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چکیده

صترین و ارزشمندترین آنها در محور
شهر اصفهان به دلیل داشتن سرمایههای فراوان ملموس و غیرملموس فرهنگی که شاخ 

فرهنگی -تاریخی شهر قرارگرفتهاند و همچنین به دلیل پیوستن به شبکه شهرهای خالق یونسکو در شاخه صنایعدستی و هنرهای
سنتی ،ظرفیتهای فراوانی برای توسعه دارد .این امر مستلزم طراحی مدلی بومی برای برنامهریزی شهر اصفهان است .پژوهش حاضر
درصدد است مدل برنامهریزی شهر خالق صنایعدستی شهر اصفهان(محور تاریخی -فرهنگی) را تدوین کند .این پژوهش ،نوعی
لها در سه بخش فراترکیب ،تحلیل ضریب تغییرات( )CVو تحلیل
پژوهش بنیادی ،عملگرا و آمیخته (کّمّمی-کیفی) است .تحلي 

عاملی اکتشافی ارائه شدهاند .در تحلیل عاملی ،با برآورد درجه اهمیت شاخصها مدل کلی تحقیق با  ۸عامل معرفی شده است.
صهای مدل و ترکیب این نتایج با نتایج تحلیل عاملی(درجه
درنهایت ،با بررسی وضعیت فعلی محور در ارتباط با هرکدام از شاخ 
صها) ،مدل بومی برنامهریزی شهر خالق صنایعدستی محور تاریخی -فرهنگی اصفهان تدوین شده است.
اهمیت شاخ 
واژگان کلیدی :شهر خالق ،شهر خالق صنایعدستی ،اصفهان (محور تاریخی -فرهنگی) ،مدل برنامهریزی.

( -1نویسنده مسئول) heidar_esfand@gmail.com
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مقدمه
با پيشرفت و تغ يي ر نظام قديم شهري ،کشورهاي پيشرفته سرمایههای اصلي خود را که همان توليدات صنعتي بودند
يهای جدید نياز داشت .کليد ا ني اقتصاد
از دست دادند و وارد مرحله اقتصادي تازهای شدند که به دانش و آگاه 
تهای شهري راه يافت.
دانشبنیان ،خالقيت بهویژه در هنر و فناوري بود و بد ني ترتيب ،خالقيت به قلب سياس 
شبنیان ،رویکرد خالقیت بنیان است که بر تمام جنبهها و مصادیق زندگی
یکی از رویکردهای غالب در عصر دان 
ازجمله زندگی شهرنشینی تأثیر گذاشته است .گستره و عمق تأثیرگذاری این رویکرد به حدی بوده است که مفهوم
نوظهور «شهر خالق» از اواخر دهه  1980جایگاه ویژهای در ادبیات برنامهریزی شهری پیدا کرد .پدیده شهر خالق،
شهای جدید برای بررسی و حل مسائل و مشکالت شهري در وضعیت غیرخطی کنونی است.
مجموعهای از واکن 
در همین راستا ،سازمان فرهنگي ملل متحد (يونسکو) «شبکه شهرهاي خالق یونسکو» ( )UCCNرا برای توسعه و
گسترش تنوع فرهنگي و توسعه پايدار شهري ميان شهرهاي عضو ایجاد کرده است و بالغ بر  180شهر جهانی را بر
اساس شاخصهای مختلف ،بهعنوان شهرهای جهانی خالق انتخاب کرده است.
عدستی و هنرهای سنتی بهطور
یکی از حوزههای مهم مرتبط با مفهوم شهر خالق ،صنایع خالق بهطور عام و صنای 
تها در زمینه صنایع فرهنگی و بهویژه در
خاص است .شهر اصفهان به سبب داشتن برخی قوتها ،فرصتها و قابلی 
یها و میراث فرهنگی و زیرساختهای پشتیبان
زمینه صنایعدستی ازجمله استعدادهای خالق ،صنایع خالق ،دارای 
خالقیت ،از آذر  4931به شبکه شهرهاي خالق جهان پیوست تا با سرمایهگذاری در صنايع خالق و کارآمد و
بهرهمندی از ابتکار و نوآوري ،رویکرد نو و توانمندتری از مدیریت شهری را در مواجهه با مسائل شهری (ازجمله
عدستی) تعریف کند .بهرهبرداری پایدار و پویا از این فرصت
گردشگری ،میراث فرهنگی ،صنایع فرهنگی و صنای 
مستلزم تعریف و پیادهسازی مدل برنامهریزی متناسب با موضوع خالقیت بهطورکلی و فضای جغرافیایی موردمطالعه
بهطور خاص (شهر اصفهان ،محور تاریخی  -فرهنگی اصفهان) است.
رویکرد نظری و مفهومی
شهر خالق
دربارۀ شهر تعاریف مختلفی ارائه شده است .عامتر ني تعر في

