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 لیلحت زا هدافتسا اب یرهش دنمشوه دشر تیریدم یزاسرتسب و یجنسناکما
 (جرک رهشنالک :یدروم هعلاطم) S.W.O.T لدم و ریسم

 ماداب فلخ یحلاص بنیز
 ناریا ،نارهت ،برغ نارهت دحاو ،رون مایپ هاگشناد ،یتلود تیریدم دشرا یسانشراک

 1شیورد نسح
 ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،یتلود تیریدم رایشناد

 هداز یسوم نیسح
 ناریا ،ناگرگ ،ناتسلگ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک

07/62/396 :هلاقم تفایرد خیرات 26/22/396 :هلاقم شریذپ خیرات   1 1 

 هدیکچ
 ،ییوس زا .دوشیم بوسحم ناریا رد ینیشنرهش دنیارف مهم یاهدمایپ زا اهرهش هطباضیب لاح نیع رد و یکیزیف عیرس شرتسگ    
 رادیاپ لکش قیرط زا اهیربراک ندرک لداعتم ،یرهش تسیز طیحم تیفیک ءاقترا و رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاهدربهار زا یکی

 هب ،رهش یهدرشف مرف رب نوزفا ،رهش دنمشوه تیریدم و دشر عقاو رد دشابیم رهش دنمشوه تیریدم و دشر هب موصوم یرهش
 زا هک دشابیم جرک رهشنالک رد دنمشوه دشر یجنس ناکما فده اب رضاح شهوژپ .دراد دیکأت یرهش یاهاضف زا هنیهب هدافتسا

 رایعم 3 زا هعلاطم دروم هدودحم رد دنمشوه رهش هعسوت یجنس ناکما تهج .تسا هدش هدافتسا یشیامیپ و یلیلحت – یفیصوت شور
 لدم زا هدمآ تسد هب جیاتن تسا هدش هدافتسا اه تخاسریز هب یسرتسد و یطیحم تسیز ،ییاضف – یدبلاک ،یعامتجا – یداصتقا

S.W.O.T دروم هدودحم رد دنمشوه رهش هعسوت تهج اههنیمز یخرب رد بسانم یاهرتسب دوجو هدنهدناشن لیلحت مارگاید و 
 بیارض .درک هراشا یمومع یاضف و لقن و لمح ،یمومع تامدخ ،اه یربراک بیکرت هب ناوتیم اهرتسب نیا هلمج زا دشابیم هعلاطم

Beta یزاس هنیمز رب ییاضف یدبلاک و یعامتجا یداصتقا دعب یالاب رایسب یراذگریثأت هدنهد ناشن ریسم لیلحت زا هدمآ تسد هب 
 .دشاب یم جرک رهشنالک رد یرهش دنمشوه دشر
 
 .ریسم لیلحت .S.W.O.T لدم ،جرک رهشنالک ،دنمشوه دشر ،تیریدم ،یجنس ناکما :یدیلک ناگژاو
 
 

                                                 
 Dr_darvish@pnu.ac.ir (لووئسم هدنسیون) شیورد نسح-6

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن
 1396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس
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 همدقم
 یاهرهش ناوتب تسیاب یم هکلب ،دوش هدوزفا اهرهش تعسو رب تسا مزال اهنت هن یرهش تیعمج دشر شیازفا اب

 نردم اب ماگمه یفرط زا .(Mousazadeh, 2015: 2) دنشاب دنمشوه یاهیروانف نیرخآ هب زهجم هک تخاس یدیدج
 هب ناوتیم تارییغت نیا هلمج زا .دمآ دوجو هب اهرهش تیعمج و راتخاس ،لکش رد یاهدمع تارییغت ،عماوج ندش
 Naghdi) دومن هراشا ینیشنرهش هیور یب دشر و یکیزیف دشر ،اهرهش هب ترجاهم شیازفا ،اهرهش تیعمج شیازفا

& Sadeghi, 2006: 251) و یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک یاهضراعت و اهداضت عاونا رتسب هب ار اهرهش لماع نیمه 
 رهش حطس رد اه ضراعت هنوگ نیا نتخاس عفترم یارب .(Seyfoddini, 2006: 243) دومن لیدبت یطیحم تسیز
 رد رادیاپ هعسوت هب لین تهج هک دشاب یم یرهش رادیاپ هعسوت مان اب رهش تیریدم و دشر زا یا هنوگ دنمزاین

 یپ رد و تیعمج دشر زا یشان تالکشم اب هلباقم تهج یزیر همانرب دنمزاین نیمز هنادنمدرخ تیریدم و اه هاگتنوکس
 هعسوت هک یلاح رد .(Ghajar, 2003: 90) میتسه اهرهش رد هژیو هب یتنوکس زکارم هدعاقیب و مظنمان شرتسگ نآ
 ینیزگیاج هب روبجم ات دهد شهاک ار دیدجت لباق ریغ عبانم هیوریب هدافتسا زا یشان دیدهت تسا مزلم رادیاپ یرهش
 (Chen, 2007: 1) دربن نیب زا ار یکیمانید لداعت اذل و دشابن رگید ناکم رد یطیحم یاه ناملا ییایفارغج و ییاضف
 یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتیریدم هدیچیپ و هدرتسگ داعبا اب هعسوت دربهار یعون یرهش رادیاپ هعسوت اذل

