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 چکیده 

رود، شهر مشهد که يکی از مقاصد مهمم زيمارتی و دردشم ری ايمرا  بمه شممار ممی

-های مربوطه بهوضعیت مناسب جغرافیايی و معدنی و همچنین ساير ظرفیت دلیلبه

ها دذشمته از درمممدزايی ست. دوهرسنگها اعلام شده اعنوا  شهرجهانی دوهرسنگ

 همایمزايمای فراوانمی در زمینمهزايی ش رفی که با خود بمه هممراه دارنمد، و اشتغال

هما را در صمنعت دیمری از م کمه پتانسمیل بهمره... دارنمد و مذهبی، زيبايی، درممانی

 کمه نسل جديدی از دردش ری اسمتدردش ری خلاق  .کندمیدوچندا  دردش ری 

قمرار درفتمه اسمت. يکمی از مزايمای ايمن نمو   ممدنررعرضه و تقاضما  از دو سمت

که ايمن  استايجاد اعتماد در دردش را  برای خريد صنايع دستی اصیل  ،دردش ری

صنايع دستی همراه با دوهرسمنگ در شمهر مشمهد ضمرور  زمینة ويژه در اعتماد به

دردشم ری همای فمهلؤشناسايی ابعماد و م ،روپیشمقالة . هدف عمده از ن ارش دارد
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بمه هممین  .بود با تمرکز بر بخش عرضه در شهر مشهد هادوهرسنگحوزۀ خلاق در 

نفر  24ساختاريافته با نیمهمصاحبة  ، مرور ادبیا  و تحلیل محتوايی مپس از  منرور،

هما بمه کمم  تحلیمل ممممو  داده هما،دردشم ری و دوهرسمنگحموزۀ  خبردا از 

بازاريمابی و  )زيرساختی، ممديريتی، چهار بعد انجام شد و MAXQDA20افزارنرم

 ممممو  فرعمی 57مممو  اصملی و م 18 ،محصولا  و خدما  دردش ری خلماق 

بنمدی در اولويت برای ،اين پژوهش مممو  اصلی 18 ،یدر بخش کمّاستخراج شد. 

همما قممرار داده شممد. نتمماي  دوهرسممنگحمموزۀ دردشمم ری و حمموزۀ اختیممار خبردمما  

دهی ترتیب اهمیت وز به ی فازیرااسودیری تصمیمفاده از روش با است ممدهدستهب

همای دردشم ری خلماق در لفهؤترين ممهم ،دهدهای اين پژوهش نشا  میيافته. شد

و پس از م   استمباحث مديريتی و قانونی و اقتصادی ، هعرضدر بخش مشهد  شهر

های تبلیغمی و فعالیتاستراتژی بازاريابی،  سازی و مموزش،اهمیت فرهنگ ،ترتیببه

برندسمازی، خمدما  شمهری،  پردازی،نوموری و ايده ارتباطا  و تعاملا ، ترويجی،

 .استروز هويت و اصالت و فناوری به

 .روش سوارا ،شهرجهانی ،مشهدشهر ،دوهرسنگ، دردش ری خلاق :هاکلیدواژه

 مقدمه  .1

شمد  بما يکمدي ر در بهجهانی  شهرهای جهانی در چارچوب اقتصاد ويکمبیستقر  در 

سممت بمه را همای بیشمتریو فرصت هندخود را ارتقا دکنند میرقابت هستند و هري  تلاش 

ای متنماق،، تعمداد زيمادی از دونمهسازی اقتصادی، بمهخود جذب کنند. در اين عصر جهانی

اط، هستند. در ايمن ارتبمخود دنبال تجربیا  اصیل و منحصر به فرد در تعطیلا  دردش را  به

دیمری از خلاقیمت بمه ايجاد افزايش تقاضا برای ي  مقصد، فرهنگ م  مکا  و بهره منرور به

سفر »  به عنوا  2002شوند. دردش ری خلاق توسط يونسکو )هايی ارزشمند تبديل میدارايی

ای جذاب و معتبر، با ياددیری مشارکتی در هنرها، میراث يا ويژدی خاص ي  به سمت تجربه

دردشم ری خلماق بمه منمابع   .193 ص. ،2012، 1و شیائو )جعفری ريف شده استتع« مکا 

شود و دردشم ر خلماق کسمی ها معطوف میتجارب و سنتتوسعة غیرمادی مانند ياددیری، 

                                                 

1. Jafari & Xiao 
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. ، ص2012، 1تجربمه کنمد )ويرجینیمانیمز بلکه م  را  ،تنها منطقه را ببیندخواهد نهاست که می

154.  

عنوا  ابزاری برای بر کم  به پايداری مقصد دردش ری، بههدردش ری خلاق علاو ةتوسع

  محلی امکا  اسمتفاده از او به ساکن کندمیوکارهای مرتبط با صنايع دستی عمل کسب ةتوسع

صنايع خلاق منبعی  ،علاوهدهد. بهيندهای مربوط به اين صنايع را میاخلاقیت خود و کنترل فر

 .    92 ص. ،2009، 2ز)ريچارد رودتجديدپذير به شمار می

تنها بخش مهمی از میراث فرهن ی است، بلکه ارتباط مهمی بین خلاقیت و صنايع دستی نه

-حال، در دهمهبااين؛  122 ، ص.2017، 8)فیلیس کندفراهم می نیز فرهنگ بشر با جها  مادی

 4هشمدهای اخیر، وضعیت صنايع دستی درمعرض تهديد تولیدا  انبوه و همچنین برتری درک

کمه . درحمالی 12، ص. 2021، ز)ريچارد های سنتی استتکنی  در مقايسه باطراحی صنعتی 

عنموا  يم  های خمود را بمهاند فعالیتتولیدکننددا  صنايع دستی توانسته ،در برخی از مناطق

دنبمال اشمکال جماي زين کنند، در ساير موارد سازنددا  بايد بمه 5دذارینو  هنر دوباره ارزش

رو صمنايع دسمتی مسمیری را طمی ازاين ؛ازجمله همکاری با صنعت دردش ری باشنددرممد، 

 یتوا  ديد و با دردش ری نیمز ارتبماطصنايع خلاق میمختلف که امروزه م  را در انوا   کرده

 . ايمن ارتبماط 7، ص. 2014، 2)سازما  همکاری و توسعه اقتصمادیتن اتنگ پیدا کرده است 

بیشتری بما تولیدکننمددا  و تولیمدا  صمنايع دسمتی در تمما   مخاطبا  است کهباعث شده 

همای ، محبوبیت روزافزو  دردش ری خلاق باعث تقويت فعالیت شمبکهاز طرف دي رباشند. 

  . 18 ، ص.2021، زد)ريچار محلی تولیدکننددا  صنايع دستی شده است

 ةستی، از طريق ارائماولیه و هنرهای د برمورد  نیاز دردش را  به دانش بیشتر درمورد مواد

تواند ارزش اقتصمادی دردشم ری را بمرای صمنايع دسمتی افمزايش دهمد. تجربیا  خلاق می

اولیه و انجام اين کار توسط صنعت را   صنايع دستی از مواد ةتهیمشارکت فعال دردش را  در 

                                                 

1. Virginija 

2. Richards 

3. Fillis 

4. Perceived superiority 

5. Re-valorize 

6. OECD 
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ها را يل م بنابراين تما؛ هد که ارزش صنايع دستی را درک کننددها اين امکا  را میماهر به م 

تمر از . مهم 7. ص ،2021  ،1کوداپی و هومارنیمی )سارانتو، دهدپرداخت هزينه افزايش می هب

هما و کسمب مهمار  منروربمههمه، بسیاری از دردش را  در حال حاضر به ياددیری تجاربی 

 ةتجربمن بنمابراي ؛خود نیز استفاده کننمد ۀروزمردر زنددی  دارند تا بتوانندنیاز های جديد ايده

کننده بسمیار ارزشممندتر از ممواد ددردو  ةتجربعنوا  ي  ياددیری از ي  صنعت ر به ةخلاقان

خلماق صمنايع  ةتجربمتوا  از اين مواد تولید کمرد. اولیه يا حتی کالاها يا خدماتی است که می

و مسمتلزم ارتبماط  اسمتچراکه شخصی، سفارشی و منحصمر بمه فمرد  ؛دستی ارزشمند است

 شمدهبین دردش را  با افراد، فرهنگ، خلاقیت و استعدادهای موجود در مکما  بازديدمستقیم 

 . 12 ص. ،2021، ز)ريچارد استدردش ر 

بما  يکی از نهادهمای سمازما  ململ متحمد ، 2منکتاد) ملل متحد ةتوسعکنفرانس تجار  و 

در تأسمیس شمد و  1924توسعه به اقتصاد است کمه در سمال هدف پیوستن کشورهای درحال

صمنايع خلماق در هفمت دسمته  ، 2013مطابق با دزارش منکتاد ). کندمی فعالیت سطح جهانی

همای ديجیتمالی، بصمری ، طراحمی، نموموری-دیرند که شامل صمنايع دسمتی، سممعیقرار می

. در اين میا ، طراحمی هستندهای جديد، هنرهای نمايشی، انتشارا  و هنرهای تجسمی رسانه

درصمد از صمادرا   54ای مد، طراحمی داخلمی و طراحمی جمواهرا   ويژه طراحی کالاه)به

 . 10 ، ص.2013، کالاهای خلاق را به خود اختصاص داده است )منکتاد

تاريخ و فرهنمگ اصمیل بما قمدمت چندهزارسماله و نیمروی انسمانی  داشتنکشور ايرا  با 

زايمی و غالساز اشمتدارد تا سبب متخصص، ظرفیت زيادی در جهت پیشرفت در صنايع خلاق

زيمادی از  ۀبهربه اين صنعت، تاکنو  نتوانسته است  یتوجهبی دلیلبهاما  ،رونق اقتصادی شود

تمرين جواممع و های فراوا  و متنو  ايرا ، اين کشور يکی از قمديمیم  ببرد. در میا  ظرفیت

دنی و شناسی دارای پتانسیل مناسب از نرر مواد معفرهنگ های بشری است که به لحاظ زمین

دلیل داشمتن بمهقیمتی است. در میا  شهرهای ايرا  نیمز مشمهد های قیمتی و نیمهويژه سنگبه

                                                 

1. Sarantou, Kugapi & Huhmarniemi 

2. UNCTAD 
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عنموا  از سموی شمورای جهمانی صمنايع دسمتی بمه 2012از اين لحاظ در سال  زياد،پتانسیل 

     .1892، هادوهرسنگشهرجهانی  ةدبیرخان) شدها انتخاب شهرجهانی دوهرسنگ
اين صمنعت  بسیارزايی قیمتی و همچنین اشتغالهای قیمتی و نیمهگسن زياد ۀافزودارزش 

که اين صنعت دارای سهم عریمی در میزا  اعتبمار است مقايسه با ساير صنايع، سبب شده  در

اين صنعت در  است . ساير دلايلی که سبب شدهشودملی بسیاری از کشورها  ةموجود در خزان

انمدک  ةهزينمتجمار  چممدانی، يما  و انتقال مسا  توجه باشد، حجم کم و نقل درخورجها  

هما و مسا ، تنو  در کار با توجه به تنو  در انموا  دوهرسمنگ زايی و فرادیری سريع واشتغال

 هاای مطمئن در اقتصاد خانوادهعنوا  پشتوانهها يعنی جواهرسازی، محسوب شد  بهکاربرد م 

 شمودهمای اجتمماعی توانمد شمامل تممام لايمهمیاست که که ایدونهفرادیر بود  صنعت به و

از ابعاد دي ر نیز اهمیمت  هادوهرسنگ . 4 ص. ،1899، هادوهرسنگتوسعة يا سند  )ايمیدرو

ها نریر عقیق، خمواص مفیمد های مذهبی در دين اسلام به استفاده از برخی سنگتوصیه دارند.

