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در  شهرکرد با  یحمل و نقل شهر ستمیس گاهیبهبود جا کیاستراتژ یسیبرنامه ر

 QSPMو  SWOT یکردهایرو قیاستفاده از تلف
 

 

1 دکتز پضهبى هحوذی دُ چؾوِ
 

 2دکتز داٍٍد هْذٍی

 چکیذُ:

 ٍ خـَد ثِ ؿْشّب اص ٛوبي دسكـذ 25 حذٍد اختلبف ثب ؿْشي دسٍى ٠ًل حول ٍ اّويت 
 ا٤ًـبس ٟبثـل ٗيش آًْـب ؿْشًٍذاى ٍ ؿْشّب پَيبيي ٍ تحَل ػـبصي صهيٌِ ٛـشاّن ثـب ّوچٌـيي

 ٟجيل چبلـْبي هختلٚ اص ٍ ٍ هـ٤الت ـبئلهؼ دليـل ثـِ ٠ًـل ؿْشي ٍ اهشٍصُ حوـل. اػـت
سيضاى ؿْشي ٍ هح٠٠بى ٟشاس -تَرِ ثشًبهِ  ٍ آلَدگي كَتي هَسد ؿـْشّب ّـَاي ػـبصي آلَدُ

 ٍ ًگشٛتِ ثشًبهِ سيضي اكَلي كَست  پبيذاس ٠ًل ٍ حول صهيٌِ گشٛتِ اػت. دس ؿْش ؿْش٣شد دس
 ثب ؿْش ٍ ًذاسد سا ؿْش ؿذس ثِ سٍ رؤيت ٣ٜبٙ هَرَد، ٠ًل ٍ حول هٔيٚ صيشػبخت ّبي

 سٍ ايي اص. اػت سٍثشٍ تلبدٛبت تشاٛي٢ ٍ هحيٌي، صيؼت ّبي آلَدگي رولِ اص رذي هـ٤الت
ثب ًگبُ ساّجشدي ثِ تحليل ٍهٔيت ٍ ثشًبهِ سيضي  ؿْشي سيضاى ثشًبهِ ٍ هذيشاى ٣ِ هشٍسي اػت

دُ اص سٍؽ تَكيٜي ٍ دس تَػِٔ ػيؼتن حول ٍ ٠ًل ؿْشي ثپشداصًذ. لزا دس پظٍّؾ حبهش ثب اػتٜب
٠ًبٍ هٔٚ ٍ َٟت، ٛشكت ّب ٍ تْذيذات ػيؼتن حول ٍ ٠ًل  SWOTتحليلي، اثتذا ثَػيلِ هذل 

ؿْش٣شد ؿٌبػبيي ؿذُ ٍ ػپغ ثب اػتٜبدُ هبتشيغ َٓاهل داخلي ٍ خبسري ربيگبُ ٍ هَٟٔيت ػيؼتن 
هَرَد  حول ٍ ٠ًل ؿْش هـخق گشديذُ ٍ ثش ايي اػبع ساّجشّبي تش٣يجي ثشاي ثْجَد ٍهٔيت

( ثِ QSPMپيـٌْبد ؿذُ اػت. دس ًْبيت ثب اػتٜبدُ اص هبتشيغ ٣وي ثشًبهِ سيضي ساّجشدي )
 اٍلَيت ثٌذي ساّجشدّبي پيـٌْبدي پشداختِ ؿذُ اػت. 

                                                           
      mohamadi.pezhman@yahoo.com،ؼٌذُ هؼئَل(، ايشاى)ًَيتْشاىايشاى ،ًَس، بميداًـگبُ پي بيگشٍُ ر٘شاٛ بسياػتبد    ـ1
2

 ايشاى تْشاى،ايشاى ،ًَس، بميداًـگبُ پي بيگشٍُ ر٘شاٛ بسياػتبد -
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، SWOT: ؿْش، حول ٍ ٠ًل ؿْشي، ثشًبهِ سيضي ساّجشدي، تحليل ٍاصگبى کلیذی

QSPM.ؿْش٣شد ، 

 هقذهِ 

 آهذ ٍرَد ثِ اه٤بى ايي ؿذ، ؿْشّب صًذگي كحٌِ ٍاسد ؿخلي اتَهجيل ٣ِ ٌّگبهي اص
 ٍ ّب حَهِ دس تَاًؼت هي ٣ِ ػ٤ًَت هحل اص -ثَد ؿْشّب دس ٓوَهبً ٣ِ -٣بس هحل ٣ِ

 اسصاى ًؼجتبً ًََُْس پذيذُ ايي ٍػيلِ ثِ دٍ آى استجبى ٍ ؿَد رذا ثبؿذ اًشاٙ ّبي آثبدي
 ػيش تَاى هي ساػتي ثِ (.2013 ٍ ّو٤بساى، 1ؿَد)رًَض ثشٟشاس سٍصاًِ ٍ هؼتوش ًَس ثِ ٟيوت

 گؼتشؽ ٍ ٍسٍد پيگيشي هَاصات ثِ ٣ـَسي ّش دس سا ؿْشّب ٣الى گؼتشؽ ٍ پيذايؾ
ٍ ّو٤بساى،  ٣2شد)ساٍيٌذسا پيگيشي ٍ رَ ٍ رؼت ٣ـَس آى ؿْشّبي ّبي كحٌِ دس اتَهجيل
 اص يؾث ٠ًل ٍ حول هؼبئل ًِش اص خَدسٍّب ٍ رؤيت تشا٣ن هشا٣ض ٌَٓاى ثِ ٣الًـْشّب(. 2015

 (.25: 1398ثشًذ)احوذي ٍ ّو٤بساى،  هي سًذ آى پيبهذّبي ٍ تشاٛي٢ هٔول اص رؤيتي هشا٣ض ديگش

 ثشاي هٌبػت سيضي ثشًبهِ سٍ ايي اص ثَدُ ؿْشّب صيشثٌبيي ّبي ثخؾ تشيي هْن اص ي٤ي ٠ًل ٍ حول
هبًجْ ٍ ػبصد)س هـي هو٤ي سا ؿـْشّب ٛوبيي هت٠بثل سٍاثـي تجييي ٍ هَرَديت اٍليِ پبيِ آى،

 هؼـبئل دليـل ثـِ ٛـَٝ هجبحـج ثـش ٓـالٍُ ؿْشي ٠ًـل ٍ حوـل .(71: 1393حيذسي چيبًِ، 
 ؿـْشّب ّـَاي ػـبصي آلَدُ ٟجيل اص ايزـبد هي ٣ٌذ، چبلـْبيي ٣ـِ ٍ داسد ٣ـِ ٍ هـ٤التي

(. دس ايي ساػتب 2016، 4: هيتشٍپَلَع2013ٍ ّو٤بساى،  3اػت)اٍلتيي تَرِ ًيـضهَسد...  ٍ
 تشيي اػبػي اص ي٤ي ٌَٓاى ثِ ٠ًل ٍ حول صيبًجبس ٍ هٌٜي احشات ثشخي تـذيذ يب ٍ صثشٍ

 گشٛتِ ٟشاس سيضاى ثشًبهِ ٍ ٣بسؿٌبػبى ا٣خش تَرِ هَسد اخيش، ػبليبى دس ٣ـَس ّبي ثخؾ
 هلشٙ ،2025 ػبل تب ٣ِ دّذ هي ًـبى آهبسّب ثِ ًَسي ٣ِ .(2013ّو٤بساى،  5اػت)چبٍ

 ثشاثش دٍ تب 2000 ػبل ثِ ًؼجت اي گلخبًِ گبصّبي اًتـبس ٍ ٠ًل ٍ حول ثخؾ دس اًشطي
 ًبگضيش ؿْش، ثشاي سيضي ثشًبهِ اص ايٌشٍ، دس(. 1392سكبٛي، ٍ رٜٔشي اػتبدي) يبثذ اٛضايؾ
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 پبيذاس تَػِٔ ّبي اكَل ٍ هٔيبس  ثب ٣ِ ؿَد ًشاحي گًَِ اي ثِ ًيض ٍ ٠ًل حول ػبهبًِ ثبيذ
  .(1388اؿشٛي،  ٍ حبتوي ًظاد) ثبؿذ ّوبٌّگ

ثشسػي پيـيٌِ تح٠يٞ ًيض ًـبى هي دّذ ٣ِ دس داخل ٍ يب خبسد اص ٣ـَس، هح٠٠بى ٍ 
اًذيـوٌذاى هختلٜي دس ايي خلَف ٣بس ٣شدُ اًذ ٍ ثِ ًتبيذ هتٜبٍتي دػت يبٛتِ اًذ، 

 ٍ حول ساّجشدي سيضي ثشًبهِ ٌَٓاى ثب سا اي ه٠بلِ  دس (1392 ثٌَسي٤ِ تٌذيغ ٍ سهبيي)
 يبٛتِ تِ ٣ِپشداخ( هـْذ ؿْش: هَسدي هٌبلِٔ) ايشاى ٣الى ؿْشّبي دس ؿْشي پبيذاس ٠ًل
 ي٢ هـْذ ٣الًـْش ؿْشي پبيذاس ٠ًل ٍ حول تَػِٔ ًْبيي ساّجشد ًـبى داد ٣ِ آًْب ّبي