 دوش یم بوسحم هناهاگآان و هدیجنسن یمادقا نآ هب یهد لکش رد درفنم لماع کی رب هیکت و تسا یدبلاک و
(Maleki & Hoseinzadeh dalir, 2009: 60) تیریدم و دشر ،یزورما عماوج رد یرهش رادیاپ هعسوت هنوگ 
 زا یریگولج رب هک تسا لقن و لمح و (یا هقطنم و یرهش) یزیر همانرب یروئت کی هک دشاب یم رهش دنمشوه
 تروص هب یربراک صیصخت زا و دنک یم دیکات رهش زکرم رد دشر رب روظنم نیدب و دراد دیکات رهش هدنکارپ شرتسگ
 اب هعسوت لماش ،یراوس هخرچود یارب بسانم و یور هدایپ لباق رهش یمومع لقن و لمح هب شیارگ اب ،هدرشف
 نینچمه .(Chrysochoou et al, 2012: 188) دنک یم تیامح نکسم یاه هنیزگ زا یفلتخم عاونا اب و طلتخم یربراک
 یاه هنیزگ شیازفا ،یگدنز لحم و هعماج زا درف هب رصحنم سح کی هب یبایتسد لماش دشر زا هنوگ نیا فادها
 دوبهب و ندرک ظفح ،هعسوت یاه یدیاع و اه هنیزه هنالداع ندرک شخپ ،نکسم و لاغتشا ،لقن و لمح یارب فلتخم
 .(Nelson & Svara, 2010: 68) تسا هعماج یمومع تمالس یاقترا و یگنهرف و یعیبط عبانم هب ندیشخب
 ناریا رد ینیشنرهش دنیارف مهم یاهدمایپ زا اهرهش هطباض یب لاح نیع رد و یکیزیف عیرس شرتسگ هجیتن رد
 ،یرهش تسیز طیحم تیفیک ءاقترا و رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاهدربهار زا یکی ،ییوس زا .دوشیم بوسحم
 :Mousazadeh & et al, 2015) تسا دنمشوه دشر هب موصوم یرهش رادیاپ لکش قیرط زا اه یربراک ندرک لداعتم

 رد دنمشوه تیریدم و دشر یزاسرتسب و یجنس ناکما رضاح شهوژپ زا فده ،قیقحت تیمها هب هجوت اب .(1
 .دشاب یم یشیامیپ و یلیلحت – یفیصوت ،رضاح شهوژپ رد قیقحت شور روظنم نیدب هک دشاب یم جرک رهشنالک
 و یرادرهش قیرط زا اه هداد سپس و یتنرتنیا و یا هناخباتک تاعلاطم قیرط زا ادتبا هیلوا یاه یسررب هک هنوگ نیدب
 کیژتارتسا لدم قیرط زا هدش یروآ عمج تاعالطا لیلحت و هیزجت شور .دیدرگ یروآ عمج زربلا ناتسا یرادناتسا

S.W.O.T (اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یسررب نامه ای) رد دنمشوه رهش هعسوت یجنس ناکما تهج 
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 – یداصتقا داعبا نیب طابترا یسررب تهج هریغتم دنچ نویسرگر نومزآ زا تیاهن رد و دشابیم جرک رهشنالک
 .تسا هدش هدافتسا اه تخاسریز هب یسرتسد و یطیحم تسیز ،ییاضف – یدبلاک ،یعامتجا

 
 
 
 
 

 

 (Eftekhari & Mahdavi, 2005: 9) یژتارتسا نییعت هوحن و SWOT سیرتام :1 لکش

 یرظن ینابم
 بسانت هب هک تسا ییایفارغج طیحم رد ناسنا یساسا یاه شقن یافیا ییاضف رولبت و هتفایمسجت هعومجم رهش
 :Mozaffari & Avvalizadeh, 2008) دریذپ یم هعسوت و هتفرگ لکش یدرف یاه هقیلس و یگنهرف تعاضب ،تاناکما

 هک یروط هب .دوب یلداعتم ًااتبسن دنور یاراد زورما هب ات عورش نامز زا دوخ لماکت هب ور ریس رد یرهش هعسوت .(1
 Hoseini) دنا هدوب رگیدکی اب هداعلا قراخ یراگزاس و ینوگمه کی یاراد یرهش رصانع همه یرهش یاهاضف رثکا رد

& Soleymani Moghaddam, 2006: 29-28). زا رثأتم 27 و 36 نرق یداصتقا و یعامتجا - یگنهرف تالوحت اما 
 نامزاس و راتخاس رد ار یداینب تارییغت و هدش بجوم ار اهرهش نالک شیادیپ و اهرهش عیرس شرتسگ ،مسینردم
 یکیزیف شرتسگ ،اهرهش هدنیازف دشر رثا رد اذل (Zeyari, 2003: 151) تسا هدروآ دوجو هب اه نآ یدبلاک -ییاضف

 & Panahi) دوب دهاوخ ریذپان بانتجا اهرهش نورد رد یگتشابنا و مکارت شیازفا نینچمه و نوماریپ قطانم هب رهش

Ziari, 2009: 1-2). هب .(92 :7096 لیگوش) تشاد دهاوخ یپ رد یرامش یب و یدج تالکشم یرهش دشر عون نیا 
 تیمها زا یکاح یرهش هعسوت یاه همانرب رد یساسا ترورض کی ناونع هب رادیاپ ییاضف مرف هب هجوت لیلد نیمه
 نیا (Hoseinzadeh Dalir & Hoshiar, 2006: 213) دراد رهش یدبلاک و یعامتجا یاه ههبج تیوقت رد عوضوم نیا
 .رهش دنمشوه دشر هب تسا موسوم یرهش هعسوت و دشر زا هنوگ
 تسا هدش یمهم ثحب هب لیدبت یللملا نیب یاه تسایس و یملع تایبدا رد دنمشوه رهش موهفم ،هتشذگ ههد ود رد
(Albino, 2015: 3). ییارگ رهش و رادیاپ هعسوت دننام ییاه شبنج و اه هیرظن هیاپ رب دنمشوه دشر هیرظن ور نیا زا 
 و یلک یاهدربهار تروص هب ار دوخ لوصا ات تسا هدومن شالت یزیر همانرب هاگدید زا دیدج یدرکیور اب و دیدج
 فلتخم طاقن رد هدنکارپ لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح هب ات دیامن حرطم قیقد تایئزج اب هن و فطعنم

