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 چکیده

برای کاهش مشکالت تولید شده توسط رشد جمعیت شهری و  به عنوان یک استراتژی حیاتی ساخت یک شهر پایدار و هوشمند

می در این با این حال تحقیقات علمی ک. تغییرات اقلیمیِ درحال ظهور است ی محیطی وها شهرنشینی سریع و غلبه بر دگرگونی

این ، برای کم کردن فاصله ادبیات در مورد شهرهای هوشمند و در پاسخ به افزایش استفاده از مفهوم هوشمندی. شود میمورد یافت 

دراین مقاله با . کند میی شهرهای هوشمند و در عین حال پایدار پیشنهاد ها مقاله یک چارچوب برای درک مفهوم و شاخص

به منظور تبیین نقش شهر هوشمند در دستیابی ، پس از بیان مفاهیم شهر هوشمند، توصیفی و ارزشیابی، علمیاستفاده از روش تحقیق 

نقش شهر هوشمند پایدار در دستیابی به هر ، ی تحقق شهر هوشمند بیان گردیده و سپسها ابتدا اصول و پیش شرط، به توسعه پایدار

در این پژوهش تالش گردیده تا به تبیین . د پایدار مورد بررسی قرار گرفته استدستیابی به شهرهوشمن، کدام از آنها و در نتیجه

ی ها ی ایجاد و تحقق آن در منطقه جنوب شرقی ایران که از نظر کمبود آب و ناهنجاریها مفهوم شهر هوشمند پایدار و راه

، ای هادبیات مرتبط با هوشمندی دراسناد کتابخان بنابراین ضمن مطالعه مفاهیم و. در شرایط بحرانی قرار دارد پرداخته شود میاقلی

، تعاریف و ارائه طبقه بندی ساختارمند و استفاده از ماتریس جدول سوآت، توصیفی موضوع-روش تحقیق بررسی تحلیلی

و آمارهای هواشناسی در منطقه جنوب شرق ایران  ها با توجه بر داده ی مناسب به منظور دستیابی به شهر هوشمند پایدارها راهبرد

 . گردد ارائه می

 

 . شهر هوشمند پایدار، شهر پایدار، کلیدی: شهر هوشمند واژگان
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 همدقم
 یروف زاین کی هب رگیدکی اب یژولونکت هعسوت و ینیشنرهش یگدنز و تسیز طیحم هغدغدو یهاگآ حطس شیازفا
 لئاسم نیا ،هتشذگ ههد دنچرد .مینک تیریدم و میزاسب ار دوخ یاهرهش روطچ هک مینک رکف نیا هب ات دش رجنم
 یناهج یمیلقا تارییغت .تسا هدش ببس ار رادیاپ دنمشوه یاهرهش رد دیدج تالوحت زاغآ ؛هعسوت هب طوبرم

 نامزاس رامآ قبط ناریا روشک رد هنافساتم .تسا هدرک داجیا نیمز هرایس رد یگدنز یارب ار یا هدیدع یاه شلاچ
 زین ریخبت هجیتن رد .تسا هدرک ادیپ دومن امد شیازفا و یگدنراب شهاک تروص هب یمیلقا تارییغت ،یسانشاوه
 هب تسد یطیحم یاهنارحب اب ناریا روشک دوشن هدید کرادت نآ اب هلباقم یارب ییاهراکهار رگا و هدرک ادیپ شیازفا
 و رتشیب کسیر یاراد قطانم رد هژیو هب دنمشوه رادیاپ یاهرهش داجیا ایآ هک تسا نیا هلاسم .دش دهاوخ نابیرگ
 ؟دراد ار رادیاپ دنمشوه یاهرهش داجیا لسناتپ ناریا روشک قرش بونج ایآ ؟تسا رثوم نارحب اب هلباقم رد هدننکش
 هداد خساپ هدش حرطم تالاوس هب قیقحت نیا رد ؟دنراد یدیاوف هچ اهرهش یزاس دنمشوه و یزاس رادیاپ الوصا

 یلمع اب طبترم تاشقانم نینچمه .دیدرگ نایب رادیاپ دنمشوه یاهرهش دروم رد ار یفیراعت و همدقم و تسا هدش
 ،دراد دوجو رادیاپ رهش و دنمشوه رهش زا فیرعت یدایز دادعت هک یلاح رد .تسا هدش هداد ناشن موهفم نیا یزاس
 و دنمشوه رهش زا فیراعترد عونت هب هجوتاب ،نیا رب هوالع .تسا هدش هتخادرپ ود نیا زا یبیکرت هب هلاقم نیا رد
 زا کرتشم کرد هب زاین اموزل رادیاپ دنمشوه یاهرهش فیرعت .دوبن یناسآ راک یبیکرت نینچ تخاس رادیاپ رهش
 هدافتسا دروم دنک یم نایب دنمشوه رهش هک هچنآ دروم رد رتشیب یاه ثحب یارب یساسا و هیاپ دننامه و دنرادن موهفم
  .دریگ یم رارق
 شهوژپ هنیشیپ و یرظن ینابم
 تاعالطا و اه هدادرب دیکأت ،عماج یدرکیور اب یکینورتکلا یرادرهش و کینورتکلارهش عوضوم نوماریپ(6396) ینایک
 طیارش و اهرهشنالک یکینورتکلا هشقن ربا بلاق رد تسا هدومن شالت و تسا هتشاد ریذپ تاصتخم ای عجرم نیمز
 ،دهد خساپ اهزاین هب دناوتب دنمشوه و راکدوخ روط هب هک دیامن حرط ار یمتسیس ،یناسنا و یعیبط طیحم هدیچیپ

 هب ییوگخساپ یارب ار هشقن ربا تیعضو هفرط ود و هنادنمشوه تالماعت یارجا اب رتارف لحارم رد روکذم متسیس
  .دیامن یم هئارا و ایهم رتشیب هچ ره کینورتکلارهش یاه متسیس
 یاهرهش تیعقاو کینورتکلارهش ،نیون یرهش بالقنا نیوکت ،دنمشوهرهش" نوماریپ (4396) یدنوسیق و یسیو
  یمزع .دنادیم یرورض هدنیآ یاهرهش یارب ار هعسوت لاح رد و دوجوم تایعقاو شریذپ هک دنا هتشاد یتاعلاطم "ادرف
 داعبا رد ار دنمشوهرهش تیعضو یراهظا .تسا هدومن هجوت دنمشوه رهش رد لقنو لمح و یگدنز هب ،(1196)
 رد یرهش بولطم تیریدم یوگلا هب یمیوق .(3296) تسا هدومن لیلحت اضف دادبتسا و تردق یگماک دوخ تسکش
  .تسا هدومن دیکأت کینورتکلا یرادرهش
 هتخادرپ کینورتکلا رهش رارقتسا رد ون یموهفم یکینورتکلا یگدامآ یبایزرا شجنس یسررب هب یزارفرس .(3196) 
  .(1196) تسا
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 یارب یلصا لماوع زا یکی ،تسا هدروآ رادیاپ یاهرهش و میلقا ناونع اب یقیقحت رد 4647لاس رد ((cos. b یبزوک
 یریسم نیا .تسا یرهش میلقا یساسا مولع هب نتخادرپ یطیحم زاف رد یناهج تارییغت اب هلباقم و یرادیاپ هب ندیسر
 ار رادیاپ یاهرهش ناوت یم فلتخم یاه سایقم نتفرگ رظن رد .دهد یم قوس رادیاپ یاهرهش تمس هب ار ام هک تسا
 هدش تفای مولع و اهرازبا ،یزاس لدم ،اه هتسناد ،تاعالطا ،تادهاشم :یا هقطنم یژتارتسا 1 زا یوریپ اب .درک زیلانآ
 .دوش هتفرگ رظن رد دیاب اوه تیفیک و یوج طیارش نایم نیا رد .تفای تسد ناوت یم هعسوت هب ،اهرازبا یحارط رد
  .تسا تاحیضوت نیمه تهج رد یماگ قوف قیقحت
 رد .دراد هراشا دنمشوه یاهرهش رد تاعالطا ییاجباج رد 6میس یب یاهروسنس ی هرابرد9647 لاس رد روویگ اتیدآ
 و اه شور هکنیا و اهنآ تاریثات و اهرهش نیا تیریدم تاموزلم و نادنورهش یتمالس و یطیحم شیاپ هب قیقحت نیا
 رهش یرامعم رد .دزادرپ یم تسا مزال نآ یارب هک یتاعالطا لاقتنا تهج یواکاو و تیریدم یارب یدیدج یاهدتم
  .تسا مزال دیدج یرهش تیریدم یاهیروئت و بو یژولونکت ،یدعب دنچ دنمشوه

