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چکیده
به کارگیری استراتژی های شهرهای خالق یکی از راهکارهای پیش روی بسیاری از شهرهای امروزی است .شهرهایی که با
مشکالتی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی مواجه اند ،میتوانند با اولویت قرار دادن عناصر خالق درعرصه های
مختلف ،چنین مسائلی را تعدیل دهند .هدف تحقیق ارزیابی فرصت ها و چالش های ایجاد شهر خالق در منطقه آزاد تجاری ارس
می باشد .روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی و نوع تحقیق بنیادی است .در این نوشتار از روش های مختلفی چون؛ پرسشنامه،
مشاهده میدانی و مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شده است .تکنیک سو ات نیز برای تجزیه و تحلیل و ارائه راهبرد ،به کار
گرفته شده است .بررسی و تحلیل جنبه های گوناگون منطقه ،بیانگر این نکته است که منطقه آزاد تجاری ارس دارای نقاط قوّت و
فرصت های بیشتری نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها است .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در بین نق اط قوت ،قرار گیری
در کریدورهای بین المللی حمل و نقل ( 6کریدور) با امتیاز وزنی  ، 2/30در بین نقاط ضعف ،کم توجهی به حوزه های فرهنگی و
اجتماعی با امتیاز وزنی  ،2/05از بین فرصت ها ،داشتن موقعیت استراتژیک با امتیاز وزنی  2/02و از بین تهدیدهای منطقه،
تبلیغات ،آژانس ها ،دفاتر اجرایی و بازاریابی محدود با امتیاز وزنی  2/02مهم ترین موارد هستند .نتایج تحقیق نشان میدهد که
این منطقه با وجود داشتن قابلیت ها و زیرساخت های اساسی و هم چنین برخورداری از استراتژی تهاجمی ،هنوز با شرایط مهم و
ضروری یک شهر خالق فاصله زیادی دارد.
واژگان کلیدی :خالقیت ،شهر خالق ،مدل  ، SWOTمنطقه آزاد تجاری ارس
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مقدمه
جهان امروز در حال گذار از عصر صنعتی به عصر خالق است .انسان عصر خالق عالوه بر تأمین نیازهای اساسی ،در
پی پاسخگویی به نیازهای خالق خود نظیر نیاز به تخیل ،چیرگی ،س رزندگی ،نوآوری و کنجکاوی نیز میباشد .خالقیت
یک اصل اساسی برای انسان بودن و یک منبع حیاتی برای فرد ،جامعه و حیات علم اقتصاد است .جوامع خالق و پرجنب
و جوش و دارای اماکن انسانی ،پرورش دهنده ی رشد فردی ،درخشان در پیشرفت های فرهنگی و تکنولوژیکی ،تولید
کننده ی شغل و ثروت و پذیرای تنوع شیوه زندگی و فرهنگ هستند ) .(CCTF, 2008:4میتوان گفت که امروزه،
خالق یت به عنصر بسیار مهمی در برنامهریزی شهری و سیاست های بازاریابی شهری در سراسر جهان تبدیل شده است.
ظهور این در سادهترین شکل ممکن به منزله مرحله متمایزی در توسعه سرمایهداری محسوب می شود ،چنانکه براساس
آن نیروی اصلی اقتصاد دیگر ابزارهای فناوری و سازمانی نیست ،بلکه انسان است ) .(Vanolo, 2008: 370شهرها
فضاهای ظرفیت هستند و همیشه چرخ های حرکت ،تم رکز و هدایت انرژی خالق بشر بودهاند ).(Florida, 2005: 1
بیشتر ادبیاتی که در زمینهی شهرهای خالق به نگارش درآمدهاند ،تنها به نقش خالقیت در رشد و شکلدهی به شهر
نپرداختهاند ،بلکه بیشتر بر این تأکید دارند که با حذف محدودیتها و م وانع (فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره) از
شهر ها ،خالقیت تبدیل به نیروی محرکهی رشد و ت وسعه اقتصادی شهرها ،مناطق و ملتها خواهد شد.
پروژه های نوسازی مراکز شهری و انگیزه های تجاری برای وسوسه کردن شرکت هایی مورد استفاده قررار مریگیررد کره
نیازمند جذب افراد بسیار خالق نیستند .در عوض ،مردم مکان هایی را برای زندگی تررجی مریدهنرد کره دارای خصایصری
نظیر نوآوری ،تنوع و تسام فرهنگی باشند ) .(Florida, 2005: 33برای جذب سرمایه های انسرانی و خلاراق ،شرهرها و
مناطق وابسته به آن باید ویژگی های خاص داشته باشد که بتوانند به مکان خلاراق تبردیل شروند ،غیرر از بسرترهای دانرش
(دانشگاه ها و )...صنعت و به ویژه صنایع با فن آوری برتر ،بسترهای فرهنگی و اجتماعی چرون تنروع اجتمراعی ،مطلوبیرت
محل زندگی،کیفیت زندگی و برابری اجتماعی (،)Winden et al, 2007:529جایگاه مهمی به خرود اختصراص دادهانرد.
عالوه بر جذب سرمایه های خالق در یک شهر و منطقه ،هنر و فرهنگ به عنوان شاخص دیگری بررای شرهرهای خرالق
به شمار میروند .در سال های اخیر ،رویکرد مثبتی درکشورهای د ر حرال توسرعه بررای حرل مسراطل منطقرهای از طریرق
مبادرت ورزیدن به ایجاد مناطق آزاد تجاری  -صنعتی ،اتخاذ شده است .ولی بره طرور عمرده تنهرا در قسر مت کروچکی از
اهداف و سیاست گذاری های توسعه شهر و منطقهای به مزیت های رویکرد شهر خالق توجه شده اسرت .پیردایش رویکررد
خالق موجب تغییر شیوه هایی شده که شهرها و مناطق به واسطه آن ها مزیت رقابتی را ایجاد و حفر مریکردنرد .منراطق
آزاد تجاری به خاطر داشتن مجموعهای از ویژگیهایی نظیر کارآفرینی ،جذب سرمایه و سرمایه گذاری ،توسعه مهارتهرای
شغلی برای صنایع خالق ،فراهم کردن فضای خالق مطلوب و زیرساخت ها ،قابلیت توسعه با اصول شرهر خرالق را دارنرد.
در این میان ،منطقه آزاد تجرا ری ارس دارای قابلیرت هرای متمرایزی نظیرر سراختار اقتصرادی پویرا ،امکانرات گردشرگری،
فرهنگی ،هنری ،آموزشی ،پیوند با طبعیت ،پیشینه تاریخی قابل توجه نسبت به سایر مناطق آذ ربایجان است و هرم چنرین
از آن به عنوان یکی از شرش دروازه حیراتی ایرران بررای هرم پیونردی اقتصرادی محلری و ملری برا اقتصراد جهرانی نرام
میبرند ( .)Zaki et al, 2015:51این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم شهر خالق ،چالش ها و فرصت هرای منطقره آزاد
تجاری ارس را از این نظر بررسی نموده و ضرورت بکارگیری سیاست ها و برنامه ریزی های صحی را مطرح مری نمایرد
که موجب ارتقای جایگاه منطقه در نظام سکونتگاهی ملی در آینده خواهرد شرد و برا اراطره راهبردهرای مناسرب ،مریتوانرد
برنامه ریزی آتی این منطقه را مبتنی بر رویکرد شهر خالق صورت دهد .با توجه به موارد اشاره شده ،سوال اصلی پرژوهش
