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 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد

 05/51/1390 :شریذپ خیرات 00/11/3390 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
  اهب اسانتم یرحشدرگ تعنگ یاهیگدیییپ و داعبا  ونت.ددرگیم بوسحم ایند تعنگ نیرتهدیییپونیرتگرزب ناونع هب یرحشدرگ
       اهسک و لغهش داهجیا قهیرط زا یرحهشدرگ .دهبلطیم یرحشدرگ تیریدم و یزیرهمانرب ترج یاهژیو یاههنیمز،ییایفارغج قطانم
   یاهررهش ناهیم رد . دهیامن      ره م هعهسوت یدهیلک رهگانع زا یکی ناونع هب دراد ار یرحشدرگ دادعتسا هک ار یقطانم دناوتیم دمآرد
-یم رامش هب روشک زراب یاهررش زا اه نآ رد  ونت زین و اه هبذاج ناوارف رامش ،یخیرات تمدت ابس هب دابآ مرخ ررش ،روشک ولتخم
،  رهاهطاباب هرهبقم ،ا ردیسازریمرازاب،ک فالا کلف هعلت اب ترواجم هلمجزا یددعتم یخیرات راثآ نتشاد ابس هب رهاطاباب هلحم .دیآ
    .دراد ار یرحهشدرگ زا یهمرم اه ت هب لیدبت یارب ار یدایز یاه تیلبات ... و پگ مامح ،پگ نادیم ،یشاب مامح ،یخیراتهناخدنا
 . دهشابیم (رهاطاباب هلحم) دابآمرخ یخیرات تفاب یرحشدرگ تعنگ هعسوت یاه تیلبات یبایزرا و لیلحت ،قیقحت نیا یلگا تده اذل
   لدهم رد هدهمآ  تهسد   ههب  یاهتن .دشابیم یدربراک -یشهوژپ تاقیقحت  ون زا و یلیلحت – یفیگوت ،ر اح شهوژپ رد قیقحت شور
 و (532/0)  ایره    اهب اههتخاسریز ،(656/0) ایر  اب یحنهرف -یخیرات یاه هبذاج هک دهد یم ناشن AHP یبتارم هلسلس لیلحت
-تیرتام یبایزرا زا لگاح  یاتن .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هرمن نیرتالاب تیمها ایترت هب (652/0) ایر  اب تامدخ و ت یرست

SWOT هب طوبرم هدمآ تسد هب ددع نیرت گرزب هک دهدیم ناشن os یژتارتهسا"   دهیاب ههک دهشاب یم هحورپ توت و تگرف طاقن هک  
  دوهجوم ی اهه  تهگرف    زا توهت طاهقن زا یرهیگ هررب اب دیاب هک دشابیم {رثکادح -رثکادح }osیژتاژتسانیارد،دوش ذاختا" یمجارت
 .درک ار هدافتسا تیارن

 
 .رهاطاباب هلحم ،دابآ مرخ ،یخیرات تفاب ،یرگشدرگ تعنص ،هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   زا یوکی ناوونع  هوب دراد ار یرگشدرگ دادعتسا هک ار یقطانم دناوتیم دمآرد بسک و لغش داجیا قیرط زا یرگشدرگ
     کوسیر و هدوش یداوصتقا یاوه تیلاعف رد عونت داجیا هب رجنم تعنص نیا هکار  دیامن حرلم هعسوت یدیلک رصانع
و (یجراوخ  توسیروت)   یدرگناوهج دوعب ود رد دوناوت یوم یرگشدرگ .دهدیم شهاک ار یلوصحم کت داصتقا زا یشان
     ار هعوسوت و دوشر یاوبجوم دوناوت  یوم تعنص نیا یروآزرا لوا شخب رد ؛دشاب حرلم(یلخاد تسیروت)یدرگناریا
 یلم نوزوم هعسوت ًااتیاهن و یاهقلنم ،یلحم داصتقا ردالاکولوپ نایرج تعرس دیدشت اب  ود شخب رد و دیامن مهارف
   یتاویلام یاوهتفایرد ،دمآرد بسک ،لاغتشا داجیا یارب یدیدج عبنم ناونع هب یرگشدرگ شقن.دیامن افیا یمهم شقن
   یاوعلالم رد ،دووشیم عیانص ریاس تیوقت و دشر بجوم هک یعامتجا یاه تخاسریز تیوقت و یزرا  ذج ،رتشیب
 یاهتیلاعف  راه  شخب ناونع هب یرگشدرگ یاهتیلاعف هزورما.(1190:0،یمظاک) تسا هتفرگرارق دییأت دروم ددعتم
  ناوونع  هوب 1515  لاوس رد دننک یم ینیبشیپ ناسانشراک و دوشیم  وسحم یامدخوتعنص ،یزرواشک زا سپ ناسنا
 زا عقاورد .(4190،هانپ میرک) دنربیم  ان یئرمان یارداص ناونع هب نآ زا هکیروطهب ،دیآرد ناهج تعنص نیرتروآدوس
 و  یویاز  لاغتوشا قیرط زا یا هعسوت یاهتیلاعف تیوقت و ینارحب یاهداصتقا کیرحت یارب یرازبا ناونع هب یرگشدرگ
  و شوقن ،ایند یتامدخ تعنص نیرت درزب ناونع هب یرگشدرگ.(Abby&Geffrey,2006) دوشیم هدافتسا دمآرد بسک
   هتخانوش یبووخ هب یرگشدرگ اب طبترم یاههنیمز و داعبا هک یماگنه .دراد ییایفارغج قطانم هعسوت رد یاه یو هاگیاج
-. دوش دهاوخ یط یرت  وللم ییارجا و یملع یاه اگ ییایفارغج قطانم یعقاو هعسوت تهج رد نیقی روط هب ،ددرگ
-رصحنم و عونتم یرگشدرگ یاهلیسناتپ یاراد یاهقلنم هک دیامنیم ادیپ یرتینیع و رتشیب دومن ینامز تیعضو نیا
  ،یرگوشدرگ نوگاونوگ یاوه لیوسناتپو اوه ناووت    یوملع تخانوش دونمزاین هوقلنم ره رد یرگشدرگ هعسوت ،دشاب درفهب
-  هومانرب و ناونآ تماقا لوط رد نارفاسم یالکشمولئاسم،یتعنص،یداصتقا،یکیژولوکا،یگنهرف،یعامتجا یاه یگ یو
  روما رد  نآ یاوه    تیدودوحم زا یهاوگآ اوب هارومه  ،هوقلنم ره یناسنا و یعیبط یاهلیسناتپ تخانش .تسا ایوپ یزیر
   نوگاونوگ قطاونم نایم رد .(3190:9،یردرس یرالاسویزب)دیامنیم افیا یا هدمع شقن نآ رادیاپ هعسوت و یزیر همانرب
 ناتسرل ناتسا زراب یاهرهش زا اه نآ رد عونت زین و اه هبذاج ناوارف رامش ،یخیرات تمدق ببس هب دابآ  رخ رهش ،روشک
  زویهجت یزیرهمانرب و یدنب نوز یارب ار یبسانم تیعقوم رهش نیا یاههبذاج عون و رارقتسا تیعضو ،دیآیم رامش هب
   یخیراوت راوثآ نتشاد ببس هب رهاطاباب هلحم .(4190،ناتسرل ناتسا یرگشدرگ عماج حرط) تسا هدرک مهارف اههبذاج
 ،یشاب  امح ،یخیرات هناخ دن  ،رهاطاباب هربقم ،اضر دیسازریم رازاب ،کالفالا کلف هعلق اب یرواجم :هلمجزا یددعتم
   تعنوص لاوح نیااب .دراد ار  یرگشدرگ زا یمهم بلق هب لیدبت یارب ار یدایز یاه تیلباق... و پگ  امح ،پگ نادیم
    رد دویاب ار روما نویا یلصا لیلد و هدوب رادروخرب یرتمک تفرشیپ زا رگید یحاون هب تبسن هلحم نیا رد یرگشدرگ
  و لویلحت  قویقحت نیا یلصا فده ،دش رکذ هچنآ هب هجوت اب .دومن وجتسج تسرد یراذگ هیامرس و یزیر همانرب  دع
 هلئسم نایب هب هجوت اب .دشابیم (رهاطاباب هلحم) دابآ  رخ یخیرات تفاب یرگشدرگ تعنص هعسوت یاه تیلباق یبایزرا
 ریز یساسا لاؤس هب ات تسا ددصرد شهو پ نیا ،دیدرگ رکذ الاب رد هک یفادها نینچمه و قیقحت عوضوم تیمها و
 :دهد خساپ
 ؟دشابیم یروص ه  هب رهاطاباب هلحم رد یرگشدرگ تعنص هعسوت روظنم هب رثؤم یاهی تارتسا و اهدربهار هدمع -
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 شهوژپ هنیشیپ و یرظن تایبدا
-   توسد هوک توسا دقتعم تیمسا.دادرارق یسرربدروم فلتخم یاهزادنامش  و ایاوز زا ناوتیم ار یرگشدرگ  وهفم
 نین  دوجو لیالد کرد نمض ،هتفریذپ ار یدرگناهج زا هدش هئارا هوبنا و یوافتم فیراعت دیاب یدرگناهج ناراکردنا
    هوک هدوشذخا نتوشگ یانعم هب 5روت هملک زا 0یرگشدرگ تغل .(3190:10،زنیکنجولاه)دنهنجراارنآ،ییاهرظن فالتخا
-:Oxford,1989)  دراد شخرو  و دوصقم و أدبم نیب نتشگرب و نتفر ،ندز رود یانعم هب tours نیتال تغل رد هشیر

