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  هدیکچ
 تینما نیمأت ترورض و دنورا دازآ هقطنم کیتیلوپوئژ تیعقوم .دوب دنورا دازآ هقطنم رد ِیرگشدرگ رب تسایس ریثأت لیلحت رضاح شهوژپ
 هب یبایتسد ِیاتسار رد نیزگیاج ِیاهدمآرد هب هژیو هجوت و ،ییوس زا سراف جیلخ ساسح هقطنم رد یماظن ریغ ریبادت قیرط زا ِیا هقطنم
 ار ِیرگشدرگ هعسوتریظن ییاه تیلاعف هیاپرب دنورا لثم ِیراجت دازآ قطانم هعسوت ،رگید ِیوس زا تفن نودب و یتمواقم داصتقا فادها
 شهوژپ رد اتسار نیا رد :شهوژپ شور .تسا هتخاس ِیرورض دراد هنیمز نیا رد یکیتلپوئژ قمعرظن زا هک ِیراشرس ِیاه تیلباق ساسارب

 یتادیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن نیرتمهم SWOT کینکت زا ِیریگ هرهب نمض ،ینادیم -یشیامیپ ِیاه تفایهر زا هدافتسا اب رضاح
 تهج ساسا نیا رب .تسا هتفرگ رارق ِیواکاو و لیلحت دروم ؛دشاب راذگرثا هقطنم ِیرگشدرگ هعسوت رب یسایس رظنم زا دناوت یم هک
 اب لاوس 70دادعت ،یترکیل فیط بلاق رد همانشسرپ نیودت زا هدافتسا اب هقطنم ِیرگشدرگ رب رثوم لماوع تیولوا نازیم نییعت و ییاسانش
 .دیدرگ دنمفده و حالصا یلحم ناریدم و ناسانشراک زا یجنسرظن اب و یحارط یتینما و یسایس ،ِیداصتقا ،یعیبط ،ِیدبلاک درکیور
 و ِیرگشدرگ نانکراک زا رفن 50و هقطنم یموب رفن 70 ،رگشدرگرفن85 ،ِیرگشدرگ ناسانشراکو دیتاسارفن70)رفن770نبی اه همانشسرپ
 هعسوت ِیاهیژتارتسا و اهدربهار نیودت هنیمز رد یباختنا درکیور هک داد ناشن لصاح جیاتن .دیدرگ لیمکت و عیزوت (یترفاسم ِیاه سناژآ
 زا هدافتسا نآ فده هک دشاب یم(WO)ِیرگنزاب ِیاهیژتارتسا ای هنیشیب -هنیمک درکیور ،یسایس رظنم زا دنورا دازآ هقطنم ِیرگشدرگ
 .دشاب یم ور هب ور نآ اب ِیرگشدرگ ِیزیر همانربرد هیحان نیا هک تسا ییاه فعض ِیاقترا و تیوقت تهج ینوریب ِیاه تیلباق و اه تصرف

 
 SWOT کینکت– ِیداصتقا هعسوت-ِیرگشدرگ -تسایس-دنورا دازآ هقطنم :یدیلک تاملک

                                                                 
 hojat_59_m@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1
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 همدقم
 تسا هتفرگ رارق یدایز هجوت دروم ریخا یاه لاس رد رثؤم رایسب و هدمع یداصتقا لماع کی ناونع هب یرگشدرگ تعنص
 و هدمآ لمع هب یریگولج یرگشدرگ نایرج شهاک رد رثؤم لماوع زا ناکمالا يتح هک دوش يم يعس تلع نیا هب و
 .(Nastaran and Rezaei Shahabi, 2009: 1 ) ددرگ مهارف یرگشدرگ تعنص شرتسگ و دشر تهج مزال تاناکما
 ىاه ىگژیو نینچمه و ىداصتقا و يگنهرف ،ىسایس ی هتفاب مهردو هدیچیپ لماوعزا رثأتم ،یا هعماجرهرد یرگشدرگ
 یاه يگژیو هب ،هصرع نیا رد یراذگ تسایس يلصا یاه هیاپ و دنک ىم دوخ بوذجم ار نارگید هک تسا يیایفارغج
 .ددرگ يمرب یروشکره یداصتقاو يعامتجا ،يگنهرف ،يخیرات
 .تسا لماوع نیا هب هجوت ،یرگشدرگ نالک ىاه تسایس نیودتو ىحارط دنیارف رد اه تلود يساسا یاه تیلاعف زا ىکی
 میمصتردریدم کی یاهدربهار و امنهار ،راکو بسکرد" :تسا هدمآ یرگشدرگ فراعملاۀریادرد یراذگ تسایس دروم رد
 نیا هب(همکاح تئیهروظنم)تلود نتفرگرظن رد اب نیققحم ًالامومع ،یرگشدرگ تاعلاطمرد ،درب يم راک هب شیاه یریگ
 ،یرگشدرگ یراذگ تسایس درومرد هچرگا ،هوالع هب ؛دوش يم لماش ار يمومع تسایس زا يئزج و دنزادرپ يم بلطم
 "دنهدن ای دنهد ماجنا هک دنریگ يم میمصت اه تلود هچنآ تفگ ناوتب دیاش ؛درادن دوجو يلومش ناهج فیرعت چیه

 .(Veisi, 2017: 96) .(یرگشدرگ لابقرد)

 یاهدنیارف و هدش هنیداهن لوصا ،تردق ،یژولوئدیاو اه شزرا ،يسایس طیحم لوصحم ،اه یراذگ تسایس عقاو رد اما
 لیخد یراذگ تسایس دنیارفرد یرایسب ریذپریثأتو راذگریثأت لماوع و اهورین هک تسا نآ تلع .دنتسه یریگ میمصت
 Zargham Borujeni) تردق و اه باختنا ،تارظن ،اه تشادربو تاکاردا ،نیناوق ،اهداهن ،مهمو رثؤم ؛دارفا ًالالثم ؛دنتسه

and Bazrafshan, 2016:57) . 

 هتشذگزا یرگشدرگ تعنص ينیوکت تیهام کرد مزلتسم ،یرگشدرگ يعامتجاو يطیحم ،یداصتقا عفانم هب يبایتسد
 تعنص نیا ی هدنیآ یارب یرکف یاهدنور نتشادرظنرد ينونک تیعضو یارب نکمم تامیمصت نیرتهب ذاختا ،زورماات
 لباقریغ يترورض یرگشدرگ تعنص یرگن هدنیآو تیریدم یارب صخشم یاهدومنهر و اه همانرب نیودت ،لاحره هب .تسا
 ,.Edgel Sar et al) ددنویپب عوقو هب دارم قفورب يقافتا تروص هب زیچ همه میشاب راودیما هکنیارگم ؛تسا بانتجا

2013:26). 

 تیمها زا زورما شخبرثاو دمآراک یراذگ تسایسو یزیر همانرب،هدنیآرد یرگشدرگ تعنص یرادیاپ یارب رگید ترابع هب
 ار یرگشدرگ تعنصروهظ لاحرد یاهدنور دیابن عفنیذ رگیدو یزیر همانربنایدصتم ،ناراذگتسایس .تسارادروخرب یا هژیو
 ندش دنم هرهب تیاهنردو تعنص نیا تالوصحم تیفیک یاقتراو مظنم دشر هبرجنم هکار يتامادقاو دننک يیاسانش
 .دنهدرارق دوخراکروتسدرد ،دوش يم يلحم ۀعماجو نارگشدرگ

 يیایفارغج یاه يگژیو نینچمه و یداصتقا ،يگنهرف ،يسایس ۀتفاب مهردو هدیچیپ لماوعزارثأتم یا هعماجره یرگشدرگ
 ،يگنهرف ،يخیرات یاه يگژیو هب هصرع نیارد یراذگتسایس يلصا یاه هیاپ .دنک يم دوخ بوذجم ار نآ رگید هک تسا
 .(Saedi et al., 2012, p. 34) ددرگ يم رب یروشکره یداصتقاو يعامتجا
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 داجیا ،يجراخ یاهیراذگ هیامرس بذج ،يلم داصتقا هعسوت نوچ يفادها هب يبایتسد یاتسار رد اهروشک زا یرایسب
 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت ور نیا زا .دنا هدومن دازآ قطانم سیسأت هب مادقا یا هقطنم هعسوت و دمآرد شیازفا ،لاغتشا
 دروم شیپ زا شیب ،قطانم نیا رد یداصتقا قنور نینچمه و یزرا یاهدمآرد بسک رد عونت داجیا روظنم هب دازآ قطانم رد
 ،روشک داصتقا رادیاپ دشر رب نآریثات)یداصتقا یاه هزوحرد یرگشدرگ تعنص یاهدمایپ هب هجوت.دریگ يم رارق هجوت
 و گنهرف اب رگشدرگ یزاسانشآ)يگنهرفو يعامتجا ،(... و تلود یاهدمآرد شیازفاو لاغتشا داجیارد نآ یدنمناوت
 ،(...و يگنهرف یاه هبذاج ظفح ،روشک يموب یاه تنسواهرنه ءایحا ،يلم رورغ شیازفا ،لاح و هتشذگرد ناریا یاه شزرا
 هتفای شیازفارایسب يناهج حطسرد (... و يناتسابو يخیرات قطانم ظفح ،يعیبط یاه هبذاج ظفح هب کمک )يطیحم تسیز
 و يجراخ یراذگ هیامرس بذج ،يیازلاغتشا ،تارداص شیازفا تهج رد يیاه تیلباق نتشاد اب یراجت دازآ قطانم .تسا

