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08488    شماره مجىس مجله : 02/4/7931:سمان پذریش نهایی                                                                                                            

   SWOT ًگزضی تز رٍش تحلیلی

-----( پزرًگ 66ًاسًیي تیيک سطز فاصلِ ) -----   

 6ضقايق ضْاهت دٍست

 داٌظگاق ٍُر جِراف یفاراة سیپرد ،یطِر یزیارطد ةرٌاىَ ر یکارطٍاش یداٌظسّ-1

 -----( ٌازؾ 11ٌازٌیً ةیشعر فاغهَ ) 3 ----- 

   

 

 چكیذُ 

جدكیً ك ارزیاةی ركش ُای گٌّاگّف ةصیار پیچیدق ای كزّد داردکَ در فرآیٍدُای جّشؿَ طِری ةَ ةظر کيک کردق ك ایً 

ر ركش اىر ىصحهزـ ركیکردی شیصحياجیک ةرای جضهیم دكیق ؾّاىم ىضیط داخهی ك خارزی اشث. ایً ؾّاىم ىیحّاٌد ةا جکیَ ة

ُای کیفی ك کيی ةاطد کَ پیظرفث ُا ك جادیر طگرفی از ایً ركش ُا جا کٍّف در زِاف كاةم ىظاُدق اشث کَ ةَ كاشعَ ایً 

 ركطِا ةَ ارائَ راُتردُایی در ایً زىیٍَ پرداخحَ طدق اشث.

یاةی راُترد در اةؿاد )كّت، ضؿف، فرغث، جِدید( ةَ ؾٍّاف ركش جدكیً ك ارزswotةَ ُيیً دنیم اشحفادق از ركش جضهیم

گٌّاگّف ك در رطحَ ُای گٌّاگّف ىعرح طدق اشث. ةا كزّد آف کَ کارةرد ُای ىرةّط ةَ اشحفادق از فرآیٍد جضهیم شهصهَ 

كزّد دارد، یک ركش ةا شاخحار زدید ةا ةصط ركش ىّرد ٌؼر در اةؿاد  swot ىراجتی جضهیهی در ادةیات ركش جضهیهی

 طکم گرفحَ اشث.swotگٌّاگّف

ك ُيچٍیً ٌلاط كّت ك ضؿف ك فرغث ك جِدید پرداخحَ ك شپس زداكنی در ایً  SWOTُدؼ ایً پژكُض ىؿرفی ركش 

در ٌيٌَّ  SWOTةا شایر ركطِا ك ٌیز اشحفادق از ركش   SWOT ةارق ارائَ ىیدُد. پس از آف ةَ چگٌّگی ارجتاط ىیاف ركش

 ٌَ ای ك اشٍادی اشث.ُا  ارائَ ىیظّد ك ركش کار پژكُض صاضر ةَ غّرت کحاةخا

 -----( ٌازؾ 11ٌازٌیً ةیشعر فاغهَ ) 1 -----

 ، کحاةخاٌَ ای ك اشٍادیswotؾّاىم ىضیط دركٌی ك ةیركٌی، جدكیً ك ارزیاةی، ركشکلیذي:  کلوات

 -----( ٌازؾ 11ٌازٌیً ةیشعر فاغهَ ) 1 -----
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  ِهقذه .6

ریزی  ریزی ُصحٍد از ایً رك الزـ اشث زِث ُرگٌَّ جػيیو گیری ك ةرٌاىَ گیری ك ةرٌاىَ شازىاٌِا پیّشحَ در صاؿ جػيیو

راُتردی در شازىاف ٌصتث ةَ طٍاخث كضؽ ىّزّد از ظریق ةررشی ؾّاىم ىضیط دركٌی ك ةیركٌی اكداـ طّد. ایً كػیفَ ةر 

جياـ ةخظِا ك ارکاف ؾِدة جضهیهگراف ىضیعی اشث کَ زِث طٍاشایی فرغحِا ك جِدیدات ةدكث ادر ىحغیرُای ىضیعی ةر

از ظریق جضهیم ىضیعی اشث کَ  swotضركرت پرداخحً ةَ  ُا ك شحادُا را ةررشی کٍٍد. ةَ ؾتارت دیگر شازىاف اؾو از ٌِادق

فرغحِا ك جِدیدات ىضیط ىظخع طدق ك ةر آف اشاس ك ةا جّزَ ةَ طٍاشایی ای کَ كتم از آف از ٌلاط كّت ك ضؿف دركٌی 

کٍد. ایً اىر ةَ ىدیریث  ُا ك شیاشحِای شازىاٌی را ىظخع ىی ةاطد ُدفِا را جؿییً کردق ك ركیَشازىاف ةاید ةدشث آىدق 

ای ُياٍُگ ك یکپارچَ اجخاذ کٍد ك ةَ اُداؼ خّد ةَ ٌضّ  رشاٌد در ىلاةهَ ةا فرغحِا ك جِدیدات ىضیط ةیركٌی ركیَ یاری ىی

 ای دشث ىی یاةد. )اصيدی، اغفری، غالىؿهی زادق(  طایصحَ

ركطی ىظکم گظاشث کَ در آف  SWOTةّدق زیراکَ  SWOT ؼ از پژكُض صاضر طٍاخث ك اطٍایی ركش جضهیهیُد

گیرد.  ایً فرآیٍد ةَ ظّر خالغَ طاىم شَ ىرصهَ  ةا اشحفادق از جکٍیک ُای جضهیهی، جػيیو شازی آگاُاٌَ ك طفاؼ غّرت ىی

( اٌساـ ُر یک از ایً ىراصم ةَ 1333)گهکار ك آزادی،  شٍسض كضؿیث، جدكیً چظو اٌداز ك جدكیً راُترد )راق صم( اشث.

جکٍیک ُای ىؿیٍی ٌیاز دارد. در شانِای اخیر جکٍیک ُای ىحٍّؾی ةرای اشحفادق در ىراصم گٌّاگّف فرآیٍد پركژق ُای 

ىاجریس طِرشازی اةداع طدق اشث. یکی از جکٍیک ُایی کَ در ةخض كاةم جّزَ از فرآیٍد ظراصی کارةرد دارد، جکٍیک یا 

«swot » َجّاٌد ىّرد اشحفادق  ٌیز ىی« جدكیً راُترد»ةهکَ در ىرصهَ « شٍسض كضؿیث»اشث. ایً جکٍیک ٌَ جٍِا در ىرصه

پژكُض صاضر ةا کيک ركش اشٍادی ك کحاةخاٌَ ای ةَ زيؽ آكری اظالؾات ك شپس ىراصم اٌساـ شّآت ةَ غّرت  كرار ةگیرد

کار پژكُض صاضر ةَ غّرت طٍاخث چارچّب ٌؼری ركش ىّرد ىعانؿاجی، ؾهم  گاـ ةَ گاـ پرداخحَ اشث ك فرآیٍد اٌساـ

 اشحفادق از آف، ؾّاىم ىّدر در طکم گیری ك زيؽ ةٍدی اةؿاد ك... پرداخحَ اشث.
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 SWOTچارچَب ًظزي .6

ت جّشط دك فارغ انحضػیم ىدرشَ ةازرگاٌی ُاركارد ةَ ٌاىِای زّرج آنتر 1591ةرای اكنیً ةار در شاؿ  SWOTجضهیم 

اشيیث ك ركنٍد کریصحٍصً ىعرح طد. در آف زىاف ایً جضهیم ضيً کصب ىّفلیحِای ركز افزكف ةَ ؾٍّاف کصب اةزار ىفید 

 ( 33: 1335ىدیریحی طٍاخحَ طد. )اىاٌی،

طّدػ  ایً جکٍیک از دركف  خّاٌدق ىی« شّآت»چَ اىركزق جضهیم  گذاراف آف ةٍا ةَ گفحَ آنترت ُاىفری ػ از پدراف  كپایَ

 ( 11: 1333ریظَ گرفحَ اشث.)گهکار،« اٌیصحیحّ جضلیلات اشحاٌفّرد» 1591انی  1531ُای  ُای شاؿ كُضپژ

از آف  1531از زٍراؿ انکحریک در شاؿ  Jack Welchاىا طاید ةیظحریً ىّفلیث ىظِّد ایً جضهیم زىاٌی ةدشث آىد کَ 

  (33: 1335دق کرد. )اىاٌی، كری شازىاف خّد اشحفا ك افزایض ةِرق GEةرای ةررشی اشحراجژیِای 

ىاجرشی شّآت: »ةا ٌاـ « ُایٍز كی ریچ»جّشط  1531ای کالشیک در شاؿ  ایً جکٍیک ةَ غّرت جفػیهی در كانب ىلانَ

 (11: 1333ىؿرفی طدق اشث. )گهکار،« اةزاری ةر ای شٍسض كضؿیث

ک شیصحو ك ةازطٍاشی ضؿف ُا ك ، اةزاری ةرای طٍاخث جِدیدُا ك فرغث ُای ىّزّد در ىضیط خارزی یswotجکٍیک 