       هولجم) نیزاوگام گنیتروپوسا  اون هوب یوسیلگنا یا هولجم رد یدالیم 0010 لاس رد راب نیتسخن مسیروت هژاو .(189
   یاروب یوعیبط رظانم زا دیدزاب و یخیرات راثآ یاشامت روظنم هب و یرفاسم یانعم هب تغل نیا نامز نآ رد .دمآ(شزرو
   و توسا فداروتم یدرگناهج اب یرگشدرگ یسراف یاهگنهرف رد اما ؛(1190:9،یتالحم) تفریم راک هب یذل بسک
- یوم یدصقم دصق هب رفاسم نآ رد هک یرفس و یمرگرس و حیرفت یارب یرفاسم ،ندرک رفس ملاع رالقا رد یانعم هب
 یرگشدرگ زا هک یفیرعت نیرت لماک اما.(9190:10،یناولا)تسا هدش انعم،ددرگ یمزاب دوخ تماقا لحم هب سپس و دور
   یرگوشدرگ ،فویرعت  نویا قبط .تسا هدومن نایب ار نآ یرگشدرگ یناهج نامزاس هک تسا یفیرعت ،داد هئارا ناوتیم
 یتدم یارب تسوا یگدنز طیحم زا جراخ هک ناکم نآ رد و هتفر یرفاسم هب یدرف نآ رد هک یتیلاعف زا تسا یرابع
- تویلاعف هعومجم هب یرگشدرگ .(WTO,2001)دیامن تماقا فادها رگید و یراجت ،حیرفت تهج ،لاس کی زا رتمک
- هومانرب  :لویبق زا یتیلاوعف ره لماش دنیآرف نیا.دتفایم قافتا رگشدرگ کی یرفاسم نایرج رد هک دوشیم قالطا ییاه
    کوی هوک ار ییاوهتیلاعف نینچمه.دوشیم زین نآ یارطاخ یروآدای یتح و تشگزاب ،دصقم هب یرفاسم ،رفس یزیر
      رد ار ناومهیم و ناوبزیم ناویم لوماعت و فولتخم یاهالاک دیرخ ریظن ،دهدیم  اجنا رفس زا یشخب ناونع هب رگشدرگ
  ،دوتفا    یوم قاوفتا رگوشدرگ کوی رفس نایرج رد هک ار یلاعفنا و لعف و تیلاعف هنوگره ناوتیم یلکروط هب .دریگ یمرب
 نآ ییانعم راب یوافت یرگشدرگ  وهفم ندش نشور یارب تسا  زال اجنیا رد .(3190:20،دحوم)درک یقلت یرگشدرگ
   یوکیدزن یاروب و سفناو قافآ رد ریس و تخانش دصق هب و یگنهرف راک کی ًااساسا یدرگناهج .دوش نایب یدرگناهج اب
      و ندروب یذول یاروب رتوشیب هوک تسا یداصتقا راک کی یرگشدرگ هک یلاحرد .دشیم  اجنا نید غیلبت و دنوادخ هب
  یلپاوپ) دریذوپیم یروص یواکجنک و ییوجیذل سح یاضرا و یرهش یاهیراتفرگ زا رارف ،ندرک شمارآ ساسحا
 .(2190:55،ییاقس و یدزی
  هوک  توسا  یدوح   هوب ناونادیفارغج رظنزا عوضوم تیمها و دناهدرک هئارا یرگشدرگ زا یدایز فیراعت نانادیفارغج
 لاس رد هملک نیا .تسا هدمآ رد"9یدرگناهج یایفارغج" ناونع تحت ایفارغج رد لقتسم هخاش کی یروص هب هزورما
     فولتخم لاکوشا ،ییاویفارغج یاوه  یوسررب شرتوسگ اب هک دش ناملآ ییایفارغج یایبدا دراو"4ردنارتلا"طسوت 2130
 یارب فیصوت ود اجنیا رد .تفرگ رارق هجوتدروم شیپزا شیب نآ یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تیمها و یدرگناهج

