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 غير رسمي اسالمشهر هاي گاهسكونتراهبردهاي مديريت بحران در 

  با تاكيد بر توانمند سازي
  ياستعالجعليرضا 

  ، ايرانهرريش ره)،( ينيخمواحد يادگار امام  اسالمي آزاد دانشگاه انساني، جغرافيايگروه  استاد
  1نعمت حسين زاده 

  ، ايرانتهران ،)اردبيلعلوم و تحقيقات تهران ( واحد ياسالم آزاد دانشگاه شهري، ريزي ارشد جغرافيا و برنامه يكارشناس

  20/10/1395تاريخ پذيرش مقاله:    27/06/1395تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
حاشيه نشيني و يا به تعبير امروزي اسكان غيررسمي، پيامد شهرنشيني سريع و انتقال به پارادايم اقتصـادي اجتمـاعي صـنعتي شـدن         

اخير با پيدايش  هاي هدهاست كه شهرنشيني، شكل فضايي غالب و موازي انتقال اجتماعي اقتصادي اين پارادايم است. اين پديده در 
ي توانمندسازي و راهبردها 1980دهه ترش يافته و گويي تعهدي براي بقا و باز توليد آن وجود دارد. از جامعه اطالعاتي همچنان گس

را بـه عنـوان    هـا  گاهسكونتغيررسمي، افراد ساكن در اين نوع  هاي گاهسكونتبهسازي با ابتكار عمل بانك جهاني به منظور ساماندهي 
اقتصادي آنها را با نقش تسهيل گر دولـت بـر عهـده خـود آنـان       -وضعيت اجتماعينگرد و ارتقاي  يممعضل، بلكه به عنوان دارايي 

 -يفيتوصـ «ن پـژوهش،  يـ در ا روش تحقيـق  گذارد تا تعهد و توانمندسازي را جايگزين فرهنگ استحقاق و فرهنگ فقـر نمايـد.   يم
، SWOT يكبه كار بستن تحليـل اسـتراتژ  وري شده است؛ لذا با آآن بر اساس مطالعات ميداني گرد هاي هكه داد باشد يم» يليتحل

تـوان   يم ارائه شده و همچنينمحالت اسكان غيررسمي در شهر اسالمشهر  درمديريت بحران توانمند سازي و  هاي يبرترين استراتژ
تـا  دقيـق در ايـن محـالت از آن جلـوگيري و از پيامـدهاي مخـرب آن        ريـزي  گفت با مديريتي يك پارچه و كارآمد همراه با برنامه

از  يـري گ بهـره از جانـب مـديريت شـهري و چگـونگي      اولويت اجرائي راهكارهـاي پيشـنهادي  حدودي كاست. در انتهاي پژوهش 
مردمي و سازمانهاي غيردولتي در راستاي ساماندهي و توانمند سازي محـالت اسـكان غيررسـمي ارائـه شـده اسـت نتـايج         هاي هگرو

در ارتبـاط   محالت اسكان غيررسمي در شهر اسالمشهرمسكوني  يها ريموجود كارببه منظور بهبود وضعيت دهد  ينشان م پژوهش
 يها در بافت ، بهسازي و توانمندسازينوسازي يها اجراي طرح و ديگر بحرانها و عوامل طبيعي، ناشي از زلزله هاي يببا كاهش آس

 ينتـر  م، مهـم اساكنين در به كارگيري مصالح بادوفعال در امر ساخت و سازهاي شهري و ارتقاء آگاهي  يها فرسوده، نظارت ارگان
  .باشند ياجرايي برتر م هاي يتاولواز كه  ،راهكارها بوده

  
، SWOTتكنيـك تحليلـي   غيـر رسـمي،    هـاي  گاهسـكونت  ،توانمنـد سـازي  : مـديريت بحـران،   گان كليديواژ
  اسالمشهرمسكوني، شهر  يها ريكارب

                                                                                                                                                                
 Nemat.1986@yahoo.com(نويسنده مسئول) نعمت حسين زاده  - 1
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 همدقم -1
  و نکیسم نی مأیت دنور اب بسانتم گرزب و کچوک یرهش طاقن یدبلاک شرتسگ و تیعمج دشر هتشذگ ههد دنچ رد
  ایب بسانت هب اه هورگ نیا یاضاقت هب هتسناوتن یزیر همانرب ماظن و هدوبن دمآرد مک یاه هورگ یارب هژیو هب هیاپ تامدخ
    فاکیش نییا و دنویش ی یم  جرایخ یزیر همانرب یمسر ماظن لومشم زا یرتشیب یاه هورگ اذل .دهد خساپ اهنآ یلام ناوت
      ریثارب طیسوتم و گرزیب یاهرهیش نویماریپ یاه یدابآ دشر .تسا هدش یرهش رقف مان هب یا هدیدپ یریگ لکش بجوم
  ریردیت هب و هدیشخب تدش ار زاجم ریغ یاهزاس و تخاس و نیمز یمسرریغ یاه کیکفت ،راک یورین دازام ترجاهم
   کیچوک یایه  یدینب   هیعزق رد نآ یدیبلاک باتزاب هک تسا هدروآ مهارف ار یمسرریغ یاه هاگتنوکس یریگ لکش هنیمز
   هدیمع شیخب .دوش یم رگ هولج اه هاگتنوکس نیا رد هیاپ تامدخ دوبن ای دوبمک ،ناماسبان رباعم هکبش ،نکسم و نیمز
    رد و نیهآ هار ،یوقرایشف قریب ی ایه  لیکد   میریح ،ایه لی یسم ، ایه لسگ لیبق زا رادیاپان یضارا یارب اه هاگتنوکس نیا
 و یزاسرهش یمسر یزیر همانرب زا جراخ و عیرس تروص هب ،هدولآ رتسب ای یزیحم تسیز یاه هدنیًالآ عاونا ترواجم
 .(0195:0 ،یردیح) دنا هتفرگ لکش و هدمآ دوجو هب ینامتخاس یاهدرادناتسا تیاعر نودب
  هیک تسا رضاح رصع یگژیو ،کچوک یاهرهش ةعسوت نآ عبت هب و اهرهش تیعمج شیازفا ،تیعمج ندش نیشنرهش
 و نایوضر) تسا هدرک داجیا یرهش نینکاس یارب نکسم نیمأت و ینوکسم یاه یربراک اب طابترا رد ار یصاخ طیارش
   اهرویشک ةعیسوت  یایه همانرب یلصا دربهار و فده ،«رادیاپةعسوت» ات هدش ثعاب یزیارش نینچ ،(0195:795 ،دازماریب
       نتیشاد وریگ رد اهرهیش نییا رادییاپ ةعیسوت  اذیل .(9095:97   ،رویپ یپیتریس) دریگ رارق یناسنا ندمت موس ةرازه رد
 زا یا  هیعومجم  ناویت ی یم ار    یمیسرریغ ناکیسا تالیحم    ییلک هایگن کیی رد .دشاب یم دمآراک تیریدم و یزیر همانرب
     رد ؛دریک فییرعت نآ ریب رثؤیم ینوریب و ینورد یاهورین و ناگدننک هعجارم ،نینکاس ،ییاتسور و یرهش یاه یربراک
 91-94  ًالایمومع) اهرهش تعسو زا یهجوت لباق مجح نتشاد رایتخا رد اب ینوکسم یربراک ،زین یاه یربراک عاونا نایم
 ه یب ،اه هزاس هب هجوت مدع یمسرریغ یاه ناکسا ةدننک رادیاپان یاه هدیدپ زا .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا (دصرد
      هیب هیلزلز و مایع ترویص هیب یعیب  یایالب ندش ثداح عقاوم رد نارحب تیریدم هاگدید زا ینوکسم یاه هزاس هژیو
 تروص رد ًالایناث ،دنک یریگشیپ ثداوح عوقو زا ًالًالوا هک دراد شالت نارحب تیریدم ور نیا زا .دشاب یم صاخ تروص
      ،نارایکمه و داژندیحا) دینک شالیت نآ یزایسزاب یارب نارحب ندرک شکورف زا سپ ًالاثلاث و دورب نآ اب هلباقم هب عوقو
  و ناریحب رد هلخادم ،دروخرب ،نارحب عوقو زا یریگشیپ و ینیب شیپ دنیارف ناوت یم ار ،نارحب تیریدم اذل .(9 :1195
    کیی ترویص هیب اه نارحب تیریدم ساسا نیا رب .(49 :9195 ،یحصان) درک فیرعت نارحب عوقو زا دعب یزاس ملاس
   ترویص هیب ... و یناسنا ،یعیب  تًالالتخا هب دناوت یم و دریگ یم لکش ،هدش هداد بیترت تدم دنلب رد هک هدوب دنیارف
  یزییر  هیمانرب . دویش ی   یم بویسحم یلیصا دنیارف یزیر همانرب ،نارحب تیریدم ةخرچ رد .دهد خساپ موادم ای یا هظحل
 و ی نایمز ،ی یفیک ،ی یمک تادو یی ق سایسا رب هک تسا یا هدیجنس یاه یریگ میمصت زا یا هعومجم یلمع و ینهذ دنیارف
   شیقن و ریثأیت .(9195:1 ،ینی  یسح هایش و یی  ایمنهر) دینک نا ییب ،صخشم یعوضوم رد ار ناسنا تلاخد هویش یناکم
    تاییلمع ،هاینپ و زییرگ ،  عویقو ةیظحل :زا دنترابع هک دشاب یم هلحرم رنپ یاراد نارحب تیریدم دنیارف رد یزیر همانرب
  ةیلاقم ور نیا زا .(1195:9 ،ناراکمه و داژندحا) یزاسهب و یزاسکاپ تایلمع و تقوم رارقتسا ،یناسر دادما و تاجن
    یاهدیحاو هیب هدیش دراو ی ایه بیسآ نازیم رد رثؤم لماوع» هک دشاب یم یساسا تًالاؤس نیا هب خساپ لابند هب رضاح



