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گشدؿگشی اص خذهبت پیؾسٍ دس خْبى اهشٍص هحؼَة هیؿَد .اص عشفی دس فلش حبضش هحذٍدیت
هٌبثـ ٍ ضشٍست تَػقِ پبیذاس چبلـی ًَیي فشاسٍی ػبصهبىّبی هذیشیت هقلذ قشاس دادُ اػت .اص ایي سٍ
ػیؼتن هذیشیت ساّجشدی ٍ اٍلَیتثٌذی فَاهل کلیذی ثِ هٌؾَس کؼت هضیت سقبثتی پبیذاس ،خضٍ
چبلؾّبی ػبصهبىّبی گشدؿگشی گشدیذُ اػت .دس ایي ساػتب ،خبرثِّب ثِ فٌَاى اًگیضاًٌذُ ٍ ّؼتِ
اكلی هحلَالت گشدؿگشی ٍ ّوچٌیي ثخؾ فشضِ ایي كٌقت اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداسًذ.
پظٍّؾحبضش ،ساٌّوبیی کبسثشدی دس صهیٌِ اسصیبثی هؤثش ٍ کبسآهذ ساّجشدّبی تَػقِ خبرثِّب ثشای
ثشًبهِسیضاى ٍ ػیبػتگزاساى ثخؾ گشدؿگشی اػت کِ قلذ داسًذ ثب اػتفبدُ اص ًؾشػٌدی ثِ سٍؽ دلفی
ٍ ثْشُخَیی اص تکٌیک  SWOTثِ اسائِ ساّجشدّبی فلوی ٍ فولی دس ساػتبی تَػقِای ػبیت ثپشاصًذ.
ّوچٌیي ثِ هٌؾَس اٍلَیتثٌذی اػتشاتظیّبی تقییي ؿذُ اص هذل  AHPاػتفبدُ ؿذُ اػت .سٍؽ هغبلقِ
پظٍّؾ حبضش تَكیفی -تحلیلی ثب هبّیت کبسثشدی هیثبؿذ .هٌغقِ ٍ هدوَفِ ؿیخكفیالذیي اسدثیلی
ثِ فٌَاى هغبلقِ هَسدی اًتخبة گشدیذُ اػتً .تبیح حبكل اص اعالفبت ثِدػت آهذُ هجیي ایي ثَد کِ
ساّجشد سقبثتی داسای ثشتشی ًؼجی دس هقبیؼِ ثب اػتشاتظیّبی چْبسگبًِ هیثبؿذ.
واشگان کلیدی :ثشًبهِسیضی ساّجشدی گشدؿگشی ،فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ،تکٌیک ػَات،
هدوَفِ ٍ خبًقبُ ؿیخكفی الذیي اسدثیلی.

 -1داًـدَی دکتشی گشدؿگشی داًـگبُ فالهِ عجبعجبئی ،تْشاى ،ایشاى (ًَیؼٌذُ هؼئَل).
 -2فضَ ّیئت فلوی داًـگبُ آصاد اػالهیٍ ،احذ خلخبل .ایشاى.
 -3کبسؿٌبع اسؿذ ثشًبهِسیضی تَػقِ گشدؿگشی ،داًـگبُ فالهِ عجبعجبئی ،تْشاى ،ایشاى
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مقدمٍ