                                                                                                                                                                
1.tourism 
2. tour 
3. Tourism Geography 
4. Altrandr 
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   نیوب یاوه  یگتوسباو یوسررب  و یدرگناوهج ییایفارغج طیارش هعلالم":دوش یم هدروآ نانادیفارغج رظنزا یدرگناهج
 .(4290:50،ییوکش)"تسا یگنهرف و یعیبط نوگانوگ لماوع اب ینارذگتقو فلتخم لاکشا
   رویغ داروفا زا  یوهورگ ای درف تغارف یاقوا ندنارذگ و تقوم روضح هجیتنرد هک یلباقتم طباور و یاریثأت هعومجم
  و یداوصتقا   ،یعاومتجا هوبنج  اوهنت  هون فیرعت نیا.دیآ یم دوجو هب رگید فرط زا نوماریپ طیحم و فرط کیزا یلحم
  موعا ییایفارغج لماوع هب هجوت اب ار نآ شیادیپ ساسا دنکیم یعس هکلب ،دنکیمن یفن ار یدرگناهج نایرج یگنهرف
      هوب هوناهاگآ تخانوش اوب یونعی قیرط نیا زا ات دیامن نایب ار نآ روهظ للع و هدومن هیجوت یناسنا ای یعیبط لماوع زا
 اب هکلب ینامز علقم رد اهنت هن ار یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا یارثا و هتخادرپ یدرگناهج نایرج کی لیلحتو هیزجت
 .(4190:50،یناوضر)دزاس نومنخر ار هدنیآ زادنا مش  ،هاگدید نیا زا هدافتسا
 یرگشدرگ رادیاپ هعسوت
  یوفلتخم یاههبنج هک ددرگیم قالطا رگید هلقن هب یاهلقن زا هعماج تکرح دنیارف هب بلغا هک تسا یاهژاو هعسوت
  ار یدروف و یلم و یبهذم ،یگنهرف سفن هباکتا و ییافوکشدوخ ،ندش یتعنص ،یراتخاس رییغت ،یداصتقا دشر زا معا
  هوک  توسا  ریذوپانراکنا  تویعقاو  نویا  روب رظان رادیاپ هعسوت  وهفم ،ساسا نیمه رب .(Harrison,1998) دریگ یمرب رد
 یاههدیا لماش یاظحالم نیا .دوش هتفرگ راک هب یداصتقا یاهتیلاعف رد دیاب و دناوتیم یژولوکا هب طوبرم یاظحالم
-یم رارق شلا  دروم یگدنز یاههبنج همه تیفیک دربشیپ روظنم هب هعسوت یاعدا نآ رد هک تسا یقلنم یلیحم داجیا
    عباونم یرادویاپ روب هکار  ،دراد تهابش رادیاپ هعسوت لوصا اب زین رادیاپ یرگشدرگ لوصا.(9190:49،فیلکدار)دریگ
    یرگوشدرگ هعوسوت زا یوگنهرف  یعاومتجا،یداصتقا ،یلیحم یاههبنج هب یرادیاپ لوصا.دراد دیکأت یرگشدرگ یارب
-:Logar,2002) ددرگ داجیا یدم ینالوط یرادیاپ نیمضت یارب دعب هس نیا نیب یبسانم لداعت یتسیابیم و ددرگیمرب

        هعوسوت هونیمز رد کیوسالکوئن داوصتقا یتنوس یاوهدرکیور زا ییاوجهباج کی ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت درکیور.(2
   و هوعماج یاوهزاین  ،رازاوب یاهزاین رب هوالع ،درکیور نیا رد هک دهدیم ناشن اررترگنیلک درکیور کی هب ،یرگشدرگ
 .(Hawkes & William,1993) دریگیم رارق هجوتدروم زین یعیبط طیحم
   نویا رد .توسا هتشاد یعیسو شیازفا ریخا ههد دن  رد ،ناهج رسارس و ناریا رد یرهش یرگشدرگ کیمداکآ یایبدا
 :دشابیم ریز حرش هب نآ زا هنومن دن  هک تسا هتفریذپ یروص رد زین یتاعلالم اتسار
-  شور زا هدافتوسا اوب یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا" ناونع تحت یشهو پ رد 1190 لاسرد راصح یرای و یردب

AHPرثووک هو ایرد  هوقلنم،لگهوک،سیقلبهمش یرگشدرگقطانمهکدندیسرهجیتننیاهب"دمحاریوبوهیولیگهگناتسارد   
  و یردوب)    دنتوسه یرگوشدرگ عماوج حروط هیهت رد یرگشدرگ هنومن قطانم ناونع هب  اختنا یارب هنیزگ نیرت بسانم
 .(1190،راصح یرای
    زا هدافتوسا اوب یدروگ    توعیبط قطاونم ییاوناوت یباویزرا"  ناوونع توحت یشهو پ رد 3190 لاسرد یدایرف و یروشع
  اوب ار ک وک ناساول یرگشدرگ یاهدادعتسا،"(ک وک ناساول :یدروم هعلالم) هرایعم دن  لیلحتو هیزجت یاه شور
    ناوشن ناونآ قویقحت جیاتن .دندومن یبایزرا و ییاسانش زیخبآ هزوح شش رد هرایعم دن  یبایزرا یاهشور زا هدافتسا
 .(3190 ،یدایرف و یروشع) دنشابیم اهرایعم نیرتمهم یلحم عماوج و یالیهست ،اههبذاج رایعم هس هک دهدیم
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  رویالم رهش رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یجنس ناکما" ناونع اب رگید یشهو پ رد 3190 لاس رد ناراکمه و ینامحر
 رادیاپ هعسوت رب رثؤم دیدهت و تصرف ،فعض ،یوق یاههنیمز و لماوع تخانش فدهاب ،"SWOT لدم زا هدافتسا اب
  یولیلحت و یفیصوت شور ود زا ریالم یرهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت تهج بسانم ییوگلا نییبت و رهش یرگشدرگ
    ،رهوش رد یوگنهرف یاوهشزرا و یرگشدرگ یاههبذاج دوجو لیلد هب ،دهدیم ناشن شهو پ جیاتن.دناهدومن هدافتسا
 .(3190  ،ناراوکمه و یناومحر)      دوشاب یجراوخ و یولخاد نارگوشدرگ زا یرویبک عمج یاریذپ هنایلاس دناوتیم ریالم
   زا هدافتوسا اوب ناجنز رهش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا "ناونع اب دوخ شهو پ رد 1390 لاسرد رد یردیح و ینیکشم
 . دونا       هوتخادرپ ناوجنز رهوش رد یرگوشدرگ تعنوص هعوسوت یاوه تیدودوحم و اهلیسناتپ یسررب هب" SWOT لدم
 لماع کی هب دناوتیم نآ ،هقلنم یرگشدرگ هوقلاب یاهدادعتسا و اهناوت هب هجوت اب هک دهدیم ناشن اه لیلحتو هیزجت
     اوب هولباقم و توصرف تویوقت ،یوق طاقن ییامنزاب یارب عماج یزیرهمانرب هب زاین دوخ هک دوش لیدبت ازنورد هعسوت
 رد 5390  لاوس   رد ناراوکمه و راویویز .(1390  ،یردویح و ینیکوشم)  دوشخب  یوم یروروض ار اهفعض و یادیدهت
   نویا هوب " SWOT    یولیلحت لدوم زا هدافتوسا دابآ  رخ ناتسرهش رد مسیروت تعنص یجنس ناکما "ناونع اب یشهو پ
  هوجیتن ناوتیم دوجوم یاهدیدهت و اه تصرف نینچمه و یوق و فعض طاقن هب یمتسیس یهاگن اب هک دندیسر هجیتن
    .توسا یرایوسب یولیحم یاه تیلباق یاراد و تسا رادروخرب یناوارف یتسیروت یاههبذاج زا دابآ  رخ رهش هک تفرگ
   اهدویدهت ندروب نیب زا ددصرد ییاه ی تارتسا ذاختا اب دیاب و تسین رادروخرب طیحم اب  زال یریذپ قابلنا زا رهش اذل
    اوب دووخ شهو وپ رد 9390  لاوس رد یرفعج و این ییاضر .(5390،ناراکمه و رایویز) دمآرب تصرف هب لیدبت تهج
 (SWOT) کی تارتسا لدم ساسا رب هک "هیناللس رهش یرگشدرگ دصاقم تیریدم یاهدربهار یدنبتیولوا " ناونع

    تخاوس یاروب یوصوصخ یالیهست یراذگاو و عیسو یاغیلبت هک دندیسر هجیتن نیا هب ،دنتشاد (QSPM) سیرتام و
     یاوناکما داوجیا یاروب رهوش یعیبط یاهلیسناتپ زا هدافتسا و اههبذاج ندناسانش و یرگشدرگ یاهرازاب  فح و لته
 رد 4390  لاوس رد  ناروگید و ی روفعج  .دنووش     یوم  ووسحم رهوش نویا یرگشدرگ رد اهدربهار نیرتمهم ،یحیرفت
  یولیلحت یوگلا زا هدافتسا اب ناشنهام ناتسرهش مسیروتوئژ و مسیروتوکا یاهلیسناتپ یسررب "ناونع تحت یشهو پ