 78 ...یاه هاگتنوکس رد نارحب تیریدم یاهدربهار

   هیب بیسانم ی ایه ی ژتارتیسا» و « ؟دینمادک صاخ تروص هب رهشمالسا ینوکسم یاهدحاو و ماع تروص هب ینوکسم
 .«؟دنمادک تالحم نیا رد یعامتجا و یعیب  یاه نارحب زا یشان یاه بیسآ شهاک روظنم
 شهوژپ فادها -0

  یزایس      دینمناوت ریب دییکات ایب رهیشمالسا یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد نارحب تیریدم یاهدربهار شهوژپ نیا فده
  رد یهایتوک و تالحم نیا رد یکیزیف و یتیعمج عیرس دشر و تارییغت هب تبسن یتوافت یب و یراک مک اریز دشاب یم
   نیکمم بریخم راثآ نیا تشاد دهاوخ یپ رد رود نادنچ هن هدنیآ و رضاح لاح رد یبرخم راثآ هدیدپ نیا اب دروخرب
  یزییر همانرب اب هارمه دمآراک و هچراپ کی یتیریدم سپ ،دنک ادیپ زورب یعیب  ثداوح ای و یعامتجا تروص هب تسا
  نآ بریخم راثآ و هدیدپ نیا اب ناوتن ع اق و لماکرو  هب دنچره هک دنک یم ادیپ ار ترورض نیا تالحم نیا رد قیقد
       ایت نآ بریخم یاهدیمایپ زا و دریک یریگویلج نآ زا دینمناوت و نیحص یتیریدم اب ناوت یم یدودح ات اما درک هلباقم
   هیعلازم ریه یارب فادها فیرعت اریز میریگب رظن رد ار یفادها دیاب رما نیا هب ندیسر یارب هجیتن رد .تساک یدودح
   لایبند هرایب ن ییا رد هک یفادها ور نیا زا دشاب یم شهوژپ دنیارف یداه هک هدش یتکرح بوچراچ ندش نشور ثعاب
 :دشاب یم لیذ نیعم یاه فده تروص هب دش دهاوخ
  نناویس  ریبارب رد  یریذیپ    بییسآ ظایحل هیب  رهیشمالسا رد یمسرریغ ناکسا تالحم ینوکسم تیعضو نداد ناشن .5
 .یعیب 

  یاهدیحاو و ماع تروص هب ینوکسم یاهدحاو هب هدش دراو یاه بیسآ نازیم رد رثؤم لماوع برخم تارثا لیلقت .7
 .صاخ تروص هب رهشمالسا رد یمسرریغ ناکسا تالحم ینوکسم

  و رهیشمالسا رد    یمیسر رییغ ناکیسا زا  ییشان یاه بیسآ شهاک روظنم هب بسانم یاه یژتارتسا ندروآ تسد هب .9
  رد ییتلودریغ ی ایه نامزاس و یمدرم یاه هورگ زا یریگ هرهب یگنوگچ و یرهش تیریدم بناج زا تامادقا و تیولوا
 .دشاب یم شهوژپ نیا فادها زا تالحم نیا یزاسدنمناوت و یهدناماس یاتسار

 شهوژپ شور -6
  یدانیسا تاعلازم تسا یشیامیپ و یدانسا شور ،یروآدرگ ةویش و «یلیلحت -یفیصوت» ،شهوژپ نیا رد قیقحت عون
    هیعلازم زیین و کیژتارتیسا تیریدم و یزاسدنمناوت یاهدربهار ،یمسرریغ ناکسا هرابرد دوجوم عبانم تاعلازم لماش
     لمایش ینادییم و ییشیامیپ تایعلازم و رهشمالسا رد یمسرریغ ناکسا تالحم هرابرد دوجوم یاه حر  و اه شرازگ
  یرامیشرس  یایه ه داد ةییاپ رب ًالاتدمع تاعال ا و دشاب یم تالحم نیا یعامتجا -یدبلاک تیعضو هدهاشم و هبحاصم
 ی یلی لحت کیینکت اب سپس .تسا هدش یروآ عمج نًالوئسم اب هبحاصم و ینادیم تاعلازم تروص هب و نکسم و سوفن

SWOT تالیحم     ینوکیسم یحاوین تیعیضو دویبهب تهج بسانم یاهراکهار و نارحب تیریدم یاهدربهار ة ارا هب  
 .دش دهاوخ هتخادرپ اهانب تمواقم  اقترا و رهشمالسا رهش رد یمسرریغ ناکسا
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 شهوژپ یرظن ینابم -6

 1یمسر ریغ یاه هاگفنوکس یزاس دنمناوت -6-1
  رایشقا زا یا  هدینیازف تیعمج تیعقاو نیا رد .تسا روشک یهاگتنوکس یاه هنهپ رد دوجوم یتیعقاو یمسرریغ ناکسا
   هیب نونکایت .(5195:9  ،یفاریص)  دیننک یم یگدنز تیفیک مکو زاجم ریغ تالحم رد ینیشنرهش مک هقباس اب دمآرد مک
   هیب ،یرهیش عماج حر  دننام ،یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش تابوصم و روشک یمسر یاه هاگتسد رد ع اق رو 
  هیب ریخا یاه لاس رد یمسرریغ یاه هاگتنوکس یگدرتسگ .(5195:17 ،یراه ا) تسا هدشن هتخادرپ یمسرریغ ناکسا
     لایح رد و هیتفای لکیش یمیسرریغ ناکسا راتخاس اب یاهاتسور ،اهرهش نالک نوماریپ رد یتح هک تسا هدیسر یدح
 دنمناوت دربهار رد .تسا هدش هتخانش یدودح ات روشک رد هدیدپ نیا ییارجا یاهداهن شالت اب هچ رگا .تسا شیازفا
    بیجوم یمیسرریغ ناکیسا نتفریذپ هک تشاد دوجو ینارگن نیا ادتبا رد روشک یمسرریغ ناکسا یهدناماس و یزاس
  .دیبای ی یم     هعایشا رویشک یاهرهیش نالیک هژیو هب و اهرهش ترواجم رد و هدش اه هاگتنوکس هنوگ نیا دیدشت و دشر
     ریب تیریدیم یژتارتیسا نییعت یارب یمهم تامادقا (0195:1 ،قیفوت) روشک رد دیدج یزاسرهش تمدق یمک مغریلع
  هاریمه یمهم یاهدرواتسد یلیصفت - عماج یاه حر  و عماج یاه یزیر همانرب و هتفرگ تروص اهرهش نالک و اهرهش
 ی ایه شور و  ایه  شیناد داجیا ،یرهش هعسوت تیاده و تراظن یارب یزیر همانرب موزل تابثا هصالخ رو  هب هک هتشاد
 و دیدج یاهزاین هب ییوگ خساپ یارب هزات نونف و میهافم یریگراک هب ،هعماج یاهزاین هب خساپ یارب یزاسرهش دیدج
    و یمیسرریغ ناکیسا هرایبرد .(0095    ،رایهنرف روایشم نایسدنهم و 4195:145  ،یداریم) دنشاب یم هلمج نآ زا یساسا
       ییلک روی  هیب ،تیسا هدیش حریزم یفلتخم یاه هیرظن ،نآ دشر و یریگ لکش یگنوگچ زین و روشک رد نآ تیعضو
      هدیمآ دویجو هیب ییاتیسور نارجایهم و نکسم و یراکیب تالضعم و یعامتجا یاه یورجک زا یمسرریغ تاعامتجا
  ناویت ی یم      یلماویع زا هیعومجم لویلعم نارییا رد ار یمیسر ریغ ناکسا ،اه هیرظن نیا هیاپ رب .(5195:95 ،ناریپ) تسا
    و یزایسدنمناوت یمیسر دنیس ناونع هب هزورما هک یدح ات تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ریخا یاه ههد ی  هک تسناد
  تیسا   هدییسر بیویصت هب تلود تأیه رد و حرزم یرهش یزاسهب و نارمع نامزاس رد یمسرریغ ناکسا یهدناماس
 .(91-5195:10 ،رهش تفه)