كّت ُای داخهی آف ةَ ىٍؼّر شٍسض كضؿیث ك جدكیً راُترد ةرای ُدایث ك کٍحرؿ آف شیصحو اشث. ةَ ؾتارت دیگر ایً 

ىدؿ یک ٌّع جسزیَ ك جضهیم شازىاٌی اشث کَ ةَ شازىاف ُا کيک ىی کٍد جا ةحّاٌٍد ىٍاةؽ داخهی خّد را دكرق ُای كدرت ك 

یم کردق ك آٌِا را در ةراةر ىضیط خارزی در دكرق ُای فرغث ك جِدید ةا ُو ُياٍُگ کٍٍد. در كاكؽ ایً ضؿف جسزیَ ك جضه

 ( 01: 1331ركش، ةِحریً اشحراجژی ةرای شازىاٌدُی فضا اشث. )ىرادی ىصیضی، 

پرداخحَ ك داٌیاً  ُای داخهی ك خارزی طّد کَ اكالً ةَ جسزیَ جضهیم ىضیط ةا اشحفادق از ایً جضهیم ایً اىکاف صاغم ىی

 جػيیيات اشحراجژیکی اجخاذ ٌيّد کَ كّجِای شازىاف را ةا فرغحِای ىضیعی ىحّازف شازد. 

یکی  از اةزارُای اشحراجژیک جعاةق ٌلاط كّت ك ضؿف دركف شیصحيی ةا فرغث ُا ك جِدیدات ةركف شیصحيی  swotىدؿ 

 (151: 1339اشث. )ُریصّف ك زاف،

جکيیم طدق ك ةَ   1591جا  1531کَ جّشط اٌصحیحّ جضلیلات اشحٍد فّرد ةیً شانِای ُایی  از پژكُض SWOTجضهیم 

ٌاطی از ٌیاز ةَ ایً ىصئهَ ةّد کَ دنیم طکصث ةرٌاىَ ریزی طرکث ُا  SWOTی ةرآىدق اشث. فهصفَ طکم گیرصانث کٌٍّی 

 ةررشی گردد. 

ىیالدی جّشط ُایٍز كی ریچ ةا ٌاـ 1531در شاؿ ایً جکٍیک ةَ غّرت جفػیهی ك ٌِایی طدق  در كانب ىلانَ ای کالشیک 

 :اةزاری ةرای شٍسض كضؿیث ىؿرفی طدق اشث. SWOTىاجریس 

 :در شیر طکم گیری جکٍیک شّآت شَ ىرصهَ جکاىهی گز ارش طدق اشث کَ ؾتارجٍد از 

 جکٍیک ُایی کَ ةَ شٍسض ٌلاط كّت ك ضؿف دركٌی شیصحو پرداخحَ اٌد. جدكیً  -1 

 . ُایی کَ ةَ جضهیم جِدیدات ك فرغث ُای ىضیط خارزی شیصحو جّزَ داطحَ اٌد جدكیً جکٍیک  -1

 جدكیً جکٍیک شّآت کَ ةَ جؿاىم ك ُياٍُگ شازی  ایً دك دشحَ ىحغییر داخهی ك خارزی ىی پردازد .  -3

ریظَ جاریخی  ىصهيا شاةلَ جکٍیک ُایی کَ ةَ ةررشی ٌلاط ضؿف ك كّت دركٌی پدید ق ُا زِث جػيیو شازی پرداخحَ اٌد
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، کَ ةا جّزَ ةَ ؾدـ كعؿیث  1539در شاؿ  "اگّیالر"جّشط  "شٍسض ىضیعی"ةصیار ظّالٌی دار د ، ىؿِذا جدكیً جکٍیک

را ىّرد جاکید كرار ىی دُد را ىی جّاف  "ىّاٌؽ ك فرغث ُا "كضؽ آیٍدق ضركرت ىعانؿَ ىضیط خار زی شازىاف ك طٍاشایی 

 ت ٌاىید .گاـ دیگری در طکم گیری جکٍیک شّآ

 SWOTیکی از جکٍیک ُایی کَ در ةخض كاةم جّزِی از فرایٍد ةرٌاىَ ریزی طِری کارةرد دارد،جکٍیک یا ىاجریس 

اشث.ایً جکٍیک را ٌَ جٍِا در ىضم شٍسض كضؿیث ،ةهکَ ُيچٍیً در ىرصهَ ی جدكیً راُترد ٌیز ىی جّاف ىّرد اشحفادق كرار 

ؾیٍیث گرایی،طفاؼ شازی ك جيرکز ةخظی ُدفيٍد ةَ ىتاصخ كادر اشث ٌلض ىّدری داد.ایً جکٍیک ةا ایساد ٌؼو،شاخحاردُی 

 یک چارچّب ىفِّىی ةرای SWOT ىاجریس  (Chang,2009:136 )را در ارجلای کیفیث جػيیو شازی ىضیعی ایفاکٍد.

ث. ایً جکٍیک را طٍاشایی ك جضهیم جِدیدُا ك فرغث ُا در ىضیط خارزی ك ارزیاةی  ضؿف ُا ك كّت دركٌی یک شیصحو اش

 ٌاىیدق اٌد.    SWOTةرای شِّنث 

 

 

 swot اتعاد گًَاگَى رٍش .2

SWOT= (strength&weaknesses&opportunity&threats)  ىدنی از شری ىدنِای جػيیو گیری اشث کَ در

ضّؾات ىخحهف، زِث جؿییً اشحراجژی ك راُترد ةهٍد ىدت یا کّجاق ىدت ك ایساد جػيیيات ةزرگ ك کهیدی در ةاب ىصائم ك ىّ

ظراصی طدق اشث. ایً ىدؿ ىی جّاٌد ةرای یک شازىاف یا طرکحی یا ةرای یک ىٍعلَ زغرافیایی خاغی ك یا ىّضّع ك ىصئهَ 

ای کَ در كاكؽ ةَ ٌّؾی ةا آف درگیر ُصحیو، ظراصی طّد ك در كاكؽ کار اغهی آف جؿییً راُترد ةرای ةِتّد کارایی یا كضؿیث 

 .ىی ةاطد

 فحَ از ایً نغات ىیتاطد:ةرگر SWOTكاژق 

S: strength ةَ ىؿٍی كدرت 

W: weakness ةَ ىؿٍی ضؿف 

O: opportunity ةَ ىؿٍی فرغث 

T: threat ةَ ىؿٍی جِدید 

 SWOT تٌیادي ٍ ساختاري عَاهل 6-3

 در دك دشحَ از ؾّاىم زای ىی گیرٌد: swotؾّاىم ىّدر در 

( یک شیصحو یا شازىاف یا Weaknesses( ك ٌلاط ضؿف )Strengthsؾّاىم دركٌی: ؾّاىم دركٌی طاىم ٌلاط كّت )-1

كهيداد ىی طّد ىيکً اشث ةرای  كّتىی جّاف گفث کَ آٌچَ ةرای یک ىؤشصَ  ضؿف ُاُا ك  كّتدر ىّرد (ىٍعلَ ىی ةاطٍد

 )ةّدف یک ؾاىم ٌصتی اشث. ضؿفك یا  كّتةاطد. پس  ضؿفیک ىؤشصَ دیگر ؾاىم 

( ىی ةاطٍد. یؿٍی چَ ؾّاىهی از ةیركف ةَ threatsك جِدیدُا )   (Opportunitiesؾّاىم ةیركٌی: طاىم فرغحِا )-1

در ىّرد فرغث ُا ك جِدیدات ىی ؾٍّاف یک فرغث جهلی ىی طٌّد کَ ىی جّاٌٍد در زِث پیظرفث یک ىٍعلَ ىّدر ةاطٍد.)

م فرغحی ةاطد. پس جّاف گفث کَ آٌچَ ةرای یک ىؤشصَ جِدید كهيداد ىی طّد ىيکً اشث ةرای یک ىؤشصَ دیگر ؾاى
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 (Lee,2012:51)فرغث ك یا جِدید ةّدف یک ؾاىم ٌصتی اشث
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 SWOTعَاهل هَثز در تزرسی  2-3

 تزرسی هحیطی 

ةررشی ىضیعی ؾتارت اشث از ٌؼارت ، ارزیاةی ك ٌظر اظالؾات ىرةّط ةَ ىضیعِای داخهی ك خارزی شازىاف ةیً کارکٍاف 

  خارزی ىی طّد .  ةررشی ىضیط داخهی كکهیدی کَ طاىم 

 درشحی ىظی خط ةاید ىدیراف ةٍاةرایً. کٍٍد ىی ةازی شازىاف یک طکصث یا ىّفلیث در ىِيی ٌلض ىضیعی فاکحّرُای 

 ُصحٍد. خارزی ك داخهی ىضیط دارای ُا شازىاف ُيۀ. کٍٍد ایساد شازىاف ىضیط ك شازىاف ةیً را

 (هحیظ داخلیInternal  environment) 

ىؿيّال در صیعَ کٍحرؿ ىصحير ك ةهٍد .ةاطد ىی آف اززای از ضؿف ك كّت ٌلعَ ؾاىم دك ك دارٌد كزّد شازىاف دركف در 

 ىدت ىدیراف ىی ةاطٍد.

