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  هدیکچ
 زا هدافتسا اب زیربت رهش نالک ِیرگشدرگ رادیاپ هعسوت ِیاه ِیژتارتسا ِیدنب تیولوا و ِیژتارتسا نیودت شهوژپ نیا یلصا فده
 بوسحم یلیلحت -یفیصوت ،هعلاطم شور رظن زا و ِیدربراک تیهام رظن زا قیقحت نیا .تسا QSPM کینکتو SWOT شور
 تسدب جیاتن هیاپ ربو هدش هتخادرپ SWOT لدم هناگ راهچ داعبا نییعت هب هدمآ تسدب ِیاه هداد زا هدافتسا اب روظنم نیدب دوش یم
 زا کیره (QSPM) یمک ِیزیر همانربسیرتام زا هدافتسا اب تیاهن رد و دیدرگ نییعت فلتخم ِیاه تیعضو ِیارب ییاهدربهار ،هدمآ
 لماوع یبایزرا سیرتام زا هدمآ تسدب هرمن جیاتن.دنتفرگ رارق شجنس و یبایزرا دروم هناگ دنچ ِیاه هفلوم زا هدافتسا اب اهدربهار
 تیعضو ،یجراخ و یلخاد لماوع ِیاه سیرتام نامزمه لیلحت .تسا 65/0 اب ربارب یجراخ لماوع سیرتام و 05/0 اب ربارب یلخاد
 و دشر ای یمجاهت ِیاهدربهار ذاختا ،یتیعضو نینچ زا رثوم هدافتسا موزل هک داد ناشن 7 هرامش هناخ رد ار زیربت رهش نالک یلک
 نیب زا داد ناشن اهدربهار یمک شجنس نیچمه.دشاب یم زیربت رهش نالک رد ِیرگشدرگ تعنص هعسوت اب هطبار رد (SO) هعسوت
 – یگنهرف ِیرگشدرگ هعسوترب دیکات ،(SO7)زیربت رهش رادیاپ ِیرگشدرگ ِیزیر همانربهب هجوت ترورض ،هدش نیودت ِیاهدربهار
 هرمن نیرتالاب نتشاد اب (SO5)ِیرگشدرگ عون نیا یبسن ِیاه تیزم دوجو و یخیرات ِیاهانب ددعت لیلد هب زیربت رهش نالک یخیرات
 ،مدرم ،تلود فلتخم ِیاه شخب و اه داهن نیب یگنهامه داجیا دربهار و تیباذج نیرتشیب ِیاراد (58/5 و 74/5 بیترت هب)
 .دشاب یم دشر ِیاه ِیژتارتسا نیب تیباذج نیرتمک ِیاراد 74/0 هرمن اب (SO9)نانیرفآراک
 
 زیربت ،SWOT، QSPM ،رادیاپ ِیرگشدرگ ،ِیرگشدرگ هعسوت :یدیلک تاملک

                                                                 
 رد یرهش رادیاپ هعسوت رب دیکات اب روشک یاهرهش نالک یرگشدرگ تیفرظ شجنس" ناونع اب رهش یزیر همانربو ایفارغج یارتکد همان نایاپ زا جرختسم هلاقم نیا -1
 .دشاب يم يیاباب گیب ریشب رتکد يیامنهار هب دنرم دحاو يمالسا دازآ هاگشناد رد"زیربت رهش نالک
  bashir_beygbabaye@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1
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 همدقم
 موـلع ریاس نایم رد يصاخ هاگیاج دوخ یزورما موهفم هب مسیروت تعنص هب طوبرم تاعلاطم1131 ۀـهد زا
191 ،هنایچ یردیح) تسا هدروآ دوـجو هـب يهاگشـناد  يتیلاعف ناونع هب یرگشدرگ 1131 ههد رخاوا ات (41 :3
 Chiang ).دش يم دیکأت نآ یداصتقا عفانم رب هژیوب و بولطم یاهدمایپرب هراومه و يفرعم يگدولآ نودب و يیالط

lee, 2008: 180) و هدیشک شلاچ هب یرگشدرگ يتنس یاهدرکیور ،رادیاپ هعسوت میاداراپ یاتسار رد 1331 ههد رد 
 رادیاپ درکیور یوس هب هوبنا یرگشدرگ زا تکرح ،یرگشدرگ بولطمان و بولطم یاهدمایپ رب نامزمه دیکات اب
 زاین و ناسنا یاه تیلاعف مراهچ شخب ناونع هب یرگشدرگ اریز (Hawkes & et al, 1993: 21 ).دش زاغآ یرگشدرگ
 زا يکی (Sofeska,2016:140) تسا شهاک لاح رد یداصتقا یاه تیلاعف ریاس دوس هک ينامز رد موس هرازه يساسا

 Aazami et).دیآ يم باسح هب اه تلم نیب مهافت و يتسود زاس هنیمز و ناهج یاه تعنص نیرتروآ دوس

al,2016:55) یاه شخب نیرت گرزب زا يکی هب یداصتقا-يعامتجا هدیدپ کی ناونع هب یرگشدرگ تعنص هزورما 
 یاراد هک تسا هدش لیدبت ،دنک يم مهارف ار اهروشک زا یرایسب یارب ار یزرا تالدابم و لغش ،دمآرد هک یداصتقا
 &zeglen ).دشاب يم یداصتقا یاه شخب زا يعیسو فیط رد هعسوت و دشر کیرحت یارب یرثاکت تارثا

Grzywacz,2015: 26) روما هک تسا يماهج یاه نایرج زا يکیو دشر لاح رد عیانص نیرت مهم زا یرگشدرگ 
 نیرت دمآرد رپ زا يکی ناونع هب یرگشدرگ رگید فرط زا.تسا هدرک بیکرت مهاب ار يگنهرف و يعامتجا ،یداصتقا
 ناهج یراجت داصتقا يلصا ناکرا زا يکی هب ندش لیدبت لاح رد یرگشدرگ داصتقا و هدوب حرطم ناهج رد اه تیلاعف
 ،يللملا نیب حطس رد نارگشدرگ دادعت شیازفا اب هلاسره هک يتعنص . (111 :2391 ،یولع و يلکوت ،يسورگ).تسا

 رد دنناوتب هزوح نیا یاهراکو بسک ات دنک يم سح رتشیب ار نارگشدرگ ریغتم یاه تساوخ اب قابطنا ترورض
 رد دوخ تایح هب (391 :9111 ،نوسیراه).تسا يناهج دیدش یاه تباقر و باتشرپ تارییغت هدنرادرب رد هک يیاضف
 و درایلیم 1 هب يللملا نیب نارگشدرگ دادعت ،6111 لاس رد هک تسا یدح هب هدنیازف دنور نیا .دنشاب راو دیما هدنیآ
 بش درایلیم 66/1 دادعت 4111 لاس رد و اپورا هراق رد اهنت و (1UNWTO,2017) هتفای شیازفا رفن نویلیم 291
 يلام میظع مجح اب یرگشدرگ (6111 ،اپورا هیداحتا رامآ هرادا).تسا هدسر تبث هب يتماقا زکارم و اه لته رد ،تماقا
 هب هجوت اب فلتخم یاهروشک هک تسا هدش ببس ،دنک يم داجیا میقتسمریغ و میقتسم روط هب هک يلاغتشا اب ماوت
 لاغتشا .دنهد صاصتخا دوخ هب ار داصتقا نیا زا يمهس دننک يعس دوخ يگنهرف – يخیرات و ،يعیبط یاه یدنمناوت

 للملا نیب هیامرس هنحص رد يمیظع يتباقر هنیمز اذل .دراد هارمه هب ار یداصتقا هافر و قنور ،یرگشدرگ زا لصاح
 اب طباور یرارقرب و یداصتقا یاه تسایس ذاختا ،یزیر همانرباب دنک يم يعس یروشک ره .تسا هدروآ دوجو هب
 هیامرس نایرج ،يلم حطس رد يگنهرف و یداصتقا یاه هنیمز داجیا و يللملا نیب و يلخاد تینما شرتسگ ،اهروشک
 دوخ هب ار هدیچیپ یداصتقا هخرچ و يلام میظع مجح نیا زا یرتشیب مهس و دنک تیاده دوخ یوس هب ار یراذگ
 صلاخان دیلوت دصرد 163 و تسایند تعنص نیموس یرگشدرگ ،يلک روط هب (Turk etal,2016:68).دهد صاصتخا

