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 هدیکچ
 رد رادیاپ یرگشدرگ هعسوت هطبار یبایزرا فدهاب رضاح شهوژپ .دشاب هارمه یداضتم جیاتن اب دناوتیم هعسوت یاه حرط یارجا

 یاهتصرف و دش ماجنا ییاتسور یرگشدرگ رب هژورپ نیا یفنم و تبثم تارثا و خازایس دس تسدنییاپ و تسدالاب ییاهاتسور
 .دومن لیلحت و یسررب ار نآ زا یشان یاهتیدودحم و تعنص نیا یارب هدشداجیا یاهتخاسریز و دس ثادحا زا یشان یرگشدرگ
 هقطنم عماوج هاگن زا یرگشدرگ تادیدهت و اهفعض ،اهتصرف یسررب هب و هتفرگ رارق رظندم یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا هفلؤم هس
 ققحم همانشسرپ .دش هدافتسا تاوس لدم و یعامتجا -یداصتقا تارثا یبایزرا شور زا راک نیا ماجنا یارب .دش هتخادرپ نیلوئسم و
 اب دهدیم ناشن لصاح اههتفای .دش لیلحت یلحم هعماج تارظن یلماع لیلحت و نینکاس شرگن هسیاقم زا هدافتسا اب و نیودت هتخاس
 تسدنییاپ رد یرگشدرگ هعسوت .تسا هتفایشیازفا 0.94 ینزو نیگنایم اب هدودحم لک رد یرگشدرگ ،هقطنم رد دیدج هبذاج داجیا

 تنوکس ای هقطنم کرت و نینکاس یرابجا چوک لیلد هب تسدالاب رد اما تسا هدش نینکاس یداصتقا و یهافر تیعضو دوبهب بجوم دس
 نیا هک هتشادن قطانم نیا یداصتقا و یهافر تیعضو رد یدوبهب یرگشدرگ یرادربهرهب یاهتخاسریز نادقف و فارطا قطانم رد
  .دوشیم بوسحم تسدالاب یاهاتسور رد یرگشدرگ یجراخ دیدهت نیرتمهم ناونعهب تیعضو
 
 دس ثادحا ،ییاتسور یرگشدرگ ،رادیاپ هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 .(1396 یناتسبانع)تسا هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب ،اهتلود یاههغدغد زا یکی ییاتسور هعسوت هب ندیسر
 نیا زا .(1393 ،ییاضر) تساهناسنا نتخاس دنمناوت ،هعسوت فده نیرتمهم و تسا هعسوت یزاسدس فده نیرتمهم
 اب داضت رد ای اتسار مه دناوت یم رادیاپ هعسوت فادها اب بسانتم یا همانرب ناونع هب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت رظن

 ءاقترا روظنم هب یطیحم و یگنهرف ،یعامتحا ،یداصتقا تارییغت رادیاپ دنیآرف کی ییاتسور هعسوت .دریگ رارق یزاسدس
 رادیاپ یا هنوگ هب هک تسا یدعب دنچ دنیارف نیا ،رگید نخس هب .تسا عامتجا لک تدم ینالوط بتخبشوخ و هافر و
 هباثم هب دناوت یم رادیاپ هعسوت ،ساسا نیارب .تسا یطیحم و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا فادها تدحو ددص رد
 ظفح و یطیحم طیارش دوبهب ،یداصتقا دشر هک دوش یم فیرعت ییاتسور هعماج رب رثوم یدعب دنچ تارییغت دنیارف
 و تبثم دمایپ یاراد دس ثادحا .(288 ،1387 ،ایکزا ) تسا نآ مهم هصخشم زا زاسمه یا هنوگ هب طیحم یاه شزرا
 ماجنا یطیحمتسیز ،یعامتجا ،یداصتقا تارثا یبایزرا ،تسا مزال دس ثادحا زا لبق و تسا فلتخم داعبا رد یفنم
 زا یشان یفنم تارثا یزاسدس یاههژورپ رد و هدوب رثؤم روکذم دعب هس ره رب دناوتیم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت .دوش
 رادیاپ هعسوت رد رثؤم لماع کی ناونعهب ناتسدرک ناتسا خازایس دس ثادحا .(1390 ،یریپ) دهد شهاک ار ثادحا
 یلعف زاین اهنتهن ،نآ هب طوبرم قطانم یزرواشک و یتعنص هعسوت ،نآ دایز تیمها رب هوالع ،تسا هدشیفرعم هقطنم
 و تسدالاب هدودحم رد .دیامنیم لوحت داجیا ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رد هکلب تسا وگباوج ار هقطنم
 ریثات تحت ًااتعیبط مادکره هک تسا هتفرگرارق یرورپماد و یزرواشک تفاب اب ددعتم یاهاتسور خازایس دس تسدنییاپ
 دس .(1392 ،ورین بآ رواشم نیسدنهم) دناهتفرگرارق دس نیا ثادحا یدبلاک و یطیحم ،یعامتجا ،یداصتقا لماوع
 (1996) 1یلوکم .دشاب هتشاد یهجوتلباق یروآدوس یداصتقا رظنزا دناوتیم یرگشدرگ -یحیرفت زکرم کی ناونعهب
 –یداصتقا داعبا رد گرزب یاهدس تاریثأت یسررب هب گرزب یاهدس تسایس و یژولوکا ناونع تحت یهلاقم رد
 هعسوت رد یایازم گرزب یاهدس ثادحا هک دیسر هجیتن نیا هب ،هتخادرپ یرگشدرگ و یطیحمتسیز ،یعامتجا
 شیازفا رانک رد و دنراد ... و یهام شرورپ ،دمآرد داجیا ،قرب دیلوت ،بالیس لرتنک ،نینکاس لاغتشا و یرگشدرگ
 و یدیلوت قرب هب ًااتدمع ناققحم .دوشیم زین یلحم نانکاس یاهشرگن رتشیب تیبولطم ثعاب ،یداصتقا یاهتصرف
 هک ددجم ناکسا هب هقطنم نینکاس لیامت دننام اهدس یعامتجا تارثا هعلاطم و دنراد هجوت دس ثادحا زا یشان یرایبآ
 رارق هعلاطم دروم رتمک هژورپ مامتا زا دعب ،هدشداجیا یرگشدرگ یاهتصرف و تسا اهدس یعامتجا تارثا زا یشخب
 زا ار یبآ یاهشزرو هعسوت و یرگشدرگ دوبهب دوخ قیقحت رد (1396) ناراکمه و زابلگ .(2012 2رداکسا) دریگیم
 هعسوت و دشر یارب یگرزب یاهتیفرظ ،صاخ رظانم داجیا اب هک دندرک شرازگ اهدس ثادحا تبثم تارثا نیرتمهم

 یاهبطق نیرتمهم زا اهنآ یاههچایرد و اهدس زین ایند یاهروشک زا یرایسب رد .دنوشیم بوسحم یرگشدرگ تعنص
 زا دیدزاب یارب لاثمناونعهب .دننکیم بذج دوخ هب ار رفاسم نارازه هنالاس و دنوشیم بوسحم روشک نآ یرگشدرگ
 9 زا شیب ،دنوریم اکیرمآ هدحتمتالایا رد اداون تلایا هب ایند طاقن اصقا زا یرگشدرگ رفن نویلیم 1 هنایلاس ،رووه دس
 لاس رد .دنوریم دس نیا هچایرد هب یورهدایپ و ینز رداچ ،راکش ،یریگیهام ،انش ،ینارقیاق روظنمهب زین رفن نویلیم
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 شرگن .تسکش ار دس زا دیدزاب دروکر لاس رد رفن نویلیم 1,45 نازیم هب رگشدرگ بذج اب 1جروج یرت دس 2010
 یهجوت لباق روط هب هتشذگ لاس 15 رد یعامتجا یتظافح یاهراجنه و هتفای رییغت اهدس ثادحا عفانم هب تبسن یمومع
 اهشرازگ .تسا هتفای تیمها اه هزاس نیا ثادحا یا هعسوت بناوج همه هب هجوت اذل (2016 ،2رچرک) تسا هدرک رییغت
 دشکب لوط لاس 70 ات تسا نکمم اهدس یعامتجا تارثا دهدیم ناشن هدحتمتالایا رد 3یلوک گرزب دس دروم رد
 هطساوهب یرگشدرگ .دنراد قطانم هعسوت رب یقیمع تارثا و دوب دهاوخ تدم دنلب اهدس تارثا اذل .(2011 ،4نمدلوه)
 .(2004 ،5پل لواپ) دراد تیمها یللملانیب و یلم و یاهیحان ،یلحم حوطس رد و هتفرگ رارق هجوت دروم یداصتقا هعسوت
 و تسا هعماج یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا یاهراتخاس رد یساسا تارییغت مزلتسم و یدعب دنچ ینایرج هعسوت
 زا ،یعامتجا یاه هورگ و دارفا یاه هتساوخ و عونتم یاهزاین اب هارمه ،یعامتجا ماظن هعومجم تکرح هدنهد ناشن