 
  یزاسدنمناوت درکیور اب یمسرریغ ناکسا یهدناماس یرظن بوچراچ :(1) لکش

 (4 :5195 ،یفارص) :عبنم

                                                                                                                                                               
1 - Empowerment of informal settlements 
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 1(یزاسهب) یشخب اقترا -6-0

   یرهیش ناریدیم و  ناراذیگ  تیسایس هجوت دروم یرگید درکیور ره زا شیب یزاسهب ای یشخباقترا هتشذگ ههد ود رد
    رهیش رد اریقف یگدینز قح و یدنورهش قح نتخانش تیمسر هب یارب یعورش یزاسهب تقیقح رد .تسا هتفرگ رارق
 یزاسکاپ یارب یبسانم نیزگیاج اهنت هن و دراد یناوارف یاه تیزم نیشیپ یاهدرکیور اب هسیاقم رد درکیور نیا .تسا
 .(1195:91 ،تسودناریا) تسا هارمه یداصتقا و یعامتجا یگدنز شاشتغا لقادح اب هکلب تسا ییاجباج و

 یمسرریغ ناکسا تالحم یشخب ءاقترا و یزاسهب هژورپ یازجا :(1) لودج
 یکیزیف یعامفجا یداصفقا

 هار هدایپ و هار یاه تخاسریز یتشادهب تالیهست اه تخاسریز و نکسم ماو

 یتشادهب تاسیسأت یشزومآ تالیهست کچوک راک و بسک یاه ماو

 هلابز یروآ عمج یلحم یعامتجا تالیهست لاغتشا داجیا

 بالضاف یزاب نیمز و اه کراپ یزوما هفرح و میلعت

 (ینواعت) یراجت هیداحتا
 

 یندیماشآ بآ یعامتجا یاه تیلاعف رگید

 رباعم ییانشور
 (unescap,2001p: 1) :عبنم

 SWOT کیژتارفسا لدم یموهام بوچراچ -6-6
 ک یی  ،لدیم نیا .دشاب یم اهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض ،اه توق یارب یراصتخا ةئاو کی (SWOT) تاوس سیرتام
 ی جرایخ و ی  یلخاد لیماوع نایم بسانت یارب مزًال یاه تسایس ذاختا و ه ارا ی اهن فده اب لیلحت کی زا هیلوا ةلحرم
   یاریب یرازیبا ، دویش ی  یم هدییمان زین TOWS یهاگ هک SWOT سیرتام ای کینکت .Kajanus, 2000p:718)) دشاب یم
 هب نآ یلخاد یاه توق و اه فعض یسانشزاب و متسیس کی یجراخ طیحم رد دوجوم یاه تصرف و اهدیدهت تخانش
 .(0195:41     ،رفدنمیشوه و نرتیسن) تیسا متیسیس نآ لرتنک و تیاده یارب دربهار نیودت و تیعضو شجنس روظنم
    هدیننک مهاریف هیجی تن رد و متیسیس یتی عقویم یاه هبنج ةمه زا یا هنماد لیلحت و هیزجت ،لدم نیا یدیلک ةزقن عقاورد
   دریبهار هیک ت یسا ی لماویع دنم ماظن ییاسانش ،SWOT لیلحت و هیزجت .تسا دربهار باختنا یارب یدیفم بوچراچ
  و ایهتوق د یی    اب شخبریثا دریبهار هیک تیسا ن یی  ا روکذیم دریکیور قزنم .دشاب هتشاد اهنآ اب ار یراگزاس نیرتهب ،دیاب
 ینابی     تیشپ ،دینم مایظن ناییرج نییا .دناسرب لقادح هب ار اهدیدهت و اه فعض و دناسرب رثکادح هب ار متسیس یاهتصرف
   دویش هدریب راک هب نیحص رو  هب رگا SWOT لدم .Wheelen,1995p:341)) اهراکهار و اه یریگ میمصت یارب تسا
 ود یاراد ل یی لحت نییا .(Kajanus at all, 2004 ) دینک مهارف یژتارتسا میظنت یارب یبوخ یانبم و ساسا کی دناوت یم
 :(57 :0195 ،ربجنر و دیشروخ) تسا ریز حرش هب یلصا یا هفلؤم
 .دنوش یم فیصوت دوجوم تیعضو رد فعض و توق طاقن طسوت هک :(IFAS) ینورد طیارش یاه صخاش -5
 .دوش یم فیصوت هتخانشان یاه تصرف و دوجوم دیدهت قیر  زا هک (EFAS) ینوریب یاه صخاش -7
  رد ار نآ هیشیر دیاب هباشم یاه کینکت رگید نوچمه و تسا یدربهار یزیر همانرب یاه کینکت زا یکی تآوس کینکت
     .دویمن وجتیسج یمایظن و کیژتارتیسا مولع رد ًالاضعب و یصوصخ یاه تکرش یزیر همانرب و یناگرزاب تیریدم هتشر
   ایب نکییل ، دینا  هدیش  هیتفرگ راک هب و نیودت یصوصخ یاه هاگنب و تاسسؤم طسوت زاغآ رد اه کینکت هنوگنیا هچرگا
  وریملق ز        ا ار رویبزم کیینکت هینماد ایت دیندیدرگ قیفوم نازادریپ هییرظن یدالیم 9105 ههد زا اهنآ یدنمدوس نتخانش

                                                                                                                                                               
1- upgrading 
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  یایه ه یمانرب و یمومع هصرع رد یرهش تیریدم و یرهش یزیر همانرب هب یصوصخ یاه هاگنب و تاسسؤم یزیر همانرب
  نایشن ار SWOT   لییلحت و هییزجت رادومن (7) لکش .دنزاس قبزنم نآ تامازلا اب و هدیشخب یرست یناگمه و یتلود
 :دهد یم

 
 SWOT لیلحت و هیزجت رادومن (0) لکش
 (Wright and Priwgle, 1998p:64) :عبنم

 ینوکسم یربراک و نارحب تیریدم -6-0
     نایسنا یگدینز زیرگاین  زیج خیرات لو  رد یعیب  یایالب عقاو رد ،تسا هدوب تعیب  رهق ضرعم رد زاب رید زا رشب
  و ایه   لیسگ تییلاعف نیاربانب ،دراد وجو نآ رد یناوارف یاه لسگ و هدش عقاو هلزلز دنبرمک یور رب زین ناریا .دشاب یم
   تیریدیم تییمها هب ناوت یم ور نیا زا تسا ریذپان بانتجا یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد هژیو هب ناریا رد هلزلز عوقو
    ایب زیین دیحتم للم نامزاس .درب یپ صاخ تروص هب ناریا و ماع تروص هب ناهج یهاگتنوکس یاه متسیس رد نارحب
       نییب ةیهد ناوینع هیب ار هتیشذگ نریق ةهد نیرخآ ،یعیب  نناوس راثآ شهاک یناهج شالت ةنیمز ندروآ مهارف فده
          تیسا هدویب ناریحب تیریدیم ،هیهد نییا ةیناگ تیفه فادیها زا یکی هک دومن یراذگمان 5یعیب  راثآ شهاک یللملا
     ناکیسا و نییشن هییشاح تالیحم و اهرهش زا یرایسب ،زورما یایند رد هک تسا یلاح رد نیا .(9195:44 ،نایدمحا)
       نادینچ هین ةیلزلز کیی ایب ییتح ،نآ رب تیریدم و ییاسانش ةمانرب نتشادن و طیحم هب یهجوت مک لیلد هب یمسرریغ
 .دنوش یم نارحب و کوش راچد نیگمهس
  رثؤیم یعیب  یایالب ماگنه رد یناسنا تافلت دادعت و تاراسخ نازیم شهاک ای شیازفا رد هک یلماوع نیرتمهم زا یکی
   متیسیس دویبن ًالاملسم .(9195:011 ،ناراکمه و زکرگ) دشاب یم اراک نارحب تیریدم متسیس دوجو مدع ای دوجو ،تسا
    ییناوارف یدایصتقا و ینایسنا تافلت ،هلزلز هژیو هب و یعیب  یایالب نیح رد ات دوش یم بجوم رکفتم و اراک تیریدم
    یاریب ،یدایصتقا ظایح ل هیب نینچمه ،درک عفترم ناوت یمن اه لاس ات یتح ار نآ یناور یفنم یاهدمایپ هک دوش ثداح
    کیی رد دیشر لییسناتپ دوخ ةبون هب هک ،یداصتقا عبانم اهنآ تارثا زا یشان یناوتزاب و یزاسزاب و اه نارحب هب شنکاو
    و هدریک لیتخم ار هیعماج دمآرد و هداد شیازفا ار یمومع یاه هنیزه هک دور یم راک هب ،دشاب دناوت یم هقزنم ای روشک
 .(Palling,et al,2002 p:27) دنبای یم شهاک یداصتقا یاه تیلاعف

                                                                                                                                                               
1 - Idndr 
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(  swot(  توقو فعض طاقن ،اه تصرف ،تادیدهت سیرتام1لکش
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 نارحب و حناوس تیریدم هخرچ رادومن :(6) لکش

