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 زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا وتفرک راغ یرگشدرگ نیمز هعسوت ناوت یبایزرا
 FASSOULAS یلیلحت لدم و SWOT کیژتارتسا لدم

 1ریگناهج نیسحدمحم
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،نیون نونف و مولع هدکشناد رایداتسا

 یدمحم یلع
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،نیون نونف و مولع هدکشناد ،یژولوردیاوکا دشرا یسانشراک یوجشناد

 76/1/1396 :هلاقم شریذپ خیرات 67/6/1396 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   لاکوشا ناویم   رد هوک دروش     یوم بروسحم ناوهج رد دوشر لاح رد یاه  یلا ف نیرتورشیی زا یکی نارنع هب یرگشدرگ نیمز مزورما
          اوب شهوژوی نویا رد ،عروضرم  ویمها هوب هوجرت اوب . وعا مدش هتخانش اه نآ نیرت باذج و نیرت یملع زا یکی ،یرگشدرگ فلتطم
    ور نویا زا .دوش ماوجنا ناتعدرک ناتعا رتفرک راغ یمسیررترئژ  ی ضو یعررب FASSOULAS و SWOT لدم ود زا مدافتعا
     ،ف وض ، روق طاوقن ، وسطن ماگ رد ررظنم نیدب . عا یلیلحت -یفیصرت ،شور ظاحل زا و یدربراک ،فده رظنم زا رضاح هلاقم
  و یوشم - طوخ ،SWOT         سیرتاوم زا مدافتوعا اوب و دندوش هتخانوش یوعانشراک روظن ساوعارب رتفرک  یاعرئژ یاهدیدهت و  صرف
  شور نویا رد حرطم شزرا شش FASSOULAS یبایزرا شور زا مدافتعا اب مود هلحرم رد ،دش صطشم یدربراک یاه  عایع
 (84/5) یلخاد لمارع سیرتام طعرت مدش بسک  ازایتما هب هجرت اب هک دهد یم ناشن شهوژی جیاتن .دیدرگ یعررب راغ طیحم یارب
  ییاوه هنیمز رد  عا مزال و دشاب یم یتباقر /یمجاهت ،یژتارتعا رتفرک راغ یارب بعانم یژتارتعا ،(36/5) یجراخ لمارع سیرتام و
 دررم یاه شزرا نیب رد .درش مادقا  یاعرئژ نیا رد یصرصخ شطب یراذگ هیامرع هب بیغرت و هقطنم یشزرو  اناکما ه عرت لتم
     نویا یالاوب  ویمها مدونهد    ناوشن عوضرم نویا و درمن بسک ار یا مژیو زایتما راغ یملع شزرا ،FASSOULAS شور رد یعررب
  ناروت  یوم ،SWOT سیرتام زا مدمآ  عدب یاهدربهار اب نآ قیفلت اب هک  عا هقطنم نیا رد رگشدرگ بذج و ه عرت یارب شزرا
 .درمن لیدبت ررشک  سیررترئژ یاه بطق زا یکی هب ار هقطنم نیا

 
 SWOT لدم ،سالیساف ،ناتسدرک ناتسا ،وتفرک راغ ،یرگشدرگ نیمز :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 و یداصتقا یاا تیلاعف زا یمهم شخب ،درف هب رصحنم و زراب یاا یگژیو اب و ایوپ یتیلاعف ناونع هب یرگشدرگ هزورما
  یرگدشدرگ .(UNWTO, 2007 ) تدسا هداد  صادصتخا  دودخ  هدب ار هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت یااروشک یدیلوت
 تاقوا یارب ،لاس کی زا شیب یارب دوخ لومعم طیحم زا جراخ یاا ناکم رد تماقا و رفس رد دارفا یاا تیلاعف لماش
 .(UNWTO, 2010) تسا هدش فیرعت رگید فاداا و راک و بسک ،تغارف
    هدس وزدج یرگدشدرگ تعنص ،هریغ و یتشادهب ،یطابترا ،یداصتقا یاا تخاس ریز هعسوت هب هجوت اب رضاح نرق رد
       یاردب هدک تدسا نآ زا یکادح دودجوم یادارامآ .(3396  ،ییاقدس و یدزی یلپاپ) تسا هدش یفرعم ایند رترب تعنص
  رد دودش   یدم یدنیب شیپ و تشذگ رفن درایلیم کی زرم زا ناهج حطس رد نارگشدرگ دادعت ،7627 لاس رد راب نیتسخن
   و یدبیطخ یتادیب ؛UNWTO, 2010   ) ددشاب هتدشاد ار راددقم نیما هب کیدزن یدشر تیعمج نیا زین هدنیآ یاا لاس
   تالیهدست ،ادا ها  دگتماقا ،لدقن و لمح ،اا هبذاج لماش ،هناروحم هضرع هاگدید رد یرگشدرگ هلوقم .(7396 ،ناراکما
  ،ادا  تدیلاعف و اا هبذاج لماع شش .دشاب یم اا تخاس ریز و (هریغ و همیب ،دیرخ ،یکناب تامدخ دننام) هدننک ینابیتشپ
     ناودنع هدب یدادهن ردصانع و اا تخاسریز ریاس ،لقن و لمح ،یدرگناهج تامدخ و تالیهست ریاس ،یتماقا تاسیسأت
   و یدعیبط یادا        هدبذاج لمادش یردصانع ادی ءازدجا یاراد لدماوع ندیا زا کیرا هک دنوش یم هدرمش رب هضرع لماوع
 .(6396 ،ناراکما و هداز میااربا) دشاب یم هریغ و یداهن تامدخ ریاس و لقن و لمح ،یتماقا تاسیسأت ،یگنارف
 یبا  ردض) ددننک یم دای هعسوت 6هاگرذگ ناونع هب نآ زا هک تسا ییاا تیلاعف نیرت شخب دیما زا یکی یرگشدرگ هزورما
   ،یکیژودلوکا ،یتدسیز   طیدحم یادا یراگزاسان اب یرگشدرگ شرتسگ هک تسا یلاحرد نیا .(326 ،9396 ،ناراکما و
  عاودنا و  فدلتخم  لاکدشا یاراد  یرگدشدرگ .(Swarbrooke, 1999    ) تدسا هدودب هاردما هردیغ و یعامتجا ،یگنارف
 هک هدوب تعیبط رد یرگشدرگ دیدج درکیور مسیروتوکا .دشاب یم توافتم ،یطیحم طیارش هب هتسب هک تسا ینوگانوگ
    ادب هدک هددش فیرعت رفس یعون ناونع هب مسیروتوکا .(11 ،3396 ،بسن یناشخر) تسا هدش حرطم ریخا یاا لاس رد
     ندساحم یردسکی ،رفدس ندیا یط رد و دراد دروخرب رکب هقطنم کی اب رگشدرگ نآ ماجنا یط رد و هدوب راگزاس رفس
-Ceballos ) دودش        یدم دادجیا یدگنارف لدماوع ددننام بدیاعم یردسکی و دمآرد بسک و یلحم مدرم تکراشم دننام

Lascurain, 1996; Jalani, 2012). 
   یاادگآ ،تدسیز  طیدحم رب یفنم تاریثأت ندناسر لقادح هب هلمج زا یلوصا دیاب رادیاپ مسیروتوکا تیلاعف ماجنا یارب
  ندیا .(;Holden, 2007 Das and Chatterjee, 2015  ) دردیگ راردق رظن دم نابزیم و رشگدرگ هعماج گنارف هب مارتحا
  ددناوت  یدم هک رادیاپ مسیروتوکا کی زا لصاح جیاتن ،هدش رکذ لوصا دننام یلوصا ماجنا تروص رد هک تسانعم نیدب
  و تدسیز طیحم هب رت شیب هجوت ،رگشدرگ بذج یارب قایتشا ندرب ناب ،یلحم عماوج یزاسدنمناوت ،یلام عفانم لماش
 .دوش داجیا نابزیم و نامهیم عماوج یارب هریغ
 و دح یرگشدرگ نیمز ،گنیلواد و ماسوین رظن زا .تسا یرگشدرگ نیمز درکیور نیا یاا هخاشریز نیرت مهم زا یکی
  هدردک فیرعت مدرم مومع هب نیمز مولع یاا هیرظن و شناد لاقتنا ینعم هب ار مسیروتوئژ ،یرف .دراد یا هدش فیرعت زرم
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     ییودکن و ودلیلع جادح) تدسا  یتخاندش  نیدمز یاازادنا مشچ رد یرگشدرگ ینعم هب مسیروتوئژ ،ستیگ رظن زا .تسا
  دردیگ یم رارق مسیروتوئژ هرتسگ رد نیمز مولع اب طبترم یرگشدرگ تیلاعف هنوگ را ،فیرعت هب هجوت اب .(2396 ،ردص
(Brahmantyo and Bachtiar, 2009). یراددیاپ  ادب  یدقیمع دنویپ یعیبط یاا هدیدپ اب طبترم یرگشدرگ یلک روط هب  
 زا  عودن  ندیا  تیریددم  ،طیدحم  یدعیبط و  یکیژودلویب  یادنغ و  عودنت  ظدفح روظنم هب و هتشاد هقطنم را رد یرگشدرگ
 و مجسنم یریگ میمصت کی ناوتب هکنیا یارب .(Tsaur et al., 2012, 647) تسا رادروخرب یدایز تیماا زا یرگشدرگ
 .دوش  خشم دننک یم تیلاعف هزوح نیا رد هک ییااداهن و اا نامزاس تکرح ریسم ات تسا مزن دومن ذاختا شخب رثا
 :تسا هدمآ دومن ذاختا یرگشدرگ لرتنک و یزیر همانرب یارب دیاب هک یدنیآرف 6 لودج رد