دارد، ريشمه ه در عقايد سنتی واصی کاست و هم خ مدنررها که هم از نرر درمانی دوهرسنگ

تراشمی در ايمرا  و طراحمی تماريخی هنمر سمنگ ةسمابقعلماوه، . بهستهااين ويژدی ةجملاز

نیاز به واردا  مواد خام ازجمله مزايای رقابتی دي ر اين صنعت به شممار  نبود وهنرمندانه م  

  .  103. ص ،1839، )بصیری و سید سلماسی رودمی
دلیل بهخاطر نقش مهم در اقتصاد، بلکه هتنها بها نهش و طراحی م ها و هنرترادوهرسنگ 

ری دارد، بماارزش ینمی و معممايکاربردهايی کمه در مسمائل درممانی، ممذهبی، زيبمايی، مهمة 

جهمانی  عنموا  شمهرها مشهد بمهخاطر م ههايی که ببا وجود تمام پتانسیل شوند.محسوب می

سموغا  زائمرا  و دردشم را  شمهر مشمهد  در سمبد، هنوز است ها انتخاب شدهدوهرسنگ

دهد. کالاهای وارادتی از کشورهايی نریر چین بیشترين حجم سوغا  را به خود اختصاص می

رونمد، هايی نریر عقیق و فیروزه که سوغا  مذهبی شهر مشهد به شمار میاکثر سنگ ،علاوهبه

بمه  یاعتمادبی عنوا  سوغا ،بهها دوهرسنگ  خريدنعمدۀ دلیل تقلبی يا مصنوعی هستند و 

 . ستهااصیل بود  م 

اينکه هم يکی از صنايع دستی شهر مشهد محسموب دلیل  بهشده، های فرموریدوهرسنگ

طراحمی و  ةجنبمشموند، از دو شوند و هم در طراحی جواهرا  و زيورملما  اسمتفاده ممیمی
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ممی بنابراين  ؛دیرندقرار می  2013) صنايع خلاق در تقسیم بندی منکتاد ۀزمردر  صنايع دستی

در بسیاری از کشورهای جهما  از طرف دي ر، کرد.  استفادهدر دردش ری خلاق  هااز م  توا 

-وجمود ممیه هايی نریر دردش ری خلاق در دردش را  اعتمادسازی بمدیری از روشبا بهره

. کننمدا خريمداری بمومی م  کشمور رها بدو  دغدغه بتوانند صنايع دستی اصیل و تا م  مورند

تواند به يکی از مقاصد دردش ری خلماق از وجود صنايع دوهری غنی می دلیل بهشهر مشهد 

ايمن پمژوهش در پمی . شمودالمللمی اين بعد تبديل شده و مقصد دردش را  خلاق ملی و بین

تبمديل شمهر مشمهد بمه مقصمد دردشم ری خلماق  بمردمذار تأثیرهای لفهؤشناسايی ابعاد و م

ی در هايلفهؤمابعاد و  چه» :عبار  است از تحقیقاين اصلی ال ؤسبنابراين  است؛هدوهرسنگ

و « ؟دارنمد نقمشدر بخش عرضه ها جهانی دوهر سنگ شهر دردش ری خلاق در دیریشکل

مدل اين دیری شکلها نقش بیشتری در مؤلفهکدام »اين است که  فرعی اين پژوهش نیزسؤال 

 «دارند؟

 تحقیقۀ نپیشی .2

 مطالعمهدردش ری خلماق بمه زمینة تین پژوهش خارجی و نخستین مدل کلاسی  در نخس

تما  محصمولا  خلماق مشماهدهاز ) که در م  به سمطو  مختلمف دردد  بازمی2009) ريچارد

)کارمفرينی خلماق، شمراکت،  دردش ری خلاقارائة های و شکل ياددیری ي  مهار  خاص 

دردشم ری  دربمارۀ ی کمهتحقیقماتنیمز  از ريچاردپس . شده استاشاره  ها و رويدادها شبکه

 ،مثمالعنموا بمه ؛انجام شده است، تنها از ي  جنبه به اين نو  دردش ری پرداخته استخلاق 

تجربمة های منحصر به فمرد ويژدیجنبة  ، 2011 ،1پرينسپايداری در دردش ری خلاق )جنبة 

تجربمة همای بیما  ويژدمی ، 2018 ،2کانمگ و لمو ،تا دردش ری خلاق از ديمدداه دردشم ر)

هما دردشم را  خلماق بمر رضمايت م تجربة  تأثیربررسی  ، 2012 ، 8سانو) دردش ری خلاق

،  2012 ، 5بموابنمحمور )ممديريت دردشم ری خلماق جامعمه،  2012 ، 4، ريو و حسینعلی)

                                                 

1. Prince  

2. Tan, Kung &Luh 

3. Sano 

4. Ali, Ryu & Hussain 

5. Buaban 
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، سانتوسمو و مردهالماصنعت خلاق کفش در يم  مقصمد دردشم ری )توسعة بر مؤثر عوامل 

سماله در  42تا  25بررسی رضايت و وفاداری به مقصد در میا  نسل  ، 2012،  1سوسیولیستیار

کننمددا  در مشخصما  شمرکت،  2019،  2چمن و چموي  مقصد دردش ری خلاق هنمری )

دردشم ری بمر ة بمتجر تمأثیر،  2020، و همکمارا  8رموالمدوهای دردش ری خلماق )فعالیت

اهمیمت سماخت    و 2020، 4گ، لیو و ژانگان)و ان یزی و اصالت در دردش ری خلاقخاطره

.  2021 ،و همکممارا  سممارانتو)سممرايی در دردشمم ری خلمماق هويممت، خلاقیممت و داسممتا 

دردش ری خلاق بمر بخمش زمینة موجود در خارجی مطالعا  اکثر ، طورکه مشاهده شدهما 

نو ، ؛ سما2012، و همکمارا  علمی؛ 2018 ،و همکارا  )تا  هستندمتمرکز  ی دردش ریتقاضا

  . 2020 ،و همکارا وانگ  ؛2020رموالدوو همکارا  ، ؛2019، چن و چو ؛2012

اکثر دهد که دردش ری خلاق نشا  میبارۀ پژوهشی داخلی در-بررسی مقالا  معتبر علمی

بنمابراين بمه  ؛انمدپرداختمه «شمهر خلماق»بمه  «دردش ری خلاق»های داخلی با عنوا  پژوهش

 بذرافشما  و ؛27، ص. 1894، الحمق)متوسمل اندکردهاشاره  قشهرخلا هایلفهؤها و مشاخص

 پمور و جعفمری،صمفائی ؛4، ص. 1893، دوستی، زال و رمما  زاده ؛127ص.  ،1897 بامری،

     .و... 1509، ص. 1400 ،بابايی و حیدری قربانی، ،رحیمی فرد ؛107ص.  ،1400

ي  جنبه يما به ، اندکردهره که به دردش ری خلاق اشا های داخلیاز پژوهش تعداد اندکی

ارزيمابی تموا  بمه ممی نمونمه انمد؛ بمرایکردههای اين نو  از دردش ری توجه برخی از جنبه

ينمدهای داخلمی و يماددیری و رشمد امحصولا  دردش ری خلاق از بعد مالی، مشمتری و فر

 دردشم ری خلماق هنمر محمور بمرای کودکما  ، 80. ، ص1895، محرر و باباخانی محمدی،)

تمدوين سمناريوهای دردشم ری  ، 217، ص. 1897شفیعی و خواجه احمد عطاری،  مهاجر،)

توسممعة تببممین   ، 101ص.  ،1899، ، موسمموی و هوشممیاررسممولیخلمماق در شممهر ارومیممه )

، حسمام ، پورسالاریعنوا  شهر خلاق خوراک )راهبردهای دردش ری خلاق در شهر رشت به

دردش ری خلاق توسعة ندسازی شهری در راستای بر و  142، ص. 1899، برادرا  و حمیدی

                                                 

1. Ardhala, Santoso, Sulistyarso 

2. Chen & Chou 

3. Remoaldo 

4. Wang, Liu & Zhang 
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 بمرایهما بمه انموا  بسمترها برخی از پژوهش  .کرد  اشاره  8ص.  ،1400، اسدی و محمدی)

 بمرای بندیتقسیمي  نو  برخی نیز به  و  97، ص. 1895، دردش ری خلاق )رحیمی و پازند

، 1892، بفروئمی و خماکزارحسمنی ، ن ار)بسته اندهای دردش ری خلاق پرداختهانوا  پژوهش

 . 31 ص.

مولوکما   ؛پژوهش خارجی انجام شده است سهها تنها دردش ری و دوهرسنگزمینة در 

 انمدپرداختمههما در دوهرسمنگشناسمی دو بحث دردش ری معد  و مموزه به  2015) 1و دوا

بمر  نیمز در کارشما   2012) 8فرنانمدو   و2011) 2همايلر و   3ص.  ،2015)مولوکا  و دوا، 

، ؛ فرنانمدو18، ص. 2011 )همايلر، انمدداشتهتمرکز بازاريابی در دردش ری معاد  دوهرسنگ 

دردشمم ری و  ةزمینممهممیپ پژوهشممی در  ،هممای داخلممیدر میمما  پممژوهش.  2ص.  ،2012

اسدی  مطالعةدوهرسن ها شهر جهانی  ةزمینها انجام نشده است و تنها پژوهش در دوهرسنگ

)اسمدی  اسمت کمردهی مديريت دوهرشهر جهانی مشهد معرفمی ال و براکه ي  است مرصع 

  . 112ص.  ،1897مرصع، 

در  ،اسمتها يکی از صمنايع خلماق ها و هنر طراحی و تراش م دوهرسنگ اينکه وجودبا 

اسمت. انجمام نشمده  داخلمی و خمارجی شها همیپ پمژوهدردش ری خلاق دوهرسنگة زمین

عرضمه  ةجنبدردش را  پرداخته شده و به  ةتجرب تقاضا و ةجنب بهها اکثر پژوهشدر همچنین 

 کمتر توجه شده است.  

