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 چکیدٌ

وِ گشدؿگشی  وٌٌذ هیتَػمِ گشدؿگشی سا یىی اص اسوبى اصلی تَػمِ روش  گزاساى ػیبػتٍ  سیضاى ثشًبهِثؼیبسی اص 

سٍػتبیی،  یسٍػتبیی اهىبى افضایؾ دسآهذ خبًَاسّب ی. تَػمِ گشدؿگشؿَد هیاص آى هحؼَة  رضئیسٍػتبیی ّن 

تؼْیالت  سٍػتبیی سا دس ثؼتش ثْجَد ویفیت صًذگی ٍ تَصیك هتمبدل خذهبت ٍ ّبی هْبرشتٍ رلَگیشی اص  صایی اؿتغبل

سٍػتبّبی داؽ دیجی ٍ ؿبٍٍى دس ؿْشػتبى گشهی، هٌبثك  اصرولِ. دس ایي ساػتب وٌذ هیسفبّی دس هٌبؼك سٍػتبیی فشاّن 

ٍ التصبدی فشصت ثضسگی دس تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی دس  هحیؽی صیؼتارتوبلی،  -ػٌتی، فشٌّگی  ّبی پتبًؼیلٍ 

گشدؿگشی، اهىبًبت، اًتفبسات گشدؿگشاى ٍ  ّبی پتبًؼیلٍ ؿٌبخت ربرثِ  وِ سٍد هیؿْشػتبى گشهی ثِ ؿوبس 

 یتذٍیي ساّجشدّب هٌفَس ثِهتٌبػت ثب ؿشایػ ارتوبلی ٍ فشٌّگی ظشٍست داسد. همبلِ حبظش، پظٍّـی  سیضی ثشًبهِ

 هَسدًیبصسٍؽ تحمیك تَصیفی ٍ تحلیلی ثَدُ ٍ اؼاللبت  وِ اػت SWOT سٍػتبیی ثب اػتفبدُ اص یتَػمِ گشدؿگش

اػت ٍ ثب اػتفبدُ اص ایي هذل ًمبغ لَت، ًمبغ ظمف،  ؿذُ گشدآٍسی ٍ هیذاًی ای وتبثخبًِ -ثِ دٍ سٍؽ اػٌبدی 

 هحذٍدُ سٍػتبّبی داؽ خبًَاس ػشپشػتبى سارذٍل تذٍیي ؿذ. ربهمِ آهبسی تحمیك  4دس لبلت  تْذیذّبٍ  ّب فشصت

 .اػتٍ گشدؿگشاى  سثػ ریهؼئَالى  ٍٍ ؿٍَى  دیجی

، ؿْشػتبى گشهی، سٍػتبی SWOT گشدؿگشی سٍػتبیی، تَػمِ پبیذاس، ساّجشدّبی تَػمِ، تىٌیه کلیدی:ياژگان 

 داؽ دیجی ٍ ؿَئَى.
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 مقدمٍ -1

 سٍ اصایيالتصبدی هْن اػت.  اصلحبؾخَد  ّبی فمبلیتگشدؿگشی ػَهیي التصبد رْبى اػت ایي صٌمت ثب تَرِ ثِ 

(. لالٍُ ثش ایي 1394)صاسق اؿىزی ٍ ّوىبساى،  دّذ هیافضایؾ  غیشهؼتمینهؼتمین ٍ  ؼَس ثِؿغلی سا  ّبی فشصت

تَػمِ اًؼبًی، هـىالت ًبؿی اص صٌمتی ؿذى ٍ آلَدگی ؿْشّب،  ّبی ؿبخصثِ التصبد، ثبال ثشدى  ثخـی تٌَق

ؿ ، حفّب گفتوبىٍ  ّب فشٌّگ، تمبهل صائی اؿتغبلًیشٍی اًؼبًی،  وبسآهذیٍ  ٍسی ثْشُسٍػتبیی، افضایؾ  ّبی هْبرشت

دس  وـَسّباػت ّش یه اص  سٍ سٍثِاػت وِ رْبى اهشٍص ثب آى  ّبیی دغذغِتَػمِ پبیذاس اص  دسهزوَقٍ  صیؼت هحیػ

 ّبی ساُهزوَس سا ثیبثٌذ ٍ دس ایي ساػتب رؼتزَی ؿٌبخت  ّبی دغذغِوِ پبػخ الصم ثِ  اًذ تالؽدس  ّش ػؽحی اص تَػمِ

 گشدؿگشی (.1388افتخبسی ٍ لبدسی،) اػتگشدؿگشی  ّب سٍؽایي یىی اص  وِ رذیذًذ ّبی سٍؽٍ  ّبی ساُ آى یب خلك

 دّذ هیتشویت اهَس التصبدی ٍ ارتوبلی ٍ فشٌّگی سا ًـبى  خَثی ثِرْبًی اػت وِ  ّبی پذیذُ)تَسیؼن( یىی اص 

یب خصَصی دس هحل هَسد  لوَهی دس البهتگـبُ. ؿت یهگشدؿگش وؼـی اػـت وـِ حـذالل  ٍ( 2003، 3)َّلَطان

 (.1997، 4ثبصدیذ ثِ ػش ثشد )ّی

اوَتَسیؼن دس وـَس  ّبی ثخؾاوَتَسیؼن دس رْبى اػت وِ ّوچَى دیگش  ّبی ثخؾگشدؿگشی سٍػتبیی یىی اص 

ثشای ایزبد تَػمِ پبیذاس دس یه  والى تَرِ ثیـتشی ًوَد. ّبی سیضی ثشًبهِوِ دس  سػذ هیهب پٌْبى هبًذُ اػت ٍ ثِ ًفش 

دٍس اص دػتشع خبسد یب هحذٍد خَاّذ ؿذ،  چٌذاى ًِ ای آیٌذُرخبیش ًفتی وِ دس  ربی ثِـَس ٍ ربیگضیٌی هٌبثك رذیذ و

اػت وِ  وشدُ پیذاًوَد  اصپیؾ ثیؾدیگشی  ّبی لبثلیتدس توبهی رْبت ٍ اػتفبدُ اص اهىبًبت ٍ  ربًجِ ّوًِیبص ثِ تَػمِ 

 .اػتدس رْبى  فشد هٌحصشثِگشدؿگشی ٍ تٌَق اللیوی  ّبی ربرثِیىی اص ایي هٌبثك اػتفبدُ اص صٌمت تَسیؼن ثب داؿتي 

ٍ ایزبد اؿتغبل  دسآهذهٌجك ثؼیبس هْوی ثشای وؼت  ٍ تَػمِ صٌمت گشدؿگشی سیضی ثشًبهِّویي ػجت ّذایت،  ثِ