 

 (هحیظ خارجیExternal environment) 

 ىدیریث یّشحَپ کٍحرؿ صیعَ از ك  اشث ةیركٌی جِدیدات ك فرغحِا ؾاىم دك  آف اززای ك دارٌد كزّد شازىاف از خارج 
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 (Carolina,2006:41 ). .ةاطٍد ىی خارج

  تعییي ًَع راّثزد .3

جػيیو گیری درةارق ی اشحراجژی ُای كاةم كتّؿ در ةرٌاىَ ریزی ُا ةا اشحفادق از جسزیَ ك جضهیم ؾهيی ك كضاكت طِّدی 

. زذاةیث ُر اشحراجژی ةا اشحفادق از اٌساـ ىی گیرد. در ایً ىرصهَ در ارجتاط ةا اشحراجژی ُای كاةم كتّؿ جػيیو گیری ىی طّد

ىاجریس ةرٌاىَ ریزی کيی ىظخع طدق ك اشحراجژی ُای دارای زذاةیث  ةاال ةَ ؾٍّاف اشحراجژی ُای ىّرد جاکید ك اكنّیث دار 

 در ةرٌاىَ ریزی ُا جؿییً ىی گردد. 

 (wtراّثزد تذافعی)6-4

ٌیز ٌاىید، کاُض ضؿف ُای شیصحو ةرای « راُترد ةلا»ُدؼ کهی راُترد دفاؾی )صداكم ػ صداكم( کَ ىی جّاف آف را 

 کاشحً ك خٍذی شازی جِدیدُا اشث. در ایً راُتردُا جاکید ةر رفؽ آشیب پذیری ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ اشث.

را ةَ ازرا درىی آكرٌد صانث جدافؿی ةَ خّد ىی گیرٌد ك ُدؼ کو کردف ٌلاط ضؿف  WT اشحراجژی کَ شازىاٌِایی     

ُیز از جِدیدات ٌاطی از ىضیط خارزی اشث. شازىاٌی کَ دارای ٌلاط ضؿف داخهی ىی ةاطد ك ةا جِدیدات ةصیار داخهی ك پر

زیادی در ىضیط خارزی ركةرك ىی طّد در ىّضؿی ىخاظرق آىیز كرار خّاُد گرفث. دركاكؽ چٍیً شازىاٌی ةرای ةلای خّد 

د از فؿانیث ُای خّد ةکاُد )اشحراجژی کاُض یا كاگذاری(، در ىتارزق خّاُد کرد. ایً شازىاف ىی کّطد ةرای صفغ ةلای خّ

طرکحِای دیگر ادغاـ طّد، اؾالف كرطکصحگی کٍد ك یا شراٌساـ ىٍضم گردد. الزـ ةَ ذکر اشث کَ ةاید ةَ ایً ىّضّع جّزَ 

اشحراجژی اٌحخاب طّد طّد کَ در ُر ىرصهَ ای ایً ىاجریس دك ؾاىم ةاُو ىلایصَ ىی طّد ك ُدؼ ایً ٌیصث کَ جٍِا ةِحریً 

 ةهکَ ُدؼ جؿییً ةِحریً اشحراجژی كاةم ازرا ىی ةاطد.

 (woراّثزد تاسًگزي يا اًطثاقی) 2-4

راُترد اٌعتاكی یا راُترد صداكم ػ صداکذر، جالش دارد جا ةا کاشحً از ضؿف ُا ةحّاٌد صداکذر اشحفادق را از فرغث ُای 

زی خّد ىحّزَ كزّد فرغث ُایی طّد كنی ةّاشعَ ضؿف ُای شازىاٌی ىّزّد ةترد. یک شازىاف ىيکً اشث در ىضیط خار

 خّد كادر ةَ ةِرق ةرداری از آف ٌتاطد. در چٍیً طرایعی اجخاذ راُترد اٌعتاكی ىی جّاٌد اىکاف اشحفادق از فرغث را فراُو آكرد. 

رج ةکّطد ٌلاط ضؿف داخهی ةا ةِرق ةرداری از فرغث ُای ىّزّد در ىضیط خا طِر ُاایً اشث کَ  WOُدؼ اشحراجژی 

ةَ شتب داطحً ضؿف داخهی ٌيی  ىدیراففرغث ُای ةصیار ىٍاشتی كزّد دارد كنی  طِررا ةِتّد ةخظد گاُی در خارج از 

  جّاٌد از ایً فرغث ُا ةِرق ةرداری ٌياید.

 (stراّثزد اقتضايی يا تٌَع) 3-4

كّت دركٌی ك جِدیدُای ةیركٌی ىحيرکز ةّدق ك ةر پایَ ةِرق ایً راُترد ىتحٍی ةر صداکذر ػ صداكم در جٍّع ةخظی ةر ٌلاط 

گرفحً از كّت ُای شیصحو ةرای ىلاةهَ ةا ٌِدةدات جدكیً ىی طّد ك ُدؼ آف ةَ صداکذر رشاٌدف ٌلاط كّت ك ةَ صداكم 

ّاٌد ٌحایر رشاٌدف جِدیدات اشث. ةا ایً كزّد از آٌسا کَ جسارب گذطحٍِظاف دادق اشث کَ ىارةرد ٌاةَ زای كدرت ىی ج

 ٌاىعهّةی ةَ ةار آكرد، ُیچ شازىاٌی ٌتاید ةَ غّرت ٌصٍسیدق  از كدرت خّد ةرای رفؽ جِدیدات اشحفادق کٍد. 

ادرات ٌاطی از جِدیدات ىّزّد در  طِرىی کّطٍد ةا اشحفادق از ٌلاط كّت  STدر ازرای اشحراجژی  ىدیراف طِری     

 ةترٌد.  ىضیط خارج را کاُض دٍُد یا آٌِا را از ةیً
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 (soراّثزدّاي رقاتتی يا تْاجوی) 4-4

ایً راُترد ىتحٍی ةر صداکذر ػ صداكم در جٍّع ةخظی ةر ٌلاط كّت دركٌی ك جِدیدُای ةیركٌی ىحيرکز ةّدق ك ةر پایَ ةِرق 

اكم گرفحً از كّت ُای شیصحو ةرای ىلاةهَ ةا ٌِدةدات جدكیً ىی طّد ك ُدؼ آف ةَ صداکذر رشاٌدف ٌلاط كّت ك ةَ صد

رشاٌدف جِدیدات اشث. ةا ایً كزّد از آٌسا کَ جسارب گذطحٍِظاف دادق اشث کَ ىارةرد ٌاةَ زای كدرت ىی جّاٌد ٌحایر 

ٌاىعهّةی ةَ ةار آكرد، ُیچ شازىاٌی ٌتاید ةَ غّرت ٌصٍسیدق  از كدرت خّد ةرای رفؽ جِدیدات اشحفادق کٍد. 

(Michael,2016:31) 

د از فرغث ُای خارزی ةِرق ةرداری ٍةا اشحفادق از ٌلاط كّت داخهی ىی کّط SOی در ازرای اشحراجژ ىدیراف طِری

د ٌىّكؿیحی كرار گیردر ىدیراف جرزیش ىی دٍُد ی د ك ةا ةِرق گیری از ٌلاط كّت، فرغث ُا را ةَ صداکذر ةرشاٌد. ُيَ ٌٍيای

دف ةَ یُا ةرای رش طِررق ةرداری ٌيایٍد. ىؿيّالً ٌلاط كّت داخهی از ركیدادُا ك ركٌدُای خارزی ةِ ازکَ ةحّاٌٍد ةا اشحفادق 

اشحفادق  SOاشحفادق ىی کٍٍد جا ةداف زا ةرشٍد کَ ةحّاٌٍد از اشحراجژی  WT,ST,WOچٍیً ىّكؿیحی از اشحراجژی ُای 

 .کٍٍد

 

 تزاي فضاّا ٍ ساختار ضْزي SWOTهٌاسة ساسي تكٌیک   .4

ةی شاةلَ ای ٌیصث. ةا ایً صاؿ، جا اىركز جاىم ٌؼری الزـ ةرای در فضاُا ك ىصائم  طِری اىر  SWOTاشحفادق از جکٍیک 

جعتیق كیژگی ُا ك ىفاُیو پایَ ایً جکٍیک ةا ىتاصخ طِری غّرت ٌگرفحَ اشث. ایً خال ؾهيی اصحياال از ایً ٌکحَ شرچظيَ 

ای ىّرد جّزَ ةّدق ك  ىی گیرد کَ جاکٍّف ایً جکٍیک ةَ غّرت صاطیَ ای ك ةَ ؾٍّاف اةزاری ةرای جِیَ پركژق ُای صرفَ

 جلریتاً ُیچ گاق ةػّرت ىصحلم ةَ ؾٍّاف ىّضّع اغهی جضلیق در کاٌّف جّزَ یک ىعانؿَ ىّطکافاٌَ كرار ٌداطحَ اشث.