ثبتَخِ ثِ ایٌکِ اهشٍصُ گشدؿگشی ثِ كٌقتی ؿذیذاً سقبثتی تجذیل ؿذُ اػت ،حضَس هَفق ٍ پبیذاس دس
فشكِ گشدؿگشی خْبى -ثِ هٌؾَس حفؼ ػْن فقلی ٍ خزة ػْن ثیـتشی اص ثبصاس گؼتشدُ گشدؿگشی-
هؼتلضم تشػین خظهـیّبیی دقیق ٍ فلوی اػت ( )Ziaei, 2003ثِ افتقبد ثؼیبسی اص هحققیي تٌْب
سٍؿی کِ هیتَاًذ ثش هحذٍدیتّبی اكلی تَػقِ گشدؿگشی ٍ تضویي سؿذ پبیذاس فبیق آیذ ٍ کلیذی
ثشای تغییش ؿشایظ ٍ حشکت ثِ ػوت ٍضـ هغلَة ثبؿذ ثشًبهِسیضی اػت .یکی اص سٍؽّبی ثشًبهِسیضی
گشدؿگشی ،ثشًبهِسیضی ساّجشدی اػت .ایي ًَؿ ثشًبهِسیضی تَخِ خَد سا ثِ آًچِ کِ ثشای کلیت ػیؼتن
گشدؿگشی ٍ صیش ػیؼتنّبی آى هْن اػت هقغَف ػبختِ ٍ چبسچَثی سا خْت کوک ثِ تلوین گیشاى
دس سٍیبسٍیی ثب ؿشایظ هتغیش ٍ تقییي اٍلَیتّب دس تخلیق هٌبثـ ٍ فقبلیتّب فشاّن هیػبصد
( .)Daghestani & Imani Khoshkho, 2015:31دس ایي ًَؿ ثشًبهِسیضی تحلیل ًقبط قَت ٍ ضقف ٍ
عشاحی اّذاف ًْبیی ٍ اخشایی ثغَس قبثل تَخْی دس اٍلَیت قشاس داسد .دس اكل ایي ثشًبهِ عشحی اػت
ثشای کوک ثِ ؿکلگیشی ٍ ّذایت گشدؿگشی دس دػتیبثی ثِ اّذاف آیٌذُاؽ .ثشًبهِسیضی ساّجشدی
گشدؿگشی 1هقوَالً یک اثضاس ػیبػی /ثشًبهِسیضی /هذیشیتی اػت ثشای کوک ثِ ًْبد گشدؿگشی (دفتش
هلی گشدؿگشی ،هقلذ ،خبهقِی هحلی) دس ػبصهبًذّی ثِ هٌؾَس دػتیبثی ثِ اّذاف هَسد ًؾش ّوشاُ ثب
توشکض ثش هٌبثـ هَخَد ثِ هٌؾَس کؼت حذاکثش هٌبفـ ( .)Edgel, 2008: 299ساّجشدّبی تَػقِ
گشدؿگشی 2ثب ثشسػی فشضِ ٍ تقبضبی هحلی ایي اهکبى سا ثَخَد هیآٍسد کِ ثتَاى ثشای ثْجَد
هحلَالت هَخَد ،کـف فشكتّبی ًفَر دس ثبصاسّبی خذیذ ٍ تقییي اٍلَیتّبی ثلٌذهذت ثشای كٌقت
هحلی ثشًبهِسیضی ًوَد (ّ .)Godfrey, 2000: 9ش هٌغقِی گشدؿگشی ثؼتِ ثِ خبرثِّبی هَخَد دس
هقلذ هضایبی هتفبٍتی داسد .دسًتیدِ دسک سٍؿي اص قبثلیتّبی هقلذ گشدؿگشی ثشای سقبثت هؤثش دس
یک ثبصاس اؿجبؿ ؿذُ ضشٍست داسد .ثذیي هٌؾَسثشًبهِسیضی ٍ حوبیت اص هقبكذ گشدؿگشی ثبیذ تَػظ یک
تدضیِ ٍ تحلیل دقیق اصفَاهل خزاثیت هقلذ ٍ ّذایت اػتشاتظیّبی تَػقِ پبیذاس اًدبم گیشد ( Hassan,
.)2000: 59
ثب تَخِ ثِ دسک اّویت ساّجشدّبی تَػقِ دس كٌقت گشدؿگشی تب ثِ حبل تحقیقبت هتقذدی دس ایي
صهیٌِ ثب تلفیق دٍ هذل كَست گشفتِ اػت .دس ایيخلَف هیتَاى ثِ پظٍّؾِگشدؿگشی اثشاّینصادُ
( )1389ثب فٌَاى (ثشسػی ٍ تحلیل چـناًذاص گشدؿگشیفشٌّگی دس ایشاى ثب اػتفبدُ اص هذلّبی
ثشًبهِسیضی فشآیٌذ تحلیل ( )SWOT- AHPاؿبسُ کشد؛ دس ایي هقبلِ هحقق ثب دیذ گشدؿگشی فشٌّگی ثِ
تحلیل چبلؾّب ٍ فشكتّبی گشدؿگشی دس قبلت هذلّبی فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ٍ ػَات ثِ
ثشسػی گشدؿگشی فشٌّگی ٍ اسائِ ساّکبسّبیی دس صهیٌِ خزة گشدؿگش هیپشداصدً .تیدِ ایي پظٍّؾ،
1- Tourism Strategic Planning
)2-Tourism Development Strategies (TDS
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ضقف دس ثخؾ خلَكی ٍ فذم ػشهبیِگزاسی ایي ثخؾ دس صهیٌِ گشدؿگشی اػت کِ ًبؿی اص
کبػتیّبی هذیشیت گشدؿگشی کـَس اػت.
هٌَسی دس هقبلِای ثب فٌَاى (اسصیبثی فبکتَسّبی اػتشاتظیک دس هذیشیت هحیغی تَسیؼن عجیقی دس
ًَاحی ػبحلیً ،وًَِ هَسدی :ػَاحل گشگبى) ثِ تقییي اٍلَیت هقیبسّب ٍ قبفذُػبصی ساّجشدّب دس خلیح
گشگبى ثِ ایي ًتیدِ هیسػذ کِ فَاهل ساّجشدی گشدؿگشی پیچیذُ ٍ هتٌَؿ ّؼتٌذ ٍ سٍؽ تلفیقی
ػَات – ای اذ پی؛ ثْتشیي سٍؽ هفیذ ثشای اٍلَیتثٌذی هقیبس ٍ تقییي ساّجشدّب اػت .هَحذ ٍ ّوکبساى
دس هقبلِای ثب فٌَاى (اسصیبثی تفشخگبُّبی گشدؿگشی پیشاهَى کالىؿْشّب ثب اػتفبدُ اص تلفیق هذل
AHP ٍ SWOT؛ هغبلقِ هَسدی؛ تفشخگبُّبی گشدؿگشی هبلآقب) ًتبیح ایي پظٍّؾ حبکی اص آى ثَدُ
کِ اقلین ٍ فَاهل هحیغی دس سًٍق كٌقت گشدؿگشی ایي هٌغقِ ًقؾ ثؼضایی داؿتِ ٍ کوجَد هٌبثـ
صیشػبختی ٍ تدْیضات اص هـکالت ایي كٌقت هیثبؿذ.
حیذسی ٍ ّوکبساى ( )1392دس هقبلِای ثب فٌَاى اسصیبثی قبثلیتّبی گشدؿگشی ؿْش صًدبى ٍ
ساّجشدّبی تقَیت خزة گشدؿگش ثِ هٌؾَس اسائِ ساّجشدّبی فلوی ٍ فولی اص تکٌیک ػَات ٍ ػپغ
اٍلَیتثٌذی ایي دادُّب اص تکٌیک ای اذ پی اػتفبدُ گشدیذً .تبیح ایي هغبلقبت ثیبًگش ایي ثَد کِ
اػتشاتظیّبی تذافقی اهتیبص ثیـتشی داؿتِ ٍ دس ًتیدِ ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثِ هٌؾَس کبّؾ ضقفّبی
داخلی ٍ هقبثلِ ثب تْذیذّب ثِ کبس گشفتِ ؿَد.
ساثشت فجک 1دس هقبلِای ثب فٌَاى (کبسثشد سٍؽ ػَات – ای اذ پی ثشای اسصیبثی گشدؿگشی دس
گَسًح هذیوَسج ،)2ثِ دًجبل حذاقلػبصی ضقفّب ٍ تْذیذّب هٌغقِ ثِ هٌؾَس خزة گشدؿگش ٍ سًٍق
هٌغقِ اػت .تبکبًَ 3دس هقبلِای ثب فٌَاى (کبسثشد سٍؽّبی تشکیجی ػَات ٍ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی ثشای
احیبی هدذد ثبصاسّبی ساّجشدی گشدؿگشی؛ ًوًَِ هَسدی :گشدؿگشی ػشیالًکب)؛ ٍی دس تدضیِ ٍ تحلیل
خَد ثِ ایي ًتیدِ هیسػذ کِ ،ساّجشدّبی هشتجظ ثب ؿشایظ ثَهی هٌغقِ (قَتّب ٍ فشكتّبی
گشدؿگشی) ،هیتَاًذ ثِ فٌَاى ثْتشیي ساّجشدّب دس تقَیت ٍ احیبی هَثش ثبصاس گشدؿگشی ػشیالًکب ثِ کبس
گشفتِ ؿًَذ .یًَگً 4یض دس پظٍّؾ خَد تحت فٌَاى "کبسثشد سٍؽ ػَات -ای اذ پی دس ؽَْس تَػقِی
ثشًبهِسیضی ساّجشدی ثشای هقلذ گشدؿگشی"؛ ًتیدِگیشی هیکٌذ کِ اگش ثشًبهِسیضاى كٌقت گشدؿگشی
اص ایي سٍؽ ثْشُ ثگیشًذ ،قبدس خَاٌّذ ثَد کِ یک اثضاس خبهـ تلوینگیشی سا ثشای ثشًبهِسیضی ساّجشدی
هَثش دس هقبیؼِ ثب سٍؽّبی ػٌتی دیگش (ثِ فجبستی ػَات) داؿتِ ثبؿٌذ.

