمله خوشه زعفران ،مبلمان و دیگر خوشههای تعریف شده در
کالنشهر مشهد به بهرهبرداری و شکوفایی میرسند و عملکرد این خوشهها در دو بعد جهانی و محلی ،مکمل یکدیگر
هستند .طرح توسعه کمی و کیفی زیارت نیز در سناریو شهر طالیی نوآوری به اهداف تعیین شده خود در افق 1404
دست پیدا کرده است .در واقع شهر مشهد تبدیل به یک نمونه موفق نوآوری شده و سایر شهرها در کشور و حتی
شهرهای دیگر در سطح جهانی تمایل به الگوبرداری از شهر مشهد دارند .بر طبق سند توسعه زیست محیطی کالنشهر
مشهد در سناریو شهر طالیی ،شهر مشهد در پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی قرار دارد .در بعد
جهانی نیز همکاری با سازمانهای جهانی و دریافت کمکهای مالی و مشاوره در جهت بهبود محیطزیست شهر مشهد
برای رقابت با سایر شهرهای سالم دنیا تجهیز شده و در زمره شهرهای سالم قرار میگیرد .شهرک مهرگان در این
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طریق کاهش مصرف انرژی ،کاهش زمان ساختوساز و در نهایت افزایش سرمایهگذاری در امر مسکن شده است.
همچنین در تعادل منطقهای و عدالت منطقهای نقشی مهم ایفا میکند .برنامه طراحی و زیباسازی شهر مشهد در سناریو
شهر طالیی نوآوری به دنبال رشد و توسعه و توازن فضایی در شهر بوده و فضای عینی به سمت چشمنوازی هر چه
بیشتر حرکت کرده و فضایی موزون و زیبا را بهوجود آورده است .و این امر باعث جذب هر چه بیشتر گردشگران
در سطوح جهانی به شهر مشهد شده و با شهرهای فرهنگی دنیا وارد رقابت میشود .در واقع تمامی این پروژهها به
دلیل ارتباط مستمر با افراد خالق توانسته یک فضای پویا و نوآور را بهوجود آورده و فرصت برای مالقات اعضای
جوامع فراهم ،نظرات متنوع را پرورش و ایدههای جدید را در مکانهای خاص جذب و انتقال میدهند .این انتقال
دانش باعث شکوفایی و پویایی فضاهای شهری و پیوند آنها با سطح جهانی میشود .بنابراین دانش از سطح غیر
رسمی افراد به سطح رسمی شرکتها (و بالعکس) انتقال مییابد.
بر همین اساس جهت دستیابی به سناریو مطلوب ،راهبردهایی تدوین شده که این راهبردها از بررسی وضعیت موجود
( )SWOTو همچنین از روندهای به وجود آمده در پیشرانهای هر سناریو شکل میگیرد .با توجه به نظرات متخصصین
این راهبردها بهعنوان راهبردهای پابرجا که منجر به تولید فضای پویا و نوآور میشود در سه بعد شهر نوآور تعیین
شده که برای رسیدن به شهر نوآور در کالنشهر مشهد در افق  1404باید میان زیرساختهای محلی ،شبکهی تعامالت
و سیاستگذاریها هم در بعد کالن و هم در بعد محلی یک گرهخوردگی و یکپارچگی وجود داشته باشد تا بتوان
کالنشهر مشهد را به سمت شهر نوآور رهنمون کرد.
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