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 نیچ قالخ عیانص رد یللملانیب نانکراک روضح -1
 لیلد هب يددعتم یلغش ياهتصرف و هدش لیدبت ناهج رترب ياهتردق زا یکی هب نیچ ریخا ياههد رد

 ناهاوخ یللملا نیب نانکراک زا یخرب هدش ببس رما نیا ،تسا هدمآ دوجو هب روشک نیا رد يداصتقا دشر
 ندرک رپ يارب و مرن تردق هب یبایتسد فده اب زین نیچ روشک ،نیا رب هوالع .دنشاب روشک نیا رد تیلاعف
 عیانص هب رهام راک يورین بذج هب دنمقالع یگنهرف هزوح رد صوصخ هب نیچ و برغ نایم یتباقر فاکش
  .تسا دوخ

 دورو و یگنهرف عیانص ياقترا يارب ار یتوافتم و هدرتسگ ياهتسایس نیچ تلود ،هتشذگ ههد ود یط
 يراجت ياههمانرب نینچ سپ رد دسریم رظن هب .تسا هدرک نیودت یگنهرف ياهشخب هب یصوصخ هیامرس
 هب هکلب ،الاک ناونع هب ًافرص هن ار گنهرف نیچ تلود هک درک هجوت دیاب و دنراد دوجو زین یسایس یلئاسم
 (Lin, 2019).دنیبیم مکاح يژولوئدیا غیلبت و مرن تردق زا هدافتسا يارب يرازبا ناونع

 لاقتنا يارب لآ هدیا و بسانم یهار یللملا نیب یگنهرف نانکراک مادختسا دسریم رظن هب لیلد نیمه هب
 هک درک نایب ییوگوتفگ رد ینیچ ملیف کی هدننکهیهت هک يروط هب دشاب نیچ هب برغ زا صصخت و شناد
 ای دننکیم یگدنز نیچ رد هک دنتسه ییاهیبرغ دنوشیم مادختسا ملیف تعنص رد هک يدارفا نیرتهب
 ،یلحم ياهینیچ هب تبسن هدش ناونع هورگ ود ره ،رگید ینایب هب .دناهدرک لیصحت برغ رد هک ییاهینیچ
 (Lin, 2019).دنتسه راک هب رتدهعتم و رتياهفرح ،دننکیم راک لوپ يارب اهنت هک

 رد و تسا هدش يدایز دیکات ،یجراخ ناسانشراک زا هدافتسا رب زین نیچ هعسوت ياههمانرب زا یکی رد
 متسیس کی زا نیچ زین 2016 لاس رد .درک هراشا نیچ هعسوت مهدزیس همانرب هب ناوتیم دروم نیا
 .درک هدافتسا ،دش دنهاوخ روشک نیا دراو هک یللملا نیب تراهم مک دارفا دورو زا يریگولج يارب يدنبهقبط
 دنمشناد ،يرنه ای یگنهرف مهم تادیلوت تیاده ،کیپملا لادم ای لبون هزیاج نتشاد دننام یطیارش نینچمه
 بذج ياهرایعم هلمج زا بوخ ياههاگشناد زا ندش لیصحتلا غراف و گرزب یلام تاسسؤم رد راک ،ندوب
 (.Istanbul, Global Center of Creative Industries | Daily Sabah, n.d).تفرگ رارق دارفا

 

  نیچ رد قالخ نانکراک زا یخرب تیلاعف ياههزوح -2
 ياههزوح رد ،هبرجت لاقتنا يارب نینچمه و دوخ روشک گنهرف اب ییانشآ لیلد هب یجراخ قالخ نانکراک

 یبوخ ياهتصرف ...و اههراونشج ،اههاگشیامن دننام ییاهتیفرظ .دنریگیم رارق هدافتسا دروم یفلتخم
 ار هدننک تکرش رهام دارفا دنناوتب اهروشک نینچمه و دنریگب طابترا فلتخم ياهروشک اب دارفا ات دنتسه
 .دنیامن شالت اهنآ بذج تهج رد و دنک ییاسانش

 گنهرف و نابز اب اهنآ ییانشآ یجراخ دارفا بذج لیالد زا یکی دش هراشا رصتخم تروص هب هک روطنامه
 هبرجت هوالع هب دنراد لماک ییانشآ دوخ يردام نابز اب دارفا نیا .تسا ،دناهدرک یگدنز نآ رد هک يروشک
 عیانص تارداص هزوح رد عوضوم نیا نینچمه ؛تسا يدنمشزرا هبرجت فده نابطاخم رانک رد تسیز
 ،نیچ یتلود یللملا نیب ياههناسر رد ،لاثم ناونع هب .دوش عقاو رثوم و دمآراک رایسب دناوتیم یگنهرف
 یجراخ دنمراک يدادعت ،)نیچ يزکرم نویزیولت( CCTV و یلید انیاچ ،)نیچ یللملا نیب ویدار( CRI دننام
 گنهرف و نابز اب دارفا نیا ییانشآ لیلد هب دارفا نیا بذج هب هقالع هدمع هک دنتسه راک هب لوغشم
 .تسا دصقم ياهروشک