1- Robert fabak
2-Gomje Medjimorje
3- Takano
4-Yeong AeJeon
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هشٍسی ثش هجبًی ًؾشی پظٍّؾ ثیبًگش آى اػت کِ فشاغت اص آغبص ثِ فٌَاى حَصُای هْن دس
تحقیقبت فلَم اختوبفی ثب ػِ سٍیکشد ثِ ایي هَضَؿ ًگبُ هیکٌذ؛ اٍل ایٌکِ فشاغت ثِ فٌَاى یک ًَؿ
فقبلیت تقشیف هیؿَد .دٍم ایٌکِ یک ٍػیلِ اًذاصُگیشی صهبى هحؼَة هیؿَد ٍ ػَم ایٌکِ فشاغت
اغلت یک ٍضقیت رٌّی یب تدشثِای خبف هحؼَة هیؿَد کِ هٌدش ثِ حغ سضبیتوٌذیّ ،یدبى ٍ
ؿبدی هیگشدد .فشاغت ثش توبم خٌجِّبی صًذگی هذسى ػبیِ افکٌذُ ٍ خضٍ هْوی اص صًذگی ثـش اهشٍصی
ثِ حؼبة هی آیذ .یکی اص اؿکبل هْن فشاغت گشدؿگشی اػت کِ ّذف آى هلشف ًَیي اػت
(ً .)Timothy, 2009: 26قؾ هحَسی دس هلشف ًَیي سا خبرثِّب ثبصی هیکٌٌذ .خبرثِّب هْنتشیي خضء
دس ػیؼتن گشدؿگشی ّؼتٌذ؛ چشا کِ ّؼتِ هشکضی هحلَالت گشدؿگشی سا تـکیل دادُ ٍ هْنتشیي
اًگیضُ ثشای هؼبفشت گشدؿگشاى هحؼَة هیگشدًذ .ثِ عَس کلی ،خبرثِّبی ثشخؼتِ یک هٌغقِ،
پبیِّبی اػبػی سا ثشای پیـشفت ٍ تَػقِ گشدؿگشی فشاّن هیکٌٌذ ٍ ّوچٌیي فوذُ تدشثیبت ٍ
تَكیفّبی گشدؿگشاى اص هقلذ ،ثِ کیفیت خبرثِّب ٍ فقبلیتّبی اًدبم یبفتِ دس آى هشثَط هیؿَد .ثبیذ
تَخِ کشد کِ یک هکبى ،خلَُ ٍ یب سٍیذاد ثِ خَدی خَد ًویتَاًذ خبرثِ ثبؿذ .ایي اهکبى تٌْب صهبًی
هْیبػت کِ ػیؼتن گشدؿگشی ثش ایدبرثِ ؿذى آى ثشًبهِای سا عشاحی کشدُ ٍ آى سا استقب دّذ ( Jaafari,
 .)2000: 69اص ایيسٍ اّویت هغبلقِ ساّجشدّبی تَػقِ خبرثِّب ٍ اٍلَیتثٌذی اػتشاتظیّبی کلیذی
غیشقبثل اًکبس اػت .اص هیبى خبرثِّبی هتقذد ،هٌبثـ هیشاثی غبلجبً اًگیضاًٌذُّبی اكلی ثشای تحشیک ػفش
ثِ یک هقلذ ثِ ؿوبس هیآیٌذ .عجق تقشیف کٌَاًؼیَى هیشاث خْبًی یًَؼکَ هیشاث فشٌّگی 1فجبستؼت
اص« :آثبس ،ػبختوبىّب ٍ ػبیتّبی داسای اسصؽ تبسیخی ،صیجبؿٌبختی ،ثبػتبًـٌبػی ،فلوی ،قَهی ٍ
هشدمؿٌبػی» ( .)UNESCO, 2000دس حبلت ًؾشیً ،گبُ ثِ ایي داساییّب ثِ فٌَاى هحلَالتی ثشای
هلشف گشدؿگشی اهشی هققَل ٍهٌغقی اػت ،اهب دس فول؛ داؿتي سفتبسی هؼئَالًِ ثبآىّب هـکل ثِ
ًؾشهیآیذ .خبرثِّبی هیشاثی ثشخالف هحلَالتی کِ ثغَس ٍیظُ ثشای گشدؿگشی تَلیذ ؿذُاًذ ،اغلت اص
اثتذا ثشای ثبصدیذ ؿکل ًگشفتِ ٍ دس ًتیدِ ثِ اػتشاتظیّبی تَػقِ ٍ هذیشیت هحلَل ثِ ؿکلی دلؼَصاًِ
ًیبصهٌذًذ .هذیشاى ػبیتّبی هیشاثی ثبیذ ثِ الضاهبت حفبؽت اصایي ػبیتّب تَخِ ًوَدُ ،ایي ًَاحی سا ثب
تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثـ هبلی حفؼ کشدُ ٍ دػتشػی ثبصدیذکٌٌذگبى ثِ آىّب سا هیؼش ػبصًذ .اگش هذیشیت
ٍ تفؼیش ػبیتّبی هیشاثی ضقیف ثبؿذ ،کیفیتِ هٌبثـ هیشاثی ٍ تدشثِ ثبصدیذکٌٌذُ کبّؾ یبفتِ ٍ دس
ًتیدِ ثبصدیذ کٌٌذگبًی کِ آگبّیؿبى دائوبً دس حبل افضایؾ اػت ،هوکي اػت اص آهذى ثِ ایي ػبیت
هٌلشف گشدًذ (.)WTO, Delbari & Rajabi, 2011
اػتبى اسدثیل ثِ فٌَاى یک هقلذ ًَؽَْس ػْن قبثل تَخْی اص ثبصاس گشدؿگشاى داخلی سا ثِ ٍیظُ ثِ
فلت ثشخَسداسی اص آة ٍ َّای هغلَة ،آةدسهبًی ،توذى قذیوی ٍ آثبس ثبػتبًی ٍ تبسیخی غٌی – کِ

1- Cultural heritage
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هدوَفِ ؿیخ كفیالذیي اسدثیلی خضئی اص آىّب هیثبؿذ -ثِ خَد اختلبف دادُ اػتّ .ذف اػبػی دس
ایي پظٍّؾ تحلیل پتبًؼیلّب ٍ ًقبط ضقف اص عشیق تدضیِ ٍ تحلیل ػَات ( )SWOTدس هٌغقِ هَسد
هغبلقِ اػت .اص آًدبیی کِ پیبدُػبصی توبهی ساّجشدّبی پیـٌْبدی ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت صهبًی ٍ
ّضیٌِثش ثَدى اهکبىپزیش ًیؼت؛ ثٌبثشایي یک فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ( )AHPثِ هٌؾَس اٍلَیتثٌذی
فَاهل ساّجشدی پبیذاس ّذف ٍ چبلؾ اكلی پظٍّؾ پیؾ سٍػت .دس ایي ساػتب ،ػَال اكلی ایي پظٍّؾ
ایي اػت کِ چِ ساّجشدّبیی سا ثشای تَػقِ پبیذاس هدوَفِ ؿیخ كفیالذیي اسدثیلی هیتَاى تذٍیي کشد؟
ٍ کذام ساّجشدّب اص اٍلَیت ثیـتشی دس ایي صهیٌِ ثشخَسداسًذ؟
اتصاز ي زيش

سٍؽ ثِ کبس سفتِ دس ایي پظٍّؾ اص ًَؿ تَكیفی -تحلیلی هیثبؿذ .ثشای خوـآٍسی اعالفبت هَسد
ًیبص اص ثشسػیّبی کتبثخبًِای ٍ هغبلقبت هیذاًی (پشػـٌبهِ) اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثِ اّذاف
تحقیقً ،خؼت ثب هشاخقِ ثِ هٌبثـ ٍ اعالفبت اػٌبدی تَاًوٌذیّب ٍ قبثلیتّب ثِ ّوشاُ هحذٍدیتّبی
هحَعِ هَسد هغبلقِ گشدآٍسی گشدیذ ،ثِ هٌؾَس تأییذ هَلفِّبی گشدآٍسی ؿذُ اص تکٌیک دلفی اػتفبدُ
ؿذُ اػت دس ایي ساػتب ثِ هٌؾَس تدضیِ ٍ تحلیل اعالفبت ٍ اسائِ ساّجشدّبی فلوی ٍ فولی دس ساػتبی
تَػقِی ػبیت اص تکٌیک ػَات ثْشُ گشفتِ ؿذ .پش ٍاضح اػت کِ ثشای دػتیبثی ثِ ثْتشیي ساّجشدّب
دسساػتبی ثْجَد فولکشد هذیشیت گشدؿگشی ٍ تحقق تَػقِ دسٍىصا ٍ پبیذاس گشدؿگشی هدوَفِ ٍ ثب تَخِ
ثِ ؿشایظ هذیشیتی ،اهکبى اخشا ٍ پیبدُػبصی توبهی ساّجشدّبی تقییي ؿذُ تَػظ هذل ػَات ٍخَد ًخَاّذ
داؿت .حتی دس كَست ثشخَسداسی اص ؿشایظ هغلَة اقتلبدی ،اختوبفی ،ػیبػی ٍ ثشآٍسدُ ؿذى اهکبًبت
هذیشیتی ًیض ثب هحذٍدیتّبی صهبًی دس اخشای ّوضهبى ساّجشدّبی هَاخِ خَاّین ثَد .لزا ثذیْی اػت کِ
ثبیؼتی ساّجشدّبی ثب ضشٍست ثبالتش دس اٍلَیتّبی ًخؼت قشاسگیشًذ .ثذیي هٌؾَس اص فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ
هشاتجی دس ساػتبی ستجِثٌذی ٍ اٍلَیتثٌذی ساّجشدّبی تجییي ؿذُ اػتفبدُ گشدیذ .دس هذل ػَات ٍ ای اذ
پی اص ًشم افضاسّبی هبکشٍػبفت اکؼپشت چَیغ اػتفبدُ ؿذُ اػتً .وًَِی آهبسی دس تقییي اٍلَیت
ساّجشدّبی پظٍّؾً 20،فش اص پشػٌل اداسُ کل هیشاث فشٌّگی ،گشدؿگشی ٍ كٌبیـدػتی اػتبى ٍ
هدوَفِ ؿیخ كفیالذیي اسدثیلی ثَدُ ٍ هجٌبی هقبیؼِّبی صٍخی خْت تقییي اٍلَیت ساّجشدّب
پشػـٌبهِ ثَدُ اػت .ؿکل  1چبسچَة هفَْهی پظٍّؾ حبضش سا ًـبى هیدّذ.
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ضكل ( :)1چازچًب مفًُمی تحقیق

