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 چکیده

نایع ص خلاق و اجتماعى اقتصادى، هاىپتانسیل کمک ب  بازیابى هدف با یونسهوخلاق  هایشهر شاکه  2110در ساال 

 تیدس صنایع سینما، ادبیات، موسیقی، زمین  یهی از هفت در جهان سراسر از شهر 202. در حال حاضر شدمعرفی  فرهنگى

 ضمن بررسیدر مطالع  حاضر  .هستند مزبور شکه  عضو شناسیخوراک و ایهنرهای رسان  طراحی، ،های مردمیهنر و

شده توسط  خلاص  ارائ  شود. در این راستا با مطالع شناسایی می نیز زمین  خلاق آن ،تکریز برای شهر خلاق شدنپتانسایل 

ن   یونسهو،معرفی شده توسط های شهر خلاق خلاق ثکت شده در یونسهو و شاخص هایشهر یونساهو برای هر یک از

تایج نشود. آوری میهای مورد نیاز برای تکریز جمعداده اسناد ده و با استفاده از بررسیشاهر خلاق شاناسایی ش شااخص

های شاناساایی شده و میزان تاپسیم مساسک  شده حاکی از آن است ک  زمین  صنایع دستی و هنرهای بررسای شااخص

 های آموزشزیرساختهای هنری و ، صاادرات، زیرسااختهای ذخایر فرهنگی، حمایت مالیمردمی از لساظ شااخص

 زمین ریز در تک. در مجموع بر اساس نتایج این تسقیق است تری قرار گرفت در وضاعیت مطلو  هاساایر زمین نساکت ب  

 اغلب کزاز این روی تمرباشد. صنایع دستی و هنرهای مردمی دارای بیشترین پتاسیل برای معرفی ب  عنوان شهر خلاق می

انش درویدادهای فرهنگی و  تقویت بایساتی در راستای در زمین  مزبورخلاق  ب  شاهر دساتیابی برای هابرنام  و راهکردها

های موزه فرش و و تهمیل پروژه های موقتا و بازارچ هافزایش برگزاری نمایشگاه توان بامی. از جمل  باشاد آموختگان

 ترغیب مردم ب  سمت آموزش و جذ  دانشجو و هنرآموز نیز شد.دستی، ب   ضمن شناساندن صنایع، شهر صنایع دستی

 های شهر خلاق، مدل تاپسیم، تکریزشهر خلاق، شاخص :هاواژهکلید
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 مقدمه .2

 ایجاد را جدیدی هایایده تعاملات، و شااوندمی نمایان آنها در هافرهنگ ک  هسااتند هاییمهان شااهرها اغلب

 هایفعالیت آن در ک  اساات شااهری مجموع  یک نیز خلاق شااهر (.00.، ص0991، 2و بیانچی 0)لاندری. کنندمی

 رایب جذا  فرهنگی هایزیرساااخت و اجتماعی پتانساایل و همچنین دارای هسااتند شااهر اقتصاااد از بخشاای فرهنگی

 .است گذاران سرمای 

تلاشای برای بازساازی شهر در سطج جهانی بود. اما شروع  میلادی0991ده  در ایااااده شاااااهر خاااالاق ظهور 

 میران سااانجش برای (.22.، ص0990 ان،قراگوزلو و همهار انی)رضاااائگردد بر می 0991تر این ایده ب  ده  عمومی

شااهر  خلاقیت ارزیابی را برای کلیدی شاااخص ده لاندریاساات.  شااده ارائ  مختلفی هایشاااخص شااهرها، خلاقیت

 و 0تسمل اعتماد، ،9بودن باز -9 ساارزندگی تنوع و تمایز، -2عمومی  و ساایاساای چارچو  -0کند: می شااناسااایی

 چشم و استعداد توسع  -2چشم انداز استراتژیک  و چابهی رهکری، -1نوآوری  و اکتشااف کارآفرینی، -0دساترسای 

 و بودن ایحرف  -01رفاه  و زندگی قابلیت - 9 مهان و مهان سااازی -9شااکه   و اتصااال ارتکاطات، -2یادگیری  انداز

 (.  022-020.، ص2100اثربخشی )لاندری، 

 دانشاامندان، شااامل ،خلاق نام طکق  ب  جدیدی اجتماعی طکق  ظهور فلوریدا مانند پردازانی نظری  از سااوی دیگر

فرهنگی  هایچهره جامع ، رهکری ،معماران و طراحان بازیگران، هنرمندان، رمان نویسان، و شااعران دانشاگاه، اساتادان

 ار خلاق و جدید افراد ک  مراکزی هستند شهری، هایمهان ویژه ب  ها،مهان ک  کنندمی ادعا تشاریج و را نویساندگان و

و فلوریدا،  20.، ص2102و همهاران،  1گدهند )لن ترویج مسلی اقتصااادی توسااع  برای را نوآوری تا کنندمی جذ 

 (.  29-2.، ص2112

 بازآفرینی برای نوآوری و فرهنگ ترویج و خلاق هنرهای پرورش معاصاار را شااهرهای ، نیز هدف2ساااساااکی

در امور و  شااهروندان ( مشااارکت0دساات   را در شااش ظهور شااهر خلاق برای داند و عناصاار ضااروریمی اقتصااادی

 هایعالیتف ( حمایت9کالا و خدمات  فراغت کافی، قیمت معقول درآمد، اوقات ب  ( دسااترساای2خلاقان   هایفعالیت

 حفظ جهت مسیطی سیاست یک ( داشتن0ها ها، مدارس، تئاترها و کتابخان دانشگاه شاهر توسط و علمی هنری خلاق

وپایدار و  خلاق از منطق  منظور حمایت در شااهر ب  متوازن اقتصااادی پای  ( وجود1مسیطی  و زیساات تاریخی میراث

و  نعتیص سیاست با فرهنگی یهپارچ  خلاق، سیاست یهپارچ  شهری هایازسایاست متشاهل شاهرخلاق ( مدیریت2

 (.01-02.، ص2100است )ساساکی،  کرده بندیعمومی، طکق  مالی دموکراتیک مدیریت تست مسیطی سیاست

                                                           
1. Landry 
2. Bianchini 

 پنهان کردن چیزی وجود ندارد. در سعی آن در انجام رفتاری، بطوریه  چیزی یا . گفتن 9
 باشد. مخالف آنها با آنه  بدون غیره است و زندگی شیوه دیگران، عقاید پذیرفتن ب  مایل ک  فردی . نگرش0 

5. Leng  

6  . Sasaki 
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. کنند یم تمرکز خود شهری توسع  در اصلی عنصر یک عنوان ب  خلاقیت بر شاهرها از بیشاتری از این روی تعداد

 شدر برای مهم عامل یک عنوان ب  و است مشاارکت توساع  و دانش گذاری اشاتراک ب  برای فرآیندی ساازیشاکه 

   .(09 ، ص2102، 0)گاتن شودمی گرفت  نظر در اقتصادی

 (9UCCN) خلاق یونسهو هایشهر شکه  2110در سال  2متسد ملل ساازمان فرهنگی و علمی آموزشای، ساازمان

)بیاینی   وونسااهی)کرد  معرفی صاانایع فرهنگى خلاق و اجتماعى اقتصااادى، هاىپتانساایل هدف کمک ب  بازیابى را با

گذاران و عضااویت در شااکه  مزبور ب  عنوان ابزاری برای برندسااازی و جذ  ساارمای (. 0، ص.2102 ،ماموریت(

 ،2121در سال شود. های همهاری اساتفاده میتر براسااس نتایج مثثر از طریق فعالیتگردشاگران و ایجاد هویت قوی

رهای هن و دستی صنایع سینما، ادبیات، موسیقی، زمین  یهی از هفت در جهان شاهرهای مختلف ساراسارشاهر از  202

ب  طریق مختلف از پتانسیل خلاقان   شکه  مزبور هستند و عضو شاناسایخوراک و ایهنرهای رساان  طراحی، مردمی،

 از استفاده عضاویت خود در شاکه  مزبور نیاز ب  توجی  شاهرها برای .(0.ص ،2109 ونساهو،ی)کنند خود اساتفاده می

 ها هستند.خودشان در هر یک از زمین  از بیشتر معیارهای ارائ  با یا و شده زیر ذکر معیارهای

 ادبیات

 انتشارات کمیت کیفیت و 

 خارجی و داخلی ادبیات ب  توج  با آموزشی هایبرنام  کمیت و کیفیت   

 کنندمی ایفا اییهپارچ  نقش شعر یا  و درام ادبیات، آن در ک  مسیطی 

  خارجی و داخلی ادبیات ترویج هدف با هاجشنواره و ادبی رویدادهای میزبانی در تجرب 

  خصوصی یا عمومی فرهنگی مراکز و هافروشی کتا  ها،کتابخان   

 ادبی آثار ترجم  برای انتشاراتی بخش فعال تلاش   

 ادبی مسصولات بازار تقویت و آثار تکلیغ درها رسان  فعال مشارکت. 