ارائهشده ا ني است که شهر مکان اسکان گروهي انسان

ها و محلی برای فعاليتهاي آنهاست .شهر از ديدگاه سازمان ملل متحد ،کالبدي براي فعالیتهای اجتماعي
تهای اجتماعي و سازمانیافتگی و
سازمانيافته است که سه اصل مهم کالبد (طرح ساختمان ،حصار ،خيابان) فعالی 
1

یگوید شهر نتیجه ارتباط ميان شش جنبه است:
یکند( .)Salimi, 2008: 10هوفر م 
روابط ا ني سه با هم را بيان م 
ساخت اقتصادي (تنوع فعاليت و اشتغال) ،ساختار اجتماعي (تفاوت طبقات اجتماعي) ،ساخت کالبدي (طرح،
ساختمانهای عمومي ،حصار و ،)...موقعيت جغرافيا يي  ،موقعيت قانوني (قانون اساسي ،دستگاههای حقوقي،
محالت) و حيات سياسي ( .)Papelli Yazdi and Rajabi Senajardi, 2010: 50به بيان کاملتر ،شهر در کنار هم
طزیست است که توسط مجموعهاي از قوان ني سياسي
قرار گرفتن يک اقتصاد ،يک جامعه ،يک مصنوع و يک محی 
1 -Paul Hofer
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توافق شده اداره ميشود (يک حکومت)؛ بنابرا ني  ،در بررسي يک شهر ضروري است جوانب اقتصادي و زیست
پذیری شهر در کنار جنبههاي فرهنگي  -اجتماعي و سياسي در نظر گرفته شود (.)Bianchini et al, 1994, p. 2
بستر اصلي اصفهان بهعنوان شهری خالق ،وجود صنايع خالق است .هنگامی که در سال  2013مقرر شد معيارهاي
یترین معيارها ميزان صادرات صنايع خالق از کشور بود و
درجهبندی مقاصد گردشگري معرفي شوند ،يکي از اصل 
این میزان نسبت بهکل صادرات صنايع خالق در دنيا سنجیده شد .رتبه کشور ما در آن سال از بین  142کشور جهان،
 32شد؛ از سوي ديگر ،صنایعدستی جزء هفت دستهای هستند که يونسکو آنها را بستر شهر خالق تعر في