ضوٌبً ثب تَخِ ثِ ادثیبت تحقیق دس ایي پظٍّؾ اص ؿبخقّبی هختلفی اػتفبدُ ؿذُ اػت کِ دس
خذٍل ؿوبسُ  1آٍسدُ ؿذُ اػت.
جديل ( :)1متغیسَا ي ضاخصَای تحقیق
ؿاخصّایفشعی 


ؿاخصّایاصلی 


هَلفِّایهشبَطبِبشسػیهحیطکالى( )Macro Environment

اقتصادی 

هیضاىاؿتغالصایی-سؿذاقتصادی،تَسم،قذستخشیذگشدؿگشاى 


اجتواعی-فشٌّگی 

اسصؽّا -تَصیعدسآهذ -ػبکصًذگی 

افضایؾاٍقاتفشاغت-سًٍذّایجذیذاجتواعی-

هحیطی 

ظشفیتتحولفیضیکی-فصلاٍج -هَقعیتهکاًیجاربِ-تؼْیالتٍاهکاًاتسفاّی 

ػیاػی–دٍلتی 

ٍجَدػیؼتنّایاهٌیتی-بشقشاسیاهٌیتٍثبات 

هحذٍدیتّا-

قَاًیيٍهقشسات -

تکٌَلَطی 

پیـشفتصیشػاختّایاستباطیٍفٌاٍسیاطالعات 

تَػعًِشمافضاسّا-تحقیقٍتَػعِ -

هَلفِّایهشبَطبِبشسػیصٌعت)(Micro Environment


ػاصهاىهذیشیتهقصذ 

ػشهایِگزاسی-کیفیتخذهات 

باصاسیابی-تَػعِهٌابعًؼاًی-تاهیيهالی-

گشدؿگشاى 

هقذاستقاضاً-شخسؿذگشدؿگشاىداخلیٍخاسجی 

عشضِکٌٌذگاى 


صٌعتگشدؿگشیٍّتلذاسی-صٌایعهشتبطٍحوایتکٌٌذُ 

سقبا 

ٍجَدجاربِّایفشٌّگیدیگش 

ٍجَدهحصَالتجایگضیي-

گشٍُّایریٌفع 


دٍلتهحلی-هشدمبَهی-کاسکٌاىصٌعتگشدؿگشی 

ٍاػطِّایباصاسیابی 


آطاًغّایهؼافشتی -عوذُفشٍؽبؼتِػفش 

سػاًِّایجوعی-

هشاکضاطالعسػاًی -

هَلفِّایهشبَطبِبشسػیهحیطداخلی)(Internal Environment

هکاى(دػتشػی،حَصًُفَر) -تشفیع(باصاسیابی،بشٍؿَس،تْیِهَادچاپیٍػوعیبصشی)-عٌاصشهحصَل(صیبایی-هٌحصشبِفشدبَدى،

هحصَل 

جاربِّایهکول،اصالتٍیکپاسچگی) -قیوت 


ػاختاس 

هیضاىسػویتً-حَُتصوینگیشی-پیچیذگیعوَدی 

هذیشیتجاربِ 

هذیشیتاثشاتاجتواعیفشٌّگی-تَػعِفیضیکیػایت -تاػیؼاتٍتجْیضات 

هٌابع 

هٌابعهالی -هٌابعاًؼاًی-هٌابعفیضیکی 
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یافتٍَای پژيَص

ارزیابی موقعیت (تجسیه و تحلیل )SWOT؛ ثش اػبع ًتبیح تحقیقبت ٍ فقبلیتّبی اخشایی
پیـیي تکٌیک ػَات یکی اص ثْتشیي ٍ دس فیي حبل ػبدُتشیي سٍؽّبی اسصیبثی ٍ تحلیل هَققیت اػت.
فلیشغن اًتضافی ٍ کیفی ثَدى ًتبیح حبكل اص ایي تحلیل ،دس كَست اػتفبدُ هٌبػت اص آى هجٌبیی
اسصؿوٌذ سا خْت ؿکلگیشیاػتشاتظیّبی اثشثخؾ فشاّن خَاّذکشد ( .)Pasone, 2000اص ایيسٍ
پشػـٌبهِای ثِ هٌؾَس گشدآٍسی تَاًوٌذیّب ٍ قبثلیتّب ثِ ّوشاُ هحذٍدیتّبی هحَعِ هَسد هغبلقِ
ثیي  20تي اص پشػٌل ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ،گشدؿگشی ٍ كٌبیـ دػتی اػتبى ٍ هدوَفِ ؿیخ
كفیالذیي دس تیش هبُ ػبل  1393تَصیـ گشدیذً .تبیح ایي پشػـٌبهِ ثلَست یک هدوَفِ ّذفوٌذ دس
هبتشیغّبی اسصیبثی فَاهل داخلی ٍ خبسخی دس خذٍل ؿوبسُ  2آٍسدُ ؿذُ اػت.
جديل ( :)2عًامل دزيوی ي تیسيوی
)Strengths (S

)Weaknesses (W
 :W1كمبًد عًامل اوگیشضي ویزيی كار

 :S1دستزسي (مزكش ضُز)

 :W2واكافي بًدن ديرٌَای آمًسضي ویزيی اوساوي

 :S2مىحصز بٍ فزد بًدن سايت (ثبت يًوسكً)

 :W3كمبًد سيزساختَای گزدضگزی

 :S3پطتیباوي ي حمايت مالي ،ساختاری ي اداری يًوسكً

 :W4ساختار ویافتگي مزاكش اطالعاتي

 :S4حفاظت اس اصالت َىز ي معماری ديرٌ صفًيٍ

 :W5تاثیز وامطلًب گزدضگزان بز جامعٍ میشبان

 :S5آگاَي ضُزيوذان ي میُمانوًاسی جامعٍ محلي

)Threats (T
 :T1وقص در مذيزيت رفتار باسديذكىىذٌ

)Opportunities (O
 :O1مًقعیت جغزافیايي (استان اردبیل) ي ارسش تاريخي

 :T2واكافي بًدن بًدجٍ اختصاصي بٍ تحقیق ي تًسعٍ

 :O2ايجاد فزصت ضغلي بزای جًامع محلي

 :T3واكافي بًدن پیطبزدَای باساريابي ي فعالیتَای آيكًویك

:O3اوگیشٌمىذی كارضىاسان ي سزمايٍگذاران در احیای مزاكش ي ساسٌَای فزَىگي

 :T4افشايص آلًدگي ي تزافیك

 :O4تمزكش مىابع تاريخي ي فزَىگي مختلف در يكجا

 :T5يجًد مقاصذ رقابتي بیهالمللي ي مىطقٍای

 :O5وقص حمايتي ساسمان مذيزيت مفصذ اس ساسمانَای كًچك ي متًسط مقیاس
 :O6ييژگيَای كلي مقصذ