 ،هلئسم هب شرگن هویش و هاگدید نیا ذاختا اب ناوتب هک دنتسه یا هنوگ هب اهدربهار نیا .دبای تسد ییایفارغج
 اهرهش رد هدنکارپ دشر لکشم عفر و لیدعت هب هک دومن ارجا سپس و حرطم ار ییاه تسایس یترابع هب و اهراکهار
 .(Hawkins, 2011: 687) دماجنایب

 سیرتام
SWOT 

 توق طاقن
S 

 فعض طاقن
W 

 اه تصرف
O 

 یاه یژتارتسا
SO 

 یاه یژتارتسا
WO 

 اهدیدهت
T 

 یاه یژتارتسا
ST 

 یاه یژتارتسا
WT 
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 (Seyfoddini, 2013: 244) Source: 

 و یرهش تایح دیدجت رب زکرمت اب دنمشوه دشر .تسا یگدنکارپ ربارب رد هعسوت هدمع یاه لیدب زا دنمشوه دشر 
 تبغر اه نآ رد یگدنز هب مدرم هک یا هنوگ هب تسا عماوج یاه ناکم تخاس لابند هب لقن و لمح یاه هنیزگ شرتسگ
 زا هدافتسا قیرط زا ناسنا یراکمه زا یدیدج لکش رنه دنمشوه رهش .(Schmidt, 2004: 620-625) دنهد ناشن
 ,Meijer et al) تسا رتزاب تیمکاح یاهدنیآرف و رتهب جیاتن ندروآ تسد هب یارب تاطابترا و تاعالطا یروانف

 ییاسانش لباق قیرط نیا زا نآ اب قبطنم یاه هعسوت هک دنک یم یفرعم ار ییازجا دنمشوه دشر هوالع هب .(1 :2016
 یا هتسب دنمشوه دشر عقاو رد و هدش سابتقا هنیمز نیا رد هتشذگ یاه لح هار و اه هیرظن زا ازجا نیا رثکا .دنتسه
 یزیر همانرب) یمومع لقن و لمح هب شیارگ ،(رادیاپ هعسوت) هدرشف رهش :دریگ یم رب رد ار دراوم نیا همه هک تسا

 دنمشزرا یضارا زا تظافح ،(دیدج ییارگ رهش) یراوس هخرچود و یور هدایپ یارب بسانم یحارط ،(لقن و لمح
 .(Mulady, 2005: 8 - SGN, 2012: 9) هریغ و یخیرات راثآ ،(تسیز طیحم) یزرواشک و یعیبط

 هدنکارپ دشر و دنمشوه دشر یاه یگژیو هسیاقم :1 لودج
 هدنکارپ دشر دنمشوه دشر صخاش

 رت هدنکارپ تیلاعف ،رت نییاپ هعسوت رت هدرشف تیلاعف ،رتالاب مکارت مکارت

 یزرواشک یاه نیمز هعسوت و رهش ینوماریپ هعسوت هکورتم یضارا هعسوت ،ینورد هعسوت دشر یوگلا

 زبس یاه نیمز یبیکرت یاه یربراک اه یربراک بیکرت

 و اه کولب ،اه نامتخاس ،یناسنا سایقم سایقم
 تایئزج هب هجوت ،رتکچوک یاه هداج

 هناگادج و ازجم یربراک -
 .رت گرزب یاه نامتخاس کولب ،گرزب سایقم -
 رتمک تایئزج ،رت نهپ یاه هداج

 وردوخ یسرتسد هب زاین ،رت گرزب ،اج کی ،یا هقطنم بسانتم هدایپ یسرتسد ،هدش شخپ ،یلحم یمومع تامدخ

 هک هناگدنچ لقن و لمح و یربراک یوگلا لقن و لمح
 ار یمومع لقن و لمح و اه هخرچود ،اه هدایپ
 دنک یم ینابیتشپ

 ناکم ،وردوخ صاخ لقن و لمح و یربراک یوگلا
 تیزنارت و یراوس هخرچود ،یور هدایپ یارب فیعض

 ،ور هدایپ یاهریسم ،رتالاب یطابترا یاه هداج تاطابترا
 رت میقتسم یاهرفس

 و اه هداج زا یرایسب اب یا هریجنز یاه هداج یاه هکبش
 یاهرفس یارب یعناوم و لصتمریغ یاهور هدایپ
 ینیشامریغ

 زا یعونت ندرک عمج یارب نابایخ یحارط نابایخ یحارط
 کیفارت ندرک ناور ،اه تیلاعف

 تعرس و مجح ندرک رتشیب یارب نابایخ یحارط
 یروتوم هیلقن لیاسو کیفارت

 و ینوناق رایتخا نیب یگنهامه و یزیر همانرب یزیر همانرب دنیارف
 یراذگ هیامرس

 تارایتخا نیب مک یگنهامه اب یزیر همانرب نودب
 یراذگ هیامرس و ینوناق

 زادنا مشچ) یمومع یاهورملق رب دیکات یمومع یاضف
 ،یمومع یاه کراپ ،ور هدایپ یحاون ،نابایخ
 یمومع تالیهست

 یور هدایپ ،طایح) یصوصخ یاهورملق رب دیکات
 (عماوج یاه یدورو ،دیرخ

Source: Rahnama, 2008: 60 
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 یرهش دنمشوه دشر داعبا

                                                                                                       شنکارپ و یگدرشف
 تسدب تسا نکمم رادیاپ یرهش یاه مرف نآ قیرط زا هک تسا یا هدرتسگ لباق یژتارتسا عونصم طیحم یگدرشف
 رد دیاب یتآ یرهش هعسوت دنک یم داهنشیپ هک یروط هب ،دراد هراشا زین یرهش ترواجم هب 6یرهش یگدرشف .دیآ
 راک هب یلعف تفاب رد موهفم نیا هک یماگنه .(Wheeler, 2004) دتفا قافتا دوجوم یرهش یاهراتخاس ترواجم
 ,Hagan) رضاح یگدنکارپ شهاک یاج هب رتشیب یگدنکارپ راهم هب دراد هراشا ،نآ دیدج یرهش تفاب یاج هب دور یم

