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  چكيده
 جمعيـت  جـاي  بـه  را شـهري  زندگي با بالتكليف غيربوميِ جمعيت شتابزده، مدرنيزاسيون تأثير تحت كه شهري فرسوده هاي بافت   

 دليـل،  همـين  بـه . اسـت  آورده بوجـود  نيـز  ناپايـداري  اجتماعي فضاي ناخوشايند، فيزيكي محيط ايجاد بر عالوه است، نشانده بومي
 هـاي  بافـت  تـا  اسـت  آن پـي  در پـژوهش  ايـن . باشد مي شهرسازي حوزه در اساسي مسائل از يكي شهري فرسوده هاي بافت نوسازي
 مـورد  آن كالبدي -فضايي و اجتماعي هاي قابليت كارگيري به و بازشناسي از گيري بهره با را تهران شهر 14 منطقه در واقع فرسوده

. شـود  موجـب  را نوسـازي  امـر  در تسـريع  مطالعه، مورد فرسوده بافت در منطقي راهبردهاي ارائه با و دهد قرار نوسازي و بهسازي و
 انسـجام  اي، طايفـه  هاي تركيب در كه است شده گرفته وديعه به متفاوت، هاي فرهنگ خرده با مهاجر جوامعي مطالعه مورد محدوده
 طـور  بـه  آن سكونت و زيست ارزش بافت، فرسودگي عليرغم تا شده موجب امري چنين. اند كرده حفظ امروز به تا را شان اجتماعي

 شـيوه  از گيـري  بهـره  و كارشناسـانه  قضاوت از استفاده با و تحليلي – توصيفي روش به كه حاضر تحقيق هاي يافته. شود حفظ نسبي
 كالبـد،  و اجتمـاع  بـين  همبسـتگي  ضـعف  كـه  دهـد  مي نشان است، آمده دست به ها داده تحليل براي swot مدل از ميداني پيمايش
 تـدوين  در هـا  آن كـارگيري  به و قابليت اين بازشناسي. آورد مي فراهم را كالبدي - اجتماعي ساختار فرسودگي و تضعيف موجبات
 را نوسازي و بهسازي روند در حاضر فرسوده بافت در مداخله جهت منطقي برخورد موجبات پيشنهادي، ساماندهي طرح و راهبردها
  .آورد مي فراهم

  
  نوسازي و بهسازي ساماندهي، كالبدي، -فضاي انسجام فرسوده، بافت: كليدي واژگان
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 همدقم .1
  امه  تمفاب نیا .دنا هتفرگ لكش نآ هیشاح و رهش هدودحم نورد رد هک دوش یم هتفگ ییاه تفاب هب یرهش هدوسرف تفاب
  زمین و  یمنمیا و  یتمسیز  طیارمش و  امهنآ  یرمیگ  لكمش  رمب  یمنف  ترامظن و  ههمسوت  هممانرب نادقف ای و تمدق لیلد هب
  ذامختا و  یناممز  عطامقمزا  یمخربرد  ینیمشنرهش  مامظن یالاب کرحت .دنا هدش هدوسرف یعامتجا -یدبلاک یاه یناماسبان
  یمخرب  ندمش نیزورما زا عنام هک تسا یدراوم زا -نورد زا هن -نوماریپ زا دشر رب ینتبم یدبلاک ههسوت یاه تسایس
 زا یشخب تسشن تابجوم و داد شهاک ار اه تفاب نیا تنوكسو تسیز شزرا دوخ هک دیدرگ نیزورید یاه تفاب زا
  فوممجم رد ینایم شخب هدوسرف یاه تفاب .درک فیهضت ار یزاسون تاکرح و عیرست اهنآ رد رجاهم تسدورف راشقا
  زامب 1131  امت 0331 دنیآرف یاه لاس یط روشک رد ینیشنرهش زاغآ هب یخیرات ظاحل هب هک تسا ییاهاضف هدنریگربرد
  ممظن  یبمسن  رومط  همب  ،یرهمش  عمامج ی امه حرط ققحت و ییارگرهش و ینیشنرهش دیدشتزا لبق اهاضف نیا .دندرگ یم
  یمگنهرف - یعاممتجا یاه شزرا یبسن روط هب اه تفاب زا فون نیا ،رگید ترابع هب .دنا هتفای زاباردوخ ییاضف -یدبلاک
  نمیا . دمننک ی مم تیهبت ،زورما یزاسرهش یاه شزرا زا یبسن روط هب زین یدبلاک ثیح زا و دنراد دوخ رد ار نیزورید
 ی امه  هزومح رد  دمیدج و  میدمق  مامظن ود زا یدنیآرب دناوت یم اه تفاب فون نیا اب تبسن رد هک تسا یهوجو لماعود
 (1031:301 ،یبیبح .) ددرگ یقلت ،اضف و فامتجا
  یزمیر  هممانرب  رادمم رب فرص تکرح هک تسا رما نیا رگ ناشن هدوسرف یاهتفاب رد هلخادم رما رد زارد نایلاس هبرجت
  یزامسون و  یزامسهب . درمیگ ی ممن تروص هدوسرف تفاب یزاسون رما رد یتفرشیپ ،نکاس ههماج هب هجوت نودب یدبلاک
  درومم  یامضف و  نکامس  همهماج  یامهیگهیو هجوت هب زاین هک تسا هدیچیپ یرما نارهت رهش 01 هقزنم هدوسرفیاه تفاب
  تمفاب رد  نکامس ی  همهماج و  امضف  رمب  مکامح  یعاممتجا طباور یزاسرهش یاه هیرظن رد رضاح لاح رد .دراد هلخادم
  همب نداد  تمیمها ناریا رد .دهد یم ناشن یرهش هدوسرف تفاب یزاسهب و یزاسون هزوح رد ار یمهم هاگیاج ،هدوسرف
 و  ممهم  نمیا نتفرگ رظن رد نودب هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم یاهدنیآرف بلغا و هتشادن ینالوط ی هقباس هل ثسم نیا
 رد ار مزال تیقفوم مدع تابجوم دوخ هبون هب رما نیا .تسا هتفرگ یم ماجنا یدبلاک لئاسم نداد رارق تیولوا اب رتشیب
  دامی  فرامهتم  یامهدركیور  فالمخ رب ات تسا نآ رب شالت همان نایاپ نیا رد .تسا هتشاد هارمه هب اه هژورپ و اه حرط
  همباثم هب هک اضفو ههماج یلصا ی هفلیم ود نتفرگ رظنرد اب تامادقا زا یا هعومجم ،هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم هدش
  نمیا رد  تالمضهم  لمح تهج و یرت یقطنم دروخرب هنیمزات ،دریگ تروص دنوش یم بوسحم تفاب فورظم و فرظ
 دوش تردابم اه تفاب زا فون