 سینما

 فیلم استودیوهای مثال عنوان ب  سینما، ب  مربوط مهم هایزیرساخت 

 هافیلم سازی تجاری و توزیع تولید، ب  شده اثکات یا پیوست  پیوندهای 

  نمایش فیلم و هایجشنواره میزبانی در تجرب   

 المللیبین و ایمنطق  مسلی، سطج در همهاری ابتهارات 

 فیلم موسسات یا و خصوصی هایمجموع  ها،موزه آرشیو، قالب در میراث فیلم 

  آموزشی مراکز و سازیفیلم هایمدرس 

 خارجی هایفیلم در دانش گذاری اشتراک ب  تشویق برای ابتهارات. 

                                                           
1. Gathen 

2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

3. UNESCO Creative Cities Network 
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 موسیقی

 موسیقی فعالیت و ایجاد شده شناخت  مراکز 

  المللیبین یا ملی سطج در موسیقی هایجشنواره میزبانی در تجرب 

  آن اشهال تمام در موسیقی صنعت توسع 

 موسیقی  هایسالن و مدارس 

 دیگر کشورهای از موسیقی خاص ژانرهای ب  یافت  اختصاص المللیبین یا داخلی هایسیستم 

 موسیقی ب  دادن گوش و تمرین برای فرهنگی فضاهای 

 مردمی هایهنر و دستی صنایع

 عامیان  هنر یا و دستی صنایع از خاص نوع یک در مدت طولانی سنت 

 عامیان  هنر و دستی صنایع معاصر تولید 

 مسلی هنرمندان و دستی صنایع سازندگان شدید حضور 

 دستی صنایع با مرتکط آموزشی مراکز   

 غیره و هابازار ها،نمایشگاه ها،جشنواره 

 ها موزه مثال عنوان ب  مسلی، هنرهای و دستی صنایع ب  مربوط زیرساخت 

 طراحی

 طراحی صنعت تاسیم 

 ،تاریخی بناهای شهری و ریزیبرنام  معماری 

 طراحی تسقیقاتی مراکز و مدارس طراحی 

 ملی سطج در مداوم فعالیت با طراحان و سازندگان گروه تمرین کنندگان 

  طراحی ب  شده داده اختصاص هاینمایشگاه و میزبانی رویدادها در تجرب 

 شهری شرایط و مسلی مواد از استفاده برای شهر ریزانبرنام  و مسلی طراحان برای فرصت   

 جواهرات منسوجات، و مد معماری، مثال عنوان ب  شده، طراحی خلاق صنایع   

   یارسانه یهنرها

  دیجیتالی تهنولوژی وسیل  ب  خلاق و فرهنگی صنایع توسع 

 شهری زندگی بهکود در جهت موفق هنرهای ادغام 

 مدنی جامع  مشارکت دنکال ب  الهترونیهی هنر هایشهل رشد 

 دیجیتال هایتهنولوژی توسع  طریق از فرهنگ ب  ترگسترده دسترسی 

  رسان  هنرمندان برای استودیویی فضاهای دیگر و اقامت هایبرنام 
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 خوراک شناسی

 است شهری منطق  مشخص  ک  خوراک شناسی 

  سرآشپزها یا و سنتی هایرستوران با مجلل جامع 

 سنتی پز و پخت در استفاده مورد مسلی مواد 

 ،اندتغییر نهرده تهنولوژیهی و صنعتی با پیشرفت ک  سنتی آشپزی هایشیوه دانش مسلی 

 سنتی غذایی مواد بازار   

 جوایز و مسابقات ها،جشنواره میزبانی   

 مسلی مسصولات ارتقاء و زیست مسیط ب  احترام 

 یزیست تنوع از حفاظت هایبرنام  تدوین و آموزشی مثساساات در ذی تغ ارتقاء عمومی، عزت پرورش 

 .آشپزی مدارس آموزشی هایبرنام  در

ا ب یکاربرد یهاتمام برنام  .تواند اقدام کنددر جهت عضااو شاادن در شااکه  مزبور تنها در یک زمین  می هر شااهر

 نییدر مورد تع یینها می. تصاامشااوندمیارسااال  نیتا زمان مع لیمیا قیاز طرو  یاسااتفاده از فرم درخواساات رساام

توسط  یو مشاوره خارج ونسهویپم از مشورت با متخصصان  ونسهویکل  ریمد ل یب  وسا ونساهویخلاق  یشاهرها

های در هر یک از زمین عضو  یاشااهره نیکارشاناساان مساتقل و همچن گریو د انیدانشاگاه ،یردولتیغ یهاساازمان

، 2109ی(، کاربرد یبرنام  ها یبرا ونسهویخلاق  یفراخوان شکه  شکه  شهرها)یونسهو ) شاودیارائ  م شاکه  مزبور

 .(9-2.ص

 رایندف در اصاالی بازیگران عنوان ب  شااهرها نقش و پایدار توسااع  و خلاقیت فرهنگ، میان از سااوی دیگر پیوند

 پایدار وسع ت المللیبین برنام  توساط فرهنگ ارزش .اندشاده ادغام المللیبین توساع  هایبرنام  در تدریج ب  توساع ،

 شااده شااناخت  رساامیت ب  ،(پایدار و مقاوم امن، فراگیر، شااهرهای ایجاد) پایدار توسااع  00هدف  تمرکز بر با ،2191

 اهداف ب  دستیابی ب  کمکشکه  شهرهای خلاق یونسهو  اصالی نقش .(21.، ص2102، 2و اساهوگلوند 0)لاون اسات

 .استاصلی  منکع عنوان ب  خلاقیت از استفاده با ملل سازمان پایدار توسع 

. کنند بررساای را خود موقعیت مرتکا باید بزرگ و کوچک شااهرهای هم  جدید، جهانی پویایی این بدین ترتیب در

را  خود هایدارایی فهر کنند و خود مشااهلات و هابا ابتهار ب  فرصاات تا کشاادمی چالش ب  را شااهرها موضااوعاین 

گی ویژ چیست؟ من هویت روم؟می کجا ؟هستم کسای چ : بپرساند خود از باید کنند. در این راساتا شاهرهابررسای 

 چیست؟ من دارایی و من مورد در مشخص

از  یخلاق انجام شده است ک  در ادام  ب  تعداد مسدود یشاهرها ن یدر زم یامطالعات گساترده ریاخ یهادر ساال

 مزبور اشاره شده است. ن یدر زم یو خارج یمطالعات داخل

                                                           
1. Laven 

2. Skoglund 
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 از اسااتفاده با ک  داد، قرار بررساای را مورد کانازاوا شااهر در خلاق شااهر ساایاساات ایمقال  ( در2102) 0کاکیوچی

 ب  را دستی یعصنا خلاق شهر استراتژی دساتی، صانایع سانتی صانایع مجدد احیای برای طراحی پیشارفت  هایقابلیت

 چنین فتا کردن متوقف ک  دهدمی نشااان بازار بر مکتنی متعارف تسلیل و تجزی  .اساات گرفت  پیش در رساامی طور

 نتیس صنایع ارتقا دیگر، طرف از. اسات دشاوار بسایار دهندمی دسات از را خود رقابت پیوسات  طور ب  ک  صانایعی