 دناسرب لقادح هب مدرم یارب ار ... و داوم ،بآ ،لقن و لمح یژرنا فرصم دناوت یم یرهش یاهاضف یگدرشف .(2002
(Elkin et al, 1991). 
 هدرتسگ لقن و لمح
 و ییاج هباج لکشم ،هک ساسا نیا رب ،دراد دوجو لقن و لمح لئاسو زا هدافتسا ندومن دودحم یارب یددعتم لیالد
 ندوبن لوبق لباق رگید هلئسم و درک لح ناوارف هنیزه و دیدج یاه هداج تخاس اب ناوت یمن ار یرهش نورد تکرح
 نورب و نورد تروص هب رفاسم و الاک ییاج هب اج لکشم لح رد درکیور ریغت موزل .تسا یعامتجا ظاحل هب رما نیا

 تفرگ توق لقن و لمح یارب یلیسف یاه تخوس زا هدافتسا زا یشان یاه یگدولآ دروم رد یتاعلاطم ماجنا اب یرهش
(Sherli & Magtin, 2010: 37). یژرنا فرصم لک زا موس کی رضاح لاح رد لقن و لمح شخب ،نیا رب هوالع 
 دشر یوگلا رد لقن و لمح .(Hillman, 1996: 30) تسا شیازفا لاح رد نانچمه مقر نیا هک دراد هدهع رب ار هیلوا
 .تسا یصخش لقن و لمح لیساو زا هدافتسا شهاک و یمومع لقن و لمح رب ینتبم یرهش دنمشوه
 یتیعمج و ینامتخاس مکارت
 ،یداصتقا داعبا مامت رب و دوش یم یقلت یرهش یزیر همانرب یاه تیلاعف هعومجم رد صخاش و یلصا یلماع مکارت
 و ایازم دناوت یم اه مکارت رد رییغت هک یا هنوگ هب ؛دراد یا هدننک نییعت رثا اهرهش یطیحم تسیز و یدبلاک ،یعامتجا
 مکارت .تسا رادیاپ رهش هب ندیسر یارب مهم هناشن مکارت (Marshal, 2005: 461) دشاب هتشاد فلتخم داعبا زا یبیاعم
 عبانم زا اهنت هن هتفای عمجت یضارا یربراک و الاب مکارت .تسا هقطنم نیمز هب ینوکسم یاهدحاو ای مدرم تبسن

 .(Clerk & Bertolini, 2006: 8) دهد یم شیازفا ار یعامتجا تالماعت هک دنک یم هئارا ار یگدرشف هکلب ،دنک یم تظافح
 (MIX LAND USES) طلتخم یربراک
 و اه یربراک یزاس هچراپکی و یروآ مه درگ هب یرهش دنمشوه دشر لوصا زا یکی ناونع هب یربراک طالتخا
 و فلتخم یاه یربراک ترواجم اب دراد یعس هعسوت عون نیا .دوش یم قالطا رگیدکی رانک رد فلتخم یاه تیلاعف
 ترواجم رد ار اه یربراک یتسیزمه یبیکرت یربراک .دیامن کمک عماوج تیباذج و یگدنزرس هب اه یسرتسد دوبهب
 یا هنماد داجیا اب ات ،دنک یم داهنشیپ یدومع تروص هب هچ و یقفا تروص هب هچ رگیدکی اب زاسمه طابترا رد و مه
 یربراک رارقتسا .(206 :2096 ،هداز سابع و امنهر) دوش داجیا رادیاپ و شوج و بنج رپ یلحم زکارم اه یربراک زا

                                                 
1 - Compact of City 
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 تسا طیحم تیفیک اقترا و عونت قلخ نآ رثا نیرت سوسحم و نیرت مهم هک دشاب یم زین یدیاوف یاراد یبیکرت
(Metropolitan Area Planning Council, 2003). 
                                                                                                              هعلاطم دروم هدودحم
 رارق زربلا یاههوک هتشر یبونج هنماد رد و نارهت برغ یرتمولیک 09 رد تعسو عبرم رتمولیک 716 اب جرک
 هب برغ زا ،یزکرم ناتسا و رایرهش ناتسرهش هب بونج زا ،ناردنزام ناتسا هب لامش زا ناتسرهش نیا .تسا هتفرگ
 رتم 2796 طسوتم عافترا اب جرک روانهپ هگلج .تسا دودحم نارهت ناتسا هب قرش زا و نیوزق و غالبجواس ناتسرهش
 ،نارهت زا سپ جرک .تسا سکعلاب و نارهت دصقم هب و ناجیابرذآ و هیکرت زرم زا یطابترا هار ریسم رد ایرد حطس زا
 نونکا مه ،ناریا گرزب یاهرهش ریاس هب تبسن نآ ندوب ناوج هب هجوت اب و تسا ناریا ریذپرجاهم رهش نیرت گرزب
 0221236 اب ربارب 2396 لاس رد جرک یرهش تیعمج .دیآ یم رامش  هب روشک دیدج یاهرهش نالک زا یکی ناونع هب
 .تسا یرهش هقطنم 76 یاراد جرک رهش نینچمه دشاب یم رفن