 یرظن ینابم .2
 راد  هممادا ی امه ثحب زا یرایسب ،یمیدق یاه تفاب یزاسهب و یزاسون ،تظافح یخیرات یاه هشیر رب رصتخم یرورم
 یا  همنیمز  ادمتبا  یخیرامت  یزامس  هدمنززاب و تمرم موهفم .دیامن یم راكشآ ار هنیمز نیا رد نردم یاهدركیور دروم رد
  نرمق لوا  هممین رد . تمشگ  زامغآ اپورا یخیرات یاهن امتخاس یایحا و یرادهگن هب هقالع زا لصارد و هتشاد هنارامهم
  یادرمفا  تامیرظن و  تمشگ  لوذمبم ییاپورا یاهرهش رد یلم تیوه و یگنهرف فونت هب یا هجوت لباق هجوت مهدجه
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  تمشگ  یراممهم  تممرم  یامهدركیور  هحولرمس  رمنه  ندومب  خیرامت  قوفامم و  رمنه دروم رد ایزیلیم و نملكنیو نوچ
 (01 :0331،یكمالف)
  یراذمگ  نامینب هرود نآ ناركفنشور طسوت هک دوب میمرت و ریمهت ،یزاسهب و تظافح هب تبسن دركیور نیلوا نیاربانب
  رارمق ری يثمت  تمحت ار  یخیرامت یاه نامتخاس و اه تفاب یزاسه دنز زاب و ایحا هب تبسن اهدركیور ،اه کبس رییغت .دش
  نمیا . دومب  عمقاو  شلامچ دروم مزیسیتنامر هرود رد هک دومن قیوشت ار دیلقت هدیا مهدجه نرق رخاوا رد مسیسالک .داد
  همب  امنب تیمها ببس هب هكلب یسانشی یابیز لیالد هب طقف هن یلصا کبس هب مارتحا ساسا رب زور ِبباب  دیدج دركیور
 .,(Jokilehto 1999,150) دوب هجوت و مارتحا دروم تلم کی یخیرات یاهدرواتسد هدنهد شیامن ناونع
  لمباقم رد  یحاومن و  تمفاب هعومجم هب هجوت تمس هب اهدركیور (دهب هب یناهج مود گنج زا ههیو هب) 0631 لاس زا
  کمی  دومجو . تمفای  زمکرمت نآ نورد  یخیرامت  راميآ و اهن امتخاس یمامت اب تفاب لکرب و درک ادیپ رییغت یلبق دركیور
  طامبترا و  یخیرامت  تمیمهارب لاد  بملغا  ،دمیامن  صخمشم ار هیحان کی هک دنویپ مه یخیرات ای یلک یرامهم تیفیک
 نرق مود همین رد (اپورا رد ههیوب) یخیرات یاهرهش رب فلتخم یاهراشف و هدمع تارییغت .دراد رهش یقاب اب یعامتجا
  ممه  همب  زامین رد  یامه  دمنیازفا  رومطب  ،دممآ دراو لقن و لمح رد بالقنا زین و رتدنمتوري تاعامتجا هلیسوب هک متسیب
 .دوب یداصتقا-یعامتجا تظافح مه و یدبلاک و یرامهم تظافح
 یعامممتجا و  ییامضف  ،یمكیزیف :دراد  ممه  همب  هتمسباو ( فدمه) تممینیع  همس  یرهمش  یامیحا و  تمظافح  ،نامس  نیدمب
(orbasli,2000,25) یارمب دراد  طامبترا  دمیدج  یامهه عسوت فون و انب تظافح اب یزاسهب و یزاسون ،یكیزیف رظن زا  
  دنومش  قمحلم  ممه  همب  ریذمپ صیخشت و صیخشت لباق دحاو کی قلخ یارب رهش هدنیآ و لاح ،هتشذگ هكنیا نیمضت
 و  یمیدمق  یامهتفاب  دومبهب  یارمب وجتسج مزلتسم لئاسم نیا .دبای همادا دناوتب و دوش هدید دناوتب نآ پدشر هک نانچ
 .دنشاب یم دیدج طیارش اب اهنآ نداد قفو هلیسوب نردم یاه هدافتسا هب اهنآ ندروآ