                                                                 
1 United nations World Tourism Organization 
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 يلاح رد نیا. (Unesco,2016:67).تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناهج لک لاغتشا زا دصرد 1 زا شیب و ناهج
 هب يعیبط - يگنهرف یاه هبذاج و ناوارف يخیرات راثآ و نهک ندمت زا یرادروخرب هب هجوت اب ناریا روشک هک تسا
 (111 :9391 ،يمدق ) دراد رارق ناهج مهد هبتر رد یرگشدرگ یاه هبذاج ندوب اراد رظن زا وکسنوی نامزاس قیدصت
 وداتفه هبتر رد رالد نویلیم 124 یزرا دمآرد و مجنپو تصش هبتر رد رفن رازه 113 بذج اب 6111 لاس رد ناریا
 يناهج نامزاس شرازگ دیدج هخسن (World Tourism Organization, 2015:45 ).تسا هتفرگ رارق ناهج مجنپ
 لاس هب تبسن ،1111 لاس رد ناریا یرگشدرگ یدصرد 1٫2 يفنم دشر زا ناشن ،تسوگآ هام رد (WTO) یرگشدرگ
 لاس رد مقر نیا هک هتشاد رگشدرگ رفن رازه 161 و نویلیم 4 عومجم رد ،یدالیم 1111 لاس رد ناریا .دراد 6111
1 لاس رد ناریا یرگشدرگ تفا (WTO,2017).تسا هدوب رازه 143 و نویلیم 4 ،6111  هداتفا قافتا يلاح رد 111
 نویلیم 2 لداعم و دشر دصرد 61 اب ار ناریا هب یدورو نارگشدرگ رامش ،یرگشدرگ و رفس يناهج یاروش هک تسا
 .(UNWTO,2017).دوب هدرک ينیب شیپ رفن رازه 912 و
 یاه تیلاعف یزیر همانرب.تسا یرگشدرگ نازیر همانربمهم ثحابم زا یرگشدرگ ۀعسوت یارب بسانم يحاون يیاسانش 
 ناکما ينامز رما نیا و دشاب لفاغ یرگشدرگ یاه تخاسریز داجیا یارب بسانم ناکم نتفای زا دناوت يمن یرگشدرگ
 تسد هب یاه هداد و تاعالطا نایم يبسانم يقطنم و يملع طابترا ،اه تیولوا هب هجوت اب دناوتب ققحم هک تسا ریذپ
 یرهش یرگشدرگ.(611 :9391 ،ناراکمه و ناگجب یرهاط) دنک رارقرب عوضوم نیا اب طبترم ناسانشراک زا هدمآ
 یاهروشک زا یرایسب رد ،رهش هژیو هاگیاج هب هجوت اب هک یروط هب ؛تساهنآ نیرتیرتشمرپ و اهیرگشدرگ عاونا دمآرس
 یزاسزاب ،بسانم یرهش یاهاضف ۀعسوت و داجیا .تسا یرگشدرگ هعسوت ساسا و هیاپ رهش ،تعنص نیا رد قفوم
 یرهش یاهاضف رد یرگشدرگ هعسوت راثآ هلمج زا هعماج نهک یاه هبنج ندرک هدنز دصق هب هدرم و کورتم یاهاضف
 دیدج ای نردم یاهاضف -1 :درک میسقت هتسدود هب ناوتیم ار رصاعم یاهرهش رد یرهش یرگشدرگ یاهاضف .تسا
 ،اهناتسروگ ،اه هدازماما ،اهرازاب ریظن يتنس یاهاضف -1 اهژالپ و نیدایم ،اهارسگنهرف ،نردم شورف زکارم ،اهکراپ ریظن
 رارق مود هورگ رد زیربت رهش يتسیروت یاضف (11 :6191 ،جاسن و ایرآ یرونا) يخیرات نکاما ریاس و دجاسم ،اهغاب
 و رتائت یاهنلاس ،اهکراپ ،اه هربقم ،دوبدای یاهانب ،اه هزوم لثم عونتم یاه هبذاج نتشاد لیلد هب رهش نیا عقاو رد .دریگیم
 یانشآ راید زاب رید زا ،روهشم دارفا و مهم ثداوح هب طوبرم یاهناکم و يخیرات و درف هب رصحنم یاهیرامعم

 ناسانشقرش و ناملسم نادرگناهج ددعتم یاه همانرفس .تسا هدوب ملع نابلاط و راجت ناسیون همانرفس ،نادرگناهج
 زا هتسناوتن زیربت رهش لاح هب ات اما .دراد نیمزرس نیا يخیرات و يگنهرف ،يیایفارغج یالاو هاگیاج زا تیاکح يبرغ
 عونتم یاه هبذاج و اه لیسناتپ هب هجوت اب .دنک هدافتسا یاهتسیاش وحن هب مسیروت يگنهرف و یداصتقا بهاوم
 یژتارتسا یاه تیولوا و اهدربهار ات دسر يم یرورض روشک برغ لامش رهش نالک نیرتگرزب زیربت رهش یرگشدرگ
 هتشادرب رهش نیا یرهش یدرگشدرگ هعسوت تهج رد يماگ ات دوش صخشم و يسررب رهش نالک نیا یدرگشدرگ
 اب زیربت یرگشدرگ هعسوت یارب اه یژتارتسا زیربت رهشنالک هعلاطم اب هک تسا هدش يعس شهوژپ نیارد.دوش
 .ددرگ هئارا (QSPM)و (SWOT) یریگ میمصت یاه لدم و اه کینکت زا یریگ هرهب
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 اه هداد یروآ عمج یارب .دوش يم بوسحم يلیلحت -يفیصوت ،هعلاطم شور رظن زا و یدربراک تیهام رظن زا قیقحت نیا
 رهش یرگشدرگ اب طابترا رد مزال تاعالطا و ،هدافتسا ينادیم و یا هناخباتک تاعلاطم شور ود زا قیقحت تاعالطا و
 ردو کرادم و دانسا و رامآ يسررب و اوتحم لیلحت یاه هویش زا یا هناخباتک شور رد ؛تسا هدش یروآ عمج زیربت
 هیلک شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا يجنسرظن و هبحاصم ،همان شسرپ یاه هویش زا ينادیم شور
 لک هرادا هلمج زا ناتسا یرگشدرگ تعنص اب طبترم تالیکشت و تاسسوم ،اهداهن ،اه نامزاس ،تارادا ناسانشراک
 يفداصت تروص هب یرامآ هنومن ناونع هب اهنآ زا رفن 50 تیاهن رد هک تسا یرگشدرگ و يتسد عیانص ،يگنهرف ثاریم
 .دندش باختنا
 ادتبا.تسا QSPM يمک کیژتارتسایزیر همانربلدمو SWOT کیژتارتسا لیلحت يبیکرت لدم ،قیقحت یدربراک لدم
 تیریدم یاهوگلا و اه لدم ساسا رب سپس ،هدش يسررب زیربت رهش نالک یرگشدرگ تعنص دوجوم عضو
 و اهدیدهت و فعض و توق طاقن نییعت اب و مادقا ،يلخاد و يطیحم لماوع يسررب هب ،کیژتارتسا یزیر همانربو
 سیرتام :لماش نآ هب طوبرم یاه سیرتام و SWOT لدم زا هدافتسا اب لیلحت یاه هتفای لیلحت هیزجت هب ،اه تصرف
 تیاهن رد و يجراخ و يلخاد لماوع قیفلت سیرتام و يلخاد لماوع يبایزرا سیرتام ،يجراخ لماوع يبایزرا
 .تسا هدیدرگ مادقا QSPM يمک کیژتارتسا یزیر همانربسیرتام

 اه یژتارتسا نییعت هوحن و SWOT سیرتام :(1) لودج

 
 (1391) یودهم و یراختفا:عبنم

 یرظن ینابم

 یرگشدرگ
 ،لقن و لمح .دنروآ يم مهارف ار رفس ی هبرجت ی هنیمز هک تسا يعیانص و تامدخ ،اه تیلاعف زا يبیکرت یرگشدرگ
 لاح رد هک دنا ينارفاسم تمدخ رد یزاون نامهم تامدخ ریاس و يمرگرس و اه هاگشورف ،يندیشون و اذغ ،تماقا