عبارت است از :چه راهبردهایی می تواند به شکل گیری شهر خالق در منطقه آزاد تجاری ارس یاری رساند؟
اگر به اندازه کافی در تکوین نظریه شهر خالق به عقب برگردیم ،به جان راسکین و ویلیام موریس بر میخوریم که در
عصر ویکتوریای انگل یس در مقابل اقتصادهای سودمندگرا ،ایستادگی کردند و اقتصاد هنر را که تأکید بر فعالیتهای
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انسانی خالق داشت ،مورد تأکید قرار دارند ( . )Gorbani et al, 2013: 3به طور دقیق تر ،درباره ی شهرها و مناطق
خالق دبور  1در سال  1091مبحثی را تحت عنوان شهر تماشایی یا شهر نما یش مطرح کرد .نظر او ظهور پیش از موعد
ایده ی تلفیق فضای اقتصادی و فرهنگی در مقیاس انسانی ،به خصوص در موضوعاتی نظیر فضاهای مولد جدید،
مجموعههای فرهنگی و به نمایش در آوردن محیط های بصری ،میباشد ( .)Hossein Pour et al, 2013: 135در
سال های اخیر مفاهیمی چون شهر های خالق و صنایع خالق درگفتمان های سیاسی و آکادمیک ظهور کردند و محبوبیت
زیادی نیز کسب نمودند .نویسندگانی نظیر پیتر هال  ،)1001( 4چارلز لندری  ( ) 4999( ،3با الهام از ایده های جین جاکوبز ،)2
ریچارد فلوریدا  ،)4999( 9ریچارد کیوز 9و در آسیا افرادی نظیر ماسایوکی ساساکی  )1001 ،4991( 1و سازمان ها و نهادهایی
چون دپارتمان فرهنگ ،رسانه و ورزش دولت انگلستان در دهه  1009میالدی ،نقش مهمی در تأثیرگذاری این مفاهیم بر
مباحث علمی و سیاست گذاری ها ایفا کردند .بعدها ،تعداد قابل توجهی از سازمان های عمومی در سراسر جهان چه در
سط مل ی و چه در سط منطقهای و محلی ،توجه به این مفاهیم را در میان اولویت های خود قرار دادند و در نتیجه زمینه
ساز گسترش شهر خالق شدند .از جنبه جغرافیایی ،انگلستان ،خاستگاه اولیه این ایده است  .در شماری از شهرهای جهان
نظریهی شهر خالق به کار رفته است که میتوان ب ه شهرهای استرالیا ،نیوزیلند ،کانادا (تورنتو) ،برخی نقاط دیگر در اروپا
(برلین ،دوبلین) و آسیای شرقی (اوزاکا و یوکوهوما)،اشاره کرد (.)Haj Hussein et al, 2014: 30
در ادامه به برخی از پژوهشها انجام شده در زمینه شهر خالق اشاره می شود .ریچارد فلوریدا در اولین کتاب خود تحت
عنوان طبقه خالق  1در سال  4994و پس از آن در سال  4999کتاب دیگری را برای تقویت موضوع خود منتشر کرد .در
سال  4991نیز آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که ریچارد فلوریدا مطرح کرده بود ،مباحثی را در ارتباط با شهرهای خالق
مطرح کند ( .)Rafieian et al, 2011:12هارتلی و همکاران ( ) 4914در اثر تحت عنوان شاخصهای ش هر خالق ،به
معرفی و مقایسه شاخص های مورد استفاده در ارزیابی شهرهای خالق پرداختهاند و با اراطه شاخصی ترکیبی از شهرهای
خالق و شهرهای جهانی هشت شهر مختلف اروپا و استرالیا را مورد مطالعه قرار دادهاند ) .(Hartley et al, 2012لندری
در تحقیقی شاخص ها و ویژگی های شهر خالق را مشخص نموده که شامل مدیریت راهبردی ،اکتشافات و نوآوری،
ساختارهای افقی و مشارکتی و با حداقل بوروکراسی ،پرورش و تکریم نخبگان ،تعامل و ارتباط میان دانشگاه ها و شهر
در حل م ساطل شهری ،وجود ن هادها و سازمان های دولتی کوچک و فعال ،وجود افراد آینده نگر و پو یا در بخش های
مختلف ،اولین مکانهای بروز گرایش ها و تحوالت جدید ،وجود سیستم های حمل و نقل عمومی کارآمد ،تعامل و ارتباط
فرهنگ های مختلف ،وجود خدمات هوایی و ریلی پی شرفته برای ورود و خروج افراد میباشد ).(Landry, 2014
براساس بررسی آلبرتو ونولو  0درباره " چشم انداز خالق شهر تورین ایتالیا" ،در پایان دهه  1009سرمایه گذاری عظیمی در
در شهر تورین در استراتژی های برندسازی خالق و فرهنگی به منظور تغییر تصویر سابق شهر از حالت یک شرکت
صنعتی ،شروع شده است .حدود هش ت سال بعد از انجام این استراتژی ها و بحران اقتصادی موجود ،به طور کلی چشم
انداز شهر تورین و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن تغییر یافته است .در این بررسی ،نقش و میراث گفتمان قدیمی در
فرهنگ و خالقیت به طور ویژه مورد توجه واقع شده و آثار برندسازی جدید مرتبط با مواد غذایی و بروز چشم انداز
شهری هوشمند و خالق انتشار شده است ).(Vanolo, 2015: 1
1. Debor
2. Peter Hall
3. Charles Landry
4. Jane Jacobs
5. Richard Florida
6. Richard Caves
7. M asayuki Sasaki
8. Creative Class
9. Alberto Vanolo
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مفهوم خالقیت
واژه خالقیت در لغت نامه دهخدا خلق کردن ،آفریدن و به وجود آوردن معنا شده است .خالقیت در ساده ترین سط به
معنای پدید آوردن چیزی که قبالً وجود نداشته است .خالقیت محصولی از ایده های جدید تخیلی است که شامل نوآوری
رادیکال و یا راه حلی برای یک مشکل و همچنین یک فرمول رادیکال از مشکالت است ) .(Sefertzi, 2000:2هیچ
تعریف سادهای وجود ندارد که همه ابعاد این پدیده شگفت را در برگیرد .حتی در حوزه روانشناسی جایی که درباره
خالقیت ف ردی به تفصیل مطالعه می شود .در این مورد که خالقیت یک ویژگی ذاتی است یا فرآیندی که ایدههای اصیل
و ناب از طریق آن تولید میشود ،اتفاق نظر وجود ندارد .از این رو تنها کاری که در این زمینه میتوان انجام داد ،تبیین
ویژگی های خالقیت در عرصه های مختلف بشر است ( . )Key Gobad et al, 2008: 2بر این اساس خالقیت را
می توان از سه جنبه هنری ،علمی و اقتصادی شناسایی کرد:
 .1خالقیت هنری :ایی خالقیت م تضمن تخیل و توانایی آفرینش ایده های بدیع و روشها ی تازه برای تفسیر جهان در
قالب متن ،صدا و تصویر است.
 .4خالقیت علمی :متضمن ک نجکاوی و تشنگی برای تجربه و پی ریزی روابط جدید در حل مسئله.
 .3خالقیت اقتصادی :فرآ یند پویاست که به نوآوری در فنااوری ،شیوه های کسب و کار ،بازاریابی و غیره می انجامد و
پیوند با دستیابی به فرصت های رقابتی در اقتصاد دارد .در جدول ( ) 1متغیرهای تأثیرگذار بر خالقیت و نوآوری در یک
شهر آمده است.
جدول  .5متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری و خالقیت در یک شهر
متغیرها