اػت وِ  ؿذُ هؽشحیه ًیبص  لٌَاى ثِوِ  اػتثؼیبس صیبدی  هحیؽی صیؼتفشٌّگی، ارتوبلی ٍ  تأحیشاتاػت وِ داسای 

آهشیىبیی  پشداص ًفشیِ 5هشتفك ًوَد. فشگَػي تَاى هیٍ تٌگٌبّبی حبظش  ّب لبثلیتّذایت ایي فشآیٌذ، ثب ؿٌبخت للوی 

تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی ثبیؼتی هجتٌی ثش تجلیغ ٍ ثبصاسیبثی، افضایؾ لشظِ  ّبی ثشًبهِدس  لمیذُ داسد وِ سٍیىشد غبلت

التصبد  ٍسی ثْشُثخؾ خصَصی،  گزاسی ػشهبیٍِ تمبظب، رزة حذاوخشی گشدؿگش، اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثك گشدؿگشی، 

 (. 2011، 6ٍ هٌبثك رزة گشدؿگش ثبؿذ )فشگَػي ّب صهیي ٍ هبلىیت
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هىبى هٌبػجی ثشای رزة  تَاًذ هی فشد هٌحصشثِؼجیمی ؿشایػ اللیوی  ّبی ربرثِسٍػتبّبی گشهی ثب  للوشٍّبی

گًَبگَى ٍ  ّبی ربرثِداسا ثَدى  ثبٍرَد هذًفشؿْشػتبى گشهی ٍ سٍػتبّبی  دسّشصَستگشدؿگشاى تجذیل گشدد، اهب 

، غبس ؼجیمی ایٌی ػفلی، ییاللی ٍَّایی آةثَدى هحذٍدُ داؽ دیجی ثب وـَس آرسثبیزبى،  هشص ّنفشاٍاى ٍ ٍرَد رٌگل ٍ 

ؼجیمی دس استفبلبت لالٍُ ثش  صیجبیاٍچِ ٍّن هشص ثَدى هحذٍدُ ثب وـَس آرسثبیزبى، داؿتي هٌبـش  ٍػیٌِ  ّبی رٌگل

ّوچٌبى ثشای  ارتوبلی ٍ فشٌّگی خَثی ًیض ثشخَسداس اػت. ٍلی ثب تَرِ ثِ ّوِ ایي ّبی پتبًؼیلاص  ؼجیمی ّبی ربرثِ

 ّبی ًموت ّوِ ایيثب داؿتي  وِ چشا ایي ؿْشػتبى آیذ هیثِ رّي هحمك  ػؤالٍ ایي  هبًذُ اػت ًبآؿٌبگشدؿگشاى 

ایي صٌمت ًَ پب ٍ  تَاى هی گشدد؟ ٍ اص چِ سٍؿیهٌذ  ثْشُاص هضایبی گًَبگَى صٌمت گشدؿگشی  تَاًذ ًویخذادادی 

 سا دس ایي ؿْشػتبى تَػمِ داد؟ ػَدآٍس

 لٌَاى ثِیه تحمیك تَصیفی ٍ تحلیلی ثشسػی سٍػتبّبی گشدؿگشی  ٌَاىل ثِثب ایي اٍصبف ّذف تحمیك حبظش 

ثشسػی پیبهذّبی هخجت ٍ هٌفی تَػمِ  هٌفَسرْت اسصیبثی گشدؿگشی سٍػتبیی اػت. ثشای ایـي  هؽبلمِ هَسدًوًَِ 

 .سػذ هیثِ اًزبم  SWOTثـش آحـبس آى ثب اػتفبدُ اص  تأحیشگزاسگشدؿـگشی سٍػتبیی ٍ لَاهـل 

 وظزی ي پیطیىٍ پژيَصمثاوی  -2

 ّن ثبدس دًیبی اهشٍص صٌمت گشدؿگشی ثِ ػوت تمؽیالت ّذفوٌذ ٍ هؼبفشتی وِ ًیبصّبی اػتشاحتی ٍ رٌّی سا 

(. دس ایي هیبى تَرِ ثِ گشدؿگشی سٍػتبیی ًیض اهش ظشٍسی 1391)اثَالحؼٌی ٍ ّوىبساى،  ًوبیٌذ هیداؿتِ ثبؿذ، حشوت 

هختلفی الن اص التصبدی،  ّبی دیذگبُثَدى گشدؿگشی، اص  ای سؿتِ هیبىٍ  یچٌذٍرْثب تَرِ ثِ  ٍ ؛سػذ هیثِ ًفش 

لشاس گیشد. ؿبیذ ثِ ّویي دلیل اػت وِ تبوٌَى تمبسیف  ثشسػی هَسد تَاًذ هی، رغشافیبیی ٍ هذیشیتی ؿٌبختی ربهمِ

(. ػبصهبى 2015، اػت )هبسوض ٍ ػبًتَع گشفتِ صَستهختلف  ای سؿتِهتمذدی اص گشدؿگشی ثب تَرِ ثِ دیذگبُ 

تَسیؼن رْبًی تمشیف ریل سا دس هَسد گشدؿگشی اسائِ وشدُ اػت گشدؿگشی هزوَلِ وبسّبیی اػت وِ فشد دس 

وـذ ٍ ّذف  ًوی، ایي هؼبفشت ثیؾ اص یه ػبل ؼَل دّذ هیهؼبفشت ٍ دس هىبًی خبسد اص هحیػ هحصَل خَد اًزبم 

(. گشدؿگشی سٍػتبیی ًیض لجبست اػت اص 2015 7ّوىبساى، دیگش اػت )پبهَاس ٍ ّبی فمبلیتیب  تزبست ى تفشیح،آ

آحبس  ثشداسًذِوِ دس  ّب آىپیشاهَى  ّبی هحیػهختلف سٍػتبیی ٍ  ّبی هحیػهختلف گشدؿگشی دس  ّبی گًٍَِ  ّب فمبلیت

 (.2015 8. )ًیش ٍ ّوىبساى،اػتسٍػتب  صیؼت هحیػهخجت ٍ هٌفی ثشای 

                                                 
7 Pamuear et al 
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 همشفی هىبى گشدؿگشی

ّبی اػتبى اسدثیل دس ایشاى اػت. ایي ؿْشػتبى دس ؿوبل غشثی وـَس ٍ ؿوبل  یىی اص ؿْشػتبى ؿْشػتبى گِشهی

 48دلیمِ تب  25دسرِ ٍ  47دلیمِ لشض ؿوبلی اص خػ اػتَا ٍ  10دسرِ ٍ  39دلیمِ تب  50دسرِ ٍ  38اػتبى اسدثیل ثیي 