 هقطنم کی رد یرگشدرگ لرتنک و یزیر همانرب ماجنا یا هلحرم دنیآرف :(1) لودج
 حرط فاداا و یزیر همانرب هزوح یگچراپکی ،فاداا قیبطت و هسیاقم ،حرط یاا نامرآ ،فاداا ییاسانش فاداا نییعت
 یرگددددشدرگ و شیاددددمیپ
 تاعالطا

  یادا   هدفلوم ،یدگنارف و یعامتجا یاا هفلوم ،یداصتقا یاا هفلؤم ،(اا شور و عبانم ،ااوگلا) یتایلمع یاا هداد
 یتسیز طیحم یاا هفلؤم ،یتسایس

 یبایزرا و لیلحت
      ادب قادبطنا ،هددنیآ یادازاین یزدیر  حردط ،شیامیپ یاا هداد نامزما یلحت و بیکرت ،یتایلمع یاا هداد یبایزرا
 دوجوم یاا تیفرظ

 بسانم درکیور هئارا ،اا تسایس شنیزگ ،یزیر همانرب و حرط یاا هنیزگ هئارا تاداهنشیپ
 یبایزرا و تراظن ،ارجا دنیآرف رد نامزما رارکت و ماجنا تیریدم و ارجا

  لدیلحت ،تاعالطا یرگشدرگ و شیامیپ :لماش قوف لودج زا هلحرم هس ،فدا یاا لدم زا هدافتسا اب رضاح شاوژپ
     یرگدشدرگ نیدمز تیادس کدی یاا یگژیو شقن یسررب فدا اب هلاقم نیا .دریگ یم رب رد ار تاداهنشیپ و یبایزرا و
   تادعبرم سیرتادم شور زا روظنم نیدب .تسا هدش ماجنا ناتسدرک ناتسا رد عقاو وتفرک راغ یرگشدرگ هعسوت تهج
 نونکات .دومن یسررب رگشدرگ بذج رد نآ ییاناوت ظاحل زا ار راغ تیعضو ناوتب ات دش هتفرگ کمک SWOT یجوز
    ترودص قدیقحت یادا    لددم زا هدافتدسا ادب هنیمز نیا رد یا هعلاطم ،دوش یم بوسحم یلم راثآ کی هک وتفرک راغ یارب
      هدب ار رگدشدرگ بذدج یاردب یخیرادت راغ کی یور شیپ یاادیدهت و اا تصرف یعون هب هعلاطم نیا و تسا هتفرگن
 .دشک یم شلاچ
 هنیشیپ و یرظن ینابم
  ،تدلود یاا تسایس اب ریگرد یاا هورگ و یلم ،یللملا نیب هعسوت لماوع رب لمتشم یاهدیچیپ دنیآرف یرگشدرگ هعسوت
 زا هدافتسا یدربراک یاارازبا زا یکی هنیمز نیا رد .(Tefler and Sharply, 2008) دشابیم یراذگنوناق و یزیرهمانرب
     رد هدک تدسا هددش مادجنا یددعتم تاعلاطم لدم نیا زا هدافتسا اب روشک زا جراخ و لخاد رد .دشاب یم SWOT لدم
 .ددرگ یم هراشا اا نآ زا یدادعت هب همادا
  یادا  یژتارتدسا نییعت یارب QSPM و SWOT سیرتام زا ،(237 ،0627) ناراکما و Ghorbani طسوت یا هعلاطم رد
  یادا   سیرتادم دربرادک جیاتن قیقحت نیا رد .دش هدافتسا ناسارخ بونج رد رازکمن یجاک بنات رد رادیاپ مسیروتوکا
      راددیاپ هعدسوت یادازاین نیمأدت ریدسم رد ،تسا عوقو لاح رد بنات نیا رد نونکا ما هک ییاا تیلاعف داد ناشن قوف
    عودنت لدثم بنادت هوقلاب توق طاقن رب دیکأت اب یلو تسا بنات یلعف تیریدم زا یشان یلعف تیعضو هچرگا .تسین
 .دیشخب دوبهب ار یلعف تیعضو ناوت یم نآ یناب یتسیز
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Comino لدم زا ،(1266 ،1627) ناراکما و SWOT هدعومجم کدی تیریددم و زیلادنآ تدهج صاش کی ناونع هب      
   دودجو هدعومجم دروم رد هک ییاادیدهت و اا تصرف ،فعض ،توق طاقن یسررب نیا رد .دندرک هدافتسا یعیبط کراپ
   یاردب مزن هددنیآ یاا تیلاعف ناوت یم ییاا  خاش نینچ زا هدافتسا اب هک دش دیکأت هعلاطم نیا رد .دش یسررب تشاد
 لماوع و رگشدرگ دادعت هب هجوت اب لاس زا ینامز را رد هک داد ناشن جیاتن و درک یزیر همانرب یبوخ هب ار متسیس کی
 .دوش ذاختا یا هژیو یاا تیریدم ات تسا مزن یطیحم رگید

Reihanian سیرتام زا ،(977 ،7627) ناراکما و SWOT سیرتادم رد .دنتدسج هرهب قاجوب یلم کراپ یسررب یارب   
  یکنادب تالیهست هئارا و یرگشدرگ یاا ینواعت لیکشت یارب مزن تاناکما نیمأت ،لغش داجیا نوچما یلماوع روکذم
  یجرادخ نارگشدرگ اب بسانتم طیارش دوجو مدع و یگدولآ شیازفا ،یتماقا تالیهست دوبمک و اا تصرف نیرت مهم زا
       ندیا هدب تعندص هاگددید نتدشاد و مدسیروت تیاام هب هجوت اب هک داد ناشن جیاتن .دندش نییعت تادیدهت نیرت مهم زا
 .دنک ماارف رادیاپ لکش هب هقطنم نیا رد ار مسیروت هعسوت دناوت یم ،هلوقم
    یدطیحم یااددیدهت و ادا    تدیفرظ ییادسانش تدهج SWOT و EP  یادا  لددم زا ،(316 ،0396) ناراکما و یودهم
   یادازایتما یددنب  عدمج اب .تفرگ رارق یسررب دروم بنات هد هعلاطم نیا رد .دنتسج هرهب بانیم ناتسرهش یاا بنات
  یدطیحم عبانم بیرخت لماوع و فعض نیرت مهم ،231/2 ینزو زایتما اب یتماقا تالیهست ندوب بسانمان ،SWOT لدم
  یدسررب یارب SWOT کینکت زا (91 ،7396) ناراکما و یرون .دش یاد نزو دیدهت نیرت مهم ،213/2 ینزو زایتما اب
  ادب ی  دسررب درودم یاا تصرف هعلاطم نیا رد .دندرب هرهب ننوهس یبآ راغ مسیروتوئژ هعسوت یارب بسانم یاادرباار
  بادب و یمتسر .دندرک بسک ار زایتما نیرت مک 10/6 شزرا صاصتخا اب اا فعض و نیرت شیب 77/1 شزرا صاصتخا
     نادشیا .ددنداد راردق هدعلاطم دروم ار ردصیلع راغ مسیروتوئژ هعسوت یارب بسانم یاادرباار (11 ،9396) یجئاوحلا
   هددمآ تدسدب یاادیدهت و اا تصرف ،فعض ،توق طاقن و دندرک نییعت SWOT لدم قیرط زا ار بسانم یااراکاار
   زا هددش بدسک تازایتما هب هجوت اب هعلاطم دروم هقطنم داد ناشن ناشیا هعلاطم جیاتن .دندومن هئارا کیکفت هب ار نآ زا
 .دراد برغ لامش هقطنم رد مسیروتوئژ هعسوت یارب یرایسب یاا یدنمناوت ،لماع را
   لددم زا یردیگ  هردهب اب) مشق رهش رادیاپ هعسوت رد مسیروتوکا هاگیاج یسررب هب یشاوژپ رد (37 ،0396) رابت حالف