 رب اههاگشناد شقن هب دنمشوه یاه نامتخاس زا هدافتسا اب هاگشناد تخاس ناونع اب یا هلاقم رد1647 لاس رد زدنانرف
 قیقحت نیا .تسا ایناپسا رد انولسراب رهش قیقحت نیا هعلاطم ،دراد هراشا دنمشوه یاهرهش یژتارتسا لوحت و ارجا
 یارجا یارب یدعب هس یلدم و هدرک هراشا دنمشوه یاهرهش یلصا یزولونکت 1 هب و تسا هدرک داهنشیپ ار ییاهدتم
  .تسا هدش هتفرگ رظن رد زین یطیحم لماوع نآ رد و دراد هارمه هب ار یرادیاپ هک هداد داهنشیپ نآ
 رهش دنا هدومن شالت فلتخم ی اهروشک هعسوت لاحرد و دوجوم یاه تخاس ریز اب بسانتم دهدیم ناشن قباوس
 یرادرب هرهب تاناکما زا یروانف یایند هصرع رد دنناوتب هک دنربب شیپ یا هنوگ هب ار دنمشوهرهش و کینورتکلا
 دنور ،دوش یم هتخادرپ اهنآ هب تاعوضوم لیلحت رد هک یلیالد ببس هب اهرهش زا یرایسبرد ،دوجو نیا اب ،دنیامن
  .تسا هدشن یط لآ هدیا و بولطم

 ؟ناریا قرش بونج ارچ
 شنت یاراد مایالا میدق زا نیمز هرک ینابایب دنبرمک رد ندش عقاو و صاخ ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب ناریا روشک
 یامد هب ناوت یم ناریا قرش بونج هقطنم یمیلقا یاهیگژیو زا .تسا هدوب دایز ریخبت و بآ دوبمک هژیو هب یمیلقا
 و ناتسیس یاه مان هب هقطنم نیا ناتسا هس .درک هراشا باتفآ شبات تدش و دایز ریخبت ،یگدنراب دوبمک ،دایز
 و تاناکما دوبن ،طیحم یگدننکش .دنرادروخرب طیارش نیا زا ناگزمره و یبونج ناسارخ ،نامرک ،ناتسچولب
 رپ یاه ناتسا و تبسن اهناتسا نیا رد هافر تیعضو هب هجوت مدع و اهناتسا نیا هداتفا رود قطانم رد رقف یگدرتسگ
 طوبرم تالکشم رد اهناتسا نیا زا یرایسب قطانم .تسا قیقحت نیا رد اهناتسا نیا باختنا لیلد ،رترثوم و رت تیعمج
 نابیرگ هب تسد الاب یامد و ناور یاه هسام و دیدش یبآ مک ،کاخ و درگ و هسام یاهنافوط و هزور 476 یاهداب هب
 ظفح یارب (9396 ،ناریا رامآ زکرم) .دنتسه ناشتیعمج تبسن هب روشک یاهناتسا نیرت تیعمج مک اهناتسا نیا .دنتسه
 دنمشوه یاهرهش رد .درک عورش قطانم نیا زا ادتبا دیاب قطانم نیا نینکاس ترجاهم زا یریگولج و یلم ماجسنا
 ندمآ تسد هب یارب و دوش یم هدافتسا ملاس و رادیاپ یاهیژرنا زا هدافتسا و بآ شدرگ یاهیروانف نیرخآ زا رادیاپ

                                                           
1 wireless 
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 ،هقطنم نیا ندوب رکب هب هجوت اب نینچمه .تسا یرورض اهرهش نیا داجیا یبآ شنت یاراد قطانم رد رادیاپ یا هدنیآ
 ساسا رب .تسا هتشاد رادیاپ هعسوت درکیور اب یزیر همانرب تهج ییالاب لیسناتپ یاراد ناریا قرش بونج
 زا شیب دودح رد یتحاسم اب ناریا قرش بونج هقطنم هک تسا هدش صخشم هقطنم نیا زا هدمآ لمع هب یاه یسررب

 و تیمها عوضوم نیا هک تسا هداد یاج دوخ رد ار رفن نویلیم 9/1 دودح رد یتیعمج طقف عبرم رتمولیک رازه441
  .دنکیم نایامن ار دیدج یاهرهش داجیا بسانم رتسب
 و ناتسچولب و ناتسیس ،نامرک ،یبونج ناسارخ لماش هک تسا هدش هتفرگ رظن رد هقطنم نیا رد ناتسا0 عومجم رد
 رد اهناتسا نیا تحاسم عومجم .تسا نوگانوگ یتسیز و یمیلقا عونت یاراد یعیبط رظن زا هقطنم نیا .تسا ناگزمره
 زکرم یرامشرس) .دشابیم رفن نویلیم 9/1 دودح تیعمج و عبرم رتمولیک نویلیم 1/4 زا شیب دودح رب غلاب عومجم
 (9396 ،ناریا رامآ
 یاه یگژیو زا و تسا رگید یاهناتسا هب تبسن مک رایسب تیعمج و دایز تعسو هقطنم نیا باختنا لیالد رگید دراوم هلمج زا
 (6هرامش لودج و6هرامش هشقن) (177: 039696 ،رمخ) .تسا رادیاپ یرهش هعسوت هب تیمها دشر هب ور قطانم

 
 (5931 ،ناریا رامآ زکرم) اهناتسا کیکفت هب ناریا رد تیعمج یگدنکارپ -1هرامش هشقن

 :اهناتسا تاصخشم 1 هرامش لودج
 عبرم رتمولیک هب تعسو تیعمج رادقم ناتسا مان

 749216 4449227 ناتسچولب و ناتسیس
 917916 4449169 نامرک
 441496 444312 یبونج ناسارخ
 23142 9601226 ناگزمره
 017741 1 910 960 ناتسا 0 عومجم

 9396 ،ناریا رامآ زکرم وروشک ترازو تیاس:عبنم
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 1رادیاپ