 ،يسایس ،یداصتقا راتخاس نینچمه و دننک افیا روشک داصتقا رد يمهم شقن دنناوت يم يجراخ و يلخاد نارگشدرگ بذج
 رد یرگشدرگ ور نیا زا .دیامن ایهم یرگشدرگ هعسوت یارب ار يبسانم رتسب دناوت يم اهنآ رب مکاح نیناوق و يعامتجا
 يترابع هب .دنک يم افیا قطانم نیا یاه تیلباق اب بسانتم تامیمصت ذاختا و یزیر همانربهوحن رد ار يمهم شقن دازآ قطانم
 رد یراذگ هیامرس اما تسا هتفرگ لکش یداصتقا یاه هفلوم ساسا رب قطانم نیا شیادیپ يلصا و يیادتبا تیهام دنچ ره
 تسا رادروخرب يصاخ تیمها زا یرگشدرگ هعسوت روظنم هب یا هقطنم هوقلاب یاهناوت زا هدافتسا و اه تخاس ریز

(Zarghami Borujeni and Shalbafian, 2012, p. 115). 
 ،يلمع و يملع هنانیب عقاو و نامأوت تیریدم ساسا رب دیاب دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تسایس هک اجنآ زا

 هب یرگشدرگ هعسوت رب تسایس ریثات شهوژپ نیا رد ؛دشاب نیمزرس شیامآ و رادیاپ هعسوت لوصا و يطیحم یرگن عماج
  .دریگ يم رارق يسررب درومراذگریثأت و مهم لماوع زا يکیناونع
 و اه بیسآ یاراد دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ تیریدم یوگلا ایآ هک تسا لیاسم نیا يسررب يپ رد ،رضاح قیقحت

 دازآ هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت اب (هیاسمه یاهروشک)یا هقطنم دعب رد يسایس هطبار شرتسگ نیب ایآ.تسا يیاه شلاچ
 ناراذگ تسایس و يسایس تامیمصتزارثاتم دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ شرتسگ و هعسوتایآ ؟دراد دوجو هطبار دنورا
 تعنص رب یرتشیبریثات اهدیدهت و اه تصرف زا معا ينوریب لماوع ،ينرود و ينوریب لماوع نیب ایآ ؟تسا يلحم و يلم
 تسایس نیب ایآ؟دشاب يم یرگشدرگ هعسوت یارب يعنام ناونع هب ناریدمو نالوئسم هجوت مدع ایآ؟دراد یرگشدرگ
 یاه ناگرا و يتلود یاه شخب هژیو هجوت ایآ؟دراد دوجو یرادانعم هطبار دنورا دازآ هقطنم یداصتقا دشر و یرگشدرگ
 نیا ؟دشاب يم دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاتساررد اه تسایس و اهدربهارزا قطانم هنوگنیا تیریدم رد لیخد
 شور قیقحت نیا رد .دشاب يم يعطقم ينامز ظاحل زا و یدربراک تیهام اب يگتسبمه عون زا يشیامیپ-يفیصوت ،قیقحت
 عمج شور .داد رارق ينادیم یاه قیقحت هرمز رد ناوت يم ار نآ اذل ،تسا هدش هدافتسا تاعالطا یروآ درگ تهج يشیامیپ
 .دشاب يم هبحاصم و همانشسرپ تاعالطا یروآدرگ رازبا .دشاب يم ينادیم و یا هناخباتک تاعلاطم تروص هب تاعالطا یروآ
 یریگ هزادنا حطس هب هجوت اب و تفرگ دهاوخ تروص يطابنتسا و يفیصوت حطس ود رد تاعالطا لیلحت و هیزجت شور
 .دوش يم هدافتسا کیرتماراپ یرامآ یاه نومزآ زا اه هداد عیزوت و اه هداد
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 یرظن بوچراچ
 یانعم هب turn نیتال تغل رد هشیر هک هدش ذخا نتشگ یانعم هبtour هملک زا مسیروت ای تحایس ،یرگشدرگ :یرگشدرگ
 هار يسیلگنا هب تیاهن رد و هسنارف و يیایناپسا هب ينانوی زا هک دراد شخر و دصقم و أدبم نیب تشگرب و تفر ،ندز رود

 لحم زا ریغ يناکم رد دوخ تغارف تماقا زا يتدم یرایتخا ندنارذگ زا تسا ترابع یرگشدرگ . Douglas,2011) ( هتفای
 یرگشدرگ تذل زا یرادرب هرهب دصق هب يمیاد تنوکس
  :دوش ىم وگزاب اهنآ زا ىدادعت هک ،هدرک هئارا تسایس زا ىفلتخم فیراعت ىسایس ىاهگنهرف :تسایس
  .تسا نآ تاقلعتم و نآ هرادا ،رهش هب طوبرم هچنآ ىانعم هب تسایس -
 .(Sadr Mousavi& Dakhili, 2003: 130) تسا ىناسنا عماوج رب تموکح نف ،تسایس -

 ملع» عوضوم ناونع هب هک تسا ىعامتجا هدیدپ کی « تسایس» هملک زا روظنم ىهاگ ،ىسایس حالطصا رد نیاربانب 
 هب هدربمان هژاو زین ىهاگ .دریگ ىم رارق ملع نآ ىسررب و قیقحت ىساسا هتسه و ىلصا روحم و دوش ىم حرطم « تسایس
 .دریگ ىم رارق رظن دروم ىناسنا مولع ىاه هتشر رگید رانک رد هتشر کی ناونع هب « تسایس ملع» ىنعم
 ناونع هب تسا تسایس فیرعت اهنآ فده و هدرک هیکت نآ ىحالطصا موهفم نیتسخن ىور « تسایس» فیراعت زا لوا هورگ
 .ىصصخت هتشر کی ىلصا روحم و ملع کی عوضوم ناونع هب و ىسررب و قیقحت لباق ىعامتجا هدیدپ کی
 ریاس نیب رد هک تسا ىصصخت هتشر کی « تسایس» زا ناشروظنم و دنراد رظن رد ار تسایس ملع ،فیراعت زا مود هورگ 
 ;دراد ار دوخ صاخ هاگیاج ىناسنا مولع هیقب و عامتجالا ملع ،قوقح ملع ،داصتقا ملع رانک رد و ىصصخت ىاه هتشر
 .(Veisi, 2017)دنتسه ىدربراک نینچ ىاراد شیب و مک زین ...و قوقح ،داصتقا ;ریظن ىرگید ىاه هژاو هکنانچ

 هک دنتسه يلام و يلوپ ،يیارجا ،ينف ،ينوناق ریبادت و اهرایعم زا یا هعومجم تروص هب اه تسایس یرگشدرگ ثحب رد 
  .دنک يم مهارف همانرب یاه فده ققحت تهج ار مزال تالیهست و تابجوم اهنآ ذاختا

 ،امنهار طوطخ ،تاررقم و نیناوق زا یا هعومجم» :درک فیرعت هنوگ نیا ناوت يم ار یرگشدرگ تسایس :یرگشدرگ تسایس
 یدرف تامیمصت رب هک دنتسه يبوچراچ هدنهد لکش هک اه یژتارتسا نینچمه و یا هــــعسوت و یروتسد ،يجیورت فادها