اػت. اٛضٍى ثش ايي  هَرَد ٛشكتْبي اص اػتٜبدُ ٍ َٟت ٠ًبى ت٠َيت پبيِ ثش تْبروي ساّجشد
 ٠ًل ٍ حول ثخؾ ٍهٔيت ثشسػي ٌَٓاى، ثب يا ه٠بلِ 1385 ػبل دس پَس ؿشيٜي ٍ كبدٝ

 ّبي اػتبى ديگش ٠ًل ٍ حول ثخؾ ّبي ٍيظگي ثب آى ه٠بيؼِ ٍ هبصًذساى اػتبى
 سيلي خلَف ثِ ٍ اي ربدُ ٠ًٍل حول ٣ِ ٣ِ ًتبيذ آى ًـبى هي دّذ ٣شدُ ٣ـَس،تذٍيي

 دس( 1390) ًيب اػت. ّوچٌيي ح٤وت ثشخَسداس ًؼجي هضيت اص ٣ـَس ثب ه٠بيؼِ دس اػتبى
 8 ه٠ٌٌِ ٣بلجذي ثبٛت اكالح ثش ٠ًل ٍ حول سيضي ثشًبهِ ٠ًؾ ٌَٓاى تحت خَد ه٠بلِ

 ثِ ٣ِ ت٘ييشاتي ٣ِ اػت سػيذُ ًتيزِ ايي ثِ SWOT تحليل الگَي اص اػتٜبدُ ثب تْشاى
 تٔشين: اص ٓجبستٌذ گشٛتِ كَست هٌبلِٔ هَسد ه٠ٌٌِ دس ٠ًل ٍ حول سيضي ثشًبهِ ٍاػٌِ
 آٗبص ٍ ٍ خبٟبًي ّبي پل احذاث ٍ ٓلي اهبم ٍ ؿْيذثبٟشي بيّ ثضسگشاُ احذاث هٔبثش،

 ٍ ..... ٓالٍُ ثش ايي هٌَچْشي ٍ ٗيشّوؼٌح ّبي ت٠بًْ احذاث هٔبثش، ػبهبًذّي ّوچٌيي
 ٓوَهي ٠ًل ٍ حول ػبهبًِ اسصيبثي ٌَٓاى تحت خَد ه٠بلِ ًيض دس ( 1390)ّو٤بساى

(BRT)هذل اص اػتٜبدُ ثب ػتشاتظي٢ا َٓاهل تحليل سٍي٤شد اص اػتٜبدُ ثب تجشيض ؿْش SWOT 

 ٣ِ اػت سػيذُ ًتيزِ ايي ثِ ٍ پشداختِ ٓوَهي ٠ًل ٍ حول ػبهبًِ تحليل ٍ تزضيِ ثِ
 ثِ ثباليي پزيشي آػيت آػتبًِ ٍ ثَدُ ًَپب ٌَّص تجشيض ؿْش دس (BRT) ّبي اتَثَع ػبهبًِ

هَهَّ ًـبى دادُ  داسد. ّوبًٌَس ٣ِ دس پيـيٌِ صيشثٌبيي ػبختبسّبي ٍ اه٤بًبت ٣وجَد دليل
ؿذُ تب ٣ٌَى هٌبلِٔ اي دس خلَف ثشسػي ٍهٔيت حول ٍ ٠ًل ؿْش٣شد ٍ ثْجَد آى اًزبم 

 ًـذُ اػت. 
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ايي دس حبلي اػت ٣ِ دس ؿْش ؿْش٣شد دس ساػتبي تح٠ٞ حول ٍ ٠ًل پبيذاس، تب ٣ٌَى 
ثشًبهِ سيضي اكَلي اًزبم ًگشٛتِ اػت ٍ صيش ػبخت ّبي هٔيٚ حول ٍ ٠ًل پبػخگَي 

سٍ ثِ سؿذ ايي ؿْش ًيؼت. ػبختبس ؿج٤ة استجبًي ؿْش٣شد ٓوذتبً ؿٌشًزي ثب  رؤيت
ّبي ًؼجتبً صيبد ٍ دس ٛبكلِ ًضدي٢ ًؼجت ثِ ّن هي ثبؿذ ٍ ا٣خش خيبثبًْبي آى داساي  ت٠بًْ

هتش اػت. توش٣ض ػٌَح تزبسي دس ثبٛت هش٣ضي تٌگٌبّبي صيبدي سا  30تب  20ٓشهي هبثيي 
ٓلش ٍ هلت ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت، اهب دس ح٠ي٠ت  هحشم، ٍلي 12ّبي ػٔذي،  ثشاي خيبثبى

سٍ ٍ  ٛوبي پيبدًُوبيذ ٣وجَد  آًچِ ثِ ٌَٓاى هـ٤ل اكلي دس ؿج٤ِ هش٣ضي رلت تَرِ هي
ٓشم ٣ن هٔبثش ، توش٣ض ػٌَح تزبسي دس ثبٛت هش٣ضي ؿْش ، ٍرَد ثبؿذ.  پبس٣يٌگ هي

الت ديگش هٔبثش ٍ حول ٍ ٠ًل تٔذاد صيبد ت٠بًْ ٣ِ ثب َٛاكل ٣ن اص ي٤ذيگش اص رول هـ٤
( لزا ٣ليِ هـ٤الت ٍ هؼبئل  هز٣َس 1391ؿْش٣شد هي ثبؿذ. )ًشح ربهْ تشاٛي٢ ؿْش٣شد، 

هٌزش ثِ ثشٍص چبلـْبي رذي هبًٌذ آلَدگي ّبي كَتي، تشاٛي٢، تلبدٛبت، آلَدگي ّبي 
ل صيؼت هحيٌي ٍ ... گشديذُ ٍ هي گشدد.  اص ايٌشٍ، پظٍّؾ حبهش ثب اػتٜبدُ اص تحلي

ثِ  ؿْش٣شد، دس ؿْشي ٠ًل ٍ حول ػيؼتن تحليل ثب تب تالؽ داسد SWOTساّجشدي 
َٓاهل تبحيشگزاس ثش  تَػِٔ پبيذاس -1ػئَاالت ٣ليذي پبػخي  هٌبػت ٍ دسخَس اسائِ دّذ.

ساّجشد هٌبػت دس رْت  ًيل ثِ تَػِٔ پبيذاس حول -2 حول ٍ ٠ًل  ؿْشي ؿْش٣شد ٣ذاهٌذ؟
 ّجشد هي ثبؿذ؟ٍ ٠ًل  ؿْشي ؿْش٣شد ٣ذام سا

 هببًی ًظزی 

 ثؼيبس ٠ًؾ ارتوبٓي-ػيبػي پذيذُ ي٢ ٌَٓاى ثِ تشاٛي٢ ٍ ٠ًل ٍ حول هَهَّ اهشٍصُ،
 ًوبيذ ٍ اػبع هي ايٜب ربهِٔ ي٢ ارتوبٓي-اٟتلبدي ػبختبس ٍ ٣يٜيت دس هْوي ٍ حؼبع
ػتبدي رٜٔشي ٍ )ا . دّذ هي ؿ٤ل سا اًؼبى ربثزبيي ًيبصّبي ٍ ؿْشي ًَيي صًذگي

(. رذٍل صيش اّذاٙ حول ٍ ٠ًل پبيذاس سا تـشيح هي ٣ٌذ )صالي ٍ 23، 1390 حيذسي،
الصم ثِ ر٣ش اػت ٣ِ  تح٠ٞ  تَػِٔ  (.2006، 1ثِ ٠ًل اص ليتوي ٍ ثَسٍال1394ّو٤بساى ، 

پبيذاس حول ٍ ٠ًل ؿْشي هؼتلضم ث٤بسگيشي ثشًبهِ سيضي ساّجشدي ٍ ربهْ ثِ ربي ثشًبهِ 
 ييضسثشًبهِ ًَّ ييا(، 88: 1385، ساىّو٤بٍ  دي٤ّشد هجيٌيّبي ه٠ٌٔي ٍ ثخـي اػت ) 
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 : اّذاف حول ٍ ًقل پبیذار 1جذٍل ؽوبرُ 

 اّذاف حول ٍ ًقل پبیذار اّذاف تَععِ پبیذار اّذاف کلی

 ٣بّؾ آلَدگي ًبؿي اص ٍػبئل ٠ًليِ ٍ صيشػبخت ّب ٣بّؾ آلَدگي، ٣بػتي اص ت٘ييشات اٟليوي عبسگبری هحیطی