SWOT) تعندص هعدسوت و مسیروتوکا رظن زا یبوخ رایسب یاا تصرف مشق هک داد یم ناشن قیقحت جیاتن .تخادرپ   
 ه   دب و یرگدشدرگ شدخب یاا تخاسریز ،هک دنچرا .تسا هداد رارق یرهش ناریدم و ننوؤسم رایتخا رد یرگشدرگ
     لدماک و مزن تادناکما دادجیا و حیحدص یزیر همانرب تروص رد هک تسا هجاوم ییاا فعض اب مسیروتوکا هژیو روط
      راددیاپ هعدسوت یاتدسار رد ار هردهب نیرتدشیب اا تصرف زا و تیبثت ار توق طاقن و تساک اا فعض تدش زا ناوت یم
 .تخاس رادیدپ مشق
   زا هدافتدسا ادب ار هنحص ناتسرهش رد دنبرد بارس مسیروتوئژ یاا تیلباق و اا یدنمناوت (92 ،9396) یراوزبس یبابرا
 یارب یبولطم تیفیک یلعف طیارش رد دنبرد بارس هک داد ناشن جیاتن .داد رارق یسررب دروم GAM و سالیساف شور
 رد  ،یرگدشدرگ و یتظافح ،یملع یاا شزرا یربارب و یگنااما هب هجوت اب و دراد رادیاپ هعسوت و مسیروتوئژ هعسوت
  یدجورا .دروآ رامش هب ناب حطس رد یتسیروتوئژ هقطنم کی ناوت یمن ار نآ زونا هک دنچ را ،دراد رارق یرادیاپ طیارش
  زا شاوژدپ  ندیا رد  .تدسا  هدتخادرپ  سبدط  ناتدسرهش مسیروتوئژ یاا یدنمناوت یسررب هب دوخ همان نایاپ رد ،(6396)



 716 ...وتفرک راغ یرگشدرگ نیمز هعسوت ناوت یبایزرا

 

 یناددب یددملع شزرا زا یکاددح هددعلاطم جیاددتن و دددش هدافتددسا سالیددساف شور هددلمج زا یباددیزرا شور نیدددنچ
  ،نارگدشدرگ  دودبن  لدیلد  هدب  هدتبلا بولطم تظافح ،یتسیروتوئژ یاا هیامرس زا مدرم تخانش مدع ،اا تیاسوفروموئژ
  سبدط  هدقطنم رد  هتخاندشان یاا تیاسوفروموئژ زا یخرب دوجو و یرگشدرگ زا مدرم یااگآ مدع و نارگشدرگ دوبمک
 .دوب
 اه شور و داوم
 یاا هداد و تاعالطا یروآ عمج یارب .تسا یلیلحت -یفیصوت ،شور ظاحل هب و یدربراک ،فدا ثیح زا رضاح قیقحت
  طادقن  یدسررب  هدب  هددمآ  تدسدب  تادعالطا  هدب هجوت اب و دیدرگ هدافتسا یا هناخباتک و یدانسا یاا یسررب زا زاین دروم
  هدتخادرپ   ناتدسدرک ناتدسا رد عقاو وتفرک راغ یرگشدرگ نیمز هلوقم هب طوبرم یاادیدهت و اا تصرف ،توق ،فعض
     هددش هدردب رادک هدب سالیساف لدم و SWOT لدم ،هنیهب یاا یژتارتسا نیودت و اا هداد لیلحت یارب سپس .تسا هدش
 دروم وتفرک راغ (یجراخ لماوع) یاادیدهت و اا تصرف و (یلخاد لماوع) فعض و توق طاقن روظنم نیا یارب .تسا
  هدنیهب  یادادرباار و  یدسررب ،قیقحت ینونک تیعقوم اب بسانتم یاا یژتارتسا سپس ،تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت
    لددم ،ددعب هدلحرم رد سپس .تفرگ رارق هعلاطم دروم اادیدهت و اا فعض شااک و اا تصرف و اا توق تیوقت یارب
    ندیا رد .تدفرگ راردق هدافتسا دروم تیاس یرگشدرگ نیمز لیسناتپ یصصخت یسررب یارب سالیساف رگشدرگ نیمز
 هعسوت و هدننکدیدزاب شیازفا تهج تسا مزن و دریگ یم رارق یسررب دروم راغ طیحم ،شزرا نیدنچ بلاق رد شور
 .ددرگ زکرمتم هجوت نیرت شیب ،تسا هدرک بسک ار زایتما نیرتناب هک یشزرا رب ،هقطنم یرگشدرگ تعنص
 هعلاطم دروم هقطنم
       ادب ودتفرک رادغ .تدسا هددش عدقاو ناتسدرک ناتسا تمسق نیرت یلامش رد و رقس ناتسرهش قرش رد هعلاطم دروم راغ
  زا یدکی رد یلامش ضرع هجرد 97 و هقیقد 70 و هجرد 19 و یقرش لوط هیناث 97 و هقیقد 70 و هجرد 11 تاصتخم
  تدخت و  هدیویز یخی رادت یاا ناکم نیب رد راغ نیا .(6 لکش) تسا هدش عقاو ناتسا رد هقطنم نیرتاوا و بآ شوخ
 79   تفادسم یدط زا سپ هک تسا جدننس - زقس هداج قیرط زا نآ هب یسرتسد هار نیرت یلصا .تسا هتفرگ رارق نامیلس
  زدکرم  کدی زا و  دودمن  یدط ار رگید رتمولیک 29 دودح دیاب قرش تمس هب باکت یاارود رد زقس ناتسرهش زا رتمولیک
  رد .دودمن هدااشم ار راغ ناوت یم یدنک شابزوی یاتسور یرتمولیک هس هلصاف رد و درک روبع یلعاباب روگ مانب شخب
 و  ادا  هدمخد  ،ادا  هادگ  هادنپ زا  یدددعتم  رادثآ ،تسا هتفرگ رارق قیمع یا هرد لامش رد هک یکاآ هوک هتشر کی شک هنیس
 رد و  تدسین ریگداب یلک روط هب هک تسا یا هنوگ هب راغ تیعقوم .دراد رارق یلصا راغ رانک رد هک دوش یم هدید اا هرفح
  هدیدشوپ  فردب  طدسوت و  تدسا ریگداب ًاالماک نآ یقرش بونج هک یلاح رد .دناشوپ یمن ار یبونج هنماد فرب اا ناتسمز
 رد  بآ همدشچ ود . تدسا کنخ ،داب ناروک ظاحل هب ناتسبات رد و مرگ راغ نورد ،امرس ماگنا و اا ناتسمز رد .دوش یم
 .(17 ،3396 ،ناراکما و یناخرت) دنا هدوب دنم هرهب نآ زا مدرم زارد نایلاس هک دراد دوجو نآ یاا هرخص ریز
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 وتفرک راغ ییایفارغج تیعقوم :(1) لکش

 SWOT لدم یفرعم
  و ادا     تدصرف و تدسا نامزادس فعدض و توق طاقن ییاسانش نآ فدا هک تسا یزیر همانرب رازبا کی SWOT لدم
  ییادا    هدنیمز رد یمودمع ترودص هب یدالیم 2336 لاس رد لدم نیا .دنک یم یسررب ار نآ یارب رد دوجوم یاادیدهت
  تیعدضو ات دنک یم کمک ام هب SWOT لیلحت و هیزجت .دش هتفرگ راک هب یرهش یزیر همانرب و یا هقطنم هعسوت دننام
   ییادهن فددا .(Liu et al., 2011, 2383 ) میردیگب رظن رد ار باختنا کی ماجنا زا لبق یااراشف و ییاسانش ار ینونک
     لدماوع نتفردگ ردظن رد ادب بسانم یژتارتسا کی ذاختا و هعسوت ،SWOT لدم طسوت کیژتارتسا یزیر همانرب دنیآرف
      و هدیزجت یاردب یدشور هدلزنم هدب یلک روط هب SWOT لدم .(1227 ،ناراکما و سوناجاک) تسا یجراخ و یلخاد
  یردیگ   میمدصت ینابیتدشپ و کیتامتسیس درکیور کی هب یبایتسد روظنم هب نامزاس یجراخ و یلخاد یاا طیحم لیلحت
 .(17 ،9396 ،ناراکما و هداز لیعامسا) دوش یم هدافتسا
       هدیهت :دردک یدط ار هدلحرم رادهچ ددیاب اا توق و اا فعض ،اا تصرف ،تادیدهت سیرتام نتخاس یارب شور نیا رد
   رد هدک ییادا تصرف زا یتسرهف هیهت ،هقطنم یلخاد فعض طاقن زا یتسرهف هیهت ،هقطنم یلخاد توق طاقن زا یتسرهف
     رد هدعلاطم ندیا رد .هدقطنم یجرادخ طیحم رد دوجوم یاادیدهت زا یتسرهف هیهت و دراد دوجو هقطنم یجراخ طیحم
   ادب طادبترا رد دوجوم یاا تصرف و توق طاقن دوبهب و اادیدهت و فعض طاقن شااک ای ندرک فرط رب تهج تیاهن
   یجرادخ و یدلخاد لماوع قیفلت اب وتفرک راغ یرشدرگ هعسوت یاا یژتارتسا و اادرباار ،هقطنم رد رگشدرگ شرتسگ
 :دندش نییعت تروص نیا هب هقطنم



