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 مشهد شهر گردشگران و زائران تيامن يارتقا يراهبردها شيو آما يزيربرنامه

 (ANP-SWOT)ريزي استراتژيک و تحليل شبکه هاي برنامهبا تلفيق مدل
 

 *3رضا صمدي ،2، محمد اجزاء شکوهی1مارحيم رهنمحمد
  31/6/21 ؛ تاریخ پذیرش:31/33/29 تاریخ دریافت:

 ریزي شهري دانشيار جغرافيا و برنامه9ریزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد، دانشيار جغرافيا و برنامه3 

 هد ریزي شهري دانشگاه فردوسي مشدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه1دانشگاه فردوسي مشهد، 

 1ده يچک
سععاد   .است انساني جوامع توسعه سازبستر ،امنيت احساس و سالم اجتماع یك يزمينهپيش امنيت

ت زائعران و گردشعگران از يعاسعت. امن آن از ناشعيا  احساسع و امنيت يبقا و حفظ گرو در اجتماعیك 

 يزیعرش و برنامعهیاآم ،هدف این پژوهشد. شويت مطرح مياست كه در بحث امن یيهان مقولهیترمهم

 يزیعربرنامعه يهعاق معد يعمشعهد بعا ت فشعهر در كالنت زائران و گردشگران يامن يارتقا يراهبردها

بعا اهعداف  ينييتب -توصيفي ،ن پژوهشیاروش تحقيق  .است ANP-SWOT ل شبکهيك و تح یاستراتژ

اسعتفاده  دلفعي روش از SWOT يدن به عوامل چهارگانعهيرس برايدر ابتدا  اي است.توسعه -كاربردي

ن یتعرمهعمتعا  ندشعد انتخعا  ،بودند خبره زمينه این در كه يكارشناساننفر از  سيگونه كه نیبد، هشد

سپس بعراي . كنند يآورجمع رات زائران و گردشگران يد در امنیو تهد نقاط قو ، ضعف، فرصتعوامل 

بعه ارزیعابي و  (ANP) ح يعل شعبکهمد  تسوا ، با استفاده از  فنهاي حاصل از بندي استراتژياولویت

 ANPمعد   بعاها نتایج حاصل از تجزیه و تح يلهاي حاص ه پرداخته شده است. بندي استراتژياولویت

ت زائران و گردشعگران يامن يارتقا ه دريراهبرد اول سه، ST1 و 1SO، 2SO راهبردهاي دهد كهنشان مي

ت زوار در منعاقق اقعراف يعامن يکپارچعهیت یریمد براي يزیر، برنامه2SO رد. راهبعاست شناخته شده

 يفيو ك يكم توسعه براي( يمشاركت ريغ و ي)مشاركتي گذارهیسرما يهابسته هيته 1SO راهبرد و حرم

، 1STراهبعرد ن يهمچنع. اسعتهاي تهعاجمي مربعوط بعه اسعتراتژيدو  هر كهاست زائران  يمراكز اقامت

 يكالبعد هعايقرحع یشعبرد سعريدر جهت پ يمدن يو نهادها يصبخش خصو گذارانسرمایهت از یحما

 در .است رقابتي هاياستراتژي به مربوط راهبرد این كه رامون حرم بودهيپ يمربوط به قرح بافت نوساز

 يت او  و اسعتراتژیعاولو يدارا ياسعتراتژ عنوانبعه 2933129 ازيتبا كسب ام يتهاجم يت، استراتژینها
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ت زائعران و يعامن در جهعت ارتقعايدوم  ياسعتراتژ عنوانبعه ازيعامت 2991296 كسعببعا  كارانهمحافظه

  .اندشدهانتخا  گردشگران 

 

 .شهر مشهد، كالنANP و SWOTت زائران و گردشگران، مد  يامن، ياستراتژ :واژگان کليدي

 

 و بيان مسأله مقدمه
با بحران  يو اجتماع ي  فردت، اعماياست. بدون عنصر امن يبشر يازهاين نیتراز مهم يکینت يام