  

  
 

 3 نیچ قالخ عیانص رد یللملانیب نانکراک

 لابقتسا یجراخ نانکراک روضح زا نآ رد نیچ روشک هک تسا ياهزوح رگید زین ینیشنرهش هزوح نینچمه
 رصانع یخرب زا هدافتسا هب دنمهقالع یلحم ياهتلود ،نیچ رد ینیشنرهش عیرس شرتسگ لابند هب .دنکیم
 تیرومام یللملا نیب نادنمرنه هک دراد دوجو هنومن نیدنچ .دنتسه یمومع ياهاضف هعسوت يارب یگنهرف
 و نامدیچ رنه هزوح رب زکرمتم نادنمرنه نیا راک .دننک دیلوت يرهش و یمومع يرنه راثآ ات دنتفای
  .تسا هدوب نیچ فلتخم قطانم يارب یمومع ياههمسجم

 رتائت هراونشج ،اههراونشج نیا زا یکی هک درک نایب ناوتیم زین اههراونشج بذج تیلباق اب طابترا رد
 160 دودح 2016 لاس رد و دوشیم رازگرب نکپ رد 2011 لاس زا روکذم هراونشج.تسا نیچ ناکدوک
 یجراخ ناگدننک هیهت يارب ار ییاهتصرف ناکدوک رتائت هراونشج .دندش هراونشج نیا بذج یچاشامت رازه
 شش و لهچ نابزیم هراونشج نیا هک يروط هب دشاب لاعف زین یللملا نیب شخب رد هراونشج ات دنکیم هئارا
 هدوب ایلارتسا و ایناپسا ،هرک ،نپاژ ،ینامور هدحتم تالایا دننام ییاهروشک زا رتائت هزوح رد رفن
 (Roche, 2018).تسا

 

 نیچ رد یجراخ قالخ دارفا دورو هب طوبرم تالکشم -3
 ای دوخ روشک هب تشگزاب ناهاوخ تالکشم یخرب لیلد هب دندشیم نیچ دراو هک يدارفا هتشذگ رد

 نآ اب اههزوح همه رد یللملا نیب نانکراک هک یجیار تالکشم زا یکی لاثم ناونع هب دندوب يرگید روشک
 نیمزرس زا زور 90 ره دیاب دوخ يازیو دیدمت يارب دارفا نیا هک يروط هب دوب ازیو هلئسم دندوب هجاوم
 ار تدم ینالوط يازیو ناکما یجراخ نانکراک ظفح يارب نیچ روشک لاح نیا اب .دندشیم جراخ نیچ یلصا
  .دومن مهارف

 تالکشم یخرب شور نیا قیرط زا هک دمآ مهارف ازیو تساوخرد يارب يدیدج شور نینچمه
 هنومن يارب تسا هتفای شیازفا ،روما یخرب ماجنا تعرس شور نیا قیرط زا .دندش لح زین کیتارکوروب
 ینالوط و تدم هاتوک(ازیو تساوخرد ناگیار و نیالنآ تروص هب دناوتیم نایضاقتم هک درک هراشا ناوتیم
 نیا نینچمه دنامب روشک رد زور 180 ات دناوتیم درف هک دنکیم نیمضت تدم ینالوط يازیو .دننک )تدم
 هب ازیو قیرط زا تماقا ناکما ،طیارش یخرب رد(دروایب نیچ هب ار دوخ نادنزرف و اکرش ات دراد ار ناکما
 .)دراد دوجو زین لاس 10 ات لاس 5 تدم

 .دراد دوجو رهام نانکراک دورو اب طابترا رد نیچ تلود تامادقا هب تبسن یتاداقتنا نانچمه دوجو نیا اب
 ،دنوشیم مادختسا ینیچ ياهتکرش طسوت هک ار يایجراخ قالخ نانکراک بلغا نیچ تلود ،یلک روط هب
 هدهع رب ار يرتشیب ياهتیلوئسم نانکراک نیا هک دوریم راظتنا هجیتن رد دنکیم یقلت رتقالخ و رترهام
 قالخ نانکراک ،لاح نیا اب  .دننک راک ناشینیچ نایاتمه هب تبسن يرتینالوط تاعاس تاقوا یهاگ و دنریگب
 زا یکی دسریم رظن هب و دنتسین رادروخرب ینیچ نانکراک اب یهباشم یعامتجا هافر متسیس زا اهنآ دندقتعم
 ياههیداحتا يدمآراکان و نیچ یقوقح متسیس ندوب صخشمان تسا هدرک داجیا ار هلأسم نیا هک یلیالد
 .تسا روشک نیا  يرگراک
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