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 هدیکچ
 و یسایس یتح و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاك تالوحت راچد هراومه ،نامز رذگ رد هك تسایوپ و هدیچیپ یاهدیدپ ناونع هب رهش
 یاهزاین هب ییوگخساپ یارب مزال نامز و عبانم نادقف تلع هب یرهش تیریدم ،اهرهش روآ ماسرس دشر یهجیتن رد .دوشیم یگنهرف
-همانرب نایم نیا رد .تفای ناوتیم نیون یاهلح هار بوچراچ رد اهنت ار نآ زا ییاهر هك هدیدرگ یلضعم راچد ،نادنورهش هدنیازف
 یزیرهمانرب ،رضاح شهوژپ ماجنا زا فده .ددرگیم حرطم لضعم نیا عفر تهج نیون یدرکیور ناونع هب دناوت یم یدربهار یزیر
 و هعلاطم دروم نآ رد یدبلاك و یداصتقا ،یگنهرف -یعامتجا داعبا هك دشابیم نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یارب یدربهار
 ینادیم تاعلاطم و یدانسا یاههداد زا هدافتسا اب هك تسا یلیلحت -یفیصوت ،شهوژپ نیا رد قیقحت شور .تسا هتفرگ رارق یسررب

 یربراك دقاف و بسانم و عیسو ریاب یضارا دوجو هك تسا نآ رگنایب شهوژپ جیاتن .تسا هدش ماجنا SWOT شور زا یریگهرهب و
 زكارم و زبس یاضف دیدش رقف هب هجوت .دشابیم حرطم نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت رد لوا تیولوا ناونع هب رهش حطس رد
 نادهاز رهش حطس رد اههلحم ییاضف هعسوت یاتسار رد مهم یلماع دناوتیم ،اههلحم حطس رد تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت
 .دوش دادملق

 
 .نادهاز ،کیژتارتسا لیلحت ،یدربهار یزیرهمانرب ،دربهار :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 یاهمتسیس زا مدرم تاراظتنا شیازفا .دنتسه وربور هدیچیپ و ریغتم یطیارش اب ناهج طاقن یصقا رد اهرهش هزورما
 ددعتم تالكشم راچد ار اهرهش یگدنز طیحم ،اهیرادرهش یلام عبانم دوبمک و یروآنف رد یروآون ،اهرهش یتیریدم
 ،روکذم لئاسم ةنیمز رد عیرس تالوحت و رییغت هک یروط هب ؛تسا هدومن یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا
 تالكشم نیا لح تهج ار یرهش هعسوت یزیرهمانرب ،تیریدم دوجوم یاهدركیور و یرهش تیریدم یناوتان
 .تسا هدش بجوم
 ییورایور یارب یرهـش یاهنامزاس فرط زا هک یرهـش هعـسوت یزـیرهمانرب رد لوادتم یاهلح هار ،رضاح لاح رد
 هب فوطعم اهلح هار رثکا و هدوبن رادروخرب ییالاب یبسن رابتعا زا ینامز ظاحل هب ،دنوشیم ذاختا تارییغت نیا اب
 دنناوتب دیاب اهلح هار نیا هک یلاح رد ؛دنوشیم نیودت یصوصخ شخب ای و مدرم زا رود هب ًاابلاغ و دنشابیم هتشذگ
 یاههمانرب ةیهت نیاربانب .دندرگ عقاو رثؤم اهرهش دوجوم عضو تالكشم شهاک رد رضاح نامز یاهزاین هب هجوت اب
 .تسا یرورض رایسب یزیرهمانرب نیون یاهدركیور اب ارجا لباق و ارگعقاو
 زا یرهش تالضعم اب كیتامتسیس ةلباقم تهج رد هک دشابیم یدربهار یزیرهمانرب ،اههویش نیا نیرت مهم زا یكی
 هژیوهب یرهـش یاهنامزاس هب دناوتیم ،عبانم صیصخت و دوجوـم یاهدیدهت ،تاناكما ،اهتصرف کرد قیرط
-هدنیآ هب یبایتسد یارب یدیلک رازبا ناونع هب یدربـهار یزـیرهمانرب ،نیا رب هوالع .دیامن یرثؤم كمک اهیرادرهـش
 .دوریم رامش هب یدبلاک و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا رد رتهب یا
-همانرب زا عون نیا رد و هدش عادبا یطیحم تارییغت عون اب بسانتم هک تسا ییاهشور هلمج زا یدربهار یزیرهمانرب
 و تسا تدم دنلب یدربهار یزیرهمانرب قفا .(990 :9191 ،یرایز) تساهیژتارتسا نیودت و فیرعت ،فده ؛یزیر
 میهافم حرط .(11 :1191 ،یحیسم یدارم) دنکیم میسرت حوطس مامت رد رگید یاههمانرب مامت یارب ار یساسا ةنیمز
 یزیرهمانرب ،اهرهش ندومن یتباقر ،رادیاپ هعسوت ،یرهش بوخ ینارمكح ،تکراشم ،یزاسدنمناوت نوچ ینیون
 و داژنیمتاح) تسا یرهش یزیر همانرب ركفت رد نیون یجوم هدنهد ناشن ... و روحم هلحم یزیرهمانرب ،كیژتارتسا
 نرود زا هک تساهرهش رد یتالكشم لح تهج رد یزاسرتسب لابند هب نیون دركیور نیا .(1۱ :2391 ،ییالوم یجرف

 :1191 ،یفارص) دنک لح ار نآ دشوکیم ،هلأسم تروص ندرک کاپ یاج هب ،ور نیا زا و دشوجیم یرهش هعماج
01). 
 یاهژیو هاگیاج زا یسایس و یعامتجا -یداصتقا ظاحل هب ،ناریا قرش مهم یاهرهش زا یكی ناونع هب نادهاز رهش
 زا رهش نیا رد یرهش هعسوت یاههمانرب و یاهحرط رثکا ،نادهاز دیدش یریذپرجاهم هب هجوت اب .تسا رادروخرب
 رهش عماج حرط .تسا هتفرگ تقبس اههمانرب ینیبشیپ زا تیعمج هراومه و هدوبن رادروخرب مزال تیقفوم و یدمآراک
 .دیامن تکرح هدش نیودت فادها تهج رد هتسناوتن ،دوشیم بوسحم رهش نیا هعسوت دنس ناونع هب هک نادهاز
 بلاغ شقن و لاغتشا یرگنهدنیآ ،تیعمج یرگنهدنیآ ظاحل زا حرط نیا (3191) یلضفاكلم تاعلاطم قبط
 تیقفوم مدع و هدوب وربور یساسا یاهانگنت و تالكشم اب یداهنشیپ هعسوت یاههدودحم و لحارم ،تاهج ،یداصتقا

 زین و مدرم و یرهش یاهنامزاس ناریدم نیب ریذپفاطعنا و رثؤم طابترا مدع ،نیا رب هوالع .تسا هدش دیدشت حرط
 رهش حطس رد ار یرباربان و هعسوت مدع هنیمز و هدوزفا رهش تالكشم رب یرهش فلتخم یاهنامزاس نیب طابترا مدع
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 و دشابن یدمآراک و مجسنم ،گنهامه راتخاس ،رهش ییاضف راتخاس ات هدش بجوم روکذم لئاسم .تسا هدرک مهارف
 هب هجوت مدع نینچمه .دریگن تروص یبولطم وحن هب رهش فلتخم یاههلحم و قطانم نیب تامدخ و تاناكما عیزوت
 رد نیاربانب .دیازفیب نادـهاز رهش هعـسوت یاهحرط تیقفوم مدع رب دناوتیم ،یاهقطنم نالک یاهحرط و اههمانرب
 نتشاد رظن رد نمض ات دوشیم شالت یاهلحم یزیرهمانرب و یدربـهار یزیرهمانرب قیفلت اب رضاح شـهوژپ
 تامیسقت زا حطس نیرتكچوک رد ییاضف یاهفالتخا شهاک هب تبسن ،تسدارف یاهحرط یاههمانرب و تاداهنشیپ

 .ددرگ مادقا كیژتارتسا شور هب (هلحم) یرهش
 یرظن ینابم
 کارتشا هجو عقاو رد .دنتسه نآ یوجتسج رد یزیرهمانرب یاههویش یمامت هک تسا یفده هعسوت و هافر هب یبایتسد
 و هافر هب ندیسر یارب هک تسا ییاهرازبا و تیهام رد اهنآ قارتفا هجو و تسا هتكن نیمه رد یزیرهمانرب عاونا
 و تدم دنلب تروص هب یزیرهمانرب یاهشور یخرب لیلد نیمه هب .(91 :1191 ،یفارص) دنربیم راک هب هعسوت
 و یسایس ،یداصتقا تارییغت اب بسانتم هزورما .دنروآیمن تسدهب ینادنچ تیقفوم زین یخرب و دناتدم هاتوک یخرب
 .(31 :1191 ،یتمعن و یردب) تسا هدش داجیا یزیرهمانرب هلوقم هب یتوافتم شرگن ،یگنهرف
 .تسا «یدربهار یزیرهمانرب» ،هتفای جاور یناسنا مولع رد ریخا یاهلاس رد هک یزیرهمانرب یاههویش نیرتورشیپ زا
 و فعض و توق طاقن تخانش هب فوطعم ،یلحم عامتجا حطس رد یدربهار یزیرهمانرب یلصا یاههصخشم
 رد رظن دروم فادها هب ندیسر .تسا دصاقم و فادها نییعت و یروحم تاعوضوم هب یبایتسد روظنم هب تارطاخم
 ار یلحم عامتجا رد یدربهار یزیرهمانرب یلصا لحارم .تسا هلحرم نیدنچ ندرک یط مزلتسم یدربهار یزیرهمانرب
 نیودت (9 ،یروحم تاعوضوم باختنا (0 ،تسیز طیحم رد شواک (1 :درک یدنبهتسد شخب تفه رد ناوتیم
 و ییارجا همانرب نیودت (1 ،هنیمز ره رد اهدربهار و فادها قیقدت (۱ ،ینوریب و ینورد لماوع لیلحت (1 ،نالک فدها

 اهدربهار جیاتن هک تسا نآ یدربهار یزیرهمانرب رد ییاهن فده .(۱90 :9191 ،یرایز) یریگیپ و حالصا ،تبقارم (1
 .(Kurttila, 2000: 42) دهد هعسوت یجراخ و یلخاد لماوع اب بسانم یراگزاس رد ار
 و هعسوت رد یزاسمیمصت دنیارف و دنوشیم یقلت میمصت یعون عقاو رد یرهش یاههمانرب ،كیژتارتسا هاگدید زا
 ،یتکراشم و قالخ تفایهر اب اهیژتارتسا نیا .دشابیم راوتسا تسایس و لیلحت ،فادها نیودت هیاپ رب اهرهش نارمع
 یاهیژتارتسا عقاو رد .(01 :1391 ،نارگید و یرباص) دنزاسیم صخشم ار هدنیآ یاهدربهار و یساسا یاهتیولوا
 ،یعامتجا ،یتیریدم لئاسم زا یعیسو یهنماد ،كیژتارتسا یزیرهمانرب یاهلدم زا یریگهرهب اب یرهش هعسوت
 .دریگیم رب رد ار اهرهش یدبلاک و یطیحمتسیز ،یداصتقا
 یارب اهزاین شیپ و اهترورض نیرتمهم زا یدربهار لئاسم ییاسانش ،اهرهش یایوپ تیهام و اهیگدیچیپ هب هجوت اب
 و ینرود طیارش یانبم رب كیژتارتسا باختنا تقیقح رد .(11 :9191 ،وجقح) تسا یریگمیمصت دنیارف یدمآراک
 .(۱1 :1191 ،یحیسم) تسا مهم رایسب یرهش هعسوت یاهیژتارتسا نیودت رد ینوریب یاهتصرف

                                                                                                                           شهوژپ هنیشیپ
 هب یرادا روما و تیریدم نیصصختم ًاابلاغ نامز نآ رد و ددرگیم رب 2131 یاهلاس هب یدربهار یزیرهمانرب ةنیشیپ
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 یزیرهمانرب 2131 یاهلاـس رد .دندرکیم هدافتسا یزیرهـمانرب عون نیا زا یزاسمیمصت و یریگمیمصت روظنم
 نآ زا سپ .(9 :0191 ،یلضفاكلم) دش هتفرگ راکهب یرهش قطانم و اهرهش یزیرهمانرب رد راب نیلوا یارب یدربهار
 نآ یكیروئت و یكینكت ینابم و دش هتفرگ راکهب اهرهش یزیرهمانرب رد ایند فلتخم طاقن رد یدربهار یزیرهمانرب
 .دیدرگ حرطم یرهش یزیرهمانرب ۀزوح رد یدربهار یزیرهمانرب دعب هب 0191 لاس زا نارـیا رد .درک ادیپ هعسوت
 یزاسرهش رد هلحم هزورما اما .دراد سیروم و رلک ،سگرب ،کراپ ارازا یاههیرظن رد هشیر زین یاهلحم یزیرهمانرب
 :1191 ،هدازبیصم و یدمحمروپ) تسا هتفای ترهش 1031 لاس رد یرپسنرلک یگیاسمه یاهدحاو حرط اب رتشیب

 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یاهلحم هعسوت دركیور دعب هب 9191 لاس زا ناریا رد .(۱۱
 .تسا هدش ماجنا یتوافتم و طبترم تاقیقحت هعلاطم دروم عوضوم هنیمز رد ،هدنراگن یاهیسررب هب هجوت اب
-همانرب هنیمز رد هک دنتسه ییاهروشک هلمج زا اینک و هنارتیدم یایرد هزوح یاهروشک ،ناتسلگنا و ایلارتسا یاهروشک
 رد ار یتلود ریغ یاهنامزاس شقن (9331) 1ریباش امیش .دناهدناسر ماجنا هب ار یتاعلاطم یلحم تیریدم و یزیر
-نامزاس یاهتیفرـظ تیوقت ،یرهـش تیریدم فده هک دهدیم ناشن و دهدیم رارق هجوت دروم یرهـش تیریدم
 ،نارهت یرادرهش) تسا بولطم جیاتن اب اهنآ یارجا و یتسایس یاهنیزگیاج ییاسانـش یارب یتلود ریغ و یتلود یاه
 رد ایلارتسا رد رضاح لاح رد یاهلحم ای یلحم تیریدم زا یدیدج عون هک درادیم راهظا (0220) 0لدر .(19 :9191
 نونکات اههبرجت نیا .دنکیم حرطم نیون یراذـگتسایس بوچراچ تروص هب یدیدج یاهقفا هک تسا هبرجت لاح
 ۀرابرد هک ییاههمانرب ای یلحم یاههمانرب هب طوبرم روما رد یراذگتسایس بوچراچ رد هژیوهب یشخبدیما جیاتن
 .(Reddel, 2002: 33) دناهتشاد ،دریگیم رارق هدافتسا دروم یرهش یاههلحم ای یلحم تاعامتجا
 ,UICN) تسا هتفرگ تروص هعلاطم دروم عوضوم اب طبترم ییاهتیلاعف زین هنارتیدم یایرد ۀزوح یاهروشک رد