در كهيرك ىدیریث ةَ كاشعَ شِّنث جفکیک ىضیط دركٌی ك ةیركٌی شازىاف ةَ راصحی چِار  swotٍُگاـ کارةرد جکٍیک 

ید را ىی جّاف از یکدیگر ٌيیز داد، نیکً ةرای کارةرد ایً ىفاُیو در شٍسض كضؿیث ظراصی ی كّت، ضؿف، فرغث ك جِد ىلّنَ

 طِری یک ىکاف، الزـ ةَ ةازجؿریف ك ىٍاشب شازی ىلّالت یاد طدق اشث. 

)كّت، ضؿف، فرغث، جِدید( ُو پّطاٌی كزّد دارد. یؿٍی چٍاچَ ضؿف را در پرجّ  swotىیاف جياىی چِار ىلّنَ جضهیهی 

كهيداد کرد ك یا ىيکً اشث پدیدق ای را کَ ةَ « فرغث»ىذتث جری ارزیاةی کٍیو ىی جّاف آف را صحی ةَ ؾٍّاف یک  ٌگاق

ةرای  swotؾٍّاف كّت جهلی طدق از ىٍؼر دیگری ةَ ؾٍّاف ٌلعَ ضؿف ظتلَ ةٍدی کرد. نذا ىٍاشب شازی جکٍیک جضهیم 

 (Yuksel,2007:39)کارةرد در طِرشازی ضركری ىی ةاطد. 

ظتق گفحَ اٌسيً غٍفی ىٍِدشیً ىظاكر ىؿيار ك طِرشاز، ىضحّای اكداىات در فرآیٍد چارچّب ظراصی طِری ؾتارجٍد 

 از:

ةدیِیصث كاةهیث ُا ك ضؿف ُا ؾيدجاً ؾّاىم داخهی ىضصّب طدق ك ىحلاةالً فرغث ُا ك جِدیدُا کَ از خارج ىضیط ةرٌاىَ 

 ىی طٌّد. ریزی جادیرگذار ىی ةاطٍد، ؾّاىم خارزی ىضصّب 

ىفِّـ شٍسض كضؿیث: ىسيّؾَ فؿانیث ُایی کَ طٍاخث ؾيیق یک پدیدق طِری را ىيکً شاخحَ ك طاىم ؾيهیات 

گردآكری دادق ُا، جضهیم دادق ُا ك ركٌٍد پیض ةیٍی آیٍدق ىی گردٌد. ؾيالً ایً ىفِّـ طاىم شَ ىر صهَ از فرآیٍد طٍاخث 

غّرجی کَ ىفِّـ شٍسض كضؿیث جٍِا طاىم یک گاـ از شَ گاـ ةّدق ك  كضؿیث، شٍسض كضؿیث ك آیٍدق ٌگری ىی گردد، در
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خّد یک گاـ کاىم اشث ك ىِيحریً اكداـ فرآیٍد ظراصی طِری ىضصّب ىی گردد کَ ظی آف اةؿاد ىاُّی كاةم جظخیع، 

َ جکٍیک ظتلَ ةٍدی ك ىصحٍدشازی ىی گردٌد. ایً ىرصهَ از فرآیٍد ركش ك جکٍیک ُای شٍسض ىخحع ةَ خّد را دارد ک

swot  ً(035: 1333یکی از آٌِاشث. )کاىراف ذکاكت، فركردی 

ك « خػّغیات ةانفؿم»کَ در كانب یک ىاجریس غّرت ىی پذیرد اةزار كدرجيٍدی را ةرای کانتدطکافی  swotجضیم 

شث جا كّت ُا ك صّزق ُای طِری را فراُو ىی شازد. ةَ ؾتارت دیگر شازىاٌدُی ىٍؼو دادق ُا كادر ا« كاةیهیث ُای ةانلّق»

ضؿف ُای طياری از  ىِو جریً زٍتَ ُای زٌدگی طِری در صّزق ىّرد ىعانؿَ را آطکار شاخحَ، جضهیم کٍد. خػّغیات ك 

اىکاٌات شایث ك ٌّاصی ىّرد ىعانؿَ ىی جّاٌد جضث شرفػم ُا یا ؾّاىم گٌّاگٌّی ىّرد ةررشی كرار گیرٌد. 

(Yuksel,2009:57) 

ىؤنفَ ُای ىّرد ةررشی را در شَ ظتلَ ىضیط ىػٍّع، ىضیعی ظتیؿی ك ىضیط  swotـ جضهیم کهیف ىاجیً ةَ ىٍؼّر اٌسا

ازحياؾی ػ اكحػادی شازىاٌدُی کردق ك شپس ُر یک از ىؤنفَ ُا را ٌیز ةَ ظّر جفػیهی ةَ ؾّاىم فرؾی جر جلصیو ةٍدی کردق 

 اشث. 

ایث ىی پردازیو، كّت ُا ك ضؿف ُا ُياف كیژگی ةراشاس ایً ظتلَ ةٍدی ٍُگاىی کَ ةرای جِیَ پركژق ای ةَ جضهیم ش

ُای ىذتث ك ىٍفی شایث ىّرد ٌؼر ىا ةّدق، فرغحِا ةَ اىکاٌات ىٍاشتی کَ پركژق ىّردةضخ ةرای شایث ىّرد ٌؼر ةَ ارىغاف 

اُد طد. خّاُد آكرد اظالؽ ىی طّد ك جِدیدُا ةَ ىخاظراجی اطارق دارد کَ در ادر ُرگٌَّ ىداخهَ ای شایث ةا آف ىّازَ خّ

(Matin,2003:31   ) 

ىحیّ کرىٌّا کیفیث ُای ىضیعی را کَ الزـ اشث ىّرد شٍسض كرار ةگیرٌد در كانب ُظث دشحَ ظتلَ ةٍدی ك در یک 

ىاجریس شازىاٌدُی ىی کٍد. كی شٍسض كضؿیث ظراصی طِری را در گرك طٍاخث ك جضهیم کیفیث ُای فضایی، ریخث 

 حياؾی، ؾيهکردی ك پایداری ىی داٌد. طٍاشی، زىیٍَ ای، ةػری، ادراکی، از

ةرای ةاززٌدق شازی ىراکز طِرُا پیظٍِاد ىی کٍد. ىاجریس پیظٍِادی كی دارای  swotىارجیً چیس یک انگّی جضهیم 

 چِار شعر اشث کَ ةَ ةررشی ىّارد زیر ىی پرازد: 

 انف( كاةهیث دشحرشی )طاىم: راق ُای دشحرشی، پارکیٍگ ك صيم ك ٌلم ُيگاٌی(

 ىعهّةیث ىضیعی )طاىم: کیفیث ىضیط ىػٍّع ك ظتیؿی، جصِیالت الزـ ةرای خریدکٍٍدگاف ك اىٍیث ىضم(  ب( 

 ج( ىراکز زاذب )طاىم: ىراکز خرید، ىرکز ٍُری، فرٍُگی، جفریضی ك اطحغاؿ(  

 د( ىدیریث )طاىم: کیفیث ادارق ىضم، جتهیغات ك جخػیع ىٍاةؽ(

 swotصی طِری ك ٌیز در ةرٌاىَ ریزی طِری ةَ ظّر فزایٍدق ای از جکٍیک در فرآیٍد جدكیً اشٍاد رشيی ُدایث ظرا

اشحفادق ىی طّد. ظّری کَ طِرُای گٌّاگّف ةا صفغ زُّر ایً ركش، ىحٍاشب ةا دیدگاق ك ٌیاز خّد اطکاؿ ىخحهفی از 

 را ةَ کار ةصحَ اٌد.  swotىاجریس 

َ ةٍدی ىلّالت چِارگاٌَ ظراصی طِری را ةر اشاس دك آكای گهکار ةا جّزَ ةَ كیژگی ُای کیفی فضاُای طِری، ظتل

پدیدق ىّرد ةررشی اٌساـ ىی دُد. یؿٍی ُر یک از کیفیث ُای شیصحو طِری )اؾو از کیفیث « فؿهیث»ك « ىاُیث»فاکحّر 

اً از ٌؼر فرآكردق یا فرآیٍد جّشؿَ طِری( اكالً از ٌؼر ىاُیث ىی جّاٌد ىذتث )ىعهّب( ك یا ىٍفی )ٌاىعهّب( ةاطد. ك داٌی

 (33: 1351ةاطد. )گهکار،« ةانفؿم»یا « ةانلّق»ىی جّاٌد « فؿهیث»
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 ةرىتٍای ایً چِار چّب، ُر یک از ىلّالت چِار گاٌَ ةَ طرح زیر جؿریف طدق اٌد:

 ٌلاط كّت 

 آف دشحَ از کیفیات ىاُّی ك ركیَ ای شیصحو طِری ُصحٍد کَ از ىاُیحی ىعهّب ك ةانفؿم ةرخّردارٌد. 