 یرهش نهک و یمیدق یاه تفاب هب تبسن اهدرکیور و اههاگدید تالوحت ریس (1) لودج
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 1591 زا ینامز یاه هرود ساسا رب هدوسرف یاه تفاب هلخادم رد فلتخم یاه تسایس و اهدرکیور :(2) هرامش لودج

 
 (1331 ،یدوصقم و یبیبح) :عبنم

 لیلحت و هیزجت شور .3
 زا  شخبرميا  درمبهار  همک  تمسا  نمیا  روکذمم دركیور قطنم .تسا یكیهتارتسا و یلیلحت یزیر همانرب رازبا swot لدم
  شهامک  لقادمح  همب ار  اهدمیدهت و  اهفهمض رگید یوس زا و دناسرب رثکادح هب ار متسیس یاهتصرف و اهتوق دیاب یفرط
 .تشاد دهاوخ شخبريا دربهار کی یحارط و باختنا یارب یبوخ رایسب جیاتن ،دور راک هب تسرد رگا قطنم نیا .دهد
 طیحم زا اهدیدهت و اهتصرف و ینورد طیحم رد اهفهض و اهتوق لیلحت ،عقاو رد .(330 :1331 ،یوسوم و این تمكح)
  کمی  دمناوت  یمم  لدمم نیا ور نیا زا .دزادرپ یم یریگ میمصت یارب ینابیتشپ هئارا هب هک تسا دنمماظن ینایرج ،ینوریب
 و  یملخاد  لمماوع  نامیم بسانت یارب مزال یاه تسایس ذاختا هب و دهد هئارا یئاهن فده اب لیلحت کی زا هیلوا ةلحرم
    تخانمش همک تمسا مزال swot شور  مامجنا رد تیقفوم یارب دوجو نیا اب (Kajanus, 2000: 718) .دزادرپب یجراخ
  یلمصا  همفلیم ود یاراد swot لیلحت ور نیا زا .دشاب هتشاد دوجو مکاح یاهدنور و دوجوم تیهضو دروم رد یبوخ
 :تسا ریز حرش هب
 .دنوش یم فیصوت دوجوم تیهضو رد فهض و توق طاقن طسوت هک :(IFAS) ینورد طیارش یاه صخاش (فلا

 .دوش یم فیصوت هتخانشان یاهتصرف و دوجوم یاهدیدهت قیرط زا هک (EFAS) :ینوریب یاه صخاش (ب
 اه یژتارتسا نییعت هوحن و swot سیرتام (2) لودج

 
 (3 :1331 ،یودهم .یراختفا) :عبنم

                                                                                                         شهوژپ یاه هتفای .4
 رد  همک  ییامه هبنج ینهی ؛تسا ههلاطم دروم هدودحم یلخاد توق و فهض طاقن یبایزرا و ییاسانش هلحرم نیا فده



 172 ...هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب یسررب

  نمیا رد ور  نمیا زا . دمشاب  یمم  رمظن  دمم دراد هدنرادزاب ای دعاسم یاه هنیمز هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب یبایتسد
  رهمش 11  همقطنم  هدومسرف  تمفاب یزاسون و یزاسهب یاهدیدهت و اه تصرف ،توق و فهض طاقن ،شهوهپ زا تمسق
 .دنریگ یم رارق یبایزرا دروم 1 و 1 هرامش لودج حرش نارهت رهش نالک

 (IFE فعض ،توق) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام (3) هرامش لودج
 زایتما نزو هبتر (IFE فعض ،توق) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام

    (S) توق طاقن

 31/0 30/0 0 هقطنم یزاسون و یزاسهب هنیمز رد یراكمه و تکراشم هیحور نتشاد -

 31/0 30/0 0 شزرااب یاهانب راتخاس و اهاضف هب یموب یلاها رطاخ قلهت -
 10/0 10/0 1 رهش یقفا شرتسگ زا یریگولج و تیهمج مکارت شیازفا یارب بسانم تیفرظ و تاقبط مک مکارت -

 10/0 10/0 1 راوجمه یاه هچوک رد ماوقا فامتجا و یتسود موق سح ههیو هب تفاب یلاها نیب یعامتجا یگتسبمه -

 10/0 10/0 1 هقطنم رد نیمز نییاپ یبسن تمیق -

 10/0 10/0 1 یتلود تارادا رتشیب بذج ناكما -

    (W) فعض طاقن

 00/0 00/0 1 ..و دایتعا و یراكیب اب هارمه راجنهان یاهراتفر و یعامتجا یاهبیسآ دوجو و یرهش تیانج و مرج شیازفا -

 31/0 30/0 0 یعامتجا صاخ یدنبرشق اب یموق فلتخم یاه هرگ دوجو و یگنهرف و یعامتجا تفاب یگتخیسگ -

 10/0 10/0 1 (زبس یاضف ،یگنهرف ،یشزرو) تامدخ و اهیربراک یخرب دوبمک -
 10/0 10/0 1 یمیدق یاهنامتخاس ءایحا هب نانکاس یهجوت یب و هراجا و نهر و نكسم و نیمز تمیق ندوب نییاپ -

 10/0 10/0 1 (.و هلزلز) یهیبط تارطاخم ربارب رد اهانب ماكحتسا ندوب نییاپ -

 31/0 30/0 0 رورم و روبع یطابترا هكبش یدمآراکان و تفاب لخاد هب تخس یریذپذوفن -

 10/0 10/0 1 رهش طاقن رگید یرهش تسدیهت راشقا و ییاتسوررجاهم یاهورگ بذج -

 10/0 10/0 1 یرهش یژولوکا زورب و یعامتجا نییاپ تاقبط طسوت نانآ ینیزگیاج و رتالاب یداصتقا یعامتجا هاگیاپ اب یموب نانکاس ناكم لقن -

 10/0 10/0 1 دیآ یم رامش هب اهنآ یگدنز یانتعا لباق هیامرس هناگی بسانمان نكسم هک یدارفا دروم رد هدنکارپ و درخ یاه تیكلام دوجو -

 10/0 10/0 1 یرهش تیریدم نیلوئسم و رهش یلوتم یاه ناگرا هب یدامتعا یب -

 31/0 11/0 0 هبناج همه یعامتجا -یداصتقا ههسوت نودم یاه تسایس بوچراچ رد هدوسرف تفاب هب دروخرب نودم یاه تسایس دوبن -

 33/1 1  لک عمج

 شهوهپ یاه هتفای :عبنم
 (EFE دیدهت و تصرف) یجراخ لماوع و یبایزرا سیرتام (4) هرامش لودج

 زایتما نزو هبتر (EFE دیدهت و تصرف) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام

    (O) اه تصرف

 60/0 60/0 1 ینوریب یاهشخب ههسوت هب تبسن نآ رد تیهمج ناكسا و شخب نیا یزاسزاب اب دایز یداصتقا هفرص -

 60/0 60/0 1 (یعامتجا تکراشم یروئت) مدرم هتفهن یاه تیفرظ -

 60/0 60/0 1 دبلاک و اضف یهدناماس ناكما -

 60/0 60/0 1 یمیدق و هدوسرف یاهتفاب ءایحا و یزاسدنمناوت ،یهدناماس هنیمز رد یلخاد و یناهج ناوارف تایبرجت دوجو -
 60/0 60/0 1 (یتکراشم هلخادم) نانآ یاه هاگتنوكس یهدناماس تهج اهحرط یارجا رد مدرم یهقاو نداد تکراشم و لابقتسا -

 10/0 01/0 0 رتالاب تالیصحت اب یلغش یاهه ورگ بذج و یمسر ریغ و بذاک لغاشم ندرک دودحم -

 10/0 01/0 0 دیدج یحارط رد یرامهم شزرااب یاهانب زا نتفرگ وگلا ناكما -

 60/0 60/0 1 تفاب یاهزاین هب یوگخساپ تهج دیدج یاهیروآون و نونف زا هدافتسا ناكما -

    (T) اهدیدهت

 60/0 60/0 1 هقطنم زا یلصا نانکاس زیرگ همادا -

 60/0 60/0 1 مدرم یأر نتفرگ رظن رد نودب هلحم یهدناماس و ءایحا دنیآرف رد رما نالوئسم و تلود هبناج کی هلخادم -