 و گنهرف ،ناسنا ،هیامرس زا ينایرج هدنریگرب رد تیلک کی رد یرگشدرگ .(61 :4391 ،ناشفارذب).دنا ندرک رفس
 (Briedenhann,2004: 7).دراذگ يم یاج رب يفلتخم راثآ يیایفارغج یاضف رد هک تسا اه نآ نایم لباقتم شنک
 یرهش یرگشدرگ 
 اهرهش .تسا یرهش یرگشدرگ ،اهوگلا نیا زا يکی هک دنکیم لمع يصاخ يیاضف یاهوگلا بوچراچ رد یرگشدرگ
 يم بذج ار یرایسب نارگشدرگ ،يخیرات یاهناکم و دوبدای یاهانب ،اه هزوم لماش يگرزب و عونتم یاه هبذاج اب ًالالومعم
 ساسارب فلتخم یاه هزیگنا اب رهش هب ترفاسم زا تسا ترابع یرهش یرگشدرگ .(Hall,2006:212) دنک
 يناتسبانع ) دنک يم تیباذج داجیا صخش رد و تسا نآ یاراد رهش هک يتالیهست و تاناکما و فلتخم یاه تیباذج
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 نینکاس یارب دمآرد بسک و لاغتشا داجیا یارب يیاه تصرف داجیا اب یرهش یرگشدرگ .(961 :1391 ،ناراکمه و
 يمومع داقتعا .دروآ يم مهارف ار یرهش هچراپکی و رادیاپ هعسوت ناکما يیانب ریز یاهراتخاس ی هعسوت و يلحم
 و هافر هب و دشاب رهش کی داصتقا زا يمهم شخب دناوت يم یرهش یرگشدرگ هک تسا نیا رب نارگشهوژپ رثکا
 یا هعسوت لاح رد یاهروشک یارب میسروت تعنص هعسوت و شرتسگ و دشر نوچ.دنک کمک عامتجا لک تغارف
 و يلوصحم کت داصتقا هب يگتسباو ،یراکیب یالاب خرن لیبق زا يناوارف تالضعم و تالکشم اب هک ناریا دننام
 (11 :6391 ،نارگید و روپناما) .دراد يناوارف تیمها دنتسه هجاوم یزرا عبانم تیدودحم
 یرهش رادیاپ یرگشدرگ هعسوت
 تسایس اب ریگرد یاه هورگ و يللملا نیب و يلم لماوع هک تسا یا هدیچیپ دنیارف یرهشرادیاپ یرگشدرگ هعسوت
 دنمزاین ،یرهش رادیاپ یرگشدرگ ققحت.(telfler,2008:80)دریگ يم رب رد ار ناراذگ نوناق و نازیر همانرب،تلود
 دیکأت نآرب یرهش رادیاپ یرگشدرگ هعسوت رد هچنآ .تسا ينیشنرهش گنهرف یاه شنک اب يیاهناسنا و رادیاپ یرهش
 یاه همانرب موادت هب تیمها ،اهرهش و نادنورهش یارب تعنص نیا يعامتجا و یداصتقا یاهدروآ هر رب هوالع ،دوش يم
 (يطیحم تسیز تارثا) يیایفارغج ناکم رد هعسوت راثآ و (هدنیآ یاهلسن هب هجوت)نامز رد یرگشدرگ هعسوت
11 ،يیاوقت)تسا :  ارگ تاواسم و ارگ لک ،رگن هبناج همه :درکیور هس ورگ رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت ققحت .(1391
 کیژولوکا و یداصتقا ،يسایس رتسب رد هک تسا رادیاپ يماگنه هعسوت هک تسا رواب نیا رب لوا شرگن .تسا
 زا تظفاحم نآ تازاوم هب و نابزیم هعماج ،نارگشدرگ ينونک تاجایتحا دروآرب ،مود درکیور رد .ددرگ هظحالم
 يلسنارف و يلسن نورد تاواسم ،موس درکیور رد .تسا حرطم ناگدنیآ یارب ربارب یاه تصرف ظفح و تسیز طیحم
111 ،يناوضر)تسا رظن دروم عبانم و اه هداد ،تاناکما زا هدافتسا رد : 1191). 
 :زا دناترابع هک دراد دوجو هدمع درکیور 4 یرگشدرگ هعسوت هنیمز رد
 کی یداصتقا یاه صخاش دوبهب یارب یرازبا و مرها هباثم هب یرگشدرگ زا درکیور نیا رد :ارگ دشر درکیور :فلا

 دروم عبنم و يئاضف هدیدپ کی ناونع هب یرگشدرگ هاگدید نیارد :يئاضف– يکیزیفرکیور :ب ؛دوش يم دای هعماج
 هباثم هب یرگشدرگ هاگدید نیا رد :يعامتجا هاگدید :ج؛دریگ يم رارق هعلاطم دروم ،اهاضف يهدناماس رد هدافتسا
 هعسوت و یزیر همانرب) رادیاپ هعسوت درکیور -د؛دوش يم ناونع عماوج يتسیز طیارش دویهب يئافوکش یارب یا هدیدپ
 رادیاپ هعسوت یاه تسایس یارجا یاتسار رد دنمناوت یرازبا هباثم هب یرگشدرگ درکیور نیا رد :(یرگشدرگ هچراپکی
 شیتیرب سنارفنک رد رادیاپ مسیروت فادها نیتسخن (261 :1391 ،ناکلم ،دحوم).دریگ يم رارق لیلحت و يسررب دروم
  :دومن نیودت ریز تروص هب ار رادیاپ مسیروت فادها سنارفنک نیا .دیدرگ زاغآ اداناک رد ایبملک
 ؛تسیز طیحم و داصتقا رب مسیروت ریثأت هنیمز رد شناد و يهاگآ ندرب الاب •

 ؛هعسوت و تلادع ءاقترا •

 ؛نابزیم عماوج يگدنز تیفیک ءاقترا •

 ؛ناگدننکدیدزاب یارب بسانم طیارش نیمأت •
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 (Fennel, 2006: 8) طیحم تیفیک ظفح •
 هکیروط نامه( يلسن نیب یربارب نآ يلصا زکرم و هتسه هک تسا يفلتخم میهافم و رصانع ،داعبا یاراد رادیاپ مسیروت ورنیا زا
 )ناشیاهزاین نتخاس هدروآرب رد هدنیآ یاهلسن يیاناوت رد یاهبرض و بیسآ هنوگچیه نودب .تسا هدمآ زین دنلتورب شرازگ رد
 رد ناراکمه و نوسناج 3131 لاس رد اتسار نیا رد (Abdullaev, 2004:18) دشابیم رادیاپ هعسوت يلصا فده ناونع هب
 يتروص رد سیرتام نیا .دندرک يفرعم ،دوش يم هدافتسا یریگ میمصت هیلوا لحارم رد هک یرازبا ناونعب ار SWOT ،یا هعلاطم
 Johnson & et).تسا رثؤم یا هعسوت یاه حرط یارجا رد دنشاب مهارف زاین دروم یاه صخاش و صخشم فادها هک

al.1990:5) تسا هتفای لیکشت يساسا رصنع راهچ زا کیژتارتسا یزیر همانربو تیریدم يلصا دنیارف.: 
  :يطیحم يسررب-1
 . متسیس يجراخ و يلخاد یاه طیحم هب طوبرم تاعالطا رشن و يبایزرا و تراظن زا تسا ترابع
 :یژتارتسا نیودت-1
 و توق طاقن يسررب و يطیحم یاهدیدهت و اه تصرف رثؤم تیریدم یارب تدم دنلب یاه حرط و يحارط زا تسا ترابع
 .متسیس فعض
 :یژتارتسا یارجا-9
 دنریگ يم رارق رظن دروم هیور و اه هجدوب ،اه همانرب هیهت لحارم مامت رد اه تسایس و اه یژتارتسا نآ ۀلیسو هب هک تسا یدنیارف
 .دنوش يم لامعا و
 :يبایزرا و لرتنک-4
 درکلمع اب ار متسیس يعقاو درکلمع ناوتب ات دوش يم تراظن متسیس درکلمع جیاتنو اه تیلاعفرب نآ طسوت هک تسا یدنیارف
  .درک هسیاقم بولطم

 
 (911 :2191 ،یوسوم و این تمکح)عبنم کیژتارتسا تیریدم و یزیر همانربدنیارف یلصا رصانع .1 رادومن