 (0195 ،یچ هویگ) :عبنم

 رهشمالسا رد یمسرریغ ناکسا و تسدورف تالحم یاه یگژیو و ییاسانش -0
  فیلتخم    تالیحم هیک دیسر یم رظن هب نینچ ینادیم یاه یسررب و یرامآ تاعال ا لیلحت و هدش ماجنا تاعلازم ربانب
  یدینب      هتیسد ظایحل زا ینادینچ توایفت یرهیش هعسوت و یریگ لکش تیهام ببس هب تسخن هلهورد رهشمالسا رهش
  رد هیک یتالحم هک دهد یم ناشن رهشمالسا رد یسررب دروم یاه صخاش هب هجوتاب دنرادن فلتخم حوزس هب تالحم
      راریق قویف تالیحم هییشاح و نویماریپ ر د هیک یتالحم و تسدارف تالحم ناونع هب دنراد رارق رهش یزکرم تمسق
 :دشاب یم شهوژپ نیا رد هعلازم دروم و فده تالحم و تسدورف تالحم ناونع هب دنا هتفرگ

 رهشمالسا یمسرریغ تالحم یفیعمج تاصخشم :(0) لودج
 فیدر هلحم دابآءایض دابآ نایم نیسح ماما نابایخ هیراظم

 1 تیعمج 99075 15147 095955 01595

1707 147  0 راوناخ 5417 1991 4

 6 درم 0041 97075 1471 4971

 0 نز 1971 90155 5014 9904

 0 ناداوساب لک 01795 01115 9011 0041

 3 ناداوس یب لک 9075 4159 490 941

 (0195:1 ،یحایر) :عبنم

 تالحم نیا نینکاس یفیاضران هدمع لیالد -0-1
      طیاریش زا دایبآ ناییم هیلحم هژییو هب رهشمالسا رهش تسدورف تالحم نانکاس تیاضر ،ینادیم یاه یسررب ساسا رب
      یدایصتقا دعایسمان طیاریش نویچ یل ایسم ،رگید ترابع هب .تسا هدوب کدنا رایسب تالحم نیا رد تنوکس دوجوم
  و یمویمع و یرهش لقن و لمح و یسرتسد عون ،ینوکسم یاهدحاو و هلحم رد ناکسا بولزمان تیعضو ،اهراوناخ
 نانکاس یوس زا هک رهش یقرش بونج و یبونج یاه تمسق رد هژیو هب (1) لکش بسانمان یزیحم تسیز تیفیک زین
   زا تیسا هدیش راهظا ،هتفرگ ماجنا یاه هبحاصم و هدشرازگرب تاسلج ی  رد و (1 هقزنم یرادرهش هژیو هب) تالحم
 :تسا هدمآ (4) هرامش لکش تروص هب هک دشاب یم تالحم نیا رد تنوکس زا تیاضر مدع لیًالد نیرتمهم هلمج
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   ینوکسم هلحم تیعضو هب تبسن نینکاس یفیاضران هدمع لیالد :(0) لکش

 

 
 ناگدنراگن  :عبنم   فده تالحم رد ریذپ بیسآو یمسرریغ زاس و تخاس ،یفسیز بولطمان تیعضو زا یریواصت :(0) لکش همادا
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 39 ...یاه هاگتنوکس رد نارحب تیریدم یاهدربهار

  ییماود مک رب هوالع رهشمالسا رد یمسرریغ ناکسا تالحم زا یضعب دوش یم هدهاشم قوف ریوصت رد هک هنوگ نامه
  یلایمتحا ی ایه  نناویس لباقم رد یریذپ بیسآ و یزیحم تسیز بولزمان تیعضو زا یلوصا ریغ یاهزاسو تخاس و
     تاریزخ لیباقم رد یریگیشیپ و دییفم و دمآراک یاه همانرب یارجا هب مزلتسم ار رهش ناریدم رما نیا هک .دنرادروخرب
 .دزاس یم لجاع یاه نامز رد یلامتحا نارحب عوقو رد و نناوسو

 
 ناگدنراگن :عبنم  1رهشمالسا رد فده تالحم تیعقوم (3) لکش

 
 ناگدنراگن :عبنم   رهشمالسا رد فده تالحم هیلوا تاهج هعسوت و دشر (4) لکش

                                                                                                                                                               
 .تسا هدش صخشم تالحم هشقن یور زا و ،ناسانشراک اب هبحاصم و رهشمالسا یزکرم یرادرهش هب هدنراگن هعجارم اب فده تالحم قیقد تیعقوم -1
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 تالحم نیا اه تیولوا و اهزاین ،تالکشم و تالضعم -0-0
   تییاعر مدیع و و  ایه هناخ زا یخرب رد نینچمه و یفاک ینامرد زکارم دوبن لیلد هب رواجم تالحم و تالحم نیا رد
  نلایصم و  ایه  هیلابز  تیشابنا رگید یوس زا .تسا نییاپ رایسب یمومع تشادهب نزس ،نینکاس طسوت یتشادهب ل اسم
 ی اهزایس   و تخایس مدیع نینچمه .دشاب یم هلحم نیا تالضعم زا یتوص یاه یگدولآ و اه نابایخ رانک رد ینامتخاس
   ییتحار هیب ناوتب ثداوح زورب و رزخ عقاوم رد هک دوش یم نآ زا عنام کیراب یاهنابایخ و اه هچوک و ینمیا و یلوصا
 .درک یناسر دادما تالحم نیا هب
       و تالیحم نییا نانکایس ایب هبحایصم زا لیصاح  یایه ه یتفای  ،ریضاح شهوژپ زا هدمآ تسدب یاه ریاتن هب هجوتاب اما
  نییا تیولوا ساسا رب یساسا یاهزاین زا و یحیرفت و یهافر تامدخ دوبمک ،تالحم نیا رد هدش ماجنا یاه شهوژپ
 :تسا هدش هداد ناشن ریز لودج تروص هب تالحم

 دوجوم یاه هففای ساسا رب تالحم نیا یاه تیولوا و اهزاین ،تالکشم :(6) لودج

 فیدر اهزاین و تالکشم تیولوا

 5 رباعم شکور + فاقوا دنس لوا تیولوا

 7 رباعم و اهیوج فیظنت + هلابز عفد و یروآ عمج مود تیولوا

 9 رهش زکرم هب یمومع لقن و لمح شرتسگ و داجیا موس تیولوا

 4 زبس یاضف و کراپ + یزور هنابش هناخوراد و هاگنامرد داجیا مراهچ تیولوا

 1 بالضاف هکبش داجیا + یشزرو یاضف داجیا مچنپ تیولوا

 1 تالحم نیا هب رهش یگنهرف یاهاضف صاصتخا مشش تیولوا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارحب ظاحل هب رهشمالسا ینیزگ ناکم -0-6
     هینهپ یاهلیسگ دیننام فاری ا ی ایه لسگ و یزیخ هلزلز ةنهپ یور رب هلزلز نارحب ظاحل هب رهشمالسا رهش یریگرارق
    رد ار نآ عویقو زا یریگیشیپ و ناریحب تیریدم هعلازم تیمها (1-ةرامش لکش) یر بونج و کزیرهک ،نارهت ناتسا
 ه یک هعلازم دروم هرتسگ یلصا یاهلسگ ،دیامن یم نادنچ ود ار رهش نیا تسدورف تالحم و یمسرریغ یاه هاگتنوکس
 ی  تیسپ هدنزایس و تشد و هوک نایم یا هیاپهوک مهم یاهلسگ ًالابلاغ ،دنراد شقن هقزنم یزیخ هزرل و یکینوتکت میئر رد
   هرتیسگ رد اهلیسگ ن ییا هرابود شبنج زا یشان رتشیب ،هزرل نیمز یلصا رزخ نیاربانب .دنشاب یم نیمز یور یاهیدنلب و
  طایبر ،کزیرهک ،یر لامش و بونج ،نارهت لامش هب ناوت یم هیحان یلصا یاهلسگ نیرتمهم زا .دوب دهاوخ رهشمالسا
   ثیعاب زریبلا هوک هتشر لاعف تخاس نیمز و نوگمهان یگنس بیکرت .دومن هراشا نارواین و هزوریف رصق ،اوشیپ ،میرک
 ی  اهلیسگ .دویش ی یم   هدهایشم زریبلا یا هیاپهوک یحاون رد رتشیب هک هدش ناوارف یاه یگدنار و اه لسگ ندمآ دوجو هب
  دینا  هدیش بجوم عومجم رد اهلسگ نیا .دنتسه راذگریثأت رهشمالسا هدودحم رد کزیرهک و نارهت هنهپ رد هلزلز یلصا
  هیجرد می  ریح زا ریظن فرص یضارا نیا .دنریگ رارق هزرل نیمز هنهپ برغ تمس هب نارهت بونج رد ییاه هدودحم ات
  و تخایس ری   ایس و دویش باینتجا اهنآ رد یتعنص یاهزاس و تخاس زا دیاب هک دنتسه زین ود هجرد میرح یاراد کی
  ایت 9905 ی اهلایس نیب .دوش تیاعر تدش هب انب رب رثؤم لماوع و ییاتسیا رد یمازلا ینف تاصخشم اب دیاب زین اهزاس
 یلا یکرم هجرد 9 و 4 هزرلمه طوزخ رد نآ فار ا و رهشمالسا هزرل نیمز زا یشان تاشاعترا ساسا رب یدالیم 0005
  رد .دویش ی یم ینیب شیپ رهشمالسا یارب طسوتم دح رد تراسخ لامتحا یا هزرل نیمز کسیر ساسا رب هک هتشاد رارق
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 هداد خر  یایه هلزلز یحزس زکرم و اهلسگ نیرت مهم - رهشمالسا ناتسرهش هرتسگ نوماریپ اهلسگ یگدنکارپ (1) لکش
  نویماریپ و رهشمالسا هرتسگ رد هزرل نیمز هوقلاب یاه همشچ هشقن نینچمه و رهشمالسا نوماریپ و میرک طابر هنهپ رد
 .تسا هدش هداد شیامن نآ