 
  جرک رهش قطانم :2 لکش

 Source: Authors 

 قیقحت یاه هتفای
 رهشنالک رد دنمشوه رهش هعسوت یجنس ناکما روظنم هب S.W.O.T کیژتارتسا تیریدم شور زا رضاح شهوژپ رد
 ناونع هب اهدیدهت و اه تصرف و ینورد لماوع ناونع هب فعض و توق طاقن هک روظنم نیدب .تسا هدش هدافتسا جرک
 ینامزاس نورد لماوع هدنهد ناشن 7 هرامش لودج رد جردنم تاعالطا .دنا هتفرگ رارق هعلاطم دروم ینوریب لماوع
 جرک رهشنالک دنمشوه رهش هعسوت ریسم رد رثؤم (اهدیدهت و اه تصرف) ینامزاس نورب و (فعض و توق طاقن)
 .دنزاس یم نایامن ار دنمشوه رهش هعسوت ناکما هک دنتسه
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 جرک رهشنالک دنمشوه هعسوت یجنس ناکما یسررب تهج S.W.O.T لدم :2 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Research Findings, 2016 

 ،یرهش دنمشوه دشر رظن هطقن زا رهش حطس رد (S) توق طاقن نیرت مهم ،7 هرامش لودج رد جردنم تاعالطا قبط
 عیزوت ،رهش لخاد کورتم یاهاضف ندوب مک ،رهش حطس مامت رد تازهجت و تاسیسأت بسانم عیزوت ریظن یلماوع
 یاهرفس زا یریگولج و رتناسآ یسرتسد تهج ازجم یاهدحاو داجیا و یرهش زکرم دنچ دوجو و اه یربراک بسانم
 رگید یوس زا .دنشاب یم جرک رهشنالک رد یرهش دنمشوه دشر یاه هنیمز نیرت مهم هک دشاب یم یرهش نورد
 تامدخ هنارس دوبمک :زا دنا ترابع جرک رهشنالک رد یرهش دنمشوه دشر هعسوت هار رد (W) فعض طاقن نیرت مهم
 زکارم شرتسگ ،یرهش یاه یربراک عیزوت رد یراگزاس مدع ،(اوه یگدولآ) یطیحم تسیز یاه یگدولآ ،یعامتجا
 .نابایخ اب نامتخاس سایقم یراگزاس مدع و یربراک کت
 رهشنالک رد دنمشوه رهش هعسوت هنیمز رد توق طاقن هب اهنآ لیدبت و ءاقترا تهج (o) اه تصرف نیرتمهم نینچمه
 یاه تخاسریز دوجو ،رهش حطس رد یمومع لقن و لمح هعسوت ،نادنورهش تکراشم یالاب خرن :دنا ترابع جرک
 هعسوت یاه حرط رد ور هدایپ تخاس ندرک یرابجا و ریخا ههد یط ینیرفآراک یاهدحاو داجیا ،رهش حطس رد بسانم
 بسانتمان عیزوت :زا دنا ترابع جرک رهشنالک رد دنمشوه دشر هنیمز رد فعض طاقن نیرت مهم تیاهن رد .یرهش
 ،یرهش قطانم رد ینامتخاس مکارت بسانتمان عیزوت ،فلتخم تاهج رد رهش نوزومان دشر ،رهش حطس رد تیعمج
 .رهش حطس رد کالما یزاب سروب و یرهش تالحم حطس رد توافتم یاه گنهرف زا فلتخم دارفا دوجو
 ریسم لیلحت -
 ،یعامتجا -یداصتقا) یرهش دنمشوه دشر رب رثؤم هناگ 2 یاهریغتم تارثا نازیم یسررب تهج ریسم لیلحت لدم زا
 .تسا هدش هدافتسا (یتخاسریز و یطیحم تسیز ،ییاضف – یدبلاک

 (W) فعض طاقن (S) توق طاقن

 زبس یاضف بسانم هنارس) یمومع کراپ دادعت ندوب بسانتم -
 یشزومآ بسانم هنارس -
 اه یربراک بسانم عیزوت -
 رهش لخاد کورتم یاهاضف ندوب مک -
 رهش حطس مامت رد تازهجت و تاسیسأت بسانم عیزوت -
 یسرتسد تهج ازجم یاهدحاو داجیا و یرهش زکرم دنچ دوجو-
 یرهش نورد یاهرفس زا یریگولج و رتناسآ

 

 (گنیکراپ هنارس دوبمک) گنیکراپ دوبمک -
 یعامتجا تامدخ هنارس دوبمک -
 اه یربراک طلتخم یدنب هقطنم مدع -
 (اوه یگدولآ) یطیحم تسیز یاه یگدولآ -
 هدایپ یسرتسد یاهاضف دوبمک -
 یراوس هخرچود تهج اضف دوبمک -
 یرهش یاه یربراک عیزوت رد یراگزاس مدع -
 یربراک کت زکارم شرتسگ -
 نابایخ اب نامتخاس سایقم یراگزاس مدع -

 (T) اهدیدهت (O) اه تصرف

 نادنورهش تکراشم یالاب خرن -
 یرهش قطانم حطس رد یداوساب یالاب دصرد -
 رهش حطس رد یمومع لقن و لمح هعسوت -
 ریخا ههد یط یداصتقا هعسوت و دشر -
 رهش حطس رد بسانم یاه تخاسریز دوجو -
 ریخا ههد یط ینیرفآراک یاهدحاو داجیا -
 یرهش هعسوت یاه حرط رد ور هدایپ تخاس ندرک یرابجا -

 رهش حطس رد تیعمج بسانتمان عیزوت -
 فلتخم تاهج رد رهش نوزومان دشر -
 یرهش قطانم رد ینامتخاس مکارت بسانتمان عیزوت -
 رهش نوماریپ یضارا یربراک رییغت -
 یصخش لقن و لمح لیاسو زا هدرتسگ هدافتسا -
 حطس رد توافتم یاه گنهرف زا فلتخم دارفا دوجو -
 یرهش تالحم
 رهش حطس رد کالما یزاب سروب -
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 لقتسم یاهریغتم تارثا هب طوبرم تابساحم -
 .دوشیم هدافتسا یگتسبمه هیزجت شور زا میقتسمریغ و میقتسم تروص هب اهریغتم زا کی ره تارثا یسررب تهج
 رد و هبساحم ار مادک ره تارثا ءزج هب ءزج تروص هب و هدومن کیکفت رگیدکی زا ار اهریسم ادتبا هک تروص نیدب
 بیرض و نویسرگر لیلحت زا هدافتسا اب ادتبا رد .ددرگیم هئارا و هبساحم ریغتم ره میقتسمریغ و میقتسم تارثا تیاهن