شاخص ها

ثروت
رشد اقتصادی
نوآوری
ذوب فرهنگی

سرانه تولید ناخالص منطقهای ،برابری قدرت خرید
درصد افزایش تولید ناخالص منطقهای
هزینه تحقیق و توسعه به عنوان درصد ) (GRPدا ده ،ثبت اختراعات بر حسب هر یک میلیون نفر (خروجی)
درصد افراد خارجی در جمعیت

استعداد
خدمات متمرکز بر دانش
شهرنشینی

درصد نیروی کار با تحصیالت عالی
درصد مشاغل موجود در بخش خدمات دانش محور در کل نیروی
تراکم جمعیت افراد مقیم بخش بر کیلو متر مربع

منبعGossling & Rutten, 2007: 257 :

مفهوم شهر خالق و ارکان آن
شهر خالق به صورت متنوع و وسیع به کار رفته است؛ تفسیر اصلی از شعار شهر خالق ،اذعان بر نقش طبقه خالق در
توسعه اقتصاد محلی و نیاز به محیط شهری غیرمتعارف است ) .(Vivant, 2013: 57در یک مفهوم شهرهای خالق،
شهرهایی که قادرند راه حل های جدیدی برای مشکالت روزمره شان اراطه دهند .مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات
فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید کاال و خدمات فرهنگی با فعالیت هایی در ارتباط قرار می گیرند که مرکز فعالیت به
حساب میآیند .مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خالق تأکید میکند .باید این را دانست که
ایده شهر خالق یک نظریه به طور کامل پیشرو است و بر این م وضوع تأکید دارد که هر نوع رابطهای بین شهروندان با
سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی بایستی به طور کامل دوجانبه و مبتنی بر رفع چالش ها و ارتقا کیفیت زندگی
باشد .نظریه شهر خالق سعی دارد تا کیفیاتی را که تصویر ذهنی یک شهر برای شهروندان زیباتر میکند ،تقویت نماید.
خالقیت به عنوان یک پیش زمینه و جز یی از هوش عمومی سنجیده می شود و افزایش توان نوآوری و تولید دانش در
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این راه از ج مله شاخص های سنجش میزان پیشرفت اجتماعی به حساب میآید ( Hossein Pour et al., 2013:
 .)137ارکان شهر خالق شامل  )1مردم؛  )4بنگاه های اقتصادی؛  )3فضاها؛  )2پیوندها و  )9چشماندازها میباشد .در

جدول شماره  4شاخص های شهر خالق آورده شده است.
جدول  .0شاخصهای شهر خالق
منظر

شهری مملو از نشانهها ،نمادها ،المانها و چشم اندازهای متنوع که در عین کثرت وحدتی یکپارچه دارند

هنر

ا رتقای هنرهای جدید و تقویت میراثهای هنری قدیمی شهر

تنوع

شهری مملو از نژادها و قومیتهای مختلف جهان و به غایت جهانگرد پذیر

فضاهای عمومی
آموزش عالی

وجود پا رکهای متعدد ،ساخت و ارتقای مکانهای عمومی و فضاهای مدنی جدید
تعداد دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در شهر

منبعVanolo, 2008: 377 :

شناخت ویژگیهای شهر خالق
ایده اصلی شهر خالق زمانی جذابیت بیشتری داشت که مردم چگونه راهکارهای جدیدی برای برطرف نمودن
م شکالت زندگی روزانه شان ابداع میکنند ) .(Banks, 2013: 36امروزه گستره وسیعی از گزینه های خالق تولید و کار
که با اقتصاد جدید پست فوردیسم مطرح شده در مناطق ابرشهری و کالن شهرها ،جریان رو به رشد شهرهای خالق را
نمایان میکند .ویژگی اصلی که در مناطق خالق مطرح می باشد ترکیب و تلفیق ابعاد مختلف اقتصاد و فرهنگ با شکلی
نوین از نظم منطقی انسانی است ) . (Mommas, 2004: 507در رشد و شکوفایی شهر خالق سه عامل اصلی مؤثر
هستند که عبارتند از :سرمایه گذاری عقالنی ،سرمایه گذاری خالق و سرمایه گذاری اجتماعی  .این سه عامل که تفاوت
قابل توجهی را در جهان کارکنان دانش محور ایجاد می کند ،موضوع بحث بسیاری از افراد صاحب نظر در حوزه
شهرسازی خالق می باشد .در بسیاری از متون مربوط به شهر خالق ،فهم پایداری و پویایی های جریان کاربرد دانش مورد
تأکید قرار گرفته است .مفهوم ش هر خالق با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است .از جمله آن میتوان به صنایع
خالق  ،1صنایع فرهنگی  ،4فعالیت های فرهنگی  ،3فعالیت های هنری  2شهری و اقتصاد دانایی اشاره نمود .(Costa et al,
) 2007: 61ریچارد فلوریدا ،شهر خالق را شهری دارای سه شاخص؛ "استعداد"" ،تکنولوژی" و "مداراگری" میداند،
اگرچه نظریه ی فلوریدا در مورد "طبقهی خالق" از جنبه های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مورد انتقادهای گستردهای
قرار گرفته است .همچنان در کانون توجه متخصصان این حوزه است .از جنبه اقتصادی وجود رابطه علیتی بین شاخص
های مطرح شده توسط ف لوریدا و توسعه اقتصادی شهر ،به اثبات نرسیده است .از جنبه اجتماعی ،مدنظر قرار ندادن تفاوت
میان مداراگری جامعه و صرفاً متنوع بودن جامعه از لحاظ فرهنگی ایراد دیگر نظریه فلوریدا است .در ابتدای قرن بیست و
9
یکم ،به ویژه پس از بحران اقتصادی اخیر توجه جامعه جهانی به نقاط ضعف و محدویت های کالن شهرهای جهانی
معطوف شد و عالقه روز افزون به مفهوم خالقیت در فرآ یندهای توسعه شهری در عصر خالق را به تدریج جایگزین
تعریف عصر صنعتی از شهرها یعنی شهرهای جهانی کرد ( .)Sasaki, 2010ساساکی تفاوت های شهرهای جهانی و
شهرهای خالق را مطابق با جدول ( ) 3مطرح نموده است.

1. Creative Industries
2. Cultural Industries
3. Cultural activities
4. Artistic activity
5. Global Cities
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جدول :3تفاوتهای شهرهای جهانی و شهرهای خالق طبق دیدگاه ساساکی ()0252
شهر جهانی

شهر خالق

سلسله مراتب جهانی

شبکه ی افقی

مرکز مالی

صنعت خالق

اقتصاد حبابی

پایداری شهری

ریسک اجتماعی

محیط خالق

منبعSasaki, 2010: S3-S9 :

عناصر کلیدی برای به وجود آمدن مناطق و شهرهای خالق
 .1شبکهای از شهروندان خالق که از طریق زیرساخت های قوی (نرم افزاری و سخت افزاری) مرتبط هستند؛
 . 4بازار نیروی کار محلی خالق که میتواند در توسعه خالقیت در شهر ،منطقه و جهان اثرگذار باشد؛
 . 3رقابت آزاد و همکاری بین مجموعه ای از شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به شهر و منطقه تزریق کنند
(.)Hossein Pour et al, 2013: 140

اهداف اجتماعی یک شه ر خالق در سه نوع کلی ارزیابی می شوند :اجتماع محوری ،برابری اجتماعی و توجه به امکانات
ع مومی .باید گفت که قطعاً بیش از سه نوع هدف اجتماعی وجود دارد اما ای ن موارد منتخب در طراحی و برنامهریزی
شهری در نقاط مختلف جهان مورد توجه خاص قرار دارند .مهمترین بخش برنامه ریزی خالق اجتماعی  -فرهنگی تالش
برای بیان تنوع و تفاوت محلی است .نوآوری های مربوط به برنامهریز ی فرهنگی خالق بایستی ایجاد حوزه های فرهنگی،
شناسایی و ارتقای تمایزات محلی ،اعتالی احساس مثبت و قابل عرضه نسبت به مکان و حس تعلق را در دستور کار خود
قرار دهد .برنامه ریزی فرهنگی خالق با ابعاد محلی دارای جایگاهی است که امروزه به عنوان راه حلی برای بحران زوال
شهرهایی که زمانی از عظمت و شکوه برخوردار بوده و چشمانداز مدرنیسم به شمار میرفتند ،شمرده می شود .در شکل
( ) 4منابع فرهنگی اجتماع خالق بیان شده است.