 لماع ناونعهب یاتسور یرگشدرگ .(1396 یدیجم) تسا بولطم یونعم و یدام تیعضو یوس هب بولطمان تلاح
 یریگولج شیاسرف لاح رد و ریقف یحاون هب ییاتسور یحاون لیدبت زا ...و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف هعسوت
 نیرتمهم زا یکی یزرواشک و ییاتسور مسیروت .(1387 ،ایکزا) دنکیمن سوبحم نامز دبلاک رد ار اتسور حور و هدرک
 دناوتیم طبریذ یاهداهن تیامح اب زین و مزال تخانش تروص رد هک تسا ناریا یرگشدرگ هعسوت هوقلاب یاهتیفرظ
 ریم یجاح و یزورون) دیامن افیا یلم هعسوت ًااتیاهن و یزرواشک و ییاتسور هعسوت دنیآرف رد ار یاهظحالملباق شقن
 یلحم نانکاس یگدنز تیفیک دوبهب هنیمز دناوت یم ،یداصتقا هیاپ تیلاعف کی ناونع هب یرگشدرگ .(1391 ،یمیحر
 هدومن مهارف یعونتم یلغش یاهتصرف و ((1389) ،ناراکمه و هداز ناضمر ،(1381) نیدلا نکر) دروآ مهارف ار قطانم

(Milman&Pizam, 1988) دهد شیازفا یگدنز حطس یاهدرادناتسا دوبهب قیرط زا ار یگدنز تیفیک Liu et. al., 

 لابند قطانم نیا هدنیآ یارب یداصتقا هعسوت یژتارتسا کی ناونع هب ار یرگشدرگ ییاتسور عماوج زا یرایسب .((1987
 نآ تارثا و ییاتسور یرگشدرگ هب نارگشدرگ لیامت ،عوضوم تیمها لیلد هب .( ,.2000Andereck et. Al) .دننک یم
 تخانش ار اهاتسور هعسوت یارب مدق نیلوا (1396) ناراکمه و یوسوم .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم نیققحم طسوت
 (1391) یردیح و یعیطم .دنا هدومن شرازگ نآ یارب یلوصا و قیقد یزیر همانرب و ییاتسور یرگشدرگ یاه تیلباق
 رد یریگیهام و اهاتسور رد تماقا یارب یدایز لیامت نارگشدرگ دندومن شرازگ رزخ یلحاس یاهاتسور هعلاطم رد
 یاهراوناخ رادیاپ تشیعم رب یرگشدرگ تارثا (1396) یدمحم .دنراد تغارف تاقوا نارذگ یارب هقطنم هب رفس مایا
 ،یعامتجا ،یناسنا دعُبب رب یرگشدرگ هک داد ناشن و داد رارق یسررب دروم ار دابآورس ناتسرهش ناماروا شخب ییاتسور
 ینعم ریثات یلام و یکیزیف ،یعیبط ،یعامتجا ،یناسنا داعبا همه و دراد تبثم ریثات نایئاتسور یلام و یعیبط ،یکیزیف
 هدافتسا اب ار دادهش ریوک یرگشدرگ رادیاپ هعسوت (1396)ناحیر روپ میرک .دنراد ناییاتسور رادیاپ تشیعم رب ار یراد
 طیحم رد یرگشدرگ شخب رد هقطنم هک تفرگ هجیتن و داد رارق یسررب دروم SWOT لیلحت و اوتحم لیلحت کینکت زا

 تارثا فلتخم قرط زا دناوت یم ینزخم یاه دس ثادحا .تسا وربور توق اب یلخاد طیحم رد و تصرف اب یجراخ
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 طاقن و ییاتسور یرگشدرگ رب نآ تارثا تیمها هب هجوت اب و دشاب هتشاد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت رب یفنم ای تبثم
 قیقحت نیا عوضوم ،نآ نوماریپ یرگشدرگ تیعضو رب خازایس دس تارثا یبایزرا هژورپ نیا زا لصاح فعض و توق
  .تفرگ رارق
 اهشور و داوم

 تاعالطا یروآعمج .دریگیم رارق یلیلحت -یفیصوت شور بوچراچ رد و یدربراک تاقیقحت هرمز رد رضاح قیقحت
 یلیلحت شور زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ تیعضو یسررب .تسا هتفرگ تروص ینادیم و یاهناخباتک شور ود هب

SWOT ققحم شور نیا رد .دش ماجنا ییاتسور یرگشدرگ یاهدیدهت و اهتصرف ،فعض ،توق طاقن یسررب اب 
 تبث یعیبط طیارش رد ار مدرم یاهراتفر و هدرک هدهاشم ار تاسسؤم ای و اهناکم ،اهتیعضو ،دوریم مدرم یوسهب
 مدرم زا یجنسرظن اب و ییاسانش مدرم تکراشم اب فعض و توق طاقن عومجم .(1382 ،هناتسآ نابرد و ایکزا) دنکیم
 ،اههتفای اب بسانتم اهتنا رد .دیدرگصخشم شخب ره رد اهتیولوا و یهد نزو ،همانشسرپ کمک هب نیلوئسم و
 شرگن هسیاقم تهج .دشهئارا اهدیدهت و فعض طاقن لیلقت و اهتصرف و توق طاقن تیوقت تهج ییاهیژتارتسا

 نینکاس نیب اهشرگن فالتخا هسیاقم قیرط زا) ترکیل فیط زا هدافتسا اب هتخاس ققحم همانشسرپ زا هقطنم نینکاس
 لماش یمک شخب رد قیقحت یرامآ هعماج .دش هتفرگ هرهب یفاشتکا یلماع لیلحت و (دس تسدنییاپ و تسدالاب
 ،الفس هراسن) دس تسدنییاپ و (ردیح خیش و روس هلگ ،یلقاک ،غابد ییاهاتسور) تسدالاب راوناخ تسرپرس ناییاتسور
 لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح تسا راوناخ 350 اب رفن 1659 شهوژپ هدودحم تیعمج .تسا (نالاد و یبیغ هرق
 هعلاطم دروم هعماج .تفای شیازفا هنومن 200 هب لامتحا ششوپ یارب و نییعت راوناخ ناتسرپرس زا رفن 183 نارکوک
 هک دندوب (رفن 41 اعمج) اهیرایهد و (تسدنییاپ ،تسدالاب یاهاتسور) اهاروش یاضعا لماش قیقحت یفیک شخب رد
 و هدافتسا ییاوتحم ییاور یسررب شور زا همانشسرپ ییاور نییعت روظنمهب .دندش باختنا یرامشرس تروصهب
 و هاگدید تفایرد و یروضح هبحاصم اب و تفرگ رارق یرگشدرگ ناسانشراک و هاگشناد دیتاسا رایتخا رد همانشسرپ
 رارق هدافتسا دروم یرامآ یاه لیلحت تهجSPSS رازفا مرن .دش حالصا ،همانشسرپ یاه هیوگ و اهلاؤس ناشیا رظن
 هب ،همانشسرپ 30 لیمکت اب و دش هدیجنس نومزآشیپ یارجا قیرط زا (همانشسرپ یایاپ) قیقحت رازبا یایاپ .تفرگ
 .تسا هدشجرد (1) لودج رد نآ جیاتن هک تفرگ رارق نومزآ دروم همانشسرپ ییایاپ خابنورک یافلآ نومزآ کمک

 خابنورک یافلآ بیرض نازیم (1) لودج
 خاب نورک یافلآ بیرض همانشسرپ تالاؤس دادعت همانشسرپ دادعت 

 0,701 53 30 دس تسدالاب
 0,73 53 30 دس تسدنییاپ

 دس تسدنییاپ یارب KMO نازیم .دش نومزآ تلتراب نومزآ کمک هب یلماع لیلحت ماجنا یارب اه هداد بسانت نییعت 
 ییاسانش یارب یلماع لیلحت دهدیم ناشن هک دوب 0,05 زا رتمک نآ تلتراب رادقم و تسا 0,7 زا رتگرزب دس تسدالاب و
 .(2 لودج) تسا بسانم ،یلماع لدم راتخاس

 خازایس دس تسدنییاپ و تسدالاب رد یلماع لیلحت یارب اهریغتم ندوب بسانم یسررب (2) لودج
 تلتراب KMO داعبا

 0,000 0,923 دس تسدنییاپ نانکاس شرگن
 0,000 0,861  دس تسدالاب نانکاس شرگن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 جیاتن
 فلتخم یاهراکهار .دیدرگ یسررب ییاتسور یرگشدرگ یجراخ و یلخاد راذگریثات لماوع تاوس شور زا هدافتسا اب

 رد تسدالاب نینکاس ددجم تنوکس ،یهافر و یتماقا نکاما شرتسگ اب .دیدرگ نیودت بسانم یاهراکهار و ییاسانش
 ریغ و رمثم ناتخرد تشاک ،دس هب یسرتسد تهج رتبسانم یطابترا هار داجیا ،یلبق ییاهاتسور هب ناکم نیرتکیدزن
 لکشم عفر و هقطنم رد رادیاپ یرگشدرگ هعسوت تهج رد ناوتیم ،یتشادهب -ینامرد زکارم هعسوت ،دس هیشاح رد رمثم
 خازایس دس تسدنییاپ و تسدالاب یاهاتسور یرگشدرگ رب یجراخ و یلخاد راذگ ریثات لماوع .تشادرب ماگ یراکیب
 ،یدبلاک و یطیحم تسیز هفلوم هس رد اهاتسور یرگشدرگ رد راذگرثا یاه دادعتسا ییاسانش اب طبترم جیاتن و
  .(4 و 3 لودج) تسا هدش هدروآ کیکفت هب دس تسد نییاپ و تسدالاب رد یداصتقا و یگنهرف -یعامتجا

 دس تسدالاب ییاهاتسور یرگشدرگ رب یلخاد راذگ ریثات لماوع (3) لودج
 اهدیدهت اهتصرف اههفلؤم