 ماجنا نآ ساسارب دصقم کی لخاد رد هنازور یاه تیلاعف و هدوب راذگریثات میقتسم تروص هب یرگشدرگ هعسوت يعمج و
 .دوش يم
 يفنم تاریثات نامزمه روط هب و هدناسر رثکادح هب ار ناعفن یذ یایازم هک تسا يطیحم داجیا یرگشدرگ تسایس زا فده
 هک تسا ناعفن یذ یاه هتساوخ نیمات روظنم هب لوا مدق رد دصقم کی طسوت نارگشدرگ زا ينابزیم .دناسرب لقادح هب ار
 .تسا دمآرد و لاغتشا اهنآ عفانم نیرت موسرم هک ؛دریگ يمربرد اهنآ یارب ار يعامتجا و یداصتقا عفانم زا یا هدرتسگ فیط
 هب یرگشدرگ تسایس .دهد يم ار هقطنم تیفیک زا ندرب تذل و دصقم رد تماقا هزاجا ناعفن یذ هب دمآرد و لاغتشا نیا
 و رثکادح زین ناعفن یذ عفانم هک يقیرط هب ؛دوش لقادح نارگشدرگ ينابزیم طبترم جیاتن و اه هنیزه هک تسا نآ لابند
 نارگشدرگ هب تیفیک اب تایبرجت هئارا لابند هب یرگشدرگ تسایس هک تفگ ناوت يم هجیتن رد .دوش نیمضت دصقم تیقفوم
 زین يگنهرف و يعامتجا ،يطیحم يگچراپکی رظن زا دصقم و هدش عفتنم نآ یایازم زا زین ناعفن یذ هک يتروص هب ؛تسا
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 دنشاب اه نامزاس و دارفا زا یا هدرتسگ فیط زا لکشتم دصقم کی ناعفن یذ هک درک لابقتسا تیعقاو نیا زا دیاب .دنیبن بیسآ
 .دنتسه دصقم زا جراخ زین يخرب و نانکاس زا اهنآ زا يخرب هک

Veisi (2017) هک تفای و هدومن يسررب ار ناریا يمالسا یروهمج يتسدالاب نیناوق رد یرگشدرگ تعنص یراذگ تسایس 
 و يیازدمآرد نیرتشیب ،ریخا ۀهد کی زا شیب رد هک تسا يناهج داصتقا یاهشخب نیرتمهم زا يکی یرگشدرگ تعنص
 و يسایس ،يعامتجا ،يگنهرف راثآ ،یداصتقا یاهتیزم رب هوالع .تسا هتشاد ناهج فلتخم عیانص نایم رد ار يیاز لاغتشا
 دوخ روشک رد تعنص نیا زا یریگ هرهب لابند هب ناهج رد اهتموکح يمامت ًالابیرقت تسا هدش ثعاب یرگشدرگ يتینما
 تعنص هعسوت یارب یا هداعلا قوف دادعتسا ،يعیبط و يگنهرف عونتم یاه هبذاج اب ناریا روانهپ روشک ،نایم نیا رد .دنشاب
 هعسوت و یرادرب هرهب لابند هب هک تسا يیاهروشک نیتسخن ءزج قرش ناهج و هنایمرواخ ۀقطنم رد ناریا .دراد یرگشدرگ
 زورما هب ات اما تسا هدرک یزیرهمانرب و یزاسداهن ،یراذگ نوناق ،یراذگ تسایس روظنم نیدب و هدوب یرگشدرگ تعنص
 تالوحت اب بسانتم و هدوب تسایس داهن زا رثأتم زیچ ره زا شیب ناریا رد یرگشدرگ تعنص .تسا هتشادن ينادنچ قیفوت

 یرتشیب دومن ،ناریا يمالسا بالقنا زا سپ هرود رد هلئسم نیا .تسا هتشاذگ رس تشپ ار یدایز یاه بیشن و زارف يسایس
 هجوت دروم رتمک یرگشدرگ هلوقم هک دهد يم ناشن ناریا يتسدالاب و يیانبریز نیناوق و دانسا يسررب تسا هتشاد
 هدش لرتنک و هنایارگلیلقت هاگن اب هار نیا رد نانآ و تسا هدوب ناریا يمالسا یروهمج نالک نازیرهمانرب و ناراذگ تسایس
 .دنا هداد رارق هجوت دروم يگنهرف شرگن اب ار یرگشدرگ زا يکچوک دعب اهنت

 Rezaghizadeh (2017) نومزآ زا هدافتسا اب یداصتقا دشر و یرباربان ،رقف ثلثم رب یرگشدرگ ریثاتيسررب رد 
 رد قوف یاهریغتم نیب دوجوم هطبار هنیمز رد هتفای میمعت یاهرواتشگ شور یریگراکب اب (GMM) رد دوجوم یاهیروئت
 ار ناریا رد یداصتقا دشر یاهزادنا مشچ ،GDPدوش يم هنارس یرگشدرگ هک تفای 1391 ات 1291ينامز هرود يط ناریا
 شهاک ثعاب ناریا رد یرگشدرگ هعسوت هک تفگ ناوت يم نینچمه هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دشخب يم دوبهب
 هعسوت هک دهد يم ناشن رقف رب یرگشدرگ میقتسمریغ و میقتسم تاریثأت يسررب رگید یوس زا .دوش يم یرباربان
 .دوش رقف شهاک ثعاب دناوت يم ناریا رد یرگشدرگ

Fatahi(2018) رد يساسا شلاچ و هلاسم 11دنورا دازآ هقطنم رد یرادیاپ يسانش هلاسم ناونع اب دوخ شهوژپ رد 
 هقطنم نیا یرادیاپ رب عومجم رد هک دومن يیاسانش ار يتیریدم و يتسیز طیحم ،يسایس ،یداصتقا نوگانوگ یاه هزوح
 ،روشک کیژتارتسا هقطنم نیا یرادیاپ رب برخم یراذگرثا نمض دنناوت يم اهنآ هب هجوت مدع تروص رد و هدوب راذگرثا
 نیا یرادیاپ اه شلاچ نیا زا يخرب .دننک هجاوم تسکش اب روشک دازآ قطانم ریاس دننامه ار هقطنم نیا سیسات هبرجت
 کی هلزنم هب هقطنم یرادیاپ رب دنناوت يم اهنت هن ،اه شلاچ زا رگید يخرب اما دنهد يم رارق ریثات تحت ار یداصتقا دازآ هقطنم
 تحت تدش هب ار نادابآ و رهشمرخ ناتسرهش ود يتسیز طیحم یرادیاپ دنناوت يم هکلب دنشاب راذگرثا یراجت دازآ هقطنم
 .دننک وربور یدج يتارطاخم اب ار اهنآ یرادیاپ و هداد رارق ریثات

 Mahmoudi& Derakhshan (2018)یرگشدرگ هنومن هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت کیژتارتسا یزیر همانربهب يشهوژپ رد 
 زا ناشنا یرگشدرگ هنومن هقطنم رد یرگشدرگ یزیر همانربیاهدربهار تخانش یارب .دنتخادرپ ناتسزوخ ناتسا رد ناشنا
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 -يیایفارغج رایعم 6 رظنم زا اهدیدهت و تصرف ،توق ،فعض طاقن تخانش .تسا هدش هدافتسا SWOT لیلحت يمک لدم
 .تسا هتفرگرارق لیلحت دروم یرگشدرگ و يتخاسریز -یدبلاک ،یداصتقا ،يگنهرف -يعامتجا ،يطیحم تسیز ،يعیبط
 یاهدربهار یارجا هقطنم رد کیژتارتسا یزیر همانربلوا تیولوا داد ناشن يجراخ و يلخاد لماوع يمک يبایزرا جیاتن
 و (WT) رگن نالک تیریدم یاهدربهار دعب هلحرم رد ،(ST) يلرتنک تیریدم یاهدربهار نآ زا دعب .تسا (SO) یا هعسوت
 یارب هدش نییعت تیولوا قباطم .دریگ رارق دیاب هجوتدروم هقطنم رد (WO) يتخاسریز تیریدم یاهدربهار تیاهنرد
 یرگشدرگ ،ناتسهوک و لگنج یرگشدرگ هعسوت و يبای لیسناتپ ،هقطنم رد يیارجا یاهراکهار نیرت مهم ،اه یژتارتسا

 .تسا نارگشدرگ تیریدم و لرتنک و يعیبط عبانم زا ایوپ تنایص مود تیولوا رد و تسا يیاتسور و يبآ -يلحاس
Patolia and Stevia (2020) اپورا هیداحتا رد يیایرد یرگشدرگ اب طبترم یاه هویش و اه تسایس يسررب هب يشهوژپ رد 