شکل  .5منابع فرهنگی اجتماع خالق

).(Source: Baeker and M urry, 2008
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر تحلیلی  -توصیفی و نوع تحق یق بنیادی است .روش گردآوری دادهها کتابخانهای و پیمایشی
میباشد ،به گونهای که ابتدا ،اطالعات نظری در رابطه با شهرهای خالق ،شاخص ها و ویژگی های آن و منطقه آزاد
تجاری ارس جمعآوری شد و سپس جهت تهیه داده های خام مطالعات پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) انجام شد و
پرسش نامه نیز بر اساس طیف لیکرت تهیه شده بود .جهت سنجش روایی ،سؤال های طراحی شده براساس شاخصها به
خبرگان آشنا به مفاهیم تحقیق تحویل و از آن ها خواسته شد ،صحت تبدیل شاخص ها به سؤالها ا رزیابی شود .پس از
تأیید خبرگان ،پرسش نامه به محدوده مورد مطالعه برده شد و مفاد و اهداف آن با تعدادی از ساکنان این شهر به بحث
گذاشته شد .و بدین ترتیب شکل ظاهری ،معرفت محتوایی ،قدر کفایت سنجه ها و توانایی سؤال ها در انعکاس سنجهها
تأیید شد .برای محاسبه ضریب پایایی ،ابتدا در مرحله پیش آزمون 29 ،پرسش نامه توزیع و تکمیل گردید و در مرحله دوم
با استفاده از نرم افزار  SPSSضریب آلفای  9/049برآورد شد ،بنابراین با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ محاسبه
شده باالتر از  9/1است ،میتوان گفت که پرسش نامه از پایایی الزم برخوردار است.
جامعه آماری تحقیق شامل مسئوالن و ساکنان منطقه آزاد تجاری ارس است که براساس سرشماری  ،1309مجموع
جمعیت ش هرستان جلفا و خداآفرین  09123می باشد .حجم نمونه برای تکمیل پرسش نامه مطابق فرمول کوکران (رابطه
شماره  ) 1تعیین شد .دسترسی به نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده عملی شد.
رابطه (:)1

341

در این فرمول  tاندازه متغیر در توزیع طبیعی؛  pدرصد توزیع صفت در جامعه (درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه
است)؛  qدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند؛ dاحت مال خطای برآورد؛  nحجم نمونه و  Nهم حجم جامعه
است.
در نتیجه بررسی نظر ی و تجارب جهانی مطرح شده در بخش های پیشین 19 ،شاخص اصلی برای ارزیابی فرصتها و
چالش های ایجاد شهر خالق در منطقه آزاد تجاری ارس استخراج شد و هر یک از عوامل داخلی و خارجی با توجه به
شرایط محدوده مورد مطالعه و شاخص های زیر تدوین شدند:
 .1امکانات طبیعی (نوع اقلیم ،دسترسی به آب)  .4امکانات انسان ساخت (کافه های کناره پیاده رو ،دانشگاهها ،اپرا،
استودیوهای رقص ،مسیرهای تفریحی) )(Yigitcanlar, 2007: 15؛  .3ساخت اجتماع جذاب برای مردم (Cotter,
).2008: 33؛  .2فستیوال های فرهنگی ،اماکن و امکانات ورزشی )(Roman and Trip, 2009: 4؛  .9اولویت
مساطل محیطی در دستور العمل برنامهریزی شهری؛  .9اراطه خدمات اساسی و نیازهای زیرساختی به طور فراگیر؛ .1
عرضه امکانات حمل و نقل ،بازار یابی و سرمایهگذاری؛  .1دسترسی آسان و همگانی به مراکز هنری ،فرصتهای
گردشگری و فضاهای ورزشی؛  .0تأکید بر هویت محلی ،لزوم تنوع فرهنگی در نقاط مختلف شهر و پویایی شبکهای
) (Jakob, 2010: 194-197و  .19مشخصه های اقتصادی ( ترکیب محل کار و سکونت ،ترکیب مراکز شغلی ،هزینه
خدمات ،تنوع الگوی سکونت ،هزینه سکونت ،زیرساخت های قوی اقتصادی) ( .)Fadayee, 2015: 10برای تجزیه و
تحلیل داده ها از تکنیک سوات ) (SWOTاستفاده شده است .این تکنیک ،یکی از مناسب ترین فنون برنامهریزی و
تجزیه و تحلیل راهبردی است که امروزه طراحان و ارزیابان راهبردی از آن به عنوان ابزار ی نوین برای تحلیل عملکردها
و وضعی ت شکاف استفاده میکنند ( .)Shie and Kabiri, 2009: 40برای ترسیم ماتریس ،باید نقاط قوت ،ضعف،
فرصت ها و تهدیدها مشخص شود .نقاط قوت و ضعف بیانگر وضعیت درونی ،و فرصت ها و تهدیدها بیانگر عوامل بیرونی
سیستم هستند .در مرحله بعد این چهار مؤلفه دوبه دو در مقابل هم قرار گرفته ،که از این مقابله و ترکیب ،راهبردها به
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دست می آیند .در واقع با استفاده از این تکنیک ،پژوهش حاضر به دنبال تحلیلی درست از توانایی ها و ضعف های منطقه
آزاد تجاری ارس و اراطه راهبردهای مناسب جهت ایجاد شهر خالق در منطقه است.

محدوده مورد مطالعه
منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان ،آذربایجان و جمهوری
خود مختار نخجوان استقرار یافته است .براساس مصوبه ی هیئت وزیران در سال  ،1312محدوده منطقه آزاد ارس شامل
 0199هکتار از اراضی منطقه میشد که در سال  1311و با مصوبه دیگری ،محدوده این منطقه به  91هزار هکتار شامل
بخش هایی از دو شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت .این محدوده اصلی را از  0199هکتار به  49999هکتار افزایش
داده است .در سه بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت  42هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) ،زمین
های اطراف سد خداآفرین به وسعت  9199هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ایران با ارمنستان) به وسعت  429هکتار
در مجموع به وسعت  91هزار هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل میدهد .بدین ترتیب محدوده چهارگانه آزاد
ارس سامل نواحی زیر است (.)The free trade zone - Industrial Aras, 2009: 4
جدول  :9محدودههای چهارگانه منطقه آزاد ارس
نام محدوده

مرکزیت

کشورهای همسایه

وسعت (هکتار)