 شناسی تحقیق روش .5

 ۀزممری  و از نرمر همدف در )کیفمی و کمّم اکتشمافی ممیختهبه لحاظ روش،  اين پژوهش

در سمه بخمش  ایبمه کمم  مطالعما  کتابخانمه ابتمدادر دیرد. های کاربردی قرار میپژوهش

ل شمک) مدل مفهومی اولیه طراحمی شمد  ها و دردش ری سنگ دردش ری خلاق، دوهرسنگ

 تحقیق که شناسايی ابعماد وال ؤس. سپس با تمرکز بر بخش عرضه در اين مدل، با توجه به  2

                                                 

1. Molokac& Slovakia 

2. Hallier 

3. Fernando 
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نوشمته مصماحبه اولیمة پروتکل  هاست،های دردش ری خلاق در شهر جهانی دوهرسنگمؤلفه

 شد.

ممديرا  و  کمه ممماری ايمن پمژوهشجامعمة برفمی از هدلولدر بخش کیفی با کم  روش 

نفمر  24 ،دادندها و دردش ری شهر مشهد را تشکیل دوهرسنگحوزۀ متخصصا  و اساتید در 

دردش ری  ،مديرا  سازما  میراث فرهن ی بانخست  ،نفر 24برای انتخاب اين  انتخاب شدند.

خوشمة ت رياس ،هاشهرجهانی دوهرسنگدبیرخانة رياست و صنايع دستی خراسا  و همچنین 

اسمتا  همای قیمتمی سمنگ ، نقره و و رياست انجمن صنفی طلا، جواهر جواهرا  شهر مشهد

حموزۀ   در اها خواسته شد که هرکمدام دو نفمر از مطلعمو از م  شد مصاحبهخراسا  رضوی 

و از افرادی که معرفی شمدند نیمز هممین درخواسمت  کنندها را معرفی دش ری دوهرسنگدر

نفمر  3 ،همادوهرسنگحوزۀ ها در نفر م  18انتخاب شدند که نفر  24تیب ين ترابه  .انجام شد

ای در ايمن حموزه دونمهبودند که بمهمربوط های دولتی نفر به بخش 8دردش ری و حوزۀ در 

صور  حموری و انفمرادی بهساختاريافته های نیمهمصاحبه ،نفر 24اين  بانرر بودند. صاحب

همای تما زممانی کمه يافتمه کشیددقیقه طول  20تا  40سط بین طور متوهکه هرکدام بانجام شد 

دردش ری خلاق و بیا  بارۀ پس از توضیح درمصاحبه  در هر ها به اشبا  نرری رسید.مصاحبه

شونددا  خواسته شد که ضمن تحلیل وضعیت موجود دردشم ری ريچارد، از مصاحبه نررية

بما  وکارهمای ممرتبطو کسمب جهمانی شمهر يعنمی ،عرضمه در بخمش هادوهرسنگۀ حوزدر 

هما بما مصماحبه خلاق ارائه دهنمد. دردش ری ةتوسعراهکارهايی برای ايجاد و  ها،دوهرسنگ

 شمدهدفته هر مصاحبه تمامی مطالب يافتنپايا پس از  موافقت مشارکت کننددا  ضبط شدند.

هما بما پس دادههما اداممه يافمت. سمها تا اشمبا  دادهيند انجام مصاحبهاو فرشد با دقت تحلیل 

ايمن تحلیل شمد.   2002) به روش پیشنهادی براو  و کلارک استفاده از روش تحلیل مممو 

ها، استخراج کدهای اولیه، جستجوی مممامین، مشنايی با داده :است مرحله شش حاویروش 

 .شدذاری ممامین و تدوين دزاربازبینی ممامین، نام

هايی است مؤلفهرعی اين پژوهش که تعیین فسؤال برای پاسخ به  ،پژوهش یبخش کمّدر 

عنموا  شمهرجهانی دیری مدل دردش ری خلاق در شمهر مشمهد بمهکه نقش بیشتری در شکل

حموزۀ نفمر خبردما   24 بما نرمر هممینشمده های شناسايیمؤلفهابعاد و ها دارند، دوهرسنگ
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که يکمی  فازیی راااز روش سو برای اين منروربندی شد. ها و دردش ری اولويتدوهرسنگ

را بمه معنمی روش اسمو .شمداست، اسمتفاده  دیری چندمعیارهتصمیمهای از جديدترين روش

سماير  در مقايسه بماترين مزيت اين روش مهماست.  1دهی تدريجیتحلیل نسبت ارزيابی وز 

 استشده دادههای وز شاخص ۀدربارهای مشابه، توا  م  در ارزيابی دقت نرر خبردا  روش

: اسمت مرحلمهپمن  اين روش شمامل  . 122، ص. 2015، پرادها  و ورزنده نصیری، ،)دهنوی

اولیة وز  محاسبة ضريب ارزش، محاسبة مرتب کرد  معیارها ، تعیین اهمیت نسبی هر معیار، 

 . 581، ص. 2019، 2)پرسین يیوز  نرمال نها ةمحاسبهر معیار، 

و  هماسمؤالدرسمتی  ،تادا و اسم نفر از خبردما  بررسی روايی پژوهش با کم  چند برای

 ينمد پیشمنهادیابرای ارزيابی پايايی تحلیل مممو  از يکی از چهمار فر و شد ها بررسیدزينه

تمرين يکی از رايم است و دهنددا    که دريافت بازخورد از پاسخ2010) 8کینگ و هاروکس

ي  تحلیمل در اختیمار نتمابه اين شکل کمه ؛ ، استفاده شدستهامصاحبه بارۀويژه دريندها بهافر

خوانی و تناسب تفاسیر ممیزا  هدربارۀ ها خواسته شد تا شونددا  قرار درفت و از م مصاحبه

بمرای افمزايش  ،. علاوه بمر ايمن 2010 )کینگ و هاروکس، و تجارب خودشا  اظهارنرر کنند

و دقیمق  برداری مفصمليادداشت -1های کرسول بهره درفته شد: تکنی  پايايی از سه مورد از

-ها و دوش داد  و ثبت مجدد م ها برای ثبت دقیق دفتهضبط مصاحبه -2 ،مصاحبهلحرة در 

شده و جزئیاتی کمه ای ضبطهموان اری دفته -8 و مصاحبهلحرة یز از بدفهمی در ها برای پره

 . 21. ، ص2007، )کرسو فتنداجا می معمولاً

  موردمطالعه محدودۀ شناخت  .1. 5

وجمود دلیل بمه  ،1893، شهر مشمهدممارنامة ) نفر 8022242جمعیتی معادل  با شهر مشهد

ترين مراکز زيارتی و دردش ری برای جها  اسلام و )  ، يکی از مهم بارداه ملکوتی امام رضا

میلیو  زائر و دردشم ر از م   23حدود ، 1893که تنها در سال ایدونهبه ؛ويژه شیعیا  استبه

 ،1893، شمهر مشمهدممارناممة ) هسمتندنفر خارجی  1283842از اين تعداد  که اندکردهبازديد 

                                                 

1. Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis 

2. Perçin 

3. King & Horrocks 
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کمه اسمت . علاوه بر اين، وضعیت مناسب جغرافیايی و معدنی منطقه باعمث شمده   598. ص

 قیمتی کشور در خراسا  و اطرافش قرار ب یمردهای قیمتی و نیمهسنگ از درصد 40 به نزدي 

  .54 ص. ،1897، )اسدی مرصع
 

 
 ها و اطراف آن. پراکندگی برخی از معادن عمدۀ گوهرسنگ در شهرجهانی گوهرسنگ1شکل 

 1400مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا ،

 

و بعمد از شمد میاز کشور خمارج  کمها با قیمت پیش از اين، حجم عریمی از اين سنگ 

لمت و دشمت، امما بما رصمد دوچند درصدی قیمت م  بعد از فرموری به کشور بازمی افزايش

قرار  دنررای بود که مها در مشهد به اندازهشده، تولید و تراش اين سنگهای انجامريزیبرنامه

 ،مسیا و اقیانوسمیه ةمنطق ياستر ،ی از سوی خانم هیجاویا، طبق نامه2012درفت و در سال 

و براسا  اعلام رسمی دفتر رئمیس شمورای جهمانی صمنايع دسمتی، مشمهد در میما  رقبمای 

ها انتخماب عنوا  شهر جهانی دوهرسنگی همچو  بانکوک )تايلند  و بمبئی )هند  بهسرسخت

هما بمرای شمهر  . عنوا  شهر جهانی دوهرسنگ1892، هادوهرسنگشهرجهانی  ةدبیرخانشد )

، عنموانی اسمتهای دردش ری فراوانی در جذب دردشم را  برخموردار مشهد که از پتانسیل

به معرفی و فمروش  ،قال و معرفی فرهنگ بین کشورهای مختلفبر انتتواند علاوهاست که می
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سمازی و رونمق المللمی، جهمانیبمین محصولا  در سطح جهانی، تبديل شد  به نشا  )برند 

 ای منتهی شودش ری محلی و منطقهدرد ةتوسعکسب و کار هنرمندا  و صنعت را  و همچنین 

  . 54. ص ،1897، مرصعاسدی )

 
 هاعنوان شهر جهانی گوهرسنگیل انتخاب شهر مشهد بهبرخی از دلا. 1جدول 

1401، مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا   

 منبع دلیل

ابريشم و قدمت چندهزارساله در فعالیت تجاری مرتبط با سنگ فیروزه  ۀواقع شد  در مسیر جاد

 هاو ساير دوهرسنگ

دبیرخانه شهرجهانی 

  1892) هادوهرسنگ

 واحدهای تراش سنگ کشور در شهر مشهددرصد  35حمور بیش از 

 خوردهتراش ۀکیلو فیروز هزار 5خورده و بیش ازهزارکیلو عقیق تراش 9 تولید سالانه بیش از