 مهف راک نیا یارب یدیلک لیالد زا یکی .مینک یم یسررب رادیاپ دنمشوه رهش یارب ار یسایق یدرکیور شخب نیا رد
 هب نیا .تسا هعسوت رد رظن دروم ریسم نتفای شفده هک تسا یعامتجا و یلومعم موهفم کی ناونع هب رادیاپ هملک
 .دشاب یسایق دیاب فیرعت نیا .دشاب یئارقتسا درکیور کی ساسا رب دناوت یمن رادیاپ هعسوت فیرعت هک تسا انعم نآ
 اجنآ زا .میراذگ یم رانک ار درک نایب 2136 لاس رد دنلتدنورب هک ار رادیاپ هعسوت کیسالک فیرعت روظنم نیمه یارب
 هک میتسه راردافو یلک فیرعت هب هک مینک نایب میهاوخیم دوش یم اجبان ریسفت و تشادرب ءوس فیرعت نیا زا هک
 :تسا هعسوت یارب اه تیدودحم و اهزاین یزاس فافش لماش
 و دنک یم هدروآرب اهنآ یاهزاین و هدنیآ لسن ییاناوت نتخادنا رطخ هب نودب ار اه زاین هک تسا یا هعسوت رادیاپ هعسوت
 رد دیاب هک هعماج فیعض رشق یارب یرورض یاه زاین صاخ روطب زاین موهفم .تسا دوجوم یدیلک موهفم ود نآ رد
 یاه ییاناوت رب یعامتجا یاهنامزاس و یژولونکت فرط زا هدش لیمحت یاه تیدودحم هدیا .دنشاب یراک تیولا
 .دراد یناهج هینج نلتدنورب طسوت هدش نایب رادیاپ هعسوت فیرعت هدنیآ و یلعف یاهزاین ندرک هدروآرب یارب یطیحم
(. (Brandshowyork, 1987 

 2رادیاپ یاهرهش

 .تسا زکرمتم یرهش رترثوم مسیلوباتم یارب ینف یاه لح هار یور رب الومعم رادیاپ رهش دش رکذ الاب رد هک روطنامه
 رجنم ود نیا هتفر مه یور .تسا رهش ییارجا هندب رد هداد خر تاریثات یرادیاپ یور رب یدایز دح ات رهش یرادیاپ
 ناوت یم ار یرهش رادیاپ هعسوت هب طوبرم یاه لح هار و تامادقا زا یشخب اهنت نآ رد هک دوش یم یطیارش هب

 رب رهش نادنورهش یگدنز زا تیامح یارب .دنتسه افک دوخ یمک اه رهش هک تسا نیا رما نیا یلصا لیلد .تخانش
 رد یدایز دح ات زکارم نیا هتشذگ رد .دریگ یم لکش میبای یم ار عبانم نآ ساسا رب هک دوخ یلخاد دراوم هیاپ
 نیا ریسم رهش رد اه الاک شیازفا هب ور دنور ندش یرهش و ندش یتعنص دنیارف لیلد هب لاح ره هب دوب رهش یکیدزن
 رد رهش رد هداد یور فرصم رب یطیحم تاریثات هک تسا انعم نآ هب رما نیا .تخاس رترود و رترود رهش زا ار زکارم
 رتهب کرد یارب لیلد نیمه هب دوش فذح رهش مسیلوباتم زا دناوت یمن رهش یطیحم ریثات ًاابقاعتم و هدش شخپ هقطنم
 جیاتن هک دوش ماجنا یشور هب یرهش هعسوت و یرادیاپ یبایزرا هک میتسه یناهج یهاگن دنمزاین رادیاپ رهش موهفم

 یدرکیور یکی ؛درک یسررب رظنم ود زا ناوت یم ار یناهج هبنج میریگب رظن رد یلحم تامادقا یارب ار یناهج
 رد هدش ماجنا دیلوت اب رهش ریثات هک انعم نیا هب .دوش یم ماجنا یگدنز هخرچ زا لماک یبایزرا نآ رد هک تسا یفرصم
 یدرکیور مود شور .دوش یم دیلوت تسد نیییاپ و تسد الاب تاریثات مامت لماش رما نیا هک دوش یم نییعت رهش
 یالاک دیلوت ناکم هب هجوت نودب دوش یم نییعت رهش یفرصم تداع ساسا رب رهش ریثات نآ رد هک تسا یفرصم
 ریز اهنت هن دریگب رارق یسررب دروم دناوت یم نآ رد ICT9 یاه لح هار هک یصخشم متسیس هجیتن رد یفرصم
 طسوت یفرصم تامدخ و لوصحم زا یگدنز هخرچ مامت هکلب رهش رد هرمزور یگدنز و یژولونکت ،اه تخاس
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 و یعامتجا و یطیحم یاه هنیزه یعیزوت یرباربان دننام یطیحم تالکشم شهاک یارب .دوش یم لماش ار نادنورهش
 یماگنه تسا دراوم نیا اب طبترم نینچمه زین متسیس یاه هطیح عوضوم .تسا ناسآ هار اهنت یفرصم درکیور دوس
 ICT هدافتسا یاهزاف رب زکرمتم دنمشوه رهش موهفم مامت اجنیا رد .مینک یم هاگن یرادیاپ یعامتجا یاه هبنج هب هک
 هک تسا مهم ،دشاب راد انعم یرهش حوطس رد تسا نکمم لیلحت و هیزجت یارب شور نیا هک یلاحرد ،تسا

  .(Mooij, 2003) .دوشن هدرپس یشومارف تسد هب رگید یاه هبنج
 ندش یرهش و یرهش دشر

 زا ینعی ،دعب لاس 446 دندرک یم یگدنز اهرهش رد رفن نویلیم 447 ای دصرد 9/76 دودح متسیب نرق یادتبا رد
 نیمز هرک تیعمج زا یمین رامآ نیا ساسارب .دیسر رفن درایلیم 1/9 ای دصرد 79 هب دادعت یدالیم 4447 لاس دودح
 قطانم 6اسدنوی یاه هتفگ ساسا رب .دراد دوجو زین نآ شیازفا راظتنا هک دننک یم یگدنز اهرهش رد رضاح لاح رد
 یرهش تیمعج 4947 لاس رد .داد دنهاوخ صاصتخا دوخ هب دعب ههد 0 رد ار ایند تیعمج دشر مامت ایند یرهش
 رت هتفای هعسوت قطانم رد یا هقطنم یساسا یاه توافت اب هتبلا دش دهاوخ هدز نیمخت ناهج تیعمج دصرد 21 دودح
 01 دودح یرهش تیعمج هتفای هعسوت رتمک قطانم رد هک یلاح رد دوب دنهاوخ رهش نکاس دصرد 11 ،4947 لاس رد
 دوجوم یرهش یاه شخب دشر قیرط زا ینیشن رهش شیازفا رتشیب اسدنوی یاه هتفگ ساسا رب .دوب دهاوخ دصرد
 رد هک دور یم راظتنا دشر زا شخب نیرتگرزب دوش یم روصت تسا نکمم هچنآ فالخرب لاح ره هب .دش دهاوخ ماجنا
 (0396 ،هدازاضر) .دشاب کچوک یاهرهش زا ییاه شخب