 يفضاها يبهبود كاربر براي يطيت محيش امنیافزا (.8: 3132 ،همکارانو  ي)افتخار شوديمواجه م

 يو قراح يتیری، مديع وم اجتماع نهيشرفته در زمياست كه جوامع پ یيکردهاین رویتراز مهم يشهر

 يا  و زندگيح يشرط الزم برا واقع در(. 93: 3182، يفر و انصاري)الماس ط، بدان توجه دارنديمح

زان تعامال  و مناسبا  يداشته باشند، م يباالتر يمنیب ایت است و هرچه شهرها ضري، امنيشهر

تر باشد، شهرها كم يمنیب ایتر خواهد بود و بالعکس هرچه ضرشيب يو اقتصاد ي، فرهنگياجتماع

ب يآس يفياز نظر ك ،افتهیمبادال  كاهش  سطح مراودا  و ،رعب و وحشت قرار گرفته يافراد در فضا

  (.31: 3182، ايدنی)نو دننيبيم

سعت و يدر قعرن بت زائران و گردشگران است. يامناست، ت مهم يكه در بحث امن ياز موضوعات يکی

ش آزاد گردد و ثروتش افزون يش از پيكه وقت انسان ب شودميموجب  يشرفت فناوريکم گسترش و پی

د یعسعتم را بايدوم قعرن ب معهيدر واقعع ن كند.صرف اوقا  فراغت خود  يترشيان بزمدر نتيجه شود و 

نام نهاد. پس باید ایعن واقعيعت را پعذیرفت كعه گردشعگري سعرعتي شعگرف و  يعصر صنعت گردشگر

ه جميع جهعا  بایعد بعا نظعري ببه همين جهت و با توجه  .انتظار در زندگي جوامع دارد دور ازتأثيري 

 تعالش شعود )محالتعي، گسعترش آن بعرايریزي درسعت یتي عالمانه، آگاهانه و برنامهمد  و مدیرب ند

هاي انسان پس از كشاورزي، صعنعت و بخش چهارم فعاليتهاي گردشگري، امروزه فعاليت (.63: 3182

ميالدي سودآورترین صعنعت  9292كنند در سا  بيني ميشود و كارشناسان پيشخدما  محسو  مي

 ،3س ترنعریيل است كعه لعوين دليد به همیشا .نامندميي كه آن را صادرا  نامریوري قه ، بشودجهان 

روسعت و معتقعد داند كه جهان سوم بعا آن روبهيم ين صنعتیتردهيچين و پیتربخشديرا ام يگردشگر

اهميعت (. 3: 3183، 9يع درآمدزا دارد )لیگر صناید ينيجانش يرا برا توانایين یترشيب ياست گردشگر

الم  عي سعبب شعده اسعت كعه مجمعع عمعومي ير و سفر و جهانگردي در تعالي فرهنگي و تفاهم بينس

مهر( هر سا  را روز جهانگردي اعالم كند )دخي عي كهنمعویي،  1سپتامبر ) 92سازمان م ل متحد، روز 
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د در يعاسعت كعه قعرآن مج يبعه حعد يگاه گردشعگری، جاآمدهشيپ يها(. گذشته از ضرور 3: 3181

ده  ي)محمعد دعو  كرده است يگردعتياحت و قبير و سين موضوع مهم سیانسان را به ا ه،یآ چندین

   (.3 :3183، يآباديچشمه و زنگ

 يداركنندگانید، يمذهبگردشگران . است يمذهب ي، گردشگريگردشگرمهم  يهاشاخهاز  يکی

 ...و يمذهب يهاتيفعال ،يمذهب -ينیدامامان و رهبران  ،امبرانيپقبور  ار یزكه در مراسم و  هستند

ن نوع یا (.Santos, 2004: 5-8) كننديم دنیدهم  يگردشگر يهاگر مکانید ازز ين و ندیجويمشركت 