سیز     
 یدبلاک و یطیحمت

 دراد دس و هچایرد هب یلماک ًاابیرقت دید هک دس هچایرد یبرغ بونج تمس رد یتاعافترا دوجو .1

 تهج دراد رارق هچایرد یبرغ بونج تمس رد هک یهوک و دس هب ناسآ ًااتبسن یسرتسد هار دوجو .2
 دس هب بسن رتهب دید و هلق هب دوعص

 تسا هداد شیازفا ار هقطنم یرگشدرگ دس ثادحا .3

 نزوالزق یمئاد ًاابیرقت هناخدور دوجو .4

 .تسا هتفرگرارق هردناوید رهش یرتمولیک 7 رد ًاابیرقت هک دس یریگرارق لحم ندوب کیدزن .5

 یزیخلصاح یزرواشک دعتسم اهنیمز دوجو .6

 دس تسدنییاپ و تسدالاب رد تاغاب دوجو .7

 .دس ثادحا لیلد هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد یریسدرس یاهیهام عاونا ینوزف .8

 دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ابیز و یمیدق ییاهاتسور دوجو .9

 رگشدرگ بذج تهج ییاوه و بآ صاخ طیارش -10

 ناتسرهش حطس رد یزابفرب و یکسا یارب یناکم هب ندشلیدبت -11

 تسا هدش ربهنیزه و تخس تسدالاب عرازم هب بآ لاقتنا هقطنم ندوب یناتسهوک لیلد هب .1

 هطوبرم دس و هناخدور لخاد هب دس تسدنییاپ و تسدالاب یاهاتسور یاهبالضاف دورو .2

 حطسم یاهنیمز ندوب مک هقطنم ندوب یناتسهوک .3
 درس لصف رد یلاصتا یاههداج ندوب روبعلابعص .4
 
 

 یگنهرف -یعامتجا  

 تسا یالاب یگنهرف و یعامتجا تینما یاراد هقطنم .10

 دس فارطا و هعلاطمدروم اهاتسور رد زورون مسارم هوکشاب یرازگرب .11

 هقطنم نینکاس ندوب ریذپ رگشدرگ و یریذپتکراشم .12

 نارگشدرگ اب نارادغاب و نارادنیمز بسانم دروخرب .13

 هعلاطمدروم یاهاتسور ندوب ورهداشگ و بسانم دروخرب .14

 ییازلاغتشا رد مهم لماع کی ناونعهب تالیش تعنص هب هجوت مدع .5

 هقطنم یرگشدرگ قنور یارب یرگشدرگ حرط رد مدرم ندادن تکراشم .6

 نآ یزاسهب هب هجوت مدع و هتلافسآ یاهریسم بیرخت .7

 هقطنم نینکاس نیب بآ هنالداعان عیزوت .8

تقا   
 یداص

 هقطنم رد تالیش تعنص نتفرگ قنور و ندمآ دوجو هب .15

 بآ نیمأت اب یغاب و یزرواشک تالوصحم شیازفا .16

 یزرواشک تاغاب و اهنیمز یهدزاب شیازفا .17

 یصوصخ و یتلود یراذگهیامرس تهج هقطنم ندوب دامتعالباق .18

 یرادماد و یزرواشک هب اهنآ یدنمهقالع و ناوج راک ورین دوجو .19

 یرگشدرگ هعسوت لیسناتپ دوجو .20

 هقطنم رد تالیش هعسوت .21

 هقطنم رد یبآ تشک هعسوت .22

 لقنولمح ،یحیرفت یتشادهب تاناکما دوبن .9

 (... و ارسنامهم ،لته) نارگشدرگ تماقا تهج تاناکما دوبمک .10

 دس یریگبآ لیلد هب دس تسدالاب نینکاس یرابجا چوک .11

 یتلود یراذگهیامرس مدع .12

 دناهدادتسدزا ار دوخ یاههاگتنوکس هک تسدالاب نینکاس ددجم ناکسا هب هجوت مدع .13

 نآ ندوب ریگفرب و هقطنم ندوب دعاسم هب هجوت اب هقطنم رد یکسا تسیپ داجیا مدع .14

 یراذگهیامرس تهج دس تسدنییاپ و تسدالاب نینکاس یداصتقا دب تیعضو .15

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 دس تسدنییاپ ییاهاتسور یرگشدرگ رب یجراخ راذگ ریثات لماوع (4) لودج
 اهدیدهت اهتصرف اههفلؤم

سیز
 یدبلاک و یطیحمت

 زقس رهش و ناتسا زکرم هب ندوب کیدزن .1

 ناتسا یلصا هار کیدزن رد نتفرگ رارق .2
 زقس و جدننس ناتسرهش ود اب یراوجمه و بسانم یایفارغج تیعقوم .3
 فارطا یاهاتسور تبسن هب دس تسدالاب و تسدنییاپ یاهاتسور ریسم ندوب دعاسم .4

 لزق هناخدور رانک یریگرارق لیلد هب رظندروم اهاتسور ندوب هتخانش .5

 مسیروتوکا لوصا صوصخ رد نارگشدرگ ندرکن تیاعر .1
 یزرواشک یضارا یربراک رییغت .2
 یهام هیوریب دیص .3
 دس تسدنییاپ هبآ قح ندرکن تیاعر .4

 -یعامتجاا

 یگنهرف

 نزوالزق هناخدور و دس فارطا رد تغارف تاقوا ندنارذگ هب مدرم لیامت شیازفا .6

 هردناوید نادنورهش نیب رد یحیرفت ناکم کی ناونعهب خازایس دس ندشلیدبت .7
 بوغرم یاهنیمز لیلد هب اهاتسور ندوب گرزب .8

 دس تسدالاب رد یتشادهب زکارم و سرادم ،دجاسم نتفر بآریز هب .5
 یموب نینکاس یارب تمحازم و تیعمج مکارت .6
 ناییاتسور یبهذم و یتنس گنهرف نتفرگ رارق رطخ ضرعم رد و هناگیب یگنهرف رصانع دورو .7

تقا
 یداص

 بآ نیمأت لیلد هب یصوصخ و یتلود یراذگهیامرس لیامت شیازفا .9
 فارطا یاهرهش رد دس زا یشان تالیش رازاب هعسوت هب ور دنور .10

 یرگشدرگ هعسوت تهج رابتعا صیصخت رد یهجوتمک .8
 یصوصخ شخب زا تیامحمدع .9
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 هب یجراخ و یلخاد اهدیدهت و اهتصرف صوصخ رد و رگشدرگ بذج رد هقطنم یاهفعض و اهدادعتسا لیلحت رد
 تهج دیدهت هطقن 9 و 15 لباقم رد تصرف 10 و 27 اب دس تسدنییاپ و تسدالاب هعلاطمدروم یاهاتسور رد بیترت
 ،تسا فعض طاقن زا رتشیب یلیخ هقطنم (دادعتسا) توق طاقن هک بلطم نیا هب هجوت اب .تسا وربور یرگشدرگ هعسوت
  .تسا یرورض فعض طاقن نیا لیلقت تهج بسانم راکهار هئارا
 یرگشدرگ رب یلخاد راذگ ریثات لماوع یدنبهبتر هب هجوت اب .تسا هدش جرد 5 لودج رد صصص لیلحت زا لصاح جیاتن
 رد 0,94 ینزو نیگنایم اب تسا هداد شیازفا ار هقطنم یرگشدرگ دس ثادحا ؛دس تسدنییاپ و تسدالاب ییاهاتسور
 ینزو نیگنایم .تسا هتفرگرارق رخآ هبتر رد دس فارطا و هعلاطمدروم اهاتسور رد زورون مسارم یرازگرب و لوا هبتر
 یاهفعض یلخاد لماوع یسررب رد .تسا رگشدرگ بذج رد هقطنم یالاب ناوت زا ناشن تمسق نیا رد هفلؤم 24 یالاب
 هبتر 0,910 ینزو نیگنایم اب دس یریگبآ لیلد هب دس تسدالاب نینکاس یرابجا چوک ،هقطنم یرگشدرگ رب راذگ ریثات
 0,895 نزو نیگنایم اب (... و ارسنامهم ،لته) نارگشدرگ تماقا تهج تاناکما دوبمک .تسا اراد مدرم دید زا ار لوا
 ینزو نیگنایم اب تسا هدش ربهنیزه و تخس تسدالاب عرازم هب بآ لاقتنا هقطنم ندوب یناتسهوک لیلد هب ؛مود هبتر

 نیرتمهم ناونعهب ار لماوع نیا دس تسدنییاپ و تسدالاب نینکاس یتقو .دنتسه اراد مدرم رظنزا ار موس هبتر 0890
 تسدالاب نینکاس ندادن ناکسا هک تسا نیا یهدنهدناشن دننادیم هقطنم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هار رس رب فعض طاقن