 
 رهشمالسا نوماریپ و نارهت نافسا هنهپ رد ،داد خر یا هلزلز یحطس زکرم و اهلسگ نیرت مهم :(.) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 (SWOT) تاوس لدم ساسا رب لیلحت و هیزجت -0

 رهشمالسا رهش رد یمسرریغ یاه هاگفنوکس رد یزاسرهش یاه یگژیو و دوجوم عضو -1 -0
   زا نیحیص هدافتیسا ترو یص رد هک دشاب یم تاوس یفیک یلیلحت شور نارحب کیژتارتسا تیریدم یاه شور زا یکی
   یجرایخ تادییدهت زا یشان تارثا زا زیهرپ و یجراخ یاه تصرف زا نتسج هرهب یارب تیریدم و اه نامزاس لدم نیا
   تییقفوم ًالایبیرقت و دنیوجب هرهب نآ زا دنناوت یم یجراخ تادیدهت و اه تصرف یبایزرا و تراظن و اهنآ نداد شهاک ای
         مییظنت یاریب دویجوم عیضو مهبیم یاییاوز نتخایس نیشور اب عقاو رد تاوس یلیلحت شور .دنیامن نیمضت ار دوخ
    رد .دیش دیهاوخ یتاییلمع یاه هئورپ و اه حر  میظنت هب رجنم تیاهن رد و هتفرگ رارق هعسوت و یهدناماس یاهدربهار
         رد یزایسرهش یایهرایعم و طباویض هیب هیجوت ایب دویجوم عیضو  یایه هداد  نیریت ی یساسا   ،تایعلازم زا شیخب نیا
 :دشاب یم ریز لودج حرش هب (SWOT) تاوس لدم اب رهشمالسا رهش رد یمسرریغ یاه هاگتنوکس

  

 رهشمالسا

 رهشمالسا هدودحم تخاس نیمز هزرل هشقن

 نارهت
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 رهشمالسا رد یمسرریغ یاه هاگفنوکس رد یزاسرهش یاه یگژیو و دوجوم عضو (0) لودج
T) اهدیدهت O) اه تصرف W) فعض تاقن S) توق تاقن 

   نادییقف لیلدییب یییزیحم تییسیز یگدوییلآ -
 .یرهش تخاسریز

   بیزق و ییتیعمج ی ایه  نونایک هب یکیدزن -
 .نارهت ،یتعنص

   یرهیش تایسیسات و تامدخ فعض -
 یشزرو یاهاضف هژیو هب

 .تمیق نازرا نیمز دوجو -

 .ناوج و نازرا راک یورین دوجو -
  رد یرایبجا ناکسا و رهش تیعمج شیازفا -
 .تالحم نیا

 تالحم یعامتجا و یدبلاک ماجسنا تیوقت -
 .رهشمالسا

  یدزد لیثم یمیارج و داسف و ینماان -
 .دایتعا و

 یلحم یاهنوناک رد یمدرم یاه لکشت -
 .دجاسم لثم

 و یزاسدنمناوت همانرب بیوصت - .انب ثادحا و تمرم هنیزه ندوب ًالاب -
  یمییسر ریییغ  یاییه هاگ تنوکییس یزاییسهب 
 .رهشمالسا

   نییا نینکایس تکراشم هزیگنا دوجو - .رباعم یفیک نزس ندوب نییاپ -
 لیلدب یرهش تامدخ هنیزه ندوب ًالاب - .تیعضو دوبهب رد اه هاگتنوکس

  رد یماییظتنا .یورییین لییماک تراییظن مدییع - .تخاسریز نادقف
 .تالحم

   ایب بیسانتم هانپرس رد ینیزگ ینکس -
 .یرهش تیریدم ندوبن یلحم - .یرادرهش طسوت هلابز مظنم یروآ عمج - .یلام ناوت

 تالییحم یروآ دوییجوب زاییس هیینیمز - .یترجاهم یاه نایرج -
 .یرهش تالحم ریاس رد یمسرریغ

    جاور مدیع و دیمآرد میک  یایه هورگ -
 ی ایه یر ییگرد  و یمویق -یعامتجا بیکرت - .یباوخ نتراک

 .یداژن و یموق
 و یتارباییخم یاییه هکبییش زا یرادروییخرب -
 و بآ تامدخ زا نینکاس یرادروخرب - .هارمه نفلت ششوپ

    یییشزومآ تامدییخ لقادییح و قرییب
 .یتشادهب

 .ینیشنرهش نازیم شیازفا -
 .لسگ هب ندوب کیدزن -

 اب ینوکسم یاهدحاو مهس ندرب ًالاب - .هقزنم یکیزیف و یعیب  یاضف ندوب راومه -
 .ماود مک نلاصم

     طیسوت ماو تیخادرپ زایب ناویت مدع -  
 .دمآرد مک یاه هورگ

 

  لیلدیب نکسم تالیهست زا ندوب رود -
 .ندوب یفاقوا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

     تالکیشم رایب شهایک رد دیناوت ی یم نینکاس تکراشم تروص رد و ناوج و نازرا راک دوجو قوف لودج هب هجوت اب
     یرهیش تیریدیم ندویبن ییلحم نیب نیا رد هک دیامن ه ارا یا هجوت روخ رد کمک یرهش تیریدم هب رهش و نینکاس
     ریقف نآ عیبت هیب و یرهیش  یایه ه ینیزه  شیازیفا و ینیشنرهش دشر یفر  زا و دنک نادنچود ار تالکشم راب دناوت یم
  .دیهد قوس اه هاگتنوکس نیا تمس هب ار یرتشیب یاه هورگ یحاون نیا رد نکسم ندوب نازرا لیلد هب دناوت یم یرهش
  یایه هرگ یکناب تالیهست زا هدافتسا اب دنناوتن نانکاس هک هدش ثعاب یحاون نیا رد نکسم ندوب یفاقوا رگید یوس زا
 .دنیامن لح ار دوخ یگدنز زا کچوک دنچره
   هیتخیگنا دویخ و وردوخ تروص هب یریگ لکش و دشر هیلوا لحارم رد رهشمالسا رد یمسرریغ یاه هاگتنوکس ًالامومع
   یمیسرریغ هاگتنوکیس تروص هب هزورما و تسا هدش هتخاس تیزکرم دقاف و هداس یوگلا کی اب تخاس ههبش کی و
  ییگنادزیر زا  دینا  ترایبع اه تفاب نیا مهم و زراب یاه هصخشم هک دنا هدرک ادیپ دومن هتفشآ و مهرد یدبلاک هک هدمآرد
   ،داییز تییعمج مکارت ،ینوکسم یاهدحاو یانبریز و تاعزق مک هزادنا ،تاعزق بیکرت و داعبا رد یمظن یب ،تاعزق
     تییاعر مدیع ،تیفاب هتفیشآ و نوزومان بیکرت ،ماود یب نلاصم زا هدافتسا ،یگتخاس هبش کی ،رباعم هکبش یمظن یب
        و تییعمج دیشر لییًالد هیب ی اینبریز تازییهجت و تایسیسات ندوب یفاکان ..و نفلت ،قرب ،زاگ ،بآ هکبش رد میارح
 اب دوجوم یاه هنارس دایز رایسب و شحاف فالتخا ،بالضاف عفد متسیس دوبن ،تیعمج یًالاب مکارت ،هیور یب ترجاهم
 .درک هراشا درادناتسا و بولزم هنارس
 SWOT کینکت اب رهشمالسا یمسرریغ ناکسا تالحم یزاسدنمناوت یبایزرا -0-0
   ،ینادییم تادهایشم تروص هب ًالاتدمع هک شهوژپ نیا رد فده تالحم ینوریب و ینورد طیحم عماج یاه یسررب رد
  دینمنا وت هنیمیض رد تادیدهت و اهتصرف و توق و فعض طاقن و هتفرگ تروص ناسانشراک رظن ذخا ،مدرم اب هبحاصم
       شیخب ود هیب و تیسا هدیش یرادریب ترویص تاوس یوگلا هیاپ رب رهشمالسا رهش یمسرریغ ناکسا تالحم یزاس
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  هدیش ه ارا ریز لودج تروص هب اهتصرف و تادیدهت لماش ینوریب لماوع و توق و فعض طاقن لماش ینورد لماوع
 :تسا