ك مذهب یروان يشود هزاران نفر از پيم سببهر م ت است و  يبرگرفته از اعتقادا  مذهب يگردشگر

شده است،  ين حركتيباعث چن ياعتقادا  مذهب چوند و كننخود حركت  يهاارتگاهیبه سمت ز

ر یو مراسم و شعا يارتیز يها، مکانين نوع از گردشگریدر ا را در بردارد. ين خسارا  فرهنگیتركم

  (. 32: 3183، كاظمي) رديگينظر گردشگران قرار م مد يمذهب

ر كاهش عدم تععاد  در ابععاد مخت عف د براياست كه  یيفضا يزیراز برنامه يکی ،شیمطالعا  آما

(. 63: 3129 ،يكنعد )سع طانيت معی، وضع موجعود را بعه سعمت مط عو  هعداياو منطقه يسطوح م 

مجموععه اهعداف،  كعه يعیعدار فضایعپا هعتحقعق توسعع بعراياسعت  ياش شهر، برنامهیآما يزیربرنامه

 يطعيحمستی، زي، فرهنگي، اجتماعيشهر را در ابعاد اقتصاد یياجرا يهاا و برنامهعها، راهبردهاستيس

ت زائعران و يعت موضعوع امنيعل اهميعدل(. بعه32: 3122 ،يرد )رهنمعا و آقاجعانيعگيدر بر م يو كالبد

ش یاز اهعداف مهعم در قعرح آمعا يکعیخصوص شهر مشعهد، و به ياستان خراسان رضو گردشگران در

 كعه يل حضور گردشگران و زائران فراوانعين به دليهمچن است؛ يتيامن مالحظا بحث  يخراسان رضو

 يعیعاند و راهبردهان استان اختصاص دادهیا يرا به بحث گردشگر يافصل جداگانه ،ندیآين شهر میبه ا

 مقعدس شعهرانعد. خصوص شعهر مشعهد ارائعه دادهدر استعان و به يرعگردشگ يتوسعه براي ارتقعايرا 

 شعهر هعمرو ایعن اسعت. از جهعان انيعيشع احترام مورد ع()امام رضا يبارگاه م کوت وجود ليدلبه مشهد

 يارتیعز يشعهر ،اسعت يرضعو مطهعر مرقد ار یز كه آن يهجاذب نیترمهم خاقر به هم و است يمذهب

بعا  يو همجعوار یيايعت جغرافيعموقع از نظعرچعه  ،رانیعشعهر ان كالنيدوم عنوانبهن شهر یباشد. ايم

 يگعاه خاصعیجا ،رانیعا يشعهرها مياندر  )ع(رضا امامحضور حرم مطهر  از نظرو چه  يخارج يكشورها

این شعهر  (.333: 3183 )رهنما، جهان ساخته است يارتین شهر زين شهر را دومیكه ا يابه گونه دارد،

در سعطح  ،سعت فعراوانیزائر و تور داشتنو  ي، تجاري، ارتباقي، مذهبيل نقش و عم کرد فرهنگيبه دل

 (.  98: 3183، یيو سقا يشود )مافيشناخته م يو فرام  يم 

ه وجود خاص خود ب يهايژگیبا و يمحالت ،يزوار و گردشگران در اقراف حرم مطهر رضوتمركز 

رفاه  برايمخت ف  يهاسازمان ق بد كهمي متفاو  و متعاقب آن يازهاين آورده است كه بدون شك

 ت زائران وين و حفظ امنيم، تأازهاين نیاز ا يکی. هاي متفاوتي داشته باشندریزيبرنامه ،حا  زائران
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، حدود شش برابر يت شهريت زائر و گردشگر به جمعيكه نسبت جمعنی. با توجه به ااستگردشگران 

ن و ین مقاله تدوی. هدف اتري شودتوجه بيشن شهر یت زائران و گردشگران در ايبه امن است، باید

 يهاق مد يكه با ت فت زائران و گردشگران شهر مشهد است يامن ارتقاي يراهبردها يبندتیاولو