 قنور و هعسوت عنام نارگشدرگ یارب یهافر تاناکما دوبن نآ عبتهب و هقطنم نیا ندش هنکس زا یلاخ و خازایس دس
 تسدالاب ییاهاتسور یرگشدرگ رب یجراخ راذگ ریثات یاهتصرف یدنبهبتر رد نینچمه .دنشابیم تعنص نیا نتفرگ
 نیگنایم اب فارطا یاهاتسور تبسن هب دس تسدالاب و تسدنییاپ یاهاتسور ریسم ندوب دعاسم ،دس تسدنییاپ و
 و زقس و جدننس ناتسرهش ود اب یراوجمه و بسانم یایفارغج تیعقوم بیترت هب و ؛دراد ار لوا هبتر 0,920 ینزو
 اراد ار 0,795 و 0,860 ینزو نیگنایم اب هردناوید نادنورهش نیب رد یحیرفت ناکم کی ناونعهب خازایس دس ندشلیدبت
 رتشیب ناتسرهش قطانم ریاس هب تبسن خازایس دس تسدنییاپ و تسدالاب قطانم هک تسا نآ هدنهدناشن نیا .دنتسه
 یدنبهبتر رد .تسا هدوب رثؤم یلیخ رگشدرگ بذج رد هقطنم نیا رد دس ثادحا روطنیمه و ؛تسا مدرم هجوتدروم
 سرادم ،دجاسم نتفر بآریز هب ،دس تسدنییاپ و تسدالاب ییاهاتسور یرگشدرگ رب یجراخ راذگ ریثات یاهدیدهت
 صیصخت رد یهجوتمک .تسا اراد مدرم هاگدید زا ار لوا هبتر 0,855 ینزو نیگنایم اب دس تسدالاب رد یتشادهب زکارم و
 هبتر 0,790 ینزو نیگنایم اب یصوصخ شخب زا تیامحمدع و 0,845 ینزو نیگنایم اب یرگشدرگ هعسوت تهج رابتعا

 تیمها نازیم و هتفر بآریز هب ناشیاهاتسور هک نینکاس ددجم ناکسا رد تلود یهجوتیب هدنهدناشن نیا .دنرادار موس
 .تسا هقطنم نیا رد یرگشدرگ هب تلود

 (swot) تاوس لیلحت (5) لودج
 هبتر نزو نیگنایم نزو عومجم swot لیلحت لودج 
S1 15 0٫750 152 دراد دس و هچایرد هب یلماک ًاابیرقت دید هک دس هچایرد یبرغ بونج تمس رد یتاعافترا دوجو 
S2 دید و هلق هب دوعص تهج دراد رارق هچایرد یبرغ بونج تمس رد هک یهوک و دس هب ناسآ ًااتبسن یسرتسد هار دوجو 

 دس هب بسن رتهب
161 0٫805 9 

S3 1 0٫940 188 تسا هداد شیازفا ار هقطنم یرگشدرگ دس ثادحا 
S4 8 0٫815 163 نزوالزق یمئاد ًاابیرقت هناخدور دوجو 
S5 12 0٫770 154 .تسا هتفرگرارق هردناوید رهش یرتمولیک 7 رد ًاابیرقت هک دس یریگرارق لحم ندوب کیدزن 
S6 7 0٫825 165 یزرواشک زیخلصاح و دعتسم اهنیمز دوجو 
S7 13 0٫765 153 دس تسدنییاپ و تسدالاب رد تاغاب دوجو 



 227 ...ییاتسور یرگشدرگ رب یا هقطنم هعسوت یاه حرط تارثا

S8 18 0٫705 141 دس ثادحا لیلد هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد یریسدرس یاهیهام عاونا ینوزف 
S9 16 0٫720 144 ابیز و یمیدق ییاهاتسور دوجو 

S10 20 0٫650 130 رگشدرگ بذج تهج ییاوه و بآ صاخ طیارش 
S11 23 0٫490 98 یزابفرب و یکسا یارب یناکم هب لیدبت 
S12 5 0٫840 168 تسا یالاب یگنهرف و یعامتجا تینما یاراد هقطنم 
S13 24 0٫390 78 هعلاطمدروم اهاتسور رد زورون مسارم هوکشاب یرازگرب 
S14 22 0٫560 112 هقطنم نینکاس ندوب ریذپ رگشدرگ و یریذپتکراشم 
S15 19 0٫675 135 نارگشدرگ اب نارادغاب و نارادنیمز بسانم دروخرب 
S16 17 0٫715 143 اهاتسور ندوب ورهداشگ و بسانم دروخرب 
S17 4 0٫855 171 تالیش تعنص نتفرگ قنور و ندمآ دوجو هب 
S18 2 0٫875 175 بآ نیمأت اب یغاب و یزرواشک تالوصحم شیازفا 
S19 6 0٫830 166 یزرواشک تاغاب و اهنیمز یهدزاب شیازفا 
S20 14 0٫760 152 یصوصخ و یتلود یراذگهیامرس تهج هقطنم ندوب دامتعالباق 
S21 21 0٫620 124 یرادماد و یزرواشک هب اهنآ یدنمهقالع و ناوج راک ورین دوجو 
S22 3 0٫870 174 یرگشدرگ هعسوت لیسناتپ دوجو 
S23 10 0٫795 159 هقطنم رد تالیش هعسوت 
S24 11 0٫775 155 هقطنم رد یبآ تشک هعسوت 
W1 3 0٫890 178 تسا هدش ربهنیزه و تخس تسدالاب عرازم هب بآ لاقتنا هقطنم ندوب یناتسهوک لیلد هب 
W2 8 0٫765 153 هطوبرم دس و هناخدور لخاد هب دس تسدنییاپ و تسدالاب یاهاتسور یاهبالضاف دورو 
W3 6 0٫780 156 حطسم یاهنیمز ندوب مک هقطنم ندوب یناتسهوک 
W4 15 0٫315 63 درس لصف رد یلاصتا یاههداج ندوب روبعلابعص 
W5 5 0٫845 169 ییازلاغتشا رد مهم لماع کی ناونعهب تالیش تعنص هب هجوت مدع 
W6 9 0٫720 144 هقطنم یرگشدرگ قنور یارب یرگشدرگ حرط رد مدرم ندادن تکراشم 
W7 10 0٫640 128 نآ یزاسهب هب هجوت مدع و هتلافسآ یاهریسم بیرخت 
W8 13 0٫425 85 هقطنم نینکاس نیب بآ هنالداعان عیزوت 
W9 11 0٫560 112 لقنولمح ،یحیرفت یتشادهب تاناکما دوبن 

W10 2 0٫895 179 (... و ارسنامهم ،لته) نارگشدرگ تماقا تهج تاناکما دوبمک 
W11 1 0٫910 182  یریگبآ لیلد هب دس تسدالاب نینکاس یرابجا چوک 
W12 4 0٫865 173 یتلود یراذگهیامرس مدع 
W13 7 0٫770 154 دناهدادتسدزا ار دوخ یاههاگتنوکس هک تسدالاب نینکاس ددجم ناکسا هب هجوت مدع 
W14 12 0٫505 101 نآ ندوب ریگفرب و هقطنم ندوب دعاسم هب هجوت اب هقطنم رد یکسا تسیپ داجیا مدع 
W15 14 0٫390 78 یراذگهیامرس تهج دس تسدنییاپ و تسدالاب نینکاس یداصتقا دب تیعضو 
O1 7 0٫465 93 زقس رهش و ناتسا زکرم هب ندوب کیدزن 
O2 4 0٫760 152 ناتسا یلصا هار کیدزن رد نتفرگ رارق 
O3 2 0٫860 172 زقس و جدننس ناتسرهش ود اب یراوجمه و بسانم یایفارغج تیعقوم 
O4 1 0٫920 184 فارطا یاهاتسور تبسن هب دس تسدالاب و تسدنییاپ یاهاتسور ریسم ندوب دعاسم 
O5 6 0٫535 107 نزوالزق هناخدور رانک یریگرارق لیلد هب رظندروم اهاتسور ندوب هتخانش 
O6 5 0٫710 142 نزوالزق هناخدور و دس فارطا رد تغارف تاقوا ندنارذگ هب مدرم لیامت شیازفا 
O7 3 0٫795 159 هردناوید نادنورهش نیب رد یحیرفت ناکم کی ناونعهب خازایس دس ندشلیدبت 
O8 9 0٫425 85 بوغرم یاهنیمز لیلد هب اهاتسور ندوب گرزب 
O9 10 0٫380 76 بآ نیمأت لیلد هب یصوصخ و یتلود یراذگهیامرس لیامت شیازفا 
O10 8 0٫445 89 فارطا یاهرهش رد دس زا یشان تالیش رازاب هعسوت هب ور دنور 
T1 6 0٫530 106 مسیروت وکا لوصا صوصخ رد نارگشدرگ ندرکن تیاعر 
T2 7 0٫490 98 یزرواشک یضارا یربراک رییغت 
T3 9 0٫435 87 یهام هیوریب دیص 
T4 5 0٫645 129 دس تسدنییاپ هبآ قح ندرکن تیاعر 
T5 1 0٫855 171 دس تسدالاب رد یتشادهب زکارم و سرادم ،دجاسم نتفر بآریز هب 
T6 4 0٫670 134 یموب نینکاس یارب تمحازم و تیعمج مکارت 
T7 8 0٫470 94 ناییاتسور یبهذم و یتنس گنهرف نتفرگ رارق رطخ ضرعم رد و هناگیب یگنهرف رصانع دورو 
T8 2 0,845 169 یرگشدرگ هعسوت تهج رابتعا صیصخت رد یهجوتمک 
T9 3 0,790 158 یصوصخ شخب زا تیامحمدع 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 دعب دس تسدنییاپ و تسدالاب نانکاس یطیحمتسیز و یعامتجا -یداصتقا شرگن شجنس و هسیاقم اب هطبار رد
 یتفگنه توافت دس ثادحا دعب و دس ثادحا زا لبق یاهنامز رد ،دوجوم یاه هیوگ زا کی ره دروم رد دس ثادحا
 .(6 لودج) دهدیم ناشن ار