 316 ...وتفرک راغ یرگشدرگ نیمز هعسوت ناوت یبایزرا

 

   فعدض طادقن قیفلت .1 9تصرف و فعض طاقن قیفلت .9 7دیدهت و توق طاقن قیفلت .7 6تصرف و توق طاقن قیفلت .6
 1دیدهت و
 :تسا هدش هراشا SWOT سیرتام رد اا یژتارتسا نییعت هوحن هب 7 لکش رد

 
 SWOT لدم رد اه یژتارتسا نییعت هوحن :(2) لکش

 اه هتفای
           و تدصرف ،فعدض ،تودق طادقن و ودتفرک رادغ رد یرگدشدرگ هعدسوت ردب راذدگریثأت لماوع یسررب هب هلاقم نیا رد
  ،ادا  نآ لدیلحت و یرگشدرگ یاادرکراک رب لماوع یراذگرثا یگنوگچ یسررب یارب .تسا هدش هتخادرپ نآ یاادیدهت
 :دوش یم ماجنا لیذ لحارم
       و تدصرف ،فعدض ،تودق طادقن اددتبا ،یرگدشدرگ هعسوت یاادرباار هئارا روظنم هب هدافتسا دروم شور هب هجوت اب
 دروم یجراخ و یلخاد لماوع شخب ود رد و هدش ییاسانش ناسانشراک رظن زا هدافتسا اب هقطنم رد دوجوم یاادیدهت
       ار ددیدهت و تدصرف ،فعدض ،تودق طادقن نیردت مهم دیاب ،لماوع یسررب زا سپ ،لوا نوتس رد .تفرگ رارق یسررب
    تدیعقوم ردب ادا     نآ یلادمتحا ردثا سادسا ردب یجراخ و یلخاد لماوع نیا زا کیرا هب ،مود نوتس رد .دومن تسرهف
  لدماوع نزو عومجم هک دوش یم هداد بیرض ای نزو (مهم رایسب) کی ات (تیماا یب) رفص زا متسیس یلعف کیژتارتسا
     ردا تیعدضو رگنادیب هدک جنپ ات کی نیب یزایتما اب لماع را دوجوم عضو نییعت ،موس نوتس رد .ددرگ کی ربارب دیاب
 .(7 لودج) دریگ یم تروص ،تسا لماع

 ترکیل فیط ساسارب یسانشراک تارظن یدنبزایتما :(2) لودج
 0 1 9 7 6 هبتر
 بوخ یلیخ بوخ طسوتم فیعض یمک فیعض تیعضو

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

    زادیتما عودمجم ،نادیاپ رد .مینک یم برض لماع را هبتر رد ار نزو ،ییاهن زایتما ندروآ تسدب یارب ،مراهچ نوتس رد
 .ددرگ  خشم هقطنم زایتما ات هدش هبساحم لماوع هیلک ینزو
 5یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام
    یدنعی ،تدسا هدقطنم فعض و توق طاقن ییاسانش یارب شاوژپ دروم هقطنم یلخاد طیحم شجنس هلحرم نیا فدا
     ددم دراد هددنرادزاب ادی دعادسم یاا هنیمز نآ یاا فیلکت یارجا و یزیر همانرب فاداا هب یبایتسد هار رد هک ییاا هبنج

                                                                                                                                                               
1 - Strength - Opportunity 
2 - Strength - Threat 
3 - Weakness - Opportunity 
4 - Weakness - Threat 
5 - Internal Factors Evaluation Matrix 
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     زا تودق طادقن ،ددشاب ردت  شیدب (1 و 6 نیگنایم) 0/7 زا ییاهن هرمن رگا یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام رد .تسا رظن
  و ییاردس)  تدسا توق طاقن زا رت مک فعض طاقن ،دشاب رت مک 0/7 زا ییاهن یاا هرمن عمج رگا و تسا رت شیب فعض
 (12 ،7396 ،یریشمش
 .تسا هدیدرگ یاد نزو و  خشم هعلاطم دروم راغ فعض و توق طاقن نیرت مهم هلحرم نیا رد

 وتفرک راغ تیاس رد (فعض و توق) یلخاد لماوع لیلحت و هیزجت سیرتام :(3) لودج
 ینزو زایتما هبتر نزو S توق دک

S1 096/2 9 012/2 لاس فلتخم لوصف رد رد نارگشدرگ بسانم عیزوت 

S2 707/2 1 912/2 راغ فارطا یاااتسور نینکاس یارب بسانم یلغش تصرف ندرک ماارف 

S3 392/2 7 362/2 یندیماشآ بآ نیمأت روظنم هب نآ هیفصت و راغ ینوریب همشچ یاا بآ لرتنک 

S4 332/2 9 992/2 خیرات و نیمز مولع یملع یاا هبنج زا راغ طیحم یدنمشزرا 

S5 332/2 9 992/2 رهش هب نآ یکیدزن و راغ هب ناسآ یسرتسد 

S6 707/2 1 912/2 ناگدننکدیدزاب یارب بسانم ییانشور نیمأت و یزادرپرون 

S7 31/2 0 332/2 یناتسمز یاا شزرو و ییامیپ هوک دعتسم تاعافترا 

S8 162/2 6 162/2 راغ لخاد رد تحارتسا یارب ییااوکس دوجو 

S9 726/2 9 192/2 نارگشدرگ بذج تهج زقس مدرم یزاون نامهم هیحور 

S10 76/2 9 212/2 داهن مدرم یاا هاگشیامن یرازگرب یارب وتفرک ناتساد بسانم طیارش 

S11 117/2 1 612/2 یلم راثآ ناونع هب راغ ندش هتخانش 

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 
 ینزو زایتما هبتر نزو W فعض دک

W1 326/2 9 192/2 هقطنم رد هعسوت تهج ناراذگ هیامرس لابقتسا مدع 

W2 726/2 9 192/2 بااذ و بایا سیورس هلمج زا یرگشدرگ تامدخ هئارا فعض 

W3 117/2 1 302/2 هقطنم رد یرگشدرگ داصتقا هب نیلوئسم یفاک هجوت مدع 

W4 666/2 9 292/2 هقطنم نیا رد نارگشدرگ بسانم ییامناار و تیادا مدع 

W5 312/2 7 172/2 راغ هب طوبرم روما یدصت تهج فلتخم یاادحاو نیب رد یراک لخادت و یراک یزاوم 

W6 797/2 1 612/2 ااراغ زا یملع هدافتسا هب ناگدننکدیدزاب هجوت مدع 

W7 707/2 1 912/2 یدبلاک و یطیحم یاا تخاسریز ندوب بسانمان 

W8 726/2 9 192/2 هبذاج غیلبت تاناکما ندوب بسانمان 

W9 
 هدننکدیلوت یرگشدرگ هدنیازف یاااضاقت روخرد یادناماس رد رواجم یاااتسور نینکاس یناوتان
 هقطنم رد هدوزفا شزرا

192/2 9 726/2 

W10 707/2 1 912/2 اااتسور رد یعامتجا -یداصتقا تکراشم رد نکاس تیعمج هزیگنا فعض 

W11 212/2 7 272/2 دوجوم تیعضو دوبهب یارب نینکاس یفاک تکراشم مدع 

W12 726/2 9 192/2 یاافر و یتماقا تازیهجت و تالیهست ندوب بسانمان و یفاکان 
 10/9 - 6 عمج 

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 1یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام
    رد دودجوم یااددیدهت و ادا   تدصرف لمادش هقطنم یعیبط یرگشدرگ رب ینوریب لماوع راثآ یسررب هلحرم نیا فدا
  ادا تصرف هعومجم ،هعلاطم دروم هیحان نوماریپ تیعضو یسررب و هدش ماجنا تاعلاطم ساسارب .تسا یجراخ طیحم
 .تسا هتفرگ رارق هجوت و یسررب دروم رهش نیا رب رثؤم و دوجوم یاادیدهت و

 

 

                                                                                                                                                               
1 - External Factors Evaluation Matrix 
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 وتفرک راغ تیاس رد (دیدهت و تصرف) یجراخ لماوع لیلحت و هیزجت سیرتام :(4) لودج
 ینزو زایتما هبتر نزو O اا تصرف دک

O1 026/2 9 092/2 یموب رنا و گنارف جیورت 

O2 707/2 1 912/2 هقطنم هب یهتنم یاا هداج یزاسزاب و یزاسهب 

O3 026/2 9 092/2 مدرم یگدنز تیفیک و هافر حطس یاقترا 

O4 707/2 1 912/2 رگشدرگ شریذپ شیازفا و یتماقا تاناکما داجیا 

O5 270/2 0 126/2 هقطنم حطس رد هنومن یسانش نیمز راتخاس 

O6 026/2 9 092/2 هقطنم مدرم لغاشم رد عونت داجیا 

O7 212/2 7 272/2 یجراخ رگشدرگ بلج یارب ندش هدامآ و هقطنم یسایس ،یگنارف یاضف ندش رتزاب هب شیارگ 