 2دنمشوهرهش

 «کینورتکلا دنورهش و دنمشوه نادنورهش» هک دنتسه ییاه هژاو ،«دنمشوه رهش» و «یزاجمرهش» «کینورتکلا رهش»
 هنازور دیرخ نیالنآ روط هب ناوت یم نآ رد هک یرهش ،دننک یم توعد ،نردم یاهرهش رد یگدنز و دیدج یایند هب ار
 .درکرفس نیالنآ یتح و درکرازگرب هسلج و شیامه نیالنآ تروصب ،داد ماجنا نیالنآ ار یرادباسح روما ،داد ماجنا ار
 دنناوت یم نادنورهش .دراد نایرج نآ رد تعاس 07 مامت رد یرهش روما هک تسا یزور هنابش یرهش ،کینورتکلا رهش
 هریغ و یتشادهب ،یرادا ،یراجت ،یحیرفت ،یشزومآ تامدخ و تاعالطا هب ناکم ره و نامز ره رد ،تنرتنیا قیرط زا
 لقن و لمح » «کینورتکلا شزومآ » «کینورتکلا یرادکناب » «دنمشوه یاه تراک » .دننکادیپ یسرتسد دوخ زاین دروم
 هب هزورره هک دنتسه ییاه هژاو ...و «کینورتکلا تلود» «کینورتکلا تراجت » «کینورتکلا تمالس » «کینورتکلا
 رد یتقو اهنیا مامت اما درک ارجا رهش کی رد اجکی تروص هب ناوت یم ار دراوم نیا مامت ،دنسر یم نادنورهش شوگ
 رد الاب ییاراک و تعرس اب تامدخ هئارا .دنروآ یم دوجو هب ار «کینورتکلارهش» دنوش یم عمج مه رانک دحاو یرهش
 و یژرنا فرصم شهاک هب تیاهن رد هک هریغ و اه یگدولآ ،کیفارت و اه هنیزه شهاک اب نامزمه ،رهش هزوح
 ریز ندروآ مهارف .تساروصتم کینورتکلا رهش رد دوش یم رجنم میلقا رییغت و یناهج شیامرگ زا یریگولج
 شزومآ و اهرتسب و اهداهن هعسوت ای ،رازفا ناسنا ،رازفا مرن ،رازفا هکبش ،یطابترا یاه تخاس ریظن ییاه نامتخاس
 ،کینورتکلا تامدخ زا هدافتسا نازیم بسحرب ،اهرهش .تسا کینورتکلارهش داجیا یاه هنیمز شیپ هلمج زا بسانم
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 داجیا .دراد دوجو کینورتکلا یاهرهش زا یقفوم یاه هنومن ،اکیرمآ ریظن ایند قطانم یخرب رد .دنوش یم یدنب هقبط
 .دنراد نآ ققحت رد یا هدمع شقن اه یرادرهش هک تسا تاعالطا یروانف فادها نیرتمهم زا یکی دنمشوه یاهرهش
 هتشاد دنمشوه رهش هب هرابرد یزاب دید و حیحص کرد هک تسا زاین دروم زور هب و دنمشوه تیریدم کی تیاهن رد
 مدق نیلوا یدنورهش شزومآ نآ رب هوالع .درک هدافتسا دیابن یتنس یرهش ناریدم زا هک دراد تیمها رایسب نیا و دشاب
 (6هرامش لکش) .تسا مهم نیا هب ندیسر یارب

 
 (5931 ،یلامک و هداز یئاضر) دنمشوه رهش داجیا یلصا ناکرا .1هرامش لکش

  رادیاپ دنمشوه یاهرهش یارب یحیضوت داجیا

 یئاقلا یدرکیور ساسا رب نآ نیلوا .دراد دوجو رادیاپ دنمشوه یاهرهش دروم رد یحیضوت هئارا یارب ییاهدرکیور
 یم لکش دننک یم نایب یروئت رد ار موهفم هنوگچ نارگید هکنیا بیکرت و شرگن قیرط زا درکیور نیا هک تسا
 حیضوت کی هب تسا نکمم دنیارف نیا دراد یگنهامه لبق تاحیضوت اب هدش نایب حیضوت روطچ هکنیا ساسارب .دریگ
 اب فیرعت طسب دنیارف نآ رد هک .تسا یسایق یدرکیور ساسا رب مود شور .دوش فیرعت یسانش هنوگ عون کی ای
 .دوش یم نایب درکیور نآ ساسا رب و دوش یم زاغآ دشاب دناوت یم هچ رادیاپ دنمشوه رهش هکنیا دروم رد هیضرف کی
 ,Giffinger) .هنادنمشوه ریغ ای هنادنمشوه هاوخ دنوش یم بیکرت الومعم درکیور زا لآ هدیا یاه هنوگ نیا لمع رد

& all, 2007).  
 ناکرا یمامت هکنیا مه و تسا اراد ار یرادیاپ تایصوصخ مه هک تسا یرهش رادیاپ دنمشوه رهش تروص ره رد
 رب هدنیآ یاه هرازه و اه هدس یاهرهش فادها هب ندیسر عقاو رد حطس نیا هب ندیسر .تسا اراد ار دنمشوه رهش
  .تسا نیمز هرایس یور
 (اه SDG1 ) رادیاپ هعسوت فادها و رادیاپ دنمشوه یاهرهش
 یاه تلود تسا رارق هک دنتسه یناهج هعسوت فادها زا یداهنشیپ هعومجم کی (اه SDG ) رادیاپ هعسوت فادها

 یرادیاپ هعسوت راکروتسد هک دراد دوجو روتاکیدنا 316 ای فده 326 کنیا .دننک ظاحل و ذاختا ار اهنآ رسارس
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 تسا دحتم للم نامزاس اهنآ ماجنا ماگشیپ هک رادیاپ هعسوت فادها .درک دنهاوخ فیرعت ار 9647 زا سپ یناهج
 نیزگیاج تسا رارق و دندش بیوصت سیراپ رد دحتم للم نامزاس سالجا رد 9647 ربماتپس رد و میظنت و نیودت
 نیعم یاه هنیمز رد یا هقباس یب یاه تفرشیپ هب رجنم هرازه هعسوت فادها .دنوش (اه MDG ) هرازه هعسوت فادها

 فادها ،رگید یوس زا .دندوب زکرمتم موس ناهج رد ییادزرقف رب طقف اریز دندوبن قفوم عماوج ینوگرگد رد اما دندش
 کی ،یتسیز طیحم و یعامتجا ،یداصتقا داعبا نتفرگ رب رد اب و دنراد طابترا ناهج طاقن مامت اب رادیاپ هعسوت
 دنهد یم شیازفا ار دوخ تعرس اه SDG یاضما یارب اه تلود هکیلاح رد .دنهد یم هئارا تفرشیپ یارب عماج درکیور
 کی ناکرا و اه نوتس .دنوش یم هدز ملق راک و بسک و هعماج هلمج زا ددعتم نارادماهس یارب مهم و یساسا یاه شقن