 60/0 60/0 1 یانبریز هكبش و اهانب ندش هکورتم زا یشان یطیحم تسیز یگدولآ شیازفا -
 60/0 60/0 1 یزاسدنمناوت و یهدناماس راک ندش رتتخس و یناسر کمک ناكما مدع و (...و هلزلز) فوقو تروص رد یناسنا ههجاف زورب -

 60/0 60/0 1 انب بیرخت ربارب رد اه نآ تمئاقم و نینکاس یعامتجا و یگنهرف دطس ندوب الاب -

 60/0 60/0 1 بالود هلحم رد هقطنم ناوت زا شیب تیهمج مکارت -

 0/1 1  لک عمج

 شهوهپ یاه هتفای :عبنم
 (EFE دیدهت و تصرف) یجراخ لماوع و (IFE فعض ،توق) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام (5) هرامش لودج

 (EFE دیدهت و تصرف) یجراخ لماوع (IFE فهض ،توق) یلخاد لماوع SWOT سیرتام تاهلاطم یاه شخب
 0/1 33/1 لک عمج

 شهوهپ یاه هتفای :عبنم
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    هدممآ تمسدب ددمع .تسا هدش هبساحم نوتس ره لک عمج یجراخ لماوع و یلخاد لماوع لیلحت و هیزجت ساسا رب
 0/1 (EFE  دمیدهت و  تمصرف)  یجرامخ    لمماوع هدممآ تمسدب ددع و تسا 33/1 (IFE فهض ،توق) یلخاد لماوع
  یرمیگ هجیتن رد و دوش یم هتفرگ رظن رد (تاوس) swot لدم لیلحت و هیزجت رد طسوتم ددع ناونع هب 1/0 ددع .تسا
 ی   همبلغ هدمنهد ناشن تسا 1/0 ددع زا رتمک هدمآ تسدب ددع نوچ تفگ ناوت یم (IFE فهض ،توق) یلخاد لماوع
 هدمآ تسدب ددع نوچ (EFE دیدهت و تصرف) مه یجراخ لماوع یریگ هجیتن رد و .تسا توق طاقن رب فهض طاقن
  یزامسون و ی  زامسهب یارمب هک تفگ ناوت یم و تسا اه تصرف رب اهدیدهت ی هبلغ هدنهد ناشن تسا 1/0 ددع زا رتمک
 .تسا هتفرگن تروص یهجوت لباق تامادقا نارهت رهش 11 هقطنم هدوسرف تفاب

 نارهت رهش 41 هقطنم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب یاه یژتارتسا .:(5) هرامش لودج
 W فعض طاقن S توق طاقن 

 
 
 
 O اه تصرف

 SO یمجاهت یاه یژتارتسا
  امیحا هب طوبرم یاه همانرب و اهحرط رد مدرم یهقاو نداد تکراشم −
 ؛فلتخم داهبا رد یهدناماس و

 ؛هقطنم رد تماقا تدم ندرب الاب تهج نینکاس هزیگنا ندرب الاب −

 ؛یدبلاک طیحم یزاسابیز و یرصب یاهشزرا دوبهب تهج رد شالت −
 ندرب الاب روظنم هب هلحم رد اه NGO و یعامتجا یاهداهن تیوقت −
 هقطنم هب طوبرم روما رد مدرم تکراشم

 WO یرگنزاب یاه یژتارتسا
 و یزاسهب تهج رد هینبا نیكلام یارب یتایلام فیفخت ندروآ مهآرف −
 ؛یزاسون

  مدمع  تملع  همب  نیكلامم  همب تدم ینالوط و هرهب مک یاهماو نداد −
 ؛دوخ نکاسم یایحا تهج یلام ییاناوت

 ؛تفاب یزاساب تهج یراذگ هیامرس بذج −

 هک ریگ اپ و تسد نیناوق و تالكشم و عناوم لح تهج رد شالت −
 ؛ددرگ یم اه تفاب نیا یزاسزاب و یزاسون ،ندیشخب تعرس زا عنام

               
 اهدیدهت

T 
               
 
                 

 

 ST یعونت یاه یژتارتسا
  شیازمفا  تمهج رد یداصتقا یاهتخاسریز رارقتسا تهج رد شالت −
 ؛اه هلحم رد رقف شهاک و لاغتشا

  ،زبمس  یامضف  دمننام  تمغارف  تامقوا اب طبترم یاهیربراک شرتسگ −
 ؛...و یشزرو ،یگنهرف

 ؛ماود یب دلاصم اب یاهنامتخاس یارب یزاسون ضراوع فیفخت −

 زا  همتفرگرب) یمومع یربراک یارب ّكاصوصخ اهنامتخاس همیب جیورت −
 (مراهچ همانرب دنس