 يیایرد و يبآ داصتقا هنیمز رد نینچمه و يلحاس و يیایرد یرگشدرگ هنیمز رد اهنآ بوچراچ نتفرگ رظن رد اب لاغترپ و
 يیاهنآ دننام ،دراد دوجو ناتسبرص و يساورک رد يیایرد یرگشدرگ تعنص رد هک یروحم شقن لیلد هب دیاش .دنتخادرپ
 زا یریگ هرهب اب هک دراد لیامت یدرگ ناهج زا عون نیا دروم رد تایبدا رتشیب ،دنا هدش عقاو کیتایردآ یایرد یایرد رد هک
 و ينف تامازلا دیاب داد ناشن جیاتن .دنک ذاختا ار دنمدوس یدرکیور ،دنک يم مهارف ار نآ هعسوت ناکما هک يلماوع
 یرگشدرگ یداصتقا طابترا ،نآ یداصتقا هوقلاب دیاوف ،نیعم دصقم کی رد يیایرد یرگشدرگ عورش یارب يتخاسریز
  .دوش هتفرگ رظن رد دیاب يیایرد یرگشدرگ دصقم هعسوت ماگنه هک یزیر همانربیاهشور ای ،يیایرد
 شهوژپ یاه هتفای

 و هاگشناد یرهش تیریدم و ایفارغج دیتاسا و یرهش تیریدم ناگربخ و ناسانشراک هیلک لماش ،قیقحت نیا یرامآ هعماج
 رفن 111 نیب صوصخم همانشسرپ ناگربخ و ناسانشراک یارب .دشاب يم دنورا دازآ هقطنم نارگشدرگ و نادنورهش یرگید
 و دش عیزوت یرهش تیریدم و ایفارغج هتشر دیتاسا نینچمه ورهش یاروش و یرادرهش رد يیارجا ناریدم و ناسانشراک زا
 شهوژپ يناکمورملق .تفرگ رارق یرامآ لیلحت و هیزجت ماجنا یانبم و دش هداد تشگرب حیحص همانشسرپ 12 تیاهن رد
 رد ای ردنب کی لخاد هدودحم رد ًالابلاغ هک تسا ينیعم ورملق ،یراجت دازآ هقطنم .دشاب يم دنورا دازآ هقطنم رضاح
 نودب ناوت يم ار اهالاک هچنانچ .تسا هدش هتخانش زاجم ناهج طاقن ریاس اب دازآ تراجت نآ رد و هتفرگ رارق نآ ترواجم
 هریخذ رابنا رد يتدم یارب ار اه نآ و دومن دراو قطانم نیا هب ای درک رداص قطانم نیا زا يکرمگ ضراوع و قوقح تخادرپ
 ضرع هقیقد 11 و هجرد 19 يیایفارغج لوط هب يتاصتخم هکبش رد .درک رداص ًالاددجم و یدنب هتسب موزل تروص رد و
 يقرش  لوط هقیقد 31 و هجرد 14 ات يقرش لوط هقیقد 1 و هجرد 14 يلامش ضرع هقیقد 19 و هجرد 19 هلصاف ات يلامش
 دازآ هقطنم .تسا هتفرگ رارق يیایفارغج ضرع 41 و يیایفارغج لوط 11 هلصاف رد عومجمرد هقطنم نیا .تسا هتفرگ رارق
 (ونیم هریزج)رهشونیم و رهشمرخ ،نادابآ یاهرهش لماش سراف جیلخ يبرغ لامش رد راتکه 11419 تحاسم اب دنورا
 و قارع یاهروشک اب یراوجمه رد هقطنم نیا .تسا عقاو نوراک و دور دنورا هناخدور ود يقالت لحم رد هک دشاب يم
 رادروخرب یا هژیو تیمها زا يیاوه و يیایرد ،يلیر ،یا هداج لقنولمح لیبق زا يتیفرظ نتشاد اب هک دشاب يم تیوک
 .(4391 ،دنورا دازآ هقطنم نامزاس)تسا
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 ناریا روشک رد دنورا دازآ هقطنم تیعقوم1 هرامش لکش

 
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ناتسزوخ ناتسا رد دنورا دازآ هقطنم تیعقوم 2 هرامش لکش
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 روحم ار يتکراشم يبایشزرا یاهشور ،دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوت رب تسایس شقن يسررب تهج قیقحت نیا
 SWOT يتکراشم يبایشزرا کینکت زا هربخ ناسانشراک تارظن زا یریگ هرهب نمض و تسا هداد رارق دوخ شهوژپ يلصا
 و دربراک هنیمز رد هورگ ای نامزاس کی یراج تیعقوم لیلحت یارب یدیفم رایسب يبایزرا ،کینکت نیا .تسا هدرک هدافتسا
 و اهتصرف هکلب ينونک زادنامشچ اهنت هن و دهد يم هئارا اهدمایپ و يباختنا یاه هنیزگ ،تامیمصت ذاختا ،یروآون هعسوت
 .دراد يم ظوحلم زین ار يتآ تادیدهت
 ؟دشاب يم هچ دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تهج دوجوم تادیدهت و فعض طاقن نیرتمهم -
 ؟دنمادک دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تهج دوجوم یاهتصرف و توق طاقن نیرتمهم -
 زا ،دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تهج يباختنا یاهیژتارتسا عون و هنیزگ دروم رد تالاوس هب يیوگخساپ تهج
 تسا هدش هدافتسا دشاب يم کیژتارتسا یزیرهمانرب و تیریدم رد دوجوم یاهلدم نیرتیدربهار زا يکی هکSWOTکینکت

 تادیدهتو تصرف ،فعض ،توق طاقن سیرتام لیکشت زا هدافتسا یاهشور نیرترثوم زا يکیSWOT کینکت.(1)لودج
 يمامت شقن هک تسا یزیر همانربیارب هقطنم کی رد فلتخم طیارش ينوریب و ينورد تارثا و لماوع دروخرب زا لصاح
 باختنا یارب يیانبم لماوع نیا قیفلت و بیکرت .دهد يم رارق يسررب و ثحب دروم هچراپکی نرو اب ار رثوم لماوع
 .دشاب يم (عونت و یرگنزاب ،يمجاهت ،يعفادت)هناگراهچ یاه هنیزگ نایم زا يباختنا یویرانس

 کینکت قیرط زا نکمم یاهدربهار جارختسا سیرتام(1 لودج
 ينورد طیارش
 
 ينوریب طیارش

 ( W) فعض طاقن هنیمز ( S) توق طاقن هنیمز
 1-  1- 

 ( SO) ( O) اهتصرف هنیمز
 رثکادح -رثکادح -1
 .دوش يم هیصوت یا هعسوت یاه یژتارتسا -1

(WO ) 
 رثکادح -لقادح -1

 يم هیصوت يتظافح -يمیمرت یاه یژتارتسا-1
 .دوش

 1- ........ 
1... ........ 

 ( ST) ( T) تادیدهت هنیمز
 لقادح -رثکادح -1
 يهدناماس و یا هعسوت یاه یژتارتسا -1
 .دوش يم هیصوت

(WT ) 
 لقادح -لقادح -1

 یرییغت و يتظافح ،يمیمرت یاه یژتارتسا -1
 .دوش يم هیصوت

 1-. .......... 
1- . ........... 

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رد همانشسرپ نیودت زا هدافتسا اب هقطنم یرگشدرگ رب رثوم لماوع تیولوا نازیم نییعت و يیاسانش تهج ساسا نیا رب
 زا يجنسرظن اب و يحارط يتینما و يسایس ،یداصتقا ،يعیبط ،یدبلاک درکیور اب لاوس 14دادعت ،يترکیل فیط بلاق
 ،یرگشدرگ ناسانشراکو دیتاسارفن19)رفن111نبی اه همانشسرپ .دیدرگ دنمفده و حالصا يلحم ناریدم و ناسانشراک

 زا و دیدرگ لیمکت و عیزوت (يترفاسم یاهسناژآ و یرگشدرگ نانکراک زا رفن 24و هقطنم يموب رفن 14 ،رگشدرگرفن12
 نآ اب دنورا دازآ هقطنم هک يتادیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن لماوع زا کیره تیمها نازیم نییعت یارب اهنآ تارظن

 ،دیدهت)يلصا ناونع راهچ ساسا رب اه همانشسرپ زا لصاح زاین دروم تاعالطا همادا رد .دیدرگ هدافتسا ؛دنراد راکورس
 یژتارتسا ات تفرگ رارق رادومن یور لدم بلاق رد يجارختسا یاهنزو نیگنایم و یروآ عمج (تصرف و فعض ،توق
 .دیآ تسدب زاین دروم
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 دنورا دازآ هقطنم (توق طاقن) یلخاد سیرتام (2 لودج
 نزو عومجم (S)توق دک