 صنایع از قیممست غیر طور ب  و کندمی کمک شهر یک جذابیت افزایش ب  سازیظرفیت اقدامات سایر و دساتی صانایع

 .کندمی پشتیکانی فرهنگی گردشگری جمل  از خدماتی

 س یقابا استفاده از م ی. وپردازدیشهر خلاق م کیشادن ب   لیمه  در تکد لیپتانسا یی( ب  شاناساا2102) 2یالمود

 دهینام CREATIVEک   یدیشااهر خلاق مدل جد یهاخلاق و شاااخص یشااهرها اتیحاصاال از تجرب جیعناصاار را

 ع مطال"ر ب یمکتن یفیک قیبا اسااتفاده از روش تسق ی. وشااهر خلاق دارد را ارائ  داد اتیبا ادب یو ارتکاط قو شااودیم

و کارشاناساان مسائول توساع  شهر مقدس مه  ب   انیدانشاگاه نفعان،یبا ذ یسااختار م ین یهااز مصااحک  "9یمورد

ت مشااارک نییسااطج پا رغمیعلک  مه   دهدینشااان م قیتسق نیا یهاافت ی. نمود اسااتفادهها داده یعنوان منکع اصاال

 خلاقان  استسی و شهر خلاق و با منابع منسصر ب  فرد است کیشادن ب   لیتکد یبرا ییبالا ییتوانا یشاهروندان، دارا

 یک ب  ودند،ب وابساات  تولید ب  عمدتا ک  قکلی رشااد هایمدل تغییر ب  و داده ارتقا را فرهنگی هایدارایی تواندمی شااهر

 .کند کمک پایدار و گرا خدمات مدل

 انگاره یرتأثای با اسااتفاده از رویهرد توصاایفی، تسلیلی و همکسااتگی، ( در مقال 0992عاطفی و حاتمی علمداری )

اند. جامع  آماری مطالع  آنها کلان شااهر تکریز را مورد بررساای قرار داده اجتماعی و اقتصااادی پویش در خلاق شااهر

 -ریزی شاهر در شاهر تکریز بوده اسات. جهت سنجش متغیرهای شهر خلاق و پویش اقتصادی ام صااحب نظران برن

های میدانی و اساانادی ها از روشآوری دادهای در شااهر تکریز و ب  منظور جمعگیری خوشاا اجتماعی از روش نمون 

در وضااعیت بهتر و  20/1اند. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن اساات ک  متغیر نوآوری با میانگین رتک  کرده اسااتفاده

در وضاااعیت  29/9مسااااعدتری نساااکت ب  ساااایر متغیرهای شاااهر خلاق قرار دارد و متغیر رهکری با میانگین رتک  

ها اخصج آزمون تی ک  ب  وضعیت کلی شتری نساکت ب  سایر متغیرهای شهر خلاق شهر تکریز قرار دارد. نتایضاعیف

. نتایج اندتر از متوسط ارزیابی شدههای شهر خلاق در وضعیت ضعیف و پاییناشااره دارد نشاان داد ک  کلی  شااخص

درصد تغییرات پویش اقتصادی  1/99دهد بیان کننده این است ک  آزمون رگرسایون ک  ارتکاط بین متغیرها را نشاان می

ارای گردد. بطوری ک  متغیر کیفیت زندگی دهای شااهر خلاق تکیین میمثلف تکریز توسااط تغییر در اجتماعی شااهر  –

 اند.اجتماعی –بر پویش اقتصادی  تأثیرو متغیر رهکری دارای کمترین  تأثیربیشترین 

                                                           
1  . Kakiuchi 

2. Alamoudy 

3. Case Study 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877916615300072#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877916615300072#!
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پرداختند.  برای شهر تهران خلاقتاااادوین الگوی مطلو  شهر ( در جهت 0992زنگن  شهرکی و فتوحی مهربانی )

 1شاااخص در  29ای و اسااتفاده از نظرات خکرگان در قالب روش دلفی، های کتابخان آوری دادهدر این راسااتا با جمع

دن جهت ش ، امهانات مسیطی، تنوع و تساامج، فناوری، تسقیق و توساع  و جهانیخلاقمثلف  سارمای  انساانی و طکق  

و  خلاقصانایع "، " خلاقطکقا  "سا  راهکارد همچنین  .یاداسااتخرا  گرد خلاقحرکت تهران باا  ساامت شااهر 

 تأثیرمزبور  مثلف  1د ک  در تهااااران شناسااااایی گردیاااا خلاقجهت تسقق شهر  "خلاقگردشگری "و  "بنیان دانش

های شهر خلاق از جمل  استعدادهای با توج  ب  اینه  تکریز دارای پیش شرط .مساتقیمی در تسقق این س  راهکرد دارند

 عنوان  ب تواندمی خلاق، شهر قالب در تکریز شاهر کردن مطرح باشاد. بنابراینمتنوع و فضااهای شاهری و امهانات می

  ک شودمی بررسی حاضر مطالع  در روی این از. کند عمل شاهری توساع  جهت در هاظرفیت از اساتفاده برای اهرمی

 شناسایی نآ خلاقیت زمین  پتانسیل داشاتن صاورت در و ن  یا اسات شادن خلاق شاهر برای پتانسایل دارای تکریز آیا

نهت  حائز اهمیت در فرایند پژوهش حاضار این اسات ک  شاکه  شاهرهای خلاق یونهسو دارای هفت زمین  . شاودمی

 ظراتن دارای معمولاً خویش تجرب  و مهارت ،دانش ب  توج  باباشاد ک  هر تصامیم گیرنده و متخصاصی مختلف می

روی در این  از این در جهت معرفی زمین  شاهر خلاق هستند. گیریتصامیم کلی نتایج در مختلفی اتتأثیر و گوناگون

های شااهر خلاق معرفی شااده توسط یونسهو، شاهر خلاق ثکت شاده در یونساهو و شااخص 202مطالع  با بررسای 

 های مربوطداده مشارکتی هداتمشا و اسناد با استفاده از بررسی شود. در ادام های شاهر خلاق شاناسایی میشااخص

گیری چند شاخص  و آوری شده و در نهایت با اتخاذ رویهرد تصمیمهای شاهر خلاق شاناسایی شده جمعب  شااخص

ر جهت ب  ثکت توان دبا شناسایی زمین  خلاقیت شهر تکریز میشاود. روش تاپسایم زمین  خلاق شاهر تکریز معرفی می

شهرهای  در زمین  شناسایی شده یا ارائ  راههارهایی برای ب  ثکت رساندن، در شکه  رسااندن تکریز ب  عنوان شهر خلاق

 اجرا و تدوین خلاق شااهر عنون ب  تکریز شااهر برندسااازی برای را مدونی عملیاتی برنام  یونسااهو اقدام نمود و خلاق

 .نمود فراهم را آن پایدار توسع  موجکات طریق این از نمود و

 متدولوژی .1

 ارائ  برای ازنی مورد گیریتصمیم فرآیند در معمولا گیرندهتصامیم چندین واقعی، دنیای هایموقعیت از بسایاری در

 نامیده( 0MAGDM) ویژگی چند گروهی گیریتصامیم ،پیچیده تصامیماین . شاوندمی درگیر خود ترجیسی اطلاعات

 اراید گیرندهتصاامیم هر بنابراین و آیندمی مختلفی تخصااصاای هایزمین  از معمولا هاگیرندهتصاامیم این. شااودمی

 عمولاًم کارشناس هر تجرب  و مهارت ،دانش ب  توج  با ک  است معنی بدان این ،است خود فرد ب  منسصار هایویژگی

 نویسندگان از بعضی .(0، ص 2102، 2)یو اسات گیریتصامیم کلی نتایج در مختلفی اتتأثیر و گوناگون نظرات دارای

در . (2، ص 2102)یو،  اندکرده اسااتفاده MAGDM مشااهلات حل برای آن از و اندداده توسااع  را TOPSIS روش

                                                           
1  . Multiple Attributes Group Decision Making 

2. euY 
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های مختلف شااکه  شااهرهای خلاق و نیاز ب  تخصااص در هر زمین ، جهت ب  دلیل وجود زمین مطالع  حاضاار نیز 