جای زيورملا  فلز  به-)سنگ درصد واحدهای تولیدی به ساخت جواهرا  35اشتغال بیش از 

 طلا

 تهای مرتبطلیها و فعاهای سنگنفر در حوزه 12100اشتغال بیش از 

 واحد تراشکاری دوهرسنگ دارای مجوز صنايع دستی در شهر مشهد 520وجود 

سازما  میراث 

فرهن ی و صنايع 

  1400) دستی مشهد

واحد دارای مجوز فروش دوهرسنگ در شهر  830تراش و وجود عقیق 2000اشتغال بیش از 

 مشهد

اتحاديه عقیق و 

  1401) فیروزه مشهد

 جها  در منطقه ۀترين فیروزۀ کشور و باکیفیتن معد  فیروزتريوجود بزرگ
دبیرخانه شهرجهانی 

  1892) هادوهرسنگ

ها در اطراف شهر مشهد ازجمله انوا  دارنت، نو  معد  فعال دوهرسنگ 24بیش از وجود 

 مرمرسبز، ممتیست، اونیکس و...زبرجد، عقیق، کوارتز، ژاسپر، زمرد ، ياقو ، يشم، 

مدی طاهری و اح

، ص. 1897) روحانی

27  

روی مصنوعا  سن ی ازجمله های هنری و صنايع دستی وجود واحدهای مختلف نریر کارداه

جود هنرمندا  متعدد در اين کوبی، حکاکی خطاطی، تراش فانتزی و... در مشهد و وفیروزه

 هاحوزه
دبیرخانه شهرجهانی 

  1892) هادوهرسنگ
 کشور در مشهد صنعتی جواهرا  ةوجود تنها خوش

 های قیمتی ايرا  در مشهدصنعت و بازار جواهرا  سنگ-کانو  هماهن ی دانش ةوجود دبیرخان

 های قیمتی در مشهدوجود لابراتوار تخصصی شناسايی و ارزيابی سنگ

 ها در مشهددوهرسنگ ةمیلیارد ريال صادرا  سالان 1200بالغ بر 
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 تحقیق مبانی نظری .4

مربموط همايی بخش اول بمه پمژوهش :شودبخش بررسی می چهارپژوهش در  اينادبیا  

بخمش دوم ادبیما  بمه  انمد؛کردهدردش ری خلاق ارائمه  دربارۀهايی ها و مدلاست که نرريه

مديريت دوهرشهر جهانی مشهد بارۀ ها و تنها ال وی موجود درها، تعريف، ويژدیدوهرسنگ

هما و ا  به ارتبماط بمین دردشم ری و دوهرسمنگبخش سوم ادبی است؛ اختصاص پیدا کرده

 ،شمدههای دفتهدر بخش چهارم براسا  تمام مدلپرداخته است؛ ادبیا  موجود در اين زمینه 

  تحقیق طراحی شده است. اولیة مدل مفهومی 

 گردشگری خلاق .1 .4 

 بالقوه برای تولیدکننددا  صنايع دستی کوچم  بمه شممار یظهور دردش ری انبوه تهديد

کمیسمیو  اروپما قیمت وارداتی نیسمتند. چراکه قادر به رقابت با کالاهای انبوه و ارزا  ؛رودمی

يوروتکس را ۀ پروژ ،هاشغلی م کم  به تولیدکننددا  صنايع دستی در جهت امنیت منرور به

 1999همای ريچمارد در سمال دردش ری خلاق به اين پروژه و پژوهشريشة . کرددذاری پايه

در مطالعا  خود به اين نتیجه رسید که ادر دردشم را  قمادر نباشمند کمار و ردد. وی دبازمی

 ةهزينکاررفته درک کنند، بعید خواهد بود که هساز بکه در ساخت محصولا  دست را مهارتی

دريافممت کممه بسممیاری از  ريچممارد . 9. ص ،2021، بیشممتری بممرای م  بپردازنممد )ريچممارد

ند و اين کار بمه بازديدکننمددا  مندعلاقه ی تولید صنايع دستی بازديدکننددا  به ديد  چ ون

های تولیمد دردیمر دهد تا يا با ديد  تولیدکننددا  صنايع دستی يا با مموختن تکنی اجازه می

   . 13. ص ،2021، يند تولید شوند )ريچاردافر

شم ری درد هماکردنمد. م ابمدا   رااصطلا  دردش ری خلماق   2000ريچارد و ريموند )

که بخشی از فرهنگ ي  کشور، يا اجتما  در  کردندتعريف  یعنوا  ياددیری مهارتخلاق را به

دهنمد، از حال بازديد در تعطیلا  است. دردش را  خلاق، ظرفیت خلاقیت خود را توسعه می

شوند و تجماربی را های تعاملی به مردم محلی نزدي  میطريق مشارکت غیررسمی در کارداه

-کند. ريموند همچنین نشا  ممید که فرهنگ مقصد سفر برای تعطیلاتشا  ترسیم میمموزنمی

شموند، بمه بازديدکننمددا  اجمازه های کوچ  بردزار میهای تعاملی که در دروهکارداه، دهد
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شموند، کشمف کننمد. ايمن که به مردم محلمی نزديم  ممیدهند تا خلاقیت خود را درحالیمی

و  )يوزکمو ی مقصد شامل هنر، فرهنگ، سلیقه و طبیعت را دربردارندهاارزش ها معمولاًکارداه

  102ص.  ،2010، 1ايکوز

سمه مدلی ارائه داده است کمه در م  دردش ری خلاق  ةسازی نرريمفهوم زمینة پرينس در

تعاملما  . دهندمیي  مثلث را تشکیل  کننددا   يدو بازد ی)جامعه، مشاغل دردش ر ي رباز

کمه  يمدارپادردشم ری  دربمارۀ 2برخلماف مثلمث کمپبمل) پمرينس در مثلث ي را باز اين ینب

در هاسمت. م  یندوطرفه و بدو  تعارض بم  دهدبین اين سه بازي ر را نشا  می هایتعارض

 برمبنمای م د کمه نمکن يجمادرا ا یتیدارنمد تما مماه یازبه جامعه ن یمشاغل دردش ر ،اين مدل

 يمناقمداما  ا بنابراين ؛دهندبه دردش را  ارائه  دهارا در قالب احساسا  و عملکر یاتیتجرب

 . 25ص.  ،2011، پرينس) اندیوستهم پهبه يرنادز ي رسه باز

خلاقانممه تجربممة مممدلی بممرای کشممف جمموهره خلاقیممت در نیممز   2018و همکممارا  ) تمما 

هم  با« بازتاب های درونی»و « تعاملا  بیرونی»اند. در اين مدل دردش ری خلاق پیشنهاد داده

يند ياددیری و تعامل با محیط، ممردم ابه فر« تعاملا  بیرونی»سازند. را می« خلاقتجربة »مدل 

 ،بمه مداهی/هوشمیاری« همای درونمیبازتاب»که درحالی رد؛ومحصول/خدما /تجربه اشاره دا

 . 125 ص. ،2018 و همکارا ، تا کند )نیازها وخلاقیت اشاره می

فرد بود  مکا ، هويمت ه سه متغیر منحصرب ، 2019)در مدل دردش ری خلاق چن و چو 

نرمر درفتمه شمدند کمه بمر ادراک  دردشم ری خلماق در« ممدپیش» عاملعنوا  و جذابیت به

خواهمد « پیاممدهايی»ادراک ايمن  ،بعد ةمرحلدذارند و در میمستقیم  تأثیرخوشايند دردش ر 

پیاممد   عوامملعنموا  قصد )بهبه رضايت دردش ر، دلبست ی مکانی و وفاداری به مداشت که 

  .122. ، ص2019خواهد شد )چن و چو، منجر 

  هاگوهرسنگ .2. 4

 و خموردهبمرش صمور بمه کمهاسمت  معمدنی مواد از ایقطعه دوهرسنگ يا قیمتی سنگ

 دوهرها ،قیمت نرر از. شودمی استفاده تزئینا  ساير يا جواهرا  ساخت برای شدهدادهصیقل

                                                 

1. Yozcui & İçöz 

2. Campbell 



 188                           ... یبخش عرضة دردش ر یهاابعاد و مؤلفه يیشناسا        سال بیستم                          

 

 زممرد و يماقو  هايی چو  الما ،دوهرسنگ. شوندمی تقسیم قیمتی یمهن و قیمتی طبقا  به

اسمت؛ ها ممرتبط م أ با سرمنش های قیمتی غالباًارزش سنگ. شوندمی شناخته «قیمتی» عنوا به

 کننددا  عمومماًمصرف ةعلاقهای موردچراکه رنگ، شفافیت، وز  قیراط، برش و ساير ويژدی

 ،2019، 1سايورود و علی اسمیت، دازدا ،، ملتین از) راه استشناسی سنگ همبا موقعیت زمین

  . 1. ص

شهر مشهد، شهر  مديريتبارۀ که در است  تنها پژوهشیل وی مديريتی دوهرشهر جهانی ا

شده است. چهار بعد اصلی اين ال و شامل ابعاد خمدما  شمهری،  انجام ،هاجهانی دوهرسنگ

تغییر قوانین  ،قوانین و مقررا  است. از بین اين ابعاداجتماعی، اقتصادی/بازاريابی و  فرهن ی/

بازاريمابی /دهد و پس از م  بحث اقتصمادیتشکیل اين ال و می برثیر را أو مقررا  بیشترين ت

   .112 ص. ،1897، اسدی مرصع) است

 ها و گردشگریگوهرسنگ. 5. 4

 ممول زنمددیهايی خمارج از محمیط معبه سفر و اقامت در مکا  ،2دردش ری دوهرسنگ

همای سمنگ دربمارۀهما ماننمد مطالعمه های مرتبط با دردش ری دوهرسنگفعالیتانجام برای 

کمه بمیش از يم  سمال ... های قیمتمی وهای قیمتی  بازديد از معاد  سنگقیمتی، خريد سنگ

منوط دستمزد  به پرداختفراغت، تجار  و اهداف دي ری که د، برای اوقا طول نکشمتوالی 

بمرای نیمز   ممدلی 2012)  .  فرنانمدو5 ص. ،2014، 8شود )مرياراتن و فرناندوته می، دفنباشد

در ايمن پمژوهش بمه  .اسمت کمردههما معرفمی دردشم ری دوهرسمنگ یهای ارتقااستراتژی

هما، دسترسمی و )جاذبمه عواممل ترکیبمی مقصمد ،)تجربه و اطلاعما   مشخصا  دردش را 

هايی برای ايمن دو ممورد، بمرای پیشنهاد استراتژی و ضمن شودمیاشاره  و بازاريابی خدما  

 ،2012، )فرنانمدوشمود می ذکر ها نیزمديريت رويدادهای مناسب برای دردش ری دوهرسنگ

   . 4 ص.