 نظرن پژوهش مورد یاست. بنابرا شدهحاصل  (ANP-SWOT)ل شبکه يك و تح یاستراتژ يزیربرنامه

ت زائران و يامن براي ارتقاين راهبردها یترباشد كه مهم سؤا ن یبه ا يابیمتضمن دست توانديم

 ؟ چيستگردشگران شهر مشهد 

 

 :زير استق به شرح يتحق یاالت اصلن سؤيبنابرا

ت زائران و گردشگران شهر مشهد يد در امنینقاط قو ، ضعف، فرصت و تهد كه يعوام ن یترمهم -

 ؟، كدامنداست

چهارگانه بر اساس نقاط ت زائران و گردشگران شهر مشهد يامن ينهيها در زمين استراتژیترمهم -

swot  كدامند؟ 

چگونه ك یاستراتژ يزیربرنامه يهامد با استفاده از ت زائران و گردشگران شهر مشهد يامن تيوضع -

 ؟است

 

 ينظر یمبانو  ها، ديدگاهميمفاه

 :3183)خ ي ي،  ها استگيري بهينه از فرصتط به رهایي نسبي از تهدید و بهرهبرقراري امنيت منو

هاي مشروع و قانوني به معناي فراغت از هر گونه تهدید و تعرض به حقوق و آزادي (. امنيت338

افراد جامعه در  ياز اساسين ،تيامنتوان گفت به این ترتيب مي (.9 :3181)كارگر،  شهروندان است

له در ن مسأیت اي. امروزه نقش و اهماست يو فرهنگ ي، اجتماعيارتباط متقابل با عوامل اقتصاد

ن يهمچندانند. يم يااز هرگونه توسعهينشيه است كه آن را بستر و پیتا بدان پا ياشرفت هر جامعهيپ

ح و گذراندن اوقا  یتفر يرا برا یيكشورها ،در جهان نشان داده است كه گردشگران يرآمار گردشگ

باشد. در نيم قرن اخير گردشگري از یك فعاليت مح ي و  داشته تيكنند كه امنيفراغت انتخا  م

گردشگري یك  ،اي تأثيرگذار در اقتصاد جهاني تبدیل شده است. در نگاه او همرزي به پدیددرون

ها، آثار باستاني و مناظر قبيعي است. از قرفي شهرها يت فرهنگي است كه سر و كار آن با تمدنفعال

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را فراهم وسيعي از فعاليت يدامنه ،كاال و خدما  متنوع يبا ارائه

 يفراغتي، زمينه امکانا  پذیرایي و هاي خدماتي مانندفعاليت يشهرها با ارائههمچنين  .آورندمي

 يدر شهرها يت گردشگري(. اهمTimothy, 2005: 5دهند )ميگسترش گردشگري را  يتوسعه
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و  يستیجدید تور يهاها و جاذبهجاد زیرساختیاست كه شهرداران در ا يشرفته به حديپ يكشورها

 (. 363: 3183 ،يناری)د كننديگر رقابت میکدیشهر خود با  يمعرف

 يبندو دسته يف، شناخت انواع گردشگریتعر ر، عالوه بيگردشگر يدر عرصه يزیربرنامه يبرا

مثا   يبرا .ستيکسان نی ياز انواع گردشگريرا تقاضا و خدما  مورد نیار مهم است؛ زيها بسآن

رون يرستوران ب يمعموالً به هتل و حت ،كننديدار اقوام و دوستان مسافر  میقصد دبه كه  يگردشگران

 يكنند، ممکن است امکاناتيكه به قصد تجار  سفر م يگردشگران يدر مقابل برا .ندارند ازياز منز  ن

نظران با توجه ن صاحبتاكنو ن اساسیبر ا داشته باشد. يادیت زياهم ي  اقامتاليهمچون هتل و تسه

را  يگرر انواع گردشیشکل ز اند.ارائه كرده ياز گردشگر يمتعدد يهايبندمخت ف، دسته يارهايبه مع