 درشاود. میها اساتفاده بندی زمین در جهت رتک  TOPSISگیری برای معرفی زمین  شاهر خلاق تکریز از روش تصامیم

𝐴) گزینا  m کا  اسااات روشااای TOPSIS حقیقات، = {𝑎𝑖|𝑖 = 1,2, … , 𝑚} )با  وسااایل   راn شااااخص 

(𝑐 = {𝑐𝑗|𝑗 = 1,2, … , 𝑛}،)  با اسااتفاده از روش  .کندمی مقایساا  هاوزن و هاماتریم در موجود هایداده ب  با توج

Wصورت  ها ب مجموع  وزن شود ک های موثر اساتخرا  میآنتروپی، وزن شااخص = {𝑤𝑗|𝑗 = 1,2, … , 𝑛}  است

𝑤𝑗  ک  در آن > ∑  و 0 𝑤𝑗 = 1𝑛
𝑗=1 و 𝑤𝑗   ب  وزن شااخصc𝑗 ماتریم تصامیم ب  صورت همچنین کند.اشااره می 

X = {𝑥𝑖𝑗|𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑗 = 1, … , 𝑛} .است 

 است مرحل  شش دارای تاپسیم بندی رتک  روش

 تصمیم ماتریم سازینرمال و کردن کمی -0

𝑦𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 

 

 موزوننرمال  ماتریم آوردن دست ب  -2

𝑧𝑖𝑗 = 𝑦𝑖𝑗𝑤𝑗 
 

 آل منفیایده حل راه و مثکت آلایده حل راه تعیین -9

 

PIS = {𝑧1
+, … , 𝑧𝑗

+, … , 𝑧𝑛
+} = { 𝑧𝑖𝑗∀𝑖

𝑀𝑎𝑥 |𝑗𝜖𝐽1 ,   𝑧𝑖𝑗∀𝑖

𝑀𝑖𝑛 |𝑗𝜖𝐽2} 
 

NIS = {𝑧1
−, … , 𝑧𝑗

−, … , 𝑧𝑛
−} = { 𝑧𝑖𝑗∀𝑖

𝑀𝑖𝑛 |𝑗𝜖𝐽1 ,   𝑧𝑖𝑗∀𝑖

𝑀𝑎𝑥 |𝑗𝜖𝐽2} 
 

 .های منفی استبرابر مجموع  شاخص  NISهای مثکت و برابر مجموع  شاخص PISک  

 های مثکت و منفیآلاقلیدسی هر گزین  تا ایده فاصل  میزان آوردن دست ب  -0

 آل مثکت برابر است با فاصل  اقلیدسی هر گزین  از ایده

Di
+ = √∑(zij − zj

+)
2

n

i=1

      , i = 1,2, … , m 

 آل منفی برابر است با فاصل  اقلیدسی هر گزین  از ایده

Di
− = √∑(zij − zj

−)
2

n

i=1

      , i = 1,2, … , m 

 آلتعیین نزدیهی نسکی یک گزین  ب  راه حل ایده -1
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 RCi =
Di

−

Di
++Di

−     , 0 ≤ RCi ≤ 1 , i = 1,2, … , m 

 هابندی گزین رتک  -2

 .(2-1صص : 2102، 0کیو) آن بزرگتر باشد بهتر است 𝑅𝐶𝑖ای ک  هر گزین 

 آلل ایدهح راه از را فاصل  کمترین همزمان طور ب  ک  شاودانتخا  می ایگزین  تاپسایم، روش براسااس بنابراین

هو و با های یونسمطالع  حاضر بر اساس شاخصدر  آل منفی داشات  باشاد.حل ایده راه از را بیشاترین فاصال  و مثکت

شاهر خلاق ثکت شاده در شکه  شهرهای خلاق یونسهو،  202 خلاصا  ارائ  شاده توساط یونساهو در مورد بررسای

ک  با توج  ب  اساات لازم ب  ذکر . های مزبور شااناسااایی شاادندهای شااکه های شااهر خلاق در هر یک زمین شاااخص

 مطالع  حاضر ب  بررسی س  زمین  )گزین ( اولی ، در یهاشاهر تکریز بر اساس بررسیمزیت نساکی  ها ومسدودیت داده

در ادام  با بررسی شهر تکریز در راستای شود. ادبیات، صانایع دساتی و هنرهای مردمی و خوراک شاناسای پرداخت  می

 .دندبندی شطکق  (0ب  صورت جدول )دست   9های شهر خلاق در های شناسایی شده، شاخصشاخص
 

 های شهر خلاقشاخص .2جدول 
 خوراک شناسی ادبیات صنایع دستی و هنرهای مردمی حوزه ردیف

 رویدادهای فرهنگی 0

 المللیهای بیننمایشگاه

 های داخلینمایشگاه

 های موقتبازارچ 

 ذخایر فرهنگی 2
 آثار ثکت شده ملی

 المللی آثار ثکت شده بین

 آموزش یهازیرساخت 9

 هاتعداد آموزشگاه

 هاتعداد دانشگاه

 هانام  با سازمانتفاهم

 دانش آموختگان 0
 تعداد هنرآموز

 تعداد دانشجو

 های هنرییرساختز 1

 هاتعداد فروشگاه
 هاتعداد کتا  فروشی

تعداد کافی 

ها و شاپ

 هارستوران

 هاتعداد رسان 

 هاتعداد موزه هاتعداد موزه

 های تولید انفرادیتعداد کارگاه
 هاتعداد کتابخان 

 های مطکوعاتیدک 

 های تولید کارگاهیتعداد کارگاه

 تعداد انتشارات

 هاتعداد چاپخان  هاتعداد موزه

 هاتعداد نگارخان 

 - صادرات کتا  صادرات صنایع دستی صادرات 2

                                                           
1. ouK 
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 خوراک شناسی ادبیات صنایع دستی و هنرهای مردمی حوزه ردیف

 و تشویقیحمایت مالی  حمایت مالی و تشویقی 2

 قدمت قدمت 9

 اشتغال اشتغال 9

 (0999، های پژوهشیافت ): مأخذ
 

اسااتان  های مختلفبا مراجع  ب  ساازمانهای شاهر خلاق شاناساایی شاده های مربوط ب  هر یک از شااخصداده

اداره کل  و معاونت گردشگری اداره کل فرهنگ و ارشااد اسالامی، معاونت میراث فرهنگیاز جمل   آذربایجان شارقی

 وتجارت سااازمان صاانعت و معدن و  ،ایاداره کل آموزش فنی و حرف ، راث فرهنگی صاانایع دسااتی و گردشااگریمی

مراکز آموزشاای عالی نظیر دانشااگاه هنر، دانشااگاه پیام نور، دانشااگاه تکریز، دانشااگاه آزاد واحد تکریز، دانشااگاه علمی 

روش  و های شناسایی شدهشاخصآوری شده برای جمعبا اساتفاده از اطلاعات در ادام   .اندآوری شادهجمع کاربردی

TOPSIS  ود.شمیاستفاده  گیری برای معرفی زمین  شهر خلاق تکریزجهت تصمیم هابندی زمین در جهت رتک 

 هایافته .1

شااهر تکریز رای بهای شااهر خلاق یونسااهو بندی زمین رتک یا ب  عکارتی  ایارزیابی مقایساا  مطالع  پیش رو ب  دنکال

شناسایی شده مورد ارزیابی  یهاشاخصآوری شده و اطلاعات جمع TOPSISبا تهی  بر روش  در این راستا. باشادمی

 شود.بندی میتکریز رتک شهر های شهر خلاق یونسهو برای گیرند و زمین قرار می

 های شهر خلاق یونسکو برای شهر تبریزشاخصبررسی  .2 .1

 رویدادهای فرهنگی .2 .2 .1

برپایی از این روی  .سااتا هانوآوری و جای داد و سااتد اطلاعات ،مایشااگاه جایگاه شااناساااندن یک ایده نوینن

سع  و از جمل  کمک ب  توهای مختلف موجکات پویایی اقتصااد بومی المللی از جنک در ساطج ملی و بین هانمایشاگاه