                                                 

1. Altingoz, Smith , Duzgun , Syvrud & Ali 

2. Gem Tourism 

3. Ariyarathne & Fernando 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18303356#!
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هممراه زيورملما  تنهمايی و همم بمهخورده که هم بمهشده و تراشی فرموریهادوهرسنگ

صمنايع دسمتی بمود  و  ةجنبممنکتماد از دو بندی ، در طبقهکنندمیاستقبال  هااز م  دردش را 

صمنايع دسمتی  همای . از قو 10 ص. ،2013، )منکتاداند طراحی جواهرا  جزء صنايع خلاق

خلق و جذب مشتريا  بالقوه اشاره  ۀنحوبه غلبه بر منابع محدود در دستر  و توا  میخلاق 

 شمدهش مواد اسمتفادهای است که ارز. دردش ری خلاق تجربه 153 ، ص.2017)فیلیس،  کرد

دهمد. ايمن رابطمه کننده افزايش ممیدر صنايع دستی را با افزود  ارتباط بین سازنده و مصرف

يابد و محصول اصملی صمنايع کند که در م  ارزش خلاقیت افزايش میچارچوبی را ايجاد می

م متصمل شود که افراد را به هه اجرای خلاقانه ي  روايت تبديل میبدستی از ي  شیء ساده 

بخشد. در اين مفهوم، ارزش صنايع دستی بسمیار کند و به تجربه و شیء ارزش شخصی میمی

)پیوند فرد و مکا ، القای اصمالت  ارزشمختلفی از  بیشتر از ارزش اقتصادی م  است و انوا 

، 2021، ز)ريچارد دیردرا در برمیانتقال  های قابلافزايش مهار ، اعتماد سازی وصنايع دستی

عنوا  صنايع دستی و سموغا  نیمز مسمتلزم ايجماد صنعت دوهری به ةتوسع . 18-12صص. 

   .استچنین ارزشی 

 تحقیقاولیۀ طراحی مدل . 4. 4

وکارهمای دردشم ری و )دردشم ر، کسمب اين پژوهش براسا  ممدل پمرينساولیة مدل 

کماردیری هبم تعاممل، ،يماددیری)  2018) ، مدل تما ها شهرجهانی دوهرسنگجامعه يا هما  

هويمت، )  2019) چن و چومدل   ،برمورده شد  نیازهای اساسی، اجتماعی و ذهنیخلاقیت، 

و مشخصا  تجربه، بازاريابی و خدما   )  2012) مدل فرناندو وفاداری به مقصد  ،رضايت 

ها، فناوری زيرساخت سازی و مموزش،فرهنگکارممدی مديريتی، )  1897)اسدی مرصع مدل 

 صور بهدر دو بخش عرضه و تقاضا   برندسازیو  خدما  شهری، قوانین و مقررا  روز،به

بنمابراين  ؛اين مدل انجام شمده اسمت ةعرضهای اين پژوهش از بخش مصاحبه. است 2شکل 

 .   است اين مطالعه تنها بر بخش عرضه متمرکز
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 مدل مفهومی اولیۀ پژوهش .2ل شک

 1401 مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا ،

 های تحقیقیافته .3

 بخش کیفی .1. 3

  شناختی های جمعیتویژگی. 1. 1. 3

کمه بما  هماخبردا  صنعت دردشم ری و دوهرسمنگنفر از  24در بخش کیفی پژوهش با 

-همای جمعیمتويژدمی .ساختاريافته انجام شمدنیمه ةمصاحب برفی انتخاب شدند،روش دلوله

 است.  شده بررسی 2شونددا  در جدول شناختی مصاحبه
 

 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیتویژگی .2جدول 

 1400 مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا ،

 تحصیلات

 دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی کمترکاردانی و  طبقه

 9 7 5 8 فراوانی

 83 29 21 12 فراوانی درصد
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 دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی کمترکاردانی و  طبقه تحصیلات

 کار ۀسابق

 سال 80بیش از  سال 80تا  20 سال 20تا 10 سال 10زير  طبقه

 5 3 5 5 فراوانی

 22 85 22 22 فراوانی درصد

 فعالیت ۀحوز

 )دولتی  ساير دردش ری هادوهرسنگ طبقه

 8 3 18 فراوانی

 18 88 54 فراوانی درصد

 جنسیت

 مرد ز  طبقه

 17 2 فراوانی

 74 22 فراوانی درصد

 دقیقه 1070 مدت مصاحبه

 

 تحلیل مضمون  .2. 1. 3

 هابا داده ییآشنااول:  ۀمرحل

ها معمولاً ور شد  در داده. غوطهنیاز استها در م  شد  ورغوطه ها بهمشنايی با داده برای

و  یمعمان یجووجسمت یعنيصور  فعال )ها بهها و خواند  دادهمکرر داده یبازخوان»شامل 

ر مشمهد خلاق در شمه یمدل دردش ر هایدر اين مرحله، به شناسايی شاخص ال وها  است.

 د.شاز متو  مصاحبه مبادر  ها دوهر سنگ یعنوا  شهر جهانبه

 هیاول یکدها جادیدوم: ا ۀمرحل

پمس از بررسمی ممتن  منرموردينبمهاسمت. از داده هیماول یکمدها جاديدوم شامل ا ةمرحل

سماير عبمارا  غیرممرتبط اسمتخراج شمد و مرتبط با هدف  عبار  527ها، شده مصاحبهپیاده

 . 8 جدول) مممو  های فرعی استخراج شد . سپسشد حذف
 

 شده در مراحل اول و دوم تحلیل مضمونهای فرعی استخراجای از عبارات و مضموننمونه. 5جدول 

  1400 مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا ،
 کد مضمون فرعی عبارت ها

 سماير در ست.ا بار مسافری نقره صادرا  ،داريم کار اين در ما که معملی بزردترين

 کنید اعلام قبل از ورود است کافی فقط يد،وشمی کشور م  وارد کشورها، وقتی شما

محدوديت در 

 صادرا  بار
g11 
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 کد مضمون فرعی عبارت ها

 شمما از برويمد، بیمرو  هیدبخوا هم کشور م  از داريد.  اخودت با پول مقدار چه که

 خدا از .چه مقدار خريد کرديدکه چی و  دندارن کار اين به .هندخوامی خريد فاکتور

همم   اخودمم حالما .تحريمیم هسال چهل کنید. ما خريد ار  اپولتکل  شما دنهخوامی

، سمنگ خمالی کمه بما ميدمی مشهد بهيم. مسافر خارجی که اهکرد تحريم ار  اخودم

مشهد استقبال  درخصوص نقره که به ؛د، همراه با طلا و نقره بايد باشدبرخودش نمی

 د.ببر دناتویدرم نقره نم 800يعنی بیش از  ؛د، ولی محدودش کردنزيادی شده

 مسافری نقره

از يم   ؛بمود  م  اسمتبود  يا چندمدعیچندصاحبیة اين کار، يکی از مفا  توسع

 دعیساختاری که از طريمق دولمت تفموي، شمده مم دلیل بهطرف میراث فرهن ی 

از  ،هماهای دوهرسمنگای و اتحاديهاز ي  طرف متولیا  هنری، جوامع حرفه ،ستا

 و کار، امور اجتماعی ۀادار، اتاق تعامل روستا، ،اتاق بازردانی، اتاق صنعتي  طرف

دمری ايمن سمازما  . در قمدم اول بايمد تمولیاست، استانداری مدعی طرف دي ر از

 .روشن باشد

بود  چندصاحبی

حوزه 

دردش ری 

 هادوهرسنگ

t1 

 نفوذ هستند و انتقادپذيرقابل غیر اکثر هنرمندا  سنتی ما دنبال خلاقیت نیستند. عمدتاً

تراش کنیم عالیه. ي  مقای فیروزهچیزی که ما درست می ، فقطنیستند و عقیده دارند

يعنی فیروزه و عقیق رو با هم مپ کمرده بمود و  ؛نیشابوری ي  کار تلفیقی کرده بود

هنرمنمد  اصملاًدفتند اين تراشا  میساير فیروزه .دذاشتة عقیق فیروزه میروی زمین

 ،فمی کنمیمیم کار جديمدی معرهخواوقتی می .ستابازار ما سنتی  درحقیقت،نیست. 

 کنند.توانیم وارد بشويم و در مقابل هردونه تغییری نیز مقاومت میخیلی سخت می

ن اه منفی 

هنرمندا  سنتی 

صنايع دستی به 

 خلاقیت

t1 

 

 ی مضامینجووسوم: جست ۀمرحل

 ةهممبالقوه و مرتب کرد  های مقولهمختلف در قالب  یدهاک یبندمرحله شامل دسته نيا

در ايمن مرحلمه، بما شمده اسمت. مشمخصهای مقولهشده در قالب یکددذار یهاخلاصه داده

های معنممی، شمماخصکممدهای هم کممرد غربممال ری، حممذف کممدهای تکممراری و يکپارچممه 

  شوند.بندی میها مقولهشده از متو  مصاحبهاستخراج
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 مضامین ینیهارم: بازبچ ۀمرحل

در سطح  ینیاول شامل بازب ةمرحلهاست. تِم هیو تصف ینیمرحله شامل دو مرحله بازب نيا 

هما در داده مجموعمهها در رابطه با اعتبار تِم ،دوم ةمرحلشده است. در  یکددذار یهاخلاصه

بنمدی اولیمه، ها، پمس از مقولهشده از متو  مصماحبههای استخراجشاخص .شودینرر درفته م

های اضافی يا فاقد ارزش لغوی در راستای ارائه ال وی پمژوهش غربال شده و شاخص دوباره

 .شوندمیحذف 

 مضامین یگذارو نام فیپنجم: تعر ۀمرحل

مجمدد  ینیو بمازب فيم، تعرشدارائه  لیتحل یبرا در مراحل قبل که يیهامرحله، تِم نيدر ا

همای اصملی و فرعمی دذاری تمنام ،در اين مرحله. شد لیتحل هاداخل م  یهاسپس داده شد.