 دهد.ينشان م

 

 
 (332: 3188زاده، عقو یو  يآباددولت) خذ:مأ ،يانواع گردشگر -1 شکل

 

از  يعکی ،مراجع يعو در برخگردشگعران است  يبرگرفته از اعتقادا  مذهب يمذهب يگردشگر

 يفرهنگ يكاالها يارتقا يپدر  يمذهب يگردشگر عموماً. است يفرهنگ يگردشگر يهارشاخهیز

گر مذهب . اشوديم يفکر يسازيغنمنجر به  جهينتدر  ؛رديگيمصور   یياهدا ئييش عنوانبهمتعدد 

 هاانسانبدانيم كه  (و... هنر ،ي، معماريباستان يها)بناها و محوقه يراث فرهنگيفرهنگ و م يربنایرا ز

 يفرهنگ يدشگرگر از يبخش بزرگ كه ستين عجيب نی، بنابرااندآن را به وجود آوردهگذشته  در قرون

، شدهادی ميمفاهاز  كیحا  هر  نیا. با ميكن يبندمذهب دسته يفضادر  يگردشگر عنوانبه دیبارا 

با تقدس صفر  آغاز آن ينقطه كهاست  يمذهب ريغو  يارتیز -يمذهبحاصل درجا  مخت ف اهداف 

ختم  يرتایزسفر  كی)خالص( در  حداكثرو به تقدس  شوديمشروع  يفرهنگ يگردشگرهمانند 

 (.96: 3181 ،يزاهد)شود يم
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 (Santos, 2004: 7) خذ:مأ  ،يمذهب و گردشگر ميان یارتباط و همبستگ -2شکل

 
 قيروش تحق

همعراه بعا   SWOTل يه و تح یتجز از ،يشنهاديپ يهايت استراتژین اولوييتع براين پژوهش یدر ا

اي توسععه -كعاربرديبعا اهعداف  ينييتب -توصيفي حاضر، روش تحقيق. است شدهاستفاده  ANPمد  

 بعا آشنایي براي ابتدا در .است شده يآورجمع يدانيم و ياسناد يوهيش دو به ازين مورد يهاداده. است

عوامعل دن بعه يرسع بعراي وبهعره گرفتعه منعابع و مراجعع فعراوان  ازت زائران و گردشگران يامن مبحث

 بعراي م ياتعع و یافتعهنظعام اسعت روشعي ،يدلفع روش استفاده شعد. دلفي روش از ،SWOT چهارگانه

 گروهعي داوري كعه فعرضپعيش ایعن با است، متکي مستقل كارشناسان از تيأهي يآرا بر كه بينيپيش

آمعاري ایعن تحقيعق شعامل  يجامععه(. 361: 3182 ا،يع)حعافظ ن است معتبرتر فردي داوري به نسبت

بعوده اسعت كعه حجعم  يو گردشعگر يارتیعر زي مرتبط با امنهادهاو  هاسازمانمسئوالن و كارشناسان 

، روش ایعن در .شده اسعت انتخا  ،بودند خبره زمينه این در كه ينفر از كارشناسانسي بالغ بر  يانمونه

ت زائعران و گردشعگران يعدر امن دیعن نقاط قو ، ضعف، فرصت و تهدیترمهم كهرا  يعوام  كارشناسان

 نیتعرمهعم ،كارشناسعان بعين نظر اجماع تکرار بار چند از پس. اندكرده يآورجمع مرح ه چند در ،هبود

، بعا SWOT فنهاي حاصل از بندي استراتژي. سپس براي اولویتشدم يتنظ SWOT يارگانههعوامل چ

بنعدي ارزیعابي و اولویعتهاي حاصع ه اسعتراتژي ،Super Decision افعزاردر نعرم ANPاستفاده از مد  

 .اندشده

 

 SWOT مدل
 يبرا يا هيبه عنوان وس معموالًاست و  يريگميبان تصميابزار مهم پشت ي ازکی SWOTل يتح 