ثب رذایی ؿْشػتبى هغبى اص  1355اص ػبل  . گشهیاػت ؿذُ ٍالكگشیٌَیچ  الٌْبس ًصفدلیمِ ؼَل ؿشلی اص  12دسرِ ٍ 

آثبد اص آى  دٍ ؿْشػتبى ثیلِ ػَاس ٍ پبسع 1370ثِ هشوض ؿْشػتبى تجذیل ؿذ. ػپغ دس ػبل  ؿْش هـىیيؿْشػتبى 

 ٍ تجذیل ثِ ؿْشػتبى ؿذًذ. رذاؿذُ

بحت هؼ دسصذ6/9وِ همبدل ثیؼت دسصذ هؼبحت ول هغبى ٍ  اػت ویلَهتشهشثك 1725٫2هؼبحت ؿْشػتبى گشهی 

، ػشػجضّبی  ػشد داسد. ٍرَد وَُ ّبیی صهؼتبىهؽجَق ٍ خٌه دس تبثؼتبى ٍ  ٍَّایی آة. گشهی اػتاػتبى اسدثیل 

سٍػتبی داؽ دیجی اػت وِ ایي  اص ایي هٌبؼك دیذًی ٍ رزاة یىی .اػتّبی دیذًی آى  هتمذد اص ربرثِ ػبساى چـوِ

ٍ ثب تَرِ ثِ ؿشایػ  سٍد هیًوًَِ گشدؿگشی ثِ ؿوبس  ّبی هٌؽمِیىی اص  لٌَاى ثِ سٍػتب ثِ دلیل صیجبیی ؼجیمی آى،

اػت وِ  ّبیی وَُهـشف ثِ  ؼشف اصیهاػت.  گشفتِ لشاسگشدؿگشاى  تَرِ هَسدهٌبػت دس ػبلیبى اخیش،  ٍَّایی آة

ایي  وٌذ هی لویك وِ اص هیبى آى سٍدثبلْبسٍد لجَس چٌذاى ًِ ای دسُاػت ٍ اص ػَیی هـشف ثِ  اًجَُ ّبی رٌگلپَؿیذُ اص 

 اصًفشاص هِ لشاس داسد ٍ  صیشپَؿـیدس  ّب صهبىدس ثیـتش  هشص ایشاى ٍ وـَس آرسثبیزبى اػت. ایي هٌؽمِ وٌٌذُ تمییيسٍد 

ٍ هشاتك آى هتملك ثِ  ّب رٌگلٍ گیبّبى رٌگلی ٍ هشتمی ّؼتٌذ. ًصف  ّب اصگلآى، پَؿیذُ  ّبی وَّپبیٍِ  ّب دسُؼجیمی 

هٌذی گشدؿگشاى سا ػجت ؿذُ  تشیي هَظَلی وِ گالیِ ایشاى ٍ ًین دیگش دس وـَس روَْسی آرسثبیزبى لشاس داسد. اصلی

حعَس ّشچِ  ٍ ًَالص صهیٌِ ّب وبػتیوِ ثب سفك ایي  اػت ٍظمیت ًبهٌبػت ساُ استجبؼی ایي هٌؽمِ گشدؿگشی اػت

 وٌذ. شاّن هیثیـتش گشدؿگشاى دس ایي هٌؽمِ سا ف

اؼشاف  چؼت دلاػت. اص ًىبت  ؿذُ ٍالكؿَئَى دس سٍػتبى ؿَئَى للیب، ؿْش گشهی اػتبى اسدثیل  گشدی ثَمالبهتگبُ 

اًجَُ ّیشوبًی  ّبی رٌگلفصَل ػشد ػبل دس ایي هٌؽمِ ٍ ٍرَد  سٍصّبیفشاٍاى دس ثیـتش  ّبی ثبسًذگیایي البهتگبُ 

 ّبی رٌگلٍ ثِ ووه لیذسّبی هزشة ثِ ایي  گشدی ؼجیمتگشدؿگشی ٍ  ّوشاُ تَسّبی تَاًٌذ هیاػت. گشدؿگشاى 

صًذگی هبؿیٌی ٍ ؿْشی ثجشًذ ٍ ػپغ ثشای البهت ٍ  اص دٍس ثِػشػجض ٍ اًجَُ ثشٍیذ ٍ ًْبیت لزت سا اص ثَدى دس ؼجیمت 

 اػتشاحت البهتگبُ ثَم گشدی ؿَئَى سٍ اًتخبة وٌٌذ.

 اصرولِ اًذ پشداختِى ثؼیبسی ثِ ثحج تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی اػت وِ هحممب روش ؿبیبىدس تىویل هؽبلت فَق 

( دس هیبى سٍػتبییبى ػبوي دس سٍػتبی هَئیل ؿْشػتبى هـگیي ؿْش ثِ تحلیل 1396حیذسی ػبسیبى ٍ حبری حیذسی )
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ی ٍ ثش هَفمیت گشدؿگشی سٍػتبیی پشداختٌذ. ًتبیذ ًـبى داد ؿؾ لبهل ؼجیمی، التصبدی، ارتوبلی، فشٌّگ هؤحشلَاهل 

توبهىی فشظیبت تحمیك دس ػؽح  وِ ؼَسی ثِصیبدی ثش هَفمیت تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی داسًذ،  تأحیشوبلجذی ٍ ًْبدی 

ثَدى  ٍظمیت ًبهؽلَة دٍ لبهل وبلجذی ٍ ًْبدی ٍ هؽلَة دٌّذُ ًـبىتبئیذ سػیذ. ّوچٌیي ًتبیذ  ثِ 0.05 داسی همٌی

 ّوىبساىگشدؿگشی سٍػتبیی ثَدًذ. لٌجشی ٍ  ی تَػمِدٍ لبهل ؼجیمی ٍ فشٌّگی ثشای رزة گشدؿگش ٍ هَفمیت 

حمیمی سا آغبص ًوَد ثب اػتفبدُ اص ایي  swotتذٍیي ساّجشدّبی تَػمِ گشدؿگشی لـبیش ثب اػتفبدُ اص  هٌفَس ثِ( 1393)

 رذٍل تذٍیي گشدیذ. 4لبلت  دس تْذیذّبٍ  ّب فشصت، 6 ظمفهذل، ًمبغ لَت ٍ ًمبغ 

 ًوَدًذ ًَسآثبدرزة گشدؿگش دس ؿْشػتبى  ّبی ساُثِ ثشسػی  swotاػتفبدُ اص هذل  ثب( 1390) ّوىبساىظشاثی ٍ 