SWOT کینکت و GIS" درووم   هوقلنم موسیروتوئژ و مسیروتوکا تیعضو و یامدخ و یاناکما ،اه هبذاج یسررب هب  
      هوقلنم موسیروتوئژ و موسیروتوکا هعوسوت هوب  طبتروم یاهی تارتسا و اهدربهار هئارا هب تیاهن رد و هتخادرپ هعلالم
    طاوقن تویوقت روب ینتبم یمجاهت ی تارتسا کی ناتسرهش نیا مسیروتوئژ و مسیروتوکا ییاهن ی تارتسا .دش هتخادرپ
  .دوشاب یومهقلنمیرگشدرگهنیمزردورشیپیادیدهتواهفعض رب هبلغ تهج رد دوجوم یاهتصرف زا هدافتسا و یوق
   روب رهوشوب یلحاس رهش یرگشدرگ یاه یدنمناوت یسررب "ناونع تحت یشهو پ رد 2390 لاس رد نارگید و ییاقس
     لدوم ساوسارب اهدویدهت و اوه توصرف ،فعض ،یوق طاقن نییعت اب روظنم نیا یارب "سیسپات و یاوس لدم ساسا

SWOT لدوم زا هدافتوسا اوب نیونچمه  .دونتخادرپ   رهوشوب یلحاوس رهش یرگشدرگ هعسوت تهج رد ،دربهار هئارا هب     
    رهوشوب رهوش هوناگ 1  قطاونم  ناگدونهد  خوساپ رظن زا رهشوب یرگشدرگ یاهلیسناتپ یدنب حلس و یدنب هبتر سیسپات
 ،لوا تیولوا رد (.1492) یکیدزن بیرض اب  درم بسانم دروخرب هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن هک تفرگ یروص
 (.3949)  یوکیدزن بیروضاب یتنوس- یبهذوم   موسارم و  ود تویولوا رد (.3992) یکیدزن بیرض اب ینش و ابیز لحاس
 رد 3390     لاوس رد ناراوکمه و یناحبوس .دوندوب  راذوگریثأت رهش نیا هب رگشدرگ  ذج ردو هتفرگرارق وستیولوارد
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    هوجیتن نویا هوب"   هویمورا هو ایرد یرگوشدرگ هعسوت رد SWOT لدم و TCI صخاش دربراک "ناونع تحت یشهو پ
   ،توشهبیدرا ،دادروخ یاه هام ،لآ هدیا یرگشدرگ یارب دادرم و ریت یاه هام هک دهد یم ناشن TCI صخاش هک دندیسر
     یاروب نومهب و ید ،رذآ ،ناوبآ یاوه     هاوم و یلاوع اوت  ووخ رایسب یرگشدرگ یارب دنفسا و رهم ،نیدرورف ،رویرهش
   یووق هولقن 10  دادوعت هک داد ناشن SWOT لدم لیلحت و هیزجت جیاتن .دشاب یم  وخ ات ینارحب زرم رد یرگشدرگ
    لیوسناتپ یاراد هوقلنم نیارباونب  .دوش  ییاوسانش دیدهت 10 ربارب رد تصرف 30 دادعت و فعض هلقن 20 ربارب رد یلخاد
    نآ  وادوت یرووص رد هوک ه ایرد  آ شهاک تلع هب هقلنم یریذپ بیسآ هناتسآ یلو تسا یرگشدرگ  ذج یالاب
  هدافتوسا و اه تیدودحم عفر یارب بسانم تسایس هئارا و یرگنزاب دنمزاین هک دوشیم نارگشدرگ دیدش شهاک ببس
  .دشاب یم هقلنم دوجوم یبسن یاه تیزم زا
 قیقحت یسانش شور
     اوب ووسکی زا هوک دوشاب  یوم یدربراوک - یوشهو پ یاقیقحت عون زا و یلیلحت –یفیصوت رضاح هلاقم رد قیقحت شور
      یادهاوشم اوب روگید ییووس زا و قویقحت یرظن  و را  و فیراعت ،داعبا یسررب هب یاهناخباتک و یدانسا یاعلالم
    هدودوحم رد  زال یاوعالطا و اوه   هداد یروآدروگ هوب طوبر یذ یارادا و اهنامزاس هب هعجارم نینچمه و قیقد ینادیم
  هومان  شوسرپ 110زا هک یجیاتن هب هجوت اب ام ادتبا .دش هتخادرپ قیقحت فادها و یالاؤس هب یبایتسد یارب هعلالمدروم
   زا رهاوطاباب هولحم یخیرات تفاب رد یرگشدرگ تعنص رب رثؤم لماوع نیرت مهم یدنب هبتر هب هدمآ تسد هب یرگشدرگ
  و اوهدربهار هئارا یارب تیاهنرد و میزادرپ یم Expert choiceرازفا  رن هلیسو هب AHPیبتارم هلسلس لیلحت لدم قیرط
   هوئارا ار ییاوه داهنشیپ SWOTسیرتام قیرط زا دیدهت و تصرف ،یوق،فعض طاقن هب هجوت اب دوجوم یاه ی تارتسا
    راوب نیولوا یاروب هک تسا هرایعم دن  یریگ میمصت یاه شور زا یکی ،(AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف.میهد یم
   اوب هدونریگ   میموصت هوک یماگنه و تسا یجوز یاسیاقم شور نیا ساسا.دش حرلم 1130 لاس رد یتعاس لآ طسوت
 رصانع یدنبتیولوا و ییاسانش اب هکبش لیلحت دنیآرف .تسا یبسانم شور تسور هبور یفیک و یمک صخاش نیدن 
   رد هوک دووش  یوم یلاومتحا  یاوه هنیزگ و اههصخشم ای اهرایعم ،اهفدهلماشرصانع نیا ،دوشیم عورش یریگمیمصت
     یوبتارم هلوسلس راتخاوس کوی داجیا هب اه نآ نیب طابترا و رصانع ییاسانش دنیآرف.دنوشیم هتفرگ راک هب یدنب تیولوا
  هوصالخ فلتخم حولس رد ناوتیم ار یریگمیمصت رصانع هک تسا لیلد نیا هب یبتارم هلسلس تخاس،دوشیم رجنم
    یاوهروتکاف و روصانع هوک یا       هدویچیپ یامیموصت ذاوختا توهج بوسانم یوشور دنیآرف نیا .(9330:999،نووب) درک
  سوپ شور نیا رد .دومن لیدبت تیمک سنج هب ار اه نآ ناوت یم یتخس هب و هدوب تیفیک سنج زا نآ رد یریگ میمصت
   زا حلوس روه یود   هوبود هوسیاقم(اههنیزگ و اهرایعم ،فده) یریگ میمصت رصانع زا یبتارم هلسلس یراتخاس داجیا زا
   زا ناونیمطا لووصح روظنم هب و نییعت حلس ای هشوخ کی رد رصنع ره نزو بیترت نیدب هک دریذپ یم یروص رصانع
- ییاوقآ) ددروگ   یوم اوه    نآ یراگزاوس  رون هبوساحم هب  ادقا ،رظندروم فده هب یبایتسد تهج هدش نییعت نازوا یابث
 و یجراخ طیحم رد دوجوم یاهتصرف و اهدیدهت تخانش یارب یرازبا ،یاوسسیرتامایکینکت.(3190:4،ناراکمهو
 نآ  لروتنک و  تیادوه یارب ییاهدربهار نیودت و تیعضو شجنس روظنم هب نآ یلخاد یاهیوق و اهفعض یسانشزاب
  هوب ار  اهدویدهت و اهفعض و ربکادح هب ار اهتصرف و اهیوق بسانم ی تارتسا کی ،لدم نیا هاگدید زا.تسا متسیس
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   یولک تولاح  راوه  رد  اهدویدهت  اوه توصرف و  اوه فعوض  و یووق  طاوقن  ،رووظنم نیا یارب .دناسریم نکمم لقادح
WT,ST,WO,SO دوشیم  اختنا اه نآ نیب زا ی تارتسا یاههنیزگ و دنوشیم هداد دنویپ ریز یروص هب: 

