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 ثوختة

الواظة، واتة بة ثيَي ضوَُييَت ضِيَباظي ضِاًياضي والَتاْ ًاُا زةططيَت، بة زهَِيايةوة غِووض هة كيصوةضي ئاغيا بةتايبةت  غِووض خاهَيَلي    

ِيَت ، خاهَي ضِوَشٓةالَتي ُاوةضِاغت بةضزةواَ ضِوَهَيَلي جياكةضةوة زةطيَطِيَت ، ططُطي ئةَ تويَصيِةوة هةوةزاية كة بة ثيَضةواُةي ئةًة زةغةمليَ

غِووضي ثةضويَعخاْ وةكو ٓيَوَي ضِاًياضي باظضطاُي ئةو ُاوضة غِووضيةكاُي وةكو: )قةغطي شرييّ ، كةالض، غةضثيَوَي ظةٓاو، خاُةقني(، 

 منوُةي ُاوضةي تويَصيِةوة  ٓةهَبصاضزضاوْ.

ٓةهَبصاضزةي  ٠٤ثطغياضُاًة هة ُيَواْ ( وة زابةشلطزُي SWOTًيتوَزي تويَصيِةوةكة وةغفي شيلاضيية كة بة بةكاضٓيَِاُي ًوَزيَوي )     

ثةغةُس كطا.  1ثػجوَض و ضِوَشِبريي زاُيصتووي ُاوةضةكة، ضِاغيت ثطغياضُاًة وشيَواظي ثطغياضةكاْ هة ضِيَطاي شيلاضي )ئاهفاي كطوََُبار(

باط بووة،  وة هة  ٢٤٠٢ -٢٤٤٠ضوَُييَت ثةيوةُسي هة ٓةًوو ضِوويةن بةتايبةت هة بواضةكاُي ئابووضي، كوًَةالَيةتي، هة غاالَُي 

ساْ ئاغتيَلي بةضظزا توًَاضكطا، ئاًاُج هةَ تويَصيِةوة ثتةوكطزُي ثةيوةُسي ُيَواْ زاُيصتواُي ُاوضة غِووضيةكاُة بة ططُطي زاْ وثةضةثيَ

اتيجية طةوضةكاْ هة ًوَزيَوي )  شوييَن غرتاتيجي ثةضويَعخاْ هة زوو اليةُي ئابووضي و كوًَةالَيةتيةوة، هة ئةجناًسا بة زياضيلطزُي غرت بة

SWOT  . غرتاتيجي جوَضاوجوَض باشرتيّ ٓةهَبصاضزة  زةضضوو   ) 

                                                 
٠
ئاهفاي كطوََُبار)   Cronbachs alph كةضزُةوةي ئاًاضي جوَضة ثةضغياضُاًة كة بة شيَوةي هيلطت زيعايّ بووة واتَا كةضزُةوةي ًتٌاَُةيي واتا تاقيَ( ياْ تاقيَ

 ووالًَةكاْ ٓةهبصاضزُة
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 ثيَصةكى

ُى غةُتةض و زةوضوبةضى هة وضيةكاْ و زووض بوُياْ هة غةُتةض  و خاوبوُى ثةضةثيَساوغطوشتى تايبةتى ُاوضة غِ    

اْ هة اليةكى زيلة ٓةًووكات كضاًةت هة ُاوضة غِوضيةو ُةبوُى وةظعى باشى ٓةىل كاض وبةزةغت ٓيَِاُى ز اليةن

ٓةض بؤية ثيَويػتة  ١ى جؤضاوجؤضى زش بة حلوًةتةكاُى زضوغت كطزووةة:كؤض ،قاضار و جوهَ وةكوو كيَصة ميكؤًةهَ

اُى غرتاتيجية طةوضةكاْ هةاليةُى ظاُاياْ و ثػجؤضِاْ و ضِيَطا ضاضة بؤ ضاضةغةضكطزُى جؤضاوجؤضى كيَصةكٓةهَبصاضزُى 

و ضاالكية ئابوضيةكاْ  ظؤضياْ هة ثةضةثيَساُى كؤًةهَطا  لىيضيةكاْ زياضى بلطيَت ضوُلة ئةَ ُاوضاُة ضِؤهَوُاوضة غِو

 ٓةية .

تط هة والَتاُى زيلةْ واتة باظضطاُى ظضطاُى ٓةية ٓةًوو كات زةوهٌَةُسم كة ئاغتيَلى بةضظياْ هة ئاظازى باوالَتاُيَ

بة زهَِياييةوة هة زواى شؤضط  ٢ضاًبةضى كةَ و ئاظازى بة ضِيَصةيةكى ظؤض بةضظ زةكاتةوةُا بة ،ضيَطةى ٓةشاضى زياضى

و زةضةكى  ئةو بةثصت بةغنت بة  ثيصةغاظضى ظؤضيِةى والَتاُى جئاْ بةبةكاضٓيَِاُى جؤضاوجؤضى ضاالكى ُاوخؤ

ضيةكاُةو وْ ضاالكى ئابوضى ُاوضة غِوئاًاجنة ئابوضى و كؤًةالَيةتيةكاْ كؤًةهَيَم ثالْ زياضى زةكةْ كة ططُطرتيّ ثال

يةكسا بةثيًى  والَتاُى زضاوغىَ هةتةُيصتى يةن و هةطةيَ طاى زاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ،بةَ شيَوةية هةضِيَ

يةْ،ئاغايض و غةضضاوةى ٓاوبةط بةكاض زةٓيَِني كة بة تيَجةضِبوُى كات بة ضِازةى ٓاوبةشى زوالبةضشةوةُسى ٓاوبةط، 

  .٣وضيةكاْ زضوغت زةبيَت وظؤضبوُى ٓةىل كاض هة ُاوضة غُِى ئابوضى، ثةضةثيَسا

 

  تويَصيِةوة كيَصةكاُى

 غةضةكيةكاُة كة ٓؤكاضى غةضةكى ٓةهَبصاضزُى ئةَ تويَصيِةوةْ ًةبةغت هة كيَصة واتة زياضى كطزُى ثطغياضة    

ضيةكاْ زياضى وطاُسُى ثةيوةُسى ُيَواْ ُاوضةغِوضى ثةضويَعخاْ زةتواُطيَت وةكو خاهَيَلى ططُط بؤ ٓةهَػةُوا( ئايا غِو

 بلطيَت؟ 

ضيةكاْ وضى ثةويَعخاْ وةكوخاهَيَلى باظضطاُى هة ٓةهَػةُسطاُسُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى ُيَواْ ُاوضة غِووب( ئايا غِو

 هة ئاغتيَلى باط و بةضظزاية؟ ٢٠١٦- ٢٠٠٦هةغاالُى 
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 ططمياُةكاُى تويَصيِةوة

كؤًةاليةتى ٓةًووجؤضة كاضيطةضى -ضى ثةضويَعخاْ هة ٓةًوواليةُيَم بةتايبةت باظضطاُىوُى غِوا( بةهَىَ ،بةٓؤى طط    

 هة غةضثةيوةُسى  ُاوضةكاُى زةوض و بةضى ٓةية.

وةكو شويَِيَلى غرتاتيجى هة ٓةًوو ضِويةن  ٢٠١٣-٢٠٠٦وضى ثةضويَعخاْ هةغاالَُى وب( ُةخيَط،خاهَى غِ    

تط باظضطاُى هة ئاغتيَلى ظؤض بةضظزا طاضيطةضى و ضِوهَلى يةكجاض ظؤضى هة ضو ظو يتبةتايبةت ئابووضى و كؤًةالَية

بةٓؤى زةغت ثيَلطزُى شةضى زاعض و  ٢٠١٦-٢٠١٤وضيةكاْ ٓةبووة بةالََ هة وتةوكطزْ و ثةضةثيَساُى ُاوضةغِث

ض و خاُةقني ثةيوةُسيةكاْ ضيةكاُى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ وةكو كةالوغةضٓةهَساُى قةيطاُى زاضايى بةتايبةت هةُاوضة غِو

  .الواظ زةبيَت

 

  تويَصيِةوة ططُطى

 غِووضةكاْ ضِؤهَى جؤضاوجؤضياْ ٓةية كة هة ًيَصووزا ططُطرتيّ ضِؤهَى غِووض بة تايبةت هة ووالتاُى ضِؤشٓةالَتى    

ةكِؤهؤشيا غِووضةكاْ غةُسُى تتيَجةض بووُى كات و ثةضة  يجياكةضزْ و زوضكةضزُى خةهَم بووة بةالََ بةثيَ ُاوةضاغت

ثةضةثيَساُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى خةهَم زةطيَطِْ و كةضزْ  مُويَ زةطيَطِْ واتا ضِؤهَى ُعيوةكو شويَِيَلى غرتاتيجى ضِؤهَي 

غِووضة ُيَوزةوهَةتيةكاْ هة ضِؤشٓةالتى ُاوةضِاغت هةَ غةضزةًة ضِؤهَى باظضطاُى و بةضطةياْ ٓةية بةتايبةت ُاوضةى 

واتا غِووضى ثةضويَعخاْ بة زةضكةوتِى ئاًاجنى زضوغت كةضزْ و ثةضةغةُسُى باظاضِة بضوكوكاْ بة تايبةت  ٓةهَبصاضزضاو

زاُاُى جؤضاوجؤضى  ،هة ًػافةى ُعيم هة ُاوضة غِووضيةكاْ جؤضاوجؤضى ضِيَلدطاوى ثيَلٔاتوو هة زاُيصتووى غِووض

زاًةظضاُسُى طوًطن زضوغتلطزُى جؤضاوجؤضى  ،َغةُتةضى باظضطاُى بة ًةبةغتى ٓاتووضؤكطزُى جؤضاوجؤضى بةضٓة

ًةبةغتى زضوغتلطزُى ُاوضةى جتاضى بة بةغتِى ضِيَللةوتّ ُاًة بة ة بة ًةبةغتى ئاغاُلطزُى ٓاتووضؤ، زةضواظ

 باظضطاُى زةبِة ٓؤى ثةضةغةُسُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى زاُيصتواُى ُاوضةكة .