صٌمت گشدؿگشی ٍرَد  ًیبفتگی تَػمِثیي ووجَد اهىبًبت صیش ثٌبیی ٍ  همٌبداسی ٍهؼتمین  ساثؽِ دادًتبیذ ًـبى  وِ

ثَد وِ ثبیؼتی ثب تَرِ ثِ ٍظك هَرَد  پزیشی آػیتداسد. ّوچٌیي ًمبغ لَت ایي ؿْشػتبى دس رزة گشدؿگش آػتبًِ 

یبساًِ ثِ  الؽبی ( اهىبًبت صیش ثٌبیی،2016) ّوىبساى. ثلیذ ٍ پزیشیذ اًزبمهَرَد  ّبی ظمفدس رْت وبػتي 

 ثش هَفمیت تأحیشگزاس هتغیشّبیهمذًی ٍ ـشفیت ٍسصؿی ٍ وٌََّسدی اص  یّب آثگشم، تَرِ ثِ ثْذاؿت گزاساى ػشهبیِ

( دس تحمیمی ثِ ثشسػی لَاهل هختلف دس گشدؿگشی سٍػتبیی پشداخت ٍ ثِ 2015. گبسا )داًذ هیگشدؿگشی سٍػتبیی 

ًگیضُ ثشای ارتوبلی ٍ فعبی ا ، آهَصؽ هشدم ثَهی، دػتشػی ثِ خذهبتگزاسی ػشهبیٍِ  اًذاص پغایي ًتیزِ سػیذ وِ 

( ثِ ایي 2015ًیلؼیي ٍ اػپٌؼلی ) ثخؾ دٍلتی لَاهل هَفمیت گشدؿگشی دس هٌبؼك سٍػتبیی ّؼتٌذ. گزاسی ػشهبیِ

هَفمیت گشدؿگشی سٍػتبیی لبهل ایزبد اهىبًبت تحصیلی ٍ ثْذاؿتی دس  ثش تأحیشگزاس هتغیشّبیًتیزِ سػیذًذ وِ 

 ثِ اهىبًبت ٍ خذهبت سفبّی سٍػتبیی ّؼتٌذ. سٍػتب، ػؽح آگبّی هشدم اص آحبس گشدؿگشی ٍ دػتشػی

 ريش تحقیق: -3

احشات  ٍ swot رزة تَسیؼن سٍػتبیی ثش اػبع هذل ّبی ساٍُ تحلیلی ٍ ثشای ثشسػی  تَصیفیایي تحمیك 

 SWOTگشدؿگشی ثش تَػمِ پبیذاس سٍػتبیی دس سٍػتبّبی داؽ دیجی ٍ ؿَئَى ؿْشػتبى گشهی، اص تىٌیه 

دس تحلیل  ثلٌذهذت ّبی ّذفساّجـشدی ثشای سػیذى ثِ  سیضی ثشًبهِ ّبی سٍؽ اصرولِاػت. ایي تىٌیه  ؿذُ اػتفبدُ

( ٍ داخلی )ًمبغ لَت ٍ ظمف( یه ػیؼتن تْذیذّبٍ  ّب فشصت) خبسریهحیػ  صهبى ّن وِ ؛هذیشیت گشدؿگشی اػت

اثضاسی وبسآهذ ثشای ؿٌبػبیی ؿشایػ  SWOTتحلیل  دسٍالك(. 2000)وزبًیَع،  دٌّذ هییب ثشًبهِ سا هَسد اسصیبثی لشاس 

ؼَس ثبصاسیبثی،  ٍ ّویي ػبصهبًی اػت. اػبع ٍ پبیِ ایي اثضاس وبسآهذ دس هذیشیت اػتشاتظیه ّبی دسٍى ٍ تَاًبیی هحیؽی

ًَیؼٌذ، اثتذای  ّن هی TOWSّبی دیگش هخل  وِ آى سا ثِ ؿىل SWOTؿٌبخت هحیػ پیشاهًَی ػبصهبى اػت. حشٍف 
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ثِ  Threatٍ  ثِ همٌبی فشصت Opportunityثِ همٌبی ظمف،  Weaknessثِ همٌبی لَت،  Sterngthولوبت 

 همٌبی تْذیذ اػت.

 تديیه راَثزدَا -4

آٍسد. الجتِ دس رشیبى لول، ثشخی اص  هبتشیغ ػَآت اهىبى تذٍیي چْبس اًتخبة یب ساّجشد هتفبٍت سا فشاّن هی

، ثشحؼت دسٍالك. آیٌذ دسهیّوبٌّگ ثب یىذیگش ثِ ارشا  صهبى ّن ؼَس ثِداؿتِ، یب  پَؿبًی ّنساّجشدّب ثب یىذیگش 

 (.1تَاى تذٍیي وشد )رذٍل ؿوبسُ  دسرِ وٌـگشی هتفبٍت ّؼتٌذ، هی اصًفشٍظمیت ػیؼتن، چْبس دػتِ ساّجشد سا وِ 

 SWOT(: هبتشیغ 1رذٍل )

 
 (W) ّب فْشػت ظمف (S) ّب فْشػت لَت

 وبساًِ هحبففِّبی  اػتشاتظی -(WO)3ًبحیِ  ّبی تْبروی اػتشاتظی -(SO)1 ًبحیِ (O) ّب فْشػت فشصت

 ّبی تذافمی اػتشاتظی -(WT)4ًبحیِ  ّبی سلبثتی اػتشاتظی -(ST)2ًبحیِ  (T) تْذیذّبفْشػت 

 (.104: 1390هٌجك: )الوبػی ٍ دٍسفشد، 

ًیض ًبهیذ، وبّؾ « ساّجشد ثمب»آى سا  تَاى وِ هی حذالل - لّذف ولی ساّجشد دفبلی یب حذالراَثزد دفاعی:  

 تْذیذّب اػت. ػبصی خٌخیّبی ػیؼتن ثشای وبػتي ٍ  ظمف

ّب، حذاوخش اػتفبدُ سا اص  حذاوخش، تالؽ داسد ثب وبػتي اص ظمف - لساّجشد اًؽجبلی یب ساّجشد حذالراَثزد اوطثاقی: 

 ٍاػؽِ ثِّبیی ؿَد، ٍلی  ِ ٍرَد فشصتّبی هَرَد ثجشد. یه ػبصهبى هوىي اػت دس هحیػ خبسری خَد هتَر فشصت

تَاًذ اهىبى اػتفبدُ  اص آى ًجبؿذ؛ دس چٌیي ؿشایؽی، اتخبر ساّجشد اًؽجبلی هی ثشداسی ثْشُّبی ػبصهبًی خَد لبدس ثِ ظمف

 اص فشصت سا فشاّن آٍسد.