 لين تح یا (Kangas & et al., 2003: 350) شوديستم استفاده ميس يو درون يرونيب يهاطيل محيتح 
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ت یبدون محدودنيز  SWOTل يتح  این، آورد. با وجوديفراهم م يل استراتژيتشک يبرا يخوب يهیپا

 (.3122:81گران، یو د یي)رهنما نيستمراحل  يابینجش و ارزدر س

 
 ن آنييو نحوه تع SWOT سيچهارگانه ماتر يراهبردها -1جدول 

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قو  ) 

ها فرصت
(O) 

از  يبردارحداكثر(: بهره -)حداكثر SO يهاياستراتژ
 (يتهاجم يها با استفاده از نقاط قو  )استراتژفرصت

ن عيحداكثر(: از ب –)حداقل  WO يهاياستراتژ
ها اده از فرصتعاط ضعف با استفعبردن نق

 كارانه(محافظه يژع)استرات

دها یتهد

(T) 

از بروز  يريحداقل(: ج وگ –)حداكثر  ST يهاياستراتژ

 (يرقابت يدا  با استفاده از نقاط قو  )استراتژیتهد

حداقل(: كاهش  –)حداقل  WT يهاياستراتژ

 يدا  )استراتژیز از تهديبا پره نقاط ضعف

 (يتدافع

 (13:3181و )فرد آر،  (161 :3183 ،كارگل): مأخذ

 

 SWOT فنق آن با يو تلف (ANP) ياشبکهل يتحلروش 

 سا  در 3آقاي ساعتي كه است ارهيمعچند يريگميتصم يهاكيتکن از شبکه ليتح  و هیتجز ندیفرا

 ,Lee)است  كرده شنهاديپ يمراتب س س ه ليتح  ندیفرا يابر مناسب ينیگزیجا عنوانبه آن را 3226

 از مد  نیا. شوديم AHPن اصطالح سطح در یگزیجا ،ANPدر  شبکهن اصطالح یبنابرا(. 3 :2005

 س س ه است. شده ليتشک هاو خوشه عناصر ،هابخش نيب روابط عناصر، ،هاخوشه ،كنتر  مراتب س س ه

 شبکه در انفعا  فعل و نوع هر سهیمقا يبرا برندهشيپ ياريمع ،شبکه ليتح  و هیتجز مد  كنتر  مراتب

 ،ياشبکه ساختار آن در كه اره استيمعچند يريگميتصم يهافن از يکی ياشبکه يلتح  ندیفرآ ت.اس

رویکرد بازخوردي (. 91: 3122گران، یدو  بارسبك يفرج) است شده يمراتب س س ه ن ساختاريجانش

ANPارتباط ميان سطوح باالیي یا پایيني،  ،هایي جایگزین كرده كه در آنتب را با شبکهمرا، س س ه

 : Yuksel and et al, 2007) داده شودنشان تواند به آساني نميمس ط یا تبعي، مستقيم یا غيرمستقيم 

اهميت  كند، ب کهها را مشخص مياهميت جایگزین ،كه اهميت معيارهابراي نمونه عالوه بر این (.3375

  (.38 :3122)رهنمایي و دیگران،  تأثيري در اهميت معيارها داشته باشد ها نيز ممکن استجایگزین

 و ارهايمع ينسب تياهم نييتع ،يريگميتصم سطوح انيم يهايوابستگ دادن نشان براي فن نیا در

 سیرعمات كی واقع در .ودعشيم استفاده سیابر ماتر از يريگميتصم لهأمس يهانهیگز يبندتیاولو

 در را يريگميتصم سطح دو عناصر انيم يرابطه س،یماتراز  عنصر هر آن در كه است شده يبندقسمت

 (.91: 3122گران، ید)مهرگان و  دهديم نشان گيرييمتصم يلهأمسكل 

                                                             
1- Saaty 
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 یمراتبسلسله ليتحلبا  ياشبکه ليتحلتفاوت  -1شکل