 

 



 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاضي ظاُلؤي طةضًياْ

203 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 ئاًاجنى تويَصيِةوة

غرتاتيجى ُيَواْ ُاوضة غِووضيةكاْ بةثيَي ضِؤهَى  يِةوة غةباضةت بة ٓةهَػةُطاُسُى ثةيوةُسىُةبووُى تويَص بةٓؤى    

غِووضى ثةضويَعخاْ و ئةو زياضى ُةكطزُى غرتاتيجيية باشةكاْ بة ًةبةغتى ثةضةثيَساْ و جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى ُيَواْ 

 صتى و تايبةت زياضى كطاوة .ُاوضة غِووضيةكاْ و ئاًاجنةكاُى تويَصيِةوةى بةضزةغت بة زضومشى ط

 ئاًاجنة طصتيةكاْ 

 زياضى كطزُى غرتاتيجى طوجناو بة ًةبةغتى ثةضةغةُسُى ثةيوةُسى .( ١    

 ُاوضة غِووضيةكاُى ثةضويَعخاْ .جوَضي ثةيوةُسي ُاغاُسُى ( ٢    

  تايبةتةكاْ ئاًاجنة

ْ بة ططُطيساْ بة غِووضى ثةضويَعخاْ و ٓةألغةُطاُسُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى ُيَواْ ُاوضة غِووضيةكا(١    

 كؤًةالَيةتى . -ثةضةثيَساُى ثةيوةُسى ئابووضى

و  و ضِؤهَى غِووضى ثةضويَعخاْ هة ثةضةثيَساُى ثةيوةُسييةكاُى ُاوضة شيلطزُةوةى اليةُة باشةكاُى جيَطا(٢    

 بؤ اليةُى باط .  كاُى و طوَضيين و ُاغاُسُى اليةُة خطاثة باشرتكطزْ

 

  تويَصيِةوة زىًيتؤ

شيلاضى ٓةهَبصاضزضا وةن ضِيَطاى كؤكطزُى غةضضاوةكاْ بةضِيَطاى تيَلةالَوة كة بة زوو  -جؤضى ًيتؤزى تويَصيِةوة وةغفى    

 قؤُاغ ئةجناَ بووة .

يَطاى طةضاْ هة ضِكتيَب و ُى ظاُياضى ُووغطاو هة طؤظاضةكاْ، ًاغتةضُاًة، تةظ، يةكةَ: شيَواظى كتيَبداُةيي واتا كؤكطز

 هة ويب غايتة ظاُػتيةكاْتؤضى ئِرتُيَت 

زووةَ : شيَواظى ًةيساُى واتا كؤكطزُةوةى ظاُياضى غةباضةت بة غِووضى ثةضويَعخاْ و ُاوضة غِووضيةكاْ هة ضِيَطاى 

ًةيساُى بةغةضزاْ بة فةضًاُطةى حلوًى و آوى ظاُػتى واتا كؤكطزُةوةى زاتاى فةضًى هة ضِيَطةى غةضزاْ بؤ 
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جاضة بؤ  غةُتةضى ئةُساظياضاْ و ئاوةزاْ كطزُةوة هة ُاوضة غِووضيةكاْ و غةضزاُى ضةُس، شاضةواُى، ًىقاميكا

جؤضاوجؤضى  يبة ًةبةغتى زياضى كطزُى اليةُى باط و خطاث swotى ًؤزيَوي وضى ثةضويَعخاْ هة كؤتايسا بةثيَغِو

ى ئةَ ًؤزيَوة غرتاتيجيية طاثيةكاْ بةثيَو ضاضةغةضكطزُى خ ثةيوةُسى ُاوضة غِووضيةكاْ و باشرتكطزُى باشى

، ضِاغيت ثطغياضُاًة وشيَواظي و ضكابةضي و ٓريةط بةض ٓةهَبصاضزضا باشرتيِى غرتاتيجي جؤضاوجؤض اْ زةضكةوت و طةوضةك

جؤضى ئاًاضى طصتى بؤ زابةط كطزُى ثطغياضُاًةكاْ هة . شيلاضي )ئةهفاي كطوَُبار( ثةغةُس كطاثطغياضةكاْ هة ضِيَطاي 

ُيَواْ ضِؤشِبرياْ و ظاُاياْ كة زاُيصتووى ُاوضةي غِووضى ثةضويَعخاْ و خاوةْ تئوضي، غةباضةت بة غِوض و ًوزيَوي 

ٓةهبعاضزة بووْ و جؤضى ئاًاضى منووُة بؤ ٓةهَبصاضزُى ُاوضة ي غِووضى، ضوواض شاضى قةغطى شرييّ ،غةضثيَى ظةٓاو، 

ةوزا هة غِووضى ثةضويَعخاْ و ٓةبووُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى و كةالض و خاُكني كة ٓؤى ٓةهَبصاضزُياْ ُعيلى ً

كةس هة ضؤشِبرياْ و ظاُاياْ  ٤٠مجوجوهَى بووة كة هة ضِيَطاى طصتى ثةغةُس ٓةهَبصاضزضاوْ. ٓةضوةٓا و ٓةهَبصاضزُى 

، ظاُلؤكاْ و كةس هة خاوةُى شةٓازةكاْ و زةضضواُى كؤهيَج ٤٠وةكو جؤضى ئاًاضى منوُة هة ضِيَطاى شيلاضى كؤضطاْ 

ًةبةغتى وةالََ زاْ بة ثطغياضةكاُى ًاًؤغتاياُى ظاُلؤ و ُووغةضاْ هة ضِيَطاى شيلاضى ئاغاْ ٓةهَبصاضزضا و بة 

 كطاوةْ.ثةضغياضُاًةي ٓةهَبصاضزضاو،  قةباضة ) حجٍ ( منوُةى ُاوضةى تويَصيِةوة هة ضِيَطاى شيلاضى كؤضطاْ ثةغةُس 

 
 (١، )٢٠١٢غةضضاوة: تويصةض، شةٓازة، غيتئا
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 تويَصيِةوة ضابةضزووةكاْ 

ى تويَصيِةوةكاُى ضِابطزوو غةباضةت بة ُاوُيصاْ و بة طةضِاْ هة غةُتةضة بة ًةبةغتى ُاغاُسُى زةغت كةوت    

كة ظؤضتطيّ ُعيلى  ظاُياضى جؤضاوجؤضى بةهَطةى ظاُػتى وةكؤًةهَيَم غةضضاوة ،تة ظاُػتيةكاْيبة غا و ئةهيلرتؤُييةكاْ

كة بة ثيَ ى ئةًاُةى ى تويَصيِةوةكاُى ضِابطزوو ٓةهَبصاضزضاوة وًاُايي هةطةيَ ًةوظوعى تويَصيِةوةكة ٓةبيَت بة ُا

 خواضةوةية :

تا ئيَػتا غةباضةت بة غِووض جؤضاوجؤضى تويَصيِةوةى ظاُػتى ُووغطاوة وةكو : ) اًاَ عوى عاشطى وة ٓاوكاضاْ ( 

كؤًةاليةتى و ئاغايصى زاًةظضاُسُى باظاضة بضوكة  –بة ُاوُيصاُى بةضاوضزى كاضيطةضيةكاُى ئابووضى  هةتويَصيِةوةيةن

غِووضيةكاْ و ضِؤهَى هة ثةضةثيَساُى ُاوضة غِووضيةكاْ ) منوُةى ٓةهَبصاضزة : باظاضِة بضوكةكاُى غِووضى جواُطِؤ ) شيَذ 

يصى باظاضِة بضوكة غِووضيةكاُى جواُطِؤ وةكو زياضزةيةكى ئابووضى كؤًةالَيةتى و ئاغا –ظاهَح (( كة كاضيطةضية ئابوضى 

هةغةض زياضزة كؤًةالَيةتيةكاْ شيلطزُةوةى هةغةض كطاوة كة هة ئةجناًسا ضاالكيةكاُى باظاضِة بضوكة غِووضيةكاْ 

يصتواُى ُاوضة ٓؤكاضى غةضةكى زضوغت بووْ و ثةضةغةُسُى ٓةىل كاض و فطاواُبوُى جؤضاوجؤضى مجوجوهَى ئابووضى زاُ

ى ر هة تويَصيِةوةيةكى ٓاوبةط بة ٥٥ُاظط ضظايي و حمٌس ضووف حيسضى فطِ هة غاهَى  ٤غِووضيةكاْ زياضى كطاوة

و كةَ و كوضتيةكاُى ئاغايصى ثاضيَعطاى كطًاشاْ بة ًةبةغتى باشرت كطزُى ثطؤغةى ضاوزيَطى و  ُاوُيصاُى كيَصة

ي و بِةًاى شيؤثوؤتيلة بة ًةبةغتى ُاغاُسُى ووضزى غِووضةكاُى كؤُرتؤهَى غِووض كة هةغةض بِةًاى جوططافيا

  ٥ثاضيَعطاى كطًاشاُة ، ئاًاُج هةَ تويَصيِةوة ثتةوكطزُى ثةيوةُسى ُيَواْ زوو ووالَتى ئيَطاْ و عيَطاقة

وضزى ضؤىل ى ر هة تويَصيِةوةيةكى ٓاوبةط بة ُاوى بةضا ٥٥محيس ضظا ابطآيٍ ظازةو ًػعوز بةيلسهَى هة غاالَُى     

باظاضِة بضوكةكاُى غِووض هة ئاغايض و ثةضةثيَساُى بةضزةواًى شاضة غِووضيةكاْ منوُةى ٓةهَبصاضزة : ) باظاضى غِووضى 

بةَ ئةجناًاُة طةيصنت كة ُاوضة غِووضيةكاْ وةكو قةغطى شرييّ بةٓؤى ُعيم  ،ثةضويَعخاْ ، قةغطى شرييّ (

اُيصتواُى ُاوضةكة ئةشًاض زةكطيَّ كة ططُطرتيِياْ ٓةبووُى باظاضِة غةضضاوةى ئابووضى بؤ ز ،بووُياْ هة غِووض

 .٦و كةَ كطزُةوةى قاضار و بةضظكطزُى ئاغايض و ثةضةثيَساُى ُاوضةكة بضوكةكاْ زةبِة ٓؤى ٓةىل كاض