 ػٌَح هَسد اػتٜبدُ حول ٍ ٠ًل٣بّؾ  حٜبُت حيبت ٍحؾ

بْذاؽت ٍ عالهت 

 اًغبًی

 ٣بّؾ تلبدٛبت ٣بّؾ كذهبت رؼوي

 ٣ٌتشل هيضاى آلَدگي ٣بّؾ آلَدگي َّا

 اٛضايؾ حول ٍ ٠ًل اًؼبى هحَس اٛضايؾ تحش١ ٛيضي٤ي

 ؾ تشا٣ن تشاٛي٤ي تبهيي ػشٍيغ حول ٍ ٠ًل هَسد اًتِبس، ٣بّ ربثزبيي هلشٙ ٣ٌٌذُ رفبُ اقتصبدی

 تؼْيل ربثِ ربيي ٣بال ٍ هَاد اٍليِ، تبهيي داهٌِ اًتخبة ثبصدُ

 ٣بساهذي خذهبت ٍ تؼْيالت حول ٍ ٠ًل اٛضايؾ ػشهبيِء ٓوَهي ٍ ٣بّؾ هبليبتي

 پشداخت َٓاسم تَػي اػتٜبدُ ٣ٌٌذگبى ٓذالت دس ػٌح ا٠ٛي عذالت

 ىٟيوت گزاسي پل٤بًي، تؼْيل ربثِ ربيي ثشاي ٗيش ساًٌذگب ٓذالت ٓوَهي

 تؼْيل ربثزبيي دسٍى هحلِ اي ػشصًذگي ٍ ّوجؼتگي ارتوبٓي رفبُ اجتوبعی

 2006 ، بَرٍال ٍ لیتوي اس ًقل ب1394ِبِ ًقل اس 1394هٌبع: سالی ٍ ّوکبراى ، 

ٍ  ٣تسهـب ،هحلي ييضسثشًبهِ صي،تلوينػب ي،يٌذآٛش ييضسثشًبهِ ػوت ثِ اكَال
 ُيذگباص د ،(105: 1382، ساىّو٤بصادُ ٍ  يهْذ .)آٍسدهيسٍي   ارشٍ ا ييضسثشًبهِ تلٜيٞ

 يٌذاٛشٍ  دهيؿَ تل٠ي، تلوين ًَٓي ْٟدس ٍا يؿْش يثشًبهِّب (1)ؿ٤ل ديّجشسا
ػت. ا اسػتَا ػيبػت ٍ تحليل اٙ،ّذا ييٍتذ پبيِ ثش ؿْشّب اىٓوشٍ  تَػِٔدس  صيتلوينػب

  ،(97: 1382،ٛوليا )هل٢

 
                                                      بزًبهِ ریشی راّبزدی عیغتن حول ٍ ًقل ؽْزی : هذل1ؽکل ؽوبرُ 

 (1386بِ ًقل اس طبیبی  1392)هٌبع : تٌذیغِ ٍ رضبیی، 
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اسايِ ساّجشدّبي سػيذى ثِ ايي ػيؼتن ٍ ًيض سْٛ ًبپذايذاسي ّب ٍ چبلـْبي پيؾ سٍ 
 ( ثِ كَست صيش تشػين ٍ اسايِ ؿذُ اػت.2 هيجبؿذ ٣ِ دس هذل هَْٜهي تح٠يٞ )ؿ٤ل

 
 

 
 
 

  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 : هذل هفَْهی ) ًظزی( تحقیق 2ؽکل ؽوبرُ                
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عیغتن حول 
 ٍ ًقل ؽْزی

ؿٌبػبيي ٍ تٔشيٚ  َٓاهـل   -2
 تبحيش گزاس داخلي ٍ خبسري

 ٍ تجييي هؼبلِ تح٠يٞ 

 

 بزًبهِ ریشی راّبزدی عیغتن  حول ٍ ًقل ؽْزی
 
 

تـــذٍيي ٍ اًتخــــبة ٍ   -5
ــب ٍ  ا ــذي ساّجشدّ ــت ثٌ ٍلَي

 ػيبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبي  
ــيي  -6 ــبيذ تجي ــبثي   ًت اسصي

 ساّجشدي
 
 

 
تحليل تذٍيي ٍ اسصيـبثي     -4

ٍ اًتحبة  هؼيش ّب ٍ آلتشًبتيَ 
ّبي اكلي ايزبد ٣ٌٌذُ تَػِٔ 

 پبيذاس حول ٍ ٠ًل ؿْشي
 

ػيؼتن حول ٍ ٠ًل رَد ًبپبيذاسيْب دس ٍ
پبيذاسي ؿْشي   ٍ لضٍم تَرِ ثِ اسصيبثي 

 ػيؼتن حول ٍ ٠ًل ؿْشي

سٍي٤شد تَػِٔ پبيذاس حول ٍ ٠ًل 
 ؿْشي،ًِشيِ تَػِٔ پبيذاس  ؿْش
 ًِشيِ ّبي ثشًبهِ سيضي ساّجشدي

ارسیببی ٍ تحلیل  ًظبهٌذ   ٍ 
 ارایِ راّبزد هطلَة

گزدؽگزی رٍعتبیی ٍ ارایِ 
 راّکبرّب

 

 تبییي ٍ ارائِ  راّبزد ّبی هطلَة

 عیغتن حول ٍ ًقل ؽْزی

عَاهل تبثیز گذار 
 خبرجی

عَاهل تبثیز گذار 
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کبّؼ ًبپبیذاری ّب ٍ تَععِ پبیذار  عیغتن 
 حول ٍ ًقل ؽْزی ؽْزکزد
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 ػيؼتوْبي َّؿوٌذ ٍ ٣ٌتشلي  هذیزیت آالیٌذُ ّب 

 ٍػبئي حول ٍ ٠ًل ؿْشي  

 هذیزیت ؽْزی 

زی اراضی ٍ ؽببکِ  کبرب
هعبببببز ٍ خیبببًْبببب ٍ  

 ّب پبرکیٌگ

 عیبعت ّبی دٍلت
ثشسػي ٍ تحليل ٍهـٔيت    -3

ــل   ــل ٍ ٠ً ــيتن حو ــش ػ ٌٓبك
ــب تَرــِ ثــِ َٓاهــل  ؿــْشي ث

 داخلي ٍ خبسري
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  دادُ ّب ٍ رٍػ ّب
ٍ ثِ لحبٍ سٍؽ تَكيٜي ٍ تحليلي هجتٌي ثش  ٣بسثشدي ّذٙ لحبٍ اص حبهش پظٍّؾ

اػٌبدي ٍ هيذاًي ثَدُ ٣ِ دس  پيوبيؾ ثَدُ اػت. سٍؽ گشداٍسي اًالٓبت ثِ دٍ كَست
سٍؽ اػٌبدي ثب هشارِٔ ثِ ٣تبثخبًِ ٍ ايٌتشًت ٍ... ثب اػتٜبدُ اص اثضاس ٛيؾ ثشداسي ثِ روْ 
آٍسي اًالٓبت هَسد ًيبص پشداختِ ؿذ ٍ دس سٍؽ هيذاًي ًيض ثشاي روْ آٍسي اًالٓبت ٍ 

ي پبػخگَ ثِ پشػـٌبهِ دادُ ّبي هَسد ًيبص اص اثضاس  پشػـٌبهِ  اػتٜبدُ گشديذ. ربهِٔ آهبس
هذيشيت حول ٍ  ٣بٛي دس صهيٌِ ّبي تح٠يٞ ٣ليِ هؼئَالى ٍ خجشگبًي ثَدًذ ٣ِ  اص تزشثِ

٠ًل ٍ ثشًبهِ سيضي اػتشاتظي٢ ثشخَسداس ثَدُ اًذ ٍ ثِ ٌَٓاى ربهِٔ خجشُ ّذٙ ٍ ثِ كَست 
ًذ ) ًٜش ثَدُ ا 58توبم ؿوبسي اًتخبة ؿذًذ. اص ًِشات توبهي ايي خجشگبى ٣ِ تٔذاد 

( ثشاي گشدآٍسي اًالٓبت ٍ ت٤ويل پشػـٌبهِ ّبي تح٠يٞ اػتٜبدُ ؿذ. ّوچٌيي  2رذٍل
 ثب ٣ِ ثبؿذ هي (SWOT) ساّجشدي تحليل اص اػتٜبدُ پظٍّؾ ايي دس تحليل تزضيِ سٍؽ

 هي ثٌذي اٍلَيت ٍ ؿٌبػبيي تْذيذّب ٍ ّب ٛشكت هٔٚ، ٍ َٟت ٠ًبى سٍؽ ايي اص اػتٜبدُ
  .ؿَد هي اسائِ دّبييساّجش ّب آى ثشاي ٍ ؿًَذ

 : تَسیع فزاٍاًی ٍ درصذ هؾخصبت فزدی پبعخگَیبى2 جذٍل
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 ايي. اػت ٍاْٟ ؿذُ ٣ـَس ٗشة ثختيبسي اػت ٣ِ دس ٍ چْبسهحبل اػتبى هش٣ض ؿْش٣شد
 ؿْش دس ايي اػت. گشٛتِ ٟشاس ٍثختيبسي چْبسهحبل اػتبى ؿشٟي ؿوبل ٟؼوت دس ؿْش
 آى هؼبحت ٣ِ داسد ٟشاس ٍػيْ اي رلگِ دس ٟبهي، ٣الُ ٍ خبًِ ٟشاٍل استٜبٓبت رٌَثي داهٌِ