کرده

عدستی در پيوند مستقيم با گردشگري قرار دارند و عمومًاًا خريداران
است .ا ني نکته را نيز بايد در نظر داشت که صنای 
عدستی در هر مقصد گردشگري ،گردشگران هستند .شهر خالق ،شهری با تنوع فرهنگي است .اصفهان يک
صنای 
«موزا يي ک فرهنگي» است؛ يعني شهري که اديان و اقوام مختلف در قرون متمادي با صلح و صفا در آن در کنار
يکديگر زندگي کردهاند و ا ني نکته براي گردشگران بسیار باارزش است(.)Zahedi, 2017: 83
در حوزه مديريت عمومي ،شهر خالق از سياست شهري جامع و خالق ،سياست فرهنگي منسجم و سياست صنعتي
و زیستمحیطی تشکيل میشود که باید با مديريت مردمي سرمایههای عمومي همراه باشند (.)Sasaki, 2008, p. 4
شهر خالق صنایعدستی
شهای هنری مثل هنر گردشگری یا رخدادهای هنری که
تعریف شهر خالق بسیار فراگیر است .شهر خالق با بخ 
یبخشند ،تالش برای کنترل کردن اثر اقتصادی هنر و ایجاد
یکنند و به آنها ارزش واقعی م 
شهرها را زنده و پویا م 
نالمللی برای شهر ،جذب طبقه خالق ،استفاده از هنر برای ایجاد تنوع در بین مردم ،ایجاد اقتصاد و صنایع
شهرت بی 
خالق ،به رسمیت شناختن خالقیت بهعنوان عنصری پیشرو برای نوآوری و اتخاذ رویکردی خالق برای حل مسائل
تهای خالقی وجود دارد و باید
مدنی در ارتباط است .فلسفه شهر خالق این است که همیشه در یک مکان ظرفی 
تهای به وجود آمده ابتکار عمل
شرایط به گونهای باشد که مردم بیندیشند ،برنامهریزی کنند ،در استفاده از فرص 
داشته باشند و بتوانند مسائل شهری مهارنشدنی را اداره کنند (.)Coletta,2008: 2
مفهوم صنايع خالق که در اوايل دهه  90ميالدي در استراليا ظهور کرد ،در کشورهای مختلف متفاوت است .ا ني
مفهوم اصطالحي نسبتًاًا جديد است که در سال  1994و همزمان با انتشار گزارش «طبقه خالق» رايج شد و در سال
 ، 1997يعني زماني که سياستگذاران بخش فرهنگ ،رسانه و ورزش بريتانيا به راهاندازي نيروي ویژه صنايع خالق
مبادرت کردند ،بيشازپيش آشکار شد (.)UNCTAD, 2004, p. 24
بر اساس آنچه گفته شد ،اصفهان ظرفیتهای بسیاری دارد که اولین آنها ارجاعی بودن این شهر است .وقتی شهری
یشود و عقبه تاریخی ندارد باید همهچیز را برایش احداث کرد و در این صورت باید هزینه زیادی
جدید احداث م 
صرف کرد ولی شهر اصفهان عقبهای تاریخی و فرهنگی و گسترهای غنی دارد و به همین دلیل ،نیازی به صرف
هزینههای هنگفت ندارد .باید به داشتههایی که باقی ماندهاند و عناصر تاریخی شهر پرداخت و نشانههایی را که از
قبل وجود دارد جستجو و احیا کرد( .)Shoayri, 2017: 67درواقع ،شهر اصفهان آوازه و شهرتی داشته است که
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یبرند .شهرت این شهر در معماری ،شهرسازی ،صنایعدستی و رودخانه آن بوده
اکنون واژه برند را برای آن به کار م 
است و اصفهان با این موضوعات در مقیاس ملی و بی 
نالمللی مطرح شده است(.)Habibi, 2017: 100
اصفهان (محور تاریخی -فرهنگی)
امروزه همزمان با تالش براي ثبت جهاني محور فرهنگي -تار يخي

شهر اصفهان در فهرست ميراث جهاني،

بشناسي و توانسنجي همه جانبه این محور با استفاده از تجارب ایران در حدود دو دهه گذشته و تجارب موفق
آسي 
فها و راهبردهاي دستیافتنی و برنامههاي اجراشدنی در دستور کار مسئوالن
جهاني در پنج دهه اخير ،تدو ني هد 
استان است .البته احياي مراکز و محورهاي ارزشمند تار يخي در ایران ،بهویژه در ميان مديران ،به مداخالت کالبدي با
تخريب و نوسازي و حفاظت و مرمت بناهاي ارزشمند و انکار ناشدنی بهصورت موردي محدود ميشود؛ ازاینرو،
دگرگونسازي انگاره و اشتراک نظر در مورد دامنه گسترده تجدید حیات و اعتباربخشي به مراکز و محورهاي
تار يخي ضرورتی مبرم دارد.
لفن ،استعداد و پيشگامی ايران را در دنياي صنعت تصدیق میکنند .چنانکه پروفسور پوپ،
تمام دانشمندان و اه 
یگوید« :صنعت اساسیترین و مهمترین فعاليت قوم ايراني بوده و
مورخ و ایرانشناس معروف آمریکایی م 
گرانبهاترین خدمت آنان به تمدن دنياست و تاريخ صنعت ايران ،بسياري از مسائل تاريخ فرهنگ بشري را روشن
م
یسازد(.)Wilson, 1987: 223-222
عدستی و هنرهاي مردمي به عضویت رسمي شبکه
اصفهان از نخست ني شهرهاي ايران است که به سبب داشتن صنای 
تهای باال در عرصه فرهنگ و هنر از شاخصههای شهر خالق است و
شهرهای خالق جهان انتخاب شد .داشتن قابلی 
ا ني