O8 326/2 9 192/2 نامدرم ریاس هب تبثم یگنارف یاا شزرا لاقتنا ناکما داجیا 

O9 707/2 1 912/2 یرگشدرگ تعنص هعسوت یارب یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا 

O10 270/2 0 126/2 ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ یاا هبذاج هکبش رد یریگرارق 

O11 726/2 9 192/2 یخیرات و یتسیز طیحم یاا هنیجنگ زا تظفاحم تهج یتلود مزع 

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 
 ینزو زایتما هبتر نزو T اادیدهت دک

T1 026/2 9 092/2 هقطنم مدرم یداقتعا نییآ و گنارف اب رگشدرگ ییانشآ مدع 

T2 
 یعامتجا -یداصتقا هعسوت یاا همانرب رد ناتسا حطس رد یرگشدرگ تعنص هاگیاج ندوب مهبم و گنر مک
 روشک

912/2 1 707/2 

T3 707/2 1 912/2 یتسیز طیحم یاا یبایزرا نودب یمسیروتوئژ یاا تیلاعف ماجنا 

T4 212/2 7 272/2 یلحم موسر و بادآ و یموب گنارف نتفر نیب زا 

T5 026/2 9 092/2 یرگشدرگ یاا هدودحم رد یتامدخ یاااضف دوبمک 

T6 026/2 9 092/2  صختم یورین دوبمک رثا رد نارگشدرگ هب حیحص ریغ یاا ییامناار هئارا و بسانمان دروخرب 

T7 707/2 1 912/2 اا هدرن دننام راغ حطس رد یتظافح تازیهجت ندوبن ملاس 

T8 212/2 7 272/2 هقطنم رد یرگشدرگ تیماا زا یفاک یااگآ مدع 

T9 026/2 9 092/2 یعیبط و یگنارف ،یخیرات راثآ هب تراسخ داجیا و یتسیز طیحم یاادیدهت 

T10 212/2 7 272/2 راغ زا جراخ و لخاد یاااضف یرادهگن تهج مزن هجدوب  یصخت مدع 

T11 212/2 7 272/2 هتشذگ هب تبسن هقطنم نیا رد نارگشدرگ دورو اب یعامتجا تافلخت دایدزا 
 31/9 - 6 عمج 

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

  لوددج ) یجرادخ لماوع سیرتام لک ینزو زایتما و (9 لودج) یلخاد لماوع سیرتام لک ینزو زایتما هلحرم نیا رد
 یلخاد لماوع سیرتام یبایزرا لودج رب انب .مینک یم میسرت یجراخ یلخاد سیرتام لودج رد و هدرک جارختسا ار (1
(IFE)، یجراخ سیرتام لک نزو هرمن و 10/9 اب ربارب هدمآ تسدب لک نزو هرمن (EFE) سپدس ،تدسا 31/9 اب ربارب   
 .داد ناشن 9 لکش رد ام هب لماوع یمامت هب هجوت اب ار هدیدپ تیعقوم ات مینک یم مسر Y و X روحم رد ار اا نآ
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 شاوژپ یاا هتفای :عبنم وتفرک تیاس یرگشدرگ هعسوت هنیهب یژتارتسا :(3) لکش

 -     یمجادهت تدیعقوم رد هدعلاطم درودم هدقطنم رد یرگشدرگ نیمز تیعضو ،9 لکش زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
   نیدمز ردما رد دوجوم یاا تصرف و وتفرک راغ هدودحم دوجوم یاا لیسناتپ و اا یدنمناوت زا دیاب و دراد رارق یتباقر
      تدسد ییافوکدش و ددشر هدب هدقطنم نیا یرگشدرگ تیریدم رما رد میناوتب ات درک هدافتسا نسحا وحن هب یرگشدرگ
 .تفای
 هقطنم یرگشدرگ نیمز هعسوت یاهراکهار و اهدربهار هئارا
    ادب ادادرباار زا یدخرب لمع نایرج رد هتبلا .دروآ یم ماارف ار درباار ای باختنا راهچ نیودت ناکما SWOT سیرتام
 .دنیآ  رد ارجا هب رگیدکی اب گنااما و نامز ما روط هب ای و هتشاد یناشوپ ما تسا نکمم رگیدکی
 :(توق طاقن زا هدافتسا اب اه تصرف زا یرادرب هرهب رثکادح) SO ای یمجاهت -یتباقر یاه یژتارتسا
    تدصرف ندردک مااردف ،(31/2  ) نوزودم زادیتما نیرت شیب بسک اب یناتسمز یاا شزرو و ییامیپ هوک دعتسم تاعافترا
  هدب (707/2  ) زادیتما بدسک اب ناگدننکدیدزاب یارب بسانم ییانشور نیمأت و یزادرپرون و نینکاس یارب بسانم یلغش
  یادا       هدبذاج هکبدش رد یردیگرارق هاردما هدب هدقطنم حطس رد هنومن یسانش نیمز راتخاس و توق طاقن نیرترب ناونع
    رادغ یتبادقر یادا    تدیزم ناودنع هدب هک دنشاب یم اا تصرف نیرتهب 270/2 نوزوم زایتما اب ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ
   .تدسا هدودمن ماارف هقطنم یرگشدرگ نیمز هعسوت یارب ار یبسانم رتسب ،هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد وتفرک
 (SO ) یتبادقر یژتارتسا ،1 و 9 لوادج زا لصاح لماوع نوزوم زایتما و SWOT لدم لیلحت زا لصاح جیاتن ساسارب
 .ددرگ یم هئارا 0 لودج حرش هب

 وتفرک تیاس رد یتباقر یاه یژتارتسا :(5) لودج
 اا تصرف ،اا توق SO ای یمجاهت یتباقر یاادرباار
 S7، O10 هقطنم اب قباطم یخیرات یگنارف یرگشدرگ یاا هبذاج و یشزرو تاناکما هعسوت
   یاردب یراذدگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا و یلم راثآ ناونع هب راغ تبث غیلبت
 هعسوت

S11، O9 

 S5، O2 اا نآ یزاسهب و یتالصاوم یاا هداج هب راغ بسانم یسرتسد
    شوردف ادب هدقطنم     مدردم لغادشم رد عودنت دادجیا و لاس ضرع رد نارگشدرگ نزاوتم عیزوت
 یلحم تنوصحم

S1، S2، O6 

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم
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 (دوجوم توق طاقن زا هدافتسا اب تادیدهت یلامتحا راثآ شهاک) ST ای عونت یاه یژتارتسا
  دودجوم تادیدهت زا یشان تارثا ،هدیدپ ینورد توق طاقن ندرب راک هب و هجوت اب ات تسا نآ رب یعس ،عونت درباار رد
  یادا    هاگدشیامن یرازدگرب یاردب وتفرک ناتساد بسانم طیارش راغ توق طاقن هلمج زا .داد شااک ار جراخ طیحم رد
     یلادحرد ندیا ادما ددشاب یم (332/2) خیرات و نیمز مولع یملع یاا هبنج زا راغ طیحم یدنمشزرا ،(76/2) داهن مدرم
   هعدسوت یادا    هدمانرب رد ناتدسا حطدس رد یرگشدرگ تعنص هاگیاج ندوب مهبم و گنر مک لیبق زا یتادیدهت هک تسا
 و (707/2 ) یتدسیز   طیدحم یادا   یبادیزرا نوددب یمسیروتوئژ یاا تیلاعف ماجنا ،(707/2) روشک یعامتجا -یداصتقا
      مادمت ادت تدسا هددش بدجوم (026/2 ) یدعیبط و یگنارف ،یخیرات راثآ هب تراسخ داجیا و یتسیز طیحم یاادیدهت
  لمادش ،هعلاطم دروم هدودحم رد (ST) یشخب عونت یاا یژتارتسا بیترت نیدب .دوشن هتفرگ راک هب هقطنم یاا لیسناتپ
 .ددرگ یم 1 لودج رد روکذم دراوم

 وتفرک تیاس رد عونت یاه یژتارتسا .(1) لودج
 اا دیدهت ،اا توق ST ای عونت یاادرباار

 S4، T9 یخیرات راثآ و یعیبط طیحم زا تظافح یارب نارگشدرگ و هقطنم مدرم هب شزومآ

 S4، S11، T2، T8 ناراذگ هیامرس و ننوئسم هب نآ تیماا و هقطنم یرگشدرگ نیمز یاا ناوت یفرعم