 شرازگ ،سیراپ سنارفنک) .دنتسه وسمه اه SDG دصاقم اب میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب زین دنمشوه و رادیاپ رهش
 (9647 ،دحتم للم نامزاس
 بآ نیمات .دوش یم هدافتسا رثوم روط هب فرصم یزاس هنیهب و تفایزاب یاه متسیس زا رادیاپ دنمشوه یاهرهش رد
  .دننک یم ایهم هدافتسا یارب هرابود ار یفرصم بآ زهجم یاه هناخ هیفصت و هدوبن ماخ بآ زا نینکاس زاین دروم
 هدافتسا ییانشور و قرب نیمات یارب شبات و داب یژرنا دننام ملاس و کاپ یاهیژرنا زا رادیاپ دنمشوه یاهرهش رد
  .تسا رفص نبرک دیلوت هلحرم هب ندیسر و یزاس رادیاپ یساسا لوصا زا یکی نیا و دوش یم
 ییاهن میمصت
 زا هدافتسا نودب دنناوت یمن ناریا یاه رهش .تسا مهم دوخ یاج رد فلتخم رادیاپ و دنمشوه میهافم زا مادک ره
 رارق هدافتسا دروم رادیاپ دنمشوه رهش هعسوت یارب دناوت یم دنمشوه یژولونکت .دنوش رادیاپ ،دنمشوه یژولونکت
 رارق هدافتسا دروم دنمشوه یژولونکت هک یماگنه و دنوش بیکرت مه رد رظن دروم ناکرا مامت هک ینامز اهنت دریگب
 موهفم عقاو رد .مینک تبحص 6(SSC) رادیاپ دنمشوه یاهرهش دروم رد میناوت یم دنک رترادیاپ ار اه رهش ات دریگ یم
 دناوت یم رهش ایآ هک مینک نایب میناوت یم یرادیاپ هبنج زا لاثم یارب تسین طوبرم دراوم مامت هب رادیاپ دنمشوه رهش
 ICT تعنص رظن زا دوش هدافتسا دنتسه رادروخرب یرتمک تیمها زا هک ییاه هبنج رد و دیامن هدافتسا ICT زا
 موهفم نیاربانب و تسین تراجت رظن دم یرادیاپ هبنج هک یلاح رد دنمشوه یاه لح هار اب راک هک مینک نایب میناوت یم
 رهش موهفم رت یلک یاه هبنج زا اما دنتسه ربتعم یدراوم ،دراوم هنوگ نیا .تسا بسانم و یفاک هزادنا هب دنمشوه رهش
  .تسا تیمها زئاح الاب رد هدش نایب درم ود لیلد هب اقیقد عقاو رد دنمشوه
  ؛هک تسا یرهش رادیاپ دنمشوه رهش ناریا یقرش بونج رد دوجوم طیارش هب هجوت اب

  .دنک هدروآرب ار دوخ نینکاس یاهزاین -6

 زا و دنک هدروآرب ار اهنآ یاهزاین دعب یاه لسن ای رگید دارفا یارب طیحم ییاناوت نتخادنا رطخ هب نودب -7
  .دورن رتارف یطیحم یاه تیدودحم

  .دریگب رارق یونعم و یدام تیامح دروم یناهج یاهنامزاس و ICT طسوت -9

  .دسرب رفص هب کیدزن کاپ یاه یژرنا زا هدافتسا هب هجوت اب نآ رد نبرک دیلوت -0
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 شیاسآ هب ندیسر یارب رهش یاهنامتخاس و هزاس رد بسانم یمیلقا یحارط ،هقطنم یمیلقا تنوشخ هب هجوت اب -9
  .دوش تیاعر یعونصم هیوهت زا رتمک هدافتسا و یمیلقا

 دروم رادیاپ دنمشوه یاه رهش رد ات دراد ییاهدرکیور ندرب راکب هب زاین یدایز دح ات یبایزرا یلصا راک هار -1
  .دهد رارق ریثات تحت ار تبثم تاریثات تسا نکمم تشگزاب تاریثات رگید ترابع هب .دریگب رارق هدافتسا

 رتشیب یاه یسررب یارب الاب هب نییاپ و نییاپ هب الاب درکیور نیب طابترا -2

  .دوش ذاختا زاین درم یاه تباقر و یرهش نادرمتلود تیوقت یارب اه یژتارتسا -1

  .دوش هتفرگ رظن رد دیاب هک نآ هعسوت و رادیاپ دنمشوه رهش یارب یلم تیمکاح ینابیتشپ -3

 نروبشیو) .دوش حالصا یزاس هنیهب ساسا رب و هدرک رییغت دیدج طیارش هب هجوت اب دیاب نینکاس فرصم یوگلا -46
 (0647 ،ناراکمه و

 تاعالطا و تاطابترا یروانف

 لیمحت یناهج یاه متسیسوکا رد تیرشب هک یراشف زا کرد کی زا رادیاپ هعسوت هب هقالع شیازفا هک یلاح رد
 هعسوت ناونع هب ICT تفرشیپ و هعسوت تسا اهرهش تمس هب مدرم تکرح هجیتن ینیشنرهش و دوش یم یشان دنک یم
 راک و زاس نیا یلصا نکر تاطابترا و یتاعالظا یروانف رادیاپ دنمشوه رهش هب ندیسر یارب .دوش یم هتفریذپ ینف
 و دیلوت یاه هنیزه و دوش یمن ماجنا اه ترفاسم زا یرایسب یطابترا و یتاعالطا یرواتف هعسوت اب دسریم رظن هب .تسا
 اب .دوش اهرازاب قنور و رت نازرا تالوصحم دیلوت هب رجنم دناوت یم یتح .دنک یم ادیپ شهاک زین یژرنا فرصم
 نفلت هلمج زا درک شالت دیاب یطابترا و یتارباخم تازیهجت اب ینیزگیاج و یناسر زور هب یارب اه تصرف نیا دوجو
 دوبهب ریخا نایلاس رد تنرتنیا ذوفن بیرض ناریا روشک رد .(wireless) میس یب یاه متسیس و تنرتنیا هب یسرتسد و
  .دوش حالصا دیاب و هدوب نییاپ نآ تیفیک هقطنم یاهروشک هب تبسن اما هدرک ادیپ

 
 (ردصم تیاس :عبنم) .هدنیآ رد رادیاپ دنمشوه یاهرهش زا یا هنومن تاراما رد یتیس ردصم .1هرامش ریوصت

 :درمشرب رادیاپ دنمشوه رهش هب یبایتسد رد ار یساسا لماع 3 ناوت یم عومجمرد

 تیمکاح تیامح 

 هدنیآ زادنا مشچ و یژتارتسا میظنت 

 یروانف نتفرگ تمدخ هب  

 تامدخ و اه تیلاعف ندرک ماغدا 
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 یروآون و تیقالخ 

 نادنورهش یراکمه و یمدرم تکراشم هب قیوشت 

 یزاسگنهرف و شزومآ 

 ارجا و تیریدم رد هقطنم رد دوجوم یاه لیسناتپ و هقطنم ناناوج هب دامتعا 

 (4647 ،ناراکمه و نروبشیو) هژورپ یارجا و یحارط رد یتیموق و یناریا یمالسا گنهرف نتفرگ رظن رد 
 :ناریا قرش بونج هقطنم رد رادیاپ دنمشوه یاهرهش داجیا نساحم و ایازم
 اهرهش بآ نیمات و فرصم یوگلا حالصا و بسانم یحارط اب بآ دوبمک نارحب زا روبع و هلباقم -

 کاپ یاهیژرنا زا هدافتسا لیلد هب یناهج حطس رد یا هناخلگ یاهزاگ شیازفا اب هلباقم -

 نارحب عقاوم رد هژیو هب تخوس و یژرنا زا صاخ عون کی هب رتمک یگتسباو -

  یرهش یگدنز تیفیک شیازفا -

 یژرنا فرصم شهاک رب دیکات اب اهنامتخاس یحارط رد یمیلقا شیاسآ هطقن هب ندش کیدزن -

 اهنآ زا لصاح هرشتنم ییایمیش داوم و یلیسف یاهتخوس قارتحا هب طوبرم یاهیرامیب شهاک -

 یجراخ و یلخاد رگشدرگ بذج یارب یرتسب داجیا -

 هقطنم رد ههجو بسک و یلم تردق شیازفا -

 لماع ریغ دنفادپ تردق شیازفا -

 دودحم حطس رد یدیشروخ و یداب یاه هاگورین زا لصاح یژرنا تارداص قیرط زا ییاز دمآرد -