 .تسا ینوریب یاهتصرف و ینورد یوق طاقن رب اه نآ زکرمت هک ،(SO) یمجاهت /یتباقر یاهدربهار -
 .تسا زکرمتم ینوریب یاهدیدهت و ینورد یوق طاقن رب ،(ST) یشخب عونت یاهدربهار -
 رد  یونوریب  یاوه توصرف زا یریگهرهب رب یعس ،ینورد فعض طاقن رب دیکأت نمض هک ،(WO) یرگنزاب یاهدربهار -
 .دشابیم فعض طاقن عفر تهج
-،یدازهک و دحوم) دوشیم هئارا ینوریب یاهدیدهتوینورد یاهفعض اب هلباقم یارب هک ،(WT) یعفادت یاهدربهار -
3190). 
 هعلاطم دروم هدودحم
 یلصا یاه نابایخ طسوت فرط راه  زا هک تسا رهش زکرم رد دابآ  رخ رهش یاه هلحم نیرت یمیدق زا یکی هلحم نیا
  فروط زا، میوکح یرتم 45 نابایخ  ونج زا ،(اه یدرجورب هتسار)یسودرف نابایخ لامش فرط زا .تسا هدشروصحم
 113  لاوس رد  ًااوبیرقت هک هلحم نیا .تسا هدرک روصحم ار هلحم نیا  فاح نابایخ  رغ تمس زا و  اما نابایخ قرش
  هوناد تشرد ًااضعب و هنادزیر یاه هناخ یروص هب ًااربکا و یمیدق تفاب ،یرامعم رظنزا هدمآ دوجو هب یدیشروخ یرجه
  هوناخ ،  ووبا دونوخآ  هوناخ،   رهاوطاباب هروبقم هوب ناوت یم دوجوم یخیرات راثآ زا .تسا کیراب و گنت یاه ه وک و رباعم
 2290    لاوس رد هولحم نویا  .دروک هراشا هدشن تبث یمیدق و یخیرات هناخ نیدن  و هناخاقس ،یشاب  امح ،یمساقلاوبا
      و رباوعم یوناریو و هولحم لد زا رووبع اوب یبرغ-یقرش تهج رد میکح یرتم 45 نابایخ روبع اب یدیشروخ یرجه
   هولحم نویا هب ،هلحم نیا رد رهاطاباب هربقم نتفرگ رارق لیلد هب و درک لیدبت تمسق ود هب ار هلحم ،دوجوم یاه هناخ
 .(3190،یمظاک)دنیوگ رهاطاباب  رد

 
 رهاطاباب برد هلحم تیعقوم .1لکش

 دابآ  رخ رهش یزاسهب و یزاسون نامزاس:عبنم

 اههتفای

 یخیرات تفایرد یرگشدرگ یاهرایعم .1
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- یخیراوت  یاوه  هوبذاج)  یخیراوت تفاب یرگشدرگ یاهرایعم هنیمز رد هدمآ تسد هب یاعالطا فیصوت اب تمسق نیا رد
 و  نینکاوس   ،نارگوشدرگ طوسوت هک همانشسرپ 110 رد هک(یرگشدرگ یاه تخاسریز و یامدخ و یالیهست ،یگنهرف
   یخیراوت توفاب  یرگوشدرگ  تیعوضو  لویلحت هب تفرگ رارق یبایزرا دروم نابزیم هعماج ناونع هب راکو بسک نیبحاص
 و  یالیهوست و  یامدوخ  ،یوگنهرف -  یخیراوت یاوه هبذاج رایعم هس اب یخیرات تفایرد یرگشدرگ .تسا هدش هتخادرپ
-یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف لدم بلاق رد لماوع نیا یدنب هبتر هب ام هک ،تسا هتفرگرارق یبایزرا دروم اه تخاسریز

AHP رد یرگوشدرگ دویدهت و توصرف  ،یووق   ،فعوض طاوقن یسررب هب اه ی تارتسا و اهدربهار هئارا یارب سپس و    
 .میزادرپ یم SWOTسیرتام قیرط زا هعلالمدروم هدودحم

 
 (6311،ناگدنراگن) رضاح شهوژپ رد یبتارم هلسلس راتخاس .2 لکش

 رهاطاباب هلحم یخیرات تفاب یرگشدرگ ربرثوم لماوع یاهرایعمریز و رایعم ییاهن نزو.1 لودج
 تیمها بیرض رایعمریز رایعم فده

عنص هعسوت رب رثؤم لماوع یدنب هبتر
 هلحم یرگشدرگ ت

 رهاطاباب

 

 

 (656/1) یگنهرف-یخیرات یاه هبذاج

 152/1 یخیرات– یگنهرف ثاریم یدنب تیولوا و ییاسانش
 355/1 یموب دارفا هب یخیرات– یگنهرف ثاریم ییاسانش و یفرعم
 031/1 یللملا نیب و یلم حلس رد یخیرات– یگنهرف ثاریم ییاسانش و یفرعم
 911/1 یخیرات و یگنهرف ثاریم ءاقترا و هعسوت
 310/1 یخیرات و یگنهرف ثاریم زا یرادهگن و تظافح

 121/1 یحیرفت-یتماقا -یهافر یالیهست (651/1) تامدخ و تالیهست
 125/1 ینامرد -یتشادهب یالیهست

 

 اه تخاسریز

(531/1) 

 342/1 یتیریدم یاه تخاسریز
 135/1 یداصتقا اه تخاسریز
 510/1 یعامتجا – یگنهرف اه تخاسریز
 921/1 یدبلاک یاه تخاسریز

 (3390،ناگدنراگن یابساحم :عبنم)
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 (6311،ناگدنراگن) رضاح شهوژپ رد اه هنیزگ یبایزرا .1 لکش

  یدونب   هوبتر زا لوصاح یابساحم تحص هدنهد ناشن هک تسا دصرد CR=0/12رضاح قیقحت رد یراگزاسان صخاش
 .تسا هدش هبساحم EXPERT CHOICE رازفا  رن رد هک تسا