 S7، T7 یرگشدرگ تامدخ هئارا رد عونت داجیا

 S2، T4 نایئاتسور یارب یرشدرگ اب میقتسمریغ و میقتسم لاغتشا

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 (اه تصرف زا هدافتسا روظنم هب اه فعض رب هبلغ) WO ای یرگنزاب دربهار
  یلدصا فدا .دنوش یم نیودت یلخاد فعض طاقن و یطیحم یاا تصرف هب هجوت اب هک دنتسا ییاادرباار ،دراوم نیا
   هدنیمز ندیا رد  .ددشاب  یدم یلخاد یاا فعض ناربج یارب یطیحم یاا تصرف زا یرادرب هرهب ،اادرباار زا هتسد نیا زا
    فدلتخم یااددحاو نیدب رد  ددحاو نیب رد یراک لخادت و یزاوم ،(212/2) نینکاس تکراشم مدع دننام ییاا فعض
    ردنا و گدنارف جیوردت لثم ییاا تصرف نتفرگ رظن رد اب هک دراد دوجو ،(312/2) راغ هب طوبرم روما یدصت تهج
 ر   دثا تددش زا ناودت  یدم (726/2) یخیرات و یتسیز طیحم یاا هنیجنگ زا تظفاحم تهج یتلود مزع و (026/2) یموب
 .دومن مک اا نآ

 وتفرک تیاس رد یرگنزاب یاه یژتارتسا :(7) لودج
 اا تصرف ،اا فعض WO ای یرگنزاب یاادرباار

 O9، O11، W5 یرگشدرگ فاداا دربشیپ تهج ینامزاس نورد و مجسنم یگنااما

 O1، O8، W10، W11 نارگشدرگ هب دوخ رنا و گنارف جیورت تهج نینکاس نیب هقالع داجیا
 O7، O9، W3 هقطنم کی رد یرگشدرگ تعنص قنور نساحم اب نیلوئسم ندرک اناشآ

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 (دوجوم فعض طاقن هب هجوت اب تادیدهت زا زیهرپ) WT ای یعفادت دربهار
      طادقن یاراد مدا متدسیس هدک دراد دودجو طیارش نیرتدب ،نآ رد هک دنتسا ییاادرباار ،WT یاادرباار عومجم رد
   یژتارتدسا ،ردت  شیدب یریذپ بیسآ شااک یارب دیاب اذل .دشاب یم هرهب یب زین یجراخ یاا تصرف زا ما و تسا فعض
 - یدادصتقا تکراشم رد نکاس تیعمج هزیگنا فعض هب ناوت یم هقطنم نیا یاا فعض هدمع زا .دومن لابند ار یعفادت
   هدجوت مددع و (117/2 ) هدقطنم رد    یرگدشدرگ دادصتقا هدب نیلوئسم یفاک هجوت مدع ،(707/2) اااتسور رد یعامتجا
  یادا     هدوددحم رد یتامددخ یااادضف دودبمک یفرط زا .دومن هراشا (797/2) ااراغ زا یملع هدافتسا هب ناگدننکدیدزاب
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         یوردین دودبمک ردثا رد نارگدشدرگ هدب حیحدص ردیغ یادا  ییادمناار هئارا و بسانمان دروخرب و (026/2) یرگشدرگ
 تیماا .دشاب یم هقطنم نیا رد یرگشدرگ نیمز هلوقم هعسوت تهج هدننکدیدهت مهم لماوع زا زین (026/2)  صختم
  نارگدشدرگ اب دروخرب هنیمز رد مدرم شزومآ و یرگشدرگ هنیمز رد نابزیم هعماج یمومع یااگآ حطس شیازفا هلئسم
  نارگدشدرگ  بذدج  هدجیتن رد و  نارگدشدرگ تیاضر حطس شیازفا و نامهیم و نابزیم هعماج تالماعت دوبهب تهج رد
 :دوش یم هئارا 3 لودج ،قوف تاکن هب هجوت اب .دشاب یم یرگشدرگ ثحابم رد دیکأت دروم تاکن زا هراوما ،رت شیب

 وتفرک تیاس رد یعفادت یاه یژتارتسا :(8) لودج
 اا دیدهت ،اا فعض WT ای یعفادت یاادرباار

 W9، T6 یرگشدرگ یاارازاب هعسوت رد هب مدرم قیوشت و یزاس هنیمز

 W12، W7، T5 یاافر و یتماقا تاناکما و تیفیک اب یاا تخاسریز هب هقطنم زیهجت یارب یتلود هجدوب  یصخت

 W2، W4، T6 فلتخم قرط هب نارگشدرگ اب دروخرب هوحن شزومآ هب هژیو هجوت

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 FASSOULAS لدم یفرعم
 رد ناراکما و سالیساف طسوت شور نیا .دشاب یم شاوژپ نیا رد هدافتسا دروم یبایزرا شور نیمود ،سالیساف شور
    ندیا رد هددش فدیرعت یاا شزرا و اارایعم .دش هدافتسا نانوی روشک رد کراپوئژ نیدنچ یارب و یحارط 6627 لاس
  ندیا .دشاب یم هدافتسا لیسناتپ و یداصتقا ،یتخانشابیز ،یگنارف ،یتظافح و یکیژولوکا ،یملع یاا شزرا لماش لدم
 .(62 ،9396 ،یراوزبس یبابرا) دراد دیکأت هدیدپ زا یتظافح درکیور رب رت شیب شور

 سالیساف یبایزرا شور رد حرطم یاهشزرا :(3) لودج
 یملع یاا شزرا

 6 02/2 0/2 07/2 2  خاش

 یلحم بوکشا دایز عاونا خیرات یایوگ عون ود زا شیب خیرات یایوگ عون کی طقف خیرات یایوگ یسانش نیمز خیرات
   بوکدددشا لدددک یادددیوگ
 هقطنم یسانش نیمز

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین ندوب رگنایامن

 دصرد 02 زا رت شیب دصرد 02 دصرد 20 دصرد 07 دصرد 0 زا رت شیب یکیژولوفروموئژ عونت

 درف هب رصحنم هنومن 9 ات 6 نیب 0 زا رت مک و 9 زا رت شیب هنومن 2 زا رت مک و 0 زا رت شیب هنومن 2 زا رت شیب یبای مک

 ملاس و هدروخن تسد یئزج و مک بیرخت طسوتم بیرخت هدش بیرخت ًاادیدش لماک بیرخت هب کیدزن یگچراپکی و یگدروخن تسد

 یکیژولوکا شزرا

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین یکیژولوکا ریثأت

 ًاالماک اا شخب رت شیب رد دراد دوجو یصاخ طاقن رد هدش داجیا تیدودحم درادن دوجو یتظافح تظفاحم تیعضو

 یگنارف شزرا

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین راتفر و موسر و بادآ
 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین یخیرات

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین یباذم

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین رنا و گنارف

 ییابیز شزرا

 دید هطقن 1 زا رت شیب دید هطقن 9 دید هطقن 7 دید هطقن 6 تسین یندید طاقن ادعت

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین زادنا مشچ فالتخا

 یداصتقا شزرا

 رفن 22202 زا شیب رفن 22220 زا شیب رفن 22227 زا شیب رفن 2220 زا شیب رفن 2220 زا رت مک نارگشدرگ دادعت

 یللملا نیب یا هیحان یا هقطنم یلحم تسین تیباذج حطس

 یللملا نیب یتلایا یا هقطنم یلحم تسین یرادا تظفاحم
 هدافتسا لیسناتپ شزرا

 تسین فیعض طسوتم دیدش دیدش رایسب هدافتسا تدش

 تسین مک طسوتم ناب ناب رایسب اا بیسآ

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین تمواقم هجرد

 رهش و هارگرزب هب کیدزن یا هقطنم هداج هب کیدزن یلحم هتلافسآ هار هب کیدزن هداج هب کیدزن ور هدایپ ریسم هب کیدزن یسرتسد