 مناخ دننام نیققحم زا یدادعت اما .تسا هتفرگ تروص هنیمز نیا رد یاهتیلاعف زین ناتسلگنا رد .(14 :2002
 ،یاهلحم تیریدم رد اهروشک زا یرایسب یزکرم یاهتلود دركلمع یتح و تاین هب تبسن یداقتنا هاگدید 9ناویلوس
 هب ًاالوصا یاهلحـم تیریدم ركف هک تسا دقتعم یو .دنراد دوخ یلحم روما ۀرادا رد مدرـم تکراشم و ییادززکرمت
 ,Sulivan) تسا هتساک رچات نامز رد یلحم یاهتلود تردق زا هک ییاهتسایس لباقم رد تسا یلمعلاسكع ناونع

2003: 16). 
 زا رادیاپ و هنالداع ،یتباقر ییاهرهش داجیا ،یرهش تیریدم یدیلک رصنع كی هک دنکیم لالدتسا (1220) 1كیجنو
 تساهرهش نانکاس هدمع تالكشم اب هلباقم یارب یصوصخ و یمومع یاهشخب یزاسهچراپكی و یگنهامه قیرط
 رد یرهش كیژتارتسا تیریدم» ناونع تحت یاهلاقم رد (1220) ناراكمه و ۱گناو .(19 :9191 ،نارهت یرادرهش)
 یرهش تیریدم یارجا رد تالكشم زا یخرب یسررب هب (وجگناوگ یاهعسوت هقطنم :یدروم هعلاطم) نیچ
 یاهتیفرظ ءاقترا یارب عماج تروص هب كیژتارتسا لدم یموهفم کرد تیمها ندرک هتسجرب و نیچ یاهرهش رد
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 هدافتسا هک دهدیم ناشن وجگناوگ هقطنم یور رب زکرمت اب هلاقم نیا .دنزادرپیم نیچ یرهش تفاب رد یرهش تیریدم
 یرهش تیریدم یارجا دوبهب رد ،یرهش تیریدم دركلمع شجنس یارب یریگهزادنا لباق یاهرایعم زا یاهعومجم زا
 .(19 :9191 ،نارهت یرادرهش) تسا دیفم
 تیریدم بلاق رد یسارکومد و یلحم تموكح اب هطبار رد یدنمشزرا یاههبرجت زین ایبماگ روشک ،اقیرفآ هراق رد
 تامادقا و اهششوک ،ایبماگ یزکرم تلود .دراد دوخ تاعامتجا روما ۀرادا رد یلحم مدرم تکراشم و یاهلحم
 حوطس رد تیریدم و یلحم ةعسوت یاههمانرب رد یاهلحم تاعامتجا رتشیب هچ ره تکراشم بلج روظنم هب یساسا
 دنور هب یاهژیو شخب یزکرم تلود ،یدالیم 1220 لاس ةجدوب میدقت ماگنه رد .تسا هداد ماجنا نونکات یاهلحم
 رد یلحم تاعامتجا نداد تکراشم ،تسخن :تسا هداد ماجنا ریز ۀدمع تسایس ود قیرط زا هعماج ندرک هزیتارکومد
 ةعسوت یاههمانرب یارجا ،مود و ؛ییاتسور یحاون رد دوخ یاهاتسور ای و اهرهش رد دوخ یاههلحم روما ۀرادا
 .(39 :9191 ،نارهت یرادرهش) تسا یحاون نامه رد نکاس مدرم تکراشم اب نوگانوگ یحاون رد هچراپكی ییاضف
 اب (0191) یدابآیگنز و اینتمكح .تسا هدش ماجنا یددعتم تاقیقحت هعلاطم دروم عوضوم هنیمز رد زین ناریا رد
 بیرض لدم و یناسنا ةعسوت یبیکرت صخاش ،یلماع لیلحت یاهلدم زا یریگهرهب اب و صخاش 10 زا هدافتسا
 یاهلاقم رد (9191) روپیجاح .دناهتخادرپ «دزی رهش رد یاهلحم یاهیرباربان و یرادیاپ حوطس» لیلحت هب یگدنکارپ
 تفایهر» هاگیاج و شقن نییبت هب ،«رادیاپ رهش تیریدم داجیا رد دمآراک یتفایهر ؛انبم -هلحم یزیرهمانرب» ناونع اب
 یمرجاج ینامیا .تسا هتخادرپ ناریا رد یرهش تیریدم و یزیرهمانرب ماظن رد نآ زا هدافتسا روظنم هب «انبم هلحم
 تبرت یور رب «هلحم یرادرهش» یدروم ةعلاطم اب ار ناریا رد یرهش یاههلحم تیریدم رصاعم تالوحت (1191)
 یلماوع هلحم تیریدم یارب نادنورهش ۀزیگنا دوجو اب هک دهدیم ناشن هعلاطم نیا یاههتفای .تسا هداد ماجنا هیردیح
 ،یداع نامدرم و یرهش ناسانشراک و ناریدم نایم فاكش و یرهش یزیرهمانرب ماظن یارگزکرمت تیهام دننام
-همانرـب رد ار ICT 1 دربراک (۱191) ییاـضر و ناـیروـن .دزاسیم هجاوم تیدودحم اب ار اههبرجت نیا تیقفوم
 مدرم هطبار تیوقت ثعاب یاهلحم یزیرهمانرب رد ICT یریگراکهب هک دندقتعــم و دناهدرک حرطم یاهلحــم یزــیر
 رادـیاپ ینوكسم هلحـم» ناونع تحت دوخ ةعلاطم رد (۱191) یزیزـع .ددرگیم یرهش روما رد لیخد یاهنامزاس اب
 عونت ،یسرتسد ،یگدنزرس ،تیوه ریظن هلحم یرادیاپ یاهرایعم و لوصا هک درادیم راهظا «(كـمران :یدروم هعلاطم)
 یقیبطت یسررب هب (1191) ناراكمه و یثراو .تسا هتفای ققحت كمران رد ییالاب دح رد تینما و تامدخ نیمأت و
 تامدخ عیزوت هک دنریگیم هجیتن و هتخادرپ نادهاز رهش رد یعامتجا تلادع رظنم زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت
 رهش هناگهس قطانم نیب رد لداعت مدع نیا و هدش رتلداعتمان نادهاز رهش رد ۱191- ۱1 یاهلاس ةلصاف رد یمومع
 ناوتیم یتیعمج یاهزاین اب بسانتم و ربارب تامدخ عیزوت راک و زاس هئارا اب اهنت ،ناشیا داقتعا هب .دوشیم هدید زین
 یاهرهـش رد ار یاهلحـم تکراشم شقن (1191) هدازبیصم و یدمـحمروپ .دیسر نادهاز رهش حطس رد لداعت هب
 یاههلحم رد یمدرم تکراشم یاههنیمز یسررب اب و هدومن حرطم هلزلز زا یشان یاهبیسآ شهاک روظنم هب نارـیا

 یریذپبیسآ اب بسانتم هلزلز زا یشان یاهبیسآ شهاک و یاهلحم تکراشم یاقترا تهج رد ار ییاهلحهار ،یرهش
 رد یاهلحم و درخ سایقم رد هعسوت هاگیاج یسررب هب یاهلاقم رد (1191) اینیلکوت و یمیرک .دناهدومن هئارا اهرهش

                                                                                                                                                               
1- Information and Communication Technology (ICT) 
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 لوط رد هک تسا نآ رگنایب روکذم هعلاطم جیاتن .دناهتخادرپ نیوا هلحم یور رب یدروم ةعلاطم اب یرهش رادیاپ هعسوت
 رد نینکاس یاهتراهم و صصخت زا هدافتسا و مدرم اب تسشن یرازـگرب ،نـیوا هلحـم یرایاروـش لیكشت تدم
 .تسا هتشادن ینادنچ رییغت هلحم حطس رد هدزابدوز و كچوک یاههاگنب داجیا هب كمک و هتفای شیازفا هلحم هرادا
 اب و اهیرایاروش دركلمع رب دیکأت اب نارهت رهشنالک یاههلحم یرادیاپ لیلحت هب (1191) یسیس یداتسا و اینیلکوت
 هکرد هلحم هک تسا نآ رگنایب قیقحت نیا جیاتن .دناهتخادرپ كجنلو و هکرد ،نیوا یاههلحم یور رب یدروم ةعلاطم
 لماوع و یعامتجا هیامرس یسررب هب (1191) ناراكمه و یناگـساروخ ینابر .تسا رادروخرب ینییاپ یبسن یرادیاپ زا
 رد تکرش هک دنریگیم هجیتن و دناهدرک تردابم دهشم رهش 3 هقطنم یاههلحم حطس رد نآ یریگلكش رب رثؤم
 هیامرس یریگلكش رب رثؤم لماوع نیرتمهم دارفا یگدنز لحم یاهیگژیو و ینوكسم تابث ،یبهذم یاهمسارم
 طیارش رب دیکأت اب نآ فیرعتزاب و هلحم موهفم یرظن یسررب هب (3191) ناراكمه و یهللادبع .دنتسه یعامتجا
 یاههزوح زا كی ره هک تسا یموهفم هلحم هک دهدیم ناشن هعلاطم نیا یاههتفای .دناهتخادرپ ناریا یرهش یاههلحم
 هدودحم و زرم ندوب اراد .دناهتخادرپ نآ تسبراک و فیرعت هب ،دوخ صاخ یرظن یاههنیمز هب انب یملع فلتخم
 ،تیلاعف و اضف یگچراپكی ،فادها کارتشا و یعمج تیوه ،نانکاس نایم لباقتم طباور و یگتسبمه سح ،صخشم

 ناراكمه و یدابآهاش عراز .تسا هدوب هلحم فیرعت رد کرتشم نیماضم زا بسانتم تیعمج و یبسن ییافکدوخ
 دابآیلع رهش رد هدلگنج هلحم یزاسدنمناوت و یهدناماس رد اهتیولوا یدنبحطس و اهصخاش یسررب هب (2391)
 لماع ،یهدناماس تسخن تیولوا رد ینامرد -یحیرفت لماع هک دهدیم ناشن قیقحت جیاتن .دناهتخادرپ لوتک
 لماع ،مراهچ تیولوا رد یدنمتیاضر لماع ،موس تیولوا رد یعامتجا لماع ،مود تیولوا رد یتشادهب -یتکراشم
 هک دراد رارق متفه تیولوا رد یداصتقا لماع و مشش تیولوا رد یشزومآ -یبهذم لماع ،مجنپ تیولوا رد یدبلاک
 .دوش هتفرگ رظن رد هدلگنج هلحم یزاسدنمناوت و یهدناماس یاههمانرب رد دیاب
 (یتکراشم -یدربهار دركیور) یاهلحم یزیرهمانرب و یدربهار یزیرهمانرب دركیور ود قیفلت لیلد هب رضاح شهوژپ
 .تسا توافتم هدش ماجنا یاهشهوژپ ریاس اب
 -یفیصوت» نآ ماجنا شور و «یتکراشم -یدربهار» نآ رب مکاح دركیور ،«یاهعسوت -یدربراک» رضاح شهوژپ عون
 لیلحت و یسررب هب تبسن هدمآ تسد هب تاعالطا هب هجوت اب سپس .تسا ماجنا یشیامیپ تروص هب هک «یلیلحت
 :۱191 ،یوسوم و اینتمكح) SWOT لدم بلاق رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت رب رثؤم لماوع كیژتارتسا

 و نوسیره ؛101 :2391 ،ناراكمه و هدازمیهاربا ؛201- 001 :1191 ،نلیو و رگناه ؛۱9- 19 :9191 ،دیوید ؛930
 زا ییاهدربهار تیاهن رد و دنتفرگ رارق لیلحت و یسررب دروم فعض و توق طاقن ،دیدرگ مادقا (031 :0191 ،نوراک
 .دیدرگ هئارا و هدمآ تسد هب لماوع نیا
 شهوژپ یاههتفای

                                                      نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یدربهار یزیرهمانرب دنیآرف
 یدربهار یزیرهمانرب یاهلحرم راهچ دنیارف یط اب نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یدربهار یزیرهمانرب دنیارف
 .تسا هدش یحارط
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 (IFE) یلخاد و (EFE) یجراخ لماوع یبایزرا :لوا هلحرم
 سیرتام زا هدافتسا اب ،ماگ راهچ یط نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت رب راذگریثأت یلخاد و یجراخ لماوع
 :تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم یلخاد و یجراخ طیحم یبایزرا
 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت رب راذگریثأت یلخاد و یجراخ لماوع نییعت :لوا ماگ

 .دنتفرگ رارق نآ یبایزرا سیرتام رد و دندش هتخانش یلخاد و یجراخ ۀدمع لماوع ،طبترم تاعالطا یسررب زا سپ
-هب نادهاز رهش ییاضف هعسوت تصرف یعون لماع 00 ،رادقم نیا زا .تسا هدش نییعت لماع 11 یجراخ لماوع دادعت

 هک ییاه نآ سپس و دنتسه نیرفآتصرف هک یلماوع ادتبا .دنوشیم هدرمشرب دیدهت یعون لماع 31 و ،دنیآیم رامش
 .دنریگیم رارق سیرتام نیا رد ،دننکیم دیدهت ار رهش نیا ییاضف هعسوت

-یم رب رد ار نادـهاز رهـش ییاضـف هعـسوت فعض و توق طاقن هک دناهدش نییعت یلـخاد لـماع 1۱ نایم نیا رد
 هداد رارق سیرتام رد ،نادهاز رهش ییاضف هعسوت فعض هطقن 19 سپس و توق هطقن 10 تسخن زین اجنیا رد .دنریگ
 .دناهدش
 یلخاد و یجراخ لماوع تیمها نازیم نییعت :مود ماگ