 دس تسدنییاپ و تسدالاب نانکاس شرگن شجنس (6) لودج
 دس تسدنییاپ نانکاس شرگن دس تسدالاب نانکاس شرگن 

 یلیخ تالاؤس
 مک

 یلیخ دایز طسوتم مک
 دایز

 یلیخ شرگن نیگنایم
 مک

 یلیخ دایز طسوتم مک
 دایز

 شرگن نیگنایم

 دایز 3,76 9,6 75,2 0 12,8 2,4 مک 1,96 2,7 2,7 1,3 74,7 18,7 یداصتقا تیعضو دوبهب
 دایز 3,54 8 67,2 0 20,8 4 مک 1,85 1,3 4 0 68 26,7 یهافر تیعضو دوبهب

 دایز 4,18 29,6 61,6 6,4 2,4 0 دایز 3,78 4 80 6,7 9,3 0 هقطنم رد یرگشدرگ
 طسوتم 2,83 0,8 25,6 35,2 32,8 5,6 مک 2,02 0 13,3 1,3 60 25,3 نینکاس یگراوآ ناربج
 طسوتم 2,73 0 40 4,8 44 11,2 مک 1,96 0 2,7 1,3 85,3 10,7 موسروبادآ و گنهرف

 یلیخ 1,48 0 0 0 48 52 سرادم دادعت
 مک

 مک 2,21 0 20,8 0,8 57,6 20,8

 یلیخ 1,38 0 1,3 0 34,7 64 دجاسم دادعت
 مک

 مک 2,2 0 23,2 0 51,2 25,6

 مک 1,55 0,8 3,2 1,6 39,2 55,2 مک 1,81 0 6,7 0 61,3 32 اتسور نینکاس لاغتشا
 طسوتم 2,8 0 44 0,8 47,2 8 مک 2,06 0 12 0 70,7 17,3 هقطنم نینکاس لاغتشا
 طسوتم 2,56 0 32,8 0 58,4 8,8 مک 1,72 0 2,7 0 64 33,3 تشادهب تیعضو دوبهب
 دایز 4,08 20 75,2 0 3,2 1,6 طسوتم 2,98 1,3 49,3 0 45,3 4 بوغرم یاهنیمز رادقم

 مک 2,13 0 16,8 0 63,2 20 مک 1,8 0 0 0 80 20 یتسدعیانص قنور
 مک 1,83 1,6 5,6 0 60 32,8 مک 1,7 0 1,3 0 66,7 32 یزرواشک یاهنیمز رادقم
 یاهنیمز یهدزاب شیازفا

 یزرواشک
 دایز 3,9 11,2 76 6,4 4,8 1,6 طسوتم 2,54 0 28 0 70,7 1,3

 دایز 4,32 36 62,4 0 1,6 0 - 0 0 0 0 0 0 تسدنییاپ یاهنیمز تمیق
 دایز 4,01 4,8 92 3,2 0 0 دایز 3,93 10,7 80 1,3 8 0 تالیش قنور

 مک 1,8 0 4,8 2,4 60,8 32 مک 1,76 0 25,3 12 61,3 1,3 تسیزطیحم بیرخت

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نکاس ناییاتسور یگدنز حطس دوبهب و یداصتقا تیعضو دوبهب بجوم دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن
 و تسا (دایز) 3,76 و (مک) 1,96 یاهنیگنایم یاراد بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب نینکاس رد ،دوشیم هزوح
 رد و هتفایشهاک یگدنز حطس و یداصتقا تیعضو تسدالاب رد دس ثادحا زا دعب هک تسا تیعقاو نیا رگنایب نیا
 .تسا هدش یگدنز حطس دوبهب و یداصتقا تیعضو دوبهب بجوم تسدنییاپ

 تسدالاب هزوح نینکاس ناییاتسور یهافر تیعضو دوبهب بجوم دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نینکاس شرگن نیگنایم
 تسا بلطم نیا رگنایب نیا و تسا (دایز) 3,54 و (مک)1,85 یاهنیگنایم یاراد بیترت هب ،دوشیم دس تسدنییاپ و
 تسدالاب رد هکیلاحرد ،هتفایشیازفا یهافر تیعضو تسدنییاپ رد ،یگدنز حطس دوبهب و یداصتقا تیعضو دوبهب اب هک
 شیازفا ار هقطنم رد یرگشدرگ دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا هتفایشهاک یهافر تیعضو
 نیا و تسا (دایز یلیخ) 4,18 و (دایز) 3,78 یاهنیگنایم یاراد بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هداد
 نانکاس یگراوآ هکنیا شرگن نیگنایم .تسا دس تسدنییاپ رد یرتشیب تبسن هب و تسدالاب رد یرگشدرگ دشر رگنایب
 و (مک)2,02 نیگنایم یاراد بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هدش ناربج فلتخم قرط هب دس هچایرد

 نینکاس ،هدش هراوآ نانکاس ناربج دح رد یتفایرد یاهتراسخ هک تسا بلطم نیا رگنایب نیا و تسا (طسوتم) 2,83
 گنهرف رب تبثم رثا یاراد هقطنم رد یزاسدس ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا هدوبن دس هچایرد هزوح
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 و تسا (طسوتم) 2,73 و (مک) 1,96 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هدوب رثؤم یلحم موسروبادآ و
 موسر و گنهرف رب تبثم ریثات مدع و دس تسدنییاپ مدرم موسر بادآ و گنهرف رب ،یدودحم تبثم ریثأت رگنایب نیا

 هداد شیازفا ار لاعف سرادم دادعت دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نینکاس شرگن نیگنایم .تسا دس تسدالاب نینکاس
 نیا رگنایب نیا و تسا (مک)2,21 و (مک یلیخ) 1,48 نیگنایم یاراد بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا
 ریاد (غابد) لاعف همین تروصهب ای (روس هلگ ،ردیح خیش ،یلقاک) هتفر نیب زا سرادم تسدالاب رد هک تسا بلطم
 ریثأت یا هیوگ دروم رد نینکاس شرگن نیگنایم .تسا هتشادن سرادم قنور رد یریگمشچ ریثأت تسدنییاپ و تسا
 و (مک یلیخ) 1,38 نیگنایم یاراد بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد یبهذم نکاما و دجاسم رب یزاسدس تبثم

 رد و هدرب نیب زا ار یبهذم نکاما و دجاسم تسدالاب رد یزاسدس هک تسا بلطم نیا رگنایب نیا و تسا (مک) 2,2
 ی هیوگ دروم رد نینکاس شرگن نیگنایم .تسا هتشاد یبهذم نکاما و دجاسم رب یزیچان تبثم ریثأت زین تسدنییاپ
 هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هدش دس ینامتخاس راک لحارم رد هقطنم نینکاس لاغتشا بجوم دس ثادحا
 تروصهب دس ینامتخاس راک لحارم رد هک تسا نآ رگنایب نیا و تسا (مک) 1,55 و (مک) 1,81 نیگنایم یاراد بیترت
 نینکاس لاغتشا دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا هدشهدافتسا هقطنم یموب دارفا زا دودحم
 رگنایب نیا و تسا (طسوتم) 2,80 و (مک) 2,06 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هداد شیازفا ار هقطنم
 اب دس تسدنییاپ رد و تسا هتفرگن ینانچنآ قنور زونه دس تسدالاب رد یتعنص زکارم دادعت هک تسا بلطم نیا
 .تسا نتفرگ قنور لاح رد زکارم نیا بآ نیمأت لیلد هب یرادماد و یرادغرم یاهدحاو و تشک ریز حطس شیازفا
 رد ،تسا هدش هزوح نینکاس تشادهب تیعضو دوبهب ثعاب دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم
 رد تشادهب حطس شهاک هدنهدناشن نیا و تسا (طسوتم) 2,56 و (مک) 1,72 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب
 رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا دس تسدنییاپ نینکاس تشادهب تیعضو رد دودحم ًااتبسن تبثم ریثأت و تسدالاب
 رد ،تسا هدش ،یعارز بآ نیمأت و دس یریگبآ رثا رد بوغرم یاهنیمز شیازفا بجوم دس ثادحا ی هیوگ دروم
 ،بآ نیمأت اب تسا بلطم نیا هاوگ نیا و تسا (دایز) 4,08 و (طسوتم) 2,98 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب
 و تسا هدرکادیپ شیازفا ،تیعقوم ظاحلزا هچ و تشک ظاحلزا هچ بوغرم یاهنیمز تسدنییاپ یضارا صوصخهب
 ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا هتشادن بوغرم یاهنیمز شیازفارب ینانچنآ ریثات مه تسدالاب رد
 (مک) 1,8 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هدش هقطنم رد یتسدعیانص قنور شیازفا بجوم دس ثادحا
 ریثأت یزاسدس ،دس تسدنییاپ رد هچ و تسدالاب رد هچ هک تسا بلطم نیا یاهدنهدناشن نیا و تسا (مک) 2,13 و
 یاهنیمز رادقم دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا هتشادن یتسدعیانص قنور رد ینادنچ
 تسا (مک) 1,83 و (مک) 1,7 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هداد شیازفا ار راوناخ رایتخا رد یزرواشک
 دس هک دنرواب نیا رب تسدنییاپ و تسدالاب یهعلاطمدروم هعماج ود ره رد هک تسا بلطم نیا ،یهدننکنایب نیا و
 ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .تسا هدادن شیازفا ار اهراوناخ رایتخا رد یزرواشک یاهنیمز رادقم
 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،تسا هدش هتفرن بآریز هب زرواشک یاهنیمز یهدزاب شیازفا بجوم دس