ػیؼتن ثشای همبثلِ ثب تْذیذات  ّبی ایي ساّجشد ثش پبیِ ثْشُ گشفتي اص لَتحداقل(:  - زحداکث) اقتضاییراَثزد 

 اصآًزبوِ، ایي ثبٍرَدؿَد ٍ ّذف آى ثِ حذاوخش سػبًذى ًمبغ لَت ٍ ثِ حذالل سػبًذى تْذیذات اػت.  تذٍیي هی

 ؼَس ثِتَاًذ ًتبیذ ًبهؽلَثی ثِ ثبس آٍسد، ّیچ ػبصهبًی ًجبیذ  تزبسة گزؿتِ ًـبى دادُ اػت وِ وبسثشد ًبثزبی لذست هی

 خَد ثشای سفك تْذیذات اػتفبدُ وٌذ.ًؼٌزیذُ اص لذست 

لَت ٍ  صهبى ّنّب خَاّبى ٍظمیتی ّؼتٌذ وِ لبدس ثبؿٌذ  توبم ػیؼتنحداکثز(:  - زراَثزد تُاجمی )حداکث

 حل ساٍُاوٌـی اػت، ساّجشد تْبروی یه  حل ساُساّجشد دفبلی وِ یه  ثشخالفّبی خَد سا ثِ حذاوخش ثشػبًٌذ. فشصت
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اػت؛ دس چٌیي ٍظمیتی ػبصهبى ثب اػتفبدُ اص ًمبغ لَت خَیؾ ثشای گؼتشؽ ثبصاس تَلیذات ٍ خذهبت خَد  وٌـگش

 (.53: 1384)گلىبس،  داسد ثشهیگبم 

 تحقیق: َای یافتٍتحث ي  -5

ٍ تْذیذّب ٍ ًمبغ لَت ٍ ظمف وِ اص اسوبى  ّب فشصتٍ ؿٌبػبیی  swotدس لبلت  ّب هحذٍدیتتحلیل اهىبًبت ٍ 

دس رذٍل ریل  سٍػتبیی گشدؿگشی ًفشثشای هٌبؼك هشد  اػتًخؼتیي گبم رْت تذٍیي ساّجشدّب  سیضی شًبهِثاػبػی 

 آٍسدُ ؿذُ اػت.

 هٌبؼك گشدؿگشی سٍػتبیی ّبی هحذٍدیت( تحلیل اهىبًبت ٍ 2رذٍل )

 دريوی تیزيوی

 َا فزصت

 ثِ اوَتَسیؼن سٍػتبیی گشایبى ؼجیمتافضایؾ تَرِ  .1

خذهبت سفبّی گؼتشدُ دس ػؽح ٍ ّب  صیشػبخت تأهیي .2

 پزیش گشدؿگش سٍػتبّبی

 دس سٍػتب گزاسی ػشهبیِافضایؾ  .3

 ٍ هـبغل غیش وـبٍسصی ّب فمبلیتتَػمِ  .4

 ایزبد ٍ تمَیت تمبًٍی سٍػتبیی .5

 ؼجیمی ّبی ربرثِاستمبی ویفیت ثصشی  .6

دس  هحیؽی صیؼتثحشاى التصبدی ٍ  هٌفی آحبسوبّؾ  .7

 سٍػتبّبی گشدؿگشی

ٍ  دس اثمبد ارتوبلی ایزبد سٍیىشد اصالحی .8

 تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی سیضی ثشًبهِدس  ؿٌبختی سٍاى

 

 َا قًت

ٍرَد اهٌیت وبفی ٍ خذهبت سفبّی دس ػؽح  .1

 سٍػتبّبی گشدؿگش پزیش

 هحلی ًفمبى ریهٌبػت ثِ ًیبصّبی  دّی پبػخ .2

 ّوبٌّگی رَاهك سٍػتبیی ثب تغییشات هذسى .3

ٍ وبّؾ  سٍػتبیبى اًذاص پغافضایؾ لذست خشیذ ٍ   .4

 فمش سٍػتبیی

 گشدؿگشاى ثبػلیمِتَصیك هَاد غزایی هؽبثك  .5

 ؼجیمی سٍػتبیی اًذاصّبی چـن .6

ـبّشی سٍػتبیی هموبسی ػٌتی ٍ  ّبی صیجبییداؿتي  .7

 ثَهی

 

 تُدیدَا

 افضایؾ تشاون رومیت ٍ ؿلَغی سٍػتبّب .1

ؿذى فشٌّگ ػٌتی ٍ ثَهی ٍ تغییش دس  سًگ ون .2

 ػٌتی سٍػتبّب ٍسػَم آداة

ثَهی  ّبی ػٌتاحتوبل ایزبد تعبد ٍ هبًك تَػػ  .3

 رذیذ گشدؿگشی فٌبٍسیسٍػتبیی دس ثشاثش اًتـبس 

 ٍ پَؿؾ هحل گشدؿگشی آلَدگی هٌبثك آة، خبن .4

 َا ضعف

ًبهٌبػت ثَدى ٍ هحذٍدیت هٌبثك ٍ اهىبًبت ثْذاؿتی ٍ  .1

 خذهبتی ٍ البهتی

ٍیظُ گشدؿگشی  ّبی هْبستًذاؿتي آهَصؽ ٍ تمَیت  .2

 ثشای سٍػتبییبى

ّذفوٌذ دس  گزاسی ػشهبیِثشای  سیضی ثشًبهِلذم ٍرَد  .3

 ثخؾ گشدؿگشی سٍػتبیی



 سمیه صائة نیا، فاطمه مقرب
ي  اثزات گزدضگزی تز  swot جذب تًریسم ريستایی تز اساس مدل  یَا راٌتزرسی 

 تًسعٍ پایدار ريستایی ) مطالعٍ مًردی ريستاَای داش دیثی ي ضًئًن ضُزستان گزمی(

 

 9911بهار، نهم، پیاپی اول، شماره سومسال  02

 

تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی  ّبی پظٍّؾووجَد  .4 افضایؾ احتوبل ًباهٌی ٍ ًبٌّزبسی دس هٌؽمِ گشدؿگشی .5

 هؽبلمِ هَسدهخصَصبً دس هَسد سٍػتبّبی 

ؼجیمی سٍػتب ٍ لذم  ّبی ربرثِهبًذى  ًبؿٌبختِ .5

 ٍػتبّبی گشدؿگشیس ثشًذػبصی

 اهش گشدؿگشی سٍػتبیی دس ثَهیًجَد ًیشٍی هتخصص  .6

 استجبؼی هؼیشّبی سٍػتبیی ٍ ّبی ساٍُظمیت ًبهٌبػت  .7

داخلی  ظمف ًمؽِ 7ًمؽِ لَت داخلی دس ثشاثش  7( ًـبى دادُ ؿذ، دس ایي هٌبؼك تمذاد 2) وِ دس رذٍل ؼَسی ّوبى