 روشک هدنیآ یاهلسن یارب یعیبط دنمشزرا عبانم و تسیز طیحم ظفح -

 نیمز هرک یور رب هدنیآ یاه هدس رد یگدنز یارب ون یرتسب قلخ رد یساسا یلماکت -

 (9396 ،یلامک و هداز یئاضر) میقتسم ریغ و میقتسم تروص هب زاگ و تفن عبانم ظفح -

 دیدج یاهرهش یبای ناکم لوصا
 زکارم رد ناکسا زاین عفر نینچمه و گرزب یاهرهش دشر زا یریگولج روظنم هب دیدج یاهرهش رد یبای ناکم لوصا

 (91: 3196یدمحم ناصقن) :تسا ریز حرش هب هعسوت دیدج
 هدنیآ لاس 47 رد یلصا رهش تیعمج شیازفا نازیم هبساحم -6
 ددرگ لقتنم دیدج یاهرهش ای رهش هب دوش یعس دیاب هک یتیعمج نازیم نییعت -7
 دیدج یاهرهش ای رهش رد لاغتشا هب یسرتسد تاناکما یسررب -9
 دیدج رهش سیسأت یارجا- یداصتقا یاه حرط یسررب -0
 دیدج یاهرهش هنیهب یبای ناکم دروم رد یرامعم یزاسرهش یلاع یاروش طباوض

 یزرواشک دعتسم بآ دوجو و بیش کاخ عون ثیح زا هک ییاه نیمز نینچمه و یزرواشک یاه نیمز ظفح-فلا
  .دشاب

 یتلود یضارا زا هدافتسا رثکادح-ب
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 دوش یم نآ هب دیدج رهش لاصتا عنام هک یلصا رهش زا یفاک هلصاف-ج
 تیعمج هیاپ رب زایندروم بآ نیمأت -د
 یلکروط هب (یراتخاس نیمز) ینف لئاسم و داعبا و (اه یراومهان) لکش ندوب بسانم -ه
 یلکروط هب یحطس یاه بآ و ینیمزریز یاه بآ لئاسم و یطیحم تسیز و ییاوهو بآ بسانم طیارش-و
 (یزاسرهش و نکسم ترازو تیاس) .یماظن یسایس یتینما تاظحالم تیاعر-ز
 اه هتفای
 هداد رارق یبایشزرا دروم ییاهنت هب ار لیذ دراوم زا کی ره یبای ناکم رد یسرربدروم لماوع هب هجوت اب تمسق نیا رد
  .دوش یم میظنت یبایشزرا نیا یانبم رب SWOT لودج نآزادعب و
 (373: 3931 ،راکلگ) :یبای ناکم رد یسرربدروم لماوع

 تیکلام -1
 رد رتسب یضارا طیارش ندومن روظنم تهج ییاه هصخاش هطباض نیا هب هجوت اب :یتلود یضارا زا هدافتسا رثکادح
 بسانم تیعضو ،انب ثادحا تهج بسانم کاخ سنج و نیمز تیلباق :زا دنا ترابع هک هتفرگرارق رظندروم یبای ناکم
 رد یریگرارق مدع ،رهش ثادحا بسانم یعیبط عبانم و یطیحم تسیز طیارش ،ینیمز ضراوع و یراومهان یفارگوپوت

 یعونصم و یعیبط ضراوع یاه میرح
 یعیبط ضراوع-2
 یعونصم و یعیبط ضراوع میارح رد یریگرارق مدع
 ییانبریز تاسیسأت-3
 ،زاگ و قرب و بآ ،هار ریظن ییانب ریز تاسیسأت و اه تخاسریز هب بسانم یسرتسد ،بآ عبانم هب بسانم یسرتسد
 لوبق لباق درکلمع و یطابترا یاه هکبش نییاپ ددرت نازیم و تارباخم
 هعسوت ناکما -4
  .دشاب هتشاد یگدنز لکش یزاس ینغ یارب ار زبس یاضف و یعیبط رظانم نوگانوگ هعسوت ناکما دیاب دیدج رهش ناکم
 یفنم و تبثم یگیاسمه-5
 روظنم تهج یاه هصخاش هطباض نیا هب هجوت اب :دوش نآ هب دیدج رهش لاصتا عنام هک یلصا رهش زا یفاک هلصاف
 بسانم هلصاف :زا دنا ترابع هک هتفرگرارق رظندروم یبای ناکم رد هقطنم مهم یاهدرکلمع و زکارم اب یراوج مه ندومن
 و محازم تازیهجت و عیانص اب یراوج مه مدع ،اهدرکلمع و زکارم ریاس هدمع یتیلاعف زکارم هدمع یتیعمج زکارم زا
 هدنیآ رد ...و یداصتقا درکلمع و شقن یافیا تیلباق ،بسانمان

 هقطنم میلقا و یسانشاوه-6
 ریثأت یمیلقا رصانع اریز ،دشاب راذگریثأت اه هنیزه شهاک یاتسار رد تدش هب دناوت یم هقطنم کی میلقا نتفرگ رظن رد
  .دنراذگ یم اه نآ هنیهب تخاس و اهرهش یدبلاک - یکیزیف طیحم رد یمیقتسم
 تیاس هب کیدزن صاخ زکرم-7
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 رظنزا مهم یضارا) یطیحم رظنزا هچ و ( ...و هسردم ،ناتسرامیب) یربراک رظنزا هچ هک ییاهانب نتفرگ رظن رد
  .تسه دیدج رهش کی یبای ناکم و یزیر همانرب دنور رب راذگریثأت رایسب ( ...و یماظن ،یطیحم تسیز
 (نافوت ،هلزلز ،لیس) یعیبط حناوس-8
 دمایپ/لیس) :دننام یعیبط حناوس عوقو رظنزا یریذپان ناربج یاهدمایپ دناوت یم یمیلقا یاهرتماراپ ندرکن ارجا حیحص
  .دشاب هتشاد ار ( ...و ناتخرد ندرک عطق
 (نیمز تخاس و سنج) یژولوفرم و یسناش نیمز-9
 نیا هب هجوت اب :دشاب یزرواشک دعتسم بآ دوجو و بیش ،کاخ ثیح زا هک ییاه نیمز و یزرواشک یاه نیمز ظفح
 :زا دنا ترابع هک هتفرگرارق رظندروم یبای ناکم رد رتسب یضارا طیارش ندومن روظنم تهج یاه هصخاش هطباض
 ،ینیمز ضراوع و یراومهان یفارگوپوت بسانم تیعضو ،انب ثادحا تهج بسانم کاخ سنج و نیمز تیلباق
  .رهش ثادحا بسانم یعیبط عبانم و یطیحم تسیز طیارش
 (ییایرد یاهریسم ،یتشک ،نهآ هار ،هداج) یسرتسد-11
 مه هب ار تالحم و کچوک گرزب یاهرهش هک الاب تیفیک یاراد یلیر یاه هاگتسد زا یا هکبش -6:دنمشوه لقنو لمح
 یعیبط عبانم و یطیحم تسیز ءوس راثآ دیاب رادیاپ رهش (یقرب سوبوتا و راطق ،یرهش نهآ هار ریظن) دننک یم لصتم