 شرگن نیگنایم .تسا دس ثادحا رثا رد یاهنیمز یهدزاب شیازفا دننک نایب نیا و تسا (دایز) 3,9 و (طسوتم) 2,54
 دس تسدنییاپ رد هک تسا هدش دس تسدنییاپ یاهنیمز تمیق شیازفا بجوم دس ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس
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 ثادحا ی هیوگ دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .دننادیم دس ثادحا رثا رد ار تمیق شیازفا نیا و تسا (دایز) 4,32
 و (دایز) 3,93 بیترت هب دس تسدنییاپ و تسدالاب رد هک تسا هدش هقطنم رد تالیش تعنص قنور بجوم دس

 دروم رد نانکاس شرگن نیگنایم .دننادیم ثادحا یهطساوهب ار هقطنم رد تالیش تعنص قنور نیا هک تسا (دایز)4,01
 دس تسدنییاپ و تسدالاب یاهاتسور رد بیترت هب ،تسا هتشادن تسیزطیحم رد یبیرخت راثآ دس ثادحا ی هیوگ

 یاهاتسور دودحم رد دس ثادحا رثا رد تسیزطیحم بیرخت یاهدنهدناشن نیا هک ؛تسا (مک) 1,8 و (مک) 1,76
 هدروآ راب هب یدایز یطیحمتسیز یاهتراسخ دنکیم روبع تسدنییاپ یاهاتسور زا هک بآ لاقتنا طخ و تسدالاب
 .تسا
 یارب اهنآ هدش نییبت سنایراو نازیم اب هارمه هب هدش یراذگمان اه لماع ،اهنآ سنایراو دصرد و اههفلؤم صیخلت رد
 نیا رد تسا صخشم هک روطنامه .تسا هدشهبساحم دوخ یگدنز رب دس ثادحا تاریثأت هب تبسن نانکاس شرگن
 رد اههفلؤم رگید هب تبسن ار یرتشیب سنایراو اهراوناخ دمآرد عبنم و یگدنز حطس رب ریثات هفلؤم یجنس شرگن
 یاههفلؤم .تسا هفلؤم نیا یالاب تیمها ناشن رتشیب نزو نیا هک (59,41 و 53,23) دراد دس تسدنییاپ و دس تسدالاب

 سنایراو دصرد نیرتمک یاراد ورنیازا ،تسا هتفرگنرب رد دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ار اهریغتم زا مادکچیه 5 و 4
 .(7 لودج) دنتسه
 دوبهب ،یهافر تیعضو دوبهب ،یگدنز حطس رب ریثات دننام فلتخم یاه هنیمزرد نانکاس یگدنز رب ،دس ثادحا اب 
 دس ثادحا .تسا هدوب رثؤم دس تسدنییاپ و تسدالاب رد ،دس ثادحا هطساوهب یرگشدرگ دشر ،یداصتقا تیعضو
 دس تسدالاب نینکاس هدش هراوآ و تسدالاب رد ییاتسور یلصا لغاشم ندرب نیب زا رثا رد دمآرد عبنم شهاک قیرط زا
 قنور و یبآ تشک ریز حطس شیازفا قیرط زا رگید فرط زا هدش نینکاس زا هتسد نیا یگدنز حطس شهاک ثعاب
 حطس تیعضو دوبهب بجوم دس طسوت فلتخم یاهشخب رد بآ نیمأت رثا رد یتعنص یاهدحاو و اههاگراک نتفرگ
 .تسا هدش یداصتقا تیعضو و یگدنز
 اتسور زا ًاالبق هک نینکاس و تسا هتفایشهاک اتسور زا ترجاهم دنور تسدنییاپ قطانم نتفرگ قنور و بآ نیمأت اب
 هب تشگزاب لاح رد ،مید تشک هب تبسن دمآرد شیازفا نآ عبتهب و یبآ تشک نتفرگ قنوراب دندوب هدرک ترجاهم
 روبجم نینکاس نیا و دنوریم بآریز هب اهاتسور دس یریگبآ اب دس تسدالاب رد هک تسا یلاح رد نی دنشابیم اتسور
 .دنتسه دوخ یدادجا و ابآ یاههاگتنوکس زا یرابجا چوک هب
 ثحب
 یایفارغج یرگشدرگ هعسوت یارب ییانبم ناونع هب هقطنم رد هدش داجیا هزادنا مشچ و خازایس دس ثادحا قیقحت نیا رد
 یرگشدرگ نیمز ،یرگشدرگ یاه هخاش نیرتدیدج زا یکی .تفرگ رارق هجوت دروم یعیبط اه هزادنا مشچ یا هیاپ رب
 تعیبط .دور یم رامش هب رادیاپ یرگشدرگ لاکشا زا و یدرگ تعیبط زا یاهخاش هک تسا ییایفارغج یرگشدرگ ای
 یبایزرا ناونع تحت دوخ یا هلاقم رد (1396) یدمحم و ریگناهج .تسا هجوت دروم فلتخم یاه هبمج رد یدرگ
 یلیلحت لدم و swot کیژتارتسا لدم زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا وتفرک راغ یرگشدرگ نیمز هعسوت ناوت

FASSOULAS و دشاب یم یتباقر /یمجاهت یژتارتسا وتفرک راغ یارب بسانم یژتارتسا هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب 
 وئژ نیا رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس هب بیغرت و هقطنم یشزرو تاناکما هعسوت لثم یاه هنیمز رد تسا مزال
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 تیمها زا ناشن هک درک بسک ار یا هژیو زایتما راغ یملع شزرا یسررب دروم یاه شزرا نیب رد و دوش مادقا تیاس
 یاه حرط یاه شلاچ ناونع تحت ی هلاقم رد (1396) رابت حالف .تسا هتشاد هقطنم یرگشدرگ هعسوت رد شزرا نیا
 اب ،ییاتسور رادیاپ هعسوت هک دندیسر هجین نیا هب (swot لدم زا هدافتسا اب) رادیاپ هعسوت هاگدید زا ییاتسور هعسوت
 یم لصاح ییاتسور یزیر همانرب و اه حرط ی هخرچ شلاچ عفر و اهانگنت و تالکشم عفر ،یگچراپکی ،ماجسنا
  .ددرگ
 شالت ییاتسور هعماج یاهزاین ندرک فرطرب یارب دیاب یتلود یاهنامزاس هک دنداد ناشن (2014) ناراکمه و 1اساک
 دوبهب لماع ار یرگشدرگ (2013) ناراکمه و 2دراچیر .دننک داجیا ار ییاتسور هعسوت و رادیاپ تشیعم دنناوتب ات دننک
 یتمالس و شزومآ دوبهب و رقف شهاک ،اهدزمتسد حطس ،یلحم هعسوت یاهصخاش رد ناییاتسور یگدنز تیفیک
 ناکما و تیلباق ،دس ثادحا دش صخشم تاوس یلیلحت شور زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد .دندومن شرازگ ناییاتسور
 تعنص رب راذگ ریثات لماع نیرتمهم ناونعهب 0,940 ینزو نیگنایم اب هک تسا هداد شیازفا ار هقطنم یرگشدرگ
 و اهدس هک دناهدیسر هجیتن نیا هب (1391) ناراکمه و ینیئآ اتسار نیمه رد .تسا هدشهتخانش هقطنم رد یرگشدرگ
 صاخ رظانم داجیا اب ،دنتسه ... و قرب یژرنا و بآ نیمأت مهم عبانم زا یکی هکنیا رب هوالع اهنآ هب هتسباو یاههاگورین

 ایند یاهروشک زا یرایسب رد .دنوشیم بوسحم زین یرگشدرگ تعنص هعسوت و دشر یارب یگرزب یاهتیفرظ ،دوخ
 ار رفاسم نارازه هنالاس و دنوشیم بوسحم روشک نآ یرگشدرگ یاهبطق نیرتمهم زا اهنآ یاههچایرد و اهدس زین
 فارطا رد یکسا تسیپ داجیا لماوع نیرتمهم زا یکی هقطنم رد یرگشدرگ تیوقت صوصخ رد .دننکیم بذج دوخ هب

 قیقحت نیا رد یتامدخ و یهافر نکاما و یرگشدرگ یاهتخاسریز داجیا و هقطنم ندوب ریگفرب هب هجوت اب دس
 ،ناروتسر ،یحیرفت زکارم ثادحا ،هچایرد فارطا یزاسهطوحم زین (1391) ناراکمه و ینیئآ هک تسا هدشیفرعم
 ... و زیررس ،هندب ،جات لیبق زا دس فلتخم یاهشخب یزادرپرون و یرنه یاهرازبا زا هدافتسا اب اهدس هزاس یزاسابیز
 رد یزاسدس یفنم تارثا شهاک صوصخ رد .تسا هدرگ یفرعم دس مسیروت بذج فلتخم یاهراکهار ناونعهب ار
 نینکاس ددجم ناکسا ،(یرادماد) یلصا لغاشم نتفر نیب زا ،خازایس دس تسدالاب نینکاس یرابجا چوک هلمجزا هقطنم
 راکهار ناونعهب ار هقطنم رد یرگشدرگ تعنص شرتسگ و دوخ یلبق ییاهاتسور هب ناکم نیرتکیدزن رد دس تسدالاب
 تایلمع هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب زین (1390) یریپ صوصخ نیا رد ،تسا هدشیفرعم هقطنم رد لاغتشا داجیا