 02، 0990-0992های در طول سال سازد.فراهم میرونق صانعت گردشاگری و نیز حفظ و ارتقا سطج اشتغال ملی را 

صنایع  زمین  در نمایشاگاه ملی 9المللی و نمایشاگاه بین 2نمایشاگاه ملی در زمین  ادبیات،  212المللی و نمایشاگاه بین

 .0برگزار شده است زمین  خوراک شناسی در ملینمایشگاه  29و  دستی

 تعداد رشااد ب  توج  با ک  در آن  های موقت اشاااره کردتوان ب  برگزاری بازارچ از رویدادهای فرهنگی دیگر می

 فعالان توسط ،دولت برای هزین  بدون و خودگردان بصورت سافرها، و ایام تعطیلات در نقدینگی افزایش و گردشاگران

                                                           
 یفرهنگ میراث کل اداره فرهنگی و گردشگری میراث معاونت ،شرقی آذربایجان استان اسلامی ارشاد و فرهنگ کل های مربوط  از اداره. داده0

 اند.اخذ شده 0999 شرقی در سال آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع

http://www.eatvto.ir/
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های شهر تکریز در این زمین  در طی سال شود.می اجرا فروش کالا و خدمات  و عرضا  جهتعرصا  هنر  خصاوصای

 .0بازارچ  موقت برای صنایع دستی برگزار کرده است 01، 0992-0990

های نوارهجشبایستی  ،یهی از مهمترین عوامل جذ  گردشگراهمیت توساع  گردشاگری غذا ب  عنوان  با توج  ب 

 ذابروز و ظهور استعدادهای طکخ غایجاد فرصت  ،سازی استفاده از غذاهای سنتیبا هدف معرفی و فرهنگ بیشاتری را

جوانان  ها برای قرار دادن غذاهای مسلی در منوی خود و در نهایت رونق اقتصاااادی و اشاااتغالترغیاب رساااتورانو 

در سااطج  انییرارسااان جدی از فرهنگ یک پیام وانتواند بعنآن میها با توج  ب  ویژگی نیز صاانایع دسااتی برگزار کند.

از این روی با گسااترش  .اساات نهفت  آن ذات در صاانعت و فرهنگ هنر، عنصاار ساا  ک  چرا جهانی نقش ایفاء نماید

توان در جهت ساااامان دهی، تقویت و می های موقتو بازارچ  المللیها در ساااطج ملی و بینبرگزاری نماایشاااگااه

 شناساندن این صنایع اقدام کرد.

 ذخایر فرهنگی .1 .2 .1

 المللیآثار ثبت شده بین .2 .1 .2 .1

تشهیل کنوانسیونی را جهت شناسایی، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی و طکیعی  0922سال  در  یونسهو ساازمان

 دقیق استانداردهای با هدف ایجاد یونساهو دساتی صانایع مرغوبیت نیز نشاان 2112 از ساال .در جهان تصاویب کرد

 در مزبور سااازمان پروژه مهمترین ب  مسصااولات این بازاریابی ب  و کمک نوآوری ترویج دسااتی، صاانایع در مرغوبیت

 نوآوری، اصااالت، معیار مرغوبیت، 0 اساااس بر دریافتی مسصااولات . ملاک ارزیابیگردید تکدیل دسااتی صاانایع حوزه

 سااازمان مزبور وبوده  تولید هایتهنیک و مواد بهارگیری در زیساات مسیط هایارزش ب  احترام ضامن بازاریابی قابلیت

موفق ب  ثکت  2109-2119شااهر تکریز در طی دوره  .نمایندمی اعطا را دسااتی صاانایع مرغوبیت گواهی منتخب آثار برای

 .2آثار شده است 01المللی بین

 آثار ثبت شده ملی .1 .1 .2 .1

از آثار ارزشمند فرهنگی و طکیعی خود اقدام ب  ثکت آثار در یونساهو، هر کشاوری برای حفظ  علاوه بر ثکت میراث

اثر ملی در زمین  صاانایع دسااتی شااده  010موفق ب  ثکت  0992-0992شااهر تکریز در طی دوره  .کنددر سااطج ملی می

شناسی خاستگاه خط نستعلیق در فهرست آثار ملی ثکت شد. در زمین  خوراک ب  عنوان نیز تکریز 0992اسات. در ساال 

تکریزی ب  عنوان آثار معنوی در  کوفت  تهی  ساانتی ، مهارت0992تکریز و در سااال  آجیل تهی  ، طرز0991نیز در سااال 

 .9اندفهرست آثار ملی ایران ثکت شده
                                                           

اخذ  0999  سال شرقی در آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث کل اداره فرهنگی میراث های مربوط  از معاونت. داده0

 اند.شده
اخذ  0999 شرقی در سال آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث کل اداره فرهنگی میراث های مربوط  از معاونت. داده2

 اند.شده

 اثمیر کل اداره گردشگری معاونت و فرهنگی میراث شرقی و معاونت آذربایجان استان اسلامی ارشاد و فرهنگ کل های مربوط  از اداره. داده9

 اند.اخذ شده 0999 شرقی در سال آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی
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ش کیفیت توان با افزایمی آنها، و شاااناسااااندن بر حفاظت آثار فرهنگیو جهانی ثکت ملی  تأثیرباا توج  ب  نقش و 

 ،صاانایع فرهنگی تولیدی و بررساای و شااناسااایی آثار فرهنگی دارای ارزش و قابلیت ثکت در فهرساات ملی و جهانی

 .و جذ  گردشگران را فراهم آوریم و هویت شهرزمین  برای شناساندن تاریخ 

 و دانش آموختگان های آموزشزیرساخت .1 .2 .1

 اه تکریز،دانشگدر قالب مراکز آموزشای عالی نظیر دانشااگاه هنر،  و ادبیات مراکز آموزشای مرتکط با صانایع دساتی

مراکز  019فعالیت دارند. شاهر تکریز در صانایع دستی دارای ، دانشاگاه علمی کاربردی دانشاگاه پیام نور، دانشاگاه آزاد

اداره کل میراث فرهنگی  همچنین و اسااتای فنی و حرف  نگی و گردشااگری ور سااازمان میراث فرهآموزشاای زیر نظ

های مختلف از جمل  خان  هنرمندان تکریز، صانایع دساتی و گردشگری استان آذربایجان شرقی طی قراردادی با سازمان

های ن در زمین شاارکت گروه هنری نگارین  ب  آموزش هنرجویااقدامات تامینی و تربیتی کشااور و  ها وسااازمان زندان

مرکز  92و   21دارای  شااناساای نیز ب  ترتیبو خوراک در زمین  ادبیاتمختلف صاانایع دسااتی اقدام نموده اساات. 

   .0کنندفعالیت میای آموزشی زیر نظر سازمان فنی و حرف 

هنر آموز جذ   991دانشجو و  2291، شاهر تکریز در زمین  ادبیات توانسات  است 0990-0992های در طول ساال

دانشجو جذ  کند ولی در  0190این در حالی اسات ک  با وجود تنوع زیاد در زمین  صانایع دستی توانست  است . 2کند

در زمین  خوراک  و هنر آموز جذ  کرده اسااات 9229های مزبور تر بوده و در طی ساااالزمینا  جذ  هنرآموز موفق

 .9هنرآموز جذ  کرده است 1190زشی مومرکز آ 92با داشتن  نیز شناسی

 های هنریزیرساخت .0 .2 .1

 .وندشترین ابزارهای ترویج و شاناسااندن فرهنگ یک شهر و کشور مسسو  میمسصاولات فرهنگی یهی از مهم

های تولید مسصولات فرهنگی و شناخت و ارزیابی بازار مسصولات فرهنگی بر از این روی با فراهم کردن زیرسااخت

کند گامی در جهت ترویج فرهنگ شاااهر و کشاااور برداشااات  و تولید مسصاااولات فرهنگی تمرکز نموده و تلاش می

 هصااادر مجوزهای های صاانایع دسااتی بر اساااسصاالاحیت و فعالیت کارگاه نیازهای بازار هدف خود را تأمین نماید. 