 و تیکسا ،هخرچود زا رتشیب هدافتسا هب قیوشت هب هدایپ دارفا یماح یحارط -7 .دناسرب لقادح هب ار نیمز ًااصوصخ
  .دوش یم هرمزور راتفر یارب یشور ناونع هب یور هدایپ
 ءافتخا و راتتسا-11
 شیازفا و فلتخم تارطخ ربارب رد یریذپرطخ شهاک تهج یلح هار ناونع هب لماعریغ دنفادپ لوصا زا هدافتسا
 ،یا هقطنم فلتخم یاه هبنج زا و یزیر همانرب فلتخم حوطس رد دیاب هک تسا رطخ اب ندش وربور ماگنه ییاراک
  .دریگ رارق هجوتدروم یرامعم و یزاسرهش
 یحطس یاه بآ و یژولوردیه-21
 :یلکروط هب یحطس یاه بآ عفد و یکینوتکت لئاسم و داعبا و اه یراومهان لکش ندوب بسانم
 یبای ناکم رد هژورپ ناعفن یذ رظندروم فلتخم تاظحالم ندومن روظنم تهج یاه هصخاش هطباض نیا هب هجوت اب 
 شیارگ و یدنم هقالع نازیم ،یعیبط حناوس زورب ماگنه یریذپ بیسآ مدع زا دنا ترابع هک هتفرگرارق رظندروم
 یمدرم و یمومع شیارگ و یدنم هقالع نازیم ،اه نامجرت و اه نامزاس
 (یروناج و یهایگ یاه هنوگ) تسیز طیحم-31
 ،یعیبط ناوت هب هجوت ،لداعت داجیا ،یعیبط تیفیک یاقترا ،تعیبط یایحا ،تعیبط زا تیامح ،تعیبط زا تظافح
 تاناکما و اه تیدودحم هب هجوت ،هیاپ شناد حیحص باختنا ،یحالصا یاهراکهار هئارا ،سایقم هب هجوت
 تیاس کیدزن یراداو یسایس-یداصتقا-یعامتجا زکارم-41



 556 ...رادیاپ یاهرهش داجیا یجنس ناکما

 یراجت ای یرادا زکارم یکیدزن ًاالثم دنراذگب یفنم ای تبثم تاریثأت دیدج یاهرهش یور دنناوت یم زکارم زا هورگ نیا
 دشر و ییاز لاغتشا هب کمک نینچمه و درک یریگولج اهرهش رد هدوهیب کیفارت زا دناوت یم تیاس یکیدزن رد
  .دنک یم اجنآ یداصتقا

 هقطنم موسرو بادآ و گنهرف-51
 اه تیلقا عونت زا یشان یلامتحا یاه شنت زا دناوت یم هقطنم کی موسر و گنهرف یارب لائدیا کی نتفرگ رظن رد
 نآ هجیتن هک دروایب دوجو هب ار یگتسب لد سح دناوت یم هزوح نیا رد بسانم هعلاطم نینچمه دنک یریگولج
  .تسا یهدزاب حطس نتفر الاب و یگدنزرس
 یا هراوهام رظنزا یا هقطنم لیلحت-61
 تسرد یریگ میمصت و قیقد یحارط تهج یسانش نیمز تاعالطا هیلک زا نتشاد عالطا یارب رظندروم هقطنم لیلحت
  .ینارحب طیارش رد
 تینما-71
 دیاب دیدج یاهرهش یارب یعیبط یایالب یلامتحا عوقو ای گنج طیارش رد هاگهانپ ریظن یتینما یاه تخاسریز یمامت
 ددرگ ظاحل
 تیعمج مکارت-81 

 نآ هدودحم هک دوش یم قالطا یناکم هب دیدج یاهرهش ثادحا و داجیا ییارجا همان نییآ فیرعت ِببانب دیدج رهش
 و اه نامتخاس هفاضا هب ینوکسم دحاو رازه 46 مک تسد ای رفن رازه 49 دودح یتیعمج تیلاعف و ناکسا یارب
 لکش دوجوم یاهرهش یظافحتسا میرح و یرهش هزوح زا جراخ رد نانکاس یداصتقا و یعامتجا یمومع تاسیسأت
  .دیآ دوجو هب و دریگ
 یداصتقا هفرص-91
 تشیعم هدننک نیمأت لماوع تیفرظ-دیلوت و تیلاعف تیفرظ-ییاز لاغتشا-یداصتقا یاه تخاسریز-
 (1SWOT) تاوس یلیلحت لودج
 کیژتارتسا یزیر همانرب یاهرازبا زا یکی دوش یم هتخانش مه تاوس لیلحت مان اب یسراف رد هک یتُکا ویلبد سا شور
 لوا فورح یسیلگنا رد یتُکاویلبد سا .دوش یم هدافتسا دنور کی یجراخ و یلخاد تیعضو یبایزرا یارب هک تسا
 شور نیا زا .تسا (Threat) دیدهت و (Opportunity) تصرف ،(Weakness) فعض ،(Strength) توق تاملک
 هدافتسا لماع کی تکرح دنور و هژورپ کی یارجا تیعضو لیلحت رد یلک روطب یدربهار یزیر همانرب رب هوالع
 هژورپ ای همانرب کی ینورد ییاناوت و یطیحم طیارش ییاسانش یارب دمآراک یرازبا دیاب ار لیلحت نیا عقاو رد .دوش یم
 تیریدم رد سپس و یماظن یاه متسیس رد تسا صخشم نآ یاوتحم زا هک روط نامه راب نیلوا کینکت نیا .مینادب

 نیرتمهم .دش یزیر همانربو یتیریدم یاه متسیس دراو 4336 لاس زا مک مک و دش یم هدرب راک هب اه هناخراک و یتعنص
 نیودت و اه هداد لیلحت هب یتایضایر تابساحم و یّممک یاه لیلحت هب زاین نودب ناوت یم هک تسا نیا تآوس یگژیو

                                                           
1 Strength- weakness- Opportunity - Treat 
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 یضایر هدیچیپ یاهلومرف نینچمه و یّممک تاعالطا و رامآ هب زاین اه لیلحت و اه شور ریاس هکیلاحرد تخادرپ دربهار
 .(119: 9396 ،راکلگ) دنراد

 ؛SWOT لودج -2هرامش لودج
 اهدیدهت

Threats 
 اه تصرف

Opportunities 
 فعض طاقن

Weaknesses 
 توق طاقن

Strengths 
 یاه صخاش نتفرگن رظن رد تروص رد
 دنتسه هجاوم یتالکشم اب یرادیاپ

 بذج و هیلوا یلام عبانم نیمأت عونصم طیحم حرط حالصا
 راذگ هیامرس

 تالکشم لح ببس حیحص یزیر همانرب
 دوش یم اهرهش نالک یداصتقا و یتیعمج

-یداصتقا-یعامتجا زکارم یکیدزن یتیموق یاه شنت زا یدصرد ندرب نیب زا یعیبط ضراوع هب یکیدزن مدع
 تیاس هب یرادا-یسایس

 یزاس هچراپکی و یشخب لداعت و مکارت شهاک 
 روشک فلتخم طاقن رد تاناکما

 و محازم تازیهجت و عیانص هب یکیدزن مدع
 بسانمان

 اهرهش نالک کیفارت شهاک wireless هب دیدش یگتسباو الاب دح ات یراکیب تالکشم عفر

 رد یربراک زا هک ییاهاضف یریگرارق مدع
 دنتسه مهاب داضت

 و تسیروت بذج اب یلم داصتقا تیوقت
 یجراخ ناراذگ هیامرس

 یتوص یگدولآ و اوه یگدولآ شهاک 

 زا هدافتسا و یعامتجا تادوارم دشر 
 ناوج یرکف یاه لیسناتپ

 یعیبط یاه یژرنا زا هدافتسا 

 یتلود یضارا زا هدافتسا رثکادح  هعماج رد تمالس حطس ندرب الاب یارب یتصرف 
 یرهش تیمهااب یضارا ظفح  لوبق لباق درکلمع و عبانم هب بسانم یسرتسد 
 لئاسم هب تیمها و اه یراومهان لکش ظفح 