 ُاوضةى تويَصيِةوة : واتا ُاغاُسُى ُاوضةى تويَصيِةوة بةثيَ ى ُاوُيصاْ و كات و شويَّ
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ى ثاُى  ٣٤و  ٣٣تا  ١٥و  ٥٦بؤ الى ضِؤشٓةالَت و  ٤٥و  ٣٥تا  ٢٢و  ٢١هة ُيَواْ زضيَصاى عخاْ غِووضى ثةضويَ    

َ تؤًاض كطاوة ، ٣٥٠َ و كةًرتيّ بةضظى ٤٠٠باكوض ثيَلسيَِيَت . ظؤضتطيّ بةضظى بةثيَى بةضظ و ُعًى ُاوضةكة ضِيَصةى 

يَِى ئػرتاتيجى ثةضويَعخاْ وةكو خاهَيَلى باظضطاُى َ تؤًاض كطاوة شو٣٢٥بةضظى ُاوةُسى ُاوضةكة هةغةض ئاغتى زةضيا 

 –هة ُيَواْ ُاوضة غِووضى ٓةهَبصاضزةكاْ واتا ) كةالض ، خاُكني ، قػطى شرييّ ، غطبيىَ ظٓاو ( هةغةض ضِيَطاى غرتاتيجى 

و  طةى والَتى عيَطاق ًيَصووى  ئاوضيَصٍ كة ُعيلرتيّ ضِيَطة بووة بؤ ثةيوةُسى و ثةضةثيَساُى ثةيوةُسى هة ضِيَ -باظضطاُى

 ٢ ئوضوثى كٍ بؤ والَتاُى ٥٠٠غوضيا بة ضِيَصةى 

غِووضى ثةضويَعخاْ باشرتيّ ضِيَطة بؤ كؤكطزُى غةضًاية هة ُاوضة غِووضيةكاْ و تةُاُةت ٓةضيٌَى كوضزغتاْ ئةشًاض 

ئةًِى زضوغت كطزووة كة زةكطيَت ٓاوبةشى ظًاْ ، كةهتوض و بريوبؤضووُى زاُيصتواُى غِووض ئاغتيَلى باشى ئاغايض و 

 ضِؤش بةزواى ضِؤش هةغةض ثتةوكطزُى ثةيوةُسيةكاْ كاضيطةضى ضِاغتةوخؤى ٓةية .

جؤضاوجؤضى بةضٓةَ هةَ غِووضة هةضِيَطةى ووالَتى ئيَطاْ بؤ ٓةضيٌَى كوضزغتاْ ٓةُاضزة زةكطيَت وةكو : ثةتاتة ، تةًاتة 

طى طةضَ و فيَِم كةضةوة ، جؤضاوجؤضى بػليَت و كيَم ، ببػى ، ، ثياظ ، شوتى ، خةياض ، ثيَالَو ، جؤضاوجؤضى ئاًيَ

 ٓةضوةٓا طواغتِةوةى ُةوت و بةضٓةًة ُةوتيةكاْ .

 ٣٠٠٠ثةضويَعخاْ ظؤضتط هة باظضطاُى  –ةوخؤ و ُاضِاغتةوخؤ شويَِى غرتاتيجى تبةثيَى كؤتايّ زاتاكاْ بةشيَوةى ضِاغ

 ايبةت طةجناُى غِووضةكة ضِةخػاُسووة .بؤ زاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ بة تٓةىل كاضى 

 ططُطرتيّ بِةًا تيؤضيةكاُى تويَصيِةوة

 غِووض 

 ٨غِووض ٓيَوَى جياكةضةوةى ُةتةوة ياْ بِاغة ًاُا زةكطيَت كة هة بِةًاى فةهػةفى بةٓيَع و بةضزةواَ ثيَم ٓاتووة    

بةثيَى ظاضاوةى  ٥ضى كطزُى بِةًاى ضِاًياضى بةكاض زيَّٓيَوَة غِووضيةكاْ بة ٓيَوَى ططيَبةغت زا زةُطيَّ كة بة ًةبةغتى زيا

. غِووضة ئيساضى و حلوًيةكاْ هة ُاوخؤى جياكةضةوةى هكيَم هة هكى زيلةية قاًوغى جوططافياى ًطؤيي ، غِووض ٓيَوَى

  ١٠ووالَت هة ضِيَطةى خعًةت طوظاضى بؤ ُاحية ثيَويػتةكاْ بة ًةبةغتى خعًةت طوظاضى طصتى بةكاض زيَّ
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ةض ُةخصة ،  غِووضةكاْ بة شيَواظى ٓيَوَى ظؤض باضيم زةضزةكةوْ بةالََ غِووض ٓيَىَ ُيية ، ضِووبةضيَلى زياضى كطاوة كة هةغ

قوالَى ووالَتاُى زضاوغيَ زياضى زةكات ئةَ ضِووبةضة هة ضِووى ظةوى بة شيَواظى ٓيَوَى زياضى ، خان و بة شيَواظى غتووُى فةظا

 .١١زابةشلطاوةيي زةطيَطِيَت و ٓيٌَاى تايبةتى بؤ زازةُطيَت كطاو زةضزةكةويَت و ضِؤهَى

واتا غِووض بة  ١٢غِووضةكاْ هة شويَِيَم زضوغت زةبّ كة وةضظى ٓاوبةشى غتوُى ُيَواْ والَتاْ هةغةض ظةوى زةطوظةضيَت

ى ياغاي تايبةت هة  زياضزةيةكى فةظاى زةوتطيَت كة ُيصاُسةضى حلوَ ضِاُى ضِاًياضى حلوًةت ئةشًاض زةكطيَت كة بة ثيَ

، جؤضاوجؤضى بةضٓةَ و ضؤُيةتى بريكطزُةوةكاْ بةضبةغت زضوغت  ظبةضاًبةض ياغاي تايبةت بؤ طواغتِةوةى ًطؤ

  ١٣زةكات

  ٦٠1٢- ٦٠٠٢شويَِى  غرتاتيجى ثةضويَعخاْ هة غاالَُى 

ى كوضزغتاْ و ووالَتى ئيَطاْ هة بؤ ُاوضة غِووضيةكاُى ُيَواُى ٓةضيٌَثةضويَعخاْ وةكو ضِوبةضيَلى ضاًياضى غِووضى 

و ُعيلرتيّ شاضى غِووضى  ضِواُطةى ئابووضى و كؤًةالَيةتى ثيَطةيةكى غرتاتيجى ٓةية كة هةبةضاًبةض ثاضيَعطاى غويٌَاُية

شاضى قةغطى كٍ هة باكوضى  ٣.٥هة الى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ كةالض و هة الى والَتى ئيَطاْ قةغطى شرييّ وة هة ًةوزاى 

 .شرييِة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٢،)٢٠١٢،غةضضاوة:تويصةض، يِةوةصِةي ٓةواي ُاوضةي تويويَ
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 باظاضِة بضوكةكةى ثةضويَعخاْ

زووضكةوتِةوةى جوططافيايي ، ئاهَؤظى غطوشتى و ئابووضى هة كؤًةهَيَم هة ُاوضة غِووضيةكاْ بة تايبةت هة بواضى كصت 

لساُى ضِيَصةى زاُيصتواُى ئةَ ُاوضاُة بووة ٓةض بؤية و كايَ و ثيصةغاظى ٓةًوو كات ٓؤى ثةضةغةُسُى ٓةشاضى و تيَ

حلوًةتةكاْ بةضزةواَ بةزواى زضوغت كطزْ و ثةضةثيَساُى ٓةىل كاض ، بةضظكطزُةوةى ضِيَصةى زاُيصتواْ و ضِيَططيلطزْ هة 

باظاضِة قاضار ، كؤًةهَيَم غرتاتيجياْ بةكاض ٓيَِاوة كة ططُطرتيّ ئػرتاتيجى ظؤضبةى حلوًةتةكاْ زضوغتلطزُى 

باظاضِى بضون هة ضِوبةضيَلى بضون و خاوةْ كؤًةهَيَم تايبةت ًةُسى و  ١٤كؤًةالَيةتية –بضوكةكاْ بة ئاًاجنى ئابووضى 

باظاضِى بضوكى غِووضى واتا ئةو ضِوبةضةية كة هة خاهَة . ١٥ياغاي تايبةتة كة هة ظاضاوة هةطةيَ ًاُاى باظاضِ جياواظ زةبيَت

غتاُساضزى زياضى كطاو هة اليةْ حلوًةتةكاْ و بة شيَواظى غةضبةخؤ ياْ بةثيَ ى ضِيَلةوتِِاًة غِووضيةكاُة و بةثيَ ى 

و زاب و ُةضيتةكاُى ٓاوضزْ و ٓةُاضزةكطزُى جؤضاوجؤضى بةضٓةًى زياضى  زضوغت زةكطيَت و بة ٓةبووُى ُويَِةضى ُصيِطة

 كطاو بة ئاًاجنى باظضطاُى زازةًةظضيَت .