 رفص ات كی زا ینزو ،مادک ره تیمها یانبم رب ،یلخاد و یجراخ لماوع سیرتام رد هدش تسرهف لماوع هب ماگ نیا رد
 .دش هداد
 یلخاد و یجراخ لماوع هبتر نییعت :موس ماگ

-هلحم ییاضف هعسوت دیدهت ای تصرف و فعض ای تیقفوم بجوم هک یلخاد و یجراخ لماوع زا كی ره هب ماگ نیا رد
 هعسوت رد لماوع زا كی ره هک ار یتاریثأت نازیم ،دادعا نیا .دش هداد 1 ات 1 زا یاهبتر ،دناهدیدرگ نادهاز رهش یاه
 .دنهدیم ناشن ،دنراد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف
 نآ یبایزرا و یلخاد و یجراخ لماوع ییاهن زایتما نییعت :مراهچ ماگ
 * 0 نوتس) دیدرگ برض لماع نامه هب طوبرم هبتر رد یلخاد و یجراخ لماوع زا لماع ره نزو ادتبا ،ماگ نیا رد
 هناگادج یلخاد و یجراخ لماوع ینزو یاهزایتما ةمه سپس ،دیآ تسدهب لماوع زا كی ره ینزو زایتما ات ،(9 نوتس
 .(1) هرامش لودج دیآ تسدهب یلـخاد و یـجراخ لماوع ییاهن زایتما عومجم ات دندش هدز عمج

 نادهاز رهش یاههلحم هعسوت ییاضف ماظن یجراخ لماوع سیرتام ،(1) هرامش لودج
 زایتما هبتر نزو (T) اهدیدهت و (O) اهتصرف :(EFE) یجراخ لماوع

 ینزو

1O: ۱1/2 11/9 12/2 كلیم زرم -لباز -نادهاز -رهشناریا -راهباچ نهآ طخ یارجا هجیتن رد ناتسناغفا اب نادهاز ماگنهدوز طابترا 

0O: ۱1/2 ۱1/9 112/2 «حلص» زاگ هلول طخ زا نادهاز رد زاگ یشکهلول 

9O: 11/2 11/9 912/2 نادهاز هب لباز زا نیریش بآ لاقتنا قیرط زا نادهاز برش بآ نیمأت 

1O: یراجت ردنب ،روشک زکرم نیب یطابترا لپ ناونع هب یتامدخ -یراجت و یهارراهچ تیعقوم زا یرادروخرب 
 یزکرم یایسآ و ناتسناغفا ،ناتسکاپ یاهروشک زین و دهشم ،راهباچ

۱12/2 0/9 11/2 

۱O: 01/2 11/9 392/2 یاهقطنم سایقم رد نادهاز رهش رد یناسنا ةعسوت یاهصخاش یبسن ندوب الاب 

1O: 11/2 3/0 392/2 راوجمه یاهروشک اب طابترا یارب یگنهرف و یعامتجا بسانم یاههنیمز دوجو 

1O: 12 11/9 002/2 یرهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد ون یاهیژرنا زا هدافتسا ناكما/ 

1O: 12/2 11/0 002/2 ناریا قرش بونج هیحان رد یاهقطنم دشر زکرم كی ناونع هب نادهاز لیدبت هب ور دنور 

3O: 12/2 03/0 02/2 یرهش یاههمانرب و اهحرط رد تکراشم هب نادنورهش دایز رایسب لیامت 
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21O: لیكشت هب نادنورهش دایز ًااتبسن لیامت NGO 12/2 3/0 102/2 یاهلحم تالكشم شهاک تهج 

11O: ۱2/2 13/0 112/2 نازرا و کاپ یژرنا دیلوت تهج رد داب لیسناتپ زا یریگهرهب 

01O: 12/2 01/0 102/2 ناتسا یرهش طاقن ریاس اب هسیاقم رد نادهاز رهش نییاپ ًااتبسن یراكیب خرن 

91O: 12/2 01/0 312/2 ییاوه و یلیر ،ینیمز یطابترا طوطخ زا یرادروخرب ظاحل هب نادهاز رهش بسانم تیعقوم 

11O: 12/2 11/0 ۱12/2 ناتسا یرهش طاقن ریاس اب هسایقم رد نادهاز رهش یعامتجا تینما 

۱1O: برس ،سم ،نیتالپ ،لكین ،مورک نوچ اهنآ هارمه یزلف رصانع و اه تیلویفا هژیوهب ینغ نداعم زا یرادروخرب 
 الط یتح و زنگنم ،یور و

112/2 3/0 12/2 

11O: 92/2 13/1 ۱12/2 یرهشنورب حطس رد یطابترا بسانم تاناكما زا یرادروخرب 

11O: 92/2 32/0 912/2 ناتسا یرهش ماظن رد نادهاز رهش یتیعمج مهس شیازفا هب ور دنور 

11O: 92/2 11/0 012/2 نادهاز زا (هریجف -كساج) روشک یللملانیب یرون ربیف یلصا ریسم روبع 

31O: 92/2 3/0 012/2 نادهاز رهش رد بهاذم و ماوقا ،اهگنهرف عونت 

20O: 02/2 03/1 12/2 دوریم رامشهب نادهاز یداصتقا دشر یارب یمهم ةیامرس هک ناوارف و نازرا راک یورین دوجو 

10O: 12/2 1۱/1 122/2 نادهاز یلاع شزومآ زکارم رد لیصحت تهج ناتسکاپ و ناتسناغفا زا وجشناد بذج ناكما 

00O: 12/2 1۱/1 122/2 ینس و هعیش گنهرف و بهذم یگدنلاب و شرتسگ زکرم 

1T: 11/2 1۱/0 9۱2/2 لاس تاقوا رثکا رد اوه ندوب بسانمان و كشخ و مرگ میلقا زا یرادروخرب 

0T: یزرم تیعقوم لیلد هب ... و ردخم داوم عیزوت و هیهت ،الاک قاچاق لیبق زا بذاک و یمسر ریغ لغاشم دوجو 
 رهش

1۱2/2 1۱/0 91/2 

9T: 01/2 11/0 1۱2/2 رهش حطس رد تامدخ و تیعمج بسانم دشر مدع 

1T: 01/2 10/0 0۱2/2 لباز بآ هژیوهب رهش زا جراخ بآ عبانم هب دیدش یگتسباو 

۱T: قاچاق یللملانیب یاههاگرذگ ریسم رد یریگرارق لیلد هب ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب نماان ینیمز زرم 
 ردخم داوم

0۱2/2 01/0 11/2 

1T: کاخ رد هواجریم -نادهاز نهآهار همادا) ناتسکاپ کاخ رد هتیوک -ناتفت نهآ طخ و هداج نییاپ تیفیک 
 (ناتسکاپ

1۱2/2 11/0 11/2 

1T: ۱2/2 11/0 112/2 ناتسکاپ هتیوک -هواجریم -نادهاز نهآ طخ زا بسانم یرادربهرهب مدع 

1T: 12/2 91/0 312/2 نادهاز رد هعسوت زکرمتم ییاضف راتخاس 

3T: 92/2 11/0 112/2 نادهاز رهش هب هجوت رثا رد هقطنم حطس رد یدبلاک و یگنهرف -یداصتقا -یعامتجا یاهیرباربان شیازفا 

21T: 92/2 91/0 ۱12/2 یرهش زبس یاضف و یزرواشک هعسوت تهج بسانم کاخ دوجو مدع 

11T: 92/2 11/0 112/2 ناتسناغفا و ناتسکاپ روشک ود اب ترواجم لیلد هب رهش حطس رد ینماان دوجو 

01T: 02/2 10/1 312/2 رگید طاقن رد یگنهرف عبانم و راثآ ریاس هب هجوت مدع و نادهاز رد هعسوت زکرمت 

91T: هب نآ یفنم راثآ لاقتنا و نادهاز نوماریپ یحاون رد یگنهرف و یداصتقا -یعامتجا هدرتسگ یاهیرباربان دوجو 
 (... و هیوریب هعسوت ،یراكیب ،رقف ،یمسر ریغ ناكسا ،ترجاهم) نآ یاههموح و رهش نورد

112/2 11/1 02/2 

11T: 02/2 01/1 012/2 یعامتجا تابسانم رب مکاح یاهریشع و یموق یبتارم هلسلس راتخاس 

۱1T: 02/2 11/1 012/2 نادهاز یرادرهش هب تلود یلام یاهكمک مهس ندوب مک 

11T: 02/2 11/1 12/2 ناتسبات لصف رد رابغ و درگ و اوه تظلغ شیازفا و هزور 201 یاهداب دودحم شزو 

11T: 02/2 11/1 12/2 نادهاز رهش هدودحم رد ینیمزریز بآ عبانم ندوب روش 

11T: 12/2 01/1 012/2 یعامتجا و یگنهرف لئاسم ۀرابرد یجیورت و یغیلبت یاههمانرب فعض 

31T: 12/2 90/1 112/2 نادهاز رهش حطس رد هریغ و یطیحمتسیز ،یرگشدرگ ،ینارمع ،یگنهرف یاهحرط نایم یگنهامهان 
 11/0 - 22/1 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یارب یجراخ لماوع ییاهن زایتما عومجم
 ای تصرف هک یلماوع زا تسا هتسناوت یدودح ات نادهاز رهش هک تسا ینعم نیدب زایتما نیا .تسا هدمآ تسد 11/0
 .دنک یرود یّیدح ات ،دندرگیم دیدهت بجوم هک یلماوع زا ای و دیامن یرادربهرهب ،دننکیم داجیا تیعقوم

 ،یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یارب زین یلخاد لماوع ییاهن زایتما عومجم
 یاههلحم ییاضف هعسوت رد یلخاد لماوع توق یانعم هب ناوتیم یدودح ات مه ار نآ هک تسا هدمآ تسدهب ۱۱/0
 .(0) هرامش لودج درمشرب نادهاز رهش
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 نادهاز رهش یاههلحم هعسوت ییاضف ماظن یلخاد لماوع سیرتام ،(2) هرامش لودج
 زایتما هبتر نزو (W) فعض طاقن و (S) توق طاقن :(IFE) یلخاد لماوع

 ینزو

1S: هاگشیامزآ دصرد 99 ،اههناخوراد دصرد 2۱ ،یناتسرامیب یاهتخت دصرد ۱۱ ،اههاگنامرد دصرد 11 زکرمت-
 نادهاز رهش رد ناتسا صصختم ناكشزپ دصرد 21 و اه

312/2 13/9 31/2 

0S: ۱1/2 01/9 112/2 رهش حطس رد بسانم و عیسو یربراک دقاف و ریاب یضارا دوجو 

9S: ۱1/2 19/9 112/2 اههلحم نانکاس نیب یوق یعامتجا یگتسبمه دوجو 

1S: 91/2 13/0 112/2 رهش یگنهرف -یعامتجا تفاب رد زکارم نیا ریثأت و نادهاز رد یلاع شزومآ زکرم و هاگشناد 1 رارقتسا 

۱S: 91/2 13/0 912/2 تالكشم و اههتساوخ حرط تهج اههلحم یاهیرایاروش سیسأت یارب بسانم یاههنیمز دوجو 

1S: 01/2 11/0 012/2 رهش یلحم و یتلود ریغ یاهلكشت زا یرهش یاهداهن و اهنامزاس تیامح 

1S: ۱2/2 12/1 1۱2/2 اههلحم رباعم حطس زا هلابز مظنم یروآعمج 

1S: 12/2 11/0 112/2 نادهاز رهش رد اهتخاسریز و یدبلاک هعسوت عیرس دشر 

3S: 12/2 13/0 ۱12/2 یشکهلول بآ هب اههلحم رثکا یسرتسد 

21S: 92/2 3۱/1 102/2 اههلحم و رهش حطس رد یشزرو ددعتم زکارم دوجو 

11S: 92/2 99/0 ۱12/2 نگمه یداصتقا -یعامتجا تفاب اب دیدج یاهکرهش و اهکولب دوجو 

01S: 92/2 31/1 ۱12/2 ریخا یاهلاس رد یشزرو هنارس ءاقترا و یشزرو حوطس ریگمشچ شیازفا 

91S: 92/2 11/0 112/2 رهش یاههلحم رثکا رد بسانم یطابترا هكبش دوجو 

11S: 92/2 93/1 912/2 رهش رخأتم یاههعسوت رد مظنم تفاب دوجو 

۱1S: 02/2 10/1 312/2 ناتسا یاهرهش ریاس اب هسیاقم رد نییاپ ًااتبسن یراكیب خرن 

11S: 02/2 01/9 122/2 اههداوناخ زاین دح رد رهش حطس رد ییاونان و یشورفهدرخ دوجو 

11S: 02/2 03/1 122/2 یرهش تامدخ داجیا رد یصوصخ شخب یوق تکراشم 

11S: 12/2 91/0 122/2 زبس یاضف یرایبآ تهج بالضاف باسپ زا هدافتسا و بالضاف هناخهیفصت و هكبش ثادحا 

31S: 12/2 11/0 122/2 یسکات و سوبوتا یاههاگتسیا هب بسانم یسرتسد 

20S: 12/2 11/1 122/2 یناریا گنهرف هب قلعت ساسحا و ییارگیلم یاههنیمز تیوقت 

10S: 12/2 11/1 ۱22/2 یبهذم یاهاضف هب اههلحم بسانم یسرتسد 

1W: ۱1/2 11/9 12/2 تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت زکارم و یرهش زبس یاضف دیدش رقف 

0W: ۱1/2 ۱1/9 192/2 دوجوم یشزومآ زکارم بسانمان تیفیک و رهش لامش و یقرش شخب رد یشزومآ زکارم دوبمک 

9W: 11/2 11/9 392/2 اههاگنامرد و اهناتسرامیب هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع 

1W: 91/2 11/9 ۱92/2 اههلحم ییاضف هعسوت حطس ءاقترا تهج اههلحم نانکاس تکراشم فیعض ناوت 

۱W: 01/2 11/9 992/2 مایخ هلحم و رهش زکرم رد ناكشزپ یاهنامتخاس و اهبطم زکرمت 

1W: 12/2 1۱/1 102/2 نادهاز رهش حطس رد ثادحا لاح رد و دوجوم یشزرو نکاما لداعتمان عیزوت 