به آن معناست که بستر مناسب و قابليت توسعه پايدار از ویژگ 
یهای شهر اصفهان است( Jamalinejad, 2017:

.)11 & 8
مدل برنامهریزی
یکند؛
یهای وضعيت دنياي واقعي را به صورتی ساده و کلي بيان م 
مدل ،نمادي از واقعيت است و مهمترین ویژگ 
یکه درکشدنی
یهای جهان است؛ بهنحو 
بهعبارتدیگر ،برداشتي از واقعيت براي توضيح مفاهيم و کاستن از پیچیدگ 
یهای آن بهآسانی مش صخ
باشد و ویژگ 

شود ( .)Lee, 1987: 26مدلها امکان مقایسه عملکردها را ميان سیستمهایی

یکنند که بهظاهر از هم متمايزند؛ از این نکته ،ارزش و اعتبار معرفتشناسانۀ مدلها فهمیده میشود
فراهم م 
یآیند اما بهگونهای
شبینی کننده به وجود م 
( .)Hatami Nejad, 1996: 94مدلهای برنامهریزی به دنبال مدلهای پی 
یکنند بلکه حیطه عملکرد ممکن را در رابطه با
ساخته شدهاند که فقط نتايج حاصل از فرضیههای خاص را بيان نم 
اهداف مش صخ

تع نيي م 
یکنند(.)Hekmatnia and Mousavi, 2013: 26

لي مراحلي را که سبب به دست آوردن بهتر ني نتيجه از کاربرد مدل در برنامهریزی میشود ،بهصورت زیر مطرح
کرده است:
شبینی روند طبيعي تحوالت در سيستم شهري.
 استفاده از مدلها براي پی یهای پسندیده سيستم شهري آينده.
 -تمايز ميان ویژگ 
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 تع نيي الگوهاي مطلوب توسعه.تهایی که توسعه مطلوب را با توجه به ا ني گزینهها ممکن کنند.
 تع نيي سیاس نتايج ا ني

یهای جديدتري رسيد .وقتی
شبین 
یتوان در مدل جاي داد و با استفاده از آن به پی 
تها را م 
سیاس 

تها با اهدافی مطلوب تدوین شدند ،قابليت اجرا و ميزان تأثير گزینههاي مختلف بررسي و
مجموعهای از سیاس 
ترکيب گزینه مطلوب انتخاب م 
یشود(.)Lee, 1987: 34
تحلیل نتایج یافتهها
هر پژوهشی مطابق با ماهیت و ساختار مسئلۀ بررسیشده ،به روش پژوهش متناسب با آن نیاز دارد .جامعه آماری
پژوهش حاضر مشتمل بر خبرگان و متخصصان حوزههای برنامهریزی شهری (با تأکید بر خالقیت شهری) و صنایع
عدستی) و همچنین تمام منابع به زبان فارسی و انگلیسی است که دو مفهوم جداگانه
فرهنگی (به طور ویژه صنای 
یگیرند .نمونه آماری مشتمل بر  250نفر بوده است که بهصورت گلوله برفی
عدستی را در برم 
شهر خالق و صنای 
عآوری
انتخاب شدند و سپس پرسشنامه برای تمام آنها ارسال گردید؛ درنهایت 196 ،پرسشنامه تکمیلشده جم 
گردید .در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامهای با طیف لیکرت استفاده شد .پرسشنامه پژوهش
یسازی آنها بر
مشتمل بر  101گویه (شاخص) بوده است که این گویهها بر اساس ادبیات موضوع و از طریق بوم 
ن شده بودند .پس
بنظران و خبرگان موضوع) تهیه و تدوی 
اساس شرایط ایران و اصفهان (از طریق مشورت با صاح 
از توزیع پرسشنامه بین مخاطبان پژوهش و تکمیل آنها و درنهایت ،از طریق برآورد مقدار ضریب تغییرات ،تعداد
نهایی شاخصها به  67شاخص تقلیل یافت .بر اساس دادههای مربوط به این  67شاخص ،تحلیل عاملی انجام شد و
عوامل ،شاخصهای مربوط و وزن آنها مش صخ