 WT یعفادت یاه یژتارتسا
 بیکرت کمک هب یزاسون و عیمجت قیرط زا تفاب یگناد زیر رب هبلغ −
 نیمز تفایزاب و اضف و دبلاک
  یتخامسریز ی امه  هكبمش  همب نآ  زمیهجت  قمیرط زا هقطنم یزاس نمیا −
 .هتفرشیپ
 رد تفاب تمرم و یزاس هدنززاب یاه حرط و اه همانرب ،طباوض نیودت −
 یخیرات دنمشزرا یاه شخب

 

 شهوهپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و یدنب عمج .5
  همجاوم نیشنرهش تیهمج شیازفا هدیدپ اب نامز زا یا ههرب رد ههسوت لاحرد ایو هتفای ههسوت زا معا ناهج یاهروشک
  تالكمشم  امب  ،دمنا  هدمش وربور هدیدپ نیا اب ریخا یاه ههد رد  ابلاغ هک ههسوت لاحرد یاهروشک .دوب دنهاوخ ایو هدوب
  یاهرومشک  ینیمشنرهش  خرمن زا  رتمشیب  امهنآ رد  ینیمشنرهش  خرنومسكی زا هک ارچ دنتسه هجاوم هصرع نیارد یرتشیب
  دیدمش  دومبمک  امب  ییاهرومشک نینچ قافتا هب بیرق رثکا رگید ییوس زاو تسا ینیشنرهش جوا نارود رد هتفای ههسوت
  لمضهم  امب ار  اهرومشک نیا ،یرهش ههسوت لومهم یاهحرط ندوب رب هنیزه هب هب هجوت اب رما نیا .دنا هجاوم یلام عبانم
  بمسانم ی  اهتخامس  رمیز  نیمثمت  مدمع رانکرد ینیشنرهش دنور نینچ یاهدمایپ نیرتمهم زا .تسا هدرک هجاوم یساسا
  همک  تمسا یرهش نوردو یرهش نوماریپ هدوسرفو مظنمان یاهتفاب ندمآدوجوب ،اهرهش نیرجاهمو نینکاس یارب یرهش
  کمی  همب نیمز ندش لیدبت رانک رد هلاسم نیا .تشاد دهاوخ لابندب ار یداصتقاو یگنهرف ،یعامتجا :ددهتم تالضهم
 یلصا عبانم زا یكی هک هدوسرف یاه تفاب زا هنیهب هدافتسا هک تسا هدش ثعاب ریخا یاه ههد رد یعامتجا بایمک عبنم
  تمفاب  رامتكهرازه 01 زا  شیمب  نارمیا  رومشکرد  رمضاح  لامحرد .دبایب یا ههیو تیمها تسا یرهش نورد نیمز نیمثت



 372 ...هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب یسررب

  ندومب  زمیخ  هملزلز   امصوصخ هدوسرف یاهتفاب یارب هدش نایب ددهتم تالكشم هب هجوتاب هک دراددوجو یرهش هدوسرف
  رمظنرد  امب  نمكل .تسا هدش اهرهش نالکو اهرهش یارب یداصتقاو یعامتجا ،یناسنا یدیدهت هب لیدبت هلاسم نیا ناریا
  هدومسرف  یامهتفاب  همنیهب  یزامسزابو  امیحا  اهرهمش نالک تالضهم زا یرایسب زا جورخ لح هار اهنت هک رما نیا نتفرگ
  دیحمص  یاهتمسایس  لاممعا  ترومصرد هک یتصرف ،ددرگ دادملق زین دنمشزرا یتصرف هلاسم نیا ناوت یم ،تسا یرهش
 .دشاب هتشاد یپ رد یرهش رادیاپ ههسوت تهجرد ار یساسا یلوحت دناوت یم یرهش
  تمیفیک  ،دامیز  یگدومسرف  عمیزوت ابو هتسویپان ،بولطمان یریذپذوفن اب هدرشف ،هنادزیر  الماک 11 هقطنم ینوكسم تفاب
 هبرجنم فوضوم نیا هک هدوب یرهش راد هلاسم یاهتفاب وزج هقطنم نیا تفاب اذل دشاب یم ینامتخاس مکارتو رادیاپ همین
  نینکامس  هزمیگنا  نتمفر نیب زا تیاهن ردو یرهش تفاب یفیک یاهشزرا شهاک ،طیحم رد اه یگدولآ فاونا دیلوتو عیزوت
 .تسا هدش یعامتجا تعاضب یبو دمآرد مک راشقا ینیزگیاجو هیحان زا هورگ نیا ترجاهمو یلهف
  تمسدب ریز جیاتن ،نارهت رهش 11 هقطنم هدوسرف تفاب تاعالطا لیلحت و هیزجت و هدش ماجنا یاه یسررب هب هجوت اب 
 تسا هدمآ
 دیدهت و تصرف) یجراخ لماوع هدمآ تسدب ددع و تسا 33/1 (IFE فهض ،توق) یلخاد لماوع هدمآ تسدب ددع