 یحطس یاه بآ عفد و یکینوتکت
 یماح یحارط و دنمشوه لقنو لمح زا هدافتسا 

 هدایپ دارفا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 هب اهرهش زا یرایسب رد یمومع یاه یربراک و تسا شرتسگ و لوحت ،رییغت لاح رد هدنز یدوجوم نوچمه رهش
 نادنورهش هب بولطم تامدخ هیارا هب رداق ،طبترم دراوم ریاس و تیعمج شیازفا و اهرهش شرتسگ نوچمه یلیالد
 داجیا لاح نیع رد و کینورتکلا رهش یزادنا هار و اهرهش رد ملع و تاعالطا یروانف یریگراک هب نیاربانب .دشاب یمن

 و یناهج تیعمج شیازفا هب هجوت اب رادیاپ دنمشوه یاهرهش تمس هب تکرح .تسا یرورض رادیاپ رهش
 بیرخت شوختسد تدش هب نیمز هرایس .تسا ریذپان بانتجا یرما دارفا نیب طباور راتخاس رییغت و عبانم تیدودحم
 دنمزاین هدنیآ یاه هدس رد یگدنز .تسا رادیاپ دنمشوه یاهرهش داجیا نآ اب هلباقم یارب یلصا هار و تسا یگدولآ و
 نیمز هرایس بیرخت زا میناوتب ات تسا نآ تیریدم و یرهش طباور و تالماعت ،یگدنز رد یساسا یرگنزاب کی

 دنمشوه یاهرهش داجیا اب ،دایز لیسناتپ و هقطنم ندوب رکب لیلد هب روشک یقرش بونج یاهناتسا رد .مینک یریگولج
 نآ زا مدرم ترجاهم زا یریگولج و تایح همادا عقاو رد .دش هریچ اه تیدودحم و یمیلقا یاه تنوشخ رب ناوتیم
 رظنم زا یرهش عماوج یارب اقب همزال .تسا رادیاپ دنمشوه یاهرهش داجیا و یساسا لوحت کی هب هتسباو قطانم
 هب ناهج هکنیا لیلد هب .تسا رادیاپ دنمشوه یاهرهش و کینورتکلا تلود داجیا زاغآ ی هطقن نارظن بحاص یخرب

 ...و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا تایح همادا و تالماعت یارب زین نادنورهش دور یم شیپ ندش یکینورتکلا تمس
 ًاابیرقت کینورتکلا دنورهش و دنمشوه رهش نتشاد نودب رما نیا ،دنشاب یم نایرج نیا هب نتسویپ هب ریزگان شیوخ
 یاهرهش داجیا یعیبط یاهنارحب یاراد و هدننکش قطانم رد قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب .تسا نکمم ریغ و لاحم
 دوجو و مک تیعمج و اهناتسا تعسو هب هجوت اب ناریا قرش بونج هقطنم .دسر یم رظن هب یرورض رادیاپ دنمشوه
 اراد ار رادیاپ دنمشوه یاهرهش داجیا لیدبت تیلباق یا هقطنم یاهداب و دیشروخ شبات دننام یعیبط رادیاپ عبانم



 456 ...رادیاپ یاهرهش داجیا یجنس ناکما

 یولج ناوت یم اهرهش عون نیا داجیا اب و دنرادن یبولطم تیعضو اهناتسا یتیعمج مکارت رضاح لاح رد .دشاب یم
 روشک .درک یریگولج اهناتسا نیا ندش رت تیعمج مک زا و تفرگ رگید قطانم هب ار اهناتسا نیا مدرم رتشیب ترجاهم
 هتکن نیا هب تسیاب یم هتبلا .دنامب بقع هلفاق نیا زا دیابن هنایمرواخ روشک نیرترثؤم و نیرت دنمتردق ناونع هب ناریا
 فاکش و یلاتیجید داوس ریظن یمهم لئاسم هنیمز نیارد .تسا هبلود ریشمش کی تاعالطا یروانف هک درک هجوت
 ،تنرتنیا رد تیمکاح ،یتاعالطا یروانف زا ندرب هرهب نازیم رد ارقف و اهاراد نایم هلصاف قیمع شیازفا و یلاتیجید
 زا رثکادح هدافتسا تهج یروانف نیا یزاس یموب رد تسیاب یم نیاربانب ؛دشاب یم قیمع رایسب تاعلاطم دنمزاین
  .تفای تسد بولطم یدربهار هب تصرف هب اهدیدهت لیدبت و اه تصرف

 عبانم
  .0196 ،رون مایپ تاراشتنا ،ناریا یاوه و بآ .لولهب ،یناجیلع
  .4396 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یسانش اوه و بآ .نیسح ،یدمحم
 سنارفنک نیمود ،رادیاپ دنمشوه یاهرهش داجیا یارب ون یاهرایعم و اه صخاش ،اهدربهار .یداه  یلامک و نارماک ،یداباهم هداز یئاضر

 9396 ،نارهت هاگشناد ،ناریا یرهش تیریدم عماج

 سنارفنک .یتسیز عونت و تسیز طیحم زا تظافح رب دیکات اب دنمشوهرهش داجیا یسررب .زانرهم رهمرذآ و نارماک ،یداباهم هداز یئاضر
  .2396 ،زیربت .مالسا ناهج یاهروشک یزاسرهش و یرامعم ،نارمع

  .9196 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا .نیمز هعسوت یارب یزیر همانرب .ناویک یمیرک و نیسح دیس ،ینیرحب همجرت .زنیگیه نیرتاک ،ریب رآ نآ
  .3196 .رهشنامرآ تاراشتنا .یناکم یب و ناکم .ناراکمه و اضر دمحم ،یدمحم ناصقن همجرت .فلر دراودا
  .1196 .نارهت هاگشناد تاراشتنا .یا هقطنم یزیر همانرب یاهشور و لوصا .هللا تمارک ،یرایز
  .9396 .روآون تاراشتنا .یزاسرهش و یزیر همانرب .اضر دمحم ،اینریصن

  .9396 .سموق رشن .یرهش یایفارغج ینابم و لوصا .یلعمالغ ،رمخ
 هنیهب یبای ناکم یاهرایعم نییعت و دیدج یاهرهش داجیا و یحارط یجنس ناکما .نیسح دمحم ،داژن یسابع و نارماک ،یداباهم هداز یئاضر

 یتعنص هاگشناد .تخاس تیریدم و هزاس یسدنهم رد یدربراک یاه شهوژپ یلم سنارفنک نیمود .رادیاپ هعسوت یوگلا ساسا رب
  .1396 .فیرش

  .7196 ،لوا دلج ،یزاسرهش تاررقم و نیناوق هعومجم ،یزاسرهش و نکسم ترازو
  .تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا .مهدراهچ پاچ .یتعنص بالقنا ات رهش لکش خیرات ،(0396) .هیضار ،هداز اضر
  .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا .مود پاچ .یرهش یحارط هیرظن باب رد یتالمات:رادیاپ ناکم شنیرفآ (9396) .شوروک ،راکلگ
 یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا .مود تساریو .میلقا اب زاسمه یرامعم هانپ رد شیاسآ (3196) .دومحم ،نایوجزار 
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