 نیگنایم

 يبسن نزو

 يیاهن هرمن

S1 33/1 11/1 1/9 211 هنایمرواخ رد دنورا دازآ هقطنم يکیژتارتساوئژو يیایفارغج تیعقوم 
S2 66/1 11/1 9/9 361 ناریا دازآ قطانم نایم رد الاک عاونا هدننک رداص نیرتگرزب 
S3 34/1 21/1 9/9 261 هقطنم رد ناوارف نیریش بآ عبانم دوجو و يسرتسد 
S4 29/1 11/1 1/9 161 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت هب هدودحم حطس زا يعیسو شخب صاصتخا 
S5 111 1/9 111 هقطنم بآرپ و يمئاد یاهدور و نیریش بآ عبنم هب يسرتسد/

1 
19/1 

S6 11/1 61/1 2/9 111 دنورا دازآ هقطنم رد يتعنص یرگشدرگ یاه تیفرظ دوجو 
S7 941 1/9 131 يعیبط یرگشدرگ هعسوت و ونیم یابیز هریزج دوجو/

1 
61/1 

S8 191 4/9 111  تمالس نارگشدرگ یارب بسانم ينامرد یاه تخاسریز دوجو/
1 

11/1 

S9 411 6/9 111  لاس مود همین ردد هژیو هب يشزرو مسیروت ،يلحاس یرگشدرگ ،مسیروتوگا یاه تیلاعف اب بسانتم يندیدو ابیز یاه هبذاج دوجو/
1 

611/1 

S10 111 1/9 311 ينامدای یرگشدرگ یاه تخاسریز داجیا و يلیمحت گنج نارود زا ناوارف یاهراگدای دوجو/
1 

61/1 

 دنورا دازآ هقطنم (فعض طاقن)یلخاد سیرتام (3 لودج
 نزو عومجم (w)فعض دک

 نیگنایم

 يبسن نزو

 يیاهن هرمن

W1 طیحم يگدولآ و یزاگ و يتفن میظع یاه تیلاعف يگدولآ زا يشان هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تیدودحم 
  هقطنم رد تسیز

111 4/9 19/1 11/1 

W2 13/1 11/1 1/9 931 نارگشدرگ بذج شیازفا رد بسانم یاه تخاسریز نادقف 
W3 12/1 21/1 2/9 311 لاس لوصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت 
W4 19/1 11/1 1/9 131 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوتو تامودخ هئارا رد دمآراکو صصختم یورین دوبمک 
W5 21/1 11/1 6/9 111 یرگشدرگ یاه هنیمز صوصخ رد بسانم يتاعالطا هاگیاپ دوبن 
W6 31/1 921/1 6/9 111  هقطنم حطس رد یدربهار تامیمصت ذاختا هنیمز رد يئارگمه دوبن 
W7 91/1 691/1 1/9 111 هقطنم یرگشدرگ رد يصوصخ شخب قیوشتو تیامح تهج يتلود یاه تیامح فعض ای دوبمک 
W8 11/1 211/1 4/9 911 هقطنم رد یرگشدرگ یاه سناژآ دوبمک 
W9 61/1 111/1 1/9 111 نارگشدرگ تماقا تدم شهاک نآ عبت هب و لاس زا يمین رد اسرف تقاط و مرگ یاوه و بآ 

 دنورا دازآ هقطنم (تصرق طاقن)یجراخ سیرتام (4لودج
 نزو عومجم (O)تصرف دک

 نیگنایم

 يبسن نزو

 يیاهن هرمن

O1 21/1 11/1 3/9 131 اه نآ نارگشدرگ بذج تیلباق و تیوکو قارع هیاسمه یاهروشک هب يکیدزن 
O2 41/1 11/1 1/9 111  نادابآ يللملا نیب هاگدورفو یرسارس يلیر هکبش هب ناسآ يسرتسد 
O3 یاه تیلباق زا هدافتسا یارب اه نآ بسانم ناکما و سراف جیلخ يبونج هیشاح یاهروشک يسرتسد و مک هلصاف 

 دنورا یرگشدرگ
431 1/9 21/1 12/1 

O4 14/1 11/1 3/9 131 روشک قطانم ریاس رد درس لصف هب هجوت اب یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یارب لاس مود همین رد بسانممیلقا 
O5 19/1 111/1 1/9 211 یزرواشک یرگشدرگ داجیا لیسناتپو بوغرم یزرواشک 
O6 91/1 61/1 3/9 631 رواجم يجراخ ناگیاسمه نینکاس اب يگنهرف يکیدزن و يموق یاه تهباشم 
O7 61/1 941/1 1/9 131 دیرخ هقطنم هب یرگشدرگ یاهروت یزادنا هار ناکما و هچملش یزرم رازاب دوجو 
O8 11/1 191/1 1/9 111 يجراخ ناگیاسمه نادنورهش رد یرگشدرگ هب لیمو هزیگنا یاقترا 
O9 11/1 411/1 2/9 111 يیایرد یرگشدرگ هعسوت یارب هقطنم یدایص یاه هلکسا تاناکما زا یریگ هرهب 

O10 61/1 111/1 1/9 311 هقطنم رد تایلام فذح هب هجوت اب یراذگ هیامرس ناوارف یاه تیفرظ دوجو 
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 دنورا دازآ هقطنم (فعض طاقن)یجراخ سیرتام (5لودج
 نزو عومجم (T)دیدهت دک

 نیگنایم

 يبسن نزو

 يیاهن هرمن

T1 93/1 19/1 1/9 121 روشک زا جراخو يلخاد رواجم قطانم رد هباشم یاه تخاسریز داجیا 
T2 16/1 11/1 1/9 961 هقطنم مدرمو يجراخ نارگشدرگ گنهرف نایم ضراعت 
T3 22/1 21/1 1/9 111 يجراخو يلخاد رگشدرگ بذج یارب هقطنم يفرعمو تاغیلبت فعض 
T4 39/1 11/1 3/9 131 دحاو تیریدم یریگ لکش مدعو هقطنم نیارد دایز هدنریگ میمصت یاهداهن دوجو 
T5 11/1 11/1 3/9 631 لاس زا یدایز یاه شخبرد يجرشو مرگ یاوهو بآ یارب مزال یاه تخاسریز دوبن 
T6 11/1 921/1 1/9 131 ينوماریپ یرگشدرگ قطانم اب تباقر و اه فعض حالصا و يیاسانش یارب یدربراک یداصتقا یاه همانرب دوبن 
T7 21/1 691/1 1/4 111 ناریا هب تبسن يبرغ یاهروشک يفنم تاغیلبت و اه میرحت 
T8 1/1 211/1 4 411 رابغو درگ ی هدیدپ زا يشان یاهدیدهت 
T9 61/1 111/1 2/9 311 یرگشدرگ يلامراب شیازفا عبطبو یزاب سروب رطاخب نیمز تمیق شیازفا 

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هتفرگ تروص يیاهن یدنب تیولوا ،اهدیدهتو اه تصرف ،اه فعض ،اه توق زا هدمآ تسد هب یاه هرمن هب هجوت اب تیاهن رد
 دنورا دازآ هقطنم يکیژتارتساوئژو يیایفارغج تیعقوم دنورا رهش توق طاقن نایم زا هک دهد يم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن.تسا
 و يلیمحت گنج نارود زا ناوارف یاهراگدای دوجو و دنورا دازآ هقطنم توق طاقن نیرترب 33/1 يیاهن هرامآ اب هنایمرواخ رد
 .دشاب يم دنورا دازآ هقطنم توق هطقن نیرت تیمها مک 61/1 يیاهن هرمن اب ينامدای یرگشدرگ یاه تخاسریز داجیا
 يگدولآ و یزاگ و يتفن میظع یاه تیلاعف يگدولآ زا يشان هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تیدودحم هعلاطم دروم فعض طاقن زا
 عبت هب و لاس زا يمین رد اسرف تقاط و مرگ یاوه و بآ و فعض هطقن نیرت مهم11/1 يیاهن هرامآ اب هقطنم رد تسیز طیحم
 .دشاب يم دنورا دازآ هقطنم فعض هطقن نیرت تیمها مک 61/1 يیاهن هرامآ اب نارگشدرگ تماقا تدم شهاک نآ