 ٌلاط ضؿف 

 ف دشحَ از کیفیات ىاُّی ك ركیَ ای شیصحو طِری کَ ىاُیحی ٌاىعهّب ك ةانفؿم دارٌد.آ

 ٌلاط فرغث 

اىکاٌات ةانلّق ای کَ ةرای ارجلای ىؤنفَ ُای گٌّاگّف شازٌدق کیفیث فضاُای طِری در ىضم ىّزّد اشث. کَ ةَ غّرت 

هیث درآىدف آف ُا ٌیازىٍد ةرٌاىَ ریزی، ظراصی ك ىداخالت ةانلّق در ىضم كزّد دارٌد ك ٍُّز ةَ فؿانیث درٌیاىدق اٌد ك  ةَ فؿ

 کانتدی ك غیر کانتدی ُدفيٍد اشث.

 ٌلاط جِدید 

ىضدكدیث ُا ك ركٌدُای ةانلّق جِدیدآىیز کَ ىّنفَ ُای گٌّاگّف شازٌدق کیفیث فضاُای طِری ىضم ىّرد ٌؼر را در 

ك در غّرت ؾدـ چارق زّیی ك اجخاذ جػيیيات الزـ در ادر ىؿرض خعر كرار ىی دٍُد. ةَ غّرت ةانلّق در ىضم كزّد دارٌد 

 در آیٍدق ةَ فؿهیث درآىدق ك ىّزب جٍزؿ کیفیث ظراصی طِری ىضیط خّاُد طد.« جداكـ ركٌدُای کٌٍّی»

شحّف )كّت، فرغث، ضؿف، جِدید( کَ ُر  0شعر )کیفیث ُای فضاُای طِری( ك  19ِادی آكای گهکار از ىاجریس پیظٍ

 شحّف طاىم پٍر شحّف فرؾی جر اشث جظکیم طدق اشث.

 پالسswotرٍش  .5

در صانث ؾادی ٌدارد ك جٍِا جفاكت آف در جسزیَ ك جضهیم ك swotپالس در ىراصم پیظیً جفاكجی ةا swotىعانؿات 

 پیض ةیٍی آف اشث کَ در اداىَ ةَ جّضیضی ىخحػر در ایً راشحا پرداخحَ ىیظّد.ىعانؿات 

پالس ٌاىیدق ىی طّد، ك جّشط  SWATظتق ركش جسزیَ ك جضهیم اشحراجژیک ٌِادُای ىضهی ىٍعلَ ای دكنحی کَ 

ةَ ُظث دشحَ ىی جّاٌٍد  SWOTاشحاٌدك ىعرح طدق اشث، ؾّاىم جّشؿَ شیصحو در چِار گركق جسزیَ ك جضهیم کالشیک 

 (Sztando,2011:31)  :(1دیگر از ؾّاىم دشحَ ةٍدی رةط داطحَ ةاطٍد )طکم 

ىِو جر از ُيَ، صضّر ٍُگاـ جسزیَ ك جضهیم، كیژگی ُای شیصحو: فؿاؿ یا غیر فؿاؿ اىا اصحياال فؿاؿ  –ٌلاط كّت  -

 ةاطد

کَ ىّاٌؿی ةرای جّشؿَ آف ىی  ىِو جر از ُيَ، صضّر ٍُگاـ جسزیَ ك جضهیم، كیژگی ُای شیصحو، –ٌلاط ضؿف  -

 ةاطٍد

 فرغث ُای دركٌی: فرغث ُایی ةا پحاٌصیم ةاال، شیصحو ىسزا جصث طدق، ٌاطی از شاخحار دركٌی آف -

ىِو جر از ُيَ، كیژگی ُای ىّزّد )اىا فؿال غیرفؿاؿ( شیصحو ىّرد جسزیَ ك جضهیم كرار گرفحَ،  –جِدید ُای دركٌی  -

 آف را کٍد کردق ك اصحياؿ از دشث دادف گصحرش دارائی ك اىّاؿ كزّد دارد  کَ جّشؿَ كضؿیث ُای شیصحو دركٌی
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 ؾّاىم فؿاؿ ةیركٌی ىظارکث کٍٍدق در جّشؿَ شیصحو  –ىضرؾ ُا  -

 ؾّاىم فؿاؿ ةیركٌی کَ ىاٌؽ جّشؿَ شیصحو ىی طٌّد –پادىضرؾ  -

 ىِيحریً ؾّاىم ىذتث ةیركٌی فؿهی  –فرغث ُای ةیركٌی  -

 .ریً ؾّاىم ىٍفی، کَ اصحياؿ ككّع آف در گصحرق پركژق ةصیار ةاال ىی ةاطدىٍفی ج –جِدیدُای ةیركٌی  -

 دشحَ ةٍدی جؿریف طدق در ةاال ىرةّط ةَ ُظث گركق از ؾّاىم ىی ةاطد کَ ایً ىؿیارُا را در ٌؼر گرفحَ اشث: 

(Nazarko,2010:63) 

 ( ككّع ؾاىم در زىاف: فؿهی یا ةانلّق؛ 1 

( ٌّع جأدیر: ىعهّب 3َ ك ىضیط آف ُا ك ؾّاىم )ةیركٌی( جأدیرگذار ركی جّشؿَ ىٍعلَ؛ ( ىٍتؽ ىظخع کٍٍدق دركف ىٍعل1

 ك ٌاىعهّب.

 :پالس ةاید اٌّاع ؾّاىم زیر را در ٌؼر ةگیرد  SWOTةؿالكق، ٍُگاـ شاخث ٌيّدار جّشؿَ یافحَ، 

 ىی جأدیر طدق جضهیم ك جسزیَ شیصحو ركی ةر صاضر صاؿ در ك داطحَ كزّد ىعانؿَ ٍُگاـ کَ ؾّاىهی –( ؾّاىم ىّزّد 1

 گذارٌد؛

 ةگذارٌد؛ طدق جضهیم ك جسزیَ شیصحو ركی ىٍفی یا ىذتث جأدیر آیٍدق در اشث ىيکً کَ ؾّاىهی –( ؾّاىم ةانلّق 1 

 ىی جأدیر آف ركی ةر اىا دارٌد شیصحو از ةیركف در ریظَ کَ ؾّاىهی –( ؾّاىهی کَ ریظَ در داخم شیصحو )دركٌی( دارٌد 3 

  گذارٌد؛
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 شیصحو خارج از یا ك داخم از یا کَ گذارٌد ىی جأدیر شیصحو ركی ةر ىذب ةػّرت کَ ؾّاىهی –( ؾّاىم ىعهّب )ىذتث( 0

 گیرٌد؛ ىی ٌظأت

 ةیركف از یا ك شیصحو دركف از یا ك گذارٌد ىی جأدیر شیصحو ركی ةر ىٍفی ةػّرت کَ ؾّاىهی –( ؾّاىم ٌاىعهّب )ىٍفی( 9 

 . گیرٌد ىی ٌظأت شیصحو

 پالس در هطالعات پیص تیٌیswot تجشيِ ٍ تحلیل 6-6

پیادق شازی پركژق ُای پیض ةیٍی ٌیاز ةَ كارد کردف ركش ُای جضلیلاجی ىخحهف دارد. ركش ُای ىدیریث اشحراجژیکی 

 ىی طّد. SWOTٌلض كیژق ای در ایً زا ایفا ىی کٍٍد، کَ ایً ٌلض طاىم جسزیَ ك جضهیم 

ق در ىعانؿات پیض ةیٍی اغهب ةا اشحفادق از نّزی آیٍدق ك ةا جّزَ ةَ چِار ةؿد ركش ُای ركش ُای جضلیلاجی ىّرد اشحفاد

شَ ةؿد ارائَ ىی دُد: خالكیث،  SWOTپیض ةیٍی جرجیب ةٍدی ىی طٌّد: خالكیث، جؿاىم، طِّد، جخػع )طکم زیر(. 