 .دنک يم یدنب هقبط و يسررب ار هدش هئارا یاهراکهار ،یدربهار يمک یاه سیرتام و SWOT لیلحت هیزجت شور
 یارب يموهفم يبوچراهچ عقاو رد و دشاب يم هدرتسگ و عونتم نآ یاهدربراکو هدوب هدرتسگ و عیسو شور نیا ورملق
 ،هدننز بیسآ یاه هبنج ،اهدیدهت ،اهانگنت ،اه هسیاقم و لماوع يسررب ناکما هک دوش يم بوسحم يمتسیس یاه لیلحت
 .دروآ يم دوجوب دربهار فعض و توق طاقن اب هارمه ار ينوریب طیحم یاه تیعقوم و ،اهاضاقت ،اه تصرف
 .دوش يم صخشم اهدربهار يبسن تیباذج نآ اب هک تسا يلیلحت يشور (QSPM)يمک کیژتارتسا یزیر همانربسیرتام
 یارب هک درک صخشم ،دنتسه اهدربهار نیرتهب هرمز رد هک ينوگانوگ یاهدربهار ينیع تروصب ناوت يم شور نیا اب
 کینکت نیا عقاورد دوش يم هدافتسا يجراخ و يلخاد لماوع سیرتام هجیتن زا يمک یدربهار یزیر همانربسیرتام هیهت
 ار اه یژتارتسا نیا عقاو رد و تسا ریذپ ناکما هدش باختنا کیژتارتسا یاه هنیزگ زا کی مادک هک دیامن يم صخشم
  .(94 :1391 ،رف بوبحم و يبارض)دیامن يم یدنب تیولوا
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 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
 و نارهت يبرغ لامش یرتمولیک 412 رد ناریا برغ لامش رد زیربت ناتسرهش و يقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم ،زیربت رهشنالک
 رد ،رتم 2691 عافترا رد رهش نیا.تسا هدش عقاو دنهس ناتسهوک برغ لامش یرتمولیک 12 و افلج بونج یرتمولیک 291
 و هجرد 19 و يقرش لوط هقیقد 11 هجرد 64 يیایفارغج تیعقوم رد و دراد رارق يناتسهوک کشخ ،درس هب لیام لدتعم میلقا

 زیربت رهش نارمع و هعسوت حرط ).دراد رارق دنهس هوک يبرغ لامش هیشاح و یاچيجآ رانک يلامش ضرع هیناث 24 و هقیقد 4
2391: 21).  

 
 (111 :4391 ،ناراکمه و هداز دومحم) :عبنم زیربت ناتسرهش و یقرش ناجیابرذآ ناتسا ،ناریا رد زیربت رهش ییایفارغج تیعقوم .1 لکش

 
 زبربت رهش یرگشدرگ – یحیرفت زکارم شنکارپ هشقن (2 لکش

 (141 :2391 زیربت رهش نارمع و هعسوت حرط) :عبنم
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 یاه هبذاج دوجو لیلد هب يلخاد و يللملا نیب نارگشدرگ بذج هصرع رد زیربت رهش نالک یرگشدرگ دصاقم هلمج زا
 هربقم ،يلگ لئا ،هاشیلع گرا )دوبک دجسم( دجسم یوگ ،رازاب يخیرات هعومجم ؛دننام هب عونتم يخیرات یرگشدرگ
 عیانص ،يگنهرف ثاریم نامزاس( تسا زیربت رهش هریغ و هطورشم هناخ ،)تعاس نادیم( یرادرهش هزوم خاک ،ارعشلا
 (2191 ،يقرش ناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ و يتسد
 شهوژپ یاه هتفای
 (EFE) يجراخ لماوع يبایزرا سیرتام :فلا
 هدش لیکشت (EFE) يجراخ لماوع يبایزرا سیرتام ،ناسانشراک و ناگربخ تارظن زا یریگهرهب اب شخب نیا رد
 نیرت مک هدنهد ناشن 1 ددع یدنب هبتر نیا رد .دنا هدش یدنب هبتر 2 ات 1 زا تیمها بیترت هب لماوع زا مادک ره .تسا
 نوتس رد نآ جیاتن هک دندش زیالامرن هدمآ تسد هب دادعا سپس.تسا تیمها نیرتشیب هدنهد ناشن 2 ددع و تیمها

 رد .دش هداد صاصتخا 4 ات 1 نیب زایتما ،لماوع زا کیره هب دعب هلحرم رد .تسا هدش هدروآ ریز سیرتام رد ،نزو
 شنکاو هدنهد ناشن 1 ددع ،بوخ شنکاو هدنهد ناشن 9 ددع ،يلاع رایسب شنکاو هدنهد ناشن 4 ددع يهد زایتما نیا
 دروم هبحان يجراخ طیحم رد واکودنک هلحرم نیا ماجنا زا فده .تسا دب يلیخ شنکاو هدنهد ناشن 1 ددع و دب
 .تسا طبترم زیربترهش نالک رد یرگشدرگ شرتسگ اب هک تسا يیاهدیدهت و اه تصرف يیاسانش روظنم هب ،يسررب

 IFEو EFE لوادج رد لماوع هب یهد هبتر هویش (2) لودج
 يلخاد يجراخ زایتما ای هبتر

 يلاع توق يیانثتسا تصرف 4

 يلومعم توق يلومعم تصرف 9

  يلومعم فعض يلومعم دیدهت 1
 ينارحب فعض یدج دیدهت 1

 21 :1391 ،دیوید:عبنم

 زیربت یرگشدرگ رب رثوم (EFE) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام (3) لودج
 يیاهن زایتما هبتر  نزو (O)اه تصرف فیدر

 (O) اه تصرف 

 

O1: 69 4 /31 یرگشدرگ هعسوت تهج يعیبط عبانم زا هدافتسا و زیربت رهش حطس رد هتفای هعسوت و عونتم یرگشدرگ یاه هبذاج دوجو/ 

O2: 11 9 /11  نارگشدرگ یارب یراجت و یرگشدرگ تالیهست و اه تخاسریز شیازفا ناکما/ 

O3: 11 9 /11 ...و لیجآ ،زیربت شرف هلمج زا نآ هعسوت ناکما و رگشدرگ بذاج و عونتم يتسد عیانص ،يتعنص تادیلوت عاونا دوجو/ 

O4: 69 4 /31 یرگشدرگ شخب رد رتشیب دمآرد داجیا و يیاز لاغتشا شیازفا ناکما/ 

O5:11 9 /61 یا هداج یاهددرتو اه تخاسریز هعسوتو تیوقت و يیانبریز تاسیسات رد یراذگ هیامرس/ 

O6: 11 9 /11 رثؤم و نیون تاغیلبت زا هدافتسا/ 

O7: 11 4 /11 يجراخ و يلخاد یاهیرازگ هیامرس بذج/ 

 11/1 - /12 اه تصرف عمج 

 (T) اهدیدهت

 

  زایتما هبتر  نزو لماوع

T1: 41 1 /11 زیربت رهش یرگشدرگ ندوب يلصفو (ناتسمز و زییاپ) درس لوصف رد اسرف تقاط و درس رایسب یاوه و بآ/ 

T2: 31 1 /31 هدوسرف لقنو لمح ناگوان يگدوسرف شهاک رد يناوتان زا يشان یا هداج تافداصت/ 

T3: يهجوت يبو یرگشدرگ شخب رد رادیاپ تیریدم زا هدافتسا یارب زیربت رهش یرگشدرگ یزیر همانربمتسیس فعض 
 يخیرات یاهانب تمرم هب نالوئسم

11/ 
1 

11/ 

T4: 31 1 /31 يخیرات یاهانب يگدوسرف و زیربت رهش ندوب زیخ هلزلز/ 

T5: 11 1 /61  روشک هیلع يناهج حطس رد يفنم تاغیلبت دوجو/ 

T6: 41 1 /11 نارگشدرگ دح زا شیب مکارت رثا رد يعیبط طیحم و اه هبذاج بیرخت/ 

T7: 31 1 /31 ...و يلانیع هوک هاگجرفت هلمج زا یروناج و يهایگ یاه هنوگ نتفر نیب زا و تسیز طیحم ندش هدولآ/ 

 /21 - /14 اه دیدهت عمج 

 62/1 - 1 اهدیدهت و اه تصرف لک عمج 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (IFE) يلخاد لماوع يبایزرا سیرتام لیلحت و لیکشت:ب
 سیرتام لیکشت هب یرگشدرگ تعنص اب طبترم تارادا ناسانشراک و ناگربخ رظن زا یریگهرهب اب شخب نیا رد
 تیمها بسح رب لماع ره هب IFE سیرتام رد نزو یریگ هزادنا یارب .دوش يم هتخادرپ (IFE) يلخاد لماوع يبایزرا
 نیرتشیب هدنهد ناشن 2 ددع و تیمها نیرتمک هدنهدناشن 1 ددع یدنب هبتر نیا رد .تسا هدش هداد زایتما 2 ات 1 زا
 هدش هدروآ ریز سیرتام رد ،نزو نوتس رد نآ جیاتن هک دندش زیالامرن هدمآ تسد هب دادعا سپس .تسا تیمها
 و یوق هدنهد ناشن 4 و 9 دادعا .دش هداد صاصتخا 4 ات 1 نیب زایتما کی لماوع زا کیره هب دعب هلحرم رد.تسا