Beta دوشیم هئارا (یرهش دنمشوه دشر اجنیا رد) هتسباو ریغتم یور رب لقتسم ریغتم 2 ره میقتسم تارثا. 
-یم هدهاشم هک روطنامه .دشابیم هتسباو ریغتم یور رب لقتسم یاهریغتم یراذگارثا نازیم هدنهدناشن 0 ات 9 لوادج
 .دشابیم ینیبشیپ لباق %60 حطس ات میقتسم تروص هب یراذگریثات دوش

 3 لودج

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .124 .510 .001 1.21843 

 4 لودج
ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.366 4 1.591 1.072 .003 

Residual 408.259 275 1.485   
Total 414.625 279    

 5 لودج

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.877 .321  8.955 .000 

 009. 958.- 457. 068. 066.- یعامتجا یداصتقا

 188. 022. 105. 067. 001. ییاضف یدبلاک

 006. 1.724 120. 057. 098. یطیحم تسیز

 161. 739.- 603. 061. 045.- یتخاسریز
Source: Research findings 

 هک روطنامه .دشابیم هتسباو و لقتسم یاهریغتم نیب یرادانعم هدنهدناشن 2 هرامش لودج رد جردنم تاعالطا
 .تسا هدش لصاح %03 حطس رد یرادانعم دوشیم هدهاشم

 
 لقتسم یاهریغتم میقتسم تارثا هدش کیکفت :1 رادومن

Source: Research findings 
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 اتب بیرض اب یتخاسریز یاههفلوم ،یرهش دنمشوه دشر هب طوبرم یاههفلوم نیب رد دوشیم هدهاشم هک روطنامه
 هدودحم رد یرهش دنمشوه دشر رب یراذگریثات نیرتشیب یاراد 202/2 اتب بیرض اب یعامتجا یداصتقا و 921/2
 .(میقتسم تارثا) دناهدوب هعلاطم دروم
 ییاضف یدبلاک و یعامتجا – یداصتقا یاههفلوم ریثأت تحت دوخ ،اه تخاسریز هب یسرتسد هفلؤم ،دعب هلحرم رد
 .(0 ات 1 لوادج) تسا هدش هتخادرپ نآ یسررب هب هریغتمدنچ نویسرگر کینکت زا هدافتسا اب هک دشابیم

 6 لودج

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .053 .200 -.004 1.09982 

 1 لودج

ANOVA 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .940 2 .470 .388 .008 

Residual 335.060 277 1.210   
Total 336.000 279    

 8 لودج

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.316 .220  10.505 .000 

 004. 676. 356. 062. 042. یعامتجا یداصتقا

 012. 551. 112. 055. 030. ییاضف یدبلاک

Source: Research findings 

 یاههفلوم ریثأت تحت دصرد 27 دودح ات (هتسباو ریغتم ناونع هب) یتخاسریز هفلؤم دوشیم هدهاشم هک روطنامه
 .دشابیم (766/2 اتب بیرض اب) ییاضف یدبلاک و (129/2 اتب بیرض اب) یعامتج یداصتقا

 
 
 
 
 
 

 لقتسم یاهریغتم میقتسم تارثا هدش کیکفت :2 رادومن
Source: Research findings 

 تسیز هفلؤم و (لقتسم ریغتم ناونع هب) ییاضف یدبلاک هفلؤم هطبار یسررب هب هدش ازجم تارثا زا دعب هلحرم رد
 اتب بیرض و نویسرگر هبساحم هدنهدناشن (66) ات (3) لوادج .تسا هدش هتخادرپ (هتسباو ریغتم ناونع هب) یطیحم
 .دشابیم

 9 لودج

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .021 .180 -.003 1.07025 

 یداصتقا
 یعامتجا

 ییاضف یدبلاک

 یتخاسریز

B= 109/2  

B= 766/2  
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 11 لودج

ANOVA 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .136 1 .136 .119 .003 
Residual 318.432 278 1.145   

Total 318.568 279    

 11 لودج

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
 (Constant) 2.338 .162  14.398 .000 

 003. 344. 304. 053. 018. ییاضف یدبلاک

Source: Research findings 

 نازیم زین هدمآ تسد هب اتب بیرض هک تسا هدش لصاح %3 حطس رد یرادانعم بیرض دوشیم هدهاشم هک روطنامه
 .دهدیم ناشن ار 229/2
 
 

 

 لقتسم یاهریغتم میقتسم تارثا هدش کیکفت :3 رادومن
Source: Research findings 

 و (هتسباو ریغتم ناونع هب) ییاضف یدبلاک هفلؤم یراذگریثات و هطبار یسررب هب هدش ازجم لحارم زا دعب هلحرم رد
 .تسا هدش هتخادرپ (لقتسم ریغتم ناونع هب) یعامتجا یداصقا ساسحا هفلؤم

 نازیم و هلحم رد دارفا هب دامتعا یراذگرثا نازیم اتب بیرض و ینویسرگر تابساحم هدنهدناشن 26 ات 76 لوادج
 .دشابیم هلحم رد دارفا ریاس اب اهنآ طابترا

 21 لودج

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .064 .150 .000 1.09716 

 31 لودج

ANOVA 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.356 1 1.356 1.126 .007 
Residual 334.644 278 1.204   

Total 336.000 279    

 41 لودج

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.347 .158  14.820 .000 

 007. 1.061 118. 051. 054. یعامتجا یداصتقا

Source: Research findings 

 
 

 یطیحم تسیز ییاضف یدبلاک
B= 229/2  
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 Source: Research findings   لقتسم یاهریغتم میقتسم تارثا هدش کیکفت :4 رادومن