 (Nazarko,2010:92) .جخػع ك جؿاىم، ُيراق ةا جأکید ةر ةؿد خالكیث 

 

 
 

 پالس swot ٍ swotستفادُ ضذُ اس رٍش ًوًَِ ا .6
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ةَ طکم  swotدر ایً كصيث ةا جّزَ ةَ طٍاخث ىیداٌی ك اشٍادی از ىضدكدق طيیراف ٌّ ىیحّاف طٍاخث را ةرپایَ زدكؿ 

 زیر ارائَ ٌيّد:

 جِدید فرغث ضؿف كّت ىّنفَ

ازحياؾ

 ی

  ةرجری طاخع

ةاشّادی ىٍعلَ 

ٌصتث ةَ ىیاٌگیً 

 ٌاصیَ

  زاری ةّدف شٍث

ككف ىیاف صصٍَ 

 شاکٍیً

  زّاٌی زيؿیث

 ىٍعلَ

  ُيسّاری ةا

داٌظگاق ؾهو ك 

 غٍؿث

 كزّد ٌاٍُساری-

ُای ازحياؾی در 

 ةرخی ىضالت

  ركٌد کاُظی ٌرخ

 رطد

  كظرةٍدی

ازحياؾی در 

 ىٍعلَ

  ةاال ةّدف ٌرخ

ظالؽ ٌصتث ةَ 

 ىیاٌگیً ىهی

 ُای ایساد پاجّؽ

زرـ خیز در 

ىضدكدق ىاٌٍد 

 ىیداف پاکداىً

  ًجيایم ىصئّنی

َ ارجلا ك جلّیث ة

ٌلض فرٍُگی ك 

 ازحياؾی ٌاصیَ

  ىِازر پذیری

ىضدكدق ىّرد 

 ىعانؿَ

 

 ُای ٌاٍُساری

ازحياؾی ٌاطی از 

ُای فرٍُگی جفاكت

 ىِازریً

  شِو ةاالی زيؿیث

ىحلاضی کار ك 

ىصکً در آیٍدق 

 ٌزدیک

  فزكٌی ٌرخ ىرگ ك

 ىیر ةر زاد ك كند

اكحػاد

 ی

 ٌرخ پاییً ةیکاری 

  ةاال ةّدف ىیزاف

 یث فؿاؿزيؿ

 ُای كزّد فؿانیث

ای در فٍی ك صرفَ

 شعش ىضدكدق

  اخحالؼ ظتلاجی

ىظِّد در 

 ىضدكدق

  فلداف شٍد

رشيی در ةخظی 

 از اراضی ٌاصیَ

  پاییً ةّدف ٌرخ

فؿانیث در ةیً 

 زٌاف

  اىکاف اشحفادق از

اراضی ارزاف 

كیيث ىضدكدق ةَ 

ىٍؼّر اشحلرار 

-کارةری ةا فؿانیث

 ُای فرٍُگی

  اىکاف ایساد

ُای کّچک قةٍگا

اكحػادی ةا 

اشحفادق از 

ُای فٍی ىِارت

-ىّزّد در کارگاق

ُای شعش 

  ةاال ةّدف ٌرخ

ىظاغم کاب در 

 ىضدكدق

  ضؿف در ةازجّنید

ُای طغهی فرغث

جّشط غاصتاف 

 ىظاغم
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 ىضدكدق

 

کانتد

 ی

  كزّد ةٍاُای

ةاارزش جاریخی 

ٌؼیر ةاغ ُركی ك 

 رشحو ةاغ

  اخحالط ؾيهکرد ك

کارةری در شعش 

 ىضدكدق

  شعش كشیؿی از

اةٍیَ فرشّدق فاكد 

 ارزش در ىضدكدق

 اشحلرار کارةری-

ُای خدىاجی ك 

ؾيّىی ةدكف 

جّزَ ةَ اغم 

ىکاف یاةی ك 

 دشحرس پذیری

  اشکاف فلرا در

ٌّاصی خاص ك 

ُای اظراؼ کارگاق

 غٍؿحی

  اراضی ككفی

ىّزّد ةَ ؾٍّاف 

پحاٌصیم جّشؿَ 

 خدىات ؾيّىی

  كزّد اراضی ةایر

ك اىکاف جّشؿَ ةَ 

ىٍؼّر جاىیً 

 ىصکً

 

 ُای كزّد ىکاف

غیركاةم دفاع در 

 ىضدكدق

  نزكـ شاىاٌدُی

ُای غٍؿحی کارگاق

 در ٌاصیَ

  افزایض شکٌّث

 غیررشيی در ٌاصیَ

  

فرٍُ

 گی

  فؿانیث شاکٍاف

 در شرای ىضهَ

  ٌَزاٌيایی کحاةخا

 در شعش ىضدكدق

  ُيسّاری ةا

ىراکز آىّزطی ك 

 آىّزش ؾانی

  جتدیم فضاُای ةاز

ىضهَ  ُایك پارؾ

ةَ پاجّؽ فركش ك 

 ىػرؼ ىّاد ىخدر

 کيتّد ىتهياف-

ُای طِری 

 جؿاىم آفریً

  اىکاف ةرگزاری

ُای فصحیّاؿ

فرٍُگی در پارؾ 

 زٍگهی نّیزاف

  كزّد اراضی ةایر

ك دارای پحاٌصیم 

ةرای جّشؿَ 

 فرٍُگی

  ؾدـ ىدیریث

اخحالط فرٍُگی 

 ىّزّد در ىضدكدق
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هحیظ ٍ عَاهل تاثیزگذار 

 ايعِ در سیستن هٌطقِرٍي تَس

اي درٍى سیستن هٌطقِ

 ّاي آىٍ ٍيژگی

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

َُ
الق

ل ت
َاه

ع
 

هحیظ ٍ عَاهل تاثیز گذار رٍي تَسعِ در 

 ايسیستن هٌطقِ

اي ٍ درٍى سیستن هٌطقِ

 ّاي آىٍيژگی

 

 ّاي تیزًٍیفزصت

O1 جيایم ىصئّنیً ةَ ارجلا ك:

 زحياؾی ٌاصیَجلّیث ٌلض فرٍُگی ك ا

O2 ىِازر پذیری ىضدكدق ىّرد:

 ىعانؿَ

O3 اىکاف اشحفادق از اراضی:

ارزاف كیيث ىضدكدق ةَ ىٍؼّر اشحلرار 

 ُای فرٍُگیکارةری ةا فؿانیث

O4ُای :اىکاف ایساد ةٍگاق

-کّچک اكحػادی ةا اشحفادق از ىِارت

ُای شعش ُای فٍی ىّزّد در کارگاق

 ىضدكدق

O5 َاراضی ككفی ىّزّد ة:

 ؾٍّاف پحاٌصیم جّشؿَ خدىات ؾيّىی

O6 كزّد اراضی ةایر ك اىکاف:

 جّشؿَ ةَ ىٍؼّر جاىیً ىصکً

O7ُای :اىکاف ةرگزاری فصحیّاؿ

 فرٍُگی در پارؾ زٍگهی نّیزاف

O8 كزّد اراضی ةایر ك دارای:

 پحاٌصیم ةرای جّشؿَ فرٍُگی

 ّاي درًٍیفزصت

: شاىاٌدُی ىظاغم 1

 کاذب

 : جتدیم فضاُای غیركاةم1

 دفاع ةَ اىً ك كاةم دفاع

ُای : شاىاٌدُی کارگاق3

 فٍی ٌاصیَ

: جّاٌيٍدشازی 0

 ُای غیررشيیشکٌّحگاق

 ّاهحزک

: جّزَ ةیظحر ةَ ةٍاُای كازد ارزش جاریخی 1

ك فرٍُگی در ىضدكدق از شّی شازىاف ىیراث 

 فرٍُگی ك طِرداری

: جتدیم ٌاصیَ ىّرد ىعانؿَ ةَ كعب فرٍُگی 1

 طِر جِراف

یریث ىظارکحی ٌاصیَ ك اشحفادق از جٍّع ىد :3

 كّىی ك فرٍُگی ةَ ؾٍّاف یک ارزش ىهی

: جلّیث شٍث صصٍَ ككف ك جّافق طِرداری 0

ك ادارق اككاؼ ةَ ىٍؼّر ةِرق ةرداری از اراضی ككفی 

 در راشحای ىٍافؽ ؾيّىی

: زذب شرىایَ گذار ةَ ىٍؼّر جّشؿَ ك 9

 آةاداٌی اراضی ةایر ىضدكدق

ای ةَ ٌصم ُای فٍی ك صرفَزش: اٌحلاؿ آى3ّ

 زّاف

 

 

 ًقاط قَت

 S1طاخع ةاشّادی  ةرجری

 ىٍعلَ ٌصتث ةَ ىیاٌگیً ٌاصیَ 

S2 ٍَزاری ةّدف شٍث صص

 ككف ىیاف شاکٍیً

S3 ةاال ةّدف ىیزاف زيؿیث:

 فؿاؿ ك زّاٌی زيؿیث

S4ُای فٍی ك :كزّد فؿانیث

 ای در شعش ىضدكدقصرفَ

S5 كزّد ةٍاُای ةاارزش جاریخی:

 ةاغ ُركی ك رشحو ةاغ ٌؼیر

S6 اخحالط ؾيهکرد ك کارةری در:

 شعش ىضدكدق

S7 فؿانیث شاکٍاف در شرای:

 ىضهَ

زاٌيایی کحاةخاٌَ در شعش 

 ىضدكدق

 S8 ُيسّاری ةا ىراکز آىّزطی:

 ك آىّزش ؾانی
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 ّاي تیزًٍیتْذيذ