میراث فرهنگی، صاانایع دسااتی و  سااازمان از سااوی حقوقی و حقیقی اشااخاص برای انفرادی و کارگاهی تولید پروان 

پروان  تولید  21پروان  تولید انفرادی و  2299، 0992-0990شااود. در شااهر تکریز در طی دوره گردشااگری تعیین می

                                                           
 وزشآم کل شرقی و اداره آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث کل اداره فرهنگی میراث های مربوط  از معاونت. داده 0

 اند.اخذ شده 0999 شرقی در سال آذربایجان استان ای حرف  و فنی

نی و اداره کل آموزش فهای مربوط  از دانشگاه پیام نور واحد تکریز، دانشگاه هنر اسلامی تکریز، دانشگاه تکریز، دانشگاه آزاد تکریز و . داده2

 اند.اخذ شده 0999در سال  ای استان آذربایجان شرقیحرف 

های مربوط  از دانشگاه پیام نور واحد تکریز، دانشگاه هنر اسلامی تکریز، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی و . داده9

 اند.اخذ شده 0999در سال  اداره کل آموزش فنی و حرف  ای استان آذربایجان شرقی

http://www.eatvto.ir/
http://www.eatvto.ir/
http://www.eatvto.ir/
http://www.eatvto.ir/
http://www.eatvto.ir/


  091...                                          ونسهویخلاق  یشکه  شهرها یهان یزم یبندرتک                               سال هشتم            

 

توان ب  فرهنگی شهر تکریز در زمین  ادبیات نیز میاز جمل  زیرساختهای تولید مسصولات . 0کارگاهی صاادر شاده است

از سوی دیگر در  .2انتشاارات اشاره کرد 90و  رساان  در زمین  فرهنگ و هنر 022، چاپخان  290نگارخان ،  201وجود 

های تفعالی توج  داشاات چرا ک ب  ذائق  فرهنگی و هنری مردم  راسااتای تولید مسصااولات فرهنگی همواره بایسااتی

فرهنگی در صاورتی ماندگار و اثربخش خواهد بود ک  بر اسااس نیاز مخاطکان، در یک سااختار و فرایند هدفمند منجر 

های توج  ب  زیرساختو در جهت عرض  این تولیدات نیز  های مختلف شودب  تولید مسصاولات مناساب برای گروه

رهنگی ف مسصولات و استفاده از شدن بازار، میزان فروش با تساهیل عرض  و گسترده هنری ضاروری اسات.-فرهنگی

فروشااگاه در زمین   29293 در شااهر تکریز  .شااودیابد ک  منجر ب  افزایش ثروت آفرینی ملی میچشاامگیری می افزایش

دک   99کتا  فروشاای،  009فعالیت دارند. در شااهر مزبور همچنین  ساافره خان رسااتوران و  211و  صاانایع دسااتی

 کالای را در سااکد جایگاه مناسااکی کالاهای هنری برای اینه با وجود موارد فوق  .0کتابخان  وجود دارد 222مطکوعاتی و 

الای تولید ک ن روند موجب انگیزه برخی از هنرمندان برای تلاش و فعالیت موثر درو ای دادهمردم با  خود اختصااااص 

ذ  گذار بوده و مخاطب را جتأثیرای ب  مردم معرفی کنیم ک  را ب  گون  فرهنگیمسصااولات بایسااتی باشااند، هنری 

بناابراین وظیفا  هنرمندان و ساااایر عوامل عرضااا  کالای فرهنگی و هنری تنها ب  تولید آثار مسدود و خلاصااا   .کناد

لساظ  های ترویجی و تکلیغی آنهااین نوع مسصولات نیز در سیاستهای تقاضاا برای شاود بله  لازم اسات مسرکنمی

ها باید ب  صورت شایست  معرفی ها ذخایر فرهنگی کشاورمان هستند و آثار موجود در موزهموزهاز ساوی دیگر  .گردد

اشاره  ورموزه کاریهات و خان  زنده سافالتوان ب  ب  ترتیب میز در زمین  صانایع دساتی و ادبیات در شاهر تکری .شاوند

ه موزه ساافالگری ایران مکدل شاادترین امروزه ب  بزرگ وخان  ساافال تکریز یهی از منازل تاریخی این شااهر بوده کرد.

شور تواند برای تمام کهای غیر دولتی و گروهی بانوان اسات ک  از این نظر نیز میاین موزه نمون  موفق فعالیت .اسات

های سنتی سفالگری احیا شده و در مسیط دلچسب این موزه علاوه لاش شده است ک  روشاین مرکز تدر  .الگو باشاد

   .شودبر نمایش و فروش آثار، تولید و آموزش نیز ب  صورت زنده و روزان  برگزار می

های ک  در آن چندین هزار اثر از اسااتادان و کارتونیسااتواقع شااده اساات موزه کاریهاتور تکریز در خان  هنر تکریز 

 شمسی بازمیهجری  0909شاود. قدمت سااختمان خان  هنر تکریز ب  سااال مشاهور جهان در دو گالری نگهداری می

                                                           
اخذ  0999 شرقی در سال آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث کل اداره فرهنگی میراث ربوط  از معاونتهای م. داده0

 اند.شده

 اند.اخذ شده 0999های مربوط  از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در سال . داده2

 92دوز و فروشگاه کفش دست 192فروشگاه غیر فعال فرش دست بافت و  029شگاه فعال و فرو 0202فروشگاه صنایع دستی شامل  2929. 9

 باشد.های سنتی، سفال و ... میهای مختلف صنایع دستی از جمل  رودوزیفروشگاه در زمین 

 گردشگری عاونتم  مهندسی، لوازم و التسریر لوازم فروشان، کتا  صنفی اتسادی  تکریز، دستکاف فرش فروشندگان های مربوط  از اتسادی . داده0

 ی در سالشرق آذربایجان استان اسلامی ارشاد و فرهنگ کل اداره شرقی و آذربایجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث کل اداره

 اند.اخذ شده 0999
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بیش از یک هزار آلکوم ب  همراه آرشاایو نشااریات تاریخی و خارجی در کتابخان  این موزه موجود اساات و مورد  .گردد

 .استفاده عموم قرار دارد

در این  .جود داشاات  باشااد ک  فرهنگ بازدید از موزه ها در بین مردم نهادین  شااودراههارهایی باید وبدین ترتیب 

های ها در نمایشااگاهرسااان  و تلوزیون و حتی شاارکت کردن فعالان موزه ،از تکلیغات در فضااای مجازیتوان راسااتا می

 .را جذ  کنند آنها مخاطکان تا با معرفی درست موزهاستفاده کرد مختلف 

 صادرات . 5 .2 .1

صااادرات مسصااولات از این روی . رونداقتصاااد و فرهنگ ب  شاامار میصاانایع فرهنگی پیوند دهنده دو عرصاا  

ت  داشااتواند معرف ساایمای واقعی و فرهنگی کشااور بوده و کمک شااایانی در جهت صااادرات غیر نفتی فرهنگی می

 آیدتوسع  صادرات در کشور ب  شمار میبازاریابی صادراتی مسصولات فرهنگی یهی از ملزومات . بنابراین باشد

 جمهوری و نخجوان جمهوری خودمختار آذربایجان، جمهوری با همجواری دلیل ب  شااارقی آذربایجان اساااتان

 مرکز یک ب  شدن تکدیل برای توجهی قابل استراتژیک موقعیت مرز بازرگان، طریق از ترکی  کشاور با ارتکاط و ارمنساتان

زه صاانایع دسااتی در وصااادرات شااهر تکریز در ح 0992-0990در طی دوره  .باشاادمی دارا را المللیبین عمده تجاری

در حالی ک  (. 0999استان آذربایجان شرقی،  و تجارت )ساازمان صنعت و معدنمیلیون دلار بوده اسات  0،219حدود 

 وجودساااز و کار مناسااکی در حوزه صااادرات کتا  های تولید و فروش، در زمین  ادبیات علی رغم وجود زیرساااخت

 ندارد.