 
 (6311،ناگدنراگن :عبنم) رضاح شهوژپ رد یراگزاسان صخاش .4 لکش

 AHP یبتارم هلسلس لیلحت لدم رد اه هتفای لیلحت .2
    بیروض اوب یوگنهرف -  یخیراوت یاوه   هوبذاج هوک دهد یم ناشن AHPیبتارم هلسلس لیلحت لدم رد هدمآ تسد هب جیاتن
   ار هرومن نیرتالاوب تیمها بیترت هب (320/1) بیرض اب یامدخ و یالیهست و (210/1) بیرضاباهتخاسریز (323/1)
      بیروض اوب یخیراوت و یوگنهرف یاوه هبذاج یدنب تیولوا و ییاسانش اهرایعمریز هنیمز رد .دنا هداد صاصتخا دوخ هب
 نیرتشیب(342/1) بیرض اب یتیریدم یاه تخاسریز (121/1) بیرض اب یحیرفت یتماقا یامدخ و یالیهست (152/1)
  و هبوسک ،نارگشدرگ طسوت هک یدنب تیولوا و ییاسانش زا لصاح یجنسرظن جیاتن .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هبتر
  دروکلمع (دصرد 90 و 33/15 ،00) ناگدنهد خساپ تیربکا هک دهد یم ناشن تسا هدمآ تسد هب همان شسرپ زا نینکاس
  ، ووللم  رایوسب  بویترت  هوب ار  اوه  هوبذاج  یوفرعم و  یدونب تیولوا ،ییاسانش یاه تیلاعف هنیمز رد طبر یذ یاه نامزاس
  روب  بویترت   هوب (دوصرد 13/3 و 33/19 ) اوه نآ زا  یروبارب  ًااوبیرقت دادعت .دنا هدرک یبایزرا  وللم یدح اتو  وللمان
 نیا هب ناوت یم رگشهو پ ینیع یادهاشم و لیلحت یلک جیاتن هب هجوت اب .دنا هداد رظن ندوب  وللمان رایسب و  وللمان
 یدح ات هتسناوت یگنهرف یخیرات یاه هبذاج ندناسانش و ییاسانش رد یخیرات تفاب یرگشدرگ متسیس هک دیسر هجیتن
  هعوسوت  صخاوش  لویلحت   جیاوتن .توسین  یرگوشدرگ یاه هبذاج شزرا و تیمها روخرد درکلمع نیا یلو دشاب قفوم
  وو  یخیراوت  هدودوحم یالیهست و یامدخ  وللمان تیعضو زا یکاح یحیرفت و یتماقا و یهافر یالیهست و یامدخ
   رهوش یخیراوت  توفاب  یالیهوست و   یامدوخ تیعوضو (دصرد 15 و 19) نارگشدرگ دادعت نیرتشیب .دشاب یم یگنهرف
 1 و 20 و 15 ) اوه نآ زا  یومک  دادوعت  طوقف  .دونا  هدوومن  العا ، وللمان و  وللمان رایسب ات ار رهاطاباب هلحم دابآ  رخ
 ناوت یم .دنا هتسناد  وللم یدح ات و  وللم و  وللم رایسب ار یخیرات تفاب یالیهست و یامدخ تیعضو (دصرد
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  رهاوطاباب هلحم دابآ  رخ رهش یخیرات تفاب یرگشدرگ متسیس ،نارگشدرگ هاگدید زا دیسر هجیتن نیا هب اه هتفای نیا زا
 زکارم نادقف ار فعض نیا یلصا تلع ناوت یم و تسا هتشاد یفیعض درکلمع یالیهست و یامدخ نیا هئارا و هیهت رد
  یوکی  یتیریدوم  یاوه تخاسریز .تسناد ...و هناخرفاسم و لته دوبن و گنیکراپ نتشادن ،درزب یاه هاگشورف و یزاب
 و  نینکاوس  همانوشسرپ رد  صخاوش  نویا تیعضو .دشاب یم یخیرات تفاب رد یرگشدرگ تیریدم یاهصخاش زا رگید
  یاوه  تخاوسریز  اوب هلبار رد هک دهد یم ناشن یبایزرا نیا لیلحت زا لصاح جیاتن .تسا هتفرگرارق یبایزرا دروم هبسک
 تفاب رد یرگشدرگ تیریدم یاه تخاسریز (دصرد 10 و 32) هبسک و نینکاس تیربکا هک مییوگب میناوت یم یتیریدم
  نویا اه نآ (1 و 3 و10)دنا هدومن یبایزرا  وللمان رایسب و  وللمان بیترت هب ار رهاطاباب هلحم دابآ  رخ رهش یخیرات
 .دناهدرک  العا  وللم رایسب و  وللم یدح ات  وللم بیترت هب ار اه تخاسریز
 

 SWOT سیرتام رد اههتفای لیلحتو هیزجت .1
  یاوه   توصرف ،یوعیبط یاوهناوت زا هبناجهمه تخانش بسک و هیاپ یاعلالم هک تسا نآ  زلتسم یرگشدرگ هعسوت 
     و تخانوش هوب شوخب نویا رد  ،رووظنم نیدب .میشاب هتشاد یرگشدرگ یاهلیسناتپ و اهتیلباق رگید و یراذگهیامرس
 هدافتسا اب دابآ  رخ یخیرات تفاب رد یرگشدرگ تعنص یاهدیدهت و اهتصرف نینچمه و یوق و فعض طاقن لیلحت
  هدووب 04/5   یولخاد لوماوع یبایزرا رد ام هدودحم زایتما دوشیم هظحالم هچنان  .میزادرپیم SWOTیلیلحت لدم زا
 یلخاد لماوع ظاحلزا ام متسیس هک میهد ناشن میناوتیم دشاب یم رت درزب 2/5 زا هطوبرم ددع هکنیا هب هجوت اب ؛تسا
  ،یجراوخ لماوع سیرتام رد نینچمه .دیآیم  اسح هب هژورپ نیا تیقفوم رد رثؤم لماوع هلمجزا و تسا یوق ًااتبسن
 زا ام هدودحم هکنیا یارب و دشابیم زین شخب نیا  وللم طیارش رگنایب 2/5 زارت درزب ددع و هدوب 52/5ییاهن زایتما
 .دشابیمدوجوم عضو اب طابترا رد صاخ یاهی تارتسا دنمزاین ،دوش لیدبت لاعف و ایوپ تیعضو هب یلعف تیعضو

 (IFE) یلخاد لماوع زا یشان توق و فعض طاقن یبایزرا سیرتام .2 لودج
 ییاهن هرمن هرمن بیرض لماوع فیدر

 فعض طاقن

 31/1 0 31/1 یرگشدرگ هنیمز رد (یصوصخ و یتلود شخب) یراذگ هیامرس  دع 1

 11/1 0 11/1 یرگشدرگ رما رد صصختم و هدید شزومآ یناسنا یورین دوبمک 2

 11/1 0 11/1 (اه ناروتسر و اه لته) ییاریذپ و یتماقا یاسیساتدوبمک 1

 40/1 5 11/1 یتسیروت و یحیرفت ،یشزومآ یاناکما دوبمک 4

 40/1 5 11/1 نارگشدرگ یارب یفاک یاغیلبت  دع 5

 50/1 5 31/1 یکشزپ و ینامرد زکارم دوبمک 6

 50/1 5 31/1 یدرگناهج و یتاعالطا رتافد دوبمک 7

 توق طاقن  

 15/1 9 31/1 کالفالا کلف هعلق لبم یمهم راثآ رانک رد یرواجم 3

 15/1 9 31/1 وبا دنوخآ هناخ دننام تفاب هدودحم رد یخیرات هناخ دن  دوجو 3

 05/1 9 11/1 یشاب  امح دننام یخیرات یاه  امح دوجو 11

 05/1 9 11/1 اضر دیس ازریم یخیرات یارسناوراک دوجو 11

 45/1 4 31/1 رازاب هب یکیدزن 21

 45/1 4 31/1 یلع نبا دیز هدازماما لبم یبهذم نکاما دوجو 11

 15/1 4 21/1 سالمریم یخیرات نامتخاس دوجو 41

 04/5 29 0 - عمج

 (EFE) ینوریب لماوع زا یشان یاهدیدهت و اهتصرف یبایزرا سیرتام .1 لودج
 ییاهن هرمن هرمن بیرض لماوع فیدر