شدند .در پژوهش حاضر برای تجزیهوتحلیل اطالعات

بهدس 
تآمده ،از نرمافزار آماری  Exelو  SPSSاستفاده شده است.
صهایی که CV
با توجه به اینکه  CVشاخصها از مقدار  ۰٫ ۲۸۰۴۹۹۰۹۲تا مقدار  ۰٫ ۵۲۲۶۱۲۹۶۵است ،شاخ 
بیشتری داشتند بهعنوان شاخصهایی که دارای اجماع کمتری از جانب خبرگان بودند حذف شدند .نقطه برش CV

باالتر از  ۰٫۴مش صخ

شده بود؛ درنهایت ۶۷ ،شاخص باقیمانده ،بهعنوان شاخصهای مهمتر ابقا شدند؛ ضمنًاًا

همانطور که در جدول زیر آمده است ،سطح پایایی و روایی پرسشنامه مذکور در سطح مناسبی است.
جدول  -1سطح روایی سازهای کل  ۱۰۱شاخص پرسشنامه پژوهش
K.M.O
df

. ۸۳۴
۵۰۵۰
.۰

سطح معناداری
کرویت بارتلت

۲۷۲۲۶ ٫۳

Source: Rresearch findings

جدول  -2سطح پایایی کل  ۱۰۱شاخص پرسشنامه پژوهش
آلفای کرونباخ

. ۹۹۱

تعداد گویه ها

۱۰۱

Source: Rresearch findings
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شکل  )2شماتیک مدل شهر خالق صنایعدستی

پس از مش صخ

Source: Rresearch findings

صهای درون هر عامل ،مقادیر هر عامل (عددی بین  1تا  )5از طریق محاسبات
کردن ضرایب شاخ 

موجود در نرمافزار  SPSSبرآورد شد و با در دست داشتن مقادیر هرکدام از عوامل (مقادیری با مقیاس شبه کّمّمی)،
تحلیل عاملی برای برآورد بار عاملی (ضرایب) عوامل  8گانه انجام شد .در ضمن با توجه به مقدار باالی  ،K.M.Oبه
تآمده میتوان اعتماد کرد و درواقع 8 ،عامل مذکور بهعنوان مجموعه تبیین کننده مفهوم شهر خالق
ضرایب بهدس 
عدستی ،دارای روایی سازهای مناسب هستند .از طرفی با توجه مقدار آلفای کرونباخ چنین استنباط میشود که
صنای 
عدستی ،دارای پایایی الزم هستند که در جداول زیر
این  8عامل بهعنوان مجموعه تبیین کننده مفهوم شهر خالق صنای 
صحت آنها ارائه شده است.

عدستی793 ...
تدوین مدل برنامهریزی شهر خالق صنای 
جدول  -3ضرایب عاملهای  8گانه مستخرجی پژوهش
ضریب اهمیت (بار عاملی)

عنوان عامل مستخرجی

0.121069

سرمایه انسانی

0.129977

طزیست
زیرساختهای شهری و فناوری و محی 

0.128762

خالقیت و آموزش

0.120124

سرمایه مدیریتی

0.123363

استعداد

0.121474

صبر و مشارکت

0.129302

سرمایه اقتصادی

0.125928

سرمایه فرهنگی

Source: Rresearch findings

عدستی»
جدول  -4سطح روایی سازهای  8عامل پژوهش برای سنجش مفهوم «شهر خالق صنای 
.941
28
.000

K.M.O
df

سطح معناداری

Source: Rresearch findings

جدول  -5سطح پایایی  8عامل پژوهش
تعداد گویه
6

مقدار آلفای کرونباخ
.841

Source: Rresearch findings

صهای شهر خالق صنایعدستی ( 8عامل و  67شاخص) وضعیت فعلی محور
پس از استخراج معیارها و شاخ 
صهای مذکور بررسی شد .این شاخصها بهصورت میانگین
فرهنگی  -تاریخی اصفهان در ارتباط با هرکدام از شاخ 
صها به کمک روش دامنه تغییرات
ارائه شدند و پسازآن تمام شاخصها رتبهبندی شدند .پس از رتبهبندی شاخ 
صها در سه طیف تقسیمبندی شدند.
تمام شاخ 
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
کهای  CVو تحلیل عاملی و آزمون آنها  8عامل
پس از بررسی پیشینه پژوهش ،تکمیل پرسشنامه ،استفاده از تکنی 
طزیست ،سرمایه اقتصادی ،خالقیت و آموزش ،سرمایه فرهنگی،
تهای شهری و فناوری و محی 
به ترتیب :زیرساخ 
استعداد ،صبر و مشارکت ،سرمایه انسانی و سرمایه مدیریتی به دست آمد .این  8عامل  67شاخص دارند که بر
اساس آنها برنامههای شهر خالق صنایعدستی مش صخ