 و 4 و 9 زایتما توق طاقن ،هدش رکذ لیصافت اب .دنتسه فیعض و فیعض يلیخ هدنهد ناشن 1 و 1 دادعا و یوق يلیخ
 ساسا رب ار لماع ره يیاهن زایتما ،يهد زایتما زا سپ .دنهديم صاصتخا دوخ هب ار 1 و 1 زایتما فعض طاقن

 دروم هیحان يلخاد طیحم شجنس ،هلحرم نیا ماجنا زا فده .میدروآ تسدب لماع نآ زایتما رد نزو برض لصاح
 .تساه فعض و اه توق يیاسانش روظنم هب ،يسررب

 (IFE) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام لیلحت و لیکشت (4) لودج
 يیاهن زایتما هبتر نزو لماوع 

 (S) توق طاقن

 

S1: 1 /14 4 1 /11 رهش رد ينغ گنهرف اب يناتساب و يخیرات راثآ دایز دادعت 

S2: 1 /11 4 1 /21  یرگشدرگ یاه نوناک هب بسانم ناسآ يسرتسد 

S3: 1 /11 4 1 /21 يلیر و یا هداج بسانم يطابترا یاه هار ،هاگدورف دوجو 

S4: 1 /11 4 1 /21 زیربت رهش نالک رد عونتم و ابیز يعیبط یاهزادنا مشچ و يیاوهو بآ عونت 

S5: 1 /11 9 1 /41 رهش رد يخیرات راثآ زا ينغو ددعتم یاه هزوم دوجو 

S6: 1 /41 4 1 /61 يخیرات یاه تفاب رد يمالسا یرامعم زا هدافتسا 

S7: نیرتگرزب و اپوراو برغ ،قرش یاه هار يقالت زکرم رد زیربت رهش کیژتارتسا تیعقوم 
 1 /11 9 1 /61 روشک برغ رهش نالک

S8: 1 /31 9 1 /91 زیربت رهش نالک نارگشدرگ تماقا یاه لحم و اه لته دایز دادعت 

S9: 1 /31 9 1 /91 ينامرد و يتشادهب تالیهست ،يعامتجا تینما دوجو 

S10: هار هدایپ هلمج زا یرگشدرگ یارب يحیرفت و يهاگجرفت ،يمومع یاهاضف دوجو 
 1 /61 4 1 /41 ... و يلانیع هاگجرفت ،يغاب رالغاب ،يلگ لئا کراپ ،تیبرت

 11/1 - /12 توق طاقن عمج 
 (W) فعض طاقن 

 

 زایتما هبتر نزو (w) فعض طاقن

W1: اوه يگدولآرب نآ ریثات و یرهش نورب و یرهش نورد هدوسرف لقنو لمح ناگوان 
 1 /11 1 1 /11 ...و یا هداج تافداصتو

W2: 1 /61 1 1 /91 یرهش یرگشدرگ شخب رد رادیاپ تیریدم زا هدافتسا مدع 

W3: 1 /11 1 1 /21 درس یاه هام و لوصف رد زیربت درس يیاوهو بآ طیارش زا يشان یاه تیدودحم 

W4: 1 /41 1 1 /41 يخیرات نکاما و یرگشدرگ اب طبترم یاهنامزاس نیب يگنهامه مدع 

W5: 1 /11 1 1 /11 شزرا اب يخیرات یاه تفاب و و اهانب يگدوسرف 

W6: یاهاضف بسانمان تیعضو و یرگشدرگ یاهروحم و هار هدایپ داجیا مدع و دوبمک 
 1 /91 1 1 /91 يمومع

W7: 1 /21 1 1 /21 يللملا نیب و يلم حوطس رد رثؤم و یوق تاغیلبت دوبن 

W8: 1 /61 1 1 /61 یرگشدرگ هعسوت و يخیرات یاه تفاب يفیک ءاقترا و ءایحا روما رد يتیریدم فعض 

W9: تامدخو تالیهست یزاس دازآ مدعو يصوصخ شخب روضح ندوب گنر مک 
 1 /11 1 1 /21 يمومع شخب طسوت یرگشدرگ

W10: 1 /61 1 1 /91 یرگشدرگ شخب رد لغاش يناسنا یورین شزومآ مدع 

 /34 - /14 فعض طاقن عمج  
 92/1 - 1 فعض طاقن و توق طاقن لک عمج  
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 یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام
 یور يجراخ لماوعو X روحم یور رب يلخاد لماوع يیاهن زایتما عمج ،يیارجا یاه تیولوا و اهدربهار سیرتام رد
 فیط کی رد نارمن نیا ،يیارجا یاه تیولوا و اه یژتارتسا سیرتام رد .دوش يم هداد ناشن اه متسیس Y روحم
 زا هدمآ تسدب هرمن جیاتن و () لودج هب يهاگن اب.دنوش يم یدنب هقبط (2/1 ات1) فیعض و (4ات 2/1) یوق يشخبود
 رهش نالک یرگشدرگ توق طاقن هک تسا نآ رگنایب ددع نیا ؛تسا 92/1 اب ربارب يلخاد لماوع يبایزرا سیرتام
 تسدب هرمنو (لودج) يجراخ لماوع يسررب اب نینچمه .دنک هبلغ رهش نیا یور شیپ یاه فعض رب دناوت يم زیربت
 نالک یرگشدرگ یاهدیدهت رب ور شیپ یاه تصرف زا هدافتسا اب ناوت يم هک دوش يم هتفرگ هجیتن ،62/1 اب ربارب هدمآ
 .درک هبلغ زیربت رهش
 هک ددرگ يم نییعت رادومن لوا هیحان رد هعلاطم دروم هقطنم کیژتارتسا تیعقوم ،کیژتارتسا تیریدم لوصا قبط
 ،کیژتارتسا يمک یزیر همانربسیرتام رد و دش دنهاوخ باختنا (SO) دشر ای يمجاهت یاه یژتارتسا نآ اب بسانتم
 رارق (WO، ST، WT) يلامتحا هقطنم ود یاه یژتارتسا زا يبیکرت اب زیربت رش نالک یرگشدرگ یاه یژتارتسا

 .تفرگ دنهاوخ

 يجراخ يبایزرا هرمن   
 يلخاد يبایزرا هرمن 

 4 9 1 1 

4  
 يمجاهت

 
 (عونت) هناراک هظفاحم 

9 

   يتباقر 1
 يعفادت

1 

 
 هدافتسا نیرتشیب یارب دوجوم یاه توق زا هدافتسا رثکادح روظنم هب SO (Maxi-Max) دشر ای يمجاهت اه یژتارتسا
 طاقن زا و هدوب يتباقر صاخ یاه یژتارتسا ،اه یژتارتسا نیا رگید ترابع هب .دنوش يم يحارط يطیحم یاه تصرف زا
 هعسوت هنیهب یژتارتسا ،یژتارتسا نیا يترابع هب .دوش يم هدافتسا اه تصرف زا رتهب یرادرب هرهب تهج توق
 .تسا زیربت رهش نالک یرگشدرگ
 SWOT لدم زا هدافتسا اب زیربت رهش نالک یرگشدرگ هعسوت یاه یژتارتسا هئارا



 700 ...یاه یژتارتسا یدنب تیولوا و یژتارتسا نیودت

 زیربت رهش نالک یرگشدرگ هعسوت یاه یژتارتسا سیرتام .4 لودج
 (ST ) عونت یاه یژتارتسا (SO ) دشر ای يمجاهت یاه یژتارتسا

 SO1:و اهانب يفرعم نمض ،يناسر عالطا بسانم یاهوگلا یریگراکب و رثوم تاغیلبت اب 
 هب و دوزفا زیربت رهش نارگشدرگ دادعت هب ناوت يم زیربت رهش یرگشدرگ یاه ناکم
 .تفای تسد یرگشدرگ هعسوت

SO2:دورو شیازفا فده اب نارگشدرگ بذاج يتسد یاهرنه و عیانص تیوقت 
 لاغتشا داجیاو نارگشدرگ

SO3:شخب رد یراذگ هیامرس یارب يموصخ شخب هب يتایلام یاه تیفاعم هئارا 
 نابزیم قطانم نانکاس یارب دمآرد و لاغتشا داجیا روظنم هب زیربت رهش یرگشدرگ

SO4:هدافتساو يخیرات و يگنهرف زکارم ،اه هزوم ،اه یرلاگ دننام یرگشدرگ نکاما هعسوت 
 اهنآ شرتسگ یاتسار رد شالت و هقطنم رد دوجوم یاه تخاسریز و تاناکما زا هنیهب