 سؿتِ ؿوبلي ثخؾ دس ؿْشػتبى ايي تَپَگشاٛي ٍهٔيت لحبٍ ثِ. اػت ٤ّتبس1674
 اص ٍ گشٛتِ ٟشاس صاگشع گؼل حبؿيِ دس ٍ صاگشع رجبل اص ػلؼلِ ثختيبسي ٣َّْبي
 اص ثيؾ استٜبّ ثب ٣ِ ٣شد اؿبسُ ػبهبى ؿيشاص ٣َُ ٍ رْبًجيي ٣َُ ثِ تَاى هي آى استٜبٓبت

 ٠ًبى تشيي رٌَثي ٍ تشيي ؿوبلي ر٘شاٛيبيي، هختلبت ًِش اص .اػت  ذُپَؿبًي سا آى هتش 3000
 ٓشم دٟي٠ِ 18 ٍ دسرِ 32 ٍ دٟي٠ِ 30 ٍ دسرِ 32 ثش ت٠شيت، ًَس ثِ ٍ تشتيت ثِ ؿْش،

 50 ٍ دسرِ 50 ٍ دٟي٠ِ 52 ٍ دسرِ 50 ثش حذٍداً آى، ٠ًبى تشيي ٗشثي ٍ تشيي ؿشٟي ٍ ؿوبلي
 رٌَة ٍ ؿشٝ ٍ ؿوبل ػوت اص ًؼجي هَٟٔيت لحبٍ اص. اػت هٌٌجٞ ؿشٟي ًَل دٟي٠ِ
 رٌَة ٍ رٌَة ًشٙ اص ٍ ٣َّشًگ ؿْشػتبى ثِ ٗشة ًشٙ اص اكْٜبى اػتبى ثِ ؿشٟي
 ثبلٖ هتش 2066 ثِ دسيب ػٌح اص ؿْش ايي ؿَد. استٜبّ هي هٌتْي اسدل ٍ ٛبسػبى ثِ ؿشٟي

 . (7 ف ،1375 ثختيبسي، ٍ چْبسهحبل اػتبى ًبهِ آهبس. )گشدد هي
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 عئَال بِ پبعخ جْت در ّب  دادُ تحلیل ٍ تجشیِ 

 داخلی عَاهل ارسیببی ؽٌبعبیی عَاهل داخلی ٍ تؾکیل هبتزیظ -الف

ثشاي تْيِ هبتشيغ اسصيبثي َٓاهل داخلي هي ثبيؼت اثتذا هْوتشيي ٠ًبى هٔٚ ٍ َٟت 
ًٜش اص خجشگبى  ٠58ل دس ؿْش٣شد ؿٌبػبيي ؿًَذ. ثشاي ايي هٌَِس ًِشات دس حَصُ حول ٍ ً

ٍ ثشًبهِ سيضاى دس حَصُ حول ٍ ٠ًل دس ايي ؿْش اػتٜبدُ ؿذُ اػت. پغ اص ؿٌبػبيي َٓاهل 
 ّش داخلي ثب اػتٜبدُ اص پشػـٌبهِ ٍ گشدآٍسي ًِشات خجشگبى ثِ تٔييي هيضاى تأحيشگزاسي

دادُ ؿذُ  5تب  1ّش ي٢ اص ٠ًبى هٔٚ ٍ َٟت اهتيبصي ثيي َٓاهل پشداختِ ؿذُ ٍ ثِ  اص ي٢
َٓاهل داخلي  ٍ ػپغ اػتبًذاسد ػبصي ثِ ٓول آهذ. رذٍل صيش ٍصى، اهتيبص ٍ اهتيبص ًْبيي

 ؿٌبػبيي ؿذُ سا ًـبى هي دّذ. 

 داخلی )ًقبط ضعف ٍقَت( عَاهل تحلیل ٍ تجشیِ ًتبیج: 2 جذٍل

 ٍسى ًقبط قَت ردیف 
اهتیبس 
 عبهل

اهتیبس 
 ٍسًی

 0.242 4 0.060 ٍرَد تشاٛي٢ ػج٢  دس ػٌح ؿْش  1

2 
اٛضايؾ اػتٜبدُ اص ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ٍ ٠ًل دسٍى ؿْشي )هبًٌذ ثليي 

 ال٤تشًٍي٢ (
0.052 3 0.156 

 0.149 4 0.037 اػتٜبدُ اص تب٣ؼي ّب )تب٣ؼي خٌي( ثَيظُ دس هٌبًٞ هش٣ضي ؿْش 3

4 
ث خٌَى حول ٍ ٠ًل ٓوَهي  ٍ گؼتشؽ تَرِ ٍيظُ هذيشيت ؿْشي ثشاي احذا

 آى دس هٌبًٞ 
0.056 3.5 0.195 

5 
اه٤بى اًتخبة هؼيشّبي هتٔذد ػَاسُ اص هجذا ثِ ه٠لذ ثِ دليل ػبختبس ؿج٤ِ 

 حول ٍ ٠ًل ؿٌشًزي
0.086 3 0.257 

6 
اه٤بى تَصيْ ي٤ٌَاخت تشا٣ن رؤيتي ٍ ػبختوبًي ثِ دليل هش٣ض گشيض ثَدى 

 ػبختبس ؿٌشًزي هٔبثش
0.079 2 0.158 

 ٍسى ًقبط ضعف ردیف
اهتیبس 
 عبهل

اهتیبس 
 ٍسًی

 0.071 1 0.071 پبييي ثَدى ػٌح ًَٜرپزيشي ثبٛت ّبي ٛشػَدُ 1
 0.177 2 0.088 سٍي٤شد خَدسٍ هحَس دس تَػِٔ ؿْشي ٍ ٓذم تَرِ ثِ تؼْيالت پيبدُ سٍي 2

3 
٠ًل  ٓذم توبيل ثخؾ خلَكي ثشاي ػشهبيِ گزاسي ٍ ٛٔبليت دس ثخؾ حول ٍ

 ؿْشي
0.071 2 0.141 

 0.162 2 0.081 ٣وجَد ٍ ثي تَرْي ثِ گؼتشؽ ٍ تَػِٔ پبس١ ػَاسّب دس ؿْش 4
 0.087 1 0.087 ٍرَد ٣بسثشي ّبي ربرة رؤيت ثش ػش چْبسساُ ّبي اكلي ؿْش 5
 0.162 2 0.081 ٟشاسگيشي ٣بسثشي ّبي ٓبهل تشاٛي٢ ػَاسُ دس حشين هيذاى ّب 6
 0.158 2 0.079 ي خٌَى ٓبثش پيبدُ دس چْبسساُ ّبٓذم ٍرَد ػبهبًذّ 7
 0.217 3 0.072 ػيؼتن ٟذيوي ٣ٌتشل تشاٛي٢ چْبسساُ ّب 8
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 خبرجی عَاهل ارسیببی ؽٌبعبیی عَاهل خبرجی ٍ تؾکیل هبتزیظ -ة

بدُ اص ًِشات خجشگبى دس گبم دٍم پيبدُ ػبصي سٍؽ ػَات، ثِ ًَس هـبثِ، ثب اػتٜ
هْوتشيي ٛشكت ّب ٍ تْذيذات دس حَصُ حول ٍ ٠ًل دس ؿْش٣شد ؿٌبػبيي ؿذُ اًذ ٍ دس 

اسائِ ؿذُ اًذ. پغ اص ؿٌبػبيي َٓاهل خبسري، هيضاى تبحيش گزاسي َٓاهل خبسري ٍ  2رذٍل 
 2اهتيبص ّش ٓبهل ثب سٍؿي ٣ِ ثشاي َٓاهل داخلي تـشيح ؿذ، تٔييي گشديذًذ. دس رذٍل 

وتشيي ٛشكت ّب ٍ تْذيذات دس حَصُ حول ٍ ٠ًل ثِ ّوشاُ ٍصى ّش ٓبهل، اهتيبص ٍ اهتيبص هْ
 ٍصى داس )اهتيبص ًْبيي( ّش ٓبهل اسائِ ؿذُ اػت. 