1W: لامش یاههلحم رد ... و تقرس ،دایتعا ،ردخم داوم شورف و دیرخ لیبق زا یعامتجا یاهیراجنهان دوجو، 
 نادهاز برغ و قرشلامش

112/2 11/9 12/2 

1W: 92/2 11/1 312/2 زبس یاضف یرایبآ تهج بآ عبانم و برش بآ عبانم دیدش دوبمک 

3W: 92/2 11/0 112/2 یاهلحم زبس یاضف و کراپ دوبمک 

21W: 92/2 01/0 12/2 اههلحم لخاد رد اهییاونان و اهیشورفهدرخ رارقتسا مدع 

11W: 92/2 00/0 ۱12/2 مایخ هلحم و رهش زکرم رد یژولویدار زکارم و اههاگشیامزآ زکرمت 

01W: 92/2 00/0 ۱12/2 اههلحم تالكشم یریگیپ هب نادنورهش لیامت هب هجوت مدع 

91W: 92/2 12/0 ۱12/2 رهش هیشاح و نیشنریقف یاههلحم رد ینامرد -یتشادهب تامدخ ندوب لزان 

11W: 02/2 9۱/1 112/2 مدرم مومع هدافتسا تهج تمیقنازرا یشزرو نکاما دیدش دوبمک 

۱1W: 02/2 31/1 112/2 یرهش نورد یاهریسم رثکا رد یسکات و سوبوتا دوبمک 

11W: 02/2 0/0 12/2 اههلحم حطس رد یشورفهدرخ یراجت یاهدحاو دوبمک 

11W: 02/2 13/1 12/2 رهش یزکرم شخب یاههلحم رد هژیوهب یكیفارت تالكشم دوجو 

11W: 02/2 ۱1/0 322/2 یشزرو زکارم لداعتمان عیزوت 

31W: 02/2 11/0 322/2 رهش حطس رد هدرتسگ یدبلاک و یداصتقا -یعامتجا ینیزگییادج و یرباربان 

20W: 02/2 ۱1/0 122/2 یمسر ریغ ناكسا رثا رب رهش حطس رد یدبلاک -یعامتجا یاهیراجنهان دوجو 

10W: 02/2 11/0 122/2 (یرادرهش هژیوهب) یرهش لئاسم اب طبترم یاههاگتسد دركلمع زا مدرم تیاضر نازیم نییاپ حطس 

00W: 12/2 ۱2/1 ۱12/2 یاههلحم رد یگناخ یاهباسپ و وشتسش زا یشان بآ ندوب یراج و هلابز نزخم هب اههلحم زیهجت مدع 
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 رهش قرشلامش و لامش ،برغ

90W: 12/2 11/1 112/2 نادهاز برغ و قرشلامش ،لامش یاههلحم رد بالضاف بسانمان یتشادهب عفد 

10W: 12/2 11/1 322/2 اهورهدایپ ندوب بولطمان و اههلحم نورد رباعم تلافسآ نییاپ تیفیک 

۱0W: 12/2 19/1 122/2 اههلحم حطس رد ناکدوک یارب یزاب نیمز دوبمک 

10W: 12/2 ۱3/1 122/2 درادناتسا هنارس و یلعف تیعمج هب هجوت اب یگنهرف حوطس دوبمک 

10W: 12/2 10/1 122/2 رهش حطس رد محازم یاهتیلاعف و اهیربراک دوجو 

10W: 12/2 10/1 122/2 اههلحم رد یعامتجا یگتسبمه فعض 

30W: 12/2 11/1 122/2 فلتخم ماوقا نایم اهشنت و تاضراعت یخرب دوجو و یگنهرف یگچراپكی دوجو مدع 

29W: 12/2 19/1 122/2 (رهشابیز هنومن ناونع هب) رهش رخأتم یاههعسوت رد رباعم ضرع ندوب مک 

19W: 12/2 10/1 122/2 نادهاز رهش رد ینیشنهیشاح و یمسر ریغ ناكسا 

09W: 12/2 01/0 122/2 نادهاز برغبونج و برغلامش ،قرشلامش یاهشخب رد هژیوهب نماان و زیخمرج یاهنوناک دوجو 

99W: 12/2 01/1 122/2 یطابترا تامدخ رتافد هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع 

19W: 12/2 11/0 ۱22/2 رهش حطس رد یشزرو بسانم حوطس لباقم رد یشزرو تازیهجت نادقف 

۱9W: 12/2 01/1 ۱22/2 ینابز و یموق ،یگنهرف تاعونت نیب ضراعت دوجو 

19W: 12/2 90/1 ۱22/2 اههلحم رثکا رد (یدنبهیمهس) زورهنابش لوط رد نآ یعطق و بآ دوبمک 

19W: 12/2 ۱9/1 122/2 اههلحم یتیعمج تفاب ینوگمهان و تیعمج لداعتمان مکارت 
 ۱۱/0 - 1 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یدربهار لماوع لیلحت و هیزجت :مود هلحرم

 یدربهار لماوع لیلحت و هیزجت هصالخ لودج ناوتیم ،یلخاد و یجراخ لماوع لیلحت و هیزجت لودج بیکرت اب
(SFAS) 1رادهدهع هک یدرف .درک هصالخ ار هعومجم یدربهار لماوع ناوتیم لودج نیا كمک اب .درک جارختسا ار 
 هب دودحم ار SWOT لماوع هیلک هک دراد ار تصرف نیا (SFAS) لودج هب هجوت اب ،تسا یدربهار یاهیریگمیمصت
 .دریگیم ماجنا IFE و EFE لماوع لوادج زا كیره یاهنزو هرابود یسررب اب راک نیا .دنک یرتمک دادعت

 یلخاد و یجراخ یدربهار لماوع زا یتسرهف ،(9) هرامش لودج یدربهار لماوع لیلحت و هیزجت هصالخ لودج
 رد یاهیاپ و انبم ناونع هب و دوشیم لماش ار لماوع نیرت مهم لودج نیا .تسا نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت
 .ددرگیم رکذ همادا رد هک تسا یحرش هب SFAS لودج میظنت یگنوگچ .دریگیم رارق هدافتسا دروم اهدربهار نیودت
 ،یجراخ و یلخاد لماوع لیلحت و هیزجت لودج ود رد دوجوم مالقا نیرت مهم ،(1 نوتس) یدربهار لماوع نوتس رد
 .دنتسه SWOT كیمادک هک دنوشیم صخشم سپس و دندرگیم تسرهف

 لثم .دندرگیم دراو یـجراخ و یلـخاد یدربــهار لماوـع مامت هب طوبرم یاهنزو مامت ،(0 نوتـس) نزو نوتـس رد
 .تسا كی لودج نیا نوتس لک عمج ،یلخاد و یجراخ یدربهار لماوع هیزجت ةصالخ لودج ود
 هصالخ لوادج رد هدش رکذ یاهیدنبهبتر نامه (هشیمه هن) بلغا یدنبهبتر نیا ،(9 نوتس) یدنبهبتر نوتس رد
 .دشابیم یلخاد و یجراخ لماوع لیلحت و هیزجت

 (9 نوتس * 0 نوتس) یلبق لوادج رد هدافتسا دروم شور نامه هب ینزو یاهزایتما ،(1 نوتس) ینزو زایتما نوتس رد
 هدش هدروآ ،(9) هرامش لودج رد دنور نیا ماجنا زا لصاح یاههتفای جیاتن .(11 :1191 ،یبارعا) دوشیم هبساحم
 .تسا

 

                                                                                                                                                               
1- Strategic Factors Analysis Summary (SFAS) 
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 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت (SFAS) یدربهار لماوع لیلحت و هیزجت هصالخ ،(3) هرامش لودج
 ینزو زایتما هبتر نزو (SFAS) یدربهار لماوع لیلحت و هیزجت ةصالخ

1S: ناكشزپ دصرد 21 و اههاگشیامزآ دصرد 99 ،اههناخوراد دصرد 2۱ ،یناتسرامیب یاهتخت دصرد ۱۱ ،اههاگنامرد دصرد 11 زکرمت 
 نادهاز رهش رد ناتسا صصختم

312/2 13/9 31/2 

0S: ۱1/2 01/9 112/2 رهش حطس رد بسانم و عیسو یربراک دقاف و ریاب یضارا دوجو 

9S: ۱1/2 19/9 112/2 اههلحم نانکاس نیب یوق یعامتجا یگتسبمه دوجو 

1S: 91/2 13/0 112/2 رهش یگنهرف -یعامتجا تفاب رد زکارم نیا ریثأت و نادهاز رد یلاع شزومآ زکرم و هاگشناد 1 رارقتسا 

۱S: 91/2 13/0 912/2 تالكشم و اههتساوخ حرط تهج اههلحم یاهیرایاروش سیسأت یارب بسانم یاههنیمز دوجو 

1S: 01/2 11/0 012/2 رهش یلحم و یتلود ریغ یاهلكشت زا یرهش یاهداهن و اهنامزاس تیامح 

1W: ۱1/2 11/9 12/2 تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت زکارم و یرهش زبس یاضف دیدش رقف 

0W: ۱1/2 ۱1/9 192/2 دوجوم یشزومآ زکارم بسانمان تیفیک و رهش لامش و یقرش شخب رد یشزومآ زکارم دوبمک 

9W: 11/2 11/9 392/2 اههاگنامرد و اهناتسرامیب هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع 

1W: 91/2 11/9 ۱92/2 اههلحم ییاضف هعسوت حطس ءاقترا تهج اههلحم نانکاس تکراشم فیعض ناوت 

۱W: 01/2 11/9 992/2 مایخ هلحم و رهش زکرم رد ناكشزپ یاهنامتخاس و اهبطم زکرمت 

1O: ۱1/2 11/9 12/2 كلیم زرم -لباز -نادهاز -رهشناریا -راهباچ نهآ طخ یارجا هجیتن رد ناتسناغفا اب نادهاز ماگنهدوز طابترا 

0O: ۱1/2 ۱1/9 112/2 «حلص» زاگ هلول طخ زا نادهاز رد زاگ یشکهلول 

9O: 11/2 11/9 912/2 نادهاز هب لباز زا نیریش بآ لاقتنا قیرط زا نادهاز برش بآ نیمأت 

1O: یاهروشک زین و دهشم ،راهباچ یراجت ردنب ،روشک زکرم نیب یطابترا لپ ناونع هب یتامدخ -یراجت و یهارراهچ تیعقوم زا یرادروخرب 
 یزکرم یایسآ و ناتسناغفا ،ناتسکاپ

۱12/2 0/9 11/2 

۱O: 01/2 11/9 392/2 یاهقطنم سایقم رد نادهاز رهش رد یناسنا ةعسوت یاهصخاش یبسن ندوب الاب 

1O: 11/2 3/0 392/2 راوجمه یاهروشک اب طابترا یارب یگنهرف و یعامتجا بسانم یاههنیمز دوجو 

1T: 11/2 1۱/0 9۱2/2 لاس تاقوا رثکا رد اوه ندوب بسانمان و كشخ و مرگ میلقا زا یرادروخرب 

0T: 91/2 1۱/0 1۱2/2 رهش یزرم تیعقوم لیلد هب ... و ردخم داوم عیزوت و هیهت ،الاک قاچاق لیبق زا بذاک و یمسر ریغ لغاشم دوجو 

9T: 01/2 11/0 1۱2/2 رهش حطس رد تامدخ و تیعمج بسانم دشر مدع 

1T: 01/2 10/0 0۱2/2 لباز بآ هژیوهب رهش زا جراخ بآ عبانم هب دیدش یگتسباو 

۱T: 11/2 01/0 0۱2/2 ردخم داوم قاچاق یللملانیب یاههاگرذگ ریسم رد یریگرارق لیلد هب ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب نماان ینیمز زرم 

1T: 11/2 11/0 1۱2/2 (ناتسکاپ کاخ رد هواجریم -نادهاز نهآهار همادا) ناتسکاپ کاخ رد هتیوک -ناتفت نهآ طخ و هداج نییاپ تیفیک 
 1/9 - 1 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهدربهار نییعت و قیبطت هلحرم :موس هلحرم

 سیرتام قیرط زا هیلوا یاهدربهار نیودت هلحرم ادتبا .تسا هلحرم ود لماش عقاو رد اهدربهار نییعت و قیبطت هلحرم
SWOT و یلخاد سیرتام قیرط زا ،ینتفریذپ ای لوبق روخرد یاهدربهار باختنا هلحرم سپس و تسا هدش ماجنا 

 .تسا هتفرگ تروص ،ددرگیم رکذ همادا رد هک یبیترت هب یجراخ
 (دربهار نیودت) اهتصرف و اهدیدهت ،فعض طاقن ،توق طاقن سیرتام لیکشت

 ةلحرم زا هدمآ تسدهب تاعالطا هب یكتم تسا ییاهرازبا هدنریگربرد یبایزرا هلحرم ،اهدربهار نیودت بوچراچ رد
 اب ار یجراخ یاهدیدهت و اهتصرف هک ،یدربهار لماوع لیلحت و هیزجت ةصالخ و یلخاد و یجراخ طیحم یبایزرا
 رگیدكی اب SWOT سیرتام رد یلخاد و یجراخ لماوع روظنم نیمه هب .دنکیم هسیاقم یلخاد توق و فعض طاقن
 رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یزیرهمانرب یاهدربهار .ددرگ نیودت ریذپناكما یاهدربهار ات دندش هسیاقم
 .دندیدرگ نیودت دنوشیم حیرشت بلطم ةلابند رد هک ماگ هس
 دوجوم یاهدیدهت و اهتصرف نییعت :لوا ماگ

 یبایزرا هلحرم رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت هنیمز رد هدش ییاسانش یاهدیدهت و اهتصرف ماگ نیا رد
 .تفرگ رارق SWOT سیرتام یاهرطس رد ،یجراخ طیحم
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 دوجوم فعض و توق طاقن نییعت :مود ماگ

 طیحم یبایزرا هلحرم رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت هنیمز رد هدش ییاسانش فعض و توق طاقن ماگ نیا رد
 .تفرگ رارق SWOT سیرتام یاهنوتس رد ،یلخاد
 WT- ST- WO- SO یاهدربهار نیودت :موس ماگ
 و یلخاد توق طاقن ،یجراخ یاهتصرف و یلخاد فعض طاقن ،یجراخ یاهتصرف و یلخاد توق طاقن ماگ نیا رد
 رد بیترت هب اه نآ ةجیتن و دندش هسیاقم رگیدكی اب یجراخ یاهدیدهت و یلخاد فعض طاقن و یجراخ یاهدیدهت

 دیدهت -فعض و ،(ST) دیدهت -توق ،(WO) تصرف -فعض ،(SO) تصرف -توق دربهار هورگ هب طوبرم یاههناخ
(WT) (1) هرامش لودج دندیدرگ جرد. 