 و (هتسباو ریغتم ناونع هب) یطیحم تسیز هفلؤم یراذگریثات و هطبار یسررب هب هدش ازجم لحارم زا هلحرم نیرخآ رد
 .تسا هدش هتخادرپ (لقتسم ریغتم ناونع هب) یتخاسریز هفلؤم

 .دشابیم یراذگرثا نازیم اتب بیرض و ینویسرگر تابساحم هدنهدناشن 26 ات 06 لوادج
 51 لودج

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .017 .110 -.003 1.20563 

 61 لودج

ANOVA 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .112 1 .112 .077 .005 

Residual 404.085 278 1.454   
Total 404.196 279    

 11 لودج

Coefficients 

Del 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.760 .174  15.857 .000 

 005. 277. 222. 056. 016. یتخاسریز

Source: Research findings 

 
 

 Source: Research findingsلقتسم یاهریغتم میقتسم تارثا هدش کیکفت :5 رادومن

 دامتعا نازیم و تولخ نکاما رد تینما ساسحا هفلؤم نیب هطبار یارب یرادانعم بیرض دوشیم هدهاشم هک روطنامه
 دایز ًااتبسن یراذگریثات هدنهدناشن هک تسا هدش لصاح 777/2 اتب بیرض اب %03 حطس رد لحم رد هبیرغ دارفا هب
 دشابیم لحم رد هبیرغ دارفا هب دامتعا رب نآ یراذگریثات و تولخ نکاما رد تینما ساسحا

 
 Source: Research findings        Beta  بیرض اب هارمه ریسم لیلحت مارگاید :3 لکش

 یداصتقا
 یعامتجا

B= 066/2 ییاضف یدبلاک  

 یتخاسریز
B= 777/2 یطیحم تسیز  
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 دنمشوه دشر) هتسباو ریغتم رب لقتسم یاهریغتم میقتسمریغ و میقتسم تارثا عومجم هدنهدناشن 06 هرامش لودج
 دشابیم (یرهش

 (یرهش دنمشوه دشر) هتسباو ریغتم رب لقتسم یاهریغتم میقتسمریغ و میقتسم تارثا عومجم :81 لودج

 
 
 
 

 

Source: Research Findings, 2016 

 ریغتم رب میقتسم رثا یاراد طقف لقتسم یاهریغتم یخرب هک دهدیم ناشن 06 هرامش لودج رد جردنم تاعالطا
 رثا یاراد طقف روکذم ریغتم عقاو رد .دشابیم اهریغتم نیا هلمج زا یطیحم تسیز تارثا ریغتم هک دناهدوب هتسباو
 رب هوالع یتخاسریز و ییاضف یدبلاک ،یعامتجا -یداتصقا یاهریغتم .تسا هدوب یرهش دنمشوه دشر رب میقتسم
 زین Beta بیرض اب اهنآ زا مادکره رادقم هک دناهدوب زین یرهش دنمشوه دشر رب میقتسمریغ رثا یاراد ،میقتسم تارثا
 .دناهدش رکذ قوف لودج رد و هبساحم

 هدش یهتنم و لقتسم ریغتم کی زا هدش جرختسم یاهریسم مامت عمج قیرط زا هدمآ تسد هب میقتسمریغ اتب بیارض
 هتسباو ریغتم هب ندیسر ات ار ریسم ره یاتب بیارض ،میقتسمریغ تارثا هبساحم یارب عقاو رد .دشابیم هتسباو ریغتم هب
 نیاربانب ،دراذگب رثا هتسباو ریغتم رب ددعتم یاهریسم قیرط زا تسا نکمم یریغتم ره اجنآ زا .مینکیم عمج مه اب ار
 رگیدمه اب ار ریغتم ود نآ میقتسمریغ یاهریسم تارثا ،رگید ریغتم رب ریغتم کی میقتسمریغ تارثا لک هبساحم یارب

 عمج رگیدمه اب میقتسمریغ و میقتسم تارثا دیاب ،لک یلع تارثا ندروآ تسد هب یارب ،تیاهن رد .مینکیم عمج
 .دنوش
 ییارجا تاداهنشیپ و اهراکهار
 هراشا اهنآ هب ریز رد هک تسا هدش هئارا نیداینب یتاداهنشیپ جرک رهشنالک رد یرهش دنمشوه دشر هب یبایتسد تهج
 .تسا هدش
 ؛یبیکرت یربراک اب کالما یارب یلام تالیهست ندومن مهارف -

 ؛یبیکرت یربراک هعسوت زکارم هب یدوبان هب ور گرزب یاه هاگشورف و یراجت قطانم لیدبت -

 ؛تالحم یارب بسانم سایقم رد یبیکرت یربراک اب ییاهزاس و تخاس داجیا -

 ؛رادم هدایپ و یبیکرت یربراک هب یربراک کت زکارم لیدبت یارب ییاه تصرف داجیا -

 ؛مکارت رپ یاه ناکم رد زاب یاهاضف هب یسرتسد نیمضت -

 ؛نابایخ عون اب نامتخاس سایقم یراگزاس -

 ؛مکارت شیازفا قیرط زا انبریز حطس شیازفا -

 ؛اه طایح و اه هناخ یحارط قیرط زا یصوصخ میرح داجیا -

 ؛لزانم و لغاشم ،لقن و لمح زکارم یکیدزن رد مهم تامدخ زکرمت -

 میقتسمریغ تارثا لقتسم یاهریغتم
 تارثا
 میقتسم

 و میقتسم تارثا عومجم
 میقتسمریغ

6X: یعامتجا یداصتقا 

7X: ییاضف یدبلاک 

9X: یطیحم تسیز 

2X: یتخاسریز 

706.6 
396.6 

- 
729.2 

202.2 
026.2 
276.2 
921.2 

391.6 
227.6 
276.2 
023.2 
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 ؛اهور هدایپ یحارط یاهدرادناتسا زا هدافتسا -