 خبرجی )فزصت ّب ٍ تْذیذات( عَاهل تحلیل ٍ تجشیِ ًتبیج: 3 جذٍل

 ٍسى فزصت ّب ردیف
اهتیبس 

 عبهل

اهتیبس 

 ٍسًی

1 
ايؾ ثَدرِ دٍلتي ثشاي تَػِٔ ػشيْ حوبيت ًْبدّبي ػيبػي ٍ اٛض

 ػخت اٛضاسي  حول ٍ ٠ًل ٓوَهي 
0.121 4.3 0.520 

 0.415 4 0.104 احش گزاسي ثبالي سػبًِ ّب دس ت٘ييش ديذگبُ تشاٛي٤ي ؿْشًٍذاى 2

3 
ٍرَد سٍي٤شد چٌذ ػبلِ اسگبى ّب ٍ ًْبدّبي دٍلتي هجتٌي ثش اسايِ 

 خذهبت دٍلت ال٤تشًٍي٢
0.086 3.2 0.276 

 0.389 2.5 0.155 دس ٣ـَس  ITSٍرَد صيشػبخت ٌٛي ثشاي ثِ ٣بس گيشي ػيؼتن  4

 ٍسى تْذیذات ردیف
اهتیبس 

 عبهل

اهتیبس 

 ٍسًی

1 
 ًْبدّبي ٍ ّب ػبصهبى دس ؿْشي ي٤پبسچِ ٍ ٍاحذ هذيشيت ًجَد

 ؿْشي ٣ـَس هذيشيت دس هتَلي
0.104 3 0.311 

 0.594 3.7 0.161 ي ٍ ه٠شسات ساًٌذگيسًٍذ اٛضايـي سٛتبسّبي تشاٛي٤ي هتوبد ثب َٟاًي 2

3 
 ه٠ٌٌِ ٠ًؾ ٍ ٣الًـْشّب دس هْبرشت ؿذيذ  اٛضايؾ ٍ صيبد رؤيت

 ّب آى هلي ٍ اي
0.131 5 0.656 

4 
اػتٜبدُ صيبد اص خَدسٍي ؿخلي ثَيظُ )خَدسٍّبي ت٢ ػشًـيي(دس 

 اًزبم ػٜشّبي دسٍى ؿْشي
0.138 3 0.415 

 10000 جوببببع  
 

30575 

 تِ ّبی تحقیقهٌبع: یبف
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تذٍیي راّبزدّبی تَععِ حول ٍ ًقل پبیذار بِ کوک هبتزیظ تطبیقی -ج
SWOT 

، (هْٜٔب ٍ َٟتْب) دسًٍي ٍ َٓاهل( تْذيذّب ٍ ّب ٛشكت) خبسري َٓاهل ؿٌبػبيي اص پغ
ساّجشّبي تش٣يجي هـخق ؿذُ  SWOTٍ اسصيبثي آًْب، ثب اػتٜبدُ اص هبتشيغ تٌجي٠ي 

ُ ثب تش٣يت َٓاهل هي تَاى اػتشاتظي ّبي تذاٛٔي، اٟتوبيي، اػت. ّوبًٌَس ٣ِ اؿبسُ  ؿذ
 اسائِ ؿذُ اًذ.  SWOTاًٌجبٟي ٍ تْبروي سا اػتخشاد ٣شد. ايي ساّجشّب دس رذٍل 

 : هبتزیظ عَات ٍ ارائِ راّکبرّب ٍ راّبزدّبی پیؾٌْبدی4 جذٍل

 
 

 SWOTتحليل 

 (O)ٛشكت ّب 
 اٛضايؾ ٍ ػيبػي ًْبدّبي حوبيت( 1

 ػشيْ تَػِٔ ٍ ػبخت ثشاي دٍلتي ثَدرِ
  ٓوَهي ٠ًل ٍ حول  اٛضاسي ػخت

 دس ّبسػبًِ ثبالي احشگزاسي (2
 تشاٛي٤ي ؿْشًٍذاى ت٘ييشديذگبُ

 ٍ ّب اسگبى ػبلِ چٌذ سٍي٤شد ٍرَد (3
 خذهبت اسايِ ثش هجتٌي دٍلتي ًْبدّبي

 ال٤تشًٍي٢ دٍلت
 ٣بس ثِ ثشاي ٌٛي صيشػبخت ( ٍرَد4

 …  دس ITS ػيؼتن گيشي

 (T)تْذيذّب
 دس ؿْشي ي٤پبسچِ ٍ ٍاحذ هذيشيت ًجَد (1

 هذيشيت دس هتَلي ًْبدّبي ٍ ّب ػبصهبى
 ؿْشي ٣ـَس

سًٍذ اٛضايـي سٛتبسّبي تشاٛي٤ي هتوبد ثب  (2
 …َٟاًيي ٍ 

 دس هْبرشت ؿذيذ  اٛضايؾ ٍ صيبد رؤيت (3
 .… ٍ ٣الًـْشّب

اػتٜبدُ صيبد اص خَدسٍي ؿخلي ثَيظُ  (4
)خَدسٍّبي ت٢ ػشًـيي(دس اًزبم 

 دسٍى ؿْشيػٜشّبي 
 (S)٠ًبى َٟت 

 هتٔذد هؼيشّبي اًتخبة اه٤بى -1
 دليل ثِ ه٠لذ ثِ هجذا اص ػَاسُ

 ٍ حول ؿج٤ِ ػبختبس اص ثشخَسداسي
 ؿٌشًزي ٠ًل

 ػٌح دس  ػج٢ تشاٛي٢ ٍرَد -2
 ؿْش

 ّبي ػبهبًِ اص اػتٜبدُ اٛضايؾ -3
 ؿْشي دسٍى ٠ًل ٍ حول َّؿوٌذ

 ( ال٤تشًٍي٢ ثليي هبًٌذ)
 )خٌي(ثَيظُ ّب ب٣ؼيت اص اػتٜبدُ  -4
  هش٣ضي هٌبًٞ دس
 ثشاي ؿْشي هذيشيت ٍيظُ تَرِ -5

 ٍ  ٓوَهي ٠ًل ٍ حول خٌَى احذاث
 ؿْش هختلٚ هٌبًٞ دس آى گؼتشؽ

 تشا٣ن ي٤ٌَاخت تَصيْ اه٤بى -6
 هش٣ض دليل ثِ ػبختوبًي ٍ رؤيتي

 هٔبثش ؿٌشًزي ػبختبس ثَدى گشيض

SO 
 (SO1 )- هٌَٔٙ ػبختي هذيشيت

٣بس گيشي ػيؼتن حول ٍ ؿْشي ثشاي ثِ 
 +S1,S3) ( ٠ًITSل َّؿوٌذ )
O2,O4) 

 (SO2)-  اػتشاتظي تَػِٔ حول ٍ ٠ًل
ٍ  اًشطي هلشٙ ٓوَهي ثِ هٌَِس ٣بّؾ

٠ًل)   ٍ حول ٍ صهيي اص ثْيٌِ اػتٜبدُ 
S4 ,S6, O4 ( 

(SO3)-  ْخذهبت ثْيٌة تَػِٔ ٍ تَصي 
 ٍ دس ػٌح ؿْش   ITSصيشػبخت   ٍ

 ؿْشي ػٜشّبي حزن ٣بّؾ
(S2.S5.S6 + 01 ,O3) 

ST 

(ST1) -هش٣ضي ثخـي اص هحذٍدُ تجذيل 
 تؼْيالت اسايِ ثب پيبدُ هحذٍدُ ثِ ؿْش

  ّبي دٍچشخِايؼتگبُ ًِيش هشٍسي
(S1,S2,S6+ T2,T3,T4) 

 (ST2)-  ي٤پبسچِ ٍ ٍاحذ ايزبد هذيشيت 
 ٠ًل ٍ حول خٌَى ؿْشي دس رْت احذاث

 دس ؿْش ؿْش٣شد  آى گؼتشؽ ٍ  ٓوَهي
(S5,S3 + T1) 

 

 (W)  ٠ًبى هٔٚ
 ًَٜرپزيشي ػٌح ثَدى پبييي  -1

 ٛشػَدُ ّبي ثبٛت
 رؤيت ربرة ّبي ٣بسثشي ٍرَد -2

WO 
(WO1)-  رزة ػشهبيِ گضاساى

ّبي ٓبثش خلَكي ثشاي ساُ اًذاصي پل
پيبدُ هزْض ثِ پلِ ثشٟي ٍ آٌبي اهتيبص 

 WT 

(WT1 )-تَػي تَريْي رلؼبت ثشگضاسي 
 ثشاي ّب ػبصهبى خجشگبى ٍ ٣بسؿٌبػبى

 ثب آؿٌبيي رْت ؿْشي هذيشيت هؼئَليي
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 ؿْش اكلي ّبي چْبسساُ ػش ثش
 تَػِٔ دس هحَس خَدسٍ سٍي٤شد -3