 :T6تًرَای يريدی خارجي ساختارویافتٍ
 :T7افشايص قیمتَا در محًطٍ اطزاف ي اوگیشٌ كم مالكان محلي بزای سزمايٍ گذاری


فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP؛ سٍؽّب ٍ سٍیکشدّبی هختلفی دس اٍلَیتثٌذی
ساّجشدّبی اخشایی ٍخَد داسد کِ دسیک تقؼینثٌذی کلی هیتَاى ثِ سٍؽّبی کوی ٍ کیفی اؿبسُ کشد
( .)Zanjiri, 2011: 10-11تکٌیک تحلیل ػلؼلِ هشاتت یکی اص سٍؽّبی خذیذ تلوینگیشی چٌذ هقیبسُ
اػت ( .)Ghafari, 2010ایي تکٌیک یکی اص هقشٍفتشیي فٌَى تلوینگیشی چٌذ ؿبخلِ اػت کِ تَػظ
تَهبع اِل ػبفتی دس دِّ  1970اثذاؿ گشدیذ ( .)saaty, 1980ایي سٍؽ ٌّگبهی کِ فول تلوینگیشی ثب
چٌذگضیٌِ ٍ ؿبخق تلوینگیشی سٍثشٍػت ،هیتَاًذ هفیذ ثبؿذ .ؿبخقّب هیتَاًٌذ کوی ٍ یب کیفی
ثبؿٌذ .اػبػبً ایي سٍؽ ثش هقبیؼبت صٍخی ًْفتِ اػت .فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِهشاتجی ( )AHPفوَهبً اص
هشاحل ػِگبًِ؛  -1ایدبد ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی -2 ،هقبیؼِ دٍ تبیی -3 ،تقییي اهتیبص ًْبیی گضیٌِّب ٍ
ثبالخشُ ثشسػی ػبصگبسی قضبٍتّب تـکیل هیگشدد:
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تشکیل ساختار سلسله مراتب؛ ؿکل ًـبىدٌّذُ ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی هَسد اػتفبدُ دس ایي
تحقیق اػت (ؿکل ؿوبسُ  .)2ػغح اٍل تقییي ّذف هیثبؿذ کِ دس ایي پظٍّؾ ّذف اًتخبة
هٌبػتتشیي اػتشاتظی ثِ هٌؾَس تَػقِ خبرثِ هَسد هغبلقِ هیثبؿذ .دس ػغح دٍم ،هقیبسّبی کلی ثش
اػبع ثشسػی هحیظ داخلی ٍ خبسخی خبرثِ (فشكت ،تْذیذ ،قَت ،ضقف) قشاس گشفتِ اػت .ثب تَخِ ثِ
ایٌکِ تحلیل ػَات یک هٌغقِ داسای اثقبد صیبدی اػت دس ًتیدِ دس ػغح ػَم ،صیش هقیبسّب تقییي
هیگشدًذ .دس آخشیي ػغح ،گضیٌِّبی تحقیق یب ّوبى ساّجشدّب عشاحی ؿذُاًذ تب ثب تَخِ ثِ تدضیِ ٍ
تحلیل ًْبیی ٍ هقبیؼبت صٍخی دس ًْبیت یکی اص گضیٌِّب ثشای تَػقِ خبرثِ اًتخبة گشدد.
ضكل ( :)2تطكیل ساختاز سلسلٍ مساتة

مقایسات زوجی؛ اّویت یب اٍلَیت ّش یک اص اثقبد (یب اخضا ؿبخق) ثِ ٍػیلِ هقبیؼِ دٍ ثِ دٍ دس
ػلؼلِ هشاتت تقییي هیؿَد .ثِ فالٍُ پبساهتشّب تخویي صدُ هیؿًَذ ثب اػتفبدُ اص هقبیؼِ دٍ ثِ دٍ ثیي
اّویت اثقبد اسصیبثی یب اخضا ؿبخقّب دس کبسکشد اػتفبدُ دادُّب ثِ ٍػیلِ پبػخگَیبى ٍ .هٌؾَس اص فشآیٌذ
هقبیؼِ ػَاالتی اػت کِ دس ثشگیشًذُ ایي هفبّین هیثبؿذ ،کِ کذاهیک اص دٍ ثقذ ثیـتش اّویت داسد ٍ
ّوچٌیي چقذس اّویت داسد .هبتشیغّبیی اص فَاهل هقبیؼِای دٍ ثِ دٍ ثب ػبیض  N*Nثشای ّش کذام اص
هشاحل پبییٌی تـکیل هیؿَد ٍ تلوینگیشًذُ هیتَاًذ ؿذت اٍلَیت خَد سا ثب یک هقیبع ً 9قغِای
ثیبى کٌذ .اگش دٍ هقیبس داسای اّویت یکؼبى ثبؿذ اسصؽ  1ثِ آىّب دادُ هیؿَد دس حبلیکِ فذد  9ثِ
هقٌی اّویت هغلق یک هقیبس ًؼجت ثِ هقیبس دیگش اػت ثِ فالٍُ اسصؽّبی هیبًی (یب ٍاػغِ) هثل ٍ 2
ً 8 ٍ 6 ٍ 4ـبى دٌّذُ هقذاسّبی هیبًی ثیي دٍ سای هدبٍس ّن هیثبؿذ .ثشای هثبل فذد  8ثیبًگش یک
هَققیت هْن هللحتی هیبى "اّویت ًـبى دادُ ؿذُ" ٍ "اّویت هغلق" اػت .خذٍل ً 3ـبى دٌّذُ
اًذاصُگیشی تقشیف ؿذُ تَػظ ػبفتی هیثبؿذ.
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جديل ( :)3وحًٌ ازششگرازی عًامل
اسصؽ 

تَضیح 

تعشیف 
 Equally Preferredتشجیحیکؼاى

ؿاخصًiؼبتبِjاّویتبشابشداسد.

3

 Moderately Preferredکویهشجح

کویهْنتشاػت.

گضیٌِیاؿاخصًiؼبتبِj

5

Strongly Preferredخیلیهشجح

هْنتشاػت.
گضیٌِیاؿاخصًiؼبتبِ j

7

Very strongly Preferredخیلیصیادهشجح

گضیٌِiداسایاسجحیتخیلیبیـتشیاصjاػت.

Extremely Preferredکاهالًهشجح 

گضیٌِiاصjهطلقاًهْوتشٍقابلهقایؼِباًjیؼت.