 SWOT یوگلا هیاپرب رهشمالسا یمسرریغ ناکسا تالحم یزاسدنمناوت لیلحت (0) لودج

  هاگفنوکس طابترا

 یزاس دنمناوت و یهدناماس رتمک هنیزه -
 راک یورین لیسناتپ زا یریگ هرهب ناکما -
 یعامتجا هیامرس  اقترا -
 نانز یاه یدنمناوت زا یریگ هرهب -
 بسانم یدبلاک یزیر همانرب و یحار  -
 یگناخ داصتقا هدیا زا هدافتسا -

 یساسا یاهتخاسریز دوجو و اهنامتخاس یبسن ماود -
 ینادیم تادهاشم ساسارب یعمج تکراشم سح دوجو -
 یجنس رظن ساسارب ناگیاسمه نیب رد دامتعا سح دوجو -
 یمسرریغ لغاش یورین یتنس یهدنامزاس -
 یحزس یاهبآ تیاده یارب هیحان رد بسانم یعیب  یاهبیش دوجو -
 یگداوناخ و یعمج یداصتقا یورین -

وق طاقن
 ینورد لماوع (S) ت

 یگیاسمه فالتخا عوقو ،مک دمآرد و رقف -
 یتلود یاهماو تخادرپ رد یناوتان -
 ترجاهمو تیعمج هیور یب دشر -
 فده تالحم رد یداوس مک ،یداوس یب -
 بذاک یاه لغشو یشورف تسد -

 ینوکسم دحاو رد راوناخ رد رفن دایز مکارت -
 تاعزق تحاسم ندوب نییاپ -
 ینوکسم یاهدحاو یمسر و ینوناق تیکلام مدع -
 نانز یروراب و تیعمجدشر یًالاب خرن -
 هلحم لغاش یورین صصخت و تراهم مدع -
 اهراوناخ یداصتقا ناینب فعض -

عض طاقن
) ف

W) 

 یقوقح تالکشم لصف و لح ناکما -
 هیحان یگنهرف نزس  اقترا -
 تکراشم هیحور یریگ لکش -
 یمومع تشادهب نزس  اقترا -
 نتخانش تیمسر هب ناکما -

 هلحم یهدناماس هب یرهش تیریدم یاهداهن لیامت -
 یمسرریغ ناکسا یهدنماس عوضوم هب تلود هجوت -
 یمومع یاه هناخباتک دوجو -
 یلحم سایقم کچوک یاه نواعت لیکشت ناکما -
 یلحم ماو هدرخ یاه قودنص لیکشت زا تلود تیامح -

صرف
) اه ت

O) 

 ینوریب لماوع

 یهدناماس تالکشم شیازفا -
 یمومع یاهناکم رد نانکاس تینما مدع -
 یراکهزب هنیمز و هاگتولخ یریگ لکش -
 یعامتجا یاه یراکهزب و بذاک یاه لغش -
 یعامتجا ینماان -
 یدبلاک یحار  یًالاب یاه هنیزه -
 یزیحم تسیز ،ینوفع یاه یرامیب عویش -

 زاب یاهاضف بسانمان یحار  و یزیر همانرب -
 ینف لوصا تیاعر نودب ینوکسم یاهدحاو هدوت -
 یا هلیبق و یموق یاه یریگرد -
 تغارف تاقوا نارذگ بسانم یاهناکم هب ناناوج یسرتسد دوبمک-
 اه ناتسا رگید زا ترجاهم ندوب ًالاب و یراکیب یًالاب خرن -
 بذاک یاه لغش لیلد هب یعامتجا م ارج شیازفا هنیمز -
 طیحم بسانمان تشادهب و راگزاسان یاه یربراک یراوجمه -

ادیدهت
) ت

T) 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (SWOT لیلحت) نارحب تیریدم دوبهب رد فده تالحم ینوکسم یربراک تیعضو -0-6

  ،دویجوم تایعقاو ریسم رد شهوژپ نیا رد فده تالحم ینورد تیعضو و ینوریب طیارش لیلحت و هیزجت روظنم هب
  یاریب بسانم یاه یژتارتسا نآ ساسا رب ات دوش هدافتسا SWOT کینکت زا شهوژپ یاه هتفای لیلحت یارب هدش یعس
   مایما کرهیش ) دایبآ  ناییم هژیو هب تالحم نیا ینوکسم تاعزق رد یریذپ بیسآ نازیم شهاک و ینونک تیعضو دوبهب
  طایقن سیرتام رد ار ینادیم یاه تشادرب زا هدمآ تسد هب یفیصوت یاهرامآ هراب نیا رد .دوش یحار  5(ینونک نیسح
    تایعزق و یربرایک (ییلخاد طی یحم تیعضو یاهدوبمک و اه تراهم ،اه ییاناوت ،اه یگتسیاش) دوجوم فعض و توق
 ینعی یجراخ لماوع سیرتام نیودت رد ات هدش یعس نینچمه و (1 -ةرامش لودج) هدرک دراو تالحم نیا ینوکسم
  نییا  یوراریف طی   یحمرد هیک تیسا یا   هدیمع بولزماین ای و بولزم یاه شلاچ ةدنهد ناشن هک ییاهدیدهت و اهتصرف

                                                                                                                                                               
 هلحم نیا هکارچ تسا توافتم تالحم رگید زا و تسا رهشمالسا رد تسدورف هلحم تمسق نیرت یلصا و دراد رارق ریدغلادنبرمکو رهشمالسا بونج رد هلحم نیا -0
 هکنآ نمض .تسا رادروخرب رهشمالسا یمسرریغ تالحم رگید هب تبسن یرت نییاپ نزس زا و هتشادن ار تالحم فراعتم نیوکت ریس هک رهش زا هدش ادج هلحم ناونع
 .تسا رادروخرب یرتشیب تیمورحم زا ،صاخ یعامتجا و یدبلاک راتخاس اب ،فراعتم ریغ دشر و رهش ینوناق هدودحم زا ندوب جراخ ببس هب هلحم نیا
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    تیّییعقوم و ییتیعمج میجح اب بسانتم هک دوش رکذ یدراوم (0-ةرامش لودج) زین هراب نیا رد - دراد دوجو اهرهش
 .دشاب رهش ییایفارغج

 نارحب تیریدم دوبهب رد فده تالحم رهش ینوکسم یربراک فعض و تّووق طاقن ،SWOT سیرتام :(3) لودج
 (W) فعض طاقن (S) توق طاقن اه هیوگ

 انب رد هففر راک هب حلاصم عون
 رد مک یلیخ و مک یریذپ بیسآ اب نلاصم نتفر راک هب 
 .تخاس لاح رد یاهانب

 دایز یلیخ و دایز یریذپ بیسآ نلاصم اب ینوکسم یاهانب یگدنکارپ 
      لمایش ار رهیش هییلوا ةتیسه هیک) رهش مظنمان و کیناگرا تفاب لک رد
 .نلاصم هب هجوت مدع و (دوش یم

 تاعطق ینوکسم یانب تیایک
 صخشم تمسق کی رد یتمرم یاهانب ةدمع زکرمت.  ریغ و کیناگرا نزس یمامت رد هکورتم و یبیرخت تاعزق یگدنکارپ 

 رهش کیناگرا

 تاعطق ینوکسم یاهانب یامن
 داییز ییلیخ و دایز یریذپ بیسآ اب اهامن ندوب زیچ ان   
 .رهش نزس رد

 کبس و هچراپکی یاهامن زا ةدافتسا مدع. 

 ینوکسم تاعطق تحاسم
 ندویب اراد ظایحل هیب یکیکفت تاعزق نئمزم تعسو    
 .رهش کیناگرا ةقزنم رد زاب یاهاضف

 و هییلوا ی ایه   تیفاب رد عیبرمرتم 915  زا ریتمک یاه تعسو زکرمت  
 .رهش یمیدق

 ینوکسم تاعطق لاغشا حطس
 رد ًالاییب ینامتخاییس مکارییت اییب تاییعزق ندییش عییقاو  
 .نییاپ ینامتخاس مکارت اب تاعزق اب یگیاسمه

 ایب تایعزق و رهیش کییناگرا تیفاب رد ینامتخایس زکرمت شیازفا       
 .رتمک زاب یاهاضف

 تاتتعطق و اتتنب فرتتصت توتتحن

 ینوکسم

 نزیس رد هدیمع ترویص هب یصخش تّییکلام دوجو    
 رهش

 رتشیب یاه تحاسم اب ینوکسم تاعزق یکارتشا یاه تیکلام 

 ینوکسم یاهانب تاقبط دادعت
 زا شیب یاه نامتخاس رد رت مواقم نلاصم نتفر راک هب 
 .هقب  کی

 هیب عفترم ینامتخاس یاهانب اب طابترا رد رهش بسانم تمواقم مدع  
 .یلصا ةتسه یبرغ بونج تمسق رد یسانش نیمز ظاحل

 نایرش زکارم هب یسرفسد توحن

 یلصا

 راینک رد رهیش کییناگرا شخب رد تاعزق ندش عقاو    
 .یلصا یاه نایرش

 و دادیما زیکارم هیب ییسرتسد هک) یمسرریغ ناکسا ةتسویپان دشر     
 .(دنک یم دودحم ار تاجن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 نارحب تیریدم دوبهب رد فده تالحم ینوکسم یربراک یور شیپ یاهدیدهت و اه تصرف ،SWOT سیرتام :(4) لودج

 (T) اهدیدهت (O) اه تصرف اه هیوگ

 انب رد هففر راک هب حلاصم عون
 و تخاس و نکسم رما رد هک یتلود یاه ناگرا دوجو 
 .دنراد تیلاعف یرهش یاهزاس

 زاس نامتخاس رما رد کبس نلاصم هب هجوت مدع. 