 تؼْيالت ثِ تَرِ ٓذم ٍ ؿْشي
 سٍي پيبدُ

 ثخؾ سٗجت ٍ توبيل ٓذم  -4
 ٍ گزاسي ػشهبيِ ثشاي خلَكي

 ؿْشي ٠ًل ٍ ولح ثخؾ دس ٛٔبليت
 ٓبهل ّبي ٣بسثشي ٟشاسگيشي -5

 ّب هيذاى حشين دس ػَاسُ تشاٛي٢
 ٍ گؼتشؽ ثِ تَرْي ثي ٍ ٣وجَد -6

  ػَاسّب پبس١ تَػِٔ
 ٓبثش خٌَى ػبهبًذّي ٍرَد ٓذم -7

 ّب چْبسساُ دس پيبدُ
 تشاٛي٢ ٣ٌتشل ٟذيوي ػيؼتن -8

 ّب چْبسساُ

ّب ثشاي ًلت تجلي٘بت اػتٜبدُ اص آى
 (W3, W4+ O1,O2)هحيٌي

 (WO2)-  رزة ثَدرِ ثشاي ايزبد
  ,W6)     پبس١ ػَاس دس ػٌح ؿْش

W5  +O1)  
(WO3)- ثب تشاٛي٢ ٛشٌّگ است٠بي 

 ٍ پبيِ هجبحج ثشخي چَى ٍسٍد ّبيسٍؽ
 داًؾ هجبحج آهَصؿي ثِ تشاٛي٢ ػبدُ

 (W3+O2) ...ٍ تجلي٘بت آهَصاى،

(WO4) -سٛتبسّبي ثش تشرذي ًِبست 
 .گشددهي ساًٌذگبى ثِ خلَف تشاٛي٤ي

(W8, W6+O3,O4) 
(WO5) -ُاص ثْيٌِ ٍ كحيح اػتٜبد 

 تَػِٔ خلَف دس تخليلي ثَدرِ
 ػبيش اص دُاػتٜب ٍ ٠ًل ٍ حول ّبي ػبهبًِ
 ثخؾ هخل هبلي تبهيي ّبي سٍؽ

 خلَكي
(W3,W7,W8+O1,O2) 

 (W3,W6,W8 +T1)  ًيبصّب
 (WT2)-دسگيش ثب هبلي اػپبًؼش گشٛتي 

 دّي ثِثشاي ػبهبى خلَكي ثخؾ ٣شدى
 (W7,W8+T3)ّب چْبسساُ

 (WT3)-  تذٍيي تٜبّن ًبهِ ثيي ػبصهبى
حول ٍ ٠ًل ٍ ؿْشداسي ثشاي هزْض ٣شدى 

  ITSّبي ؿْش ثِ ػيؼتن چْبسساُ

(WT4) -  ٍ ايزبد تٜبّن ًبهِ ثب آهَصؽ
ّب ثِ پشٍسؽ رْت ثِ ٣بسگيشي حيبى هذسػِ

ٌَٓاى پبس٣يٌگ دس ايبم تٌٔيلي ٍ ؿلَٕ ػبل 
(W1,W2,W4+T2,T3,T4) 

 قیتحق ّبیبفتِیهٌبع:     

 

 

ارسیببی  ارسیببی هَقعیت ٍ تعییي راّبزدّبی اصلی بب اعتفبدُ اس هبتزیظ-د

 هَقعیت

 331/2، اهتيبص ٍصًي ٣ل َٓاهل داخلي ثشاثش 2ٍ  1ثش اػبع ًتبيذ ثذػت آهذُ دس رذاٍل 
ّوشاُ اهتيبصات هي ثبؿذ. حبل ايي َٓاهل سا ثِ  575/3ٍ اهتيبص ٍصًي ٣ل َٓاهل خبسري ثشاثش 

( ٣ِ هبتشيغ َٓاهل داخلي ٍ خبسري هي ثبؿذ، تشػين ؿذُ اػت. ثب ٣4ؼت ؿذُ دس ؿ٤ل )
تَرِ ثِ ايي ؿ٤ل، هَٟٔيت ٍ ربيگبُ ػيؼتن حول ٍ ٠ًل ؿْش٣شد دس ٍهٔيت هحبِِٛ 

ثٌبثشايي ساّجشّبي پيـٌْبدي ثشاي ثْجَد ايي ػيؼتن ّوبى ساّجشدّبي ٣بساًِ ٟشاس داسد. 
 هي ثبؿٌذ.  4ساًِ ر٣ش ؿذُ دس رذٍل ؿوبسُ ثخؾ هحبُِ ٣ب
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 : هبتزیظ  ارسیببی هَقعیت  راّبزدی ؽْز ؽْزکزد ٍ اقذام اعتزاتضیک4ؽکل 

 

  QSPM اٍلَیت بٌذی راّبزدّبی پیؾٌْبدی بب اعتفبدُ اس هبتزیظ -ُ

( ثِ اٍلَيت QSPMدس ايي ثخؾ ثب اػتٜبدُ اص هبتشيغ ٣وي ثشًبهِ سيضي ساّجشدي )
ساّجشّبي هحبِِٛ ٣بساًِ پيـٌْبدي پشداختِ ؿذُ اػت ٣ِ ًتبيذ آى دس رذاٍل ؿوبسُ يٌذي 

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 5ٍ   6
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 ( عَاهل خبرجیQSPM: هبتزیظ کوی بزًبهِ ریشی راّبزدی )5 جذٍل

QSPM WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 

 ٍصى فزصت ّب

ت
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ر
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A
S

 

ت
زاثي

ر
 T

A
S

 

ت
زاثي

ر
 T
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ت
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A
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1 
حوبيت ًْبدّبي ػيبػي ٍ اٛضايؾ ثَدرِ دٍلتي ثشاي ػبخت ٍ تَػِٔ ػشيْ ػخت اٛضاسي  حول 

 ٍ ٠ًل ٓوَهي 
0.121 2 0.242 3 0.363 2 0.242 2 0.242 4 0.484 2 0.242 

 0.415 4 0.104 1 0.207 2 0.311 3 0.207 2 0.207 2 0.104 ّب دس ت٘ييش ديذگبُ تشاٛي٤ي ؿْشًٍذاىاحش گزاسي ثبالي سػبًِ 2

 0.173 2 0.173 2 0.173 2 0.173 2 0.259 3 0.173 2 0.086 ٍرَد سٍي٤شد چٌذ ػبلِ اسگبى ّب ٍ ًْبدّبي دٍلتي هجتٌي ثش اسايِ خذهبت دٍلت ال٤تشًٍي٢ 3

 0.155 1 0.311 2 0.622 4 0.155 1 0.311 2 0.311 2 0.155 دس  ػٌح ٣ـَس ITSٍرَد صيشػبخت ٌٛي ثشاي ثِ ٣بس گيشي ػيؼتن  4

              تْذیذات

 0.415 4 0.104 1 0.311 3 0.415 4 0.311 3 0.207 2 0.104 ؿْشي ٣ـَس هذيشيت دس هتَلي ًْبدّبي ٍ ّب ػبصهبى دس ؿْشي ي٤پبسچِ ٍ ٍاحذ هذيشيت ًجَد 1

 0.482 3 0.161 1 0.642 4 0.642 4 0.321 2 0.321 2 0.161 سًٍذ اٛضايـي سٛتبسّبي تشاٛي٤ي هتوبد ثب َٟاًيي ٍ ه٠شسات ساًٌذگي 2

 0.131 1 0.394 3 0.263 2 0.131 1 0.263 2 0.525 4 0.131 ّب آى هلي ٍ اي ه٠ٌٌِ ٠ًؾ ٍ ٣الًـْشّب دس هْبرشت ؿذيذ  اٛضايؾ ٍ صيبد رؤيت 3

 0.138 1 0.276 2 0.415 3 0.138 1 0.276 2 0.276 2 0.138 اػتٜبدُ صيبد اص خَدسٍي ؿخلي ثَيظُ )خَدسٍّبي ت٢ ػشًـيي(دس اًزبم ػٜشّبي دسٍى ؿْشي 4

 جوع ًوزُ عَاهل خبرجی 
1  263/2   311/2   

207/

2  
874/

2  
005/

2  15/2  
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 ( عَاهل داخلیQSPM: هبتزیظ کوی بزًبهِ ریشی راّبزدی )6 جذٍل

 

 ًقبط قَت
             

1 
دليل ثشخَسداسي اص ػبختبس ؿج٤ِ حول  اه٤بى اًتخبة هؼيشّبي هتٔذد ػَاسُ اص هجذا ثِ ه٠لذ ثِ 

 ٍ ٠ًل ؿٌشًزي
0.060 2 0.121 2 0.121 1 0.060 1 0.060 2 0.121 1 0.060 

 0.052 1 0.104 2 0.052 1 0.052 1 0.104 2 0.104 2 0.052 ٍرَد تشاٛي٢ ػج٢  دس ػٌح ؿْش 2

 0.074 2 0.112 3 0.037 1 0.074 2 0.074 2 0.074 2 0.037 ي ال٤تشًٍي٢(اٛضايؾ اػتٜبدُ اص ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ٍ ٠ًل دسٍى ؿْشي )هبًٌذ ثلي 3

 0.112 2 0.167 3 0.112 2 0.112 2 0.112 2 0.112 2 0.056 اػتٜبدُ اص تب٣ؼي ّب )تب٣ؼي خٌي( ثَيظُ دس هٌبًٞ هش٣ضي ؿْش  4