 ٍػیلِ ثِتب  اػت. دس ایي لؼوت ػمی ؿذ ؿذُ ثشسػیتْذیذ خبسری ؿٌبػبیی ٍ  5فشصت خبسری دس ثشاثش  8 تمذادٍ 

ٍ هحبػجبت  ؿذُ اسائِاسصیبثی ؿَد. ثٌب ثش ًفشات  ثٌذی اٍلَیتلوذُ هٌؽمِ رْت  ّبی هحذٍدیتهضیت ٍ  ًبهِ پشػؾ

، ؿذُ دادُ ّبی ٍصى. ایي رذاٍل ثیبًگش هزوَق آهذُ اػت 6ٍ  5ٍ  4ٍ  3دس رذاٍل ؿوبسُ  ّب ثٌذی اٍلَیت، ؿذُ اًزبم

 .اػتٍصى ًشهبل ؿذُ ثشای ّش یه اص ًمبغ لَت، ظمف، فشصت ٍ تْذیذ  دسًْبیت، ٍصى ًؼجی، ستجِ ٍ ای ستجِهیبًگیي 

 تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی ّبی لَت ػٌزی اٍلَیتٍ  ثٌذی ستجِ(: 3رذٍل ) 

هزوَق  ؿوبسُ لَت

 ّب ٍصى

هیبًگیي 

 ّب ٍصى

ٍصى ًشهبل  ٍصى ًؼجی

 ؿذُ

 وذ ستجِ

1 558 25/4 39/0 18/0 1 S1 

2 485 73/3 30/0 12/0 5 S5 

3 434 31/3 30/0 08/0 6 S6 

4 510 92/3 35/0 14/0 4 S4 

5 534 1/4 37/0 15/0 3 S3 

6 549 9/4 38/0 17/0 2 S2 

7 400 07/3 28/0 06/0 7 S7 

( ٍ s1وبفی ٍ خذهبت سفبّی دس ػؽح سٍػتبّبی گشدؿگش پزیش ثب وذ )( ٍرَد اهٌیت 3ثب تَرِ ثِ رذٍل ؿوبسُ )

( ٍ هیبًگیي ٍصًی s2ؼجیمی سٍػتبیی ثب وذ ) اًذاصّبی چـنًمؽِ لَت داخلی ٍ  تشیي هْن لٌَاى ثِ( 25/4هیبًگیي ٍصًی )

( ٍ هیبًگیي s3گشدؿگشاى ثب وذ ) ثبػلیمِتَصیك هَاد غزایی هؽبثك  ًْبیتبًدٍهیي ًمؽِ لَت داخلی ٍ  لٌَاى ثِ( 9/4)

 .اػتػَهیي ًمؽِ لَت داخلی  لٌَاى ثِ( 1/4)

 



ي  اثزات گزدضگزی تز تًسعٍ  swot تزرسی راَُای جذب تًریسم ريستایی تز اساس مدل 

 پایدار ريستایی ) مطالعٍ مًردی ريستاَای داش دیثی ي ضًئًن ضُزستان گزمی(
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 تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی ّبی ظمف ػٌزی اٍلَیتٍ  ثٌذی ستجِ(: 4رذٍل ) 

 وذ ستجِ ٍصى ًشهبل ؿذُ ٍصى ًؼجی ّب ٍصىهیبًگیي  ّب ٍصىهزوَق  ؿوبسُ لَت

1 486 73/3 41/0 13/0 2 W2 

2 497 82/3 42/0 16/0 1 W1 

3 375 88/2 32/0 03/0 6 W6 

4 320 51/2 29/0 04/0 7 W7 

5 466 59/3 41/0 12/0 3 W3 

6 430 27/3 35/0 02/0 4 W4 

7 425 24/3 34/0 07/0 5 W5 

( ٍ w1ٍیظُ گشدؿگشی ثشای سٍػتبییبى ثب وذ ) ّبی هْبست( ًذاؿتي آهَصؽ ٍ تمَیت 4ثب تَرِ ثِ رذٍل ؿوبسُ )

داخلی ٍ ًبهٌبػت ثَدى ٍ هحذٍدیت هٌبثك ٍ اهىبًبت ثْذاؿتی ٍ  ظمف ًمؽِ تشیي هْن لٌَاى ثِ( 82/3هیبًگیي ٍصًی )

 ّبی ربرثِهبًذى  ًبؿٌبختِ ًْبیتبًداخلی ٍ  ظمف ًمؽِدٍهیي  لٌَاى ثِ( 73/3( ٍ هیبًگیي ٍصًی )w2خذهبتی ٍ البهتی )

داخلی  ظمف ًمؽِػَهیي  لٌَاى ثِ( 59/3( ٍ هیبًگیي )w3وذ ) ثب گشیگشدؿسٍػتبّبی  ثشًذػبصیؼجیمی سٍػتب ٍ لذم 

 .اػت

 تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی ّبی لَت ػٌزی اٍلَیتٍ  ثٌذی ستجِ(: 5)رذٍل 

 وذ ستجِ ٍصى ًشهبل ؿذُ ٍصى ًؼجی ّب ٍصىهیبًگیي  ّب ٍصىهزوَق  ؿوبسُ لَت

1 437 35/3 38/0 17/0 4 Q4 

2 510 92/3 39/0 18/0 1 Q1 

3 379 90/2 28/0 05/0 7 Q7 

4 416 19/3 33/0 09/0 5 Q5 

5 370 86/2 28/0 07/0 8 Q8 

6 401 08/3 32/0 06/0 6 Q6 

7 458 74/3 38/0 16/0 3 Q3 

8 462 52/3 36/0 14/0 2 Q2 

ثب وذ  ٍ خذهبت سفبّی گؼتشدُ دس ػؽح سٍػتبّبی گشدؿگش پزیش ّب صیشػبخت تأهیي( 5ثب تَرِ ثِ رذٍل ؿوبسُ )

(Q1( هیبًگیي ٍصًی ٍ )92/3 )ِفشصت ثیشًٍی ٍ ایزبد سٍیىشد اصالحی دس اثمبد ارتوبلی ٍ  تشیي هْن لٌَاى ث



 سمیه صائة نیا، فاطمه مقرب
ي  اثزات گزدضگزی تز  swot جذب تًریسم ريستایی تز اساس مدل  یَا راٌتزرسی 