 ناب رایسب ناب طسوتم مک تسین لوبق لباق تارییغت
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  و یدسانش          نیدمز ثدحابم ظادحل زا رادغ ندیا ،ددش هرادشا نآ هدب لدبق رد هک روطناما ،یملع یاا شزرا اب هطبار رد
  یبودسر - ینادشفشتآ  هدرتدسگ یاادحاو و نیمرپ یبوسر یاادحاو یور عقاو رد .تسا ینغ رایسب یکیژولوفروموئژ
  یادا هرد  ،شیادسرف  ردثا رد  هدک  تدسا هدنام یاج رب نسوتسیئلپ - نسویلپ یاا هتشابنا ،وتفرک راغ هدودحم رد ،هساترک
  هددش  نادیامن ،( مدق  دنزادس) نسویم یاا کاآ گنس هلمج زا ،اا نآ ریز رت نهک یاا گنس و هدش رادیدپ اا نآ رد یفرژ
  تابودسر  طدسوت  هددمع  رودط  هدب هک دوش یم هدید یمیالم یژولوفروم ،هقطنم تاعافترا و اا یگتسجرب نیب رد .تسا
  ضودع رد و هتشادن یژولوفروم نیا رب ینادنچ ریثأت یکینوتکت یاادادخر هک دسر یم رظن هب و هدش هدیشوپ یرنرتاوک
 .(77 ،3396 ،ناراکما و یناخرت) تسا اا نومنخر یسانش گنس تشرس و یا هیحان یاا تخاس ریثأت تحت تدش هب
  هدرتدسگ نآ رد رنرتاوک ات نیمرپ یاادحاو و هتشاد یا هدرتسگ ینس هدودحم ،راغ فارطا هقطنم یسانش هنیچ یاادحاو 
 شزرا .دشاب یم طسوتم بیرخت یاراد زین نآ یگچراپکی و یگدروخن تسد .(97 ،3396 ،ناراکما و یناخرت) دنا هدش
      ترودص نآ ادب هدطبار رد (تدظافح هدلوقم) صاخ روطب یکدنا یاا تیدودحم و هدوب طسوتم دح رد نآ یکیژولوکا
 ار نآ نورد لیلد نیما هب و هتشاد تنوکس ناکم نیا رد ناسنا ،نآ زا شیپ و یخیرات فلتخم یاا هرود رد .تسا هتفرگ
  راردق  رظنددم  زادس  تدسد –  یدعیبط  ردثا  کدی  ناودنع هب هزورما وتفرک راغ نیاربانب و هداد رییغت دوخ یاازاین هب هجوت اب
 زا  ددیاب نآ  فدلتخم  یادا  تمدسق زا  یدضعب  نددید  یاردب و دراد دوجو بآ راغ ینورد یاا تمسق یخرب رد .دریگ یم
         ،هدقطنم ندودب یناتدساوک هدب هدجوت ادب و تدسا رایدسب راغ دوخ و هقطنم یندید طاقن .درک هدافتسا کچوک یاا قیاق
  یدکی ناونع هب هدیدپ نیا و تسا یا هیحان روطب راغ نیا تیباذج .دوش یمن هدااشم نآ رد یصاخ زادنا مشچ فالتخا
       تدظافح هدب زادین و دنتدسا سادسح بدیرخت ربارب رد رایسب ااراغ یلک روطب .تسا هدیسر تبث هب ناریا یلم راثآ زا
   ردا تازادیتما .دنک ادیپ شیازفا زین نآ یتظافح تاناکما ،رگشدرگ دادعت شیازفا اب بسانتم تسا مزن و دنراد یا هژیو
 .دوش یم هئارا 26 لودج تروص هب یریگ میمصت تهج شخب

 وتفرک راغ یارب سالیساف یبایزرا شور رد حرطم یاهشزرا :(01) لودج
 یکیژولوکا شزرا یملع یاا شزرا
 شزرا نازیم تیعضو شزرا /رایعم شزرا نازیم تیعضو شزرا /رایعم

 0/2 طسوتم یکیژولوکا ریثأت 02/2 یلحم بوکشا یسانش نیمز خیرات

 0/2 صاخ طاقن رد تظفاحم تیعضو 0/2 طسوتم ندوب رگنایامن

 - - - 02/2 دصرد 02 یکیژولوفروموئژ عونت

 - - - 0/2 0 زا رت مک و 9 زا رت شیب یبای مک

 - - - 0/2 طسوتم بیرخت یگچراپکی و یگدروخن تسد

 ییابیز شزرا یگنارف شزرا

 شزرا نازیم تیعضو شزرا /رایعم شزرا نازیم تیعضو شزرا /رایعم

 02/2 هطقن 9 یندید طاقن ادعت 0/2 طسوتم راتفر و موسر و بادآ
 07/2 مک زادنا مشچ فالتخا 0/2 طسوتم یخیرات

 - - - 07/2 مک یباذم

 - - - 0/2 طسوتم رنا و گنارف

 هدافتسا لیسناتپ شزرا یداصتقا شزرا

 شزرا نازیم تیعضو شزرا /رایعم شزرا نازیم تیعضو شزرا /رایعم

 0/2 طسوتم هدافتسا تدش 07/2 رفن 2220 زا شیب نارگشدرگ دادعت

 07/2 ناب اا بیسآ 02/2 یا هیحان تیباذج حطس

 07/2 مک تمواقم هجرد 0/2 یا هقطنم یرادا تظفاحم

 0/2 یلحم هتلافسآ هب کیدزن یسرتسد - - -
 0/2 طسوتم لوبق لباق تارییغت - - -

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم
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 .تسا هدش هئارا وتفرک راغ تیاس دروم رد یسانشراک تارظن طسوت ناب تازایتما هک تسا رکذ هب مزن

 
 سالیساف شور رد شزرا ره هدش بسک تازایتما عومجم :(4) لکش

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

   ندیا یدملع یاا شزرا ،سالیساف لدم رد یسررب دروم یاا شزرا نیب رد هک دوش یم  خشم قوف لکش هب هجوت اب
   هدنیمز ندیا رد یملع تاعلاطم عوضوم هب یدایز هجوت تسا مزن و تسا رتناب رایسب اا شزرا ریاس اب هسیاقم رد راغ
        شزرا لدماع زا ددعب .تخادس هادگآ رادغ ندیا یژودلوفروموئژ و یسانش نیمز تیعضو زا ار نارگشدرگ و دوش ماجنا
   ظادحل زا عودمجم رد هک داد یم ناشن عوضوم نیا و دومن بسک ار یهجوت لباق رادقم هدافتسا لیسناتپ شزرا ،یملع
    ندیا رد رگدشدرگ ردت  شیدب بذج فدا هک یتروص رد یلو دراد یبسانم طیارش هعومجم نیا ،اا تختاس ریز ثحابم
 .دبای شااک زین اا بیسآ رادقم و هتفای شیازفا تمواقم هجرد نوچما یلماوع ات تسا مزن دشاب هقطنم
 یریگ هجیتن
  هدک  یرگدشدرگ  عودن  ندیا . تدسا ییایفارغج یرگشدرگ ای یرگشدرگ نیمز ،یرگشدرگ یاا هخاش نیرتدیدج زا یکی
 یاازادنا مشچ و اا تیاسوئژ یور ،دور یم رامش هب رادیاپ یرگشدرگ زا یلکش و یعیبط قطانم یرگشدرگ زا یا هخاش
  یادا لیسناتپ یسررب یارب سالیساف یبایزرا شور و SWOT لدم زا رضاح شاوژپ رد .دراد دیکأت یکیژولوفروموئژ
   ،ودتفرک رادغ تیاس داد ناشن شاوژپ زا لصاح جیاتن .تسا هدش ماجنا ناتسدرک ناتسا رد عقاو وتفرک راغ یرگشدرگ
 طاقن اما دوش یراذگ هیامرس نآ یور دیاب هک دراد یناتسمز یاا شزرو و ییامیپاوک دعتسم تاعافترا لثم یتوق طاقن
     هدقطنم ندیا رد زدین ادا  تخادسریز ندوب بسانمان و تکراشم یارب اااتسور نینکاس هزیگنا فعض لثم یساسا فعض
  داادش ،یرگشدرگ تانسحم ریاس و یداصتقا عفانم زا نیلوئسم ندرک هاگآ و مدرم شزومآ اب ناوت یم هک دوش یم هدید
   و یخیرادت و یدسانش  نیدمز  لئادسم   ددننام یدملع ثحابم ظاحل زا ییاا تصرف تیاسوئژ نیا رد .دوب اا نآ یراکما
    ندیا هدک دراد دودجو (زقس ناتسرهش) ناتسا یرگشدرگ هبذاج هکبش هب نآ یکیدزن دننام ییایفارغج تیعقوم نینچما
     ،یدسانشراک ردظن سادسارب .ددشاب هتشاد رگشدرگ بذج رد ییازسب شقن دناوت یم یملع و حیحص تیریدم اب لماوع
     یبادیزرا نوددب یمدسیروتوئژ یادا   تدیلاعف مادجنا ،ناتسا حطس رد یرگشدرگ تعنص ندوب گنر مک نوچما یلماوع
  رد .ددنور یم رامش هب تادیدهت نیرت مهم زا ،راغ یتظافح تازیهجت ندوبن ملاس تیاهن رد و راغ فارطا طیحم بسانم
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  ادب ربارب سیرتام نیا هدمآ تسدب لک نزو هرمن ،(IFE) یلخاد لماوع سیرتام یبایزرا لودج یسررب ساسارب تیاهن
   یدردباار ددش  خشم دادعا نیا هب هجوت اب و دشاب یم 31/9 اب ربارب (EFE) یجراخ سیرتام لک نزو هرمن و 10/9
   مزن هدک تدسا ینعم نیدب درباار نیا .دشاب یم یتباقر /یمجاهت درباار ،دوش ذاختا تیاسوئژ نیا یارب تسا مزن هک
       و یدشزرو تادناکما هعدسوت لدثم یتاماددقاات دودش  یدم دا  هندشیپ ،هدقطنم مسیروت تعنص قنور و هعسوت یارب تسا
        هزدیگنا شیازدفا تدهج) یدلم رادثآ ناودنع هدب راغ تبث غیلبت ،هقطنم اب قباطم یخیرات یگنارف یرگشدرگ یاا هبذاج
   بدسانم یدسرتسد ،هعسوت یارب یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا و (راغ زا دیدزاب یارب نارگشدرگ
  مدردم لغاشم رد عونت داجیا و لاس ضرع رد نارگشدرگ نزاوتم عیزوت و اا نآ یزاسهب و یتالصاوم یاا هداج هب راغ
 تازایتما و تفرگ رارق یسررب دروم شزرا شش سالیساف شور رد .دوش یتایلمع یلحم تنوصحم شورف اب هقطنم
  یردت    شیدب تدیماا هدجرد زا ، ادا شزرا ریاس هب تبسن راغ نیا یملع شزرا هک داد ناشن شزرا را یارب هدش بسک
           یاردب یدصوصخ شدخب هزدیگنا شیازدفا و رادغ ندودب یدلم رادثآ غدیلبت درباار رد لاثم یارب دیاب و تسا رادروخرب
      قدبط ردب .تدسا هدجوت لدباق رایسب زین راغ یگنارف شزرا ،راغ ندوب یخیرات هب هجوت اب .دوش هدافتسا یراذگ هیامرس
      هدب هدجوت ،رادغ یدملع ثدحابم دروم رد ییاا هچباتک راشتنا هلمج زا ییاا تیلاعف ات دوش یم داهنشیپ شور نیا جیاتن
  ناودت     یدم عودمجم رد .دردیگ ترودص راغ فارطا هیحان یتسیز عونت ظفح یارب شالت و راغ فارطا طیحم یزاسابیز
 زا   یدضتقم رودط   هدب تدسا رتهب ،SWOT لدم زا هدش حرطم یاادرباار ذاختا یارب تسا مزن هک تشاد راهظا نینچ
 .دومن هدافتسا راغ یگنارف و یخیرات یاا یگژیو
 عبانم
       ،ارحدص تارادشتنا ،مدسیروت هعدسوت رد یدردباار یزدیر همانرب دنیآرف و لوصا .6396 .یلع ،داشلد و دومحم ،ییایض ،یسیع ،هداز میااربا