5 
ًٞ تَرِ ٍيظُ هذيشيت ؿْشي ثشاي احذاث خٌَى حول ٍ ٠ًل ٓوَهي ٍ گؼتشؽ آى دس هٌب

 هختلٚ ؿْش
0.086 3 0.257 2 0.171 3 0.257 2 0.171 2 0.171 3 0.257 

6 
اه٤بى تَصيْ ي٤ٌَاخت تشا٣ن رؤيتي ٍ ػبختوبًي ثِ دليل هش٣ض گشيض ثَدى ػبختبس ؿٌشًزي 

 هٔبثش
0.079 3 0.237 3 0.237 3 0.237 2 0.158 1 0.079 2 0.158 

 

 ًقبط ضعف
             

 0.141 2 0.071 1 0.141 2 0.212 3 0.212 3 0.212 3 0.071 َرپزيشي ثبٛت ّبي ٛشػَدُپبييي ثَدى ػٌح ًٜ  1

 0.088 1 0.177 2 0.265 3 0.088 1 0.265 3 0.265 3 0.088 ٍرَد ٣بسثشي ّبي ربرة رؤيت ثش ػش چْبسساُ ّبي اكلي ؿْش 2

 0.283 4 0.212 3 0.141 2 0.212 3 0.212 3 0.212 3 0.071 سٍي٤شد خَدسٍ هحَس دس تَػِٔ ؿْشي ٍ ٓذم تَرِ ثِ تؼْيالت پيبدُ سٍي 3
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 0.243 3 0.243 3 0.081 1 0.081 1 0.162 2 0.323 4 0.081 ٓذم توبيل ٍ سٗجت ثخؾ خلَكي ثشاي ػشهبيِ گزاسي ٍ ٛٔبليت دس ثخؾ حول ٍ ٠ًل ؿْشي  4

 0.175 2 0.175 2 0.262 3 0.087 1 0.262 3 0.262 3 0.087 ٟشاسگيشي ٣بسثشي ّبي ٓبهل تشاٛي٢ ػَاسُ دس حشين هيذاى ّب  5

 0.243 3 0.162 2 0.243 3 0.081 1 0.323 4 0.243 3 0.081 ٣وجَد ٍ ثي تَرْي ثِ گؼتشؽ ٍ تَػِٔ پبس١ ػَاسّب دس ؿْش 6

 0.158 2 0.158 2 0.158 2 0.079 1 0.237 3 0.316 4 0.079 ٓذم ٍرَد ػبهبًذّي خٌَى ٓبثش پيبدُ دس چْبسساُ ّب  7

 0.072 1 0.217 3 0.290 4 0.072 ػيؼتن ٟذيوي ٣ٌتشل تشاٛي٢ چْبسساُ ّب 8
 

0.000 2 0.145 2 0.145 

 188/2  775/2  881/1  074/1  077/2  720/3  1 جوع ًوزُ عَاهل داخلی 

 

اهتیبس کل اعتزاتضی) هحبعبِ هیبًگیي هبتزیظ کوی خبرجی ٍ داخلی اعتزاتضی 

   ّب(
2.645 

 
2.51 

 
1.9
54  

2.3
32  

2.0
5  

2.16
9 

 
 رزة »( رزاثيت ٣لي ساّجشّبي هحبِِٛ ٣بساًِ پيـٌْبدي ٍ اٍلَيت آًْب سا ًـبى هي دّذ. ثش اػبع ًتبيذ ثذػت آهذُ، ساّجشد 7رذٍل )
 تجلي٘بت ًلت ثشاي آًْب اص اػتٜبدُ اهتيبص آٌبي ٍ ثشٟي پلِ ثِ هزْض پيبدُ ٓبثش پل ّبي اًذاصي ساُ ثشاي خلَكي گضاساى ػشهبيِ
 آهَصؿي هجبحج ثِ تشاٛي٢ ػبدُ ٍ پبيِ هجبحج ثشخي ٍسٍد چَى سٍؽ ّبي ثب تشاٛي٢ ٛشٌّگ است٠بي »دس اٍلَيت اٍل ٍ ساّجشد « هحيٌي

 دس اٍلَيت آخش ٟشاس گشٛتِ اػت.« ... ٍ تجلي٘بتي تيضسّبي تْيِ آهَصاى، داًؾ
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 QSPM: اٍلَیت بٌذی راّبزدّب بب اعتفبدُ اس 7 جذٍل

بزدّبی هحبفظِ کبراًِ اعتخزاج ؽذُ اس تحلیل راّ سديٚ

 عَات

جذابی

 ت کل

اٍلَیت 

 راّبزد

1 
ّبي ٓبثش پيبدُ رزة ػشهبيِ گضاساى خلَكي ثشاي ساُ اًذاصي پل

ّب ثشاي ًلت هزْض ثِ پلِ ثشٟي ٍ آٌبي اهتيبص اػتٜبدُ اص آى
 (WO1تجلي٘بت هحيٌي )

2.64
5 

اٍلَيت 
 اٍل

 (WO2) ػَاس دس ػٌح ؿْشرزة ثَدرِ ثشاي ايزبد پبس١  2
2.51 

اٍلَيت 
 دٍم

3 
ّبي چَى ٍسٍد ثشخي هجبحج پبيِ ٍ است٠بي ٛشٌّگ تشاٛي٢ ثب سٍؽ

 1.95 (WO3) ػبدُ تشاٛي٢ ثِ هجبحج آهَصؿي داًؾ آهَصاى ٍ...

اٍلَيت 
 ؿـن

4 
تش ثش سٛتبسّبي تشاٛي٤ي ثِ خلَف ساًٌذگبى )ّوبًٌذ ًِبست رذي

خٌَى ٍ... ( ٣ِ هٌزش ثِ سٓبيت ػشٓت هزبص، حش٣ت دس ثيي 
 2.33 (.WO4گشدد )٣بّؾ آلَدگي، هلشٙ ػَخت ٍ... هي

اٍلَيت 
 ػَم

5 
تَػِٔ ػبهبًِ ّبي حول ٍ  رْت اػتٜبدُ ثْيٌِ اص ثَدرِ تخليلي 

٠ًل ٍ اػتٜبدُ اص ػبيش سٍؽ ّبي تبهيي هبلي هخل رلت ػشهبيِ 
 2.05 (.WO5) ٍ...  گزاسي ثخؾ خلَكي 

اٍلَيت 
 پٌزن

6 
ّبي تشٗيت ٣ٌٌذُ ثِ ثشًبهِ تَليذثب كذا ٍ ػيوب رْت ّو٤بسي 

 2.17 (WO6) ٛشٌّگ تشاٛي٤ي ؿْشًٍذاى است٠بءسٓبيت ه٠شسات ٍ 

اٍلَيت 
 چْبسم

 

 بحث ٍ بزرعی
ػيؼتن حول ٍ ٠ًل ٓوَهي ؿْش٣شد ثِ لحبٍ ٣ويت اسائِ خذهبت پبػخگَي ًيبص 

آى ايي ٛشهيِ هَسد  ؿْشًٍذاى ًوي ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ تحليل ػَات ٍ ًتبيذ حبكل اص
تبييذ هي ثبؿذ. ثِ ٓجبست ديگش ػيؼتن حول ٍ ٠ًل ٓوَهي اص ًِش ٣ويت ٣بٛي ًوي 

 )ًِيش ٠ًل ّوگبًي ٍ حول اص اػتٜبدُ ثشاي تؼْيالت اسايِثبؿذ ٍ پيـٌْبداتي ّوچَى 
 اص اػتٜبدُ تـَيٞ ثشاي ٣بس٣ٌبى ثِ ّب تَػي ػبصهبى (...ٍ هبّيبًِ هجلٖ سايگبى، ثليي
 ٠ًل ٍ حول خذهبت اسايِ دٌّذُ تؼْيالت ٍ ٟيوت دس تٌَّ ، ايزبد ٓوَهي لٍ ٠ً حول

 ػبهبًِ تَػِٔ خلَف دس تخليلي ثَدرِ اص ثْيٌِ ٍ كحيح ٍ اػتٜبدُ ...ٓوَهي ٍ
 گزاسي ػشهبيِ رلت هخل هبلي تبهيي ّبي سٍؽ ػبيش اص اػتٜبدُ ٍ ٠ًل ٍ حول ّبي
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 ٍ ػشهبيِ حَٜ ٍ رزة هحيٌي صيؼت ّبي ٟبثليت است٠بء ٍ احيبء حَٜ، خلَكي ثخؾ
دس ايي پظٍّؾ   هتخلق رْت حل ايي هـ٤ل اسائِ ؿذُ اػت. ٍ هبّش اًؼبًي ًيشٍي

٠ًبى هٔٚ ٍ َٟت، ٛشكت ّب ٍ تْذيذات دس حَصُ  SWOTاثتذا ثب اػتٜبدُ اص هذل 
حول ٍ ٠ًل دس ؿْش٣شد ؿٌبػبيي ؿذًذ. ػپغ َٓاهل داخلي ٍ خبسري هَسد اسصيبثي ٟشاس 

ػبع هبتشيغ َٓاهل داخلي ٍ خبسري ربيگبُ ػيؼتن حول ٍ ٠ًل ؿْش٣شد گشٛتٌذ ٍ ثش ا
 ٣ِ ي٢ هَٟٔيت هحبِِٛ ٣بساًِ هي ثبؿذ، هـخق ؿذ. 