یشود و میتوان برای ارزیابی برنامههای شهر خالق
م

عدستی از آنها استفاده کرد.
صنای 
بنا بر فرایند پژوهش حاضر که توضیح داده شد 8 ،عامل کلی که دربردارندة  67شاخص هستند ،دارای رتبهبندی
هستند .درجه اهمیت معیارها از بیشترین به کمترین عبارت است از:
طزیست با ضریب اهمیت 0.77 1299
 زیرساختهای شهری و فناوری و محی  سرمایه اقتصادی با ضریب اهمیت 0.129302 خالقیت و آموزش با ضریب اهمیت 26 0.1287 سرمایه فرهنگی با ضریب اهمیت 5928 2 0.1 استعداد با ضریب اهمیت 36 0.1233 -سرمایه انسانی با ضریب اهمیت 96 0.1210
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 سرمایه اجتماعی (صبر و مشارکت) با ضریب اهمیت 4 .12147 0 سرمایه مدیریتی با ضریب اهمیت 4 .12012 0طزیست» بهعنوان مهمترین عامل ،شاخص «میزان ارتباطات و
تهای شهری و فناوری و محی 
در عامل «زیرساخ 
نالمللی» مهمترین شاخص شناخته شده است .اهمیت شاخص
تعامل شهر با سایر شهرهای خالق در سطح ملی و بی 
مذکور ریشه در این امر دارد که فرایند ایده پردازی ،خالقیت و نوآوری معمو ًالًال در فضاهای مشارکتی ممکن میشود؛
درواقع ،رویکردهای مبتنی بر نگاه به بیرون و الگوشناسی و الگوبرداری از محیطهای بیرون و از بسترهای متفاوت
یتوانند سبب خلق ایدههای جدید و درنهایت ،خالقیت و نوآوری گردند .البته الگوشناسی و الگوبرداری برای
م
یسازی) ،مستلزم طراحی بستههای
بهرهبرداری از تجارب موفق جهانی با در نظر گرفتن بسترها و شرایط بومی (بوم 
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت برنامهریزی است؛ بهعنوانمثال ،با وجود ظهور و بروز نمادها و لِاِا مانهای شهری
تهای جدید
یسازی تجارب موفق جهانی و ایجاد تغییرات خالقانه در باف 
نو در شهر میتوان با شناسایی و بوم 
تهای الزم شهری ،جذابیتهای شهری را برای توسعه گردشگری ارتقا داد .طراحی خالقانه
شهری و زیرساخ 
عدستی باید به نحوی باشد که همزمان با تولید محصوالت ،فرایند آن را نیز به نمایش بگذارد؛
فضاهای تولید صنای 
تهای شهری ازجمله زیرساختهای
یشود .مجموعه زیرساخ 
این اتفاق سبب آموزش و معرفی هنر و هنرمند م 
طزیست ،رفاه ،خدمات پزشکی و هنر نیز
رفاهی برای ارتقای شاخصهای «کیفیت زندگی» ،خدمات اجتماعی ،محی 
م
یتوانند در تحقق توسعه متوازن و پایدار مؤثر باشند.
عدستی ،سرمایه اقتصادی است .با توجه به اینکه رویکرد جدید
دومین عامل مهم مؤثر بر توسعه شهر خالق صنای 
تهای استان در راستای
یهای ملی و همچنین سیاس 
اقتصاد در عصر حاضر ،اقتصاد دانشبنیان است و سیاستگذار 
کارآفرینی در حوزههای پایدار است لذا شاخص «رشد کارآفرینی در حوزۀ صنایع خالق و صنایع فرهنگی» ،بهعنوان
مهمترین شاخص مربوط به عامل سرمایه اقتصادی حائز اهمیت است .توجه به حمایت از سرمایهگذاری در حوزه
یتواند سهم صنایعدستی را از میزان تولید ناخالص شهر بسیار افزایش
عدستی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی م 
صنای 
دهد.
عدستی بهعنوان یکی از ابعاد مهم اقتصاد صنایعدستی زمانی میتواند تولید ناخالص شهر را ارتقا دهد که
تولید صنای 
تقاضا برای آن افزایش یابد .یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه« ،رشد برنامههای آموزشی در زمینه
صنای 
عدستی» است که سبب افزایش کیفیت و کمیت صنایعدستی و هنرهای سنتی خواهد شد و این شاخص
مهمترین شاخص مربوط به عامل «خالقیت و آموزش» است.
درباره سرمایه فرهنگی بهعنوان یکی دیگر از عوامل مهم مؤثر بر توسعه شهر خالق صنایعدستی باید گفت توسعه
رسانههای جدید در بازاریابی محصوالت صنایعدستی میتواند بسیار مؤثر باشد .در قرن حاضر که دنیای دیجیتال
همهچیز را تغییر داده است رسانههای دیجیتال و حتی تولیدات دیجیتال میتوانند تأثیرات اساسی در این هنر صنعت
داشته باشد.