محدوده یک

جلفا

جمهوری خودمختار نخجوان

49999

محدوده دو

نوردوز

جمهوری ارمنستان

429

محدوده سه

خداآفرین

جمهوری آذ ربایجان

9199

محدوده چهار

قلی بیگلو

جمهوری آذربایجان

42999

Source: The free trade zone - Industrial Aras, 2009: 4

شکل .0موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد تجاری ارس

( ) Source: T he authors traced, 2016
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یافتهها و بحث
سنجش عوامل داخلی و بیرونی
در این مرحله با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها از دیدگاه ساکنان
منطقه آزاد تجاری ارس و مسئوالن بخش گردشگری ،بازرگانی ،حمل و نقل ،صنایع ،مراکز آموزشی و علمی ،خدماتی و
میراث فرهنگی مورد سنجش قرار گ رفت .بر این اساس ،مهمترین ویژگی های محیط داخلی و خارجی محدوده مورد
مطالعه به تفکیک هر کدام از ابعاد مورد بررسی ،به شرح جداول ( 9تا  )1می باشد .در ستون اول جدول عوامل خارجی و
داخلی ( 9تا  )1مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فراروی منطقه آزاد تجاری ارس ذکر شدهاند .در ستون
دوم ،به هر یک از این عوامل بر اساس نتایج حاصل از پیمایش صورت گرفته ،وزنی از یک (مهم ترین) تا صفر (بی
اهمیت ترین) اختصاص یافته است؛ هر چقدر وزن یک عاملی بیشتر باشد ،نقش آن در توسعه منطقه بر اساس رویکرد
شهر خالق بیشتر خواهد شد .در ستون سوم جداول مذکور ،به هر عامل امتیازی از ( 2بسیار خوب) تا (1ضعیف) داده شده
است .در ستون چهارم امتیاز وزنی عوامل محاسبه شده که با ضرب وزن به رتبه عوامل به دست آمده است .سرانجام
امتیازات وزنی تمام عواملی خارجی و داخلی در ستون چهارم به طور جداگانه با یکدیگر جمع گردیده و محاسبه شده
است .امتیاز وزنی کل نشان می دهد که یک سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط بیرونیاش
پاسخ می دهد .همیشه متوسط امتیاز وزنی کل در یک سیستم در یک زمینه ،عدد  3است ( Hunger and violins,
 ، )2005: 90 -92چنانچه باالتر از آن باشد ،اهمیت آن بیشتر و اگر کم تر از آن باشد ،از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری
برخوردار است.
براساس تحلیل های صورت گرفته ،جمع و زن عوامل خارجی (فرصت ها و تهدید ها) برابر با  1بوده و مجموعه امتیاز
وز نی عوامل خارجی برابر با  3/30می باشد .نتایج حاصل از اولویتبندی نقاط فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی) نشان
میدهد که مهمترین فرصت هایی که در زمینه توسعه منطقه آزاد تجاری بر اساس شاخص های شهرهای خالق وجود
دارد ،عبارتند از :داشتن موقعیت استراتژیک با امتیاز وزنی  9/41به عنوان مهمترین فرصت ،قابلیتهای توسعه فعالیت
های گردشگری در زمینههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی با امتیاز وزنی  9/42دومین فرصت و امکان جذب سرمایه
گذاران بزرگ خارجی به سرمایه گذاری در منطقه با امتیاز وزنی  9/49سومین فرصت برای این مناطق شناخته شدهاند.
کم اهمیتترین فرصت از دیدگاه پاسخ گویان ،پیشینه غنی فرهنگی در پذیرش نوآوری و توسعه با امتیاز  9/99و فراهم
بودن زمینه های توسعه تکنول وژی مدرن با امتیاز وزنی  9/14میباشد (جدول .)9
جدول  .1تجزیه و تحلیل فرصتهای منطقه آزاد تجاری ارس در مسیر شکل گیری شهر خالق
فرصت ها
 .O1داشتن موقعیت استراتژیک

وزن

رتبه بندی
(درجه بندی)
2
3
2

امتیاز
وزنی
9/41
9/11
9/49
9/11
9/19
9/99

 .O2امکان تعامل فرهنگی با گردشگران و یادگیری الگوهای نوین اخالقی و فرهنگی
 .O3امکان جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی به سرمایه گذاری در منطقه

9/91
9/99
9/99

 .O4توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
 .O5توسعه زیرساختها و تسهیالت اساسی
 .O6پیشینه ی غنی فرهنگی در پذیرش نوآوری ،توسعه

9/99
9/99
9/93

3
3
4

 .O7فرودگاه در حال تأسیس جلفا با عملکرد فراملی
 .O8قابلیتهای توسعه فعالیتهای گردشگری در زمینههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی
 .O9فراهم بودن زمینههای توسعه تکنولوژیهای نوین (بیوتکنولوژی ،نانو تکنولوژی)IT ،

9/92
9/99
9/99

3
2
3

9/14
9/42
9/19

 .O10کیفیت مکانی مناسب ( محیط زیست سالم ،پارکهای فراوان و فضاهای باز)،
جمع

9/92
9/91

3
-

9/14
1/91
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مهمترین تهدیدهایی که براساس پیمایش به عم ل آمده ،مشخص شده است؛ تبلیغات ،آژانسها ،دفاتراجرایی و بازاریابی
محدود با امتیاز وزنی  9/41و نبود خدمات مورد نیاز طبقه خالق در منطقه نیز با امتیاز وزنی  9/41هر دو به عنوان
مهمترین و اولین تهدید می باشند .در جایگاه دوم تهدیدها نیز دو عامل؛ کافی نبودن نیروهای مختلف تخصصی و علمی
با امتیاز وزنی  9/42و شروع بحران قره باغ و تدوام آن (بسته شدن راه ریلی جلفا  -مسکو) نیز با امتیاز وزنی  9/42قرار
دارند .فعالیت اندک نهادهای اجتماعی و فرهنگی و امکان تهدید فرهنگ بومی منطقه با امتیاز وزنی  9/99چندان تهدید
مهمی برای شکل گیری شهر خالق در منطقه آزاد ارس محسوب نمیشود (جدول .)9
جدول  .6تجزیه و تحلیل تهدیدهای منطقه آزاد تجاری ارس در مسیر شکل گیری شهر خالق
رتبه بندی

امتیاز

(درجه بندی)

وزنی

 .T1محدود بودن خدمات و تسهیالت ورزشی (مسابقات ورزشی استانی ،ملی و بین المل لی)

9/99

2

9/49

 .T2تبلیغات ،آژانس ها ،دفاتر اجرایی و بازاریابی محدود
 .T3عدم تأمین نیازهای تکنولوژیکی طبقه خالق در منطقه و کاهش جذابیت آن
 .T4توزیع و تخصیص نامتوازن بودجه های عمرانی دولتی در بین مناطق آزاد تجاری

9/91
9/93
9/92

2
3
2

9/41
9/90
9/19

 .T5وجود موانع بسیار در جذب سرمایه گذاری خارجی
 .T6فعالیت اندک نهادهای اجتماعی و فرهنگی (مانند موسیقی ،رقص و غیره)
 .T7نبود خدمات مورد نیاز طبقه خالق در منطقه

9/99
9/93
9/91

4
4
2

9/19
9/99
9/41

 .T8امکان تهدید فرهنگ بومی منطقه
 .T9کافی نبود ن نیروهای مختلف تخصصی و علمی
 .T10شروع بحران قره باغ و تدوام آن (بسته شدن راه ریلی جلفا – مسکو)