 (Yuksel & Metin, 2007: 336) خذ:مأ
 

، SWOT فعن بعا هعااي، در صعور  ادغعام آنمراتبعي و شعبکه توجه بعا تفعاو  سعاختار س سع هبا 

 گيرد:شکل مي ساختارهاي زیر

 

 
 SWOT ياشبکه و یمراتب سلسله ساختار تفاوت -4 شکل

 SWOTاي ساختار شبکه( ب، SWOTمراتبی  الف( ساختار سلسله

 )Foroughi and et al., 2012: 85) :مأخذ 
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 پژوهش و قلمرو دهمحدو

دقيقه شمالي و  3درجه و  13دقيقه تا  31درجه و  11در عرض  نظر موقعيت ریاضي مشهد ازشهر 

  ،مشهد يدانشگاه جهاد)دقيقه شرقي واقع شده است  18درجه و  62دقيقه تا  1درجه و  12قو  

3182 :333) . 

: 3123)آمارنامعه مشعهد، سعتانفعر  9339983بالغ بر  3122سا   بر اساس آمار ن شهریت ايجمع

كننعد يمعسعفر  مشعهد به مس مان يكشورها ریسا و كشور سطح از زائر وني يم 91حدود  و ساالنه (92

 بعه توجعه برسعد. بعا نفعر ونيع يم 32 تعا 11 حدود به 3321 سا  افق در شوديم برآورد كه( 32 :همان)

 شعب در نفعر ونيع يم 62 بعالغ بعر مشعهد در زائران حضور روز(شبانه چهار )معاد  اقامت ن مد يانگيم

 در ت زائعر شعهر مشعهد رايعر رشعد جمعیع(. جعدو  ز313: 3188ن مشعاور فرنهعاد، ي)مهندس شوديم

 دهد:ير نشان مياخ يهاسا 
 

 زائران شهر مشهد تيجمعبه  يآمار ینگاه  -2 جدول

ير داخ یت زايجمع سا  ير خارجیت زايجمع   

3161 2311222 - 

3131 36891831 362822 

3181 91682932 936823 

3186 91292362 913381 

3183 32811123 931323 

3188 91331929 131661 

)برآورد( 3323  32222222 - 

 (6: 3182ثامن،  يسازان شرق و شهردارخذ: )شركت عمران و مسکنمأ

 

ت ير نسبت جمعی. در جدو  زن شهر استیت ايش از رشد جمعيت زائر در شهر مشهد بيجمع رشد

 .ت شهر مشهد نشان داده شده استيزائر به جمع

 
 مختلف يهادوره در شهر ساکن تيجمع به مشهد شهر زائران تعداد نسبت -1جدول 

لفهمؤ  3122 3136 3161 3182 3181 

مشهدشهر  تيجمع   31222 322636 3363222 9216131 9393136 

 33883262 31332222 2311222 3122222 11222 تعداد زائران

ن ت  ساكيزائران به جمع نسبت  399 198 696 693 393 

 (332: 3129 ،يجوشقان ي: )حجازمأخذ
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انداز بودن شهر مشهد، در چشم ياحتيس - يارتیت و زيامن ياد دو مقولهیت زيبا توجه به اهم

ن دو مقوله در نظر گرفته شده است. یا ،مشهد يت شهردارعیر با محورعن شهیا يندهیآ يشنهاديپ

 شهر مشهد عبارتند از: يندهیآ ياندازهان چشمیترمهم

 بخشدهنده و فرح، آرامشيو مذهب ياحتيس -يارتیز يشهر 

 يبر فناور يع برتر، مبتنیو صنا يبا اقتصاد خدمات 

 991: 3188 فرنهاد،( يت مناسب در كالس جهانيبا امن.) 