SO5:یاهانب ددعت لیلد هب زیربت رهش نالک يخیرات – يگنهرف یرگشدرگ هعسوترب دیکات 
 یرگشدرگ عون نیا يبسن یاه تیزم دوجو و يخیرات

So6: طیحم یزاسابیز و یزاسهب و يناتساب يبهذم و يخیرات یاهانب زا تسارح و ظفح 
 يبهذم و يخیرات یاهانب نوماریپ

So7:زیربت رهش يگنهرف – يخیرات یاه هبذاج یارب رادیاپ یرگشدرگ یزیر همانرب 
So8: ورتم هعسوت و یزادنا هار هلمجزا)الاک و رفاسم تیزنارت یارب ينیمز طوطخ هعسوت 

 داجیا و رهش نالک حطس رد (یرهش نورد هدوسرف ناگوان يهدناماسو یرهش نورد
 يیاوه لقنو لمح و هعسوت یاه هنیمز

So9: هلیسوب نانیرفآراک مدرم ،تلود فلتخم یاه شخب و اه داهن نیب يگنهامه داجیا 
 یاه درکراک یزاس هچراپکی روظنم هب هدننک گنهامه يتیریدم ریبادت اب اه تسشن یرازگرب
 هقطنم یرگشدرگ

So10: زیربت رهش نالک یرگشدرگ یاه تیعقوم و اه هبذاج هیلک زا یریگ هرهب و يیاسانش 
 هتسی تروص هب ...واه هاگجرفت ،يخیرات یاهانب ،رهش نوماریپ يعیبط یاه هبذاج :هلمج زا
 نارگشدرگ یراگدنام تدم شیازفا و یرگشدرگ

ST1: اب دروخرب ۀوحن و يخیرات یاهانب زا تظافح ۀرابرد مدرم هب يناسر عالطا و شزومآ 
 يجراخ نارگشدرگ هژیوب نارگشدرگ

ST2: يمیدق و يخیرات یاه تفاب ءایحا و تمرم یارب افرص هژیو یا هجدوب صیصخت 
ST3:زیربت رهش رد یرگشدرگ تالیهست و تامدخ تیفیک ندرب الاب 
ST4:زیربت یرگشدرگ یزیر همانربرد رادیاپ تیریدم زا هدافتسا 
ST5:یدرگشدرگ یاه تیلباق هراب رد اه هناسر رد یزاس هاگآ یاه تیلاعف و تاغیلبت تیوقت 

 هراب رد يجراخ نارگشدرگ دب تینهذ ندرب نیب زا . يللملا نیب و يلخاد حطس رد هقطنم
 زیربت يتسیروت رهش نالک هلمج زا روشک يگنهرف و يتینما تیعضو

St6:تاناکما هب هب يشخب عونت اب زیربت رهش نالک درس لوصف یارب یرگشدرگ یزیر همانرب، 
  يتسیروت تامدخ و اه تیلاعف

St7: یزادنا هار و هعسوت زا هدافتسا اب یرهش نورد لقنو لمح دوجوم تیعضو یاقترا و دوبهب 
 یرهش هدوسرف ناگوان تیعضو دوبهب و BRT يهدناماس و یرهش نورد ورتم

ST7: هعسوت هنیمز رد يصوصخ شخب یراذگ هیامرس یارب مزال تالیهست نتفرگ رظن رد 
  ناتسا نالوئسم یوس زا یرگشدرگ

ST8: يناسنا و يعیبط یاه هبذاج يفرعم یارب يتاغیلبت یاه همانرب هعسوت و يشخب عونت، 
 تکرش و روشک فلتخم یاهرهش رد هقطنم موسر و بادآ و یرامعم ،يگنهرف زراب تایصوصخ
  اهرانیمسو اه هاگشیامن ،اه هراونشج ریاس رد

ST9: دورو ندرک عونمم و زیربت رهش یرگشدرگ یاهروحم و اه هار هدایپ يهدناماس و داجیا 
 اهروحم نیا هب اه هراوس

 ( WT) يعفادت یاه یژتارتسا ( WO ) یرگنزاب یاه یژتارتسا

WO1: یرسارس یاه شیامه و اه تسشن یرازگرب و تاغیلبت ،تاطابترا شرتسگ 
WO2: طسوت يمیدق و يناتساب راثآ و يخیرات نکاما کلمت و تمرم ،ریمعت ،تظافح 

 يتسد عیانص و یرگشدرگ ،يگنهرف ثاریم نامزاس
WO3: یرگشدرگ تالیهست و تامدخ یاهدرادناتسا ءاقترا 

 يخیرات یاهانب زوسلد و صصختم یورین زا هدافتسا
WO4:زیربت رهش نالک یدرگشدرگ قطانم رد یراذگ هیامرس هب يصوصخ شخب قیوشت 

WO5:زیربت رهش نالک یرگشدرگ کیژتارتسا طاقن هب يطابترا یاه ه ار دوبهب و هعسوت 
WO6: تیولوا و یرگشدرگ تالیهست و تامدخ ،تاناکما عیزوت هوحن رد یرگنزاب 

 طسوتم و الاب تیلباق اب یرگشدرگ قطانم هب تاناکما عون نیا ددجم صیصخت و يهد
WO7: يتماقا یاهاضف ۀعسوت و داجیا ،يشخب عونت 

WT1: یایالب و ثداوح لباقم رد يخیرات یاه ناکم و اه تفاب تمواقم شیازفا و تمرم 
 هلزلز دننام يعیبط

WT2: هدایپ داجیا ای اهنآ زیهجت و ضیرعت ریظن ،يمیدق یاه تفاب يطابترا یاه هکبش يهدناماس 
 اهنآ رد یرگشدرگ یاه هار

WT3: لقن و لمح ناگوان یزاسهب و یزاسون قیرط زا لقن و لمح تامدخ ۀعسوت 

WT4: زیربت رهش نلک یرگشدرگ اب طبترم تاسسؤم و اهنامزاس نیب يگنهامه داجیا 

WT5: اهناروتسر ،اه لته ریظن يیانبریز تاسیسأت ۀعسوت و داجیا 
WT6: و تازیهجت ،اه تخاسریز هعسوت تهج رد تکراشم هب مدرم قیوشت و یزاس هنیمز 

 قیرط نیا زا دمآرد بسک و يتسیروت تالیهست
WT7: یاه سیورس ،يکشزپ یاه تیروف زکارم لیبق زا هقطنم تاناکما و اه تخاسریز شیازفا 

 نارگشدرگ یدنمتیاضر تهج ...واه پمک ،يتشادهب
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 (QSPM لودج) عافد لباق یاهدربهار یدنب تیولوا:یریگ میمصت هلحرم
 هب ناوتیمن و هدوب دودحم عبانم هکیئاجنآ زا ،زیربت رهش نالک یرگشدرگ هعسوت بسانم یاهیژتارتسا نیودت دعب

 ناونع هب ًالالومعم اهیژتارتسا زا يخرب نآ رب هوالع و دروآ رد ارجا هلحرم هب ار اهیژتارتسا زا یا هعومجم نامزمه تروص
 اهیژتارتسا نیا ،زاسرتسب یاه یژتارسا ندش صخشم تهج تسا مزال نیاربانب دوشیم دای اهنآ زا زاسرتسب یاهیژتارتسا
 1کیژتارتسا یزیر همانربیمک سیرتام اهنآ زا يکی هک دراد دوجو یدودعم یاهشور طابترا نیا رد .دنوش یراذگتیولوا

                                                                 
1 Quantitative Strategic planning Matrix 
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 طاقن روظنم نیدب .تسا هدش هتخادرپ QSPM کینکت قیرط زا يفیک فادها یدنب تیولوا هب هلحرم نیا رد .دشاب يم
 يبایزرا سیرتام و (IFE) يلخاد لماوع يبایزرا سیرتام زا میقتسم روط هب ار اه دیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق
 اب لداعم یزایتما ،لماوع زا کی ره هب سپس .میا هداد رارق QSPM سیرتام تسار تمس رد ،(EFE) يجراخ لماوع
 1 .تسا هدش هداد EFE و IFE سیرتام اب قباطم هدش لامرن نزو
 نآ یراذگریثات نازیم بسانت هب و هسیاقم لماع نآ اب رظن دروم فده ،لماع ره (AS) تیباذج زایتما نییعت یارب
 .تسا ریز لودج اب قباطم تازایتما حرش .تسا هدش هداد صاصتخا نآ هب 4 ات 1 نیب یزایتما ،لماع