 اب اه نآ نارگشدرگ بذج تیلباق و تیوکو قارع هیاسمه یاهروشک هب يکیدزن هک دهد يم ناشن اه تصرف جیاتن
 ناوارف یاه تیفرظ دوجو و دنورا هقطنم یرگشدرگ يیاراک شیازفا تهج رد تصرف نیرتهب 21/1 يیاهن هرامآ
 تسا اتسار نیا رد تصرف نیرت تیمها مک 61/1 يیاهن هرامآ اب هقطنم رد تایلام فذح هب هجوت اب یراذگ هیامرس
 لماع نیرت مهم93/1 يیاهن هرامآ اب روشک زا جراخو يلخاد رواجم قطانم رد هباشم یاه تخاسریز داجیا اهدیدهت زا
 يلامراب شیازفا عبطبو یزاب سروب رطاخب نیمز تمیق شیازفا و دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوت دیدهت
 .تسا هدیدرگ يیاسانش دیدهت نیرت تیمها مک 61/1 يیاهن هرامآ اب یرگشدرگ

 دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوت ینورد یاه تیدودحمو اه تیلباق یدنب تیولوا (6 لودج
 هبتر فعض هبتر توق
 و یزاگ و يتفن میظع یاه تیلاعف يگدولآ زا يشان هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت تیدودحم 4 هنایمرواخ رد دنورا دازآ هقطنم يکیژتارتساوئژو يیایفارغج تیعقوم

  هقطنم رد تسیز طیحم يگدولآ
3 

 1 نارگشدرگ بذج شیازفا رد بسانم یاه تخاسریز نادقف 1 ناریا دازآ قطانم نایم رد الاک عاونا هدننک رداص نیرتگرزب

 1 لاس لوصف رد نارگشدرگ بسانمان عیزوت 3 هقطنم رد ناوارف نیریش بآ عبانم دوجو و يسرتسد

 1 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوتو تامودخ هئارا رد دمآراکو صصختم یورین دوبمک 11 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت هب هدودحم حطس زا يعیسو شخب صاصتخا

 6 یرگشدرگ یاه هنیمز صوصخ رد بسانم يتاعالطا هاگیاپ دوبن 9 هقطنم بآرپ ویمئاد یاهدور و نیریش بآ عبنم هب يسرتسد

 2  هقطنم حطس رد یدربهار تامیمصت ذاختا هنیمز رد يئارگمه دوبن 6 دنورا دازآ هقطنم رد يتعنص یرگشدرگ یاه تیفرظ دوجو

 یرگشدرگ رد يصوصخ شخب قیوشتو تیامح تهج يتلود یاه تیامح فعض ای دوبمک 1 يعیبط یرگشدرگ هعسوت و ونیم یابیز هریزج دوجو
 هقطنم

4 

 1 هقطنم رد یرگشدرگ یاه سناژآ دوبمک 1  تمالس نارگشدرگ یارب بسانم ينامرد یاه تخاسریز دوجو

 مسیروت ،يلحاس یرگشدرگ ،مسیروتوگا یاه تیلاعف اب بسانتم يندیدو ابیز یاه هبذاج دوجو
  لاس مود همین ردد هژیو هب يشزرو

 9 نارگشدرگ تماقا تدم شهاک نآ عبت هب و لاس زا يمین رد اسرف تقاط و مرگ یاوه و بآ 2

   1 ينامدای یرگشدرگ یاه تخاسریز داجیا و يلیمحت گنج نارود زا ناوارف یاهراگدای دوجو



 05 ...یرگشدرگ رب تسایس ریثأت لیلحت

 دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوت ینوریب یاه تیدودحمو اه تیلباق یدنب تیولوا (1لودج
 هبتر دیدهت هبتر تصرف
 3 روشک زا جراخو يلخاد رواجم قطانم رد هباشم یاه تخاسریز داجیا 1 اه نآ نارگشدرگ بذج تیلباق و تیوکو قارع هیاسمه یاهروشک هب يکیدزن
 1 هقطنم مدرمو يجراخ نارگشدرگ گنهرف نایم ضراعت 1  نادابآ يللملا نیب هاگدورفو یرسارس يلیر هکبش هب ناسآ يسرتسد
 بسانم ناکما و سراف جیلخ يبونج هیشاح یاهروشک يسرتسد و مک هلصاف
 دنورا یرگشدرگ یاه تیلباق زا هدافتسا یارب اه نآ

 6 يجراخو يلخاد رگشدرگ بذج یارب هقطنم يفرعمو تاغیلبت فعض 4

 هب هجوت اب یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یارب لاس مود همین رد بسانم میلقا
 روشک قطانم ریاس رد درس لصف

 یریگ لکش مدعو هقطنم نیارد دایز هدنریگ میمصت یاهداهن دوجو 1
 دحاو تیریدم

9 

 یاه شخبرد يجرشو مرگ یاوهو بآ یارب مزال یاه تخاسریز دوبن 3 یزرواشک یرگشدرگ داجیا لیسناتپو بوغرم یزرواشک
 لاس زا یدایز

4 

 و اه فعض حالصا و يیاسانش یارب یدربراک یداصتقا یاه همانرب دوبن 9 رواجم يجراخ ناگیاسمه نینکاس اب يگنهرف يکیدزن و يموق یاه تهباشم
 ينوماریپ یرگشدرگ قطانم اب تباقر

2 

 1 ناریا هب تبسن يبرغ یاهروشک يفنم تاغیلبت و اه میرحت 2 دیرخ هقطنم هب یرگشدرگ یاهروت یزادنا هار ناکما و هچملش یزرم رازاب دوجو
 1 رابغو درگ ی هدیدپ زا يشان یاهدیدهت 1 يجراخ ناگیاسمه نادنورهش رد یرگشدرگ هب لیمو هزیگنا یاقترا
 يلامراب شیازفا عبطبو یزاب سروب رطاخب نیمز تمیق شیازفا 11 يیایرد یرگشدرگ هعسوت یارب هقطنم یدایص یاه هلکسا تاناکما زا یریگ هرهب

 یرگشدرگ
1 

   6 هقطنم رد تایلام فذح هب هجوت اب یراذگ هیامرس ناوارف یاه تیفرظ دوجو
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 صخشم روظنم هب هقطنم نیا رد تسایس رب دیکات اب دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ تیبولطمو تیعقوم نییعت
 جیاتن ساسا رب .دیدرگ هدافتسا9 لکش و سیرتام زا تسایس رب دیکات اب دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ تیعقوم نتخاس
 هدنهد ناشن ،دریگ رارق 33/1 ات1 هدودحم رد اه x روحم یور رب يلخاد لماوع يیاهن زایتما عمج هچنانچ سیرتام نیا

 هچنانچ.دشاب يمدنورا دازآ هقطنم رد تسایس تیبولطم مدع هدنهد ناشن شهوژپ نیا ردو متسیس يلخاد فعض
 بولطم همین تیعضو هدنهد ناشن شهوژپ نیا رد و طسوتم عضو رد متسیس ،دریگ رارق 33/1 ات 1 نیب اهزایتما
 تسایس ينعی قوف عوضوم تیبولطم و متسیس توق هندهد ناشن ،دنریگ رارق 4 ات9 نیب اهزایتما هچنانچ قوف عوضوم
 ناشن33/1 ات1 زا اهy روحم یور رب يجراخ لماوع يیاهن زایتما عمج هویش نیمه هب .دشاب يم دنورا دازآ هقطنم رد
 همینو متسیس تیعضو ،هدوب طسوتم هدنهد ناشن33/1 ات1 یاهزایتما ،عوضوم تیبولطم مدعو هقطنم فعض هدنهد
 لماک تیبولطم و يلاع تیعضو رد هقطنم نتفرگ رارق هدنهد ناشن 4 ات9 یاهزایتما اتیاهن و عوضوم ندوب بولطم
 .دشاب يم عوضوم