ضيةكاْ يةكةَ بةشساضى كةضى طواغتِةوة و باظضطاُى جؤضاوجؤضى بةضٓةَ هة باظاضِة بضووكةكاُى زاُيصتواُى ُاوضة غِوو

غِووضْ ، هة زضوغتبووُى باظاضِة بضوكة غِووضيةكاْ ٓؤكاضى جؤضاوجؤض وةكو : ٓؤى ئابووضى ، ئاغايض ، كةهتوضى و 

ةىل كاض ، ضاضةغةضى ثطؤغةى كؤض زابني كؤًةاليةتى و ئاًاجنى جؤضاوجؤض وةكو : ئاغايصى طصتطري ، زضوغتلطزُى ٓ

كؤًةالَيةتية كة بة  –ٓؤكاضى غةضةكى زضوغتلطزُى باظاضِة بضوكةكاُى غِووضى ثةضويَعخاْ باظضطاُى . ١٦زةكطيَت

 ًةبةغتى ُعَ كطزُى ضِيَصةى ٓةشاضى ، زضوغتلطزُى ٓةىل كاض بؤ زاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ بووة 

 ٩٠٠٢ثةضةغةُسُى ٓةىل كاض هة باظاضِة بضوكةكةى ثةضويَعخاْ هة                                   

 تاكة كةس ضِؤشاُة ٓةىل كاض

 كطيَلاضى

 باظضطاُى

 شؤفيَطى و ياضًةتيسةضى شؤفيَط

 فطؤشياض

 تاكة كةس هة ضِؤش ٠٢٤٤

 تاكة كةس هة ضِؤش ٠٤٤

 تاكة كةس هة ضِؤش ١٠٠٠

 تاكة كةس هة ضِؤش ٢٠٠

 ةس هة ضِؤشتاكة ك ٣٠٠٠ كؤى طصتى

 (٣، )٢٠٠٥غةضضاوة : قاميكاًى قةغطى شرييّ ،
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مجوجوهَى باظضطاُى و كؤًةالَيةتى باشى ٓةبووة  ٢٠١٣ – ٢٠٠٦باظاضِة بضوكةكاُى غِووضى ثةضويَعخاْ هة غاالَُى 

ئاغتى  بةٓؤى كاضيطةضيةكاُى شةضى زاعض و  بةزواى غةض ٓةهَساُى قةيطاُى زاضايي ٢٠١٦ – ٢٠١٤بةالََ هة غاالَُى 

 ُعَ و ُعَ تط زةبيَتةوة

 

كاضيطةضى ئةًِى و ئاغايض ، ضِاًياضى و كةهتوضى شويَِى غطاتيجى ثةضويَعخاْ هةغةض ثةيوةُسى 

 ٢٠١٦ – ٢٠٠٦زاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ هة غاالَُى 

 كاضيطةضى ئاغايض و ئةًِى 

ةى غِووضةكاُى ضِؤشٓةالَتى ُاوةضِاغت هة ضِيَطةى شويَِى غرتاتيجى غِووضى ثةضويَعخاْ بةثيَ ى بةضاوضز هةطةيَ ظؤضيِ

ثةضةثيَساُى باظضطاُى ئاغتى ئاغايصى بؤ ُاوضة غِووضيةكاْ بةضظكطزوةتةوة . ططُطرتيّ ٓؤى ًاُةوة و فطاواُبووُى 

بة ثيَ ى  ضِيَصةى زاُيصتواُى ) قػطى شرييّ ، خاُكني  ، غةضبيىَ ظةٓاو ، كةالض  ( ظؤضبووُى ضاالكية باظضطاُيةكاُة واتا

زاتاكاْ ٓةضضةُسة ٓةىل كاض بة تايبةت بؤ ضيِى طةُج هة غِووضى ثةضويَعخاْ بطِةخػِطيَت ئاغايصى كؤًةالَيةتى و 

(٤)٢٠١٢،ةضصتويغةضضاوة: ُةخصةي غِوضي ثةضويعخاْ  
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ئابووضى ُاوضةكة زةثاضيَعيَت . بة زهَِياييةوة غةضًاية طوظاضى حلوًةت هةَ ُاوضاُة زاُيصتواُياْ غةباضةت بة ضاالكية 

 و ضِيَصةى ُا ئةًِى زازةبةظيَِيَت و  ثةيوةُسيةكاْ ثتةو زةكات . ئابووضيةكاْ يةن ٓةهَويَػت زةكات

 كاضيطةضى ضِاًياضى 

ػالًى ئيَطاْ كاضيطةضى يثةيوةُسى ضِاًياضى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ و والَتاُى زضاوغيَ بة تايبةت هةطةيَ كؤًاضى ئ    

ووضى ثةضويَعخاْ ٓةبووة يةكيَم هة ضِاغتةوخؤى هةغةض بةضةو ثيَصضووْ ياْ وةغتاُى جؤضاوجؤضى ضاالكيةكاُى غِ

ططُطرتيّ ٓؤى ضِاًياضى كؤبووُةوةى بةضثطغاُى ٓةضزوو الياْ زضوغتلطزْ و ثةضةثيَساُى باظاضِة بضوكةكاْ كة ضؤُيةتى 

ثةيوةُسى ٓةضزووالياْ و باضى ئةًِى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ كاضيطةضى ئةوتؤى هةغةض مجوجوهَى باظضطاُى ُاوضة 

مجوجوهَى باظضطاُى هة ُاوضةكاُى غِووضى ثةضويَعخاْ ٢٠١٦- ٢٠٠٦ض بؤية هة ُيَواْ غاالَُى غِووضيةكاْ ٓةية ٓة

مجوجوهَى باظضطاُى بةثيَ ى باضوزؤخى باشى ضِاًياضى بة تايبةت  ٢٠١٣ – ٢٠٠٦هة يةن ئاغت ُةبووة ، هة غاالَُى 

و غةضٓةهَساُى مجوجؤهَى  ٢٠١٣ة زواى هة ُاوضة غِووضيةكاُى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ هة ئاغتيَلى باشسا بووة بةالََ ه

تريؤضغتى ضِيَلدطاوى زاعض يةكةَ ٓؤى ئاهؤظكطزُى باضى ئةًِى و ضِاًياضى ُاوضةكة بوو كة ظؤضيِةى ضاالكية 

 ئابووضيةكاْ بة تايبةت هة باظاضة بضوكةكاُى غِووضى ثةضويَعخاْ وةغتا .

 كاضيطةضى كةهتوضى 

، ووال جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى كةهتوضى، خعًايةتىؤضبةى ووالَتاْ هة ٓةضززاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ هة ظ    

. ٓةبووُى ٓاوبةشى ظًاْ و يةكػاُبووُى بريوبؤضووُى ةتى بةٓيَعياْ هةطةيَ يةكسا ٓةيةعةشريةتى و كؤًةالي

غةضبيىَ ظةٓاو  كةالض و ،كؤًةالَيةتى زاُيصتواُى ُاوضةى غِووضى ثةضويَعخاْ بة تايةت ُيَواْ خاُكني و قةغطى شرييّ

كاْ هة ٓةضزوو غةضى غِووضى ثةضويَعخاْ ٓةغتى ةبووة بة تايبةت ٓؤى ثةضةثيَساْ و فطاواُبووُى باظاضِة بضوك

باظضطاُى  –ُةتةوايةتى بةٓيَع كطزووة زاُيصتواُى ئةَ ُاوضاُة بة ًتٌاُةى ٓاوبةشى ُةتةوايةتى بة ضاالكى ئابووضى 

يةكاُى ُيَواْ ُاوضة ظًاُى ٓاوبةط يةكةَ ٓؤى ثةضةثيَساُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُس ،و كؤًةالَيةتى هةطةيَ يةكسا خةضيلّ

 غِووضيةكاُة.



 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاضي ظاُلؤي طةضًياْ

211 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 – ٢٠٠٦ٓةهَػةُطاُسُى جؤضاوجؤضى ثةيوةُسى ُيَواْ زاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ هة غاالَُى 

 SWOTبة ًؤزيَوى   ٢٠١٦

ضِازةيةكى باط زهَدؤشّ بةالََ هة ضؤُيةتى زاُيصتواُى ُاوضة غِووضيةكاْ هة باضزؤخى ئاغايصى ُاوضةكة تا     

غرتاتيجى حلوًةتةكاْ بؤ زابيِلطزُى ئاغايض زيَ ُيطةضاُّ ضِيَصةى زهَدؤط بووْ هة شويَِى ُيصتةجيَ بووْ هة ضِواُطةى 

ؤ كؤًةهَطا هة ئاغتيَلى ُعًساية كة زةطةضِيَتةوة بؤ ٓؤكاضى جؤضاوجؤض يةكيَم هة ٓؤكاضةكاْ ُةبووُى ئاغايصى طصتى ب

شياْ و ضاالكية ئابووضيةكاْ هة ُاوضةكةزاية ، بة ًةبةغتى زابيِلطزُى ئاغايض هةَ ُاوضاُة ثةضةثيَساُى طصتطريى 

غِووضةكاْ هة هكةكاُى جؤضاوجؤضى ئابووضى و كؤًةالَيةتى ثيَويػت زةكات ، ضوُلة ثةضةثيَساْ و ئاغايض ثةيوةُسى 

 .١٢تيَلةالَوياْ ٓةيةو تةواوكةضى يةكرتْ

يّ كيَصةكاْ هة ُاوضة غِووضيةكاْ واتا خاُكني ، قةغطى شرييّ ، كالض و غةضبيى ظةٓاو هة ضِواُطةى ضِؤشِبرياُى ططُطرت

 ُاوضةكة ئةًاُةى الى خواضةوةية :زاُيصتواُى 

  ُةبووُى ٓةىل كاض 

  . ٓةبووُى بةضبةغتى جؤضاوجؤض هة غِووضى ٓاوبةط 

 . ططُطى ُةزاُى حلوًةت 

 تياض .كةَ بوُةوةى ضِيَصةى طةش 

 . ْططُطى ُةزاْ بة الزيَلا 

 . كةَ و كوضتى ئابووضى هة بةضاوضز هةطةيَ شاضةكاُى زيلة 

 . ُْةبووُى ئاغايض بةٓؤى ضِيَلدطاوة تريؤضغتيةكا 

 . ُْةبووُى غةضًاية طوظاضى زةضةكى هة ُاوضة غِووضيةكا 

ظةٓاو  شيَطخاْ و بِةًاى ثيَويػت بؤ كةالض و غةضبيى  ،قػطى شرييّ ،ٓاوبةشى ُةتةوةيي و كةهتووضى ُيَواْ خاُكني

ثةضةثيَساُى شويَِى غرتاتيجى ثةضويَعخاْ بة ًةبةغتى زضوغت كطزْ و فطاواْ كطزُى ُاوضةى ئاظازى باظضطاُى زابني 

 زةكات ، ٓاوبةشى ُةتةوةيي بة تايبةت هة اليةُى ظًاُةواُيةوة زةبيَتة ٓؤى غةضةكى ئاغايصى طصتطريى ُاوضةكة .
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و  ٓةهَبصاضزُى خاهَى بةٓيَع ، كةَ و  هةغةض بِةًاى هؤجيلى فاظى ًيتؤزى زؤظيِةوة  SWOTُةوةى ًؤزيَوى شيلطز