به، تممی شمده از متمو  مصماحو برای هر دسمته از کمدهای اسمتخراج دیردمیپژوهش شکل 

  .4 )جدول شودنرر درفته می مشخص در
 

 تحلیل مضمون مپنجمرحلۀ  .4ل جدو

  1401 مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا ،
 شوندگانکد مصاحبه عیفرمضامین  مضامین اصلی ابعاد

زيرساختی
 

 اقتصادی

 o3وo2وg11وg10وg8وg2 هاصنعت دوهرسنگ زياد زايیاشتغال

 t8 وo2وg11وg10وg8وg2 هادر صنعت دوهرسنگ زيادو ارزش افزوده  ارزموری

 o2وt6 وg8و g3 وg11 کاردرا  صنعت دوهری معیشتی وضعیت

 t8 وt2 وg8 وt1 داخلی دذار جذب سرمايهنیاز به 

 t8 وt4 وt2 وg8 وt1 دذار خارجیجذب سرمايهنیاز به 

 o3وo2و t6و t1وg7وg2 در سبد سوغا  مشهد یجاي اه زيورملا  سن 

 g7وg1 وt5 وt2 وt1 هادوهرسنگ صنعت اقتصادی پايدار عةتوس

 g5 وg4و t8و o2 يعصنا يرسا در مقايسه باصنعت  يندر ا یدبود  تول ينههزکم

 قانونی

 ويژه نقرهمحدوديت واردا  و صادرا  فلزا  درانبها به
g1 وg2و g9 وg10 وg11 

 o3 وo2 وt6 وt4و

 o2 وg11 وg8 شهرمشهدتفوي، مجوزهای صادرا  به لزوم 

 o2 وg10 هامحدوديت واردا  و صادرا  دوهرسنگ
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 شوندگانکد مصاحبه عیفرمضامین  مضامین اصلی ابعاد

 o3 وo2و g9 هامحدوديت واردا  و صادرا  مواد اولیه و دست اه

 o2 وt5 وg7 های دولتیسیستميندهای اعطای مجوز درافرپیچیددی 

 t4وo3 وt6 کاهش دردش را  خارجی برخارجی  دذاریسیاست تأثیر

خدما  

 شهری

 هاو موزه هامموزش اه ،هاکارداهمناسب بود  
g4وg6و g7وg8 وt7وg12و 

t2 

 تخصصی دوهرسنگ بازارچه يا شهرکايجاد 
o2و o3و t2و t3و t7وg7و 

t8وg1وg2و g13 

 تورهای تخصصی و ژئوتوريسمبردزاری 
g1 وg5وg6وg7 g8وg9 

g13 ووt4وt5وo1 

 g11وg10 o2وt2 دزينی درست مکا 

سازی فرهنگ

 و مموزش

 t7 وt5 و t4 وt1 مموزش و پرورشر سطح سازی دفرهنگ

 t7 و t5 و t4 وg9 وg8 هادوهرسنگ ةینزمدر  یمراکز مموزش عال ةتوسعو  يشافزا

 o1وt6 وt4 وg9 وg8 افراد شاغل در اين حوزه روزمموزش به

 t7 وg8 یپژوهشايجاد و توسعه مراکز 

 o3 وt2 وt1 تیمی فرهنگ کارمموزش 

مديريتی
 

مديريت 

 استراتژي 

 خلاق انداز روشن از دردش ریچشمموريت و أم

 هادوهرسنگ

g2وt2وt7وt1و g7و o2 

g11وo3 

 t2 وt7 هامشیها و خطن استراتژیتدوي

مديريت 

 کارممد

 هادر دردش ری دوهرسنگمند متولی دغدغهوجود 
t1وt4وt5و t6و t8 وo1 و

o2وo3 

 پشتیبانی مديرا  ارشد شهری از دردش ری خلاق

 هادوهرسنگ
g2وt6و o2وo3 

 o3, o2 هماهن ی مديرا  شهری با نهادهای دولتی و خصوصی

بازاريابی
 

ستراتژی ا

 بازاريابی

 بندی بازار و شناسايی بازار هدفبخش
t2و t1و g2 وo1 وt8 o3 

g4و g11 

 t2و t3 يابی تدوين استراتژی نفوذ در بازار هدفجاي اه

 t2و o3 وt3 هاايجاد تمايز در ارائه دوهرسنگ

 t2و t3 هاهای بازاريابی دوهرسنگسويی استراتژي  فعالیتهم

 هایفعالیت

ترويجی و 

 تبلیغی

 هاتبلیغا  و مدهی تجاری دوهرسنگ
g3وg5و g7و g8و g9وt2و 

t3و t5و t8و o3 

 t5 وt3 برقراری ارتباط با مشتريا  هدف و بازاريابی مستقیم
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 شوندگانکد مصاحبه عیفرمضامین  مضامین اصلی ابعاد

 t8وt5و t3 وg9 وg3 بازاريابی محتوايی و خلق محتوای جذاب

 t1 وt5وg6 g9وg2 المللیهای بینزاری و شرکت در نمايش اهبرد

رسانی به دردش را  و ساکنین شهر جهانی اطلا 

 هادوهرسنگ
g7و g9و t3و t4و t6و o3 

 برندسازی

 t7 وt6 وt2 وt1 وg9وg6 هااستفاده از پتانسیل برند شهر جهانی دوهرسنگ

 t2و t3 هابرند شهر جهانی دوهرسنگ ۀشدادراککیفیت 

 o3وg9 g5 وt1 وg4 هابرند شهر جهانی دوهرسنگبه  وفاداری

  دردش ری خلاق
  و خدما

صولا
مح

 

هويت و 

 اصالت

 g6 وg8و t1و o1وo3وg4 دوهرسنگ  معاد نریر تنو  بی

 o3و g10و g8وg1 هادر دوهرسنگ انتقال احسا  و انرژی

 t8وo2 وg11و وg2 g7 هااستفاده از سنگ ةزمیندر  اعتقادا  مذهبی

 o2 وg8  نقره همراه با ويژهبه) سن ی زيورملا  زيادتولید 

شهر  یو بوم یلاص یهاها و دوهرسنگاستفاده از طر 

 مشهد

g6و g2و g1و و g10و 

t7وt4وt6وo1وo3 

 روزفناوری به

روز در صنعت و به های جديدکاردیری فناوریهب

 هادوهرسنگ

g2و g4و g8و g9 وg10و 

t4و o1وo2وo3 

 t2 هاپماستار دیری از ظرفیت بهره

نوموری و 

 ايده پردازی

 o3 وt1 وg3 )در برابر خلاقیت  شکستن ساختارهای متعصب سنتی

-مذهبی شهر مشهد در ايده ودیری از نمادهای تاريخی بهره

 پردازی
g1 وg2 وg6 

 پردازی تلفیقیايده
g1 وg2وg8و t4وg2و g13 و

 o1وt7و

ارتباطا  و 

 تعاملا 

 o3وg5 زنددا  و فروشنددا  دوهرسنگبین طراحا ، ساارتباطا  

 o3 وg4 ارتباط با مشتری و خدما  پس از فروش

 t8وg5 دردش ری راهنمايا  با ارتباطا  و تعاملا 

دارا  معد  فیروزه با بازارها و فروشنددا  ارتباطا  سهام

 مواداولیه
t4 

 t4و t5و t6و g9 هادوهرسنگ ۀحوزويژه رقبا در تعاملا  با ساير کشورها به

)تهرا ، اصفها  و  ايرا  مطر  یارتباطا  با ساير شهرها

 قم 
t6 

 o3 وt4 ارزش ۀزنجیرافزايش تعاملا  درنزديکی 
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 گزارش ۀیششم: ته ۀمرحل

در ايمن بخمش از تحلیمل کیفمی،  و ن ارش دزارش اسمت. یانيپا لیمرحله شامل تحل نيا

پمژوهش حاضمر بما بررسمی و  شموند.توضیح داده می ممده،دستهای اصلی و فرعی بهمقوله

و بما  کردهفرعی را شناسايی  مممو  57 بندی کدهای توصیفی حاصل از متو  مصاحبه،دسته

بعمد )ممديريتی، زيرسماختی، بازاريمابی و چهمار هما، درتوجه به شباهت و قرابمت معنمايی م 

 ،یاقتصماد ها،استیس و نیقوان)اصلی  مممو  18محصولا  و خدما  دردش ری خلاق  و 

 یکارمممد، اسمتراتژ تيريممد  ،ياسمتراتژ تيريو مموزش، مد یسازفرهنگ ،یخدما  شهر

 یروز، نموموربه یو اصالت، فناور تيهو ،یبرندساز ،یغیو تبل یجيترو یهاتیفعال ،یابيبازار

ار درختمی دونه که در نمودهما است.  کردهبندی دسته  و ارتباطا  و تعاملا  یپردازدهيو ا

شکل ضخامت شده از مصاحبه بهمشاهده است، میزا  فراوانی کدهای استخراجقابل  8شکل )

 خطوط در نمودار درختی مشخص شده است. 

 

 
 هاهای گردشگری خلاق گوهرسنگمؤلفهنمودار درختی ابعاد و . 5 شکل

 1401، مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا 
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 (های گردشگری خلاق با روش سوارا فازیصتعیین وزن شاخی )ببخش کم .2. 3

يما روش تحلیمل نسمبت  از روش سموارا دردش ری خلماق یهاشاخصبرای تعیین وز  

-های جديمد تصممیمدهی تدريجی استفاده شده است. روش سوارا يکی از روشارزيابی وز 

ايمن . از کردنمد  معرفی 2010) 1زاوادسکا  و ترسکیس سولین،دیری چندمعیاره است که کر

اهمیمت  ازديمدداه خبردما   ،در ايمن روش. شودوز  معیارها استفاده میاسبة محروش برای 

ابتدا کارشناسا  معیارها را به ترتیب اهمیمت مرتمب  که صور به اين  ؛برخوردار است بسیار

معیارها براسا  مقادير متوسط اهمیت  ،دیرد. درنهايتترين معیار امتیاز ي  میمهم و کنندمی

بمه  یعنمي ؛کنمدیروش سوارا عممل ممهمانند  2سوارای فازیروش  .شوندبندی میرتبه نسبی

در ايمن  هسمتند. یفاز زیروش ن نيا یهاو وز  کردرا محاسبه  ارهایتوا  وز  معیکم  م  م

   استفاده شده است.2019مطالعه برای تحلیل سوارای فازی از روش پرسین )

 مرتب کردن معیارها  .1. 2. 3 

ترين معیارهما شوند. مهمترتیب نوشته میبتدا معیارهای مدنرر براسا  میزا  اهمیت بهدر ا

 دیرند.تر قرار میهای پايینتر در ردههای بالاتر و معیارهای کم اهمیتدر رده

 تعیین اهمیت نسبی هر معیار. 2. 2. 3

شمود. در فراينمد ی مشمخص میاهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبل ،در اين دام