 قیقد هعلاطماب دیاب اما ،تسین راکنالباق ثحب نیا ؛تشاد دهاوخ لابند هب یتبثم و یفنم راثآ هقطنم ره رد یزاسدس
 نداد تیمهااب ،داد شیازفا ار تبثم راثآ و لقادح هب ار یفنم راثآ دوش یعس یعامتجا –یداصتقا هلمجزا دس تاعلاطم
 زا یشان یفنم تارثا یزاسدس یاههژورپ رد و هدوب رثؤم روکذم دعب هس ره رب دناوتیم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هب
 تیعضو رب خازایس دس تارثا صوصخ رد نینکاس شرگن هسیاقم زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد .دهد شهاک ار ثادحا
 رد تالیش شرتسگ و یطیحمتسیز ،(ترجاهم ،یگنهرف نکاما و دجاسم دادعت شهاک) یعامتجا تیعضو ،یداصتقا
 هدروآ (6) لودج رد کیکفت هب) تسا هدراذگ یفنم و تبثم تارثا روکذم اههفلؤم رب خازایس دس هک هداد ناشن هقطنم
 نمض «گرزب یاهدس تسایس و یژولوکا» ناونع تحت (1996) یلوکم طسوت یقیقحت صوصخ نیا رد ؛(تسا هدش

                                                                                                                                                               
1 Kassa 
2 Richard 
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 نیا هب ،هتخادرپ یرگشدرگ و یطیحمتسیز ،یعامتجا –یداصتقا داعبا رد ناهج رد گرزب یاهدس تاریثأت یسررب
 ،قرب دیلوت ،بالیس لرتنک ،نینکاس لاغتشا و یرگشدرگ هعسوت رد یایازم ،گرزب یاهدس ثادحا هک دنسریم هجیتن
 نیرتمهم و نیرتشیب ،داد ناشن (8) لودج رد هفلؤم صیخلت و یلماع لیلحت .دنراد ... و یهام شرورپ ،دمآرد داجیا
 دنور ،نیمز تمیق و یهدزاب ،اهراوناخ دمآرد عبنم و یگدنز حطس رب بیترت هب خازایس دس یعامتجا -یداصتقا رثا
 ناراکمه و زابلگ صوصخ نیا رد هک تسا هدوب تالیش نتفرگ قنور و هقطنم رد یرگشدرگ دشر ،هقطنم رد ترجاهم
 نیرتمهم هک دندیسر هجیتن نیا هب دس یطیحمتسیز و یعامتجا -یداصتقا تارثا ناونع اب دوخ قیقحت رد (1396)
 دوبهب ،بالیس لرتنک ،ینیمزریز بآ حطس شیازفا ،هقطنم یزرواشک دوبهب :زا دناهدوب ترابع حرط نیا تبثم تارثا

  .یبآ یاهشزرو هعسوت و یرگشدرگ دوبهب ،نیمز شزرا شیازفا ،هقطنم یمیلقا طیارش
 SWOT لیلحت لدم ساسا رب خازایس دس تسدنییاپ و تسدالاب یاهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت یاهیژتارتسا هئارا اب
 .درک هراشا دراوم نیا هب ناوت یم (SO) یجراخ -یلخاد یاهدادعتسا اب طابترا رد
 نکاما هب یرگشدرگ فده قطانم ندرک زهجم و یتشادهب و یحیرفت ناکما داجیا و یعیبط رظانم زا یریگهرهب -
 .یهافر

 .یعیبط عبانم رادیاپ هعسوت هب هجوت اب نآ زا یرادربهرهب و تسیزطیحم زا تسارح -

 .دس هب فرشم و فارطا عتارم رد یراکلگنج -

 .هقطنم نآ رد یلحم یموب اهشیامه یرازگرب اب نآ یشومارف زا یریگولج و یموب گنهرف هب نتشاذگ مارتحا -

 و راکهبهدامآ یورین یاراد هقطنم نیا ،تسا روشک ره تفرشیپ لماع نیرتمهم زا یکی راک یورین هکنیا هب هجوت اب -
 .تسا هقطنم نیا هعسوت رد یلصا لیسناتپ زا یکی هک تسا هزیگنا اب

 زا هدیشوپ ًاالماک هام 5 ًاالومعم هک هقطنم نیا ندوب یریگفرب و دس هچایرد هب فرشم بسانم تاعافترا هب هجوت اب -
 هب هجوت اب دش هقطنم نیا یرگشدرگ دادعتسا ییافوکش بجوم لحم نیا رد یکسا تسیپ داجیا اب ناوتیم تسا فرب
 .دنک بذج دوخ هب ار ناتسا لک هجوت دناوتیم یتحارهب ،درادن دوجو ناتسا رد فرب یکسا تسیپ هکنیا

 ناونعهب ار هقطنم نیا ناوتیم دس تسدنییاپ و تسدالاب یاهاتسور نیا رد یرگشدرگ زایندروم تاناکما داجیا اب -
 .تخانش یرگشدرگ فده هقطنم کی

 هقطنم هب رگشدرگ دورو اب هقطنم هب هک یاهبیسآ نتفرگ رظن رد اب (WT) یجراخ -یلخاد یاهفعض صوصخ رد
 :میزادرپیم لیذ یاهراکهار هئارا هب هدش هدراو
 یگنهرف یاهبیسآ و تسیزطیحم بیرخت زا یریگولج تهج رد یزاسگنهرف -

 اهیریگمیمصت و فلتخم لئاسم صوصخ رد نآ نداد تکراشم و یموب مدرم هب نداد تیمها -

 هقطنم رد یرگشدرگ تعنص اب طبترم یاهراکوبسک رد زوجم ییاطعا رد عیرست و لیهست  -

 اهاتسور بالضاف حرط یهدناماس رد عیرست ،اههار یدبلاک طیارش ؛تالیهست و تاناکما دوبهب -

 نالوئسم و ناگرزب قیرط زا رظندیدجت و اهیراذگتسایس و فارطا قطانم هب تبسن دید حالصا -

 یگنهرف ،یعامتجا یاه تیلاعف نیرت عونتم و نیرت هدش هخانش ،نیرتمهم زا یکی تسیروت بذج و یرگشدرگ تیلاعف
 یداصتقا یاهدمآرد ،یعامتجا تکراشم و یگنهرف لدابت تیزم رب هوالع دناوت یم هک دوش یم بوسحم رشب یداصتقا و
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 و موهفم زا یفاک تخانش دوبن هب هجوت اب .(1395 ،ناراکمه و ربجنر) دیامن داجیا نابزیم عماوج یارب زین یهجوت لباق
 تسدنییاپ و تسدالاب نینکاس یارب یهاگآ داجیا ،یرگشدرگ فده ییاهاتسور رد ییاتسور یرگشدرگ یاهدرکراک
 نیتسخن زا اتسور یاهشخب ریاس رانک رد یلغش تیعقوم هب ندشلیدبت یارب ییاتسور یرگشدرگ تیلباق رب ینتبم دس
 روطنیمه و اتسور نینکاس نیب تکراشم دیاب راک نیا داجیا یارب .تسا ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاهماگ
 یرگشدرگ صوصخ رد اهزوجم و یرادا یاهدنیآرف رگید یوس زا .دبای شیازفا هقطنم ناییاتسور و تلود نیب تکراشم
 یاهتخاسریز و دنک هزیگنا داجیا ناراذگهیامرس نیا نیب رد ات دریگ رارق صوصخ ناراذگهیامرس رایتخا رد یتحارهب
 زا رتارف بلغا یرادا هدیچیپ دعاوق یزاس هدایپ و تیاعر .دزاس مهارف ار هقطنم نیا ندوب ریذپ رگشدرگ یارب بسانم
 یاهدحاو یریگ لکش مدع لیالد زا یکی یلحم هعماج ،تسا ییاتسور یداصتقا کچوک یاهدحاو یلام و ینف ناوت
 هجوت تیاهنرد .دنتسناد راتخاس نیا مخ و چیپ رد یراتفرگ زا ناییاتسور ینارگن لد ار یرگشدرگ کچوک یداصتقا
 رادیاپ یرگشدرگ قنور بجوم دناوتیم یرادا عناوم عفر و یرگشدرگ یاهلیسناتپ هب هجوت اب هقطنم نیا هب نیلوئسم
 .دبای شهاک نآ زا لصاح یاهنایز هدش لصاح خازایس دس ثادحا زا یفعاضم هرهب و ددرگ رادیاپ لاغتشا نآ عبتهب و
 و مرگ بآ یاه همشچ نتشاد مغر یلع ناریا روشک هک دندومن نایب (1396) یرابایرد و داژن ینیسح زین اتسار نیا رد
 مهس و مادقا یرگشدرگ یاه تخاس ریز هعسوت هب تبسن بسانم یزیر همانرب اب تسا هتسناوتن نونکات ،ناوارف یندعم
 .دشاب هتشاد یرگشدرگ هعسوت رد یلوبق لباق
 یریگهجیتن
 رد یرگشدرگ .دیشخب دوبهب ار ییاتسور رادیاپ هعسوت دنور ناوتیم ،یعارز ریغ داصتقا بلاق رد یلغاشم ینیزگیاج اب
 مادقا هک تسا هدروآ مهارف ار یتصرف ،دس تشپ یعونصم هچایرد داجیا هب هجوت اب دس تسدنییاپ و تسدالاب قطانم
 تشادرب یارب اضاقت شیازفا و یزرواشک داصتقا هب یتشیعم یگنسباو زا و هدش یرگشدرگ و یحیرفت زکارم داجیا هب
 تاناکما دوبن ،دس تسدالاب ییاهاتسور ندش هنکس زا یلاخ دننام دوجوم (فعض) اهدیدهت .دوش یریگولج یبآ عبانم زا
 هقطنم رد رادیاپ یرگشدرگ یاهتخاسریز دوبن صوصخب و هتلافسآ یاههار یزاسهب مدع ،یتشادهب ،یرگشدرگ ،یحیرفت
 یاهناکم داجیا ،یلبق ییاهاتسور هب ناکم نیرتکیدزن رد تسدالاب نینکاس ددجم ناکسا ینعی اهتوق هب لیدبت ار
 اب یرگشدرگ یاهتخاسریز هعسوت و هتلافسآ یاههار شرتسگ و یزاسهب ،هقطنم رد یتشادهب ،یتسیروت و یحیرفت
 هب رجنم هقطنم رد یریذپرگشدرگ و یرگشدرگ یاهتخاسریز نادقف ،رضاح طیارش رد .دومن یلحم هعماج تکراشم
 نایاتسور دارفا زا یاهلکشت داجیا و هقطنم رد صوصخ شخب زا هدافتسا .تسا هدش یرگشدرگ بولطمان تیعضو
 بجوم و لیدبت هقطنم یرگشدرگ توق طاقن عفن هب ار فعض طاقن دناوتیم تلود و اهنآ نیب هبناجهمه لماعت و هقطنم
 .ددرگ نینکاس یداصتقا تیعضو و یگدنز حطس دوبهب و ییازلاغتشا
 عبانم
 .ص 452 ،تاعالطا تاراشتنا ،ییاتسور رادیاپ هعسوت ،1387 .یلع ،ینامیا ،یفطصم ،ایکزا