 تًسعٍ پایدار ريستایی ) مطالعٍ مًردی ريستاَای داش دیثی ي ضًئًن ضُزستان گزمی(
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ٍ  دٍهیي فشصت ثیشًٍی لٌَاى ثِ( 52/3( ٍ هیبًگیي ٍصًی )Q2تَػمِ گشدؿگشی سٍػتبیی ) سیضی ثشًبهِدس  ؿٌبختی سٍاى

 لٌَاى ثِ( 74/3( ٍ هیبًگیي )Q3دس سٍػتبّبی گشدؿگشی ثب وذ ) هحیؽی صیؼتوبّؾ آحبس هٌفی ثحشاى التصبدی ٍ  ًْبیتبً

 .اػتػَهیي فشصت ثیشًٍی 

 تْذیذّبی تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی ػٌزی اٍلَیتٍ  ثٌذی ستجِ(: 6رذٍل ) 

 وذ ستجِ ًشهبل ؿذُ ٍصى ٍصى ًؼجی ّب ٍصىهیبًگیي  ّب ٍصىهزوَق  ؿوبسُ لَت

1 461 65/3 45/0 14/0 3 T3 

2 423 24/3 41/0 08/0 4 T4 

3 387 95/2 38/0 03/0 5 T5 

4 502 92/3 47/0 02/0 1 T1 

5 491 73/3 45/0 16/0 2 T2 

( 92/3) ٍصًی( ٍ هیبًگیي T1( آلَدگی هٌبثك آة، خبن ٍ پَؿؾ هحل گشدؿگشی ثب وذ )6ثب تَرِ ثِ رذٍل ؿوبسُ )

( 73/3( ٍ هیبًگیي ٍصًی )T2تْذیذ ثیشًٍی ٍ افضایؾ احتوبل ًباهٌی ٍ ًبٌّزبسی دس هٌؽمِ گشدؿگشی ) تشیي هْن لٌَاى ثِ

 لٌَاى ثِ( 65/3( ٍ هیبًگیي )T3افضایؾ تشاون رومیت ٍ ؿلَغی سٍػتبّب ثب وذ ) ًْبیتبًدٍهیي تْذیذ ثیشًٍی ٍ  لٌَاى ثِ

 .اػتػَهیي تْذیذ ثیشًٍی 

 شدّباسائِ ساّج -6

ساّجشدّبی لوذُ  ساّجشد دس چْبس ػؽح 10حذٍد  SWOTثب همبیؼِ لَاهل اصلی داخلی ٍ خبسری دس هبتشیغ 

ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت  SO. دس ساّجشد ؿَد هی(، اػتخشاد ST( ٍ اًؽجبلی )WO(، التعبئی )WT(، تذافمی )SOتْبروی )

دیجی ٍ ؿَئَى ؿْشػتبى گشهی، تالؽ ؿذ تب اص سٍػتبی داؽ  چْبسچَةٍ ًمبغ لَت ؼجیمی ٍ فشٌّگی داخل 

تالؽ  WOؿَد. دس ساّجشدّبی  ثشداسی ثْشُتَػمِ گشدؿگشی خبسد اص ایي چْبسچَة دس ػؽح هلی  ّبی فشصت

ٍ  ثْجَدیبفتِ ای هٌؽمِتَػمِ گشدؿگشی دس خبسد اص چبسچَة هٌؽمِ، ًمبغ ظمف  ّبی فشصتاص  ثشداسی ثْشُگشدیذ ثب 

احشات ًبؿی اص تْذیذات هحیػ خبسد  ای هٌؽمِتالؽ ؿذ ثب اػتفبدُ اص ًمبغ لَت  STّجشدّبی پَؿؾ دادُ ؿَد. دس سا

حذاللی دس تَػمِ گشدؿگشی ثب رٌجِ لوذتبً  یثِ ساّجشدّب WT یدس ساّجشدّب ٍ اص هٌؽمِ وبّؾ یبثذ یب اص ثیي ثشًٍذ

ایي ساّجشدّب ثِ  .بسری پشداختِ ؿذوبّؾ ًمبغ ظمف داخلی ٍ پشّیض اص تْذیذات ًبؿی اص هحیػ خ ثبّذفتذافمی ٍ 

 اػت. هـبّذُ لبثل( 10ٍ  9؛ 8؛ 7تشتیت دس رذاٍل )

 



ي  اثزات گزدضگزی تز تًسعٍ  swot تزرسی راَُای جذب تًریسم ريستایی تز اساس مدل 

 پایدار ريستایی ) مطالعٍ مًردی ريستاَای داش دیثی ي ضًئًن ضُزستان گزمی(
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 (: ساّجشدّبی تْبروی تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی7رذٍل )

 ؿشح ساّجشد لَاهل ػبصًذُ وذ ساّجشد

SQ1 S4, Q5, 4  ٍ ّب فمبلیتٍ وبّؾ فمش ثب تَػمِ  سٍػتبییبى اًذاص پغافضایؾ لذست خشیذ  ٍ

 هـبغل غیش وـبٍسصی

SQ2 S2, Q4, 6,1 ِدسًفشگشفتيؼجیمی سٍػتبیی ثب  اًذاصّبی چـندس ساػتبی افضایؾ  سیضی ثشًبه 

 اوَتَسیؼن سٍػتبیی

SQ3 S1, Q1, 1,2  خذهبت سفبّی دس  ّب صیشػبخت تأهیيایزبد اهٌیت وبفی ٍ خذهبت سفبّی ثب ٍ

 ػؽح سٍػتبّبی گشدؽ پزیش

 التعبئی تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی(: ساّجشدّبی 8رذٍل )

 ؿشح ساّجشد لَاهل ػبصًذُ وذ ساّجشد

ST1 T3, S1, 1 ِؿگشی سٍػتبیی دس فصَل هختلف ثشای ثشای تَصیك گشد سیضی ثشًبه

 رلَگیشی اص تشاون رومیت، ؿلَغی ٍ ثبال ثشدى اهٌیت ٍ خذهبت سفبّی

ST2 S7, T4, 7,2  ػٌتی ٍ ثَهی ثبفشٌّگ ّبیی رـٌَاسُثشگضاسی 

 (: ساّجشدّبی اًؽجبلی تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی9رذٍل )

 ؿشح ساّجشد لَاهل ػبصًذُ وذ ساّجشد

WQ1 Q6, W1, 6, 2 ِؼجیمی ّبی ربرثِّذفوٌذ ثب استمبء ویفیت ثصشی  گزاسی ػشهبیِثشای  سیضی ثشًبه 