 اهتصرف  
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 15/1 9 31/1 یرگشدرگ هعسوت یارب نودم و عماج یا همانرب هیهت 1

 15/1 9 31/1 کالفالا کلف هعلق کیدزن رد یتسیروت و یحیرفت زکارم داجیا 2

 59/1 4 11/1 اه هبذاج یفرعم یارب یتاغیلبت یاهروشورب هیهت 1

 59/1 4 11/1 یبهذم و یترایز یاه هبذاج اب  درم ییانشآ 4

 15/1 4 11/1 یتسد عیانص هزوم داجیا 5

 10/1 9 31/1 یخیرات تفاب فارطا رد یتنس یاه ناروتسر داجیا 6

 10/1 9 31/1 یشاب  امح دننام راثآ یخرب یربراک رییغت 7

 اهدیدهت

 31/1 0 31/1 بسانم یتسیروت سلطا دوبن 3

 11/1 0 11/1 یناتساب راثآ زا یخرب هب یفاک هجوت  دع 3

 11/1 0 11/1 یخیرات تفاب فلتخم قطانم زا نارگشدرگ عالطا  دع 11

 40/1 5 11/1 دوجوم تفاب یرواجم رد یهافر و یتشادهب یاسیسأت دوبمک 11

 50/1 5 31/1 یرگشدرگ بسانم یاه تخاسریز دوبمک 21

 10/1 5 21/1 یرگشدرگ رد هدید شزومآ یناسنا یورین دوبمک 11

 10/1 5 21/1 یتسیروت و یحیرفت یاهروت دوبمک 41

 52/5 29 0 - عمج

 یجراخ و یلخاد لماوع بیکرت.4 لودج
 یلخاد لماوع یجراخ لماوع
T O W S 
1/1 51/0 11/1 43/0 

 بکرم لماوع بیارض هعومجم
WO ST WT SO 
32/5 49/5 14/0 34/9 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 

 

 

 

 

 
 

 (6311،ناگدنراگن تابساحم :عبنم)یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا .5 لکش

  و دویدهت و  توصرف ، یووق ،  فعوض طاوقن ندرک صخشم ،کینکت نیا رد هدش  اجنا یابساحم و یبایزرا هب هجوت اب
   هوظحالم ییاوهن رادومن میسرت و یجراخ و یلخاد لماوع ندرک صخشم و swotسیرتام بلاق رد اه نآ هب یهدزایتما
  نازویم رگنایب 4 ات 2/5 هرمن و یلخاد فعض هدنهد ناشن 2/5 ات 0 زا اه xروحم یور رب ییاهن یاه هرمن عمج ددرگیم
    و دویدهت نازویم رگناویب 2/5 ات 0 زا یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام ییاهن یاههرمن عمج ،هویش نیمه هب .تسا یوق
     یور روب ییاوهن یارومن دووشیم هدهاشم(2) لکش رادومن رد هک روط نامه .تسا تصرف نازیم رگنایب 4 ات 2/5 هرمن
   هژوروپ یووق و تصرف طاقن هک os هب طوبرم هدمآ تسد هب ددع نیرت درزب دشابیم4دح ات و 2/5 زا رتشیب اهxروحم
-  هروهب اوب دیاب هک دشابیم {ربکادح -ربکادح}os ی تارتسا نیا رد ،دوش ذاختا "یمجاهت ی تارتسا"دیاب هک دشاب یم
 .درک ار هدافتسا تیاهن دوجوم یاه تصرف زا یوق طاقن زا یریگ
 لح هار هئارا و یریگهجیتن
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  و اوهتصرف و وسکی زا یلخاد طیحم رد فعض و یوق طاقن نیب هلبار هب یمتسیس شرگن اب یلک یدنبعمج کیرد
  یووق طاقن هعلالمدروم هدودحم یلخاد طیحم رد هک تشاد راهظا ناوتیم رگید یوس زا یجراخ طیحم رد اهدیدهت
   هوب یمتوسیس یهاگن اب بیترت نیا هب .تساه فعض زا رتشیب اه تصرف یجراخ طیحم رد و تسا فعض طاقن زا رتشیب
  یاوه       هوبذاج زا اوم هدودوحم هوک توفرگ هوجیتن ناووتیم قوف لوادج یاهدیدهت و اه تصرف و یوق و فعض طاقن
       یتوسیروت بولق هوب لیدوبت تویلباق و توسا یرایسب یلیحم یاه تیلباق یاراد و تسا رادروخرب یناوارف یتسیروت
      رد رهاوطاباب هولحم هوک توفگ ناووت  یوم هلوصاح یفیک یبایزرا رد دوجوم لوادج هب هجوت اب .دشاب یم اراد ار یگرزب
 یریگ هرهب اب تفگ ناوت یم هک دشاب یم (ربکادح-ربکادح)ی تارتسا نیا دراد رارق "یمجاهت ی تارتسا" ای SOتیعقوم
     یتوسیروت بولق هوب اوم هعلالمدروم هدودحم هک درک ار هدافتسا ربکادح دوجوم یاهتصرف زا ناوت یم یوق طاقن زا
   یخیراوت یاوه   هوبذاج هوک دوهد  یوم ناوشن AHP یبتارم هلسلس لیلحت لدم رد هدمآ تسد هب جیاتن .دوش لیدبت یمهم
  تویمها بیترت هب (320/1) بیرض اب یامدخ و یالیهست و (210/1) بیرضاباهتخاسریز(323/1) بیرض اب یگنهرف
   و یوگنهرف یاوه   هوبذاج یدونب    تویولوا و ییاوسانش اوهرایعمریز هنیمز رد .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هرمن نیرتالاب
    اوب یتیریدوم یاوه  تخاوسریز و (121/1) بیرض اب یحیرفت یتماقا یامدخ و یالیهست (152/1) بیرض اب یخیرات
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هبتر نیرتشیب (342/1) بیرض
     رگوشدرگ  ذوج یاروب ییاوه  هومانرب هوب زاین نآ هعسوت یارب رهاطاباب هلحم رد یرگشدرگ تعنص تیمها هب هجوت اب
 :دوشیم داهنشیپ
 ؛رظندروم هدودحم رد  زال یاهتخاسریز و اه لته داجیا 
 ؛رگشدرگ  ذج یارب هتفرشیپ یلام و یلوپ متسیس کی داجیا 
 ؛... و هزوم ،تغارف یاقوا نارذگ زکارم ،امنیس ،کراپ داجیا 
 ؛رگشدرگ  ذج یارب یتایح یرصنع ناونع هب یاغیلبت 
 :داد هئارا ار ریز یاهراکهار ناوتیم رهاطاباب هلحم یرگشدرگ یهدناماس روظنم هب نینچمه
 ؛یرگشدرگ اب طبترم یرهش تیریدم و یرهش یحارط رب دیکأت 
 ؛...و یشورف هیذغا ،یتنس هناخ هرفس ،پاش یفاک ،ناروتسر ثادحا 
 ؛یرگشدرگ هعسوت رد یصوصخ شخب تکراشم  ذج 
 ؛یللملا نیب و یلم حلس رد هدرتسگ یاغیلبت و بسانم یناسر عالطا 
 ؛نارگشدرگ هب ...و یاطابترا ،لقنو لمح ،تشادهب ،ناکسا لیبق زا درادناتسا یامدخ هئارا 
 ؛یسانش  درم و شحو یایح یاههزوم ثادحا 
 ؛یرگشدرگ تعنص رد یناهج قفوم  راجت زا یرادربوگلا 
 یرگشدرگ یاههبذاج یفرعم تهج یتیاس و یزادناهار. 
 عبانم
 و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،GIS زا هدافتسا اب ریه شخب یاهاتسور هعسوت یرادیاپ یدنبحلس؛(9190)نسحم،ریه یرایاقآ