 حرش زایتما
 .تسین باذج 1
 .تسا باذج یدودح ات 1
 .تسا باذج يلوبق لباق دح رد 9
 .تسا باذج دایز رایسب 4

 39 :1391 ،دیوید:عبنم

 رهش یدرگشدرگ هعسوت تیعقوم زیربت رهش نالک یرگشدرگ هعسوت يجراخ و يلخاد لموع يبایزرا زا لصاح حیاتن ساسارب
 ره يبسن تیباذج ناوت يم (QSPM) سیرتام زا هدافتسا اب هک تفرگ رارق دشر ای يمجاهت یاه یژتارتسا تیعقوم رد زیربت
 لماوع يمامت رظن زا ار دربهار ره یارجا تیولوا هجرد ای تیبولطم نازیم لودج نیا.درک صخشم ار اه سژتارتسا زا کی
 (يجراخ و يلخاد) لماوع زا کیره يعمجت تارثا نییعت اب و دوش يم هدیجنس يسررب تحت هعومجم يجراخ و يلخاد
 .ددرگ يم نییعت (ارجا لباق یاهدربهار هعومحم رد) اهدربهار زا کی ره يبسن تیباذج

 SWOT هناگراهچ یاهدربهار یارب QSPM سیرتام .5 لودج
 يیاهن زایتما یژتارتسا يیاهن زایتما یژتارتسا يیاهن زایتما یژتارتسا يیاهن زایتما  یژتارتسا

SO1 11/2 St1 11/4 WO1 11/4 WT1 91/2 
SO2 16/2 ST2 11/4 WO2 91/2 WT2 41/9 
SO3 11/2 ST3 91/4 WO3 11/4 WT3 12/9 
SO4 12/2 ST4 11/2 WO4 11/4 WT4 11/4 
SO5 21/2 ST5 13/9 WO5 21/4 WT5 11/4 
SO6 14/2 ST6 11/9 WO6 29/4 WT6 13/9 
SO7 13/2 ST7 12/9 WO7 21/4 WT7 11/9 
SO8 21/2 ST8 - - - - - 
SO9 13/4 ST9 - - - - - 

SO10 11/2  - - - - - 
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 (QSPM یبایزرا) زیربت رهش نالک یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاه یژتارتسا یدنب تیولوا .6 لودج

 هنوگ
 اه یژتارتسا

 هرمن تاوس لیلحت هیزجت رادومن ،EFEوIFE لوادج جیاتن ساسارب ارجا لباق یاه یِیزتارتسا
 تیباذج

 تیولوا

SO7 1 13/2 زیربت رهش يگنهرف – يخیرات یاه هبذاج یارب رادیاپ یرگشدرگ یزیر همانرب 
SO5 1 21/2 یرگشدرگ عون نیا يبسن یاه تیزم دوجو و يخیرات یاهانب ددعت لیلد هب زیربت رهش نالک يخیرات – يگنهرف یرگشدرگ هعسوترب دیکات 
SO3 9 11/2 نابزیم قطانم نانکاس یارب دمآرد و لاغتشا داجیا روظنم هب زیربت رهش یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس یارب يموصخ شخب هب يتایلام یاه تیفاعم هئارا 
SO1 هب و دوزفا زیربت رهش نارگشدرگ دادعت هب ناوت يم زیربت رهش یرگشدرگ یاه ناکم و اهانب يفرعم نمض ،يناسر عالطا بسانم یاهوگلا یریگراکب و رثوم تاغیلبت اب 

 .تفای تسد یرگشدرگ هعسوت
11/2 4 

SO8 داجیا و رهش نالک حطس رد (یرهش نورد هدوسرف ناگوان يهدناماسو یرهش نورد ورتم هعسوت و یزادنا هار هلمجزا)الاک و رفاسم تیزنارت یارب ينیمز طوطخ هعسوت 
 يیاوه لقنو لمح و هعسوت یاه هنیمز

21/2 2 

SO2 6 16/2 لاغتشا داجیاو نارگشدرگ دورو شیازف فده اب نارگشدرگ بذاج يتسد یاهرنه و عیانص تیوقت 

                                                                 
1 هب  رطاخ  ینالوط  ندوب  یاهلودج  سیرتام  یبایزرا  یمک   - (QSPM)زا ٬ هئارا  لوادج  نآ  یراددوخ  هدش  تسا  . 



 900 ...یاه یژتارتسا یدنب تیولوا و یژتارتسا نیودت

SO4 شرتسگ یاتسار رد شالت و هقطنم رد دوجوم یاه تخاسریز و تاناکما زا هنیهب هدافتساو يخیرات و يگنهرف زکارم ،اه هزوم ،اه یرلاگ دننام یرگشدرگ نکاما هعسوت 
 اهنآ

12/2  

SO6 يبهذم و يخیرات یاهانب نوماریپ طیحم یزاسابیز و یزاسهب و يناتساب يبهذم و يخیرات یاهانب زا تسارح و ظفح 
 

14/2 1 

WO2 1 91/2 يتسد عیانص و یرگشدرگ ،يگنهرف ثاریم نامزاس طسوت يمیدق و يناتساب راثآ و يخیرات نکاما کلمت و تمرم ،ریمعت ،تظافح 
SO10 تروص هب ...واه هاگجرفت ،يخیرات یاهانب ،رهش نوماریپ يعیبط یاه هبذاج :هلمج زا زیربت رهش نالک یرگشدرگ یاه تیعقوم و اه هبذاج هیلک زا یریگ هرهب و يیاسانش 

 نارگشدرگ یراگدنام تدم شیازفا و یرگشدرگ هتسی
11/2 3 

ST4 11 11/2 زیربت یرگشدرگ یزیر همانربرد رادیاپ تیریدم زا هدافتسا 
SO9 یزاس هچراپکی روظنم هب هدننک گنهامه يتیریدم ریبادت اب اه تسشن یرازگرب هلیسوب نانیرفآراک مدرم ،تلود فلتخم یاه شخب و اه داهن نیب يگنهامه داجیا 

 هقطنم یرگشدرگ یاه درکراک
13/4 11 

WO5 11 21/4 اهناروتسر ،اه لته ریظن يیانبریز تاسیسأت ۀعسوت و داجیا 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هتفرگ ماجنا زیربت رهش نالک یرگشدرگ هعسوت یاه یژتارتسا یدنب تیولوا و نیودت یاتسار رد هک قیقحت نیارد
 ریثات یاهریغتم زا کی ره ،(يجراخ و يلخاد) فلتخم لماوع هب هتفای صیصخت فلتخم بیارض هب هجوت اب تسا
 .دنتفرگ رارق يبایزرا و شجنس دروم (يجراخ و يلخاد لماوع سیرتام) هدش رادناتسا یاه سیرتام بلاق رد راذگ
 اب ربارب هک دشاب يم يجراخ لماوع راد نزو زایتما عومجم داد ناشن يجراخ لماوع سیرتام زا هدمآ تسدب جیاتن

 زیربت رهش نالک یرگشدرگ یاهدیدهت رب ور شیپ یاه تصرف زا هدافتسا اب ناوت يم هک دهد يم ناشن هدوب 62/1
 نآ رگنایب ددع نیا ؛تسا 92/1 اب ربارب يلخاد لماوع يبایزرا سیرتام زا هدمآ تسدب هرمن جیاتن نینچمه.درک هبلغ
 نامزمه لیلحت.دنک هبلغ رهش نیا یور شیپ یاه فعض رب دناوت يم زیربت رهش نالک یرگشدرگ توق طاقن هک تسا
 هدافتسا موزل هک داد ناشن 1 هرامش هناخ رد ار زیربت رهش نالک يلک تیعضو ،يجراخ و يلخاد لماوع یاه سیرتام
 نالک رد یرگشدرگ تعنص هعسوت اب هطبار رد هعسوت و دشر ای يمجاهت یاهدربهار ذاختا ،يتیعضو نینچ زا رثوم
 یرایسب یاه توق و تسور هبور يطیحم یاه تصرف رظن زا متسیس هک دهد يم ناشن نینچمه.دشاب يم زیربت رهش
 .دیامن بیغرت ار اه تصرف نیا زا هدافتسا هک دراد
 ،SO7 یاهدربهار اب تیولوا ،SO هنیهب یاهدربهار نایم رد هک داد ناشن (6) لودج رد QSPM سیرتام تابساحم