  SWOTكوضتى ُاوخؤ ، جؤضاوجؤضى ٓةي و ٓةضِةشةكاُى زةضةكى كة هةبةضزةَ غيػتٌةكة بةكاض زيَت . شيلطزُةوةى 

 .١٨ةشى هةطةهَسا ٓةبيَتزؤظيِةوةى ضِيَم و ثيَلى فاكتةضةكاُة كة غرتاتيجى زةبيَت باشرتيّ ٓاوب

ئةوة زةغةمليَِيَت كة غرتاتيجى ضاكػاظى زةبيَت خاهَة بةٓيَعةكاْ و ٓةهةكاُى غيػتةَ ثةضة ثيَ بسات  SWOTهؤجيلى

و كةَ و كوضتيةكاْ و ٓةضِةشةكاْ بة كةَ تطيّ ئاغت بطةيةُيَت . ئةَ هؤجيلة ئةطةض هة ضِيَطةى زضوغت بةكاض بيَت 

 غرتاتيجى ضان زةبيَت.ٓةهَبصاضزْ و زيعايِى ئةجناًةكاُى ظؤض باط بؤ 

SWOT  ١٥هة ظاضاوة واتا شيلطزْ ، ُاغاُسْ و ضِيعبةُسى خاهَة باشةكاُى ُاوخؤ و زةضةكى  

  ٢٠ثيَم ٓاتووة هةًاُةى خواضةوة  SWOTووشةى 

S :Strength                      ) خاهَى بةٓيَع ( W:Weakness   ) كةَ و كوضتى ( 

O : Opportunity                         ) ٓةي ( T:Threat  ) ٓةضِةشة ( 

 کانسنوریوندی لو ناوجویوهپو نگاندنی جوراوجوریلسوکانی ىوجالوموو  کانشورهىو،  ىێزکانی بوخالو،  م و کورتیکانی کوخالوماتریس 

 

 

 

 ئابووری

 

 ی

 

 (S) خاهةبةٓيعةكاْ (O)كآْةهة

O1=ّْنی کار ری ّْراوجو  يای جو  ُّبوَی ب

 کاٌوریّونّ ضار سُ

O2=ّث گوزاری نّ زاری نّ خسيّو  گريایّس

 کاٌریّور و َاوچّ سُووسُو

O3=ّی وِی ئاسخی گواسخُّوِرزبوَّب

حّ ر بووِوکاٌ نّ سُويّرّْری بّراوجو  جو  

ث پێص نی کار بّ حایبّی دروسج بوَی ّْْو  

 ٢٤٠٠و دووای  ٢٤٠٢

O4=کاٌ ریّوباش بووَی ئابوری َاوچّ سُو

 روی بازرگاَی سُونّ رێگّ

O5=ّپێذاَی بازارِ رِدروسج کردٌ و پ

ْێسکردَی سخی بّبّر بّ يّوکاَی سُوبچوکّ

 کاٌئابوری الدیّ

O6=ّکیرِگوزاری دِريایّپانپطخی نّ س 

O7=ّی باج بۆ حاک و وِدَّرو کک

 ث گوزاریزيّو و خّرّْری بّاوجو  جور  

 

S1=ّری بازرگاَیراوجو  ذاَی جو  پی  رِپ 

S2=ّْ نی کاردروسخبوَی 

=S3ّکاٌرییّوکاَی ئاو نّ ضارِ سُوقَّذاو و نّردَی بّدروسج ک 

=S4 ّکاٌرییّوسُو   وزی ياسی نّ الدیحّ  ردَیدروسج ک 

S5=ّّْری بو دروسج کردَی وضی فراواَی سُوبوَی ْاوب

 رگاَیی ئازادی بازَاوجّ
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 تی و کلتوریالیوکومو

O1=رگی داٌ و رێسنێُاٌ نّ جم و بّگریُگی

راَی رياَبٌّ فّکۆردی بّ پۆضیُی نّ الیّ

 رێىری ّْوسُو

O2=  ردی نّ َاوچّ وانی کو  سازداَی فسخی

 رێىث نّ ّْکاٌ بّ حایبّریّوسُو

Oنێک کۆَفراَس و دیذار سازداَی کويّ =٢

جي سێر نت كونی  ريّگّ یث بّ َاوچّبارِسّ

 یتحیتكاٌظازياٌ و زاَسخت ير

S1=ّکاٌریّوسُویی َاوچّوِحّضی َّْاوب 

S2=ّّْشَی ْاوبّيّبوَی کهخوری دون 

S3=ّواٌ داَیطخواَی خاَقیٍ،قّث َی  واَی بّ حایبّضی زياَّْاوب-

 رپیم زْاوسری ضیریٍ و سّ

S4=ّّْکاٌریّوَاوچّ سُو واٌ داَیطخواَیحی َی  زيایّبوَی خ 

 

 

 ییژینگو

 

 

O1=ِوزایی نّ ضاری خاَقیٍ رزی سّی بّرێژ

سری ضیریٍ ببێخّ ْۆی دروسج کردَی و قّ

 کاٌث گوزاریّضوێُّ خسيّ

O2=ّالٌ نّ َاوچّ زراَذَی پارکی  ئاژِداي

 کاٌریّوسُو

 

S1=ّّْْار ث نّ ورزی بّوایی گوَجاو بّ حایبّش و ّْبوَی ک

 کاٌریّوّ سُونّ َاوچ

S2=ِّْث نّ رز نّ دار و دارسخاٌ بّ حایبّکی بّیّبوَی ریژ

 ضاری خاَقیٍ

S3=ّرز و َسيیٌ بّکاٌ نّ الیّریّوسُوحی َاوچّسروضخی حایب 

 

 رامیاری و ئاسایش

 

 

 

 

 

 

 

 ئابوری

O1=ّحی َطێُگّ نّ رایّرێوبّزراَذَی بّداي

 کاٌریّوضارِ سُو

O2=  وحووِ ی ئايێرِ پێطکّارِردَی ژير کّزو

 حی ئاسایصحایبّ

O3=ّيُی نّ َاوچّ زراَذَی رێکخراوی ئّداي

 کاٌریّوسُو

S1=ّّْروضی سُوکی زور نّ ْاوبّودایّبوَی ي 

S2=ّْری داعص نّ ث پێص ضّحایبّضج گیر بّبوَی ئاسایطی گ

 کاٌریّوَاوچّ سُو

S3=روگّ و باٌ نّ سُوسخُی رێکوبّیّچو بّ پّوئاساَکاری ْاحو 

 (W) حیو و کور  کاَی کّّخان   (T) کاٌضِّر  ّْ

T1=َّّث بّ چوَیّبارِث سّبوَی پالَی حایب-

 کاٌریّونی کار نّ ضار سُوپێذاَی ّْرِحی پّ

T2=ّکاٌ نّ َاوچّ ْای دراوِجیاوازی ب

 کاٌریّوسُو

T3=ّوریّووی نّ ضارِ سُْای زِجیاوازی ب-

الر وی نّ ضاری کّْای زِگراَی بّکاٌ واحا 

 کاَی دیکّل ضارِرآورد نّ گّنّ بّ

T4=ّث گوزاریّزيّرزی خّْای زور بّب-

 کاٌ

W1= َّّْ کاٌریّونی کار نّ ضار سُوبوَی 

W2=ّنّ  ٢٤٠٢ث دووایی حایبّویی ئاسخی بێکاری بّرز بوَّب

 کاٌوریّوَاوچّ سُ

W3=ّ٢٤٠٢ث دووایی حایبّخیار بّضیی گّویی رێژِو بوَّک 

W4=کاٌریّوخراپ بووَی بارودوخی ئابوری ضار سُو 

W5=َّّکاٌریّورِ کی نّ َاوچّ سُوزاری دِوگريایّبوَی س 

 

 تی و کلتوریالیوکومو

 

 

 

 خارجی

=T1ّی داَیطخواَی َاوچّ کساَی ریژَِای

 راوکاٌ نّ َێواٌ ساالَی دیاری کّریّوسُو

=T2َّکاٌرژيێریّۆٌ بوَی دیخا سّبوٌ و ک 

=T3َّ ریّوحی نّ ضارِ سُووایّحّگۆراَکاری-

ث نّ ریًی کوردوسخاٌ بّ حایبّکاَی ّْ

٢٤٠٠-٢٤٠٢ 

T4= ّجیاوازی ئاییُی َێواٌ داَیطخواَی َاوچ

W1=َّث دووای رگیری بّ حایبّی ْاوسّویی پروسَّسو بو

٢٤٠٢ 

W2=َّّحی نّ َێواٌ داَیطخواَی  وایّحّانی َّو بوَی فسخیوبوٌ و ک

 کاٌریّوَاوچّ سُو
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 کاٌریّوسُو

 ییژینگو

T1=ّرساٌ رپّيی داَێطخواٌ و بّو حر خّک

کاٌ وریّوبارث بّ پاک و خاوێُی َاوچّ سُسّ

 ث نّ ضاری خاَقیٍبّ حایبّ

T2=ّش و ی پێس بوَی کّی رێژِوِرزبوَّب

 ٢٤٠٢ث دوای حایبّوا،ئاو و خاک بّّْ

W1=ّکاٌ ریّوداَیطخواَی  َاوچّ سُورپرساٌ و يی بّو حر خّک

 بو پاک و خاوێُی ژیُگّ

W2=ّکاٌ ریّوداَیطخواَی  َاوچّ سُورپرساٌ و يی بّو حر خّک

 پاراسخُی ژیُگّ بو  

 

 رامیاری و ئاسایش

 