     (IEE) يلخاد لماوع يبایزرا يیاهن زایتما 
  (33/1 ات1) نیگنایم (33/1ات1)فیعض

 (4ات9 )یوق

 تخانش و دشر

  يجراخ لماوع يبایزرا يیاهن زایتما

III II I الاب 
 ات 9

VI V IV طسوتم  
 33/1 ات 1

IX VII VII نییاپ  
 33/1ات1

 SWOT ییارجا یاه تیولواو اهدربهار سیرتام (3) لکش
1 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 339 
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 يحاون زا کیره یارب نآ ساسا رب و درک میسقت هدمع هیحان هس هب ناوت يم ار قوف سیرتام نیا رب هوالع
 رارق (تسار هب پچ زا و الاب زا) 4 ای 1 ،1 یاه هناخ رد هک يیاه شخب یارب تسخن .دومن ذاختا يتوافتم یاهدربهار
 زا یاهدحاو یارب ،مود .ددرگ (هعسوت)تخاس و دشر بجوم هک دروآ يمرد ارجا هب ار یاهدربهار دیاب ؛دنریگ يم
 یرادهگن و ظفح ناشفده هک دروآ رد ارجا هب ار يیاهدربهار دیاب ،دنریگ يم رارق 1 ای2 ،9 یاه هناخ رد هک متسیس
 تشادرب یاهدربهار دیاب ،دنریگ يم رارق 3 ای 1 ،6 یاه هناخ رد هک يیاهدحاو یارب ،موس و دشاب دوجوم عضو
 .تفرگ رظن رد تیبولطم مدع رطاخ هب ار ندرک اهر ای لوصحم
 اسا رب هک تسا هدمآ تسد هب 12/9 يجراخ سیرتام نیگنایمو 14/9 اب ربارب يلخاد سیرتام عمج ،جیاتن ساسارب
 نیا یرگشدرگ هعسوت و بذج رد دنورا هقطنم یاه تسایس هک ددرگ يم صخشم SWOT یدربهار سیرتام دعاوق
 يیاهن یاه هرمن ساسا رب و SWOT یدربهار کینکت دعاوق ساسا رب نینچمه .دنراد رارق يبولطم تیعضو رد هقطنم
 نیا هک دنریگ يم رارق لوا هیحان رد هقطنم نیا رد تسایس رب دیکات اب دنورا هقطنم یرگشدرگ تیعقوم هدمآ تسد هب
 یاهدربهار یوس هب ناسانشراک و نیلوئسم رظن دیاب هقطنم نیا یاه تسایس تیبولطم هب هجوت اب دهد يم ناشن رما
 دشاب (هعسوت)تخاس و دشر

 (33/1 ات1) نیگنایم (33/1ات1)فیعض

 
 (4ات9 )یوق

 تخانش و دشر

  يجراخ لماوع يبایزرا يیاهن زایتما

 
 

 الاب 
 ات 9

 
 

 
  طسوتم
 33/1 ات 1

   
  نییاپ
 33/1ات1

 هقطنم نیارد تسایس رب دیکات اب دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ تیعقوم (4) لکش
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هبساحم یاهدصرد و اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن زا کیره ينزو یاهزایتما عمج ندش صخشم زا دعب
 هک ارچ .دشاب يم یرگنزاب دربهار ،دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوت و دوبهب یارب بسانم دربهار عون ،(1 لودج)
 تیدودحم رظن زا و تصرف نیرتشیب یاراد اه تیلیباق رظن زا دنورا دازآ هقطنم دهد يم ناشن (3) لودج هک هنوگنامه
 (تصرف و توق )اه تیلباق زا هدمآ تسد هب یاهدصرد ساسا رب رگید ترابع هب.تسا هدوب اه فعض نیرتشیب یاراد
 رارق حطس نیرتالاب رد دصرد 16/41 اب اه فعض (دیدهتو فعض) اه تیدودحم زا و دصرد 41/61 اب اه تصرف
 دربهار )موس عون دربهار نآ تاضورفم ساسا رب و تاوس کینکت رد هدش هدروآ فیراعت قبط رب نیاربانب .دنا هتشاد
 زا یریگ هرهب و دوجوم یاه تصرف زا هدافتسا رثکادح رب ار دوخ قطنم دربهار نیا .ددرگ يم باختنا (WO یرگنزاب
 یژتارتسا نیا رگید ترابع هب .دشخب دوبهب ار يلخاد فعض طاقن دنشوک يم يجراخ طیحم رد دوجوم یاه تصرف
 يط هک دنوش يم يحارط يطیحم یاه تصرف زا هدافتسا نیرتشیب یارب بخاد یاه فعض ندومن لقادح هب روظنم هب
 .دوش يم هدافتسا فعض طاقن ندومن گنرمک تهج اه تصرف زا نآ

 دنورا دازآ هقطنم رد SWOT کینکت رد اهریغتم ینزو زایتما عومجم (3 لودج
 (T)دیدهت (O)تصرف (W)فعض (S)توق داعبا

 19/9 11/9 14/9 14/9 زایتما عمج
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 :دنورا دازآ هقطنم رد دربهار نییعتو اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق دصرد هبساحم (3 لودج
 SWOT دربهار عون لماوع لماوع 
 صخاش مان
 دصرد

S W O T یرگنزاب دربهار يفنم تبثم يجراخ يلخاد 
(WO) 42/41 16/41 41/61 23/91 11/34 31/12 19/12 96/144 

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 يسایس رظنم زا هک يتادیدهت و اهت صرف ،اه فعض ،اه توق زا يشان فلتخم لماوع سیرتام ادتبا شخب نیا رد
 يحارط همانشسرپ بلاق رد ات دش هتساوخ ناسانشراک زا و دیدرگ لیکشت ،دشاب يم راذگریثات دنورا هقطنم یرگشدرگرب

 ،فعض ،توق طاقن هنیمز رد هدمآ تسدب لماوع زا کیره شزرا و تیمها نازیم نییعت یارب .دنهد زایتما اهنآ هب هدش
 :هک دیدرگ يحارط يلوادج ،دشاب يم دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هجوتم هک تادیدهت و تصرف
 .تسا هدش هئارا تادیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن لوا نوتس رد -
 ،فعض ،توق طاقن هناگراهچ لماوع زا کیره تیمها نازیم بسحرب ،دارفا يسانشراک تایرظن ساسارب ،مود نوتس رد -
 زایتما 2 ات 1 زا هقطنم یرگشدرگ هدنیآ هعسوت يگنوگچ رد اهنآ تیمها نازیم بسحرب و هدنیآ رد تادیدهت و تصرف
 .دریگ يم قلعت رتشیب زایتما زین تبسن نامه هب دشاب رتشیب سانشراک درف رظن زا عوضوم تیمها هچره .دریگ يم قلعت
 لماوع زا کی ره نیزو میسقت لصاح هک لماوع زا کیره يبسن نزو ،دوش يم هتفگ يبسن نزو نوتس هک موس نوتسرد -
 .تسا هتفای صاصتخا هتسد نآ هب هک تسا يتازایتما عومجم رب (دیدهت و تصرف 6فعض ،توق طاقن) هناگراهچ یاه هورگ
 .دشاب يم کی لماوع نیا هعومجم
 هب سانشراک رظن زا .تسا هدش نییعت هناگراهچ یاه هورگ رد هدش حرطم لماوع زا کیره هجرد ای هبتر ،مراهچ نوتس رد -
 هدش حرطم لماع هبتر ای و هجرد تیمها یانعم هب 4 زایتما هک تسا يهیدب .دریگ يم قلعت 4 ات 1زایتما لماوع نیا زا کیره
 .دشاب يم دوجوم عضو رد یرگشدرگ هعسوت رد
 ،توق طاقن) هناگراهچ یاه هورگ بلاق رد هدش حرطم دراوم زا کیره هب هک يیاهن زایتما ای زایتما عومجم یدعب نوتس رد -
 ای هبتر زایتما رد هدمآ تسدب لماوع يبسن زایتما برض لصاح زایتما نیا .تسا هدش هبساحم (دیدهت و تصرف 6فعض
  .دشاب يم لماوع هجرد
 ود ار یدورو تاعالطا ،دنورا دازآ هقطنم یداصتقا هعسوت رد نآ شقن و یرگشدرگ تسایس ریثأت يسررب تهج همادا رد
 رارق لیلحت و کیکفت دروم(اهتصرف و اهدیدهت)يجراخ طیحم يبایزراو (توق و فعض طاقن)يلخاد طیحم يبایزرا شخب
 ماگ رد .تفرگ رارق يبایزرا دروم ماگ راهچ يط دنورا دازآ هقطنم یداصتقا هعسوت رب يلخاد راذگ ریثات لماوع يبایزرا.میداد
 دارفا و يلحم ناریدم زا یرگشسرپ اب و تفرگ رارق يیاسانش دروم هقطنم یرگشدرگ رب راذگ ریثات يلخاد لماوع لوا
 اب یرگشدرگ شخب فعض و توق طاقن هدنریگرب رد لماوع نیا .دندیدرگ نییعت رثوم لماوع یرگشدرگ هلئسم اب طبترم
 رد .دندش یدنب هبتر و يهد نزو ،یدنبهورگ بیترتب يسایس و يعامتجا و يطیحم ،یدبلاک شخب هسرد یدنب میسقت
 .(1) و (1)لوادج دیدرگ هبساحم شخب نیا يیاهن زایتما تیاهن
 یرگشدرگ شخب رب راذگ ریثات يجراخ لماوع لوا ماگ رد .دنتفرگ رارق يبایزرا دروم ماگ راهچ رد راذگ رثا يجراخ لماوع
 هک تسا یدراوم لماش لماوع نیا .دندیدرگ جارختسا يسایس -يعامتجا و يطیحم ،یدبلاک شخب هس رد لماوع و نییعت
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 مود ماگ رد.دهد رارق دیدهت دروم ار یرگشدرگ شخب تسا نکمم ای دوش يم یرگشدرگ شخب یارب تصرف بجوم
 اه نزو نیا.دش هداد نزو مادک ره هب تیمها نازیم ساسا رب و تفرگ رارق يبایزرا و شجنس دروم يجراخ لماوع تیمها
 لماوع زا کیره هب موس ماگ رد .دمآ تسد هب يفلد کینکت زا هدافتسا اب و يلحم ناسانشراک زا یرگشسرپ ساسا رب