EFE) 0/1 لدم لیلحت و هیزجت رد طسوتم ددع ناونع هب 1/0 ددع .تسا swot (تاوس) رد و دومش یم هتفرگ رظن رد  
   نامشن تمسا 1/0   ددمع زا رمتمک هدمآ تسدب ددع نوچ تفگ ناوت یم (IFE فهض ،توق) یلخاد لماوع یریگ هجیتن
  نومچ (EFE  دمیدهت و ت مصرف)  ممه یجراخ لماوع یریگ هجیتن رد و .تسا توق طاقن رب فهض طاقن ی هبلغ هدنهد
     یارمب همک تمفگ ناومت  یمم و تسا اه تصرف رب اهدیدهت ی هبلغ هدنهد ناشن تسا 1/0 ددع زا رتمک هدمآ تسدب ددع
 .تسا هتفرگن تروص یهجوت لباق تامادقا نارهت رهش 11 هقطنم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب
 ور یا  هدمنیازف  یگدومسرف  امب یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک فلتخم یاه هبنج ظاحل زا نارهت رهش 11 هقطنم یاه تفاب
  لممح  ندوبالامب) : نومچ  یمفلتخم  لمیالد هب انب دیدجت و ریمهت ،یزاسهب هزیگنا دوبن رطاخ هب تفاب نیا رد .تسا ورب
  ممک  ،ییامنب  رمیز  تامسیسثت دوبمک ،رباهم ندوب ضرع مک رطاخ هب) زاس و تخاس یراوشد ،ینامتخاس دلاصم هنیزه
  رمگید  طامقن  همب تبسن هدودحم نیا رد نكسم و نیمز تمیق ندوب نییاپ ،(...و هدافتسا دروم یتنس دلاصم ندوب ماود
 باتش شیازفا لماوع نیرتمهم زا ... و تفاب نانکاس یلام ناوت ندوب فیهض ،تاررقم و نیناوق ندوب ریگ تخس ،رهش
  دارمفا  ترجامهم  ثمعاب  دومخ هبون هب ،تفاب یگدوسرف نیاربانب .دنیآ یم باسح هب تفاب یدبلاک بیرخت و یگدوسرف
  یگدومسرف  دمنور عیرست رد هجیتن رد و ددرگ یم تفاب رد نکاس یعامتجا - یداصتقا یالاب و طسوتم تاقبط و یموب
 .ددرگ یم هدودحم نیا رد ملاس یرهش تایح نتفر نیب زا ببس و دنک یم کمک تفاب
  همب  هنافمساتم و  دمنرادروخرب یگدوسرف زا ... و یرادا و یراجت ،ینوكسم و یخیرات یاهانب زا یرایسب رضاح لاح رد
  لامس  دمنچ ات رگا و تسا لاوز هب ور نارهت رهش 11 هقطنم ناكلام و نانکاس اب یرادرهش و تلود تکراشم مدع لیلد
  یلیمصفت  حرمط  سامسا  رمب و ناكلام و نانکاس تکراشم زا هدافتسا اب و تسرد یزیر همانرب اب یرادرهش و تلود هدنیآ
  یامهانب و  راميآ زا  یرایمسب  دزادرمپن  نادنورهمش یگدنز تیفیک اقترا یاتسار رد هدوسرف یاه تفاب یهدناماس هب هقطنم
 دنوش یم بیرخت ینوكسم یاهانب نینچمه و یخیرات
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 عبانم
  زمکرم   تارامشتنا ،نارمهت  ،یرهمش  هدومسرف ی امه  تمفاب یزاسون و یزاسهب رد یتیریدم و یلام یداصتقا تاعوضوم ،6331 ،دمحم ،ینیئآ

 .نكسم و نامتخاس تاقیقحت
  رادمیاپ  ههمسوت  زادمنا  ممشچ یاه لحم ههسوت شیامه ،هدوسرف یاه هلحم رد یدبلاک تفاب تیفیک دوبهب یاه شور .(3331) اضر ،ینالصا

 .نارهت یرادرهش یگنهرف و یعامتجا روما تاهلاطم زکرم ،نارهت رهش
 یرادرهش :یدروم ةهلاطم)- ،ناریا رد یرهش ةلحم تیریدم رصاهم تالوحت و یگنهرف یخیرات یاهیگهیو ،6331 ،نیسح ،یمرجاج ینامیا

 30 01 صص ،3 ۀرامش ،مراهچ لاس ،یسانشناسنا ةمان ،(هیردیح تیبرت رد هلحم
 30 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یحارط دنیآرف ،نیسح دیس ،ینیرحب
 3031 ناتسمز ،0 هرامش ،رهش تفه هلجم ،یرهش یزاسهب و یزاسون یسانش حالطصا .(3031) دومحم ،یلسوت
 هلجم ،11 هرازه ات لوا یناهج گنج زا دهب هرود ؛یرهش تمرم یاهدركیور نیوكت و لوحت ریس رب یا همدقم .(1331) لیلخ ،روپ یجاح