9/93
9/99

4
2

9/99
9/42

9/99

2

9/42

9/20

-

1/11

تهدیدها

جمع

وزن

جمع وزن عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) برابر با  1بوده و مجموعه امتیاز وزنی عوامل داخلی برابر با  3میباشد.
تحلیلها ی صورت گرفته در زمینه نقاط قوت منطقه آزد تجاری ارس نشان میدهد که قرار گیری در کریدورهای بین
المللی حمل و نقل ( 9کریدور) با امتیاز وزنی  9/34مهمترین نقطه قوت بوده و به ترتیب ،برخورداری از زیرساختهای
توسعه فعالیتهای بازرگانی با امتیاز وزنی  9/42و ایفای نقشهای متفاوت فرهنگی  -اجتماعی با گرفتن امتیاز وزنی
 9/41دومین و سومین نقاط قوت می باشند .متوسط بودن شاخص سرمایه انسانی در منطقه با امتیاز وزنی  9/99و اراطه
محصوالت دستی و سنت ی اقوام گوناگون کشور در بازارچه های منطقه با امتیاز وزنی  9/91کم اهمیت ترین نقطه قوت
منطقه تعیین شده است (جدول .)1
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جدول  : 7تجزیه و تحلیل نقاط قوت منطقه آزاد تجاری ارس در مسیر شکل گیری شهر خالق
رتبه بندی

امتیاز

(درجه بندی)

وزنی

 .S1خدمات و تسهیالت فرهنگی (تئاتر ،کنسرت ،سینما ،گالریهای هنر)

9/92

2

9/19

 .S2قرار گیری در کریدورهای بین المللی حمل و نقل ( 9کریدور)
 . S3ایفای نقشهای متفاوت فرهنگی  -اجتماعی
 .S4تعبیه کاربرهای جذاب و فعال در فضاهای همگانی

9/91
9/91
9/99

2
3
4

9/34
9/41
9/19

 .S5بهره مندی نسبی از شبکههای زیربنایی (از جمله خطوط نفت و گاز و غیره)
 .S6مشارکت فعال و خالق گروههای اجتماعی و اقتصادی در منطقه
 .S7سابقه ی تاریخی مرکزیت تجاری منطقه

9/92
9/99
9/92

3
2
4

9/14
9/49
9/91

 .S8برخورداری از زیرساخت های توسعه فعالیت های بازرگانی
 .S9اراطه محصوالت دستی و سنتی اقوام گوناگون کشور در بازارچه های منطقه
 .S10متوسط بودن شاخص سرمایه انسانی در منطقه

9/99
9/92
9/93

2
4
4

9/42
9/91
9/99

جمع

9/9

-

1/91

نقاط قوت

وزن

مهمترین نقطه ضعف منطقه آزاد تجاری ارس د ر مسیر حرکت به سوی معیارهای شهرخالق ،کم توجهی به حوزههای
فرهنگی و اجتماعی با امتیاز وزنی  9/41است که در بین سایر نقاط بیشترین امتیاز را کسب کرده است و بعد از آن عدم
استفاده مناسب از ظرفیت های کشاورزی و صنعتی منطقه با امتیاز  9/11قرار دارد که در جایگاه دوم جای میگیرد .در
نهایت محدودیت دسترسی به فن آوری ارتباطی و اطالعاتی و هم چنین عدم سرمایه گذاری مناسب در عرصه صنایع
خالق با امتیاز وزنی  9/19قرار دارند (جدول .)1
جدول  .2تجزیه و تحلیل نقاط ضعف منطقه آزاد تجاری ارس در مسیر شکل گیری شهر خالق
رتبه بندی

امتیاز

(درجه بندی)

وزنی

 .W 1عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی منطقه

9/99
9/99
9/91

3
3
3

9/11
9/19
9/41

 .W 4محدودیت دسترسی به فن آوری ارتباطی و اطالعاتی
 .W 5مرمت نشدن بناهای تاریخی موجود در منطقه
 .W 6عدم سرمایه گذاری مناسب در عرصه صنایع خالق

9/92
9/99
9/92

2
4
2

9/19
9/19
9/19

 .W 7پایین بودن مشارکت مردمی
 .W 8خدمات تفریحی ضعیف (مانند جشنوارهها)
 .W 9قرار گرفتن منطقه در کمربند فقر و محرومیت

9/91
9/92
9/93

4
3
4

9/12
9/14
9/99

 .W 10کمبود و توزیع نامناسب فرصتهای اشتغال
جمع

9/99
9/9

3
-

9/19
1/23

نقاط ضعف

 .W 2توجه صرف بر حوزه تجاری  -صنعتی
 .W 3کم توجهی به حوزههای فرهنگی و اجتماعی

وزن

تعیین راهبرد برتر
همان طور که شکل ( )3نشان می دهد ،مجموع امتیاز وزنی عوامل درونی در خط افقی و مجموع امتیاز وزنی عوامل
بیرونی در خط عمودی قرار می گیرد و بعد محل برخورد این ها ،استراتژی بهینه را نشان میدهد .مجموع امتیاز وزنی
عوامل درونی  3است و مجموع امتیاز وزنی عوامل بیرونی  3/30به دست آمده است .بر طبق نتیجه بدست آمده ،توجه به
ارزیابی ها و تحلیل هایی که با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس ارزیابی این تکنیک صورت گرفت ،در مرحله ترسیم

50

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،سال یاز دهم ،شماره  ،37زمستان 5331

مختصات ،بیشترین کشیدگی به هر سمت که باشد ،استراتژی در آن سمت می باشد .در نتیجه با توجه به اینکه کشیدگی
به طرف راهبرد  SOاست ،مت مرکز شدن بر روی نقاط قوت و فرصت ها جهت توسعه خالق منطقه ،موفقیت آمیز خواهد
بود .بنابراین می توان گفت که بهترین استراتژی و راهبرد برای این پژوهش ،راهبرد تهاجمی است.

شکل  .3ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدامات استراتژیک

تدوین راهبردها
راهبردها برای دست یا بی به موقعیتی مطلوب تر تدوین می شوند .تدوین راهبردها ،براساس ترکیب چهار عامل دخیل در
مدل برنامه ریزی راهبردی صورت می گیرد که البته در جریان عمل ،برخی از راهبردها با یکدیگر هم پوشانی داشته یا به
طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند .در واقع ،بر حسب وضعیت مورد مطالعه ،چهار دسته راهبرد را که
از نظر درجه کنشگری متفاوت هستند ،میتوان تدوین کرد:
 .1راهبردهای ( SOراهبردهای تهاجمی) :با بهره گیری از قو ت ها ،درصدد بهره برداری از فرصتها است.
 .4راهبردهای ( STراهبردهای تنوع) :برای دوری از تهدیدها ،از نقاط قوت استفاده میکند.
 .3راهبردهای ( WOراهبردهای بازنگری) :با بهره جستن از فرصت ها ،نقاط ضعف را کاهش میدهد.
 .2راهبردهای ( WTراهبردهای تدافعی) :نقاط ض عف را کاهش و از تهدیدها دوری میکند ( Pourahmad et al.,
 .)2013: 10-9اکنون با توجه به مطالعات وضع موجود و با استنتاج از بررسی های موردی ،برای منطقه آزاد تجاری
ارس و تحرک بخشیدن به رشد و توسعه آن مطابق با شاخص های شهر خالق ،راهبردها ی جامع و واقع بینانه پیشنهاد
میشود .همان طور که شکل ( )3نشان میدهد ،سنگینی عوامل در بردار  SOمتمر کز است .هم چنین با توجه به نتایج
جداول تجزیه و تحلیل عوامل درونی و خارجی و اهداف کالنی که برای محدوده شناسایی شدهاند ،راهبردهایی برای
توسعه منطقه آزاد تجاری در زمینه های خالق و نوآوری اراطه می شود که مبتنی بر بخش های چهارگانه تکنیک سوات
است.
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جدول  .3راهب ردهای تدوین شده برای منطقه آزاد تجاری ارس در مسیر شکل گیری شهر خالق
راهبردهای تهاجمی )(SO