شود. وز  نسبی معیارهما نسمبت بمه همم براسما  نشا  داده می Sjرا اين مقدار با اروش سو

شود. اهمیت هر عنصر نسبت به معیار زيرين خود با عبارا  کلمامی ديدداه خبردا  تعیین می

 .سازی شده استتعیین و فازی 5جدول  مندرج در
 

 هال فازی مثلثی آنعبارات کلامی و معاد. 3جدول 

2019،  مأخذ: پرسین  
 مقدار فازی مثلثی عبارات کلامی

 (0.3 ,0 ,0) خیلی کم

                                                 

1. Keršuliene,  Zavadskas &Turskis 

2. Fuzzy SWARA )SWARA-F)  
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 مقدار فازی مثلثی عبارات کلامی

 (0.5 ,0.25 ,0) کم

 (0.7 ,0.5 ,0.3) متوسط

 (1 ,0.75 ,0.5) زياد

 (1 ,1 ,0.7) خیلی زياد

 

اهمیمت نسمبی معیارهما  دربمارۀديدداه هريم  از خبردما   ،5 جدول براسا  طیف فازی

 ینسمب تیماهم دربمارۀاز خبردما    يمهر دداهيمد شمدهزی شده اسمت. نتماي  فازیسافازی

 ارائه شده است.  2جدول  های دردش ری خلاق درشاخص
 

 های گردشگری خلاقشاخص ینسب تیاهم دربارۀاز خبرگان  کیهر دگاهید .6 جدول

  1401، مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا 

X Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 … Expert 24 

R01 (1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) … (1,1,1) 

R02 (0.7,1,1) (0.3,0.5,0.7) (0.5,0.75,1) (0,0,0.3) … (0,0.25,0.5) 

R03 (0.5,0.75,1) (0.7,1,1) (0.5,0.75,1) (0,0,0.3) … (0,0,0.3) 

R04 (0.3,0.5,0.7) (0.7,1,1) (0.5,0.75,1) (0.3,0.5,0.7) … (0.3,0.5,0.7) 

R05 (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0,0.25,0.5) … (0,0.25,0.5) 

R06 (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0.7,1,1) (0.3,0.5,0.7) … (0.3,0.5,0.7) 

R07 (0.7,1,1) (0.5,0.75,1) (0.7,1,1) (0.3,0.5,0.7) … (0.3,0.5,0.7) 

R08 (0.7,1,1) (0.3,0.5,0.7) (0.5,0.75,1) (0,0,0.3) … (0,0,0.3) 

R09 (0.3,0.5,0.7) (0.7,1,1) (0.5,0.75,1) (0,0,0.3) … (0,0,0.3) 

R10 (0.7,1,1) (0.3,0.5,0.7) (0.3,0.5,0.7) (0,0,0.3) … (0,0,0.3) 

R11 (0,0.25,0.5) (0.7,1,1) (0.5,0.75,1) (0.3,0.5,0.7) … (0.3,0.5,0.7) 

R12 (0.3,0.5,0.7) (0.5,0.75,1) (0.7,1,1) (0,0.25,0.5) … (0,0.25,0.5) 

R13 (0.7,1,1) (0.5,0.75,1) (0.3,0.5,0.7) (0,0,0.3) … (0,0,0.3) 

 

بمرای تجمیمع ديمدداه خبردما  از  ،شمودکه از ديدداه چندين کارشنا  استفاده می زمانی

 .شودروش میان ین حسابی فازی استفاده می

                            : میان ین حسابی فازی 1) ةرابط
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 ضریب ارزشمحاسبۀ  .5. 2. 3

 شود.ضريب ارزش، وز  فازی و وز  نهايی معیارها تعیین می ،در اين مرحله

 شود:صور  زير تعیین میبه Kjضريب 

 
 . 7جدول )   است1 و 1 و 1منرور از عدد فازی ي  مقدار )

 هر معیاراولیۀ وزن محاسبۀ  .4. 2. 3

شود. در اين رابطه بايمد توجمه داشمت کمه محاسبه می 2 ةرابطمعیارها از طريق  ةاولیوز  

 . 7جدول ) شوددر نرر درفته می 1 با ترين معیار است برابروز  معیار نخست که مهم

 
 ییوزن نرمال نها ۀمحاسب .3. 2. 3

کممه وز   های دردشمم ری خلمماقشمماخص يیوز  نهمما ،راادممام از روش سممو نيمخممر در

سازی به روش خطی . نرمالشودمحاسبه می 8 ةرابط قياز طر شود،میمحسوب  زیه نشدنرمال

 شود.ساده انجام می

 
پس از منکه میان ین ديدداه خبردا  محاسبه شد، ضريب ارزش، وز  اولیمه و وز  نرممال 

تموا  می زدايمی شموند. معمولماًشده فمازیشود. درنهايت بايد اوزا  محاسبهنهايی محاسبه می

ای را توسط ي  مقدار قطعی که بهتمرين میمان ین تجمیع میان ین اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه

 مربوطه است، خلاصه کرد.

   2) ةرابط

 
 ارائه شده است.  7 جدول وز  نرمال نهايی در
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 های گردشگری خلاقیی شاخصوزن نرمال نها ۀمحاسب. 7ل جدو

  1401 مأخذ: مطالعا  میدانی ن ارنددا ،

X وسط اهمیت نسبیمت  Kj Qj Wj 
وزن نرمال 

 نهایی

 0.265 (0.172,0.259,0.364) (1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) مديريت کارممد

مديريت 

 استراتژي 
(0.15,0.292,0.533) (1.15,1.292,1.533) (0.652,0.774,0.87) (0.112,0.201,0.317) 0.210 

 0.164 (0.071,0.151,0.271) (0.414,0.581,0.745) (1.167,1.333,1.57) (0.167,0.333,0.575) قانونی

 0.129 (0.045,0.111,0.231) (0.262,0.429,0.634) (1.175,1.354,1.58) (0.175,0.354,0.583) اقتصادی

سازی و فرهنگ

 مموزش
(0.2,0.375,0.625) (1.2,1.375,1.625) (0.161,0.312,0.529) (0.028,0.081,0.192) 0.100 

استراتژی 

 بیبازاريا
(0.217,0.417,0.642) (1.217,1.417,1.64) (0.098,0.22,0.434) (0.017,0.057,0.158) 0.077 

های فعالیت

ترويجی و 

 تبلیغی

(0.283,0.458,0.658) (1.283,1.458,1.65) (0.059,0.151,0.339) (0.01,0.039,0.123) 0.058 

ارتباطا  

 وتعاملا 
(0.15,0.292,0.533) (1.15,1.292,1.533) (0.039,0.117,0.294) (0.007,0.03,0.107) 0.048 

 نوموری و

 پردازیايده
(0.15,0.313,0.55) (1.15,1.313,1.55) (0.025,0.089,0.256) (0.004,0.023,0.093) 0.040 

 0.034 (0.003,0.018,0.08) (0.016,0.069,0.221) (1.158,1.292,1.52) (0.158,0.292,0.525) برندسازی

 0.028 (0.002,0.013,0.07) (0.01,0.05,0.192) (1.15,1.375,1.6) (0.15,0.375,0.6) خدما  شهری

 هويت و

 اصالت
(0.175,0.333,0.567) (1.175,1.333,1.56) (0.007,0.038,0.164) (0.001,0.01,0.06) 0.023 

 0.020 (0.001,0.007,0.051) (0.004,0.028,0.139) (1.175,1.333,1.56) (0.175,0.333,0.567) روزفناوری به

 

از بیشترين اهمیت در دردشم ری خلماق  کارممد تيريمد که نتاي  تحلیل نشا  داده است

نیز در اولويت دوم است. عوامل قانونی و اقتصادی نیمز   ياستراتژ تيريمدبرخوردار هستند. 

 های بااهمیت در اين زمینه هستند.از دي ر شاخص
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 گیری و پیشنهادها نتیجه .6

و  رموالمدو ؛2021،  2009، ريچمارد) جه به اهمیت دردش ری خلاق در عصر حاضربا تو

 دردشم ریهما در دوهرسمنگ زيمادپتانسمیل ، 2021، و همکمارا  سمارانتو ؛2020، همکارا 

، )اسمدی مرصمعها جهانی دوهرسنگ عنوا  شهرمشهد به های شهر  و قابلیت2012، فرناندو)

 در شهردر بخش عرضه های دردش ری خلاق مؤلفهعاد و شناسايی اب بهحاضر مطالعة ،  1897

ها پرداخته است. نتاي  حاکی از اين است که ابعاد اصلی عنوا  شهرجهانی دوهرسنگمشهد به

چهار بعد اصلی مديريتی، زيرسماختی، بازاريمابی و محصمولا  و خمدما   ،دردش ری خلاق

  دیرد.برمی دردش ری خلاق را در

اهمیمت م  در تعمداد کممی از  بمر ، بعد مديريتی بود کهاين پژوهش درترين بعد پراهمیت

بما  در پمژوهش خمود بموابن.  است شدهکید أتدردش ری خلاق حوزۀ در شده مطالعا  انجام

، عنوا  عاملی ضمروری در ممديريت دردشم ری خلماقمحور بهجامعهنقش مديريت  رب تأکید

همای چمالش کماهشپايدار محلمی و توسعة  نفعا  برای دستیابی بهمديريت ذ نتیجه درفت که

در   .272 ص. ،2012، ن)بموابدمذار اسمت تأثیرويژه در تخصمیص منمابع دردش ری خلاق به

 ةمؤلفمبعمد ممديريتی در دو  ،شده در ايمن پمژوهشهای انجامهمین راستا و براسا  مصاحبه

 خبردما  همم درمديريت کارممد و مديريت استراتژي  دارای بیشترين وز  و اهمیت از نرمر 

ممديريت نداشمتن يی اکارچراکه معتقدند  ؛هاستدوهرسنگحوزۀ دردش ری و هم در حوزۀ 

 نکمرد  پشمتیبانی، همادردش ری دوهرسمنگحوزۀ مند در متولی واقعی و دغدغه نبود دلیلبه

ممديرا  شمهری بما نهادهمای دولتمی و  نبمود  مديرا  ارشد شهری از اين حموزه و هماهنمگ

انمداز موريمت و چشممأهما بمه معلاوه، ايجاد دردش ری خلاق دوهرسمنگ. بهاستخصوصی 

کمه تممامی  داردنیماز های روشن و مشخص مشیها و خطروشن و همچنین تدوين استراتژی

 . ها بر وجود مديريت کارممد و استراتژي  اذعا  دارداين

بمارۀ در. ارنمدداهمیمت ادی از بعمد زيرسماختی ها و اقتصقانو  ةمؤلفدو  ،پس از مديريت