T1=ّْ ی َاو بّ َاوی ضّرِدروسج بوَی

ث چاالکی رێکخراوی حروریسخی بّ حایبّ

 کاٌریّوو نّ ضار سُو ٢٤٠٢ دووای

T2=ّکاٌ نّ حّْاحووچوی زور نّ کاحّ حایب

 روسُو

T3=َّ  ری ئاسایص نّ راوجو  بوَی ئايێری جو

 رێىوری ّْوسُ

W1=٢٤٠٢کاٌ نّ دووای ر نّ کاحّ حایبّوداخسخُی سُو 

W2=ّکاٌریّوبارث بّ ضار سُورپرساٌ سّيی بّو حر خّک 

W3=ُ٢٤٠٢کاٌ دووای ریّووئانوزی ئاسایطی َاوچّ س 

W4=ّکاٌحٌّ حکويّکاٌ نّ الیّریّوردَی الدیّ سُونّ بیر ک 

W5=ّّْْۆی رێکخراوی کاٌ بّریّويُی نّ َاوچّ سُوبوَی َائ

 حروریسخی

 (٥,)٢٠١٢،ةضصغةضضاوة:توي

ةضظ و كةَ و كوضتيةكاْ و هة ضِواُطةى ئةَ ًؤزيَوة غرتاتيجى باط ئةوةية كة ئاغتى خاهَة بةٓيَعةكاْ و ٓةهةكاْ ظؤض ب

ٓةضِةشةكاْ ُعَ و ُعَ تط بلات بؤ ئةَ ًةبةغتة خاهَة بةٓيَعةكاْ و كةَ و كوضتية ُاوخؤيةكاْ و ٓةي و ٓةضِةشة 

 زضوغت و  طةوضةكاْ  و غرتاتيجى  زةبةغرتيَّ  بةيةن  WT,ST,WO,SOزةضةكيةكاْ هة حاهَةتيَلى طصتى  

 .٢١ٓةهَسةبصيَطزضيَّ

-بةغيت  ٓةهَبصاضزُي غرتاتيجي  بة كاض زييت، هةَ ًوَزيَوة ئةطةضي ٓةية ئةوةي كة ثوَاْبة ًة SWOTشيلطزُةوةي  

زاُةضي زيلة وةكو ٓةضِةشة بريي هيِ بلات. ٓاوكاَت خاهَيلي بةٓيَع يليلي زيلة بة كٍ و زاُةض بة ضاوي ٓةي بيبيِيَت ثالْ

 زاُةضةكاْ ظوض جيَاواظة.و ثوَاْ كوَضتي ًاُاَيي بلات ٓةض بوية ضوُيةتي بريكطزُةوةي ظاُا
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 ًاضةو شوةظُي ُػيب  ،و فاكتةضةكاْ زياضي كطزُي خايَ

 شًاضة تيِبيين
وةظُي 

 ُػيب
 خايَ و فاكتةض

بةضظتطيّ ئاغيت خاهي 

 بةٓيع
 نی کاردروسخبوَی ّْ ٤.٤٧٠ ٠

تطيّ ئاغيت خاهي ُعَ

 بةٓيع
 کاٌرییّوسُو   وزی ياسی نّ الدێحّ دروسج کردَی ٤.٤٠٠ ٠٠

بةضظتطيّ ئاغيت كةَ و 

 كوضتي
 کاٌریّونی کار نّ ضارِ سُوبوَی َّّْ ٤.٤٠٠ ٠

تطيّ ئاغيت كةَ و ُعَ

 كوضتي
 ٢٤٠٢کاٌ نّ دووای ور نّ کاحّ حایبّوداخسخُی سُ ٤.٤٠٠ ٠٢

 کیرِگوزاری دِريایّپاڵپطخی نّ سّ ٤.٤٧٠ ٠ بةضظتطيّ ئاغيت ٓةي

 ٤.٤٠٤ ٠٠ تطيّ ئاغيت ٓةيُعَ
ی بازرگاَی کاٌ نّ ڕێگّریّوباش بووَی ئابووری َاوچّ سُو

 روسُو

 ٤.٤٠٠ ٠ بةضظتطيّ ئاغيت ٓةضةشة
نی کار نّ پێذاَی ّْرِحی پّث بّ چۆَیّبارِث سّبوَی پالَی حایبَّّ

 کاٌضار ة سُووریّ

 ٤.٤٠٢ ٠٠ تطيّ ئاغيت ٓةضةشةُعَ
ریًی کوردوسخاٌ کاَی ّْریّوحی نّ ضارِ سُووایّحّگۆراَکاری َّ

 ٢٤٠٠-٢٤٠٢ث نّ بّ حایبّ

 (٦,)٢٠١٢،ةضصغةضضاوة:توي

 

كاْ هة غةض ضِوَهَي غِووضي ثةضويعخاْ هة غةض جوَضاوجوَضي شيلةضزُةوةي فاكتةضة ُاوخوَ كاضيطةضة

 ثةيوةُسي ُيَواْ زاُيصتواُي ُاوضة غِووضيةكاْ

بوواضي ئابوضي،  ٤و كوضتيةكاْ و جوَضاوجوَضي ٓةي و ٓةضِةشة هة بة ًةبةغيت ُاغاُسُي خايَ و فاكتةضة بةٓيَع و كةَ 

(  زياضي ٣ًاضة )يِطةي و ضِاًياضي و ئاغايض  شةضح كةضاوة، زةضئةجناًةكاُي هة خصتةي ششكوًةهَايةتي و كوتوضي،

 كةضاوة.
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 و فاكتةضةكاُي  بةٓيَع، كةَ و كوَضتي، ٓةي و ٓةضِةشة شيلةضُةوةي خايَ

ٓةةي  هةة بةضاًبةةض      ١٥خاهي كةَ و كوضتي و بةة شًةاضة   ١٣خاهَي بةٓيَع هة بةضاًبةض ١٥كاْ، شًاضة بة ثيَ شيلةضزُةوة

كةةَ و كةوضتي و ٓةضِةشةة وةكةو       ٢٢خاهي بةٓيَع و ٓةةي  وةكةو زةضفةتةةكاْ و     ٣٠ٓةضَةشة زياضي كةضاوة. بة طصيت ١٤

غةتةكاُي بةضاًبةةض باشةرت بةووْ و ثةضِةثيَةساُي      بةضبةغتةكاْ هة بةضاًبةضي ُاوضةكة ٓةية كة ئةوة زةغةةملَيِيت  بةضبة 

ثةيوةُسي ُيَواْ زاُيصتواُي ُاوضة غِووضيةكاْ ظوَضة و ثيويػةتٌاْ بةة كوًةةهيَم غةرتاتيجي جوَضاوجةوَض و بريكطزُةةوةي       

و زووجاض و بة زووازاضوْ  بة ًةبةغيت ضاكػاظي و طوضاُلاضي ٓةية. هة ضيَطةي ثةضغياضُاًة و شيلاضي هيلطت خةاهي كةة   

كوضتي و بةٓيَع، ٓةي و ٓةضِةشةكاْ هة ضواُطةي ططوثي ووالَ زاُةوة شةضح و ضووْ كةضاوة، بة زهِياييةوة هةَ تويصيِةوة 

شًةاضة و بةة    ٥ضاًيةاضي و ئاغةايض  و بةة ضيةصةي     بةوواضي ئةابوضي، كوًةاليةةتي و كوتوضي،شيِطةةي و      ٤ًةوظوعةكاْ هةة  

كة وةظُةي ُػةيب ٓةةضكاَ هةة      ،ي هة تةواوي تويصيِةوةكة بة كاض ٓاتووةشًاضة شيلاضي كةضاوة كة ضيعبةُس١٥ضيعبةُسي 

يةكاْ هة شًاضة ضاغتةوخوَكاُي فاكتةضةكاْ كةَ زةكطيَتةوة و فاكتةضةكاْ هة زابةط تةواُي زووةًي طصيت ٓةًو ضيعبةُس

تةطيّ ئاغةت زيةاضي كةةضاوة.     ٍٓةض فاكتةض بة ثي  بةةضظتطيّ و كة  هة كوتاييسا  شًاضة  كو زةكطيَتةوة ١هة كوَتايي هة طةي 

 (  ٓاتووة.٦ئةجناًي كوتايي ضيعبةُسي هة خةشتةيي ) 

 

          زةضئةجناَ و ئػرتاتيجية طةوضةكاُي تويصيِةوة

غِووضي ثةضويعخاْ هة اليةْ ظاُاياْ وةكو شويِيَلي غرتاتيجي ُاغطاوة كة ضِوَهَيلي يةكجاض ظوَضي هة غةض ضوُيةتي     

ُيصتواُي ُاوضة غِووضيةكاْ ٓةية بةزهِييايةوة  كوًةهيَم فاكتةضي زياضي كةضاوي ُاخوَ و زةضةكي ثةيوةُسي ُيَواْ زا

بة  ٢٠١٦-٢٠٠٦كاضيطةضي ضاغتةوخوياْ هة غةض ضوُيةتي ضِوَهَي غِووضي ثةضويعخاْ ٓةية كة هة ُيَواْ غاالَُي 

 SWOTجناًةكاُي زياضي كةضاوو هة ًوَزيَوي ضيصةي ظوض و كةَ جوَضي ثةيوةُسيةكاُياْ ثتةو ياْ ئاهوَظ كطزووة.زةضئة

ئةوة زةغةملَيِيَت كة كةَ و كوضتيةكاْ و ٓةضِةشةكاْ هة غةض جوَضاوجوَضي ثةيوةُسي زاُيصتواُي ُاوضة غِووضيلاْ بة 

واتا بة ٓوَي شةضي زاعض و غةضٓةهَساُي قةيطاُي ئابوضي ظوَضة كة ططُطرتيّ فاكتةضي كةَ و  ٢٠١٣تايبةت هة زوواي 

و ٓةضوةٓا  ٤٨٤٠٠ و وةظُي ُػيب ١تي، )ُةبووُي ٓةهي كاض هة شاضة غِووضيةكاْ( هة ضيعبةُسي بة شًاضة كوض
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ططُطرتيّ فاكتةضي ٓةضِةشة،)ُةبوُي ثالُي تايبةت غةباضةت بة ضوُيةتي ثةضةثيَساُي ٓةهي كاض  هة شاضة 

كة بو ضاكػاظي و  اغتياْ بة زةغت ٓيَِابةضظتطيّ ئ  ٠.٠٨١و وةظُي ُػيب    ١غِووضيةكاْ( هة ضيعبةُسي بة شًاضة 

طوَضاُلاضي ثيويػيت بة زووازاضوْ  و زياضي كةضزُي غرتاتيجي جوَضاوجوَضي طةوضة و ُويَة بة ًةبةغيت كةَ كطزْ و هة ُاو 

 بطزُي كةَ و كوضتيةكاْ و ضاضةغةضكطزُي ظاُػيت ٓةضِةشةكاْ هة ضيَطةي خايَ و فاكتةضة بةٓيَع و ٓةي كاْ.