 های مالی و تشویقیحمایت .6 .2 .1

ی هادر عرصاا . ب  علاوه، کارکرد این صاانایع ر توسااع  اقتصااادی و اجتماعی دارندصاانایع فرهنگی نقش مهمی د

 راهی برای صاانایع مزبوراز این روی حمایت از بخشاای اجتماعی بساایار مهم اساات. هویتو  اشااتغال، تولید ثروت

حمایت مالی  های اقتصاادی کشور خواهد بود.ماندگاری هویت و هنر ایرانی و عاملی در جهت چرخش ساریع چر 

نایع زمین  صاا میزان تساهیلات پرداختی ب باشاد.ها میاز جمل  حمایت های مالیاتیارائ  تخفیف و پرداخت تساهیلات و

-2099 در طی دورهدر زمین  ادبیات میلیون ریاال و  090221،در حادود  0992-0990در طی دوره  دساااتی در تکریز

در زمین  مزبور  0992های قکل از سااال و تسااهیلات پرداختی در سااال بوده اساات میلیون ریال 011،1 در حدود 0992

زرگ وچک و بهای کبا حمایت های منطقی و موثر از صنایع فرهنگی و تولیدکنندهبنابراین  .0مقدار ناچیزی بوده اسات

مهمی گام  توانمی ، مربوط با شهر لات با کیفیت برآمده از فرهنگو جهت دهی آنها ب  سمت تولید مسصواین صانایع 

   .توسع  اقتصادی این صنایع برداشت در

                                                           
اخذ  0999و گردشگری استان آذربایجان شرقی در سال  های مربوط  از معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی. داده0

 اند.شده
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 0قدمت .0 .2 .1

 اشتغال .8 .2 .1

اشااتغال درهر  را از راه افزایش آید ک  مهم ترین اثر خودصاانایع فرهنگی از ابزارهای مهم توسااع  ب  شاامار می

خدمات آموزش، مطالعات راهکردی، تولید،  ای ازگساااترده زنجیره صااانایع فرهنگی دامن  گذارد.ای بر جا میجاامع 

دستی با  شاهر تکریز در زمین  صنایعرساد از این روی ب  نظر می گیرد.فروش را در بر میو  توزیع و بازاریابی تکلیغات،

فروشااگاه  2922پروان  تولید کارگاهی صااادر شااده و  21پروان  تولید انفرادی و  2299مراکز آموزشاای و  019داشااتن 

حل مرا ،فوقهای مورد مطالع  با توج  ب  شاااخص .ها داردنسااکت ب  سااایر زمین زایی بیشااترین سااهم را در اشااتغال

های شهر میزان برخورداری هر یک از زمین بندی و رتک ب   زیر مساسک  شده و در نهایتب  صاورت  تاپسایم مختلف

 .پرداخت  شده است خلاق یونسهو برای شهر تکریز
 

 تصمیم ماتریس سازینرمال و کردن کمی. 1جدول 
ماتریس 

 نرمال

رویدادهای 

 فرهنگی

ذخایر 

 فرهنگی

های زیرساخت

 آموزش

دانش 

 آموختگان

های زیرساخت

 هنری
 صادرات

های مالی حمایت

 و تشویقی

 110/1 01 ^( -01) 222/1 911/1 092/1 119/1 992/1 ادبیات

 999/1 0 912/1 229/1 921/1 999/1 129/1 صنایع دستی

خوراک 

 شناسی
191/1 102/1 221/1 092/1 029/1 (01- )^ 01 (01- )^ 01 

 (0999های پژوهش، مأخذ: )یافت 
 

 ماتریس نرمال موزون بدست آوردن. 1جدول 
ماتریس نرمال 

 موزون

رویدادهای 

 فرهنگی

ذخایر 

 فرهنگی

های زیرساخت

 آموزش

دانش 

 آموختگان

های زیرساخت

 هنری
 صادرات

های مالی حمایت

 و تشویقی

 1119/1 01 ^( -01) 120/1 192/1 129/1 112/1 019/1 ادبیات

 212/1 120/1 199/1 120/1 109/1 090/1 100/1 صنایع دستی

01 ^( -01) 01 ^( -01) 100/1 102/1 102/1 119/1 111/1 خوراک شناسی  

 (0999های پژوهش، مأخذ: )یافت 

 

 آل منفی ایده حل راه و مثبت آل ایده حل راه تعیین .0جدول 
تعیین نقطه 

 ایده آل

رویدادهای 

 فرهنگی

ذخایر 

 فرهنگی

های زیرساخت

 آموزش

دانش 

 آموختگان

های زیرساخت

 هنری
 صادرات

های مالی حمایت

 و تشویقی

SIP 019/1 090/1 109/1 192/1 199/1 201/1 212/1 

                                                           
در شهرهای ب  طور خاص و ب  طور عام در ایران  شکه  شهرهای خلاق یونسهو هایزمین  پیرامون دست یابی ب  تاریخ دقیقی برای ظهور .0

 شود.ها پرداخت  می. از این روی در این مطالع  ب  بررسی سایر شاخصتوان رسیدبندی دقیق و متقنی نمیب  جمعایران 

https://7gardun.com/fa/
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تعیین نقطه 

 ایده آل

رویدادهای 

 فرهنگی

ذخایر 

 فرهنگی

های زیرساخت

 آموزش

دانش 

 آموختگان

های زیرساخت

 هنری
 صادرات

های مالی حمایت

 و تشویقی

SIP 111/1 112/1  102/1 102/1  100/1 (01- )^ 01  (01- )^ 01  

 (0999های پژوهش، مأخذ: )یافت 
 

 های مثبت و منفیآلاقلیدسی هر گزینه تا ایده فاصدله میزان آوردن دست .5جدول 
 فاصله از ایده آل منفی فاصله از ایده آل مثبت آل هاگزینه از ایدهفاصله هر 

 022/1 912/1 ادبیات

 921/1 011/1 صنایع دستی

 112/1 991/1 خوراک شناسی

 (0999های پژوهش، مأخذ: )یافت 
 

 آلنزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده ها بر اساسبندی گزینهرتبه .6جدول 
 (آلایده حل راه به نسبی نزدیکی) رتبه هاگزینه

 (299/1) 0 صنایع دستی

 (909/1) 2 ادبیات

 (110/1) 9 خوراک شناسی

 (0999 های پژوهش، مأخذ: )یافت 

 

های های مورد بررسی را دارد و زمین صانایع دساتی در رتک  اول شهر خلاق شدن در میان زمین مطابق جدول فوق 

های بررسی شده اما بر اسااس زیر شاااخصقرار دارند.  دوم و ساومهای ادبیات و خوراک شاناسای ب  ترتیب در رتک 

نری های هات، زیرساختصادرهای ذخایر فرهنگی، حمایت مالی و تشویقی، شاخص در رتک  نخسات صانایع دساتی

در رتک  ، زمین  ادبیات رهنگی و دانش آموختگانهای فهای رویداددارد. بر اساس شاخصهای آموزشای و زیرسااخت

 نخست قرار دارند. 