 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت (SWOT) فعض طاقن و توق طاقن ،اهتصرف ،اهدیدهت سیرتام ،(4) هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لیلحت

SWOT 

 (W) فعض طاقن (S) توق طاقن

1S: 99 ،اههناخوراد دصرد 2۱ ،یناتسرامیب یاهتخت دصرد ۱۱ ،اههاگنامرد دصرد 11 زکرمت 
 نادهاز رهش رد ناتسا صصختم ناكشزپ دصرد 21 و اههاگشیامزآ دصرد

1W: تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت زکارم و یرهش زبس یاضف دیدش رقف 

0S: 0 رهش حطس رد بسانم و عیسو یربراک دقاف و ریاب یضارا دوجوW: زکارم بسانمان تیفیک و رهش لامش و یقرش شخب رد یشزومآ زکارم دوبمک 
 دوجوم یشزومآ

9S: 9 اههلحم نانکاس نیب یوق یعامتجا یگتسبمه دوجوW: اههاگنامرد و اهناتسرامیب هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع 

1S: یعامتجا تفاب رد زکارم نیا ریثأت و نادهاز رد یلاع شزومآ زکرم و هاگشناد 1 رارقتسا- 
 رهش یگنهرف

1W: اههلحم ییاضف هعسوت حطس ءاقترا تهج اههلحم نانکاس تکراشم فیعض ناوت 

۱S: و اههتساوخ حرط تهج اههلحم یاهیرایاروش سیسأت یارب بسانم یاههنیمز دوجو 
 تالكشم

۱W: مایخ هلحم و رهش زکرم رد ناكشزپ یاهنامتخاس و اهبطم زکرمت 

1S: 1 رهش یلحم و یتلود ریغ یاهلكشت زا یرهش یاهداهن و اهنامزاس تیامحW: نادهاز رهش حطس رد ثادحا لاح رد و دوجوم یشزرو نکاما لداعتمان عیزوت 

1S: 1 اههلحم رباعم حطس زا هلابز مظنم یروآعمجW: دایتـعا ،ردخـم داوم شورف و دیرخ لیبق زا یعامتجا یاهیراجنهان دوجو، 
 نادهاز برغلامش و قرشلامش ،لامـش یاههلحـم رد ... و تقرـس

1S: 1 نادهاز رهش رد اهتخاسریز و یدبلاک هعسوت عیرس دشرW: زبس یاضف یرایبآ تهج بآ عبانم و برش بآ عبانم دیدش دوبمک 

3S: 3 یشکهلول بآ هب اههلحم رثکا یسرتسدW: یاهلحم زبس یاضف و کراپ دوبمک 

21S: 21 اههلحم و رهش حطس رد یشزرو ددعتم زکارم دوجوW: اههلحم لخاد رد اهییاونان و اهیشورفهدرـخ رارقتسا مدع 

11S: 11 نگمه یداصتقا -یعامتجا تفاب اب دیدج یاهکرهش و اهکولب دوجوW: مایخ هلحم و رهش زکرم رد یژولویدار زکارم و اههاگشیامزآ زکرمت 

01S: 01 ریخا یاهلاس رد یشزرو هنارس ءاقترا و یشزرو حوطس ریگمشچ شیازفاW: اههلحم تالكشم یریگیپ هب نادنورهش دایز رایسب لیامت هب هجوت مدع 

91S: 91 رهش یاههلحم رثکا رد بسانم یطابترا هكبش دوجوW: رهش هیشاح و نیشنریقف یاههلحم رد ینامرد -یتشادهب تامدخ ندوب لزان 

11S: 11 رهش رخأتم یاههعسوت رد مظنم تفاب دوجوW: مدرم مومع هدافتسا تهج تمیقنازرا یشزرو نکاما دیدش دوبمک 

۱1S: ۱1 ناتسا یاهرهش ریاس اب هسیاقم رد نییاپ ًااتبسن یراكیب خرنW: یرهش نورد یاهریسم رثکا رد یسکات و سوبوتا دوبمک 

11S: 11 اههداوناخ زاین دح رد رهش حطس رد ییاونان و یشورفهدرخ دوجوW: اههلحم حطس رد یشورفهدرخ یراجت یاهدـحاو دوبمــک 

11S: 11 یرهش تامدخ داجیا رد یصوصخ شخب یوق تکراشمW: رهش یزکرم شخب یاههلحم رد هژیوهب یكیفارت تالكشم دوجو 

11S: 11 زبس یاضف یرایبآ تهج بالضاف باسپ زا هدافتسا و بالضاف هناخهیفصت و هكبش ثادحاW: یشزرو زکارم لداعتمان عیزوت 

31S: 31 یسکات و سوبوتا یاههاگتسیا هب بسانم یسرتسدW: رهش حطس رد هدرتسگ یدبلاک و یداصتقا -یعامتجا ینیزگییادج و یرباربان 

 (1) هرامش لودج همادا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (W) فعض طاقن (S) توق طاقن

20S: هب قلعت ساسحا و ییارگیلم یاههنیمز تیوقت 
 یناریا گنهرف

20W: یمسر ریغ ناكسا رثا رب رهش حطس رد یدبلاک -یعامتجا یاهیراجنهان دوجو 

10S: 10 یبهذم یاهاضف هب اههلحم بسانم یسرتسدW: (یرادرهش هژیوهب) یرهش لئاسم اب طبترم یاههاگتسد دركلمع زا مدرم تیاضر نازیم نییاپ حطس 

00W: برغلامش یاههلحم رد یگناخ یاهباسپ و وشتسش زا یشان بآ ندوب یراج و هلابز نزخم هب اههلحم زیهجت مدع، 
 رهش قرشلامش و لامش

90W: نادهاز برغلامش و قرشلامش ،لامش یاههلحم رد بالضاف بسانمان یتشادهب عفد 

10W: اهورهدایپ ندوب بولطمان و اههلحم نورد رباعم تلافسآ نییاپ تیفیک 

۱0W: اههلحم حطس رد ناکدوک یارب یزاب نیمز دوبمک 

10W: درادناتسا هنارس و یلعف تیعمج هب هجوت اب یگنهرف حوطس دوبمک 

10W: رهش حطس رد محازم یاهتیلاعف و اهیربراک دوجو 
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 لیلحت
SWOT 

 

10W: اههلحم رد یعامتجا یگتسبمه فعض 

30W: فلتخم ماوقا نایم اهشنت و تاضراعت یخرب دوجو و یگنهرف یگچراپكی دوجو مدع 

29W: (رهشابیز هنومن ناونع هب) رهش رخأتم یاههعسوت رد رباعم ضرع ندوب مک 

19W: نادهاز رهش رد ینیشنهیشاح و یمسر ریغ ناكسا 

09W: نادهاز برغبونج و برغلامش ،قرشلامش یاهشخب رد هژیوهب نماان و زیخمرج یاهنوناک دوجو 

99W: یطابترا تامدخ رتافد هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع 

19W: رهش حطس رد یشزرو بسانم حوطس لباقم رد یشزرو تازیهجت نادقف 

۱9W: ینابز و یموق ،یگنهرف تاعونت نیب ضراعت دوجو 

19W: اههلحم رثکا رد (یدنبهیمهس) زورهنابش لوط رد نآ یعطق و بآ دوبمک 

19W: اههلحم یتیعمج تفاب ینوگمهان و تیعمج لداعتمان مکارت 

 (1) هرامش لودج همادا
 (WO) یرگنزاب یاهیژتارتسا (SO) یمجاهت/یتباقر یاهیژتارتسا (O) اهتصرف

1O: هجیتن رد ناتسناغفا اب نادهاز ماگنهدوز طابترا 
 -لباز -نادهاز -رهشناریا -راهباچ نهآ طخ یارجا
 كلیم زرم

0O: زاگ هلول طخ زا نادهاز رد زاگ یشکهلول 
 «حلص»

9O: بآ لاقتنا قیرط زا نادهاز برش بآ نیمأت 
 نادهاز هب لباز زا نیریش

1O: یراجت و یهارراهچ تیعقوم زا یرادروخرب- 
 ردنب ،روشک زکرم نیب یطابترا لپ ناونع هب یتامدخ
 ،ناتسکاپ یاهروشک زین و دهشم ،راهباچ یراجت
 یزکرم یایسآ و ناتسناغفا

۱O: رد یناسنا ةعسوت یاهصخاش یبسن ندوب الاب 
 یاهقطنم سایقم رد نادهاز رهش

1O: یگنهرف و یعامتجا بسانم یاههنیمز دوجو 
 راوجمه یاهروشک اب طابترا یارب

1O: یاتسار رد ون یاهیژرنا زا هدافتسا ناكما 
 یرهش رادیاپ هعسوت

1O: زکرم كی ناونع هب نادهاز لیدبت هب ور دنور 
 ناریا قرش بونج هیحان رد یاهقطنم دشر

3O: رد تکراشم هب نادنورهش دایز رایسب لیامت 
 یرهش یاههمانرب و اهحرط

21O: لیكشت هب نادنورهش دایز ًااتبسن لیامت NGO 
 یاهلحم تالكشم شهاک تهج

11O: دیلوت تهج رد داب لیسناتپ زا یریگهرهب 
 نازرا و کاپ یژرنا

01O: رد نادهاز رهش نییاپ ًااتبسن یراكیب خرن 

 ناتسا یرهش طاقن ریاس اب هسیاقم

91O: ظاحل هب نادهاز رهش بسانم تیعقوم 
 و یلیر ،ینیمز یطابترا طوطخ زا یرادروخرب
 ییاوه

11O: اب هسایقم رد نادهاز رهش یعامتجا تینما 

 ناتسا یرهش طاقن ریاس

۱1O: و اه تیلویفا هژیوهب ینغ نداعم زا یرادروخرب 
 ،نیتالپ ،لكین ،مورک نوچ اهنآ هارمه یزلف رصانع
 الط یتح و زنگنم ،یور و برس ،سم

11O: رد یطابترا بسانم تاناكما زا یرادروخرب 
 یرهشنورب حطس

11O: نادهاز رهش یتیعمج مهس شیازفا هب ور دنور 
 ناتسا یرهش ماظن رد

11O: روشک یللملانیب یرون ربیف یلصا ریسم روبع 
 نادهاز زا (هریجف -كساج)

1SO: یارب بسانم رتسب ناونع هب نادنورهش تکراشم هنیمز تیوقت 
 ،9S، ۱S، 1S، 11S، 11S، 20S، ۱O) اههلحم و رهـش تیعضو دوبهب

1O، 3O، 21O، 11O، 11O) 
 

0SO: دروم یدبلاک یاهاضف هب اهنآ زیهجت و اههلحم تاناكما ءاقترا 
 ،0S، 1S، 21S، 11S، 01S، 91S، 11S، 11S، 20S، 0O، 9O، ۱O) زاین

1O، 3O، 11O، 11O) 
 

9SO: یاههلحم و رهش یطابترا هكبش یفیک و یمک دوبهب و هعسوت 
 ،1S، 0S، 1S، 1S، 11S، 11S، 31S، 1O، 1O، 1O، 1O، 91O) رهش

11O، 11O) 
 

1SO: 0) اههلحم یطیحمتسیز تیعـضو ءاقـتراS، 1S، 1S، 3S، 

11S، 0O، 9O، 1O، 11O، ۱1O، 11O، 11O) 
 

۱SO: یاتسار رد یصوصخ شخب یاهیراذگهیامرس زا تیامح 
 ،۱1S، 11S، 1O، 1O، 1O، 1O) اههلحم یداصتقا تیعضو ءاقترا

01O، 91O، ۱1O، 11O، 11O، 11O، 20O) 
 

1SO: اب یگنهرف تادوارم شیازفا و یگنهرف یاههنیمز هعسوت 
 زا جراخ رد نادهاز یگنهرف ناغلبم ناونع هب هیاسمه یاهروشک
 ،1S، 1S، 11S، 20S، 10S، 1O، 0O، 9O، 1O، ۱O، 1O، 1O) روشک

91O، 11O، 11O، 11O، 11O، 31O، 00O) 

1WO: هب اههلحم نادیفسشیر و نیدمتعم یراكمه اب هلحم هناخ داجیا 
 ،1W، 0W، 1W، 3W، 01W، 91W) :یاهلحم تالكشم شهاک روظنم

11W، 11W، 20W، 00W، 90W، 10W، ۱0W، 10W، 09W، 19W، 

19W، ۱O، 1O، 1O، 3O، 21O، 11O، 31O، 00O) 
 

0WO: هلحم یاهکراپ) یحیرفت و یمرگرس یاهاضف تیوقت و داجیا-
 ،1W، 1W، 1W، 3W، 01W) زبس یاضف و (... و یزاب یاهنیمز ،یا

11W، 11W، 11W، 31W، 20W، 10W، 00W، 90W، 10W، 10W، 

10W، 19W، 09W، 19W، 19W، 1O، 1O، 3O، 11O) 
 

9WO: هب اههلحم یسرتسد شیازفا و یرهشنورد لقن و لمح تیوقت 
 ،9W، ۱W، 1W، 21W، 11W، 91W، ۱1W، 11W) رهش فلتخم طاقن

11W، 11W، 29W، 99W، 1O، 1O، 1O، 91O، 11O، 11O، 31O) 
 

1WO: یارب اههلحم یرصب تیفیک شیازفا و یدبلاک تفاب تیوقت 
 ،1W، 1W، 1W، 3W، 91W) یرهش مئارج و اهیراجنهان شهاک

11W، 11W، 11W، 31W، 20W، 10W، 10W، ۱0W، 10W، 29W، 

19W، 09W، 19W، 1O، 1O، 3O، 21O، 31O، 00O) 
 