 زا کی ره يیاهن زایتما عومجم مراهچ ماگ رد.دش هداد هبتر دنوش يم یرگشدرگ شخب رد تیقفوم بجوم هک يجراخ
 .(4) و (9)لوادج تفرگ رارق يبایزرا دروم و هبساحم يجراخ لماوع
 ناونع هب دوب یرتشیب تعسو یاراد هک يعبر تحاسم ،قوف رادومن یور رب لماوع نیا هب طوبرم طاقن ندرک لصتم اب
 یاه یژتارتسا ،دهد يم ناشن قوف رادومن هک روطنامه .تفرگ رارق لمع کالم يباختنا یاهیژتارتسا عون هدننک نییعت
 نیا نآ زا فده هک دشاب يم یرثکادح -لقادح هطبار ينعی(WO)یرگنزاب یاه یژتارتسا عون زا شهوژپ نیا رد يباختنا
 نآ یاهیتساک و فعض طاقن ،دشاب يمدنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ هجوتم هک يیاهتصرف زا یریگ هرهب اب هک تسا
 .(2) لکش دوش يم هداد ششوپ
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نابزیم عماوج رد نازیر همانربیاه تراهم ۀعسوت و يللملا نیب طباور و تخانش تیوقت هب یرگشدرگ ۀعسوت يلک روط هب
 یاه شزرا ندرک سکعنم روظنم هب عیاقو حیحص تیهام فیرحت هب رجنم دناوت يم لاح نیع رد یرگشدرگ .دوش يم رجنم
 راثآ .دوش يسایس لاجر نتشاد هگن يضار روظنم هب يلحم مدرم یداصتقا راهشتسا ،فادها بسک رد يناوتان ،يسایس ماظن

 یاه شکمشک شهاک ،هعماج رد تینما حطس یالتعا ،روشک رد يسایس تابث داجیا یارب شالت :یرگشدرگ ۀعسوت يسایس
 سامت یرارقرب ،روشک رد يسایس تاجنشت و اه بوشآ لیلقت یارب شالت ،روشک رد یراکیب خرن شهاک تلع هب يسایس
 .دشاب يم فلتخم عماوج نیب لباقتم مارتحا شیازفا ،اهنآ نیب لباقتم کرد یاقترا و نوگانوگ یاه تیلم و اه تیموق نیب
 لدم زا هدافتسا اب يسایس رظنم زا دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هعسوترب راذگرثا لماوع نیرتمهم يسررب شهوژپ نیا رد

SWOTرتشیب دنورا دازآ هقطنم رد یرگشدرگ تعنص رب ،اهدیدهت و اه تصرف زا معا ينوریب لماوع ریثأت-1هک داد ناشن 
 -هنیمک درکیور ،هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت یاهیژتارتسا و اهدربهار نیودت هنیمز رد يباختنا درکیور نیرتبسانم -1.تسا
 تهج ينوریب یاه تیلباق و اه تصرف زا یریگ هرهب تیاهن نآ یاتسار رد ات دشاب يم (WO) یرگنزاب یاه یژتارتسا ایهنیشیب
 .ددرگ مهارف یرگشدرگ یزیر همانربتهج یا هقطنم نورد یاهفعض یاقترا و تیوقت
 ،یرگشدرگددعتم یاه هبذاج نوچ ينوماریپ یاهلیسناتپ و اهتصرف زا هدافتسا نمض دناوت يم دنورا دازآ هقطنم ساسا نیا رب
 گرزب زکارم اب ترواجم ،ناهج یژرنا رابنا نیرت مهم و نیرتگرزب هب يکیدزن ،سراف جیلخ يکیتیلپوئژ هزوح رد یریگرارق

 یرگشدرگ و کیتلپوئژ مهم یاهروحم زا يکی ناونع هب حیحص یزیر همانرب و تیریدم اب مأوت.... و یزرواشک و يتعنص
 .دوش حرطم یا هقطنم و يلم حطس رد
 و تبثم ریثأت تهج هقطنم یاه يئاسران و اه فعض هب يیوگخساپ یاتسار رد ينوریب یاه تصرف نیرتمهم ساسا نیا رب
 :ددرگ يم هئارا ریز حرش هب دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ رب يسایس لماوع رادیاپ

 .دشاب هدش هدید نآ رد ناعفنیذ همه عفانم هک یوحن هب دنورا دازآ هقطنم یرگشدرگ هار هشقن نیودت -
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 .دازآ هقطنم هب نآ بذج و يیایرد یرگشدرگ قنور و سراف جیلخ دوجو تیفرظ زا رثوم هدافتسا -

 .یا هعسوت یهزاسو هژورپ هنوگره ثادحا یاتسار رد يطیحم تسیز یاهدرادناتسا یاقترا -

 .رگید یاهروشک براجت زا هدافتسا و يلحاس يحاون یزیر همانرب رد هباشم یاه هنومن شیاپ -

 .ناراذگ هیامرس بلج یارب يلام یاه قوشم صاصتخاو یرگشدرگ قنور یاهراک و زاسداجیا -

 .هقطنم رد یرگشدرگ قنور یارب يلحم بادآو يقیسوم ،گنهرف زا هژیو هدافتسا -

 یرگشدرگ یاهتیلاعف يناسرزورب یاتساررد راوجمه قطانم و اهروشک رد یرگشدرگ هعسوت یاه تیلاعف موادم شیاپ -

 فده یاهروشک رد اهزرم زا جراخ رد یرگشدرگ تاسسوم و اهتکرش ،رتافد داجیا -

 زین و ناریدم شزومآ و یزیر همانرب تیوقت یاتسار رد ناهج یرگشدرگ هربخ تاسسوم اب یراکمه یاه هنیمز داجیا -
 .هقطنم یرگشدرگ یاهتیلاعف هب هتسباو يناسنا یوزینو یرگشدرگ یاهرداک

 یورین تیبرت یاتسار رد هقطنم يشزومآ تاسسومو اه هاگشناد رد یرگشدرگ هب طوبرم يهاگشناد یاه هتشر داجیا -
 یرگشدرگ هنیمز رد هتخومآ شناد يناسنا

 و اه شیامه ،اه نشج یرازگربرد ينابزیم یاه هنیمز داجیا و دوخ رارقتسا يکیژتارتساوئژ تیعقوم زا هدافتسا -
 .هقطنم یرگشدرگ یاقترا یاتسار رد فلتخم یاه هاگشیامن

 یاهروشک اب يلیر طوطخ ریظن يطابترا یاهرودیرک لاصتا یاتسار رد روشک يسایسو يتیریدم یاهداهن زا یریگهرهب -
 .هقطنم هب هدراو نارگشدرگ بذج شیازفا تهج رد هیاسمه

 اه ينکشراک اب هلباقم و هقطنم حطس رد هک یرگشدرگ یاهتیلاعف عونت يفرعم یارب يتاغیلبت بسانم یاهراکوزاس داجیا -
 .هقطنم ردو روشک رد تینما دوبنو يساره ناریا هنیمز رد يفنم تاغیلبت و

 اهنآ ندرک دنرب و هقطنم يتسد عیانصو يتنس تادیلوت يفرعمو يلحم موسر و بادآو اهگنهرف ،اهیگژیو زا یریگ هرهب -
 .رتشیب نارگشدرگ بذج یارب هیاسمه یاهروشک رد یرگشدرگ یاهشیامه یرازگرب نمض

 .اهنآ زا هنارگن هدنیآ یدنم هرهب تیریدم یارب یزیر همانرب و يکیژولوکا ساسح قطانم يیاسانش -

 .نارگشدرگیدنمتیاضر بلج یارب يناهج یاهدرادناتسا دح رد يجراخ نارگشدرگ یارب تامدخ هئارا -

 .يلخادو يجراخ نارگشدرگ تیاضر بلج دروم رد يسایسو یداصتقا تابث یارب شالت و تینما داجیا -
 .يجراخو يلخاد نارگشدرگ هب يهد تامدخ یارب هدید شزومآ يلحم یاهدرگ موب داجیا -
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