 

 ًتیجِ گیزی
دس اداهِ ثب تَرِ ؿؾ ساّجشد هحبِِٛ ٣بساًِ ثب اػتٜبدُ اص هبتشيغ ٣وي ساّجشدي 

QSPM ًيض هبتشيغ ثش اػبع ًتبيذ هبتشيغ اسصيبثي هَٟٔيت ٍ  ًذ ٣ِاٍلَيت ثٌذي ؿذ
QSPM .اٍلَيت ثٌذي ساّجشدّبي پيـٌْبدي ثِ كَست صيش هي ثبؿذ 

 :ّبي ٓبثش پيبدُ هزْض رزة ػشهبيِ گضاساى خلَكي ثشاي ساُ اًذاصي پل راّبزد اٍل

 ّب ثشاي ًلت تجلي٘بت هحيٌيثِ پلِ ثشٟي ٍ آٌبي اهتيبص اػتٜبدُ اص آى

 :ػٌح ؿْشرزة ثَدرِ ثشاي ايزبد پبس١ ػَاس دس  راّبزد دٍم 

 :ساًٌذگبى )ّوبًٌذ سٓبيت ػشٓت هزبص،  تشاٛي٤ي ثش سٛتبس ًِبست رذي راّبزد عَم

 گشدد.حش٣ت دس ثيي خٌَى ٍ... ( ٣ِ هٌزش ثِ ٣بّؾ آلَدگي، هلشٙ ػَخت ٍ... هي

 :ّبي تشٗيت ٣ٌٌذُ ّو٤بسي ًضدي٢ ثب كذا ٍ ػيوب رْت ػبخت ثشًبهِ راّبزد چْبرم

 ايؾ ػٌح ٛشٌّگ تشاٛي٤ي ؿْشًٍذاىثِ سٓبيت ه٠شسات تشاٛي٤ي ٍ اٛض

 :تَػِٔ ػبهبًِ ّبي حول ٍ رْت اػتٜبدُ ثْيٌِ اص ثَدرِ تخليلي  راّبزد پٌجن

  ،٠ًل ٍ اػتٜبدُ اص ػبيش سٍؽ ّبي تبهيي هبلي هخل رلت ػشهبيِ گزاسي ثخؾ خلَكي

 :ّبي چَى ٍسٍد ثشخي هجبحج پبيِ ٍ است٠بي ٛشٌّگ تشاٛي٢ ثب سٍؽ راّبزد ؽؾن

 ثِ هجبحج آهَصؿي داًؾ آهَصاى، تْيِ تيضسّبي تجلي٘بتي ٍ... ػبدُ تشاٛي٢
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 ٍ هبخذ هٌببع 

 اٍلَيت تش٣يجي (، هذل1398ًيب ) ت٣َلي رويلِ سهَيبى، هحوذت٠ي ٍ ٌٛي، صّشُ، تَحيذ، احوذي، -
 ،23 دٍسُ ،2 تجشيض، ه٠بلِ ٣الًـْش: يـپظٍّ هَسد َّؿوٌذ ٠ًل ٍ حول اػتشاتظيْبي ثٌذي
 .44-25 كق ثْبس، ،22 يبپيپ ؿوبسُ - 67 ؿوبسُ

ؿبخق  يبثيهذل اسص ِياسا (1389) حبهذ ،يشاصيؿ يٌيهحوَد، اه ،ي٣شهشٍد ،يهْذ ،ياػتبد رٜٔش-
، يؿْش ٤پبسچِي تيشيٍ هذ يضيحول ٍ ٠ًل دس ثشًبهِ س يذاسيػٌح پب يشيهجٌب رْت اًذاصُ گ

 يهٌبلٔبت ت٤ٌَلَط هش٣ض ،ذاسيتَػِٔ پب ٤شديثب سٍ يؿْش تيشيهذ يالولل يي٣ٌٜشاًغ ث يياٍل
 .شاىيتْشاى، ا ٚ،يؿش يكٌٔت گبُداًـ

 دس ؿْشي پبيذاس ٠ًل ٍ حول ساّجشدي سيضي ( ثشًبه1392ِتٌذيؼِ، هحؼي، سهبيي، هحوذسهب )-
:  1 ، ؿوبس5ُدٍسُ:   ،فصلٌبهِ هٌْذعی حول ٍ ًقل ،هـْذ ؿْش: هَسدي هٌبلِٔ ايشاى ٣الًـْشّبي

35-53 . 

 يؿْش ذاسيدٍچشخِ ٍ ٠ًؾ آى دس حول ٍ ٠ًل پب(1388) َػٚي ،يٍ اؿشاٛ ييًظاد، حؼ يحبتو-
 . 70ؿوبسُ ،یاًغبً یبیجغزاف یپضٍّؼ ّبفصلٌبهِ ،  : ؿْش ثٌبةيًوًَِ هَسد

تْشاى ثب  ٠8ؾ ثشًبهِ سيضي حول ٍ ٠ًل ثش اكالح ثبٛت ٣بلجذي ه٠ٌٌِ ( 1390ً)ح٤وت ًيب حؼي-
پبييض    :هطبلعبت ٍ پضٍّؼ ّبی ؽْزی هٌطقِ ای فصلٌبهِ  ،SWOT اػتٜبدُ اص الگَي تحليل

 . 110-95كق ،10ؿوبسُ ، 3  دٍسُ ، 1390

 ؿْشي ٠ًل ٍ حول سيضي ثشًبهِ ثش (، تحليلي1393چيبًِ ) حيذسي سحين خذيزِ ٍ سهبًجْ، ػيذُ -
 ٣الى: هَسدي هٌبلِٔ) Super Decisions اٛضاس-ًشم اص اػتٜبدُ ثب CDS سٍي٤شد ثش ٌيهجت

-71 كق ثْبس، ،47 ؿوبسُ ،18 دٍسُ ،4 ، ه٠بلًِؾزیِ جغزافیب ٍ بزًبهِ ریشی ،(سؿت ؿْش
108. 

تحليل َٓاهل ٣ليذي هَحش ثش تَػِٔ حول ٍ ٠ًل پبيذاس دس اٛٞ ( 1394) ًبدس ، هٌلَسي ػبسا، صالي -
 32-1( :2) 19 ;سيضي ٍ آهبيؾ ٛوب ؽ ٣الًـْش تْشاى )سٍؽ تحليل ػبختبسي(. ثشًبهِ 1404

ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي اػتبى چْبس  (1375 )ثختيبسي ٍ چْبسهحبل اػتبى ػبلٌبهِ آهبسي-
 ،چبح اٍلهحبل ٍ ثختيبسي

 ىهبصػب  ساتًتـبا ، صيؿْشػباٍل  : رلذّب داریؽْز  عبش ةکتب ،(1382) حوذا ،ًيب ػٔيذ-
 ، تْشاىاٍل حچب، ّب داسيؿْش

ثشسػي ٍهٔيت ثخؾ حول ٍ ٠ًل اػتبى هبصًذساى ٍ ( 1385،)كبدٝ پَس، ثْشام؛ ؿشيٜي، ًَس الذيي-
 علوی پضٍّؾی  هجلِ، ـَسه٠بيؼِ آى ثب ٍيظگي ّبي ثخؾ حول ٍ ٠ًل ديگش اػتبى ّبي ٣

  75 - 51 كق ،100ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ   ، بزًبهِ ریشی ٍ بَدجِ
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264  ِ68سيضي، ؿوبسُ ٓلوي ـ پظٍّـي ر٘شاٛيب ٍ ثشًبهِ ًـشي 

 

، دٛتش هٌبلٔبت ؿْشي  ؿْشداسي ؿْش٣شد، رلذ اٍل،   (1391ٛي٢ ؿْش٣شد ) ًشح ربهْ تشا-
 ؿْش٣شد، ايشاى

 ٠ًل ٍ حول پبيذس تَػِٔ (، ساّجشدّبي1396سهَيبى) هحوذت٠ي ٌٛي، صّشُ، احوذي، تَحيذ ٍ -
، (تجشيض ٣الًـْش ٠ًل ٍ حول هذيشيت ػبختبس: هَسدي هٌبلِٔ) ؿج٤ِ تحليل اص اػتٜبدُ ثب ؿْشي
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ٍ   تظي٢اػتشا ييضس ثشًبهِ ثش يهذ( ، دسآ1385 ، ) يذهز خَييسپَ ىػلوب ؛ٓلي دي٤ّشد هجيٌي-

 .  ؿـنػبل دٍم، ؿوبسُ  ،طیب دّبزرا هجلِ  ،ٓوليبتي
ٍ  رْبًي خيشا تتزشثيب يؿْش تَػِٔ ديّجشسا ييضس ( ثشًبه1382ِ ) ساىّو٤بصادُ ٍ  يهْذ-
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