 ؛دنشاب زبس یاهاضف و اه کراپ هدنهد طابترا اهور هدایپ -

 ار یروتوم ریغ لقن و لمح عاونا یارب ار ییاج هباج و ینمیا هک نامتخاس یحارط یاهدرادناتسا زا هدافتسا -
 ؛دنک نیمضت

 ؛اه نآ ظفح و هلحم و رهش رسارس رد یراک تخرد -

 ؛یراذگ هیامرس زکرمت و دوبهب یارب صاخ قطانم باختنا -

 ؛یعامتجا تالماعت یارب ییاه تصرف داجیا -

 ؛زاب یاضف زا تظافح یارب یا هقطنم یاهرازبا زا هدافتسا -
 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و یرهش) یزیر همانرب یروئت کی هک دشاب یم رهش دنمشوه دشر ،یزورما عماوج رد یرهش رادیاپ هعسوت هنوگ
 زکرم رد دشر رب روظنم نیدب و دراد دیکات رهش هدنکارپ شرتسگ زا یریگولج رب هک تسا لقن و لمح و (یا هقطنم
 و یور هدایپ لباق رهش یمومع لقن و لمح هب شیارگ اب ،هدرشف تروص هب یربراک صیصخت زا و دنک یم دیکات رهش
 تیامح نکسم یاه هنیزگ زا یفلتخم عاونا اب و طلتخم یربراک اب هعسوت لماش ،یراوس هخرچود یارب بسانم
 یدرکیور اب و دیدج ییارگ رهش و رادیاپ هعسوت دننام ییاه شبنج و اه هیرظن هیاپ رب دنمشوه دشر هیرظن .دنک یم

 اب هن و فطعنم و یلک یاهدربهار تروص هب ار دوخ لوصا ات تسا هدومن شالت یزیر همانرب هاگدید زا دیدج
 تسد ییایفارغج فلتخم طاقن رد هدنکارپ لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح هب ات دیامن حرطم قیقد تایئزج
 یترابع هب و اهراکهار ،هلئسم هب شرگن هویش و هاگدید نیا ذاختا اب ناوتب هک دنتسه یا هنوگ هب اهدربهار نیا .دبای

 .دماجنایب اهرهش رد هدنکارپ دشر لکشم عفر و لیدعت هب هک دومن ارجا سپس و حرطم ار ییاه تسایس
 و لماوع فده نیا یریگ لکش تهج هک ،تسا نامز و اضف ندرک رت کیدزن رهش تیریدم و ایفارغج فادها زا یکی
 و روظنم نیدب .دشاب یم یرهش دنمشوه دشر داجیا اه شور نیا زا یکی هک دنشاب لیخد دنناوت یم یفلتخم یاهرایعم
 رهشنالک رد دنمشوه تیریدم و دشر یزاسرتسب و یجنس ناکما رضاح شهوژپ زا فده ،قیقحت تیمها هب هجوت اب
 هک هنوگ نیدب .تسا هدش هدافتسا ینادیم شیامیپ و یلیلحت – یفیصوت شور زا روظنم نیدب هک دشاب یم جرک
 عمج ینادیم تاعلاطم قیرط زا اه هداد سپس تفرگ تروص یا هناخباتک تاعلاطم قیرط زا ادتبا هیلوا یاه یسررب
 و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یسررب نامه ای) S.W.O.T لدم قیرط زا لیلحت و هیزجت شور .دیدرگ یروآ
 هک لماع 1 توق طاقن ثحب رد هک دشابیم جرک رهشنالک رد دنمشوه رهش هعسوت یجنس ناکما تهج (اهدیدهت
 رد لماع 3 فعض طاقن شخب رد ،دش ییاسانش دنشاب یم جرک رهشنالک رد یرهش دنمشوه دشر یاه هنیمز نیرت مهم
 لماع 2 و تصرف طاقن ثحب رد صخاش 2 نینچمه .تفرگ رارق یسررب دروم جرک یرهش دنمشوه دشر هعسوت هار
 رب رثؤم هناگ 2 یاهریغتم تارثا نازیم یسررب تهج ریسم لیلحت لدم زا زین همادا رد .دش ییاسانش اهدیدهت شخب رد
 .دش هدافتسا (یتخاسریز و یطیحم تسیز ،ییاضف – یدبلاک ،یعامتجا -یداصتقا) یرهش دنمشوه دشر
 .دشابیم ینیبشیپ لباق %60 حطس ات هتسباو ریغتم یور رب لقتسم یاهریغتم یراذگارثا نازیم هک دهد یم ناشن جیاتن
 طوبرم یاههفلوم نیب رد و هداد ناشن ار یراد ینعم دصرد 03 حطس ات هتسباو و لقتسم یاهرییغتم نیب یراد ینعم و
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1 اتب بیرض اب یتخاسریز یاههفلوم ،یرهش دنمشوه دشر هب  یاراد 202/2 اتب بیرض اب یعامتجا یداصتقا و 92/2
 و ینویسرگر تابساحم نینچمه .دناهدوب هعلاطم دروم هدودحم رد یرهش دنمشوه دشر رب یراذگریثات نیرتشیب

 .دشابیم هلحم رد دارفا ریاس اب اهنآ طابترا نازیم و هلحم رد دارفا هب دامتعا یراذگرثا نازیم هدنهد ناشن اتب بیرض

 هنیمز رد فعض طاقن نیرتشیب و یطیحم تسیز و یدبلاک هنیمز رد توق طاقن نیرتشیب هک تفگ ناوت یم نایاپ رد
 یالاب رایسب یراذگریثأت هدنهد ناشن ریسم لیلحت زا هدمآ تسد هب Beta بیارض دشاب یم اه تخاسریز هب یسرتسد
 .دشاب یم جرک رهشنالک رد یرهش دنمشوه دشر یزاس هنیمز رب یعامتجا یداصتقا دعب
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