T1ُای ازحياؾی :ٌاٍُساری

 ُای فرٍُگی ىِازریًتٌاطی از جفاك

T2 شِو ةاالی زيؿیث ىحلاضی:

 کار ك ىصکً در آیٍدق ٌزدیک

T3 ةاال ةّدف ٌرخ ىظاغم کاذب:

 در ىضدكدق

T4ُای :ضؿف در ةازجّنید فرغث

 طغهی جّشط غاصتاف ىظاغم

T5ُای غیركاةم :كزّد ىکاف

 دفاع در ىضدكدق

T6ُای :نزكـ شاىاٌدُی کارگاق

 غٍؿحی در ٌاصیَ

T7کٌّث غیررشيی :افزایض ش

 ّاي درًٍیتْذيذ

: جالش در راشحای ایساد 1

ُای داٌض ةیٍاف ةا کيک طرکث

ُای ُيسّار ك كظر داٌظگاق

 زّاف جضػیهکردق ٌاصیَ

: ةِتّد ىضم اشکاف فلرا 2

 ةا اشحفادق از اراضی ةایر ىّزّد

: آىادق شازی پارؾ 3

یزاف ةرای ةرگزاری ركیدادُای نّ

 ةزرگ فرٍُگی

: ةازآفریٍی ةافث فرشّدق 4

ُای ىانی ك ىّزّد ك ارائَ ىظّؽ

 كاٌٌّی

: ایساد ٌظاط ك 5

ُيتصحگی ازحياؾی در ىیاف 

 ّاضذ هحزک

 ُای ازحياؾی در ٌاصیَ: ىتارزق ةا ٌاٍُساری1

-: ةازجّنید فضاُا ك ىکاف یاةی ىضدد کارةری2

 خدىات رشاف ُای

: جالش در راشحای ىتارزق ةا زدایی گزیٍی 3

 كّىی ك ازحياؾی

: نزكـ ىدیریث فاغهَ ظتلاجی ىیاف ىضالت 4

 ٌاصیَ

ُای جؿاىم ُای ىکخ ك ىتهياف: ایساد ىکاف5

 ةراٌگیز

 : جصِیم ىانکیث در اراضی فاكد شٍد6

 ًقاط ضعف

W1ُای :كزّد ٌاٍُساری

 ازحياؾی در ةرخی ىضالت

W2ی ازحياؾی در :كظرةٍد

 ىٍعلَ

W3 اخحالؼ ظتلاجی ىظِّد در:

 ىضدكدق

W4 فلداف شٍد رشيی در:

 ةخظی از اراضی ٌاصیَ

W5ُای :اشحلرار کارةری

خدىاجی ك ؾيّىی ةدكف جّزَ ةَ اغم 

 ىکاف یاةی ك دشحرس پذیری

W6 اشکاف فلرا در ٌّاصی خاص: 

W7جتدیم فضاُای ةاز ك پارؾ:-

ُای ىضهَ ةَ پاجّؽ فركش ك ىػرؼ 

ب
لَ

هط
ًا 

ل 
َاه

ع
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 جضهیم یکپارچَ شّآت ةرای ىضدكدق ىعانؿاجی ةؿد از ارائَ شّات اكنیَ در ایً ىرصهَ ةرای ىضدكدق طيیراف ٌّ ارائَ ىیگردد:

 ؾّاىم خارزی ؾّاىم داخهی

 جِدید فرغث ضؿف كّت

S1 ةرجری طاخع ةاشّادی:

 ٍعلَ ٌصتث ةَ ىیاٌگیً ٌاصیَى

S2 زاری ةّدف شٍث:

 صصٍَ ككف ىیاف شاکٍیً

S3 ةاال ةّدف ىیزاف:

 زيؿیث فؿاؿ ك زّاٌی زيؿیث

S4ُای فٍی :كزّد فؿانیث

 ای در شعش ىضدكدقك صرفَ

S5 كزّد ةٍاُای ةاارزش:

جاریخی ٌؼیر ةاغ ُركی ك رشحو 

 ةاغ

S6 اخحالط ؾيهکرد ك:

 کارةری در شعش ىضدكدق

W1ُای :كزّد ٌاٍُساری

 ازحياؾی در ةرخی ىضالت

W2 كظرةٍدی ازحياؾی در:

 ىٍعلَ

W3 اخحالؼ ظتلاجی:

 ىظِّد در ىضدكدق

W4 فلداف شٍد رشيی در:

 ةخظی از اراضی ٌاصیَ

W5ُای ری:اشحلرار کارة

خدىاجی ك ؾيّىی ةدكف جّزَ 

ةَ اغم ىکاف یاةی ك دشحرس 

 پذیری

W6 اشکاف فلرا در ٌّاصی:

O1 َجيایم ىصئّنیً ة:

ارجلا ك جلّیث ٌلض فرٍُگی ك 

 ازحياؾی ٌاصیَ

O2 ىِازر پذیری ىضدكدق:

 ىّرد ىعانؿَ

O3 اىکاف اشحفادق از:

اراضی ارزاف كیيث ىضدكدق ةَ 

ىٍؼّر اشحلرار کارةری ةا 

 ُای فرٍُگیفؿانیث

O4ُای :اىکاف ایساد ةٍگاق

کّچک اكحػادی ةا اشحفادق از 

ُای فٍی ىّزّد در ىِارت

 ُای شعش ىضدكدقکارگاق

O5 َاراضی ككفی ىّزّد ة:

T1ُای :ٌاٍُساری

ُای ازحياؾی ٌاطی از جفاكت

 فرٍُگی ىِازریً

T2ث :شِو ةاالی زيؿی

ىحلاضی کار ك ىصکً در آیٍدق 

 ٌزدیک

T3 ةاال ةّدف ٌرخ ىظاغم:

 کاذب در ىضدكدق

T4 ضؿف در ةازجّنید:

ُای طغهی جّشط فرغث

 غاصتاف ىظاغم

T5ُای :كزّد ىکاف

 غیركاةم دفاع در ىضدكدق

 در ٌاصیَ

T8 ؾدـ ىدیریث اخحالط:

 فرٍُگی ىّزّد در ىضدكدق

 

 شاکٍیً ٌاصیَ

 

 ىّاد ىخدر

W8ُای طِری :کيتّد ىتهياف

 جؿاىم آفریً
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S7نیث شاکٍاف در :فؿا

 شرای ىضهَ

زاٌيایی کحاةخاٌَ در شعش 

 ىضدكدق

 S8 ُيسّاری ةا ىراکز:

 آىّزطی ك آىّزش ؾانی

 خاص 

W7 جتدیم فضاُای ةاز ك:

ُای ىضهَ ةَ پاجّؽ فركش پارؾ

 ك ىػرؼ ىّاد ىخدر

W8ُای :کيتّد ىتهياف

 طِری جؿاىم آفریً

جّشؿَ خدىات  ؾٍّاف پحاٌصیم

 ؾيّىی

O6 كزّد اراضی ةایر ك:

اىکاف جّشؿَ ةَ ىٍؼّر جاىیً 

 ىصکً

O7 اىکاف ةرگزاری:

ُای فرٍُگی در پارؾ فصحیّاؿ

 زٍگهی نّیزاف

O8 كزّد اراضی ةایر ك:

دارای پحاٌصیم ةرای جّشؿَ 

 فرٍُگی

T6نزكـ شاىاٌدُی کارگاق:-

 ُای غٍؿحی در ٌاصیَ

T7 افزایض شکٌّث:

 غیررشيی در ٌاصیَ

T8حالط :ؾدـ ىدیریث اخ

 فرٍُگی ىّزّد در ىضدكدق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك در ىرصهَ ةؿد ارائَ راُتردُا ةا کيک اشحراجژی ُای کصب طدق:

 راُترد جدافؿی راُترد جِازيی

SO1 جّزَ ةیظحر ةَ ةٍاُای كازد ارزش جاریخی ك فرٍُگی در :

 ىضدكدق از شّی شازىاف ىیراث فرٍُگی ك طِرداری

SO2ؿَ ةَ كعب فرٍُگی طِر جِراف: جتدیم ٌاصیَ ىّرد ىعان 

WT1ُای ازحياؾی در ٌاصیَ: ىتارزق ةا ٌاٍُساری 

WT2ُای خدىات رشافد فضاُا ك ىکاف یاةی ىضدد کارةری: ةازجّنی 

WT3جالش در راشحای ىتارزق ةا زدایی گزیٍی كّىی ك ازحياؾی : 
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SO2:  ىدیریث ىظارکحی ٌاصیَ ك اشحفادق از جٍّع كّىی ك فرٍُگی

 ةَ ؾٍّاف یک ارزش ىهی

SO3 َجلّیث شٍث صصٍَ ككف ك جّافق طِرداری ك ادارق اككاؼ ة :