 مواقم نلاصم نیمأت ظاحل هب هقزنم بسانم تاناکما دوبمک. 

 تاعطق ینوکسم یانب تیایک
 رهیش ینوکیسم ق انم رد یخیرات یاهانب دوجو مدع   
 .رهشمالسا

 ینامتخاس نلاصم تمیق ندوب ًالاب. 

 یتمرم یاهانب ریمعت ةنیزه ندوب ًالاب. 

 نامتخاس یراکامن ندوب یلصا تمسق تخاس ةنیزه رب دازام  رهشمالسا رهش بسانم ًالاتبسن یاوه و بآ نتشاد  تاعطق ینوکسم یاهانب یامن

 ینوکسم تاعطق تحاسم

 بوینج یحاوین رد هژیوب دایز ةکورتم یاهاضف دوجو   
 .رهش یبرغ

 یحاوین رد هدیمع  یزروایشک و  زبیس یاهاضف دوجو   
 .رهش یبرغ بونج

 ینوکسم ق انم و یلخاد نزس رد زبس و زاب یاهاضف دوجو مدع 
 .زاین دح رد رهش

 ینوکسم تاعطق لاغشا حطس
 رهییش ةدیمع تمیسق رد لاغیشا دیصرد ندویب نییایپ       
 .دایز زاب یاضف هب یسرتسد ناکما هجیتن رد و رهشمالسا

 فده تالحم رهش یمیدق یحاون رد ًالاب ینامتخاس یاه مکارت. 

  تاتتعطق و اتتنب فرتتصت توتتحن

 ینوکسم

 ینوکسم تاعزق رد تیکلام هدمع ندوب یصخش.  رهش ةیلوا ةتسه نینکاس فیعض یلام ناوت. 

 ینوکسم یاهانب تاقبط دادعت
 یاهزاس و تخاس تهج هقزنم کاخ بسانم تمواقم 
 .هبترم دنلب و مواقم

 یلیصا تمیسق رد ییسانش نیمز ظاحل هب رهش کاخ ندوب تسس    
 .رهش

    زتتکارم هتتب یتتسرفسد توتتحن

 یلصا یاه نایرش

 ق اینم رد کییفارت مدیع و  یریع یاه هکبش دوجو     
 .رهش ینوکسم

 رهش ینوکسم ق انم ةتسسگ یکیزیف دشر. 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 . دزایس یم نشور ،صخشم ینامز عزقم کی رد ار کیژتارتسا تیعقوم ،اهنت قوف لیلحت و هیزجت هک تسا رکذ هب مزًال
  و هدویب ا یی   وپ (یجرایخ و ییلخاد) ییزیحم طیارش هک عوضوم نیا هب هجوت اب ،ینامز دنور ندومن لابند روظنم هب اذل
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       فیلتخم ع ایقم رد و هیتفرگ راریق ییسررب درویم تًالوحت دنور تسا مزًال ،دشاب یم ینوگرگد و رییغت لاح رد ًالام اد
 ی ایه    تیلاح ناویتب ایت  دینک یم کمک دنور نیا ندومن لابند .دومن جارختسا ار نامز اب بسانتم ییاه یژتارتسا ،ینامز
 .دومن ینیب شیپ و یسررب ار دنهد خر تسا نکمم هدنیآرد هک ار یفلتخم

 تاداهنشیپ و یریگ هجیفن -3
 ،ی دایصتقا  نالیک تیعضو هلمج زا ،دنتسه لیخد یمسرریغ یرهش تالحم شرتسگو یریگ لکش رد یددعتم لماوع
 و ی  عایمتجا ل ایسم و ییا ییفارغج ت ییعقوم و یی اویهو بآ طی اریش ،ی رهیش تیری دیم راتخاس ،نیمز یربراک طباوض
  یایهرازاب هب ریقف نادنورهش نتفای قوس بجوم صاخ یراتخاس ،رت قیقد نخس هب .(یعامتجا هیامرس لماش) یگنهرف
    هیک ایجنآ زا .دویش   ییم اهرهیش هیشاحرد یمسرریغ یاه هلحم شرتسگ و یریگ لکش و نیمز یمسر هبش و یمسرریغ
   ایب زایغآ رد  ایه هاگ تنوکیس نیا ،دهد یم خر رهش یتامدخ هدودحم زا جراخ یمسرریغ تالحم زا یرایسب یریگ لکش
 و تامدخ یجیردت تفایرد مغر هب ،نینچمه .دنتسه ور هبور یرهش تامدخ نزس نیرت نییاپ ای تامدخ لماک نادقف
 نی     یمه تیلع هیب ،هیتبلا .دیننام یم یقاب هتفاین هعسوت و ریقف نانچمه عقاوم رتشیب رد تالحم نیا ،رهش رد ییاهن ماغدا
  رد هبایشم  یایه هنومن هب تبسن لک رد یداصتقا -یعامتجا عونت مغر یلع ناریا یمسرریغ یاه هلحم ،اه یناسر تامدخ
 ،ناگیار شزومآ هب بلغا یمسرریغ یاه هلحم نانکاس .دنراد یرتهب تیعضو هعسوت هب ور ِژرگید یاهروشک زا یرایسب
 ی یتلودریغ یاه نامزاس و یبهذم هیریخ تاسسؤم یخرب ،نمضرد .دنراد یسرتسد قرب و بآ و نازرا ینامرد تامدخ
    یمیسرریغ تالیحم هیلاقم ن ییا رد ،قوف تاظحالم هب تیانع اب .دنتسه لاعف یمسرریغ یاه هلحم رد تلود هب لصتم
  یژتارتیسا ،رتهب ةعسوت هب لین یارب بسانم ریسم صیخشت ،دش لابند شهوژپ نیا رد هچنآ ،رهشمالسا رهش رد هدیزگ
     زا .دنتیسه ریثأیت ییب ایی و محازم ،هدننک کمک ریسم نیا رد هک دوب یلماوع نییعت و اهراکهار ه ارا و نارحب تیریدم
  تایعال ا و اه هداد دوجو مزلتسم فلتخم یاه شخب رد یتآ تیعضو ینیب شیپ و دوجوم تیعضو لیلحت هک ییاجنآ
     ،فعیض ،تویق طایقن صیخیشت رد یفیصوت یاهرامآ تروص هب هدمآ تسد هب یاه هداد .تسا زور هب و قیقد یرامآ
     ریایتن ًالایتیاهن و دندیش هداد تیلاخد طوبرم یاه سیرتام نیودت و SWOT کیژتارتسا کینکت یاهدیدهت و اه تصرف
 :دمآ تسد هب لیذ
   رد یمجایهت یژتارتیسا ی ایهراکهار زا یکی ناونع هب ،رهشمالسا رهش ةدوسرف یاه تفاب رد یزاسون یاه حر  یارجا
 .دریگ یم رارق لوا ییارجا تیولوا رد ،رهش ینوکسم یربراک نارحب تیریدم اب طابترا
 زا ،    نکیسم دایینب نامزایس هژییو هب یتنوکس یاه صخاش هب یرهش یاهزاس و تخاس رما رد لاعف یاه ناگرا تراظن
 .دش هداد صیخشت ی ارجا مود تیولوا ،رهشمالسا رهش دوجوم تیعضو رمتسم دوبهب یژتارتسا یاهراکهار ةلمج
    رهیش ةدویسرف تیفاب یزاسون یاه حر  یارجا لو  رد دناوت یم هک ،هدوسرف یاه تفاب نانکاس یداصتقا ناوت شیازفا
 .تفرگ رارق ییارجا موس تیولوا رد ،رمتسم دوبهب یژتارتسا راکهار نیموس ناونع هب ،دشاب
 ی ایه یر   برایک دویجوم طیاریش دوبهب رد یمجاهت یژتارتسا راکهار نیموس هک ،کبس نلاصم زا هدافتسا ندرک یرابجا
    ناوینع هیب دویب  ییعیب  نناوس ربارب رد نارحب تیریدم هاگن زا رهشمالسا رهش رد یمسرریغ ناکسا تالحم ینوکسم
      یریگرایک هیب رد نینکایس یهایگآ  ایقترا و یزاس کبس گنهرف ریورت .دش هداد صیخشت ییارجا تیولوا نیمراهچ
 و  ثداویح   عویقو زا ییشان ةدراو  یایه بی یسآ شهاک رد یگنهرف لماع نیرترثوم ار نآ ناوتب دیاش هک ،موداب نلاصم
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      یژتارتیسا زا یی زج ناوینع هیب تیسناد دوجوم یاهرهش رگید و رهشمالسا یرهش یاه تخاس یدبلاک طیارش دوبهب
    یمیسرریغ ناکیسا رایهم اب و مادقا نیا زا سپ .تسا هتفرگ رارق مجنپ هاگیاج رد ی ارجا تیولوا رظن زا رمتسم دوبهب
   تالیحم نییا یگنهرف و یداصتقا و یعامتجا طیارش دوبهب و یدبلاک یاضف یهدناماس و یزاسهب یاتسار رد ناوت یم
 هجوت اب نینچمه .دومن هظحالم ،نشور ینایب رد ار هلأسم نیا ناوت یم (0) هرامش لکش رد .داد ماجنا ار مزًال تامادقا
     لیکیشت زیین و دویجوم ییمدرم  یایه ه وریگ و اه تیفرظ زا یریگ هرهب یارب ،نیشیپ تاعلازم و اهدرواتسد هعومجم هب
   حریش نیدیب  دیسر ی یم دیفم و زاسراک رظنب هک اهداهنشیپ زا یا هعومجم ،اهنآ تکراشم بلج و دیدج یلحم یاهداهن
 :ددرگ یم ه ارا