 .دهشم
  ناتدسرهش رد دنبرد بارس :یدروم هعلاطم) رادیاپ هعسوت رد مسیروتوئژ یاا تیلباق و اا یدنمناوت یبایزرا .9396 .هدازآ ،یراوزبس یبابرا

 .01-13 :(17)2 .یعیبط یایفارغج .(هنحص
  یادا لدم قیرط زا اا نآ یبایزرا و (ANP) یا هکبش لیلحت دنیآرف اب یرشدرگ هنیهب یاا تیاسوفروموئژ یبای ناکم .6396 .نسح ،یجورا

    هاگدشناد ،مدسیروت یزدیر   هدمانرب و ادیفارغج هتشر رد دشرا یسانشراک همان نایاپ .(سبط ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یتسیروتوفروموئژ
 .نارهت
 یرهش یرگشدرگ رد یطیحم نالک لماوع هیاس رد یاوژپدرباار .9396 .اضر ،ینوناک ،اضر ریما ،ریسمرگ نایرواخ ،نسح ،هداز لیعامسا

 .26-99 :(6)6 ،یرهش یرگشدرگ ،(دزی رهش یرگشدرگ هعسوت :یدروم هنومن) یفیک و یمک یاا لدم زا هدافتسا اب
      یدلم شیادما ،رگدشدرگ شیادسآ و یرگدشدرگ میلقا میوقت .7396 .دیمح ،ردقلاوذ ،دیحوت ،روپ میحر ،مارهب ،یلنیز ،میرم ،یبیطخ یتایب

 .نادما .رادیاپ تسیز طیحم و ایفارغج ،یرگشدرگ
 .نارهت ،تمس تاراشتنا .(میاافم و تیاام) یرگشدرگ .3396 .یدهم ،ییاقس ،نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
        ددحاو عبادنم و نیدمز .مدسیروتوئژ هاگددید زا ودتفرک یخیرادت راغ یسررب .3396 .روصنم ،رف یردب و ادن ،دنوراهب ،رناسدمحم ،یناخرت

 .36-37 :(6)9 ،ناجیان
 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،مسیروتوئژ .2396 .مارهب ،ردص ییوکن و دازهب ،ولیلع جاح
 .00-61 ،37 .ییایفارغج یاضف هلجم .ناریا مسیروتوکا هعسوت یاا تصرف و اا شلاچ .3396 .رغصا ،یبارض ؛اضردیمح ،بسن یناشخر
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 :(76)9    ،یرگدشدرگ یادضف .رددصیلع یبآ راغ مسیروتوئژ هعسوت یارب بسانم یاادرباار .9396 .یدهم ،یجئاوحلا باب ،یداا ،یمتسر
92-20. 
   نیدنکت زا هدافتدسا اب رادیاپ هعسوت یاتسار رد زاریش رهش رد یرگشدرگ تیعضو یسررب .7396 .ملسم ،یریشمش ،.نیسح دمحم ،ییارس

SWOT. 31-33 ،31 ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج. 
      ادب هدیمورا ددنب یتدسیروتوکا ددصقم رد یرگشدرگ یاا تخاسریز رب یلیلحت .9396 .یسیع ،یراهب و رابج ،لصا هدازیلع ،.رغصا ،یبارض
 .226-267 :(31)36 ،یزیر همانرب و ایفارغج ،SWOT شور زا هدافتسا
 .(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج .(SWOT لدم زا یری هرهب اب) مشق رهش رادیاپ هعسوت رد مسیروتوکا هاگیاج .(0396) .هلارصن ،رابت حالف

2(6): 71-37. 
  بادنیم ناتسرهش یاا بنات یطیحم یاادیدهت و اا تیفرظ ییاسانش ،0396 ،اضردمحم ،ییاضر ،یلع ،یگنازروگ یرکاذ ،لوسر ،یودهم

 .316-216 :(6)2 .(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج ،SWOT و EP یاا لدم زا هدافتسا اب مسیروتوکا هعسوت و تیریدم روظنم هب
   ،ننوهدس یدبآ راغ مسیروتوئژ هعسوت یارب بسانم یاادرباار .7396 .دنمام ،رظن شوخ و ترصن ،نیسوا یدارم ،هلا تیادا دیس ،یرون

 .90-31 :(26)0 ،یا هقطنم و یرهش یاا شاوژپ و تاعلاطم
Brahmantyo, B., and Bachtiar, T. 2009. Bandung Basin Geo-tourism in Indonesia. HAGI-IAGI Joint 

Convention Medan, 28 – 31 October. 
Ceballos-Lascurain, H. 1996. Tourism, Ecotourism and Protected Areas. Gland, Switzerland: IUCN. 

The World Conservation Union. 
Comino, E., Ferretti, V. 2016. Indicators-based spatial SWOT analysis: Supporting the strategic 

planning and management of complex territorial systems, Ecological Indicators, 60, 1104-1117. 
Das, M., and Chatterjee, B. 2015. Ecotourism: A panacea or a predicament? Tourism Management 

Perspectives, 14, 3-16. 
Fassoulas, C., Paragamian, K and Iliopoulos, G. 2007. Identification and Assessment of Cretan 

Geotopes; Bulletin of Geological Society of Greece, Proceedings of The 11 International Congress 
Athens. 

Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiaani, P., Azadi, H. 2015. Ecotourism sustainable development 
strategies using SWOT and QSPM model: A case study of Kaji Namakzar Wetland, South 
Khorasan Province, Iran. Tourism management Prospectives. 16, 290-297. 

Holden, A. 2007. Environment and tourism. Routledge introductions to environment series, 111. 
Jalani, J. O. 2012. Local people's perception on the impacts and importance of ecotourism in Sabang, 

Palawan, Philippines. Procedia Social and Behavioral Sciences, 57, 247-254. 
Kajanus, M., Kangas, J., Kurttila, M. 2004. The Use of Value Focused Thinking and the ‘WOT 

Hybrid Method in Tourism Management. Journal of Tourism Management, 25, 499-506. 
Liu, T., McConkey, B., Ma, Z., Lio, Z., Li, X., Cheng, L. 2011. Strengths, Weakness, Opportunities 

and Threats Analysis of Bioenergy Production on Marginal Land. Energy Procedia. Pp 2378-2386. 
Reihanian, A., Binti Mahmood, N.Z., Kahrom, E., Hin, T.W. 2012. Sustainable tourism development 

strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. Tourism Management Perspectives, 4, 
223-228. 

Swarbrooke, J. 1999. Sustainable Tourism Management, New York, Cobi. 
Tefler, D.j., Sharply, R. 2008. Tourism and development in the developing world. Routledge 

Publication. London. 
Tsaur, S. H., Chiang Lin, Y., Hui Lin, J. 2012. Evaluating ecotourism sustainability from the 

integrated Perspective of Resource, Community and Tourism. Tourism Management, 27, 640 – 
653. 

United Nation of World Tourism Organization. 2007. An introduction to destination 
Management,World tourism organization. 

United Nation of World Tourism Organization. 2010. Annual report for world Tourism 
Organization,WWW.UNWTO.org/facts/eng/baro meter/htm. P.2. 

United Nation of World Tourism Organization. 2013. " International Tourism to Continue Robust 
Growth". ]on line[http://www.unwto.org Available (2/10/2013). 