1

9
 2،4،6،8

ّایبیٌابیيساًـاىهیدّذ


سصؽ
ا

بیٌابیي 

جديل ( :)4مقایسات شيجی عًامل سًات
قَت

ضعف

فشصت

تْذیذ

هیضاىاّویتدسگشٍُػَات

قَتّا


1

4

1

0/50

0/273

عَاهلػَات
ضعفّا 


0/25

1

0/50

0/33

0/102

فشصتّا 


1

2

1

1

0/267

تْذیذّا 

2

3

1

1

0/358

CR= 0/05

محاسبه سازگاری؛ اگش هقبیؼبت صٍخی کبهالً ػبصگبس ثبؿذ ،هبتشیغ  Aستجِ max ;n ٍ 1

هیثبؿذ .دس ایي هَسدٍ ،صىّب هیتَاًٌذ اص عشیق ًشهبلػبصی ّش یک اص ػغشّب یب ػتَىّبی هبتشیغ
 Aثذػت آیٌذ .ثبیذ تَخِ کشد کِ کیفیت دادُّب دس  AHPثِ ػبصگبسی قضبٍتّبی صٍخی ثؼتگی داسد.
ػبصگبسی ثِ استجبط ثیي ٍسٍدیّبی ؿبخق ػبصگبسی ( )CIهیتَاًذ اص عشیق فشهَل صیش هحبػجِ ؿَد:
.A: aij x ajk = aik (Dagdeviren et al., 2009).


n
CI  max
n 1

ًؼجت ػبصگبسی ًْبیی ( )CRحتی اگش قضبٍتّب ثِ عَس کبسایی ػبصگبس ثبؿٌذ اًدبم هیگیشد.
ضشیت ػبصگبسی ( )CRثِ فٌَاى ًؼجت ثیي ؿبخق ػبصگبسی ٍ ؿبخق سًذٍم (ّ ،)RIوبىعَس کِ
دس هقبدلِ صیش هـبّذُ هیگشدد .ضشیت ػبصگبسی کَچکتش یب هؼبٍی  1قضبٍتّب هَسد تأییذ قشاس
هیگیشد (:)Borajee and Yakchali, 2011
 CI 
 RI 

CR 
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جديل ( :)5ضسایة ساشگازی
10

8

9

6

7

5

3

4

2

1

n

RI0,000,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,451,49

جديل ( :)6محاسثٍ میصان ساشگازی عًامل
S1

S2

S3

S4

S5

1

2

3

3

3

0/266

:S2هٌحصشبِفشدبَدىػایت(ثبتیًَؼکَ) 

 0/50

1

3

2

3

0/372

:پـتیباًیٍحوایتهالی،ػاختاسیٍاداسییًَؼکَ 

S3

 0/33

0/33

1

2

5

0/180

:S4حفاظتاصاصالتٌّشٍهعواسیدٍسُصفَیِ

 0/33

0/50

0/50

1

2

0/112

:S5آگاّیؿْشًٍذاىٍهیْواىًَاصیجاهعِهحلی 

 0/33

0/33

0/20

0/50

1

0/070

W1

W2

W3

W4

W5

:W1کوبَدعَاهلاًگیضؿیًیشٍیکاس

1

1

2

3

3

0/129

ً:اکافیبَدىدٍسُّایآهَصؿیًیشٍیاًؼاًی 

W2

1

1

1

2

2

0/208

 0/50

1

1

2

2

0/326

:W4ػاختاسًیافتگیهشاکضاطالعاتی 

 0/33

0/50

0/50

1

2

0/240

:W5تاثیشًاهطلَبگشدؿگشاىبشجاهعِهیضباى 

 0/33

0/50

0/50

0/50

1

0/097

O1

O2

O3

O4

O5

O6

1

1

3

3

7

8

0/333

1

1

3

5

5

3

0/073

 0/33

0/33

1

5

5

5

0/045

:O4توشکضهٌابعتاسیخیٍفشٌّگیهختلفدسیکجا 

 0/33

0/20

0/20

1

2

2

0/193

ً:قؾحوایتیػاصهاىهذیشیتهقصذاصػاصهاىّایکَچکٍهتَػطهقیاع( )SMES

O5

 0/142

0/20

0/20

0/50

1

2

0/050

 0/125

 0/33

 0/20

 0/50

 0/50

1

0/305

قَتّا

:S1دػتشػی(هشکضؿْش)

CR= 0/08
ضعفّا 


:کوبَدصیشػاختّایگشدؿگشی 

W3

CR= 0/02
فشصتّا 

:O1هَقعیتجغشافیایی(اػتاىاسدبیل)ٍاسصؽتاسیخی
:O2ایجادفشصتؿغلیبشایجَاهعهحلی
اىدساحیایػاصُّایفشٌّگی

هٌذیکاسؿٌاػاىٍػشهایِگزاس


:اًگیضُ
O3

ٍ:یظگیّایکلیهقصذ 

O6
CR= 0/07

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

ً:T1قصدسهذیشیتسفتاسباصدیذکٌٌذُ

1

1

5

5

6

7

7

0/050

ً:T2اکافیبَدىبَدجِاختصاصیبِتحقیقٍتَػعِ

1

1

6

5

6

5

5

0/104

 0/20

0/16

1

3

2

3

4

0/441

:T4افضایؾآلَدگیٍتشافیک

 0/20

0/20

0/33

1

3

3

2

0/039

الوللیٍهٌطقِای 


ٍ:جَدهقاصذسقابتیبیي
T5

 0/166

0/16

0/50

0/33

1

2

2

0/075

تْذیذّا 

ً:اکافیبَدىپیـبشدّایباصاسیابیٍفعالیتّایآیکًَیک

T3

:T6تَسّایٍسٍدیخاسجیػاختاسًیافتِ

 0/142

 0/20

 0/33

 0/33

 0/50

1

2

0/258

:T7افضایؾقیوتهحَطِاطشافٍاًگیضُکنهالکاىهحلیبشایػشهایِگزاسی 

 0/142

 0/20

 0/25

 0/50

 0/50

 0/50

1

0/033

CR= 0/06
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جديل ( :)7ايلًیتتىدی وُایی تا استفادٌ اش مدل تحلیلی AHP
گشٍُSWOT1

فاکتَسّایهعیاس 

عَاهلSWOT

اٍلَیت 

ٍصىًؼبی 

ٍصىًْایی 



:S1دػتشػی(هشکضؿْش) 

2

0/266

0/073



:S2هٌحصشبِفشدبَدىػایت(ثبتیًَؼکَ)