۱WO: 1) اههلحم یعامتجا تینما شیازفاW، 31W، 20W، 30W، 

19W، 09W، ۱9W، 19W، 1O، 1O، 11O، 11O، 31O، 00O) 
 

1WO: مامت یارب یتشادهب و ملاس ،نیریش یندیماشآ بآ ندومن مهارف 
 ،1W، 1 W، 01 W، 91 W، 31 W، 9O، ۱O، 1O، 11O) رهش یاههلحم

31O، 10O، 00O) 
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31O: رهش رد بهاذم و ماوقا ،اهگنهرف عونت 

 نادهاز

20O: ةیامرس هک ناوارف و نازرا راک یورین دوجو 
 دوریم رامشهب نادهاز یداصتقا دشر یارب یمهم

10O: ناتسکاپ و ناتسناغفا زا وجشناد بذج ناكما 
 نادهاز یلاع شزومآ زکارم رد لیصحت تهج

00O: گنهرف و بهذم یگدنلاب و شرتسگ زکرم 
 ینس و هعیش

 (1) هرامش لودج همادا
 (WT) یعفادت یاهیژتارتسا (ST) عونت یاهیژتارتسا (T) اهدیدهت

1T: ندوب بسانمان و كشخ و مرگ میلقا زا یرادروخرب 
 لاس تاقوا رثکا رد اوه

0T: الاک قاچاق لیبق زا بذاک و یمسر ریغ لغاشم دوجو، 
 رهش یزرم تیعقوم لیلد هب ... و ردخم داوم عیزوت و هیهت

9T: رهش حطس رد تامدخ و تیعمج بسانم دشر مدع 

1T: بآ هژیوهب رهش زا جراخ بآ عبانم هب دیدش یگتسباو 
 لباز

۱T: هب ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب نماان ینیمز زرم 
 قاچاق یللملانیب یاههاگرذگ ریسم رد یریگرارق لیلد

 ردخم داوم

1T: کاخ رد هتیوک -ناتفت نهآ طخ و هداج نییاپ تیفیک 
 (ناتسکاپ کاخ رد هواجریم -نادهاز نهآهار همادا) ناتسکاپ

1T: نادهاز نهآ طخ زا بسانم یرادربهرهب مدع- 
 ناتسکاپ هتیوک -هواجریم

1T: نادهاز رد هعسوت زکرمتم ییاضف راتخاس 

3T: و یگنهرف -یداصتقا -یعامتجا یاهیرباربان شیازفا 
 نادهاز رهش هب هجوت رثا رد هقطنم حطس رد یدبلاک

21T: و یزرواشک هعسوت تهج بسانم کاخ دوجو مدع 
 یرهش زبس یاضف

11T: ود اب ترواجم لیلد هب رهش حطس رد ینماان دوجو 
 ناتسناغفا و ناتسکاپ روشک

01T: و راثآ ریاس هب هجوت مدع و نادهاز رد هعسوت زکرمت 
 رگید طاقن رد یگنهرف عبانم

91T: و یداصتقا -یعامتجا هدرتسگ یاهیرباربان دوجو 
 نآ یفنم راثآ لاقتنا و نادهاز نوماریپ یحاون رد یگنهرف
 ریغ ناكسا ،ترجاهم) نآ یاههموح و رهش نورد هب
 (... و هیوریب هعسوت ،یراكیب ،رقف ،یمسر

11T: رب مکاح یاهریشع و یموق یبتارم هلسلس راتخاس 
 یعامتجا تابسانم

۱1T: یرادرهش هب تلود یلام یاهكمک مهس ندوب مک 
 نادهاز

11T: تظلغ شیازفا و هزور 201 یاهداب دودحم شزو 
 ناتسبات لصف رد رابغ و درگ و اوه

11T: رهش هدودحم رد ینیمزریز بآ عبانم ندوب روش 
 نادهاز

11T: لئاسم ۀرابرد یجیورت و یغیلبت یاههمانرب فعض 
 یعامتجا و یگنهرف

31T: ینارمع ،یگنهرف یاهحرط نایم یگنهامهان، 

 نادهاز رهش حطس رد هریغ و یطیحمتسیز ،یرگشدرگ

1ST: هلحم ییاضف هعسوت یارب یرادرهش هجدوب شیازفا-
 و ندش ییارجا یارب دحاو تیریدم داجیا و رهش یاه
 ،0S، 1S، 1T، 9T، 1T) اههلحم ییاضف هعسوت رما ققحت

1T، 1T، 1T، 21T، 01T، ۱1T، 11T، 11T، 31T) 
 

0ST: لئاسم دروم رد یزاسهاگآ و تاغیلبت تیوقت 
 یللملانیب و یلخاد حطس رد نادهاز رهش یتینما و یگنهرف
 نادهاز رهش دروم رد دب یاهتینهذ ندرب نیب زا یارب
(9S، 1S، 20S، ۱T، 11T، 11T، 11T) 

1WT: یتلود ریغ یاهنامزاس لیكشت (NGO) نادنورهش تکراشم یارب 
 یریگلكش زا یریگولج و یرهش یاههلحم روما هرادا و یگدیسر رد
 ،1W) رهش حطس رد اهیراكهزب و اهیراجنهان زورب و یمسر ریغ ناكسا

01W، 31W، 10W، 10W، 30W، ۱9W، 19W، 9T، 1T، 91T، 11T) 
 

0WT: 1) نادهاز رهش یاهلحم هعسوت یاهصخاش دوبهب و حالصاW، 

0W، 9W، 1W، ۱W، 1W، 1W، 3W، 21W، 11W، 91W، 11W، ۱1W، 

11W، 11W، 11W، 31W، 10W، 00W، 10W، ۱0W، 10W، 10W، 99W، 

19W، 9T، 1T، 3T، 01T، 91T، 31T) 
 

9WT: هرهچ ندرب نیب زا فده اب یمسر ریغ ناكسا یهدناماس و یگدیسر 
 یرصب تیفیک شیازفا روظنم هب ،یطیحم یگدولآ شهاک و رهش بولطمان
 ،1W، 91W، 31W، 20W، 90W، 10W، 30W، 19W، 09W، 19W) اههلحم

0T، ۱T، 3T، 01T، 91T) 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (لوبق روخرد و بسانم یاهدربهار باختنا) یجراخ و یلخاد سیرتام لیکشت :مراهچ هلحرم

 روخرد و بولطم یاهدربهار ،SWOT سیرتام رد یجراخ و یلخاد لماوع هسیاقم زا هیلوا یاهدربهار نیودت زا سپ
 ییاضف هعسوت یزیرهمانرب بسانم یاهدربـهار باختنا دنیآرف .دیدرـگ باختنا هیلوا یاهدربـهار نیا نایم زا لوبـق
 :تفریذپ تروص حرش نیدب ماگ ود رد نادهاز رهش یاههلحم
 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت تیعقوم نییعت و ییارجا یاهتیولوا و اهدربهار سیرتام لیکشت :لوا ماگ

 هعسوت یلخاد لماوع یبایزرا ییاهن یاهزایتما عمج .تسا یلصا دعب ود یاراد ییارجا یاهتیولوا و اهدربهار سیرتام
 یجراخ لماوع یبایزرا ییاهن زایتما عمج و ،هدمآرد شیامن هب اه X روحم یور رب هک نادهاز رهش یاههلحم ییاضف
 لماوع یاهزایتما عمج یقالت هطقن .تسا هدش هتشون اه Y روحم یور رب نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت

 نیا تیعقوم هدننک -نییعت ،اه Y و اه X روحم یور رب نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یلخاد و یجراـخ
 .تسا ییارجا یاهتیولوا و اهدربهار سیرتام رد شخب
 لوبق روخرد ای بسانم یاهدربهار باختنا :مود ماگ

 یاهدربهار هدننکنییعت ،ییارجا یاهتیولوا و اهدربهار سیرتام رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت تیعقوم
 ییاضف هعسوت یزیرهمانرب رد اهدربهار نیا .تسا رهش نیا یاههلحم ییاضف هعسوت فعض دوبهب یارب لوبق روخرد
 هرامش لكش دناهناراک هظفاحم یاهیژتارتسا ،سیرتام جنپ هرامش هناخ رد یریگرارق هب هجوت اب ،نادهاز رهش یاههلحم
 رد و دناهتفرگ رارق یبسانم تیعقوم رد نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یاهتیفرظ و عبانم هكنیا هب هجوت اب .(1)
 زا هدافتسا زا دعب ناوتیم نیاربانب ،دناهدیدرگ یبایزرا یلخاد لماوع ریاس نایم رد توق طاقن وزج یلخاد لماوع نایم
 هناخ رد هیلوا یاهدربهار زا تسخن ،لیلد نیمه هب .درک هدافتسا زین یمجاهت یاهدربهار زا ،هناراکهظفاحم یاهدربهار

WO هناخ رد هیلوا یاهدربهار زا سپس و SO یم باختنا اهتصرف و تادیدهت ،فعض طاقن ،توق طاقن سیرتام رد-
 .ددرگ

 
 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت ییارجا یاهتیولوا و اهدربهار سیرتام ،(1) هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (لوبق روخرد یاهدربهار یدنبتیولوا) کیژتارتسا یّممک یزیرهمانرب لودج هیهت :مجنپ هلحرم

 زا هدافتسا اب نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یزیرهمانرب لوبق روخ رد ای بسانم یاهدربهار هرابرد یریگمیمصت
 ،یجراخ و یلخاد لماوع هسیاقم اب لبق ةلحرم رد .دریگیم تروص یدوهش تواضق و یملع لیلحت و هیزجت
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 روکذم یاهیژتارتسا ای اهدربهار ۀرابرد یریگمیمصت ،هلحرم نیا رد .دندیدرگ ییاسانش لوبق روخرد یاهیژتارتسا
 هب الاب ریثأت یاراد یاهدربهار و هدش صخشم یّیمک یزیرهمانرب سیرتام زا هدافتسا اب دربهار ره ریثأت .دریگیم تروص
 هک یلحارم .ددرگیم نییعت نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت ةمانرب رد رادتیولوا و دیکأت دروم یاهدربهار ناونع
 :زا دنترابع ،دنوشیم یط نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت كیژتارتسا یّیمک یزیرهمانرب لودج ةیهت یارب
 سپس ،دندرگ -یم لقتنم كیژتارتسا یزیرهمانرب لودج هب اهنآ زا كی ره ینزو زایتما و یجراخ و یلـخاد لماوع ادتبا
 .دنوشیم تسرهف كیژتارتـسا یزیرهمانرب سیرتام یالاب فیدر رد ،هدش داهنشیپ لوبق روخرد یاهدربهار ةیلک
 هداد دربهار ره نیودت رد نآ تیمها هب انب ،1 ات 1 زا یزایتما ،اهدربهار زا یاهعومجم رد دربهار ره ریثأت نییعت یارب
 .دوشیم
 بیترت نیدب ،دوشیم برض مود هلحرم ریثأت زایتما رد لوا ةلحرم یاهنزو ،تاریثأت زایتما عمج ندروآ تسدهب یارب
 یاهیگژیو هدنهدناشن ،تاریثأت یاهزایتـما عمـج .دیآیم تسدهب دربـهار ره لماوـع زا كی ره ریثأت زایتـما عومجم
 .تساهیژتارتسا زا یاهعومجم رد لماوع زا كی ره یاهییاریگ و تبثم
-هب اهدربهار زا كی ره ییاهن تیباذج زایتما ،كیژتارتسا یمک یزیرهمانرب لودج نوتس ره تاریثأت یاهزایتما عمج زا
 عقاو رد .دهدیم ناشن ار رتباذج و رتهب هچ ره یاهیگژیو و ایازم یاراد یاهدربهار تسا یهیدب و ،دیآیم تسد
 هک تسا بیترت نیدب .تسا رگید یاهدربهار اب سایق رد دربهار نآ رتشیب تیبولطم ۀدنهدناشن ،رتشیب ریثأت زایتما
 .(۱) هرامش لودج دنوشیم یدنبتیولوا اهدربهار نیرتهب

 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یّممک یزیرهمانرب سیرتام ،(5) هرامش لودج
 
 
 یجراخ و یلخاد لماوع

 بیرض
 تیمها

 نادهاز رهش یاههلحم ییاضف هعسوت یاهدربهار

1WO 0WO 9WO 1SO 0SO 9SO 
 عمج زایتما

 زایتما
 عمج زایتما

 زایتما
 عمج زایتما

 زایتما
 عمج زایتما

 زایتما
 عمج زایتما

 زایتما
 عمج زایتما

 زایتما

اقن
ق ط

و
) ت

S)
 

1S: دصرد ۱۱ ،اههاگنامرد دصرد 11 زکرمت 

 99 ،اههناخوراد دصرد 2۱ ،یناتسرامیب یاهتخت
 ناكشزپ دصرد 21 و اههاگشیامزآ دصرد
 نادهاز رهش رد ناتسا صصختم

31/2 2 2 2 2 9 12/2 1 02/2 9 12/2 1 02/2 

0S: و عیسو یربراک دقاف و ریاب یضارا دوجو 
 رهش حطس رد بسانم

۱1/2 1 ۱1/2 9 ۱1/2 0 9/2 0 9/2 0 9/2 0 9/2 

9S: نانکاس نیب یوق یعامتجا یگتسبمه دوجو 
 اههلحم

۱1/2 0 9/2 0 9/2 1 ۱1/2 0 9/2 0 9/2 0 9/2 

1S: رد یلاع شزومآ زکرم و هاگشناد 1 رارقتسا 
 -یعامتجا تفاب رد زکارم نیا ریثأت و نادهاز
 رهش یگنهرف

91/2 1 91/2 0 10/2 0 10/2 1 91/2 1 91/2 1 91/2 

۱S: سیسأت یارب بسانم یاههنیمز دوجو 
 و اههتساوخ حرط تهج اههلحم یاهیرایاروش
 تالكشم

91/2 0 10/2 9 39/2 0 10/2 9 39/2 9 39/2 0 10/2 

1S: زا یرهش یاهداهن و اهنامزاس تیامح 
 رهش یلحم و یتلود ریغ یاهلكشت

01/2 0 10/2 9 19/2 0 10/2 0 10/2 9 19/2 0 10/2 

1S: 1/2 0 ۱2/2 1 ۱2/2 1 2 2 ۱2/2 1 1/2 0 ۱2/2 اههلحم رباعم حطس زا هلابز مظنم یروآعمج 