راهبردهای تنوع )(ST

 .SO1تقویت و ارتقاء جایگاه حمل و نقل متنوع منطقه آزاد ارس از طریق
احداث فرودگاه بین المللی جلفا ،شروع به کار نمودن مجدد راه آهن جلفا-
مسکو ،قایق رانی در سواحل ارس و حمل و نقل زمینی موجود

 .ST 1فراهم سازی بسترهای الزم جهت استفاده مؤثر از ظرفیت نمایشگاه
بین المللی تجاری و صنعتی تبریز

).(S2, O5, O7

 .SO2استفاده از توانایی دانشگاهها و مراکز علمی همکار مانند دانشگاه
تهران ،دانشگاه تبریز ،پردیس بین المللی ارس ،دانشگاه ع لوم پزشکی تبریز
جهت انجام پروژه های خالقیت محور و در نتیجه جذب طبقه خالق در سط
منطقه
)(S3, S10, O4, O5, O9

 .SO3ایجاد و مکانیابی سایتهای گردشگری در سواحل ارس بخصوص در
سواحل سدهای خداآفرین و ارتقای جایگاه آن
)(S4, O2, O8, O10

 .SO4تقویت موقعیت راهبردی استان آذربایجان شرقی (دارا بودن حدود
 199واحد صنعتی متفاوت و پتانسیل تولید ویژه د ر حوزه فرش ،کشاورزی،
معدن ،صنعت و برخورداری از بازارهای چهارگانه تبریز)
)(S2, S5, S8, O1, O5, O3

 .SO5بهره مندی مطلوب از مزیتهای منحصر به فرد منطقه آزاد ارس
نسبت به سایر مناطق آزاد ایران که دسترسی به بازارهای اقتصادی اروپا و
داشتن مرز زمینی فعال با کشور خ ارجی نمونه بارز آن است ).(S9, O9

)(S1, S6, S7, T2, T3

 .ST 2برگزاری کارگاه های خالقیت و کارآفرینی در زمینه هنرهای بومی و
صنایع دستی در جلفا ،خداآفرین ،نوردوز و قلی بیگلو
)(S8, S9, T6, T8

 .ST 3اولویت بخشیدن به ابعاد خالق در بخشهای فن اوری ،تجاری ،تولیدی
و مانند اینها جهت مقابله با تأثیرات منفی ایجاد منطقه آزاد ماکو و مناطق
ویژه اقتصادی سهالن در مجاورت تبریز و سلماس
)(S3, S6, S8, T7, T3

 .ST 4استفاده مناسب از ظرفیتهای تنوع فرهنگی منطقه آزاد ارس (حضور
و همجواری با اقوام و ملیتهای گوناگون مانند آذربایجان ،گرجستان،
ارمنستان و غیره)
)(S1, S3, T6, T8

 .ST 5توسعه ظرفیت خالقیت در کلیه سطوح آموزش از طریق برنامه های
آموزشی خالقانه در منطقه آزاد ارس
)(S10, T9, T3

راهبردهای ب ازنگری )(WO

راهبردهای تدافعی )(WT

 .WO1ایجاد کاربریهای متنوع و جراذب گرروههرای مختلرف اجتمراعی در
منطقه آزاد ارس

 .WT 1جذب صنایع خالق و سرمایه گذاریهای ملی و خارجی جهت رقابت
پذیر و جذاب ساختن منطقه آزاد ارس نسبت به مناطق آزاد رقیب در مقیاس
منطقه ای (ایجاد منطقه آزاد در بند ر راهبردی پوتی با همکاری امارتیها و
ایجاد منطقه آزاد در جمهوری خودمختار نخجوان)

)(W5, W8, O5, O8

 .WO2تالش برای شناساندن و توسعه مکانها و فضاهای طبیعی ،فرهنگی
و تاریخی در راستای ایجاد جذابیت محیطی در منطقه آزاد ارس؛ (مانند ق لعه
عباس میرزا ،حمام کردشت ،خانههای قدیمی ،پلهای تاریخی خداآفرین،
منطقه حفاظت شده کیامکی و غیره)

)(W9, W6, W2, T2, T3

 .WT 2بهره مندی از موقعیت دسترسی آسان و سریع به شهرهای صنعتی
(تبریز ،ارومیه) نسبت به سایر مناطق آزاد کشور (چاه بهار ،قشم ،کیش)

)(W3, W2, O6

)(W1,W4, T4, T10

 .WO3کاهش ناسازگاری فرهنگی ناشی از جذب جمعیت خارجی و داخلی برا
تأکید بر اشتراکات فرهنگی و از طریق تغییرر زمران ترراکم جمعیرت از ایرام
تعطیالت نورزوی و تابستانی در تمام سال

 .WT 3همکاری و تبادل همه جانبه با بازارهای هدف در واحدهای سیاسی
همجوار (آذربایجان ،جمهوری خودمختار نخجوان ،ارمنستان ،گرجستان)

)(W1,W3, O1, O2

 .WO4تسریع روند آماده سازی فرودگاه با عملکرد فرامنطقه ای جلفا جهت
رفع مساطل ارتباطی و دسترسی
)(W6, O1, O7, O10

 .WO5به کارگیری م شارکت مردمی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه
شهری و منطقهای مانند طرحهای عمرانی (طرح جامع حمل و نقل منطقه
آزاد ارس ،استراتژی توسعه شهری جلفا ،طرح جامع شهرهای منطقه)،
تفریحی (احداث پارکها) ،تجاری (بازارچههای مرزی)
)(W10, W4, O3, O6