 .سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور یزیرهمانرب



 13 ...تعنصهعسوتیاهتیلباقیبایزراولیلحت

    و نافعوضتسم داوینب یزویر     هومانرب و یداوصتقا تونواعم :ناروهت ، یدرگناوهج ینابم و لوصا ؛(9190)هرهز ، رهاشیتشدهدویدهم،یناولا
 .یمالسا  القنا نازابناج

  هویولیگهک ناتسا :یدروم هنومن) AHP شور زا هدافتسا اب یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا ؛(1190)ولسرا ،راصح یرای ،یلع دیس ،یردب
 .4 هرامش ، راه  و تسیب لاس ،ییایفارغج یاقیقحت همانلصف ،(دمحاریوب و

 ،(  اوج تبرت) یرگشدرگ هعسوت اب هلبار رد یرهش یاهاضف یهدناماس و یزیرهمانرب رد SWOTکینکت دربراک؛(1190)شویرپ ،نایزیشرت
 .0 هرامش ،شیوپ هیرشن

    مولع یاراوشتنا ،دزوی ،یا هویحان و یرهش یزیرهمانرب رب دیکأت اب ایفارغج رد لدم دربراک ؛(1390) فجن ریم ،یوسوم و نسح ،این تمکح
 . ود پا  ،نیون

190) یلع دیس ،روپ لیلخ   زا هدافتوسا اب ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما رب یعامتجا – یگنهرف راذگریثأت یاهصخاش یدنب تیولوا ؛(1
 .ییابطابط همالع هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ AHP ،لدم

     ناتوسرهش موسیروتوئژ و موسیروتوکا یاوهلیسناتپ یسررب”؛(4390) میهاربا ،یمارا ،یدهم ،یسابع ،دمحم ،یرفعج ،نسح  الغ ،یرفعج
 ،30  هراموش ،4 هرود    ،یترگوشدرگ یاوضف ییاویفارغج همانلصف ،"GIS کینکت و SWOT یلیلحت یوگلا زا هدافتسا اب ناشنهام
 .4390 زییاپ

   ،یوگنهرف یاوهشهو   وپ روتفد یاراشتنا،نارهت ؛دمحم دیس ،یبارعا و یلع ،نایئاسراپ :همجرت ،کی تارتسا تیریدم ؛(9190) رآ درف ،دیوید
 .مشش پا 

 .لوا پا  ،روشک یاهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس یاراشتنا،یرهش یرگشدرگ ؛(1390) یقتدمحم ،ییامنهر
  یرازو ،یزرواوشک  داوصتقا و  یزویر  هومانرب  یاوعلالم  زوکرم  یاراوشتنا؛نارهت ،رین نیسح :همجرت،رادیاپ هعسوت ؛(9190) لکیام ،فیلکدار

 .لوا پا  ،یزرواشک
  یوفیک  و یوّبمک ی اوه  لدوم   زا هدافتوسا اوب یرگشدرگ دصاقم تیریدم یاهدربهار یدنب تیولوا ؛(9390) داهرف ،یرفعج ،نسح ،این ییاضر

 .0 هرامش ،0 هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،(هیناللس رهش :یدروم هعلالم)
 ،SWOT یلیلحت لدم ساسا رب دابآ  رخ رهش رد مسیروت تعنص یجنس ناکما ،(5390) یفلصم ،یزورون ،هیمس ،یرومیت ،هناورپ ،رایویز

 .39 هرامش ،مهد لاس ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف
  هراموش ،نارهت هاگشناد ابیز یاهرنه یاه شهو پ ،یاهقلنمویرهشیزیرهمانربردیبتارمهلسلسلیلحتدنیآرفدربراک؛(1190)رایدنفسا،تسدربز

10. 
    لدوم ساوسا روب رهشوب یلحاس رهش یرگشدرگ یاه یدنمناوت یسررب".(2390) اضرمالغ ،یحوبص ،اضرمالغ ،دا ن ینیما ،نسحم ،ییاقس

 .2390راهب ،(03یپایپ) هرامش،0 هرامش ،15 هرود،یلیحم یزیرهمانرب و ایفارغج هلجم ،"سیسپات و یاوس
  هولجم ،"    هویمورا هو ایرد یرگوشدرگ هعوسوت رد SWOT  لدوم و TCIصخاش دربراک".(3390) زورهب ،ریگنز نایرفص ،زورهب ،یناحبس

 .3390 ناتسبات ،(40یپایپ)5 هرامش ،4 هرود ،تسیز طیحم و هعسوت ،یرادیاپ
 .نیمزرس یدابآ رواشم نیسدنهم؛(4190) ناتسرل ناتسا یرگشدرگ عماج حرط
   هوبرجت هویاپ   روب یدربراوک هنومن کی هئارا و درب تیفرظ یمک دروآرب یاهشور و میهافم رب یراتسج؛(3190)ناراکمه و ره ونم ،نایبیبط

 .35 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،نادمه همان جنگ-دابآ سابع هرد یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانرب
 .4 هرامش ،ییایفارغج  ولع همانلصف ؛دیدهت ای تصرف ،یرگشدرگ؛(2190) نیسحدمحم ،دا نابابناج و یدهم ،ولخرق
-  ،یوعیبط یاویفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناتسدرک ناتسا یاهقلنم هعسوت رد نآ شقن و مسیروت وکا لیلحت ؛(4190)قیفر ،هانپ میرک

 .سردم تیبرت هاگشناد،یناسنا  ولع هدکشناد
 .کالفا یاراشتنا،رل ریهاشم؛(3190) جریا ،یمظاک
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       ،مهدزناوپ لاوس ،هفوص همانلوصف ،یرهوش یوحارط رد دربراک یارب (SWOT)یاوس یلیلحت کینکت یزاس بسانم ؛(4190)شروک ،راک لگ
 .4 هرامش

  همانلوصف ،SWOT  لدوم زا   هدافتوسا اوب   ناتوسدرک ناتوسا یرگشدرگ هعسوت رب رثؤم لماوع لیلحت ؛(3190)رالاس ،یدازهک و یلع ،دحوم
 .5 هرامش ،لوا لاس ،یرهش یزیرهمانرب و شهو پ

 ناجنز هقلنم :یدروم هنومن) SWOTلدم زا هدافتسا اب ناجنز رهش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا؛(1390)یقت ،یردیح و لضفلاوبا ،ینیکشم
 .29 هرامش ،مهدزای لاس ،ییایفارغج یاضف همانلصف،(دور

 .لوا پا  ،یتشهب دیهش هاگشناد یاراشتنا ،نارهت ،یدرگناهج رب یدمآرد؛(1190) نیدلاحالص ،یتالحم
   روتفد یاراوشتنا،نارهت ؛دواد ،یدزیا و دمحم دیس ،یبارعا :همجرت،یدرگناهج یراذگتسایس؛(3190) ا .ناج ،زنیکنج و لکیام نیلاک ،لاه
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