 
 یرهش تیریدم بناج زا فده تالحم رد مزال تامادقا و اه تیولوا :(3) لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 یهدناماس یافسار رد یفلودریغ یاهنامزاس و یمدرم یاه هورگ زا یریگ هرهب یگنوگچ :(41) لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

 اسکان گسفرش روند مهار

 یررسمیغ

 یهابخش یکالبد یبهساز

 اساس بر محله مخفلف

 تیاولو

 یاجفماع طیشرا بهبود

 محله یفرهنگ و

 مرحلة اول

 احداث دیوار

 تملک اراضی

 اخفصاص اراضی شرقی و جنوبشرقی

 مسکونیمحله به کاربری غیر

 هاکوچهاصالح معابر و 

 مناسب سازی جداول و جویها

 توجه به زیباسازی و منظر شهری

 فرهنگی یهاکانونایجاد فضاهای فرهنگی و 

 ایجاد مراکز خدمات اجفماعی

 ایجاد پارک و فضای سبز

 مرحلة دوم

 مرحلة سوم
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 عبانم
  لییلحت د   ینیارف شور زا هدافتیسا ایب هلزلز ربارب رد اهرهش یاه نامتخاس یریذپ بیسآ یزاسلدم ،0195 ،نارگید و نسحم ،ینشورداژندحا

 .05 ةرامش ،هعسوت و ایفارغج ةلجم :(ناجنز رهش :یدروم هنومن) ییایفارغج تاعال ا متسیس طیحم رد یبتارم هلسلس

   ،مرایهچ لایس ،هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز ةمانشهوژپ :هزرل نیمز ینیب شیپ و نارحب تیریدم یقیبزت یسررب ،9195،بسارآ ،نایدمحا
 .لوا ةرامش

 .1195 ،یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش ،ینیشن هیشاح هروزسا و یمسرریغ یاه هاگتنوکس ،5195 ،ثرمویک ،تسودناریا

 .4095 ،ناریا رد نکسم هعسوت یاه تسایس رانیمس تًالاقم هعومجم ،اه لح هار و للع ناریا رد ینیشن هیشاح ،لامک ،یراه ا

 .95-0 هرامش ،رهش تفه ،اضف رد تلادع ،لامک ،یراه ا
  ةیلحم :یدروم هنومن) اهنآ یهدناماس یاهدربهار ة ارا و یمسر ریغ یاه هاگتنوکس رد نکسم تیعضو یسررب ،0195 .امجن ،روپ لیعامسا

 .مراهچ ةرامش ،لوا لاس ،یا هقزنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلازم ةلجم :(دزی دابآ نسح

 .95-0 هرامش ،رهش تفه ،نادهاز دابآریش دروم یمسرریغ ناکسا باب رد مهزاب ،5195،زیورپ ،ناریپ

 .یزاسرهش و نکسم ترازو ،نارهت ،یزاسرهش یاه شور و ثحابم هعومجم تیعمج ،0195 ،زوریف ،قیفوت

      رهیش :یدرویم ةیعلازم) ییضارا یربرایک  یزییر همانرب رد کچوک یاهرهش تیریدم درکلمع .بیبح ،0195 ،دازماریب ،یقتدمحم ،نایوضر
 .71 ةرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ ةلجم :(بانب

 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،لوا پاچ ،ناریا یرهش یزیر همانرب دنیارف ،9195 .هناورپ ،ینیسح هاش ،یقتدمحم ،ییامنهر

 .15 هرامش 95 دلج ،نارهت رهش نالک نوماریپ رد یمسرریغ ناکسا تالحم یزیحم تسیز تار اخم یسررب ،0195 ،دیحو ،یحایر
 .495 ةرامش ،اتسور طیحم و نکسم ةلجم :هحناس زا سپ تقوم یاهانب یارجا ؛یذغاک نلاصم اب یرامعم ،9095 نسحم ،روپ یپیترس

 .04 ةرامش ،هّلفص ةلجم :ناریا رد ییاتسور نکسم یلیلحت یسررب ،1195 ،نسحم ،روپ یپیترس

 رسارس نارمع نایوجشناد سنارفنک نیمهدزای :یعیب  یایالب و هبقرتم ریغ ثداوح رد نارحب تیریدم لوصا ،9195 نارگید و سنوی ،زکرگ
 .ناگزمره هاگشناد ،ید مراهچ ات لوا ،روشک

 ،ناریارمحا لالح یدربراک و یلاع شزومآ هسسوم ،نناوس تارثا شهاک و یریگشیپ روظنم هب یرهش یزیر همانرب ،0195،دیعس ،یچ هویگ
 .لوا پاچ

 .یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش ،نارهت ،ناریا یزاسرهش رد نآ دربراک و کیژتارتسا یزیر همانرب ،4195،رازاو ،یحیسم یدارم

 .نارهت ،یزاسرهش و نکسم ترازو ،4 دلج ،یرهش هعسوت یدربهار -یراتخاس یزیر همانرب ،0095 ،داهنرف رواشم نیسدنهم

 .94 ةرامش ،تیریدم ةعسوت ةلجم :نارحب تیریدم نوماریپ یتاکن و میهافم ،9195،دیحو ،یحصان
   و اییفارغج ةیلجم : هییمورا رهش ةدوسرف تفاب زا یتمسق یهدناماس تهج کیژتارتسا یزیر همانرب ،0195 .هدیپس ،رفدنمشوه ،نیهم ،نرتسن

 .موس ةرامش ،لوا لاس ،یزیحم تاعلازم

 .مهد و مهن هرامش ،موس لاس ،یرهش یزاسهب و نارمع همانلصف ،5195 ،رهش تفه
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Abstract 
    Marginalization or informal settlements in present terms, the result of rapid 
urbanization and industrialization, and the urbanization transition to the socio-
economic paradigm, the paradigm is the dominant socio-economic and parallel 
transmission. This phenomenon continues to spread in recent decades with the advent 
of the information society and if there is no obligation to survive and reproduce. Since 
the 1980s, empowerment strategies and reform the World Bank initiative to organize 
informal settlements, people living in these settlements as a problem, but as an asset 
looks and improve their socio-economic role of facilitator lead the government they 
have their commitment and empowerment to replace the culture of entitlement and the 
culture of poverty. The methodology of this study, "analytical", which has been 
collecting data based on field studies; therefore, the application of strategic analysis, 
SWOT, TOP empowerment strategies and crisis management in the communities in 
informal settlements presented Eslamshahr Is. And also can be said with integrated 
management and efficient with careful planning in the neighborhoods, to prevent it 
and the consequences of its destructive somewhat reduced. At the end of the research 
priorities for action and proposed solutions from the municipal administration, and 
how to take advantage of popular groups and NGOs, organizing and empowering 
communities in informal settlements presented. The results show the user the current 
status of residential neighborhoods to improve informal settlements in the city 
Eslamshahr in relation to reducing the damage caused by the earthquake, And other 
crises, implementation of the modernization, improvement and empowerment in older 
tissues, Monitoring bodies active in the construction of urban and raising awareness of 
residents in the use of durable materials, the most important strategies, which are the 
top priorities for action. 
Keywords: crisis management, empowerment of informal settlements, analytical 
techniques, SWOT, residential, City Eslamshahr 

Received Date: 18 October 2016                               Accepted Date: 9 January 2017 

                                                            
* (Corresponding author) Nemat.1986@yahoo.com  