 ىٍؼّر ةِرق ةرداری از اراضی ككفی در راشحای ىٍافؽ ؾيّىی

SO4ةاداٌی اراضی ةایر : زذب شرىایَ گذار ةَ ىٍؼّر جّشؿَ ك آ

 ىضدكدق

SO5ای ةَ ٌصم زّافُای فٍی ك صرفَ: اٌحلاؿ آىّزش 

SO6ُا ةا اةزار فرٍُگی: جلّیث چظو ٌاػر در پارؾ 

SO7 ةِرق گیری از ىراکز آىّزش ؾانی ُيسّار در راشحای ىتارزق :

 ُای ازحياؾیةا آشیب

WT4َنزكـ ىدیریث فاغهَ ظتلاجی ىیاف ىضالت ٌاصی : 

WT5ُای جؿاىم ةراٌگیزُای ىکخ ك ىتهياف: ایساد ىکاف 

WT6جصِیم ىانکیث در اراضی فاكد شٍد : 

 ترد ىضافؼَ کاراٌَراُ راُترد ركاةحی

ST1ُای آىّزش طِركٌدی در شرای ىضالت: ةرگزاری کالس 

ST2شاىاٌدُی ىظاغم کاذب : 

ST3جتدیم فضاُای غیركاةم دفاع ةَ اىً ك كاةم دفاع : 

ST4ُای فٍی ٌاصیَ: شاىاٌدُی کارگاق 

ST5ُای غیررشيی: جّاٌيٍدشازی شکٌّحگاق 

WO1ةیٍاف ةا کيک  ُای داٌض: جالش در راشحای ایساد طرکث

 ُای ُيسّار ك كظر زّاف جضػیهکردق ٌاصیَداٌظگاق

WO2ةِتّد ىضم اشکاف فلرا ةا اشحفادق از اراضی ةایر ىّزّد : 

WO3 آىادق شازی پارؾ نّیزاف ةرای ةرگزاری ركیدادُای ةزرگ :

 فرٍُگی

WO4ُای ىانی ك : ةازآفریٍی ةافث فرشّدق ىّزّد ك ارائَ ىظّؽ

 كاٌٌّی

WO5ٌ ظاط ك ُيتصحگی ازحياؾی در ىیاف شاکٍیً ٌاصیَ: ایساد 

 

 را ةَ جرجیب زیر ةیاف ٌيّد: swotةا جّزَ ةَ ىراصم كتم ىیحّاف ىزایا ك ىضدكدیث ُای ركش 

 .ُصحٍد دشحرس كاةم داخهی جّاٌيٍدیِای ك خارزی ىضیط درؾ ىٍؼّر ةَ كاكؿی ُای دادق  -1

 .طٌّد ارزیاةی ارزیخ فرغحِای ك جِدیدات جا دارد كزّد اىکاف ایً  -1

 .ركتا پدید ىی آید ةا ىلایصَ در ضؿف ٌلاط ك كّت ٌلاط از كاكؿی ارزیاةی یک  -3

 یدی از ىّكؿیث ركاةحی ةَ كزّد ىی آید.زد اةؿاد  -0

 اشث زىاف غرؼ ُا ىضدكدیث از یکی  -9

 كری طدق ىيکً اشث ةَ ٍُگاـ ٌتاطد.آ زيؽ ُای دادق  -3

 ًتیجِ گیزي .7
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 "ضؿفِا "ُا ك"كّت"کهیف ىاجیً ٍُگاىی کَ ةرای جِیَ پركژق ای ةَ جضهیم شایث پرداخحَ ىیظّد  ةراشاس ظتلَ ةٍدی

ُا ةَ اىکاٌات ىٍاشتی کَ پركژق ىّرد ةضخ ةرای شایث ىّردٌؼر  "فرغث"ُياٌا كیژگیِای ىذتث ك ىٍفی شایث ىّرد ٌؼر ةّدق،

اطارق دارد کَ در ادر ُرگٌَّ ىداخهَ ای شایث ةا آف ىّازَ  ُا ةَ ىخاظراجی"جِدید"ىی  طّد، ك ةَ ارىغاف خّاُد آكرد اظالؽ 

 خّاُد گردید.                                                                                                      

ّالت چِارگاٌَ جضهیم ةا جّزَ ةَ كیژگی ُای کیفی ظراصی طِری ك ةرٌاىَ ریزی طِری ةَ ٌؼر ىی رشد کَ ظتلَ ةٍدی ىل

 پدیدق ىّرد ةررشی اٌساـ داد .  "فؿهیث"ك  "ىاُیث"شّآت را ىی جّاف ةراشاس دك فاکحّر 

 "ىاُیث "ةَ ؾتارت دیگر ُریک ازکیفیث ُای شیصحو طِری )اؾو از کیفیث فرآكردق یا فرآیٍد جّشؿَ طِری ( اكال از ٌؼر 

 ةانفؿم ةاطد."ك یا     "ةانلّق"ىی جّاٌد  "فؿهیث "ك داٌیا از ٌؼر  )ىعهّ ب( ك یا ىٍفی )ٌاىعهّب( ةاطدىی جّاٌد ىذتث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچَب پیطٌْادي .8

ٍُگاـ کارةرد جکٍیک شّآت در شٍسض ىاُّی ةرٌاىَ ریزی ك ظراصی طِری، ُدؼ ةررشی فرـ طِری ك جؿییً ٌلاط كّت، 

ّب ىضیعی ك ٌِایحا جدكیً شیاشث ُای الزـ در ىّرد فرـ طِر در راشحای  ضؿف، فرغث ك جِدید آف در جأىیً کیفیث ىعه

 یک راُترد ىؿیً ىی ةاطد. 

زیتاطٍاخحی ك زیصث ىضیعی آف ةَ خّةی  -ك ىّنفَ ُای شَ گاٌَ ؾيهکرد ی، جسرةی  "ىدؿ ىکاف پایدار "ةَ ٌؼر ىی رشد 

 شازد: ىی جّاٌد چحر زاىؿی از کیفیث ُای ىعهّب را ةَ جرجیب زیر فراُو

کیفیث ُای ىّنفَ ؾيهکرد ی : ٌفّذپذیری ك صرکث، اخحالط کارةری، ُيَ طيّؿ ةّدف، کیفیث ؾرغَ ُيگاٌی،  -انف

 .آشایض اكهیيی، ایيٍی ك اىٍیث، شرزٌدگی ك شازگاری كرارگاق ُای رفحاری ، اٌؿعاؼ پذیری

 ، غٍای صصی، رٌگ جؿهق، آىّزٌدگی.زیتاطٍاخحی : خّاٌایی، طخػیث ةػری، صس زىاف –کیفیث ُای ىّنفَ جسرةی  -ب

کیفیتْاي 

 هٌفی

کیفیتْاي 

 هثثت

                

 هاّیت

                                                                                               

 ضعف              

                                    

 قَت

کیفیتْاي 

                               تالفعل

کیفیتْاي  فزصت تْذيذ

 تالقَُ 
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 کیفیث ُای ىّنفَ زیصث ىضیعی: ُيصازی ةا ظتیؿث، اٌرژی کارایی، پاکیزگی ىضیط -ج

زِث شیاشحگزاری در اشٍاد ظراصی ك ةرٌاىَ ریزی طِری ىی جّاف ظتلَ ةٍدی زیر را ةرای جسزیَ ك جضهیم فرـ طِر ك ال 

ی پیظٍِادی فرـ طِر ةَ ىذاةَ یک ٌؼاـ کالف از پٍر ٌؼاـ فرؾی جر ك یا پٍر . در ظتلَ ةٍدیَ ُای گٌّاگّف آف پیظٍِاد ٌيّد

 الیَ ىخحهف جظکیم طدق اشث کَ ؾتارجٍداز:

 ىصکً(    ، خدىات طِری ك -ىراکز کار، خرید، جفریش -)طاىم ٌؼاـ کاٌٌّیکارتزي سهیي ًظام -6

 كچرخَ ك طتکَ ُای جاشیصاجی(پیادق، د)طاىم طتکَ صرکث ك دشحرشی شّارق، حزکت ٍ دستزسی ًظام -2

 )طاىم ٌؼاـ ةهّؾ ةٍدی، جّدق گذاری ك نفاؼ شاخحياٌی، کیفیث ىؿياراٌَ ، كدىث اةٍیَ،فزم کالثذي ًظام -3

 ىػانش ك جکٍّنّژی شاخث ك ىالصؼات اكهیيی کانتد(.

 ىضػّریث ك ىلاظؽ ؾرضی فضاُا،)اشحخّاف ةٍدی فضایی، ًظام استخَاى تٌذي فضاّاي ّوگاًی  -4

 (.الصؼات اكهیيی فضاُا، ىضّظَ آراییى

 کریدكرُای)ىٍؼر ؾیٍی طِری، دیدُای ىحّانی، دیدُای ىضهی ك راُتردی، کاٌّف ُا ك هٌظز ضْزي ًظام -5

 دید، خعّط آشياف، زدارق فضاُای طِری، پانث رٌگ، جزئیٍات ك ...(
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