 ،هما دارددوهرسمنگ خبردما ويمژه میا  خبردا  و به بیشترين اهمیت را درکه ها قانو  ةمؤلف

همای صمادرا  و واردا  و زيماد محمدوديت تمأثیردلیل بمه ،خبردا  به اتفاق معتقدند یتمام

خريد دردشم را   برمنفی  تأثیر، هم استمنحصر همچنین تفوي، مجوزها که به شهر تهرا  
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همای علاوه، درفتن مجوزهای قانونی در سیستمبهشود. و هم زمینه برای قاچاق فراهم می اردد

و همکمارا   در پمژوهش مردهالمادارد. نیماز و به صرف زما  زيماد  استدولتی بسیار پیچیده 

همای حکمومتی تسمایدذار بر ي  مقصد دردش ری خلماق ستأثیريکی از عوامل نیز   2012)

همای به جمذب حمايمت نیز رسولی و همکارا .  273ص.  ،2012 ،کارا و هم )مردهالا است

)رسمولی و  نمداثر در دردشم ری خلماق شمهر ارومیمه اشماره کمردهؤقانونی در عوامل اولیه م

   . 107ص.  ،1899، همکارا 

 از. اسمتشده، مباحث اقتصمادی های شناسايیمؤلفهدر بین تمامی پراهمیت  ةمؤلفسومین 

زايمی و درمممدزايی اشمتغال ،ارزموری زيمادبما وجمود پتانسمیل  ،ن پژوهشدر اينرر خبردا  

قعمی وابمه جاي ماه است م ، اين صنعت نتوانسته  زيادافزودۀ ها و همچنین ارزش دوهرسنگ

. ندارنمداين صمنعت وضمعیت معیشمتی خموبی  در خود دست يابد و هنوز هم برخی اصناف

بمه جمذب  ،هابرای دردش ری خلاق دوهرسنگ علاوه، برای ايجاد و بردزاری دائمی مکانیبه

 تعداد زيمادی ازداريم. نیاز ها و تسهیلا  وام ،دذار داخلی و خارجی با اعطای مجوزهاسرمايه

و  مردهالما ؛129. ، ص2012، سانو) اندکردهاقتصادی اشاره ة مؤلفبه ای دونهبهمطالعا  پیشین 

، 1899، و همکمارا  رسولی ؛29. ص ،1895، و همکارا  محمدی ؛275. ، ص2012، همکارا 

    .184. ، ص1899، و همکارا  پورسالاری ؛109. ص

سمازی و تموا  بمه فرهنمگبه ترتیمب اهمیمت ممی ،اقتصادی ةمؤلفپس از  ،از نرر خبردا 

نموموری و  ارتباطا  و تعاملما ، های تبلیغی و ترويجی،استراتژی بازاريابی، فعالیت مموزش،

 . کردروز اشاره ازی، خدما  شهری، هويت و اصالت و فناوری بهبرندس پردازی،ايده

وجمود رغمم بمه ،دهمدهای پیشین در ارتباط با دردش ری خلماق نشما  ممیمرور پژوهش

  و ؛ تما2011پمرينس، کارهمای مطالعاتی با رويکردهای دونادو  و در نقاط مختلف جهما  )

، و همکمارا مردهالما  ؛2012، بموابن؛ 2012، و همکمارا  ؛ علمی2012، ؛ سانو2018، همکارا 

  در همیپ 2021، و همکمارا  و سارانتو 2020 ،و همکارا  رموالدو؛ 2019، ؛ چن و چو2012

تواند و اين موضو  می است ها در دردش ری خلاق اشاره نشدهپژوهشی به بحث دوهرسنگ

شده در ا  انجام. مرور مطالعشودها مطر  تمايز پژوهش حاضر با ساير پژوهشنقطة عنوا  به

-چراکه اکثر پژوهش است؛دردش ری خلاق حوزۀ تعداد کم پژوهش در  ۀدهندايرا  نیز نشا 
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طمور مشمخص بمه ابعماد و اند، بمهدردش ری خلاق بهره بردهواژۀ هايی که در عنوا  خود از 

و بذرافشما   ؛1894، )متوسل الحقاند پرداخته «دردش ری خلاق»و نه  «شهر خلاق»های مؤلفه

و  ؛ رحیممی فمرد1400، ؛ صمفائی پمور و جعفمری1893، و همکمارا  ؛ دوسمتی1897، بامری

تنها يم   ،اندانجام شدهدردش ری خلاق حوزۀ تعدادی که در  همچنین . و... 1400، همکارا 

، و همکمارا  ؛ رسمولی1895، و همکمارا  )محممدی انمدکمردهيا برخی از ابعاد م  را بررسی 

   . 1400، ؛ اسدی و محمدی1899 مکارا ،و ه ؛ سالاری پور1899

. مزيت ستهامؤلفهدهی به را برای وز ااستفاده از روش سو ،تمايز اين مطالعهنقطة دومین 

های مشابه، توا  م  در ارزيابی دقت نرمر خبردما  دربماره ساير روش در مقايسه بااين روش 

ا موضو  دردش ری خلاق های مرتبط باين روش در پژوهش .استشده دادههای وز شاخص

 استفاده نشده است. 

توانمد رهنمودهمايی های اين پژوهش با توجه به فقدا  پمژوهش در ايمن حموزه ممیيافته

جهمانی  عنموا  شمهردردش ری خلاق در شمهر مشمهد بمهتوسعة  منرور بهکاربردی و عملی 

ها قرار دهد. گدردش ری و دوهرسنحوزۀ دیرنددا  ها در اختیار مديرا  و تصمیمدوهرسنگ

 ند از: ادر اين راستا، برخی از اقداما  عملی لازم )براسا  نتاي  پژوهش حاضر  عبار 

 دیمری در مند در اين حوزه و يکپارچه شد  تصمیمانتصاب مديرا  متخصص و دغدغه

های مرتبط دولتی و خصوصی و همچنین مديرا  شهری با اسمتفاده از نماينمددا  اردا 

  ؛هر اردا 

 همای قوانین و مقررا  مناسب در راستای حذف يا کاهش محدوديتويب و اجرای تص

ها و همچنین تفوي، اعطای مجوزهای بارمسافری بیش واردا  و صادرا  دوهرسنگ

  ؛مجاز به شهر مشهد از حد

  برایو تمهید اقداماتی شناسايی دقیق بازارهای هدف منرور بهانجام تحقیقا  بازاريابی 

 ؛بیشتر از اين بازارها جذب دردش را 

  تری از نیازها مین و پاسخ ويی به طیف دستردهأبخشی به محصولا  در راستای تتنو

  ؛و تقاضاهای دردش را  در اين بخش
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 بمر اجمرای دردشم ری خلماق و تمرکمز  منروربهها ايجاد شهرک تخصصی دوهرسنگ

 ؛هاوکارهای مرتبط با دوهرسنگکسب

 هما و دوهرسمنگ   و دردش را  شهر مشهد در ارتباط بمااافزايش مداهی و دانش ساکن

 ؛جهانی بود  شهر مشهد در اين زمینه

 وکارهمای ممرتبط بما کسمب یارتقما برایای تخصصی و حرفه-مموزشی بردزاری دوره

 ؛هادوهرسنگ

 برقراری ارتباطما  و تعاملما  منرور بهالمللی   ملی و بینوبردزاری نمايش اه در سط

  ؛ها بین مقاصد رقیبهای مرتبط با دوهرسنگوکاربین کسب

 فردوسمی،  مناره، ضريح و...  و نمادهای تماريخی )دنبد، دیری از نمادهای مذهبیبهره(

 .حفظ هويت و اصالت شهر مشهدمنرور بهخیام و...  در طراحی جواهرا  

ساير به ، است  2ل شک) مدل مفهومی ةعرضبا توجه به اينکه تمرکز اين پژوهش بر بخش 

هايی پژوهشبخش تقاضا يعنی تجربیا  دردش را   ةزمیندر شود که پژوهش را  پیشنهاد می

شمده های شناسمايیمؤلفهپیشنهاد پژوهشی دي ر، در نرر درفتن هرکدام از ابعاد و  .انجام دهند

تر اسمت. تر و دقیقصورتی عمیقهواکاوی موضو  ب منروربهدر اين پژوهش و انجام مطالعاتی 

ها و فرصت همای موجمود در هرکمدام از واند به شناسايی چالشتمیينده مچنین مطالعا  مه

 د. نبعد )مديريتی، زيرساختی، بازاريابی و محصولا  و خدما  دردش ری خلاق  بپرداز چهار

 کتابنامه

 یدکتر )رساله دوهرشهر جهانی مشهدتوسعة طراحی ال وی مديريتی  . 1897) .ش اسدی مرصع، .1

 ، ايرا .سازما  مديريت صنعتی، مشهددانش اه   .مديريت کسب و کارمنتشرنشدۀ رشتة 

 دردش ری خلاق به کم توسعة برندسازی شهری در راستای  . 1400) .و محمدی،   ،.اسدی، ز .2

 ، 10)40، مطالعما  شمهری  .شهرجونقا  مورد مطالعه:نمونة )  CBMمدل مديريت برند شهری)

27-42. 

 ازبازيابی . ای جمعیت شهر مشهدتراکم نقطه.  1893). مشهد شهرممارنامة  .8

https://planning.mashhad.ir/data/10/file_manager/4674/j%201%20amarnameh%20

98.pdf .1401خرداد  5در    

https://planning.mashhad.ir/data/10/file_manager/4674/j%201%20amarnameh%2098.pdf
https://planning.mashhad.ir/data/10/file_manager/4674/j%201%20amarnameh%2098.pdf
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سازما  توسعه و نوسمازی  :تهرا  .صنعت دوهرسنگ در کشورتوسعة ملی  سند.  1899). ايمیدرو .4

 .معاد  و صنايع معدنی ايرا 

 .بررسی و تحلیل وضعیت دردش ری خلاق در شمهر زاهمدا  . 1897) .  ،و بامری ،.جبذرافشا   .5
 . 130-127،  81)3 ،ایريزی منطقهبرنامه

 .طراحی مدل مفهمومی دردشم ری خلماق . 1892) .م خاکزاربفروئی، و ،.  حسنی، .،بسته ن ار، م .2

 .103-31،   2)11، دردش ری و توسعه

 .همای قیمتمی در ايمرا صنعت سمنگتوسعة ی راهبردها.  1839) .  ،سیدسلماسی و ،.م بصیری، .7

 .112-107،  19)72، علوم زمین
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