SO5، SO1، SO2، SO4، SO6، يخیرات یاه هبذاج یارب رادیاپ یرگشدرگ یزیر همانربهب هجوت ترورض هک دنشاب يم 
 و يخیرات یاهانب ددعت لیلد هب زیربت رهش نالک يخیرات – يگنهرف یرگشدرگ هعسوترب دیکات ،زیربت رهش يگنهرف –
 رد یراذگ هیامرس یارب يموصخ شخب هب يتایلام یاه تیفاعم هئارا ،یرگشدرگ عون نیا يبسن یاه تیزم دوجو
 یریگراکب و رثوم تاغیلبت ،نابزیم قطانم نانکاس یارب دمآرد و لاغتشا داجیا روظنم هب زیربت رهش یرگشدرگ شخب
 یارب ينیمز طوطخ هعسوت ،زیربت رهش یرگشدرگ یاه ناکم و اهانب يفرعم نمض ،يناسر عالطا بسانم یاهوگلا
 رد (یرهش نورد هدوسرف ناگوان يهدناماسو یرهش نورد ورتم هعسوت و یزادنا هار هلمجزا)الاک و رفاسم تیزنارت

 اب نارگشدرگ بذاج يتسد یاهرنه و عیانص تیوقت ،يیاوه لقنو لمح و هعسوت یاه هنیمز داجیا و رهش نالک حطس
 و يگنهرف زکارم ،اه هزوم ،اه یرلاگ دننام یرگشدرگ نکاما هعسوت ،لاغتشا داجیاو نارگشدرگ دورو شیازف فده
 و ظفح و اهنآ شرتسگ یاتسار رد شالت و هقطنم رد دوجوم یاه تخاسریز و تاناکما زا هنیهب هدافتساو يخیرات

 شیب ار يبهذم و يخیرات یاهانب نوماریپ طیحم یزاسابیز و یزاسهب و يناتساب يبهذم و يخیرات یاهانب زا تسارح
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 یرس نیا نیب زا هک تسا ،WO دربهار SWOT رادومن زا لصاح یدعب بسانم یدربهار.دزاس يم نایامن شیپ زا
 تیولوا رد یژتارتسا.دنراد رارق WO2، WO5، WO4، WO6، WO1 یاهدربهار اب بیترت هب اب تیولوا زین اهدربهار
 رد تیاهن ردو .دنراد رارق ST4، ST2، ST3، ST1، ST5 زا دنترابع تیولوا بیترت هب هک دراد رارق ،ST دربهار موس
 ،WT1، WT5، WT4، WT6، WT3 زا دنترابع تیولوا بیترت هب بولطم یاهدربهار ،WT یاهدربهار نایم
 .دنشاب يم
 رهش نالک هک دهد يم ناشن زیربت رهش نالک یرگشدرگ هعسوت يجراخ و يلخاد لماوع لیلحت زا هدمآ تسدب جیاتن
 یاهدیدهت رب هبلغو یرگشدرگ هعسوت یاه یزیر همانربیارب یدعاسم رایسب ی هنیمز الاب یاه تصرف و توق اب زیربت
 لیامتم زیربت رهش نالک یربهار تیعضو دهد يم ناشن SWOT لودج زا لصاح جیاتن .دراد تعنص نیا یور شیپ
  .تسا SO ای هعسوتو دشر یاه یژتارتسا هب
 عبانم
 همانلصف؛.SWOT لدم دربراک اب دابآ رظن رهش یرگشدرگ یژتارتسا نیودت .(2391) يلع دیس ،یولع و يفطصم ،يلکوت؛اضریلع ،يسورگ

 .11 هرامش ،مراهچ لاس ،یرگشدرگ یاضف
 .نارهت ،يگنهرف یاه شهوژپ رتفد ،يبارعا دمحم و نایئاسراپ يلع همجرت ،کیژتارتسا تیریدم (1391)رآ درف ،دیوید
-QSPM لدم زا هدافتسا اب رها ناتسرهش یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا (2391)میسن ،یدانق و نیسح ،يهانپ ،ابیرف ،يمرک

SWOT، 11 هرامش ،مجنپ لاس ،یرگشدرگ یاضف همانلصف 
 ـ يملع ۀیرشن ،نآ رد مسیروت یزیر همانربروظنم هب زیربت رهش يتسیروت یاهاضف لیلحت و يسررب ،3191 ،دیما ،يکرابم و دوعسم ،يیاوقت

 ؛99 ۀرامش ،21 لاس ،زیربت هاگشناد یزیر همانربو ایفارغج يشهوژپ
 یاضف داجیا تهج سابعردنب رهش یرگشدرگ یاه تیاس يبای ناکم ،(9391) آ هتناپ ينالقیص پ ،لصا یداه ، امیس ناگجب یرهاط

 611-911 هحفص ،9391 ناتسمز ،1 هرامش ،1 هرود ،3 هلاقم ،یرهش یرگشدرگ هیرش ،يتسیروت
 ناتسرهش :هعلاطم دروم ؛رادیاپ هعسوت یاتسار رد یرهش یرگشدرگ یاه دصقم يطیحم تیفیک يبایزرا .(6391) ،نارگید و دیعس ،روپ ناما

 .42 هرامش ،مهدزناپ لاس ،دیدج هرود ( ناریا یایفارغج نمجنا يللملا نیب و يشهوژپ -يملع همانلصف) ایفارغج.رتشوش
 زا هدافتسا اب هدنبادخ ناتسرهش یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم یاهدربهار لیلحت (1391) دیجم ،يترضح ،يقت دمحم ،یردیح

 .11 هرامش ،متفه لاس ،یرگشدرگ یاضف همانلصف؛هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور
 یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانربیوس هب يماگ SOAR کیژتارتسا لدم . (6391) خرهاش ،هجاوخ يلو داز و يلع دمحم ،یزوریف

 21 يپایپ هرامش 1 لاس ،یا هقطنم یزیر همانربهمانلصف؛زیربت رهشنالک یدروم هنومن؛ یرهش
 .هماکهم تاراشتنا ،لوا پاچ ،یرگشدرگ تعنص رب یدمآرد ،(4391)يضترم ،ناشفارذب

 ؛نارهت ،تمس تاراشتنا ،یرگشدرگ تعنص یزیر همانربینابم ،3191 ،میحر ،هنایچ یردیح
 ؛نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،مسیروت تعنص و ایفارغج ،2191 ،رغصا يلع ،يناوضر
 تاقیقحت همانلصف ،AHP شور زا هدافتسا اب زیربت رهش هدودحم رد بالیس رطخ یدنب هنهپ زبر (4391) ناراکمه و نسح ،هداز دومحم

 .611 يپایپ هرامش ،1هرامش ،19 لاس ،يیایفارغج
 .زیدناش رد یرهش ی هعسوت رب هدیدپ یرگشدرگ تکرش راثآ يسررب ،(1391)ارهز ،يناتسبانع و يلعفسوی ،یرایز ،ربکا يلع ،يناتسبانع

 .911-321 صص ،2 هرامش ،مود لاس .یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانربی هلجم
 .نیون ملع تاراشتنا ،یا هیحان و یرهش یزیر همانربرب دیکات اب ایفارغج رد لدم دربراک (1391) ،فجنریم ،یوسوم و نسح ،این تمکح



 020 ...یاه یژتارتسا یدنب تیولوا و یژتارتسا نیودت

 کینکت زا هدافتسا اب تاناریمش ناتسرهش نارصق رابدور شخب یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار .(1391) ناکلم داوج و يلع ،دحوم
QSPM، ؛4هرامش21 لاس ،يطیحم یزیر همانربو ایفارغج 

 هلجم ،ناشاک یرگشدرگ هعسوت یژتارتسا نیودت رد SWOT وQSPM لدم دربراک .(1391) رف بوبحم اضردمحم و رغصا ،يبارض
 ..مراهچ هرامش ،موس لاس.(ایفارغج) يیاضف یزیر همانربیشهوژپ-يملع

 ،ایفارغج یا هقطنم شیامه ،یرهش یاضف هعسوت رد یرگشدرگ تعنص شقن نییبت و يسررب ،(6191) انیم ،جاسن ،انیم ،ایرآ یرونا
 .رهشمالسا دازآ هاگشناد ،رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ

 ،یدروم هعلاطم)يیاتسور رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانربیوگلا هئارا .(1391).ن ،يناماس یربکا ،د ،یودهم ،يلع ،یراختفا
 .(42)1.سناسنا یایفارغج یاه شهوژپ هیرشن (کچوک تاناساول ناتسهد

 .هماکهم تاراشتنا ،نارهت ،اه تسایس و اه بوچراچ ،اهدمایپ ،یرگشدرگ تارثا ،(9391) دمحم ،يیاب نایمالغ و يفطصم ،يمدق
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