1S: رد اهتخاسریز و یدبلاک هعسوت عیرس دشر 
 نادهاز رهش

12/2 1 12/2 0 12/2 0 12/2 9 01/2 9 01/2 9 01/2 

3S: 2 2 2 2 2 2 2 2 12/2 1 12/2 1 12/2 یشکهلول بآ هب اههلحم رثکا یسرتسد 
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21S: و رهش حطس رد یشزرو ددعتم زکارم دوجو 
 اههلحم

92/2 1 92/2 1 92/2 1 92/2 1 92/2 1 92/2 2 2 

11S: تفاب اب دیدج یاهکرهش و اهکولب دوجو 
 نگمه یداصتقا -یعامتجا

92/2 1 92/2 0 12/2 1 92/2 0 12/2 1 92/2 1 92/2 

01S: ءاقترا و یشزرو حوطس ریگمشچ شیازفا 
 ریخا یاهلاس رد یشزرو هنارس

92/2 1 92/2 0 12/2 1 92/2 1 92/2 1 92/2 2 2 

91S: هلحم رثکا رد بسانم یطابترا هكبش دوجو-
 رهش یاه

92/2 1 92/2 1 92/2 0 12/2 1 92/2 0 12/2 1 92/2 

11S: 92/2 1 12/2 0 2 2 12/2 0 92/2 1 92/2 1 92/2 رهش رخأتم یاههعسوت رد مظنم تفاب دوجو 

۱1S: ریاس اب هسیاقم رد نییاپ ًااتبسن یراكیب خرن 
 ناتسا یاهرهش

02/2 0 12/2 1 02/2 1 02/2 1 02/2 0 12/2 2 2 

11S: رهش حطس رد ییاونان و یشورفهدرخ دوجو 
 اههداوناخ زاین دح رد

02/2 0 12/2 2 2 2 2 2 2 0 12/2 0 12/2 

11S: داجیا رد یصوصخ شخب یوق تکراشم 
 یرهش تامدخ

02/2 9 12/2 0 12/2 0 12/2 9 12/2 9 12/2 9 12/2 

11S: و بالضاف هناخهیفصت و هكبش ثادحا 
 یاضف یرایبآ تهج بالضاف باسپ زا هدافتسا

 زبس

12/2 1 12/2 9 92/2 2 2 2 2 1 12/2 2 2 

31S: و سوبوتا یاههاگتسیا هب بسانم یسرتسد 
 یسکات

12/2 1 12/2 2 2 0 02/2 2 2 1 12/2 1 12/2 

20S: قلعت ساسحا و ییارگیلم یاههنیمز تیوقت 
 یناریا گنهرف هب

12/2 0 02/2 0 02/2 1 12/2 0 02/2 0 02/2 0 02/2 

10S: 12/2 1 12/2 1 02/2 0 2 2 12/2 1 02/2 0 12/2 یبهذم یاهاضف هب اههلحم بسانم یسرتسد 

اقن
 ط

عض
) ف

W)
 

1W: زکارم و یرهش زبس یاضف دیدش رقف 
 تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت

۱1/2 1 ۱1/2 1 1/2 2 2 9 ۱1/2 0 9/2 2 2 

0W: و یقرش شخب رد یشزومآ زکارم دوبمک 

 یشزومآ زکارم بسانمان تیفیک و رهش لامش

 دوجوم

۱1/2 1 ۱1/2 1 ۱1/2 1 ۱1/2 0 9/2 1 1/2 2 2 

9W: ناتسرامیب هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع-
 اههاگنامرد و اه

11/2 0 10/2 1 11/2 1 1۱/2 0 10/2 1 1۱/2 1 1۱/2 

1W: تهج اههلحم نانکاس تکراشم فیعض ناوت 
 اههلحم ییاضف هعسوت حطس ءاقترا

91/2 0 10/2 0 10/2 1 91/2 0 10/2 1 91/2 0 10/2 

۱W: رد ناكشزپ یاهنامتخاس و اهبطم زکرمت 
 مایخ هلحم و رهش زکرم

01/2 0 10/2 1 01/2 1 11/2 0 10/2 1 11/2 1 11/2 

1W: رد و دوجوم یشزرو نکاما لداعتمان عیزوت 
 نادهاز رهش حطس رد ثادحا لاح

12/2 0 12/2 1 12/2 0 12/2 1 12/2 0 12/2 1 11/2 

1W: دیرخ لیبق زا یعامتجا یاهیراجنهان دوجو 
-هلحم رد ... و تقرس ،دایتعا ،ردخم داوم شورف و
 نادهاز برغ و قرشلامش ،لامش یاه

12/2 9 01/2 0 12/2 9 01/2 0 12/2 1 12/2 1 12/2 

1W: بآ عبانم و برش بآ عبانم دیدش دوبمک 
 زبس یاضف یرایبآ تهج

92/2 0 12/2 9 32/2 2 2 0 12/2 1 92/2 2 2 

3W: 2 2 01/2 1 32/2 9 2 2 32/2 9 12/2 0 92/2 یاهلحم زبس یاضف و کراپ دوبمک 

21W: رد اهییاونان و اهیشورفهدرخ رارقتسا مدع 
 اههلحم لخاد

92/2 1 92/2 2 2 9 32/2 1 92/2 1 01/2 0 12/2 

11W: رد یژولویدار زکارم و اههاگشیامزآ زکرمت 
 مایخ هلحم و رهش زکرم

92/2 1 92/2 2 2 0 12/2 1 92/2 1 01/2 9 32/2 

01W: نادنورهش دایز رایسب لیامت هب هجوت مدع 
 اههلحم تالكشم یریگیپ هب

92/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 2 2 

91W: 12/2 0 32/2 9 32/2 9 12/2 0 12/2 0 92/2 1 92/2 رد ینامرد -یتشادهب تامدخ ندوب لزان 
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 رهش هیشاح و نیشنریقف یاههلحم

11W: تمیقنازرا یشزرو نکاما دیدش دوبمک 

 مدرم مومع هدافتسا تهج
02/2 1 02/2 9 12/2 1 02/2 1 02/2 0 12/2 1 02/2 

۱1W: یاهریسم رثکا رد یسکات و سوبوتا دوبمک 
 یرهش نورد

02/2 0 12/2 2 2 1 12/2 1 02/2 1 12/2 1 12/2 

11W: رد یشورفهدرخ یراجت یاهدحاو دوبمک 
 اههلحم حطس

02/2 1 02/2 2 2 0 12/2 1 02/2 1 12/2 1 12/2 

11W: هلحم رد هژیوهب یكیفارت تالكشم دوجو-
 رهش یزکرم شخب یاه

02/2 1 02/2 0 12/2 9 12/2 0 12/2 1 02/2 9 12/2 

11W: 12/2 0 12/2 0 02/2 1 12/2 0 12/2 0 02/2 1 02/2 یشزرو زکارم لداعتمان عیزوت 

31W: یداصتقا -یعامتجا ینیزگییادج و یرباربان 
 رهش حطس رد هدرتسگ یدبلاک و

02/2 0 12/2 0 12/2 1 02/2 9 12/2 9 12/2 1 02/2 

20W: رد یدبلاک -یعامتجا یاهیراجنهان دوجو 
 یمسر ریغ ناكسا رثا رب رهش حطس

02/2 9 12/2 9 12/2 0 12/2 1 12/2 0 12/2 1 02/2 

10W: دركلمع زا مدرم تیاضر نازیم نییاپ حطس 
 هژیوهب) یرهش لئاسم اب طبترم یاههاگتسد
 (یرادرهش

02/2 9 12/2 1 12/2 0 12/2 0 12/2 1 12/2 1 12/2 

00W: یراج و هلابز نزخم هب اههلحم زیهجت مدع 
 رد یگناخ یاهباسپ و وشتسش زا یشان بآ ندوب
 رهش قرشلامش و لامش ،برغ یاههلحم

12/2 0 02/2 0 02/2 2 2 9 92/2 0 02/2 2 2 

90W: هلحم رد بالضاف بسانمان یتشادهب عفد-
 نادهاز برغ و قرشلامش ،لامش یاه

12/2 0 02/2 0 02/2 2 2 0 02/2 1 12/2 2 2 

10W: و اههلحم نورد رباعم تلافسآ نییاپ تیفیک 
 اهورهدایپ ندوب بولطمان

12/2 1 12/2 0 02/2 9 92/2 9 92/2 0 02/2 1 12/2 

۱0W: حطس رد ناکدوک یارب یزاب نیمز دوبمک 
 اههلحم

12/2 1 12/2 0 02/2 2 2 1 12/2 0 02/2 2 2 

10W: تیعمج هب هجوت اب یگنهرف حوطس دوبمک 
 درادناتسا هنارس و یلعف

12/2 1 12/2 1 12/2 1 12/2 1 12/2 0 02/2 1 12/2 

10W: رد محازم یاهتیلاعف و اهیربراک دوجو 
 رهش حطس

12/2 2 2 1 12/2 0 02/2 1 12/2 0 02/2 0 02/2 

10W: 02/2 0 2 2 02/2 0 2 2 02/2 0 02/2 0 12/2 اههلحم رد یعامتجا یگتسبمه فعض 

30W: دوجو و یگنهرف یگچراپكی دوجو مدع 

 فلتخم ماوقا نایم اهشنت و تاضراعت یخرب
12/2 0 02/2 0 02/2 0 02/2 0 02/2 2 2 2 2 

29W: رخأتم یاههعسوت رد رباعم ضرع ندوب مک 
 (رهشابیز هنومن ناونع هب) رهش

12/2 2 2 1 12/2 0 02/2 1 12/2 2 2 1 12/2 

19W: رهش رد ینیشنهیشاح و یمسر ریغ ناكسا 
 نادهاز

12/2 9 92/2 9 92/2 0 02/2 9 92/2 1 12/2 0 02/2 

09W: رد هژیوهب نماان و زیخمرج یاهنوناک دوجو 
 برغبونج و برغلامش ،قرشلامش یاهشخب
 نادهاز

12/2 1 12/2 9 92/2 0 02/2 9 92/2 1 12/2 1 12/2 

99W: رتافد هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع 
 یطابترا تامدخ

12/2 0 02/2 2 2 0 02/2 1 12/2 0 02/2 0 02/2 

19W: حوطس لباقم رد یشزرو تازیهجت نادقف 
 رهش حطس رد یشزرو بسانم

12/2 1 12/2 0 02/2 2 2 1 12/2 9 92/2 2 2 

۱9W: یموق ،یگنهرف تاعونت نیب ضراعت دوجو 
 ینابز و

12/2 0 02/2 1 12/2 1 12/2 0 02/2 1 12/2 0 02/2 

19W: زورهنابش لوط رد نآ یعطق و بآ دوبمک 
 اههلحم رثکا رد (یدنبهیمهس)

12/2 1 12/2 9 92/2 2 2 1 12/2 9 92/2 2 2 

19W: 92/2 9 12/2 1 12/2 1 12/2 1 02/2 0 02/2 0 12/2 تفاب ینوگمهان و تیعمج لداعتمان مکارت 
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 اههلحم یتیعمج

رف
ص

اهت
 (

O)
 

1O: هجیتن رد ناتسناغفا اب نادهاز ماگنهدوز طابترا 
 -نادهاز -رهشناریا -راهباچ نهآ طخ یارجا
 كلیم زرم -لباز

۱1/2 2 2 1 ۱1/2 1 ۱1/2 1 ۱1/2 1 ۱1/2 0 9/2 

0O: زاگ هلول طخ زا نادهاز رد زاگ یشکهلول 
 «حلص»

۱1/2 1 ۱1/2 2 2 2 2 0 9/2 1 1/2 2 2 

9O: بآ لاقتنا قیرط زا نادهاز برش بآ نیمأت 
 نادهاز هب لباز زا نیریش

11/2 1 11/2 2 2 2 2 1 11/2 9 01/2 2 2 

1O: یراجت و یهارراهچ تیعقوم زا یرادروخرب- 
 ،روشک زکرم نیب یطابترا لپ ناونع هب یتامدخ
 یاهروشک زین و دهشم ،راهباچ یراجت ردنب
 یزکرم یایسآ و ناتسناغفا ،ناتسکاپ

11/2 1 11/2 0 10/2 0 10/2 0 10/2 0 10/2 9 01/2 

۱O: رد یناسنا ةعسوت یاهصخاش یبسن ندوب الاب 
 یاهقطنم سایقم رد نادهاز رهش

01/2 1 01/2 0 10/2 0 10/2 1 01/2 0 10/2 1 01/2 

1O: یگنهرف و یعامتجا بسانم یاههنیمز دوجو 
 راوجمه یاهروشک اب طابترا یارب

11/2 0 00/2 2 2 0 00/2 0 00/2 0 00/2 0 00/2 

1O: یاتسار رد ون یاهیژرنا زا هدافتسا ناكما 
 یرهش رادیاپ هعسوت

12/2 2 2 0 11/2 0 11/2 2 2 0 11/2 2 2 

1O: زکرم كی ناونع هب نادهاز لیدبت هب ور دنور 
 ناریا قرش بونج هیحان رد یاهقطنم دشر

12/2 1 12/2 0 01/2 9 11/2 1 12/2 9 11/2 0 01/2 

3O: رد تکراشم هب نادنورهش دایز رایسب لیامت 
 یرهش یاههمانرب و اهحرط

12/2 9 11/2 0 01/2 0 01/2 0 01/2 0 01/2 0 01/2 

21O: لیكشت هب نادنورهش دایز ًااتبسن لیامت 
NGO یاهلحم تالكشم شهاک تهج 

12/2 1 10/2 0 01/2 0 01/2 9 11/2 9 11/2 0 01/2 

11O: دیلوت تهج رد داب لیسناتپ زا یریگهرهب 
 نازرا و کاپ یژرنا

۱2/2 2 2 2 2 1 ۱2/2 2 2 1 ۱2/2 2 2 

01O: رد نادهاز رهش نییاپ ًااتبسن یراكیب خرن 

 ناتسا یرهش طاقن ریاس اب هسیاقم
12/2 2 2 1 12/2 1 12/2 1 12/2 9 01/2 0 12/2 

91O: ظاحل هب نادهاز رهش بسانم تیعقوم 
 و یلیر ،ینیمز یطابترا طوطخ زا یرادروخرب
 ییاوه