ثيويػتة بو زاُاُي بِاغةيةكي ثتةو هة جوَضاوجوَضي ثةيوةُسي بةٓيَع ُيَواْ ُاوضة غِووضيةكاْ  هة اليةْ  هة كوتايي

زاُةضاُي ُاوضةكة جوَضاوجوَضي فاكتةضةكاْ هة بوواضةكاُي ئابوضي، كوًةاليةتي و كوتوضي، شيِطةي و ئاغايض و ثالْ

 ئاغيت باظضطاُي خرياتط زابِطيَت. ضاًياضي ططيِطي ثي بسضيت تا كو ٓةُطاوةكاُي بةضظبووُي

 

 ًاتطيػي زياضي كطزُي غرتاتيَجي طةوضةكاْ بة ًةبةغيت ثةضِةثيَساُي ثةيوةُسي ُيَواْ زاُيصتواُي ُاوضة غِووضيةكاْ

 ٓةضِةشةكاْ كآْةهة 

 

 

 

 

 

Oکیرِزاری دِگو  ريایّپاڵپطخی نّ سّ =١ 

Oپێذاَی بازاڕِ رِدروسج کردٌ و پّ =٢

ْێسکردَی سخی بّبّسُوور بّ يّ کاَیبچوکّ

 کاٌئابووری الدییّ

Oنێک کۆَفراَس و دیذار سازداَی کويّ =٢

جي كونی  سێر نّ ريّی گّث بّ َاوچّبارِسّ

 ایتحیتكاٌظزياٌ و زاَسخت يرو

Oرگی داٌ و رێسنێُاٌ نّ جم و بّگریُگی =٠

راَی رياَبٌّ فّکوردی بّ پۆضیُی نّ الیّ

 رێىسُووری ّْ

Oالٌ نّ َاوچّ زراَذَی پارکی  ئاژِدايّ=٠

 کاٌریّوسُو

Tث بّ بارِث سّبوَی پالَی حایبَّّ =٠

 ةنی کار نّ ضارپێذاَی ّْرِحی پّچۆَیّ

 کاٌسُووریّ

Tبوَی ئايێری جۆراوجۆری َّ =٢

 رێىری ّْوئاسایص نّ سُو

Tی روژ بّ دووای وِرزکردَّبّ=٢

 وِرخی کارحی ياَّرۆژی َّ

Tبوٌ و کۆٌ بوَی داحا سَّّ =٠-

 کاٌرژيێریّ

Tرپّيی داَێطخواٌ و بّو حر خّکّ=٠-

ث بّ پاک و خاوێُی َاوچّ ةباررساٌ سّ

 ث نّ ضاری خاَقیٍکاٌ بّ حایبّریّوسُو

 (STئػرتاتيجي جوَضاوجوَض) (SOئػرتاتيجي ضكابةضي و ٓيَطِةط بةض)  خاهةبةٓيَعةكاْ

Sنی کاردروسخبوَی ّْ =٠ 

Sپێذاَی جۆراوجۆری بازرگاَیرِپّ =٢ 
Sری بۆ وضی فراواَی سُوبوَی ْاوبّّْ =٢

 ی ئازادی بازرگاَیدروسج کردَی َاوجّ
Sکاٌریّوسُویی َاوچّوِحّضی َّْاوبّ =٠ 

Sضی کی زور نّ ْاوبّودایّبوَی يّّْ=٠

 روسُو

ري راوجو  ذاَي جو  پی  پترةفراواٌ كردٌ و 

الیتٌ زاَكوي گتريیاٌ  حویسیُتوة و پروزة نت

ر و  و وستبارةث بت َاساَذَي سُو

ري ْتني كار نت بازارة بچوكتكاَي راوجو  جو  

 روسُو

دايتزراَذَي بتضي بتریوةبترایتحي و  

جتكاَي زاَكوي گتريیاٌ بت بازرگاَي نت كونی  

َذاَاٌ نت بوواري پالدايتزراَذَي بتضي 

حایبتث و جوگرافیا نت كونیجتكاَي 

زاَكوي گتريیاٌ بت يتبتسخي َاساَذَي 

هي زاَسخي بت جوراوجوري يودی

خویُذكاراٌ و پانپطخیاٌ نت ئتَجايذاَي 

 پروزة و حویسیُتوة

داَي دیاري كردٌ كاحي حایبتث و ئتَجاو
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يتبتسخي ئاساَكاري بو دروسج كردَي 

 َاوچتي ئازادي بازرگاَی

ت الیتٌ حكويتحي فتريي و یاسایي كتردَي ن

ُي جم و بترگي كوردي نت الیتٌ پوضی  ى ْتری  

ر بت يتبتسخي وفترياَبتراَي سُو

بترزَتواَذَي ْتسخي َتحتوایتحي نت َاوچت 

 ریتكاٌوسُو

 

پروستي سترزيیري و كوكردَي 

جوراوجوري دیخاكاَي َاوچت سُوریتكاٌ 

وةكو ْتنًتحي چاكسازي نت الیتٌ 

 ريیاٌزاَكوي گت

دروسج كردَي َاوجتي ئازادي 

ردَي بازرگاَي و ْاوردة ك

جوراوجوري ئايیري كوحُروني ئاسایص 

 نت ووالحي ئیراٌ

سانت بو   ٠داَاَي يودةیتكي بو ًَوَت

وري كارحي ياَتوة  نت الیتٌ گَرخي َت

 حكويتث

 كةَ و كوَضتيةكاْ
ئػرتاتيجي بريكةضزُةوةي زووجاضة و 

 (WOبةزووازاضوْ)
 (WTئػرتاتيجي بةضططِي)

Wیّرونی کار نّ ضارِ سُوبوَی َّّْ =٠-

 کاٌ
Wحایبّی ئاسخی بێکاری بّوِرز بوَّبّ =٢-

 کاٌریّونّ َاوچّ سُو ٢٤٠٢ث دووای 

Wرِ کی نّ گوزاری دِريایّبوَی سَّّ =٢

 کاٌوریّوَاوچّ سُ

Wکاٌ نّ ریّونّ بیر کردَی الدیّ سُو =٠

 کاٌحٌّ حکويّالیّ

Wداَیطخواَی  رپرساٌ و يی بّو حر خّکّ=٠

 ٌ بو پاک و خاوێُی ژیُگّکاریّوَاوچّ سُو

 

ُي خسيتث ري ضوی  راوجو  دروسج كردَي جو  

م و ی  م و يوحی  ْوح:زاریت َاوةَذیتكاٌ وةكوگو

ر و ونت سُوپاركي ئازةالٌ بخاَت وكافخریا و كخی  

بت يتبتسخي    وریتكاٌوة سُو ضار الدي  

 فراواَي ْتني كار

ئاساَكاري بو ستريایتدارٌ و خاوةٌ پطخی و نپا

اٌ بو دروسج كردَي جوراوجوري كًپاَیاك

ْتني كار نت بترزةوةَذي دةرجوواَي 

 زاَكوكاَي َاوجت سُوریتكاٌ

ك و پادايتزراَذَي جوراوجوري ریكخراوي 

خاویُي زیُگت بت بترَايت ي فراواٌ 

دیاري كردَي روزي جًعت بو كوكردَي :وةكو

زبم نت زیُگت بت حایبتث بت ْاوكاري 

 خویُذكاراَي زاَكوي گتريیاٌ

 سازداَي جوراوجوري ریكخراوي پاک

و خاویُي زیُگت  نت زاَكوي گتريیاٌ بت 

يتبتسخي َاساَذٌ و پانپطخي حكويج بت 

ُي پاك و خاوی  و كردَي كهخوري پخت

ریتكاٌ و بت حایبتث ضاري وَاوچت سُو

 خاَقیٍ

رةخساَذَي زیرخاٌ بو بتضذاري كردَي 

ریتكاٌ نت پروزة وداَیطخواَي َاوچت سُو

اٌ بت پانپطخی حکويتث و چاكسازیتك

ْاَذاَي خاوةٌ  زاَكوي گتريیاٌ

كتكاَي داَیطخوي َاوچت ستريایت بچو

ریتكاٌ بو دروسخي كتردَي ضویُت وسُو

گوزاریتكاٌ نت َاوةَذیت خسيتث 

 تكاٌ بت يتبتسخي فراواَي ْتني كارالدی  

 (٢)،٧١٠٢غةضضاوة:تويصةض،

 

 

 

 

 

 



 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاضي ظاُلؤي طةضًياْ

219 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 ثةضاويَعةكاْ

ضيةكاْ : و( شيلطزُةوةى كوًةهَِاغى ئابوضى باظاضة ٓاوبةشة غِور١٣٨٨امساعيى ظازة  و عبسزوالثوض،) ،خاهس سى،يغع ،عوى اغغط( ١

-١٣٣الثةضة  ٤٥شًاضة  ،،كوًةاليةتى يةكاْةطؤظاضى ظاُػت ،ةشت و ثرياْ شٔطزضى غةضووةكاُى غِواباظاضة زياضى كط :وضةى زياضى كطاواُ

٥٣ . 

٢)  Phanga phanga , lement (2007) Integrationg ruraldevelopment and iemport trade , 

government of malawill ,minister of industry and private sector development,24 .  

٣)  Chandoe vwwit, worawan , y,ngyuthchala mwong and srawoothpaitoonpong (2004) , 

Thilands,eross border economy , a case study of sa kaeoandchiangrai ) Thailand 

development resouree institate,51.  