WQ2 Q8, W1, 5, 2  فشٌّگی ثَهی ّبی ػٌتثشگضاسی ػویٌبسّب دس ساػتبی ثبصؿٌبخت 

WQ3 Q3, W1, 7, 4  ِآهَصؿی ثشای هؼبفشاى ٍ گشدؿگشاى رْت پشّیض اص آلَدگی ٍ  ّبی ثشًبهِاسائ

 پَؿؾ هحل گشدؿگشی

 (: ساّجشدّبی تذافمی تَػمِ پبیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی10رذٍل )

 ؿشح ساّجشد لَاهل ػبصًذُ وذ ساّجشد

WT1 W2, T1, 4, 1 ِدس رْت افضایؾ اهىبًبت ثْذاؿتی، خذهبتی ٍ البهتی سیضی ثشًبه 

WT2 W4, T4, 6, 2 ُاص ًیشٍّبی هتخصص دس ساػتبی همشفی سٍػتب ثِ گشدؿگشاى گیشی ثْش 

 گیشی ًتیزِ -7

احشات گشدؿگشی ثش تَػمِ پبیذاس سٍػتبیی دس  ٍ swot رزة تَسیؼن سٍػتبیی ثش اػبع هذل ّبی ساُایي تحمیك 

ًیض گفتِ ؿذ دس ایي تحمیك  تش پیؾوِ  ؼَس ّوبى. لشاسداد ثشسػی هَسدٍ ؿَئَى ؿْشػتبى گشهی سا  سٍػتبّبی داؽ دیجی



 سمیه صائة نیا، فاطمه مقرب
ي  اثزات گزدضگزی تز  swot جذب تًریسم ريستایی تز اساس مدل  یَا راٌتزرسی 

 تًسعٍ پایدار ريستایی ) مطالعٍ مًردی ريستاَای داش دیثی ي ضًئًن ضُزستان گزمی(
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اػت. اثضاسی  ؿذُ اػتفبدُ swotرزة تَسیؼن سٍػتبیی ٍ احشات آى ثش تَػمِ پبیذاس، اص تىٌیه  ّبی ساُثشای ثشسػی 

ّبی داخلی آى  ّب ٍ لَت صؿٌبػی ظمفّبی هَرَد دس هحیػ خبسری یه ػیؼتن ٍ ثب ثشای ؿٌبخت تْذیذّب ٍ فشصت

همبیؼِ لَاهل اصلی داخلی ٍ خبسری  ػٌزؾ ٍظمیت ٍ تذٍیي ساّجشد ثشای ّذایت ٍ وٌتشل آى ػیؼتن اػت. هٌفَس ثِ

( WO(، التعبئی )WT(، تذافمی )SOساّجشد دس چْبس ػؽح ساّجشدّبی لوذُ تْبروی ) 10حذٍد  SWOTدس هبتشیغ 

 (، اػتخشاد ؿذ.STٍ اًؽجبلی )

ٍ هـبغل غیش  ّب فمبلیتٍ وبّؾ فمش ثب تَػمِ  سٍػتبییبى اًذاص پغدس ساّجشد تْبروی افضایؾ لذست خشیذ ٍ 

اوَتَسیؼن سٍػتبیی ٍ ایزبد  دسًفشگشفتيؼجیمی سٍػتبیی ثب  اًذاصّبی چـندس ساػتبی افضایؾ  سیضی ثشًبهِوـبٍسصی، 

سفبّی دس ػؽح سٍػتبّبی گشدؽ پزیش تـشیح گشدیذ ٍ ٍ خذهبت  ّب صیشػبخت تأهیياهٌیت وبفی ٍ خذهبت سفبّی ثب 

ثشای تَصیك گشدؿگشی سٍػتبیی دس فصَل هختلف ثشای رلَگیشی اص تشاون  سیضی ثشًبهِدس ساّجشد التعبیی دٍ ساّجشد، 

ػٌتی ٍ ثَهی تـشیح  ثب فشٌّگ ّبیی رـٌَاسُثشگضاسی  رومیت، ؿلَغی ٍ ثبال ثشدى اهٌیت ٍ خذهبت سفبّی ٍ ّوچٌیي

ؼجیمی، ثشگضاسی  ّبی ربرثِّذفوٌذ ثب استمبء ویفیت ثصشی  گزاسی ػشهبیِثشای  سیضی ثشًبهِ ذ ٍ دس ساّجشد اًؽجبلی،گشدی

آهَصؿی ثشای هؼبفشاى ٍ گشدؿگشاى رْت  ّبی ثشًبهِفشٌّگی ثَهی ٍ اسائِ  ّبی ػٌتػویٌبسّب دس ساػتبی ثبصؿٌبخت 

دس رْت  سیضی ثشًبهِدس ساّجشد تذافمی دٍ ساّجشد  ًْبیتبًپشّیض اص آلَدگی ٍ پَؿؾ هحل گشدؿگشی تـشیح گشدیذ ٍ 

اص ًیشٍّبی هتخصص دس ساػتبی همشفی سٍػتب ثِ گشدؿگشاى  گیشی ثْشُافضایؾ اهىبًبت ثْذاؿتی، خذهبتی ٍ البهتی ٍ 

 بیذاس گشدؿگشی سٍػتبیی تـشیح گشدیذ.تَػمِ پ دس رْت
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 مأخذمىاتع ي  -8

تحلیل  ٍ ًمذ) سٍػتبییلبدسی، اػوبلیل، ًمط گشدؿگشی سٍػتبیی دس تَػمِ  -الذیي سويافتخبسی، لجذالشظب 

 .40-23صص  2، ؿوبسُ 6(، هزلِ هذسع، دٍسُ ای ًفشیِ ّبی چبسچَة

 هَسد SWOTالوبػی، حؼي؛ ػبدات دٍس فشد، هشربى؛ تذٍیي اػتشاتظی گشدؿگشی وـَس ثش اػبع تحلیل هبتشیغ 

 : ػبصهبى هیشاث ٍ گشدؿگشی اػتبى تْشاى، فصلٌبهِ گشدؿگشی ٍ تَػمِ، ؿوبسُ اٍل، تْشاى.هؽبلمِ

 فصلٌبهِ ثش تَػمِ گشدؿگشی دّؼتبى ػشداثِ، ؿْشػتبى اسدثیل، هؤحش( تحلیل هَاًك 1390) ٍویل حیذسی ػبسثبى،

 107-95 صص 1، ؿوبسُ 1 دٍسُ رغشافیب ٍ هؽبلمبت هحیؽی،

ثش  هؤحش(، لَاهل 1394، سظب، )آثبدی هله؛ ػمبیی، هحؼي؛ هَػَی، هیش ًزف؛ هختبسی هحوذصاسق اؿىزسی، ػیذ 
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