12/2 1 12/2 1 12/2 1 12/2 0 12/2 0 12/2 1 11/2 

11O: اب هسایقم رد نادهاز رهش یعامتجا تینما 
 ناتسا یرهش طاقن ریاس

12/2 0 12/2 0 12/2 1 12/2 0 12/2 1 12/2 0 12/2 

۱1O: اه تیلویفا هژیوهب ینغ نداعم زا یرادروخرب 
 ،لكین ،مورک نوچ اهنآ هارمه یزلف رصانع و
 الط یتح و زنگنم ،یور و برس ،سم ،نیتالپ

12/2 1 12/2 2 2 1 12/2 1 12/2 0 12/2 0 12/2 

11O: رد یطابترا بسانم تاناكما زا یرادروخرب 
 یرهشنورب حطس

92/2 1 92/2 2 2 1 92/2 1 92/2 0 12/2 9 32/2 

11O: رهش یتیعمج مهس شیازفا هب ور دنور 

 ناتسا یرهش ماظن رد نادهاز
92/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 9 32/2 0 12/2 

11O: روشک یللملانیب یرون ربیف یلصا ریسم روبع 
 نادهاز زا (هریجف -كساج)

92/2 1 92/2 2 2 0 12/2 1 92/2 9 32/2 0 12/2 

31O: رهش رد بهاذم و ماوقا ،اهگنهرف عونت 

 نادهاز
92/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 9 32/2 9 32/2 9 32/2 

20O: ةیامرس هک ناوارف و نازرا راک یورین دوجو 
 دوریم رامشهب نادهاز یداصتقا دشر یارب یمهم

02/2 0 12/2 1 02/2 1 02/2 1 02/2 1 02/2 2 2 

10O: ناتسکاپ و ناتسناغفا زا وجشناد بذج ناكما 
 نادهاز یلاع شزومآ زکارم رد لیصحت تهج

12/2 1 12/2 1 12/2 1 12/2 1 12/2 0 02/2 1 12/2 

00O: 02/2 0 92/2 9 02/2 0 02/2 0 02/2 0 12/2 1 12/2 گنهرف و بهذم یگدنلاب و شرتسگ زکرم 
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 ینس و هعیش

هت
ید

اهد
 (

T)
 

1T: بسانمان و كشخ و مرگ میلقا زا یرادروخرب 
 لاس تاقوا رثکا رد اوه ندوب

11/2 2 2 9 01/2 2 2 2 2 1 11/2 2 2 

0T: لیبق زا بذاک و یمسر ریغ لغاشم دوجو 
 لیلد هب ... و ردخم داوم عیزوت و هیهت ،الاک قاچاق
 رهش یزرم تیعقوم

91/2 0 10/2 9 39/2 1 91/2 0 10/2 2 2 1 91/2 

9T: حطس رد تامدخ و تیعمج بسانم دشر مدع 
 رهش

01/2 9 19/2 9 19/2 0 10/2 0 10/2 1 11/2 9 19/2 

1T: هب رهش زا جراخ بآ عبانم هب دیدش یگتسباو-
 لباز بآ هژیو

01/2 1 01/2 0 10/2 2 2 2 2 1 01/2 2 2 

۱T: و ناتسکاپ یاهروشک اب نماان ینیمز زرم 

 یاههاگرذگ ریسم رد یریگرارق لیلد هب ناتسناغفا
 ردخم داوم قاچاق یللملانیب

11/2 2 2 2 2 1 11/2 1 11/2 2 2 0 00/2 

1T: هتیوک -ناتفت نهآ طخ و هداج نییاپ تیفیک 
 هواجریم -نادهاز نهآهار همادا) ناتسکاپ کاخ رد
 (ناتسکاپ کاخ رد

11/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1T: نادهاز نهآ طخ زا بسانم یرادربهرهب مدع- 
 ناتسکاپ هتیوک -هواجریم

۱2/2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ۱2/2 1 ۱2/2 

1T: 12/2 0 01/2 9 12/2 0 12/2 0 12/2 1 12/2 0 12/2 نادهاز رد هعسوت زکرمتم ییاضف راتخاس 

3T: یداصتقا -یعامتجا یاهیرباربان شیازفا- 
 هب هجوت رثا رد هقطنم حطس رد یدبلاک و یگنهرف

 نادهاز رهش

92/2 2 2 2 2 0 12/2 0 12/2 1 92/2 1 92/2 

21T: هعسوت تهج بسانم کاخ دوجو مدع 
 یرهش زبس یاضف و یزرواشک

92/2 1 92/2 0 12/2 2 2 1 92/2 0 12/2 2 2 

11T: ترواجم لیلد هب رهش حطس رد ینماان دوجو 
 ناتسناغفا و ناتسکاپ روشک ود اب

92/2 9 32/2 2 2 0 12/2 0 12/2 2 2 0 12/2 

01T: هب هجوت مدع و نادهاز رد هعسوت زکرمت 

 رگید طاقن رد یگنهرف عبانم و راثآ ریاس
02/2 0 12/2 0 12/2 1 02/2 0 12/2 1 02/2 1 02/2 

91T: یعامتجا هدرتسگ یاهیرباربان دوجو- 
 و نادهاز نوماریپ یحاون رد یگنهرف و یداصتقا
 نآ یاههموح و رهش نورد هب نآ یفنم راثآ لاقتنا
 هعسوت ،یراكیب ،رقف ،یمسر ریغ ناكسا ،ترجاهم)
 (... و هیوریب

02/2 1 02/2 0 12/2 0 12/2 9 12/2 0 12/2 1 02/2 

11T: یاهریشع و یموق یبتارم هلسلس راتخاس 

 یعامتجا تابسانم رب مکاح
02/2 0 12/2 0 12/2 0 12/2 9 12/2 0 12/2 0 12/2 

۱1T: هب تلود یلام یاهكمک مهس ندوب مک 

 نادهاز یرادرهش
02/2 9 12/2 9 12/2 9 12/2 9 12/2 1 12/2 9 12/2 

11T: شیازفا و هزور 201 یاهداب دودحم شزو 
 ناتسبات لصف رد رابغ و درگ و اوه تظلغ

02/2 2 2 1 12/2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11T: هدودحم رد ینیمزریز بآ عبانم ندوب روش 
 نادهاز رهش

02/2 0 12/2 0 12/2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11T: ۀرابرد یجیورت و یغیلبت یاههمانرب فعض 
 یعامتجا و یگنهرف لئاسم

12/2 1 12/2 2 2 2 2 0 02/2 1 12/2 2 2 

31T: ینارمع ،یگنهرف یاهحرط نایم یگنهامهان، 
 رهش حطس رد هریغ و یطیحمتسیز ،یرگشدرگ
 نادهاز

12/2 0 02/2 0 02/2 0 02/2 0 02/2 0 02/2 1 12/2 

 30/1 - ۱2/21 - 1۱/1 - 91/1 - 31/1 - 0۱/1 - - عمج
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 



 979 ...یاهلحم هعسوت رب رثؤم لماوع لیلحت

 یریگ هجیتن
 رب رثؤم یلخاد و یجراخ لماوع لیلحت و هیزجت قیرط زا نادهاز رهش یاهلحم هعسوت یاهیژتارتسا یدنبتیولوا
 هب هجوت اب .دیدرگ صخشم و نییعت ،یمک كیژتارتسا یزیرهمانرب لدم و SWOT سیرتام اب ،اههلحم ییاضف هعسوت
 یاهیژتارتسا و یلصا تیولوا ناونع هب (WO) هناراکهظفاحم یژتارتسا زا هدافتسا ،نادهاز رهش یاههلحم تیعقوم
 اب SO1 یژتارتسا ای دربهار ،یمجاهت یاهیژتارتسا نایم رد .دیدرگ نییعت یدعب تیولوا ناونع هب (SO) یمجاهت
 حطس رد تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت زکارم و یرهش زبس یاضف دیدش رقف نتفرگ رظن رد اب هارمه 1۱11 زایتما
 یارب بسانم یاههنیمز دوجو :زا دنترابع دربهار نیا رد اهتیولوا ریاس .دریگیم رارق تسخن تیولوا رد اههلحم
 -یراجت و یهارراهچ تیعقوم زا یرادروخرب ،تالكشم و اههتساوخ حرط تهج اههلحم یاهیرایاروش سیسأت

 و ناتسناغفا ،ناتسکاپ یاهروشک زین و دهشم ،راهباچ یراجت ردنب ،روشک زکرم نیب یطابترا لپ ناونع هب یتامدخ
 لیبق زا بذاک و یمسر ریغ لغاشم دوجو ،اههاگنامرد و اهناتسرامیب هب اههلحم بسانم یسرتسد مدع ،یزکرم یایسآ
 رد تامدخ و تیعمج بسانم دشر مدع ،رهش یزرم تیعقوم لیلد هب ... و ردخم داوم عیزوت و هیهت ،الاک قاچاق

 تکراشم فیعض ناوت ،رهش یلحم و یتلود ریغ یاهلكشت زا یرهش یاهداهن و اهنامزاس تیامح ،رهش حطس
-هلحم ییاضف هعسوت رد دراوم نیا نتفرگ رظن رد اب . ... و اههلحم ییاضف هعسوت حطس ءاقترا تهج اههلحم نانکاس
 .دوب نادهاز رهش رد اههلحم کرحت و ییایوپ دهاش ناوتیم ،نادهاز رهش یاه
 یدعب تیولوا رد هناراکهظفاحم یژتارتسا یرگیپ هب ناوتیم ،اههلحم ییاضف هعسوت رد الاب دراوم ققحت تروص رد
 و WT) اهیژتارتسا عاونا یارب كیكفت هب هک یمک كیژتارتسا یزیرهمانرب لودج هب هجوت اب ،روظنم نیا هب .تخادرپ

WO، ST و SO) هناراک هظفاحم یاهدربهار رد .تسا هدش نیودت، WO2 یدربهار رگنایامن 3111 زایتما نیرتشیب اب 
 حطس رد یربراک دقاف و بسانم و عیسو ریاب یضارا دوجو ،دربهار نیا رد .دشابیم اههلحم ییاضف هعسوت رد مهم
 دوجو :زا دناترابع اهدربهار ریاس .تسا هدش هتفرگ رظن رد اههلحم ییاضف هعسوت رد لوا تیولوا ناونع هب رهش
 و هاگشناد تفه رارقتسا ،تالكشم و اههتساوخ حرط تهج اههلحم یاهیرایاروش سیسأت یارب بسانم یاههنیمز
 ةعسوت یاهصخاش یبسن ندوب الاب ،رهش یگنهرف -یعامتجا تفاب رد زکارم نیا ریثأت و نادهاز رد یلاع شزومآ زکرم
 اههلحم یفیک تیعضو ءاقترا روظنم هب ریز تاداهنشیپ ساسا نیا رب . ... و یاهقطنم سایقم رد نادهاز رهش رد یناسنا
 :ددرگیم هئارا

 ،زاین دروم و هیلوا تاناكما هب اههلحم زیهجت -1
 ،یتشادهب و ملاس ،نیریش یندیماشآ بآ ندومن مهارف و اههلحم یطابترا یاههكبش یفیک و یمک دوبهب و هعسوت -0
 ،یاهلحم تالكشم شهاک روظنم هب اههلحم نادیفسشیر و نیدمتعم یراكمه اب هلحم هناخ داجیا -9
 ،اههلحم یعامتجا تینما شیازفا -1
 ،اههلحم یداصتقا هعسوت یاتسار رد یصوصخ شخب یاهیراذگهیامرس زا تیامح -۱
 شهاک یارب اههلحم یرصب تیفیک شیازفا و یدبلاک تفاب تیوقت دربهار و یطیحمتسیز تیعضو ءاقترا -1
 .یرهش مئارج و اهیراجنهان
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 عبانم
 رهش :یدروم هعلاطم) یبهذم یرگشدرگ رب دیکأت اب ،یرگشدرگ هعسوت كیژتارتسا یزیر همانرب ،(2391) ،نارگید و یسیع ،هداز میهاربا

 .11 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(مق
 یزکرم شخب :یدروم هعلاطم ،یتکراشم دركیور اب یداصتقا هعسوت یدربهار یزیر همانرب ،(1191) ،یضترم ،یتمعن ،یلع دیس ،یردب

 .11 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،هگنل ناتسرهش
 و تاعلاطم ،ناریا رد (CDS) یرهش هعسوت یژتارتسا یاه حرط یارجا یجنس ناكما ،(2391) ،نیما ،ییالوم یجرف ،نیسح ،داژن یمتاح

 .متشه هرامش ،مود لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ

 .11 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،اهرهش نالک ییاضف شرتسگ تیریدم رد یطیحم تابسانم لیلحت ،(9191) ،اضردمحم ،وج قح
 .دزی ،دزی هاگشناد تاراشتنا ،یاهقطنم یزیرهمانرب و همانرب یاهلدم و اههیرظن ،اهبتكم ،(9191) هلاتمارک ،یرایز

 AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب (CDS) رهش هعسوت یاه یژتارتسا یدنب تیولوا ،(1391) ،نارگید و دیمح ،یرباص
 .39 هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج یاضف یشهوژپ – یملع همانلصف ،ناهفصا رهش نالک :یدروم هعلاطم

 .نارهت ،لوا پاچ ،هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا ،یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب ینابم ،(1191) ،رفظم ،یفارص

 .01- 91 هرامش ،یزاسرهش و یرامعم همانلصف ،یرهش یزیرهمانرب شقن و ناریا مهم یرهش تالكشم ،(1191) رفظم ،یفارص

 كینكت زا هدافتسا اب روگ رهش یخیرات تفاب یزاسون و یزاسهب رد دابآزوریف رهش یشخب تیوه یسررب ،(1191) ،نارگید و ربکا ،ینایک
SWOT، 1 هرامش ،شیامآ ییابفارغج همانلصف. 

 .نارهت رهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش تاراشتنا ،ناریا یزاسرهش رد نآ دربراک و كیژتارتسا یزیر همانرب ،(9191) ،زاراو ،یحیسم

 :یدروم هعلاطم ،هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب تهج هنیهب یاهدربهار نییعت رب یلیلحت ،(1391) ،رغصا ،ینیدباع ،یلع ،هداز بیصم
 .20 هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج یاضف یشهوژپ -یملع همانلصف ،هیمورا رهش یزکرم شخب
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