 بحث .0

 هریش ریزیبرنام  کاربرد چگونگی و آنها منابع و شاهرها نقش درباره اندیشایدن ب  را شاهری ریزانبرنام  لاندری

یل جهت شااناسااایی پتانساا ونسااهویخلاق  یشااکه  شااهرها .کندمی تشااویق تغییر حال در دنیای یک با همراهی برای

 ک  تاساا شااهرهایی بین در المللیبین همهارهای تقویت و شااهرهای مختلف، ب  اشااتراک گذاری تجربیات و ترویج

مانند مطالع  حاضر ه در هستند. پایدار شهری توساع  مسرک موتور ب  عنوان خلاقیت زمین  در گذاریسارمای  ب  متعهد

از جمل   یو نتایج شهر خلاق و بررسی خلاقیت شهر پرداخت  شد هایب  شاناساایی شاخص شاده انجام مطالعات اکثر

 ونچ مفاهیمی از ضرورت استفاده و خلاق شاهرهای اقتصاادی اسااس ب  عنوان فرهنگی منابع و فرهنگمطرح شادن 

ک  همسو با  حاصال شاد ،شاهر خلاق حرکت ب  سامت در راساتای خلاق اقتصااد و خلاق صانایع فرهنگی، صانایع
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 زنگن  ،(0992) علمداری حاتمی و ، عاطفی(0990) همهاران و های اسااتفاده شااده در مطالعاتی از قکیل اقکالیشاااخص

 مزبوربا این وجود در مطالعات  باشد.می (2109) میلر  1، گلدبرگ(2102) ، المودی(0992) مهربانی فتوحی و شاهرکی

ز اهای فوق، ک  در مطالع  حاضر علاوه بر شاخصاست  نشده توجهی یونسهو خلاق شاهر هایزمین  و هاشااخص ب 

 رخیانف ک  در مطالع  شفیعی، نیز استفاده شده استهای مختلف در زمین های شاکه  شهرهای خلاق یونسهو شااخص

صانایع دستی در نظر گرفت  شده است.  های شاکه  شاهرهای خلاق یونساهو در زمین شااخصتنها ( 0999) میرقدر و

جام ای انهیچ مطالع  شاکه  شاهرهای خلاق یونسهو در سطج شهر مخلف هایمقایسا  بین زمین در راساتای  همچنین

  با تکریز و مطالع  حاضاار با اسااتفاده از همگرایی بین بررساای شااهرهای خلاق مشاااب در مجموع درنشااده اساات. 

های مورد آوری دادهجمعهای شهر خلاق شناسایی شده و با های شاکه  شاهرهای خلاق یونساهو، شااخصشااخص

سیم گیری چند شاخص  و روش تاپبا استفاده از رویهرد  تصمیم و مشارکتی مشاهدات و اساناد بررسای از طریق نیاز

 زمین  خلاقیت شهر تکریز شناسایی شد.

اپسیم و میزان ت های مختلف شهر خلاق برای تکریززمین  های شناسایی شده شهر خلاق درشااخص نتایج بررسای

ذخایر فرهنگی،  هایاز لساظ شاااخصزمین  صاانایع دسااتی و هنرهای مردمی حاکی از آن اساات ک   مساسااک  شااده

های ادبیات و  نسکت ب  زمینهای آموزشاای های هنری و زیرسااختصاادرات، زیرسااختحمایت مالی و تشاویقی، 

ش دان رویدادهای فرهنگی و شاخص تری قرار گرفت  اسات. بر اساس شاخصخوراک شاناسای در وضاعیت مطلو 

ج این در مجموع بر اساااس نتای باشااد.ها دارای وضااعیت مطلوبی میزمین  ادبیات نسااکت ب  سااایر زمین  نیزآموختگان 

 باشند. ین پتاسیل برای معرفی ب  عنوان شهر خلاق میدارای بیشتر یع دستی و هنرهای مردمیصنا زمین تسقیق 

صانایع دستی و هنرهای مردمی بایستی  خلاق شاهرب   دساتیابی برای هابرنام  و راهکردها اغلب تمرکزاز این روی 

با گساااترش برگزاری از جمل  در زمین  مزبور باشاااد.  دانش آموختگانرویدادهای فرهنگی و  تقویات در راساااتاای

ری میان امهان آشنایی بیشتو  صنایع دستی، هنرهای سنتی بیشتر در جامع  دیده شده های موقتها و بازارچ نمایشاگاه

ب  ترغیب مردم ب  ساامت آموزش و جذ  دانشااجو و هنرآموز در زمین  شااده و های مختلف آن فراهم مردم و رشاات 

ضااامن درآمدزایی برای هنرمندان،  ی موقتهاو بازارچ  هانمایشاااگاهاین برگزاری از ساااوی دیگر  شاااود.مزبور می

در  تقویت رویدادهای فرهنگی از این روی .دندهو توساااع  هنر خود را افزایش می های آنها برای تداوم فعالیتانگیزه

 .اشدب کننده تعیین بسیار آنها میان موثر تعامل وخریدار و  همگامی تولید کننده زایی،اشتغال توسع  صادرات و

 گیری نتیجه. 5

 اپسیمت میزان و تکریز برای خلاق شهر مختلف هایزمین  در خلاق شهر شده شناسایی هایشااخص بررسای نتایج

 فرهنگی، ذخایر هایشاااخص لساظ از مردمی هنرهای و دسااتی صاانایع زمین  ک  اساات آن از حاکی شااده مساسااک 

 و ادبیات هایزمین  ب  نسکت آموزشای هایزیرسااخت و هنری هایزیرسااخت صاادرات، تشاویقی، و مالی حمایت

                                                           
1  gKebdYoG-reeeYo .  
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 شدان شاخص و فرهنگی رویدادهای شاخص اساس بر. اسات گرفت  قرار تریمطلو  وضاعیت در شاناسای خوراک

 این تایجن اساااس بر مجموع در. باشاادمی مطلوبی وضااعیت دارای هازمین  سااایر ب  نسااکت ادبیات زمین  نیز آموختگان

 .باشندیم خلاق شهر عنوان ب  معرفی برای پتاسیل بیشترین دارای مردمی هنرهای و دستی صنایع زمین  تسقیق

 میماتتصاا و اقدامات ب  دادن پایان برای اساااساای گامی مناسااب اسااتراتژی یک انتخا  معمولاً اینه  ب  توج  با

 این اجرای از حاصاال هایاولویت گرفتن نظر در با توانندمی مدیران و مساائولین اساات، مدیران سااوی از پراکنده

 ازماندهیس را لازم مدیریتی اقدامات و تصمیمات و متمرکز انتخابی استراتژی راساتای در را خود هایفعالیت پژوهش،

، در هازمین  مزبور با سااایر زمین از مقایساا  شااناسااایی شااده حاصاال  بهکود در نقاط ضااعف علاوه براز این روی . کنند

 نهاسازی آفعال جهت در لازم دستی و اقدامات صانایع هایفروشاگاه بودن فعال غیر یابیی از جمل  علتنهایت موارد

 و همهاری ملی، ایجاد هویت و فرهنگ فرش در راسااتای ترویج موزه پروژه تهمیل های هنری،تقویت زیرساااختو 

 در ویونساه هایفرم تکریز و تهمیل شاهر خلاق توسااط شاهرداری شااهر با مرتکط مختلف هایسااازمان بین هماهنگی

در راساتای ب  ثکت رسااندن شاهر تکریز ب  عنوان شاهر خلاق صانایع دسااتی و مردمی  هنرهای و دساتی صانایع زمین 

 شود.هنرهای مردمی پیشنهاد می

 نامهکتاب

های شاهر خلاق و ارتکاط آن با توسع  پایدار (. تسلیل شااخص0990پور، ی.، و مظفری، ا. )حساینی، س. ع.، قلی .0

 .219-222(، 09)9انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، موردی: شهر رشت(.  شهری )نمون 

 . تهران: انتشارات آذرخش.ریزی شهر خلاقبرنام (. 0990رضائیان قراگوزلو، ع.، قادری، ا.، و میرعکاسی، ر. ) .2

تهران. (. تکیین الگوی مطلو  شاااهر خلاق برای کلان شاااهر 0992زنگن  شاااهرکی، س.، و فتوحی مهربانی،  . ) .9

 .021-099(، 0)0فصلنام  شهر پایدار، 

سند تدبیر و توسع  استان آذربایجان شرقی )جلد (. 0990)استان آذربایجان شرقی. ریزی ساازمان مدیریت و برنام  .0

 https://azsharghi.mporg.irسوم(. تکریز: اختر. 

 توسااع  رویهرد با دسااتی صاانایع خلاق شااهر عنوان ب  اصاافهان .(0999) ل. میرقدر، ف.، و فرخیان، ز.، شاافیعی، .1

 .210-229 (،09)02 جغرافیا، گردشگری.

(. تأثیر انگاره شااهر خلاق در پویش اقتصااادی و اجتماعی کلان شااهرها 0992عاطفی، ه.، و حاتمی علمداری، ا. ) .2

 .02-91(، 22)2مطالعات مسیطی هفت حصار، تکریز(. مطالع  موردی: کلان شهر 
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