كؤًةالَيةتى و  –، بةضاوضزى كاضيطةضيةكاُى ئابووضى ، ضوغتٌى عوى ضظاو قكاضى  ،، ز.ضظاُوض حمٌسى، مسةية، عاشطىئٌاَ عوى،  (٤

ُاوضة غِووضيةكاْ ) منوُةى ٓةهَبصاضزة ، باظاضِة بضوكةكاُى ئاغايصى زاًةظضاُسُى باظاضِة بضووكة غِووضيةكاْ و ضِؤهَى هة ثةضةثيَساُى 

  .١ر ، ي  ١٣٥١ى خوضزاز ،  ١٠و  ٥غِووضى جواُطِؤ ) شيَذ غاحل ( ، كؤهيَجى ظاُػتة ًطؤفايةتيةكاْ ، ظاُلؤى آوى غِة ، 

اْ بة ًةبةغتى باشرت كطزُى ثطؤغةى و كةَ و كوضتيةكاُى ئاغايصى ثاضيَعطاى كطًاش ، كيَصةحمٌس ضووف، حيسضى فط ضظايي ، ،ُاظط( ٥

 . ١ر، ي ١٣٥٥،  ٨٥، كؤُرتؤهَى غِووض ، طؤفاضى غِووض ضاووزيَطى و

، بةضاوضزى ضِؤهَى باظاضِة بضوكةكاُى غِووض هة ئاغايض و ثةضةثيَساُى بةضزةواًى شاضة بيم زىل  ،، ًػعوزابطآيٍ ظازة ،محيس ضظا (٦

 . ١ر ، ي ١٣٥٥غِووضى ثةضويَعخاْ ، قةغطى شرييّ ، غيفيويلا ، غِووضيةكاْ ، منوُةى ٓةهَبصةضزة باظاضى 

٢ ) www.google earth 

٨)  Hafeznia,M.R.,2011,Political Geography of Cyber Space,Samt,Tehran.(in Persian), 107. 

٥ ) Mir-Heydar,D.,1991,The Foundation of Political Geography, Samt, Tehran. (in Persian), 

141. 

٠٤) ,208. Alibabaie, GR., 1990, Dictionary of International Relations, Safir, Tehran. (in 

Persian) 

٠٠ ) Glassner, M.I. and Fahrer, Ch., 2004, Political Geography, Third Edition, John Wiley and 

Sons, New York,63-65. 

١٢ ) Muir, R., 1997, Political Geography a New Introduction, Macmillan Press L td, London, 

Translated by drreh Mir-Heydar and S.R.. Safavi, National Geographical Organization 

Publication, Tehran. (in Persian), 12. 
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١٣ ) Drysdale, A. and Blake, G., 1990, The Middle East and North Africa; A Political 

Geography, Oxford Press, New York. Translated by Dorreh Mir-hedar, Samt, Tehran. (in 

Persian),16.  

كؤًةالَيةتى و  –، بةضاوضزى كاضيطةضيةكاُى ئابووضى ، ضوغتٌى عوى ضظاو قكاضى  ،، ز.ضظاُوض حمٌسى، مسةية، عاشطىئٌاَ عوى، ( ١٤

غِووضيةكاْ و ضِؤهَى هة ثةضةثيَساُى ُاوضة غِووضيةكاْ ) منوُةى ٓةهَبصاضزة ، باظاضِة بضوكةكاُى ئاغايصى زاًةظضاُسُى باظاضِة بضووكة 

 . ٥ر، ي  ١٣٥١ى خوضزاز ،  ١٠و  ٥غِووضى جواُطِؤ ) شيَذ غاحل ( ، كؤهيَجى ظاُػتة ًطؤفايةتيةكاْ ، ظاُلؤى آوى غِة ، 

ياغاكاُى ٓاوضزة و ٓةُاضزة كطزْ ، ُةشطى ُى وةظاضةتى باظضطاُى ئيَطاْ ،طزبةضِيَوةبةضايةتى طصتى ياغاي ٓاوضزة و ٓةُاضزة ك( ١٥

 . ٢٢، ي ر١٣٨٠ ،باظضطاُى

باغتاُى، شيلطزُةوةى ضِؤيَ و كاضيطةضى باظاضِة بضوكة غِووضيةكاْ ، ططوثى باظضطاُى زةضةوة ،  ،عوى ضظاو ضِاظيِى ، ابطآيٍ عوى (١٦

.٥٢ي، ر ١٣٨١ ،زُةوةى ئابووضى ، وةظاضةتى باظضطاُى ظاُياضى ئابووضى ، جيَطط ثالُساُاْ و شيلط  

١٢ ) Galibaf, M.B., Yarie Shegfti, I., and M., Ramazanzadie Lesboui, 2008, The Effects of social 

Capital on the Security of borders, Case Study; Borders of  Nosood District of Paveh 

County in Kermanshah Province, Geopolitics Quarterly, Vol. 12, No. 2, PP. 25-50. (in 

Persian),47. 

اًلاْ غِجي توغعة ظِايع ضوغتايي زض شٔطغتاْ عجب شري با ًسي غوات،  َ.، ًٔسوي، باضاُي ثػياُي، ًسبط خان ُصاز و س،يآم،( ٠٠

      .٨٢, ١٣٨٥ ,٢جموة توغعة ضوغتايي، زوضة اوي، مشاضة 
٠٠    ) Fisher, c. 1989. Curent and Recurent Challenges in  HRM, Journal of Management, 15(2), 

48.  

   .١٢ر،  ١٣٨٨ ضيعي غوات،جعوة اًوظشي ًسي بطُاًةغ. خوشعاز، ( ٢٠

  .١٥٢ًسيطيت اغرتاتصيم، تطمجة بٔطوظ قامسي، تٔطاْ، اُتصاضات ٓيات،. خ١٣٨٢ج.، ٓطيػوْ  و جاْ، ن. ( ٢١
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 ضضاوةكاْ غة

، بةضاوضزى ضِؤهَى باظاضِة بضوكةكاُى غِووض هة ئاغايض و ثةضةثيَساُى بةضزةواًى شاضة ، محيس ضظا ، بيم زىل ، ًػعوز ابطآيٍ ظازة(١

  .١ر ، ي ١٣٥٥غِووضيةكاْ ، منوُةى ٓةهَبصةضزة باظاضى غِووضى ثةضويَعخاْ ، قةغطى شرييّ ، غيفيويلا ، 

ر ، ياغاكاُى ٓاوضزة و ٓةُاضزة كطزْ ، ١٣٨٠اغاي ٓاوضزة و ٓةُاضزة كطزُى وةظاضةتى باظضطاُى ئيَطاْ ، بةضِيَوةبةضايةتى طصتى ي(٢

 ُةشطى باظضطاُى .

عوى اغغط ،امساعيى ظازة ، خاهس و عبسزوالثوض، شيلطزُةوةى كوًةهَِاغى ئابوضى باظاضة ٓاوبةشة غِوضيةكاْ : ُتوضةى زياضى  ،سىيغع( ٣

 . ١٣٣-٥٣الثةضة  ،ر١٣٨٨, ٤٥طوةكاُى غِوضى غةضةشت و ثرياْ شٔط طؤظاضى ظاُػتلوًةاليةتى يةكاْ شًاضة كطاوى باظاضة زياضى ك

   .١٢ضيعي غوات، ر. جعوة اًوظشي ًسي بطُاًة ١٣٨٨خوشعاز، غ. ( ٤

ر ، ططوثى باظضطاُى ١٣٨١، ضِاظيِى ، ابطآيٍ عوى و باغتاُى ، عوى ضظا ، شيلطزُةوةى ضِؤيَ و كاضيطةضى باظاضِة بضوكة غِووضيةكاْ (5

 زةضةوة ، ظاُياضى ئابووضى ، جيَطط ثالُساُاْ و شيلطزُةوةى ئابووضى ، وةظاضةتى باظضطاُى .

،كيَصةو كةَ و كوضتيةكاُى ئاغايصى ثاضيَعطاى كطًاشاْ بة ًةبةغتى باشرت كطزُى ثطؤغةى ، ُاظط ، حيسضى فط ، حمٌس ضووفضظايي (٦

 .١، ي ٨٥ر ،  ١٣٥٥، طؤفاضى غِووض ،  ضاووزيَطى و كؤُرتؤهَى غِووض

كؤًةالَيةتى و  –، بةضاوضزى كاضيطةضيةكاُى ئابووضى ى ، ز.ضظا وة ضوغتٌى ، عوى ضظاعاشطى ، ئٌاَ عوى ، ُوض حمٌسى ، مسةية ، قكاض(٢

ةهَبصاضزة ، باظاضِة بضوكةكاُى ئاغايصى زاًةظضاُسُى باظاضِة بضووكة غِووضيةكاْ و ضِؤهَى هة ثةضةثيَساُى ُاوضة غِووضيةكاْ ) منوُةى ٓ

ٓطيػوْ،  (٩. ١ر ، ي  ١٣٥١ى خوضزاز ،  ١٠و ٥غِووضى جواُطِؤ ) شيَذ غاحل ( ، كؤهيَجى ظاُػتة ًطؤفايةتيةكاْ ، ظاُلؤى آوى غِة ، 

 .شًاضةي الثةضةكا٣١٤ًْسيطيت اغرتاتصيم، تطمجة بٔطوظ قامسي، تٔطاْ، اُتصاضات ٓيات، . ١٣٨٢ج.، و جاْ، ن. 

اًلاْ غِجي توغعة ظِايع ضوغتايي زض شٔطغتاْ عجب شري با ًسي  ١٣٨٥ًٔسوي،َ.، باضاُي ثػياُي، و ًسبط خان ُصاز، و يآم، س.(  ٨

   .٢٥-١٠٥, ٢غوات، جموة توغعة ضوغتايي، زوضة اوي، مشاضة 

 .    شًاضةي الثةضةكا٣١٤ْ، ًسيطيت اغرتاتصيم، تطمجة بٔطوظ قامسي، تٔطاْ، اُتصاضات ٓيات. ١٣٨٢(ٓطيػوْ، ج.، و جاْ، ن. 9

٠٤) Alibabaie, GR., 1990, Dictionary of International Relations, Safir, Tehran. (in Persian) 

٠٠)Chandoe vwwit, worawan , y,ngyuthchala mwong and srawoothpaitoonpong (2004) , 

Thilands,eross border economy , a case study of sa kaeoandchiangrai ) Thailand 

development resouree institate.  

٠٢) Drysdale, A. and Blake, G., 1990, The Middle East and North Africa; A Political 

Geography, Oxford Press, New York. Translated by Dorreh Mir-hedar, Samt, Tehran. (in 

Persian) 
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