 10 صص ،01 و 3 هرامش ،مود لاس ،رهشناریا هشیدنا
 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .یرهش تمرم .(1331) هحیلم ،یدوصقم و نسحم دیس ،یبیبح
   هاگمشناد تارامشتنا :جدننس .یرهش نهک یاه تفاب یزاسون و یزاسهب .(6331) لضفلاوبا ،ینیكشم و دمحا ،دمحاروپ و ثرمویک ،یبیبح

 ،ناتسدرک
 ،تمس تاراشتنا :نارهت .ناریا یرهش یزیر همانرب دنیارف .(1331) هناورپ ،ینیسح هاش و یقت دمحم ،ییامنهر
 .ناریا یزاسرهش و یرامهم تاقیقحت و تاهلاطم زکرم ،لوا پاچ ،)یفارغج ( یزاسرهش یاهشور و ثحابم ،3631 ،یقتدمحم ،ییامنهر
 :یدروم هنومن SWOT لدم زا هدافتسا اب یرهش ینیرفآزاب دركیور یسررب ،0331 ،یلع دیس ،یوسوم ،سنوی ،یمالغ ،یلع ،یدابآ یگنز

 3 هرامش ،مهن لاس ،دیدج ،هرود ،ناریا یایفارغج نمجنا یشهوهپ یملع همانلصف ،دهشم رهش یزکرم تفاب
  نممجنا  یمشهوهپ  ،یمملع  همانلمصف  ،قفامب  رهمش :یدروم ههلاطم نآ یزاسدنمناوت و هدوسرف تفاب یاهتیفرظ یسررب ،0331 ،میحر ،رورس

 هرامش ،مهن لاس ،دیدج هرود ،ناریا یایفارغج
 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .ایفارغج ملع هاگدید زا یرهش یزاسون و یزاسهب .(1331) دمحا ،دمحاروپ و یلع ،یعامش
 01 ةقطنم یرهش ةهسوت لئاسم یسررب ،1331 ،(یرامهم و یزاسرهش تنواهم ۀزوح) نارهت یرادرهش
 01 ةقطنم ییالط عماج باتک ،1331،نارهت 01 ةقطنم یرادرهش
 .نارهت تهنص و ملع هاگشناد ،موس شیاریو ،یرهش یزیرهمانرب رب یاهمدقم ،1031 ،لیعامسا ،ههیش
 1331 ،نارهت رهش 01 هقطنم یلیصفت حرط
 زادنا مشچ یا هلحم ههسوت شیامه ،اهدربهار و اه شلاچ-یرهش نورد هدوسرف یاه تفاب .(3331) یفطصم ،ناگداز سابع
 .نارهت یرادرهش یگنهرف و یعامتجا روما تاقیقحت و تاهلاطم زکرم ،نارهت رهش رادیاپ ههسوت
 .روپ یر رشن ،نارهت ،نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون دنیآرف ،3331 ،یلع ،بیلدنع
 .روپ یر رشن ،نارهت ،نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون تیریدم هب نیون یدركیور ،0331 ،یلع ،بیلدنع
 روپ یر رشن ،نارهت ،نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون یاه تسایس و اهدربهار هب ون یهاگن ،6331 ،یلع ،بیلدنع
 متسیس و یزاف قطنم زا هدافتسا اب یرهش یاههلحم رادیاپ ةهسوت شجنس ،0331 ،یرومیت جریا و یقتدمحم ،ییامنهر ،هلاتمحر ،یدوهرف

 00 ۀرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوهپ ،)نارهت یرادرهش 01 ةقطنم :یدروم ةهلاطم ( ییایفارغج تاعالطا
1) روصنم دمحم ،یكمالف  .مجنپ پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .یخیرات یاهرهش و اهانب یزاس هدنززاب .(333
 ،یناسنا مولع هاگشهوهپ ،اهرهش یخیرات تفاب تمرم یزیر همانرب براجت و نونف .(1331) دمحا ،دمحاروپ و نیسح ،یرتنالک
 .نارهت ،یعامتجا تاهلاطم و گنهرف
 ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا :نارهت .ناریا رد یرهش یزیر همانرب .(0331) نیسحمالغ ،هداز دهتجم
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 .روپ یر رشن ،نارهت ،هدوسرف یاه تفاب یزاسون ههیو حرط ،0331 ،یناخ یلع ،ریما دیس ،یروصنم
 01 ةقطنم ةهسوت یوگلا ،3331 ،نارهت رهش یزیرهمانرب و تاهلاطم زکرم
 .ناگزاس موب رواشم نیسدنهم ،نارهت عماج حرط .(0331) یزاسرهش و نكسم ترازو
 همانرب ینابم رب یدمآ رد .(6031) یک .یج ،راكساریه
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