1

0/372

0/101

:پـتیباًیٍحوایتهالی،ػاختاسیٍاداسییًَؼکَ

S3

3

0/180

0/049

:S4حفاظتاصاصالتٌّشٍهعواسیدٍسُصفَیِ

4

0/112

0/031

:S5آگاّیؿْشًٍذاىٍهیْواىًَاصیجاهعِهحلی

5

0/070

0/019

4

0/129

0/013

3

0/208

0/021

:کوبَدصیشػاختّایگشدؿگشی

W3

1

0/326

0/033

:W4ػاختاسًیافتگیهشاکضاطالع

2

0/240

0/025

:W5تاثیشًاهطلَبگشدؿگشاىبشجاهعِهیضباى

5

0/097

0/01





ً:T1قصدسهذیشیتسفتاسباصدیذکٌٌذُ

5

0/054

0/019





ً:T2اکافیبَدىبَدجِاختصاصیبِتحقیقٍتَػعِ

3

0/115

0/041





ً:اکافیبَدىپیـبشدّایباصاسیابیٍفعالیتّایآیکًَیک

T3

1

0/337

0/121

تْذیذّا 

 0/358



قَتّا 


 0/273





:W1کوبَدعَاهلاًگیضؿیًیشٍیکاس



ً:اکافیبَدىدٍسُّایآهَصؿیًیشٍیاًؼاًی

W2



0/102

عفّا
ض 

















فشصتّا 


 0/267


:T4افضایؾآلَدگیٍتشافیک

6

0/043

0/015

الوللیٍهٌطقِای 


ٍ:جَدهقاصذسقابتیبیي
T5

4

0/082

0/029

:T6تَسّایٍسٍدیخاسجیػاختاسًیافتِ

2

0/332

0/119

:T7افضایؾقیوتوحَطِاطشافٍاًگیضُکنهالکاىهحلیبشایػشهایِگزاسی

7

0/036

0/013

:O1هَقعیتجغشافیایی(اػتاىاسدبیل)ٍاسصؽتاسیخی

1

0/333

0/089

:O2ایجادفشصتؿغلیبشایجَاهعهحلی

4

0/073

0/020

گزاساىدساحیایػاصُّایفشٌّگی


کاسؿٌاػاىٍػشهایِ
:اًگیضُ

O3

6

0/045

0/012

:O4توشکضهٌابعتاسیخیٍفشٌّگیهختلفدسیکجا

3

0/193

0/052

:حوایتػاصهاىهذیشیتهقصذاصػاصهاىّایکَچکٍهتَػطهقیاع

O5

5

0/050

0/013

ٍ:یظگیّایکلیهقصذ 

O6

2

0/305

0/081

یبفتِّب حبكل اص تحقیق ثیبًگش ایي ثَد کِ ٍصى ًؼجی تْذیذّب ( )0/358ثیؾتشیي ثَدُ ٍ ثِ تشتیبت
قَتّب ( ،)0/273فشكتّب ( ٍ )0/267ضقفّب ( )0/102دس هشاحل ثقبذی اص دسخبِ اّویبت ثشخَسداسًبذ.
ثٌبثشایي کبسؿٌبػبى دس تلویوبت خَد تْذیذّبی هحیظ خببسخی ٍ ًقببط قبَت هحبیظ داخلبی سا لحببػ
هیکٌٌذ .دس ًتیدِ اػتشاتظی سقبثتی ( ) STدس ساثغبِ ثبب ایبي خبرثبِ خْببًی اتخببر هبیؿبَد .دس اخبشای
اػتشاتظیّبی  STتالؽ هیؿَد ثب اػتفبدُ اص ًقبط قَت اثشات ًبؿی اص تْذیذات هَخَد دس هحیظ خببسج
کبّؾ یبثذ یب اص ثیي ثشًٍذ .عجق ًؾش کبسؿٌبػبى ،کوجَد صیشػبختّببی گشدؿبگشی ٍ ػببختبس ًیببفتگی
هٌبثـ اعالفبتی ثب اهتیبص ( )0.33اص هْنتشیي فَاهل ضقف هدوَفِ خْبًی ثَدًذ .دس ایي خلَف ػبصهبى
هذیشیت هقلذ الصم اػت ثشًبهِسیضیّبی الصم سا ثشای ثْجبَد ؿبشایظ ،فبشاّن آٍسد .دس صهیٌبِ تْذیبذّب
ًبکبفی ثَدى ثبصاسیبثی هقلذ ثب اهتیبص ( ٍ )0.121ػبصهبى ًیبفتگی تَسّبی خببسخی ( )0.119اص هْبنتبشیي
فَاهل دس ایي حَصُ هحؼَة ؿذُ اػت .دس صهیٌِ فشكت ّب هَققیت خغشافیببیی اػبتبى اسدثیبل ٍ اسصؽ

 -1اهتیبصّبی ٍصى ًؼجی ًـبى دٌّذُ هیضاى اٍلَیت ّش فبهل دس گشٍُ  SWOTاػت .هْنسیي فبهل ثلَست ثشخؼتِ هـخق گشدیذُ اػتٍ .
ّوچٌیي اهتیبص ٍصى ًْبیی اص عشیق ضشة ٍصى اهتیبص ًؼجی دس ٍصى گشٍُ هحبػجِ ؿذُ اػت.
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تبسیخی آى اص فَاهل هَثش ثش ساّجشدّبی تَػقِ پبیذاس هدوَفِ خْبًی ؿیخ كفیالذیي اسدثیلبی ،اسصیببثی
گشدیذ.
تحث ي وتیجٍگیسی

دس ایي پظٍّؾ ثِ ثشسػی ساّجشدّبی تَػقِ پبیذاس دس هدوَفِ خْبًی ؿبیخ كبفی پشداختبِ ؿبذ .عجبق
تحقیقبت ًگبسًذگبى ،دػتشػی ثِ هشکض ؿْش ،یکی اص فَاهل قَت ایي هدوَفِ هحؼبَة هبیؿبَد ،کبِ
الجتِ ثب تَخِ ثِ ٍخَد تشافیک ّبی احتوببلی ،ػببصهبى هبذیشیت هقلبذ گشدؿبگشی ثبب ّوکببسی پلبیغ
ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ثشًبهِسیضیّبی هٌبػت دس خْت حل چٌیي هـکالت احتوبلی سا اتخبر ًوبیبذ .الجتبِ
دس ػبلّبی اخیش هدوَفِای دس کٌبس ایي اثش ثجت خْبًی ایدبد ؿذُ اػت کِ فقبلیي حَصُّببی هختلبف
ثِ خلَف كٌبیـدػتی دس کٌبس هدوَفِ خْببًی ؿبیخ كبفی گبشد ّبن آهبذُاًبذ کبِ هبَسد اػبتقجبل
گشدؿگشاى خبسخی ًیض ٍاقـ ؿذُ اػت .اص ػَیی هٌحلش ثِ فشد ثَدى هدوَفِ ،آى سا اص ػبیش آثبس تبسیخی
هدضا هیکٌذ .حتی ثب اتخبر ػیبػتّبی هٌبػت تَػظ اداسُ کل هیشاث فشٌّگی ،ػببختوبىّببی اعبشاف
هدوَفِ ،اص لحبػ ثلشی ٍ هٌؾشی ؿجبّت خَثی ثب هدوَفِ داسًذ کِ دس ایدبد حغ هکبى 1خیلی هبؤثش
خَاّذ ثَد.
ّنچٌیي ثِ ًؾش هیسػذ ،هدوَفِّبی تبسیخی ٍ خْبًی ثشای ایٌکِ ثیؾ اص گزؿتِ هَسد تَخِ ٍ
ثبصدیذ هشدم ٍ گشدؿگشاى قشاس گیشًذ ثبیذ ػقی ًوبیٌذ ّوؼَ ثب تغییشات ٍ پیـشفتّبی تکٌَلَطیکی پیؾ
سًٍذ .اهشٍصُ دس ثشخی اص هشاکض تبسیخی ٍ هَصُّبی اص فيآٍسیّبی پیـشفتِ اػتفبدُ هیًوبیٌذ کِ حتی دس
افضایؾ سضبیت گشدؿگشاى هَثش ٍاقـ هیؿَد .هثالً فٌبٍسی ( )RFID2کِ ثب چؼجبًذى یکتشاؿِ ثش سٍی
آثبس تبسیخی ٍ گشدؿگشی ،توبم اعالفبت هَسد ًیبص گشدؿگشاى دس قبلت هتي قبثل رخیشُػبصی ٍ دسیبفت
خَاّذ ثَد .الجتِ ایي فٌبٍسی ثبیذ حتوبً ثب تحقیقبتی دس صهیٌِّبی تبسیخی ٍ اختوبفی دس خلَف ایي
هدوَفِ ّوشاُ ؿَد تب ثْتشیي ٍ خالقبًِتشیي اعالفبت هَسد ًیبص گشدؿگشاى فشاّن آیذ .دس خلَف
فشكتّبی پیؾ سٍی هدوَفِ خْبًی ،کبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى پظٍّؾ ،هَققیت تبسیخی اػتبى اسدثیل سا
ثِ فٌَاى یک فشكت هْن ؿوشدُاًذ .ایي ؿْش صهبًی هشکض حکَهت كفَیِ ثَدُ ٍ اص خبیگبُ هْوی دس
ایي حکَهت ثشخَسداس ثَدُ اػت .اص عشفی ،دس کتبةّبی دسػی ًیض اؿبساتی ثِ ایي دٍسُ ؿذُ کِ دس
ارّبى گشدؿگشاى داخلی ثِ فٌَاى یکی اص ؿْشّبی تبسیخی کـَس ؿٌبختِ هیؿَد .اص عشفی ،ایي اثش ثجت
خْبًی ،هدوَفِای اص آثبس تبسیخی سا دس اعشاف خَد ثِ كَست یکدب داسد کِ هیتَاى ثب ػبخت آثبس فبخش،
کِ ًوًَِای اص آى ثب فٌَاى هؼتٌذ ایشاى :اسدثیل؛ كَست گشفت .دس استجبط ثب ّویي هَسدً ،بکبفی ثَدى
پیـجشدّبی ثبصاسیبثی یکی اص تْذیذّبی هدوَفِ هقشفی هیؿَد .الجتِ ثبیذ افضٍد کِ تالؽّبیی كَست