عدستی795 ...
تدوین مدل برنامهریزی شهر خالق صنای 

عدستی بهعنوان مهمترین شاخص مربوط به عامل
برنامهریزی برای دریافت مهر اصالت یونسکو در رشتههای صنای 
«استعداد» و همچنین فراهم کردن شرایط الزم برای ثبت ایدهها و ابتکارات در حوزۀ صنایعدستی میتواند بر توسعه
عدستی شهر مؤثر باشد.
خالقیت صنای 
عدستی شهر
ینفعان حوزه صنای 
تعریف و پیادهسازی سازوکارهایی برای ارتقای مشارکت گروههای مختلف و ذ 
اصفهان(متخصصان و غیرمتخصصان ،مهندسان و کارگران ،هنرمندان و دانشگاهیان) در زمینههای برنامهریزی ،اجرا و
عدستی میتواند بر توسعه شهر خالق
نظارت ازجمله از طریق توسعه و تقویت تشکلهای حرفهای در زمینه صنای 
عدستی مؤثر باشد .این امر در قالب عامل صبر و مشارکت تعریف شده است.
صنای 
در راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان در حوزه صنایعدستی ،تقویت تحقیق و توسعه ( )R&Dو تربیت پژوهشگران این
عدستی (ازجمله هنرمندان ،دانشمندان،
حوزه از الزامات است .توسعه نیروی کار فعال در حوزههای مرتبط با صنای 
عدستی و حتی کارگران و نیروهای غیرتحصیلکرده ،بهعنوان طبقۀ خالق) از دیگر الزامات
مهندسان و هنرمندان صنای 
این امر است که داللت بر عامل سرمایه انسانی دارند .در پژوهش حاضر ،طبقه خالق نهتنها اقشار تحصیلکرده و
لکردة صاحب ایده و خالق و مستعد هم توجه دارد.
یگیرد بلکه به قشر کارگران و افراد غیرتحصی 
ویژه را در برم 
دلیل این امر آن است که شهر خالق شهری است که مجهز به سیستمی اقتصادی است که در آن نهتنها هنرمندان و
یتوانند آزادانه خالقیت خود را توسعه دهند بلکه کارگران و صنعتکاران و مجموعه افراد صاحب ایده
دانشمندان م 
یتوانند در تولید انعطافپذیر و خالقانه و ایستادگی در برابر
(حتی اگر تحصیالت دانشگاهی نداشته نباشند) نیز م 
تهدیدات ناشی از تغییرات جهانی سهیم شوند.

عدستی ،مستلزم برنامهریزی برای آنها و
بهرهبرداری کارآمدتر از تمام عوامل مؤثر بر توسعه شهر خالق صنای 
عدستی ،از مهمترین
تهای شهری برای ایده پردازی در حوزه صنای 
مدیریت آنهاست .تعدد و تنوع سیاس 
شاخصهای مربوط به عامل «سرمایه مدیریتی» است و داشتن تفکر آیندهنگر نیز برای ترسیم و طراحی پیشدستانه و
عدستی است .این نوع
عالمانه چشمانداز (آینده مطلوب) از الزامات حتمی برای تحقق توسعهیافتگی شهر خالق صنای 
رویکرد سبب تدوین تمام سناریوها ،راهبردها ،سیاستها و راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به آینده مطلوب
یگردد.
م
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