 .ص 538 ،ناهیک تاراشتنا ،قیقحت یدربراک یاهشور ،1382 ،اضریلع ،هناتسآ نابرد ،یفطصم ،ایکزا

 روشک ترازو ،روشک یاه یرایهد و یرادرهش نامزاس ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،ییاتسور رادیاپ هعسوت ،1387 ،یفطصم ،ایکزا
 .ص 293 ،نارهت
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 ،مجنپ هرامش ،مهد لاس ،نیمزرس شیامآ همانلصف ،لباز رد مراهچ همین هاچ ثادحا یطیحم تسیز تارثا یبایزرا .(1390) ،همیلح ،یریپ
 .143-140 ص

 زاودــیب و دهــشم هدراــک یاهدــس یـطیحم و ،یداـصتقا ،یعاـمتجا تارثا لیلحت ،1388 ،رغصا یلع ،رویدک ،.دیمح ،نایاش ،رفعج ،ناوج
 .43-20 صص ،13 ۀرامـش ،یا هـیحان ۀعـسوت و اـیفارغج ۀـلجم ،نیارفــسا

 کیژتارتسا لدم زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا وتفرک راغ یرگشدرگ نیمز هعسوت ناوت یبایزرا ،1396 ،یلع ،یدمحم و نیسح دمحم ،ریگناهج
swot یلیلحت لدم و FASSOULAS، صص ،4 هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ -یملع همانلصف 

153-168. 
 یرگشدرگ :یدروم هنومن) هقطنم رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ شقن یسررب ،1396 ،نیدلا لامج دیس ،یرابایرد و نیمار دیس ،داژن ینیسح

 .63-55 صص ،3 هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ -یملع همانلصف ،(لیبدرا ناتسا تمالس
 یاهراکهار یلم سنارفنک نیلوا ،ناتسلگ دس یعامتجا -یداصتقا تارثا یبایزرا ،1383 ،رهاط دمحم ،یماظن ،یلو ،داژن میرب ،اتیب ،یناکدار

 .رادیاپ هعسوت هب یبایتسد

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(ناتسرل ناتسا هروشعم دس ) تسدالاب یاهاتسور رب دس ثادحا یعامتجا -یداصتقا تارثا ،1393 ،اضر ،ییاضر
 .هاشنامرک یزار هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج

 یاه بوچراهچ لیلحت و دقن ) ییاتسور هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن ،1381 ،لیعامسا یرداق و اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر
 .23-40 صص ،25 یپایپ (2)6 ،یناسنا مولع سردم ،( یا هیرظن

 یلحاس یاهرهش رد یرگشدرگ یاهتیلاعف هعسوت و تینما ،1389 ،ینید فیرش نیلگ داوج و یردیح ارهز ،یدهم ،یئوبسل هداز ناضمر
 ناتسا یماظتنا یهدنامرف یدربراک تاقیقحت رتفد ،یلحاس یاهرهش رد تینما یلم شیامه ،(رسمار رهش لحاوس :یدروم هعلاطم)
 .ناگزمره

 نادمه رهش یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار هئارا و اهدربهار لیلحت و هیزجت ،1395 ،هیسنا ،نایدروادخ ؛یدهم ،یرقاب ؛نیسح دمحم ،ربجنر
 .72-55 صص ،2 هرامش ،مشش لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ -یملع همانلصف ،SWOT لدم زا هدافتسا اب

 .ص 216 ،یشنم تاراشتنا ،همطاف یریصن و هللاا تمحر ،هداز یشنم همجرت ،ییاتسور یرگشدرگ ،1380 ،یلپراش ایلوج ،دراچیر

 هیحان رد ییاتسور یرگشدرگ یاضف زا نارگشدرگ تیاضر رب رثؤم لماوع ،1396 .دمحا ینایمور ،دیشمج یلانیع ،ربکا یلع یناتسبانع
 .155-172 صص : (20) 6 .ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا . ارهز نیئوب ناتسرهش ناقرخ

 -یملع همانلصف ،(swot لدم زا هدافتسا اب) رادیاپ هعسوت هاگدید زا ییاتسور هعسوت یاه حرط یاه شلاچ ،1396 ،هالارصن ،رابت حالف
 .202-187 صص ،3 هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ

 رب دیکات اب نامرک ناتسا یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یدربهار یزیرهمانرب و تیریدم ،1396 ،دازرهش ،دهاج فیرش ،دیجم ،ناحیر روپ میرک
 .7-18صص ،4 هرامش ،متفه لاس(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ-یملع همانلصف ،دادهش ریوک یرگشدرگ

 و یعامتجا ،یداصتقا تارثا یبایزرا ،1396 ،دیشرف ،هچرد یحایر ،هلا باب ،یتایح ،داوج ،یزوریف داز نیسح ،نمهب ،یردیح ،میرم ،زابلگ
-179 صص :2 هرامش ،ناریا یزرواشک هعسوت و داصتقا تاقیقحت هلجم ،سراف دابآزوریف باگنت یرایبآ هکبش و دس یطیحم تسیز

195. 

 ناتسا) مسیروتوکا یاه ناوت رب دیکات اب یرگشدرگ یاه هبذاج یا هقطنم شیامآ ،1396 ،یلع یلگ ،مظعا یدابآرفص ،همیکح خیش هد یدیجم
 . 82-61 صص ،29 هرامش ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ همانلصف ،(دمحاریوب و هیولیگهک

 هعلاطم :نابزیم هعماج دید زا ،ییاتسور یاهراوناخ رادیاپ تشیعم رب یرگشدرگ تارثا ،1396 ،هدیبز یدیشر ،ردنکسا یدارم ،یدعس یدمحم
 .136-121 صص ،52 هرامش ،ایفارغج همانلصف ،(دابآورس ناتسرهش) ناماروا شخب :یدروم

 :یدروم هعلاطم) یدایص یرگشدرگ رب دیکأت اب یلحاس یاهاتسور داصتقا یزاسعونتم ،1391 ،ارهز یردیح ،نسح دیس ،یدورگنل یعیطم
 .1-36 صص ،1 هرامش ،مکی لاس ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف ،(نباکنت ناتسرهش یلحاس یاهاتسور



 235 ...ییاتسور یرگشدرگ رب یا هقطنم هعسوت یاه حرط تارثا

 و یرایبآ ۀکبش ششوپ تحت یاهاتسور رب رقنس هاشنامیلس دس یعامتجا تاریثأت یبایزرا ،1393 ،هدازکریم رغصا یلع ،هناسفا ینیسح کلم
 .589- 610 صص ،3 ۀرامش ،5 ۀرود ،ییاتسور یاهشهوژپ ،دس یشکهز

 یا هقطنم بآ یماهس تکرش امرفراک ،هردناوید خازایس دس ثادحا یهیجوت شرازگ ،هیاپ تاعلاطم ،1392 ،ورین بآ رواشم نیسدنهم
 .ناتسدرک

 ییاتسور قطانم رد یرگشدرگ هعسوت دربهار هئارا ،1396 ،دمحا باتفآ ،یلع هناخاتوت ینونجم ،یرغص ناوشیش دنمورین ،فجنریم یوسوم
 هرامش ،ییاتسور یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،بانب ناتسرهش روص یاتسور :یدروم هعلاطم SWOT- ANP یقیفلت لدم زا هدافتسا اب

18، 39-56 . 
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