)(W10, W4, T9, T10

 .WT 4تشکیل سازمانهای غیر دولتی برای مشارکت شهروندان در
رسیدگی به اداره امور شهری و جلوگیری از بروز ناامنی و ناهنجاری و
بزهکاری در سط منطقه )(W7, W9, T6, T8
 .WT 5کارآمد ساختن استفاده از امکانات و ظرفیتهای پسکرانه سرزمین
اصلی در حوزه مخابرات ،مالی (بانکداری ،بیمه و بورس) ،بازرگانی (خدمات
حرفه ای ،حقوقی ،حسابداری) ،حمل و نقل و آموزش
)(W1, W2, W6, T1
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نتیجهگیری
پرداختن به اصول و معیارهای شهرهای خالق در مناطق آزاد هنوز نیازمند پژوهش بسیار است؛ پژوهش حاضر با هدف
بررسی قابلیت های منطقه آزاد تجاری ارس در راستای دستیابی به شهر خالق ،به تحلیل نقاط قوّت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها پرداخته است .با توجه به بخش مالحضات نظری و هم چنین شرایط موجود منطقه آزاد تجاری ارس ،ابعاد
مختلف شهر خالق در مهمترین نقاط شهری آن (شهر جلفا  -خدآفرین) از تالقی قابلیت ها و محدودیت ها در چهارچوب
مدل سوات بیان شد .آن چه از بررسی و تحلیل جنبههای گوناگون این منطقه حاصل شد ،بیانگر این نکته است که
منطقه آزاد ت جاری ارس دارای نقاط قوت و فرصت های بیشتری نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها میباشد .اما این منطقه
با وجود داشتن قابلیت ها و زیرساخت های اساسی و هم چنین برخورداری از استراتژی تهاجمی ،هنوز با شرایط مهم و
ضروری یک شهر خالق فاصله زیادی دارد .در واقع ،برنامهریزی های صورت گرفته در منطقه آزاد تجاری ارس متناسب
با معیارهای شهر خالق نبوده است.
نتایج نشان مید هد منطقه آزاد تجاری ارس در شاخص های برخورداری از سیستم های حمل و نقل متنوع ،مراکز علمی
و آموزشی ،جاذبه های توریستی فراون و موقعیت مکانی جذاب وضعیت مطلوبی دارد ولی شاخص های برگزاری فستیوال
های فرهنگی ،هنری و ورزشی در شرایط نامطلوبی قرا ر دارد که برطرف نمودن این کاستی ها موجب ارتقای جایگاه طبقه
خالق در منطقه می شود و زمینه برای شکل گیری شهر خالق فراهم میشود .از مهمترین موارد نامطلوب شاخص
فرهنگی و هنری در محدوده مورد مطالعه ،پایین بودن تعداد هنرمندان ،هزینه های تحقیق و توسعه فرهنگی و هنری،
تعداد سینماها ،فرهنگسرا و رویدادهای هنری می باشد .ذکر این نکته ض روری است که کانون اغلب استراتژی ها و برنامه
ریزها برای تبدیل شدن به شهر خالق ،تحکیم و تقویت فعالیت های هنری و فرهنگی مانند پشتیبانی از هنر و هنرمندان
و زیرساخت های نهادی مورد نیاز می باشد .اینجاست که بر اساس رویکردهای شهر خالق و با یک نگاه واقع بینانه به دور
از هر گونه ایدهآل اندیشی به نتایج تجز یه و تحلیل داده های تحقیق در می یابیم که یک الگوی توسعه ای با در نظر
گرفتن شرایط منط قه و با هدف بالفعل کردن پتانسیل های شهر خالق تدوین شود .از بررسی تسهیالت و زیرساختهای
تفریحی ،چنین استنباط می شود ،که این عناصر در سط قابل قبولی قرار ندارند ،در حالی که وجود این عناصر از عوامل
اصلی ایجاد و توسعه شهر خالق است.
مطالعه شرایط منطقه در قالب استرات ژهای چهارگانه تدوین شده با شاخص های شهر خالق بیانگر این نکته است که
شرایط موجود در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی ارس در مقایسه با اغلب شهرها ،میتواند زمینه ساز حضور طبقه خالق و
رونق صنا یع خالق باشد؛ چرا که این منطقه دارای پتانسیلهای زیادی برای بروز خالقیت است و میتواند سرمایههای
انسانی خالق را جذب کرده و حف نماید .این مسأله با متغیرهایی گوناگونی در ارتباط است که از جمله آن میتوان به
وجود ظرفیت های متنوع فرهنگی ،علمی ،اقتصادی ،اجتما عی ،تکنولوژیکی ،حمل و نقل ،گردشگری و امکانات طبیعی در
منطقه آزاد تجاری ارس اشاره نمود .با توجه به اینکه منطقه آزاد تجاری ارس با اقوام و کشورهای مختلفی همجوار است
و درطو ل سال از این نواحی جمعیت جدب می کند (ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان ،ترکیه ،و اقوام ایرانی ) ،تنوع اجتماعی
و ذوب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصها ی شهر خالق ظهور کرده و گسترش می یابد .در زمینه جذب
طرفداران محیط زیست منطقه آزاد تجاری ارس ظرفیت گستردهای دا رد؛ قرار گرفتن بکرترین بخش جنگل های ارسباران
به عنوان مرکز زیست کره جهان در شهرستان خداآفرین ،منطقه حفاظت شده کیامکی (کمچی) ،رود ارس و رودخانه
های فراون (سیه رود ،دوزال چای ،قوالن چای ،اوشتوبین چای ،مرداناغوم چای ،کلیبر چای) در محدوده جغرافیایی
منطقه آزاد ارس بر جذابیت محیطی آن میافزاید و ضرورت برنامه ریزی متناسب با معیارهای شهر خالق را نمایان
میسازد.
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از عناصر برجسته فرهنگی دیگر در منطقه آزاد ارس برگزاری ورزش های سنتی و محلی مانند برگزاری مسابقات اسب
سواری عشایر در خداآفرین که د ر اردیبهشت ماه هر سال برگزار میشود و مورد استقبال مناسب نیز واقع میشود که آن
نیز با برخی از ویژگیهای شهر خالق مطابقت دارد .منطقه آزاد تجاری ارس علیرغم توان های موجود در حوزه حمل و
نقل و داشتن موقعیت استراتژیک ،نتوانسته مطابق با شیوه های حمل نقل رایج در شهر های خالق توسعه یابد ،یکی از
مهمترین علل این ناکامی ،وقوع بحران قره باغ و تداوم آن که باعث بهرهگیر ی نامناسب از توان های استراتژیکی و بسته
شدن راه آهن جلفا  -مسکو شده و بدین ترتیب از ظهور نقاط شهری خالقدر منطقه جلوگیری کرده است .سرانجام
میتوان گفت که منطقه آزاد تجاری ارس هر چند در مراحل اولیه توسعه خود است و با کم و کاستی های بسیاری نیز
مواجه است و لی ظرفیت باالیی برای توسعه هر چه بیشتر دارد و میتواند با معیارهای شهر خالق وفق یابد و زمینه ساز
تغییر و تحول منطقهای شود .پیش نهادهایی که برای تحقق قابلیت های توسعه شهر خالق در منطقه آزاد ارس در
چهارچوب نظام اقتصاد ی و ایدطولوژیک حاکم بر ایران میتوان اراطه داد ،به شرح زیر میباشد:
 برگزاری نمایشگاه صنایع دستی (قالی بافی ،جوراب بافی ،فرش ،کفش ،گلیم بافی و لباس های محلی) ،جشنوارههایفرهنگی (جشن های محلی ،موسیقی عاشیقی) در تمام نقاط منطقه آزاد تجاری ارس موجب پویای اقتصادی ،بروز تنوع و
خالقیت میشود که از شاخص های اصلی شهر خالق میباشد.
 مراکز علمی و پژوهشی منطقه آزاد ارس (پردیس بین المللی ارس ،دانشگاه های آزاد خداآفرین ،جلفا ،شرکتهایدانش بنیان می توانند با اراطه طرح و عناوین پژوهشی بر اساس نیازهای پژو هشی ،پیشنهاد ،طراحی و اجراء طرحهای
نوآورانه ،برگزاری نمایشگاه های فناورانه ،مدیریت مطالعات راهبردی و اداره کار گروه توسعه و پژوهش وابسته به دانشگاه
در واحد شهرداری ،برگزاری و مدیریت کنفرانس ها و همایش های علمی (شهری – منطقهای) گامی مؤثری در راستای
ایجاد شهر خالق در منطقه بر دارند.
 تهیه طرح جامع منطقهای و استراتژی توسعه شهری منطقه آزاد تجاری ارس با رویکرد مشارکت مردمی از مهمترینعواملی هستند که میتوانند در شکوفا شدن قابلیت های نهفته در منطقه تأثیر بسزایی داشته باشند و ا ز این طریق شهر
جلفا براساس شاخص های شهر خالق شکل یابد.
 جهت دستیابی به شهر خالق در سط منطقه آزاد تجاری ارس میتوان از قابلیت های توریستی آن نهایت استفاده رابه عمل آورد و به هر یک از بخش های چهارگانه محدوده آزاد تجاری ،کارکرد گردشگری ویژهای را اختصاص داد؛
الف) جلفا :گردشگری مذهبی (کلیسای سنت استپانوس ،امام زاده سید محمد) و تجاری (بازارچه های مرزی)
ب) خداآفرین :گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی (عمارت آینالو)
ج) نوردوز و قلی بیگلو :گردشگری روستایی.
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