1- sense of place
2- radio frequenc identification
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گشفتِ اػت اهب ثشٍى دادّب ًـبى اص ایي داسد کِ ثبیذ ثیؾ اص پیؾ ٍ ثبیذ دیذ کبسؿٌبػی فقبلیتّبی
ثبصاسیبثی سا خْت داد .یکی اص فَاهل تْذیذ دیگش کِ اص دیذگبُ کبسؿٌبػبى داسای اّویت ثَدٍ ،سٍد
تَسّبی خبسخی ثَدى ثشًبهِسیضی قجلی اػت کِ دس ساػتبی خلَگیشی اص ّش گًَِ ثیًؾوی هقبًٍت
گشدؿگشی اقذاهبت هقتضی سا اًدبم دّذ.
یبفتِّبی حبكل اص ایي پظٍّؾ اص یک ػَ هیتَاًذ هجٌبی ثشًبهِسیضیّب ٍاسائِ ساّجشدّبی پشٍطُّبی
هَضَفی ٍ هَضقی دس صهیٌِ تَػقِ خبرثِّب ثِ ٍیظُ خبرثِّبی فشٌّگی یب ػبیت هَصُّب ثبؿذ اص ػَی
دیگش ساّجشدّبی تْبخوی کِ ثب اتکب ثِ اهکبًبت دسًٍی ٍ ثیشًٍی عشحسیضی هیؿًَذ ،چـناًذاصی ثشای
هٌغقِ ،هحَعِ ٍ ّؼتِ اكلی اسائِ هیًوبیذ کِ خظهـیّب ٍ ساّکبسّبی کبسثشدی سا دس اختیبس
تَػقِدٌّذگبى ٍ تلوینگیشاى فشاّن هیًوبیذّ .وچٌیي ؿیَُؿٌبػی ایي تحقیق هَسدی ،ثشای ػبیش
تحقیقبت هـبثِ ثب دس ًؾش گشفتي ؿشایظ هحیغی ٍ هلضٍهبت تَػقِای هٌغقِای قبثل افوبل اػت .ثِ
عَسکلیً ،تبیح حبكل اص ایي هغبلقِ هدوَفِای اص ساّجشدّب ٍ گضیٌِّبی هذیشیت ػبیتّبی فشٌّگی سا
فشاسٍی ػیبػتگزاساى ٍ تلوینگیشاى هدوَفِ ؿیخكفی الذیياسدثیلی -ثِ فٌَاى یک هیشاث فشٌّگی ٍ
خبرثِای ثب حَصُ ًفَر ثیيالوللی -هیگزاسد .ػَْلت دس پشداصؽ دادُّبً ،یبص ثِ دادُّبی هحذٍد ،ػغح
پبییي پیچیذگی دس تحلیلّب ٍ ؿفبفیت دس یبفتِّبی ًْبیی هشثَط ثِ تحلیل هحیظ داخلی ٍ خبسخی،
سٍؽ تشکیجی پیـٌْبدی ( )SWOT ٍ AHPسا ًؼجت ثِ ػبیش اثضاس تلوینگیشی چٌذگبًِ هتوبیض هیػبصد.
اهب تقذیلػبصی ٍ تؼْیل ثیـتشی اهکبىپزیش اػتً .بتَاًی دس دػتیبثی ثِ ؿشایظ هحیغی پَیبً ،بدیذُ
اًگبؿتي ٍاثؼتگی ثیي فبکتَسّب ٍ فذم تَخِ ثِ ثبصخَسد ثِ دلیل اػتفبدُ اص فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی اص
هحذٍدیتّبی پظٍّؾ هیثبؿذ .دس خبتوِ ثِ هٌؾَس ثْجَد تحقیقبت آتی ٍ کبّؾ خغب ٍ تحلیل دقیق
دادُّب هیتَاى اص سٍؽّبی خبیگضیي ًؾیش ثشًبهِسیضی آسهبًی ،ثشًبهِسیضیخغی ،هٌغق فبصی ٍ
 ،TOPSISساّجشدّبی تَػقِ خبرثِّب سا اٍلَیتثٌذی کشد .ثش اػبع ًتبیح تحقیق ،ساّجشدّبی اػبػی ثِ
هٌؾَس تَػقِ پبیذاس خبرثِ فشٌّگی هَسد هغبلقِ ّوشاُ ثب ساّجشدّبی فولی تَػقِ ػبیت ثِ ؿشح ریل
هقشفی گشدیذ:
 پبیؾ هٌؾن اص سًٍذ پیـشفت تَػقِ گشدؿگشی فشٌّگی هٌغقِ دس هقبثل اّذاف ٍ ؿبخقّبیتَػقِ گشدؿگشی
 ثشًبهِسیضی ٍ ایدبد ّوبٌّگی دس تَػقِ گشدؿگشی فشٌّگی دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ تقَیت ػبختبس ػبصهبًی اػتبًی هیشاث فشٌّگی ،كٌبیـدػتی ٍ گشدؿگشی ثشای ایفبی ّش چِثیؾتش ًقؾ ثبصاسیبثی ،تشٍیح ،آهبس ٍ ثشًبهِسیضی ثِ ّوشاُ تخلقّبی الصم
 تذٍیي اػتبًذاسدّبی کیفی گشدؿگشی هٌغقِ ،هقشسات ٍ کٌتشل ثبصاسیبثی ،اعالؿسػبًی ،تشٍیح ،تحقیق ٍ تَػقِ سٍاثظ فوَهی ثِ هٌؾَس اؿبفِ گشدؿگشی فشٌّگیدس هٌغقِ
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 افضایؾ ثشًبهِّبی آگبّؼبصی ثِ هٌؾَس خلت حوبیت خبهقِ هیضثبى اص عشحّبی تَػقِ گشدؿگشیهٌغقِ
 تَػقِ پشتبل هختق گشدؿگشی فشٌّگی هحذٍدُ هَسد هغبلقِ تبهیي ثَدخِّبی تکویلی اص هٌبثـ هبلی اػتبًی ٍ هلی ثشای فولی ػبختي فٌبكش تَػقِ گشدؿگشی تْیِ ٍ اسائِ ثشًبهِّبی آهَصؿی ثشای کبسکٌبى ثخؾ خبرثِّبی گشدؿگشی خْت افضایؾ ػغحهْبستّبی استجبعی آًبى.
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