 

 بحث اصلی

 قيتحق يهاافتهيها و ند انجام مدليفرا

نقاط د و شم يتنظ يروش دلفاستفاده از  با Swot يعوامل چهارگانه شد انيب باال در كه قورهمان

 با توجه به راهبردها و نت گردشگران و زائرانيام ينهيدر زم تهدیدها و هافرصت ضعف، قو ،

بردن نقاط  بيناز  یا و هافرصت هدفمند از نقاط قو  و وبهينه  گيريبهره برايمناسب  كارهايراه

 با .ارائه شده است ان و گردشگران شهر مشهدزائرتر شيچه بنت هر يجهت امدر  تهدیدها وضعف 

 (ضعف و قو )نقاط  يعوامل داخ  یيشناسا به اقدام كیاستراتژ کردیرو قالب در و مد  نیا از استفاده

 .شد انزائر و گردشگران نتيام ينهيدر زمها( دیتهد وها فرصت) يعوامل خارج یين شناسايو همچن

 قو  ينقطه هشت ضعف، و قو  نقاط شامل يدرون عوامل مجموع دركارشناسان  نظرا  عيتجم از

 هفت دها،یتهد و هافرصت شامل يرونيب عوامل بحث در و شد داده صيتشخ ضعف ينقطه هشت و

ر هر كدام از عوامل آمده یه است كه در جدو  زشد داده صيتشخ دیتهد نقطه یازده و فرصت ينقطه

 است.
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 ت زائران و گردشگران شهر مشهديامن بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل -4 جدول

 یدرون يطمح

 W)) هاضعف (S)ها قوت

-S1 ت زواریاكثر يبرا يل ارتباقیدر دسترس بودن وسا 

-S2 ت زوارين امنيمتأ يبرا يآستان قدس رضو يزیربرنامه 
-S3 زوار يمراكز اقامت تمركز 

-S4 يرسم يت زوار در مراكز اقامتیاقامت اكثر 

-S5 ك اقامت زواریو بازارها در نزد يوجود مراكز تجار 

-S6 س در اقراف حرميزا  كنتر  نامحسوس پ يوجود تجه 
-S7 رامون حرم مطهريبافت فرسوده پ ين قرح نوسازیتدو 

-S8 يشهردار ياز سو يگذارهیسرما يفيال  كيتسه يارائه 

-w1 در بازارها و  ينترنتیكمبود امکانا  استفاده از خدما  ا

 مراكز اقراف حرم
-w2 ر دسترس زوار د ينقل عمومول حملیكمبود وسا

 رانندگان( ياستفاده)سوء

 -w3د زواریضعف در نظار  بر مراكز اقامت و خر 

-w4 از مراكز اقامت  يانتظام يروينامط و  ن يکیزيحضور ف
 د زواریو خر

 سيارتباط با پ  يبرقرار يهاوهيان با شزائر یيآشنانا

-w5 ز افراد يخطرآم يت و رفتارهايان با موقعزائر یيآشنا

 سيقالع به پ ا براي
 كار در اقراف حرموجود افراد بزه

 -w6  يل حمل و نقل خصوصیبر وسا نداشتن نظار 

 بيرونی محيط

 (T) تهديدات (O) هافرصت

-O1 سبز يها و فضات پارکينظار  كامل بر امن 

-O2 يو تورها يشکل غالب سفر در قالب سفر خانوادگ 

 يمذهب
-O3 ن يمكشور به تأن و استا يتينگاه مثبت مسئوالن امن

 ت اقراف حرميامن

-O4 هتل  يمناسب و ساخت اماكن اقامت ياقتصاد يبازده(

 ...(و
-O5 در اقراف حرم يو مذهب يمعنو يوجود فضا 

-O6 يگردشگر يهادر قرح يگذارهیسرما يهاف پروژهیتعر 

 مشهد

-S7 يکيگسترش خدما  الکترون يهارساختیفراهم بودن ز 

 -T1نیزائرگ امور ناهماهن تیریمد 

-T2 مناقق  يکیزوار در نزد يمناقق اقامت يقرار گرفتن برخ

 افته یتر توسعهكم
-T3 اقراف حرم يط اجتماعيان با محزائر يناآشنای 

-T4 ر یت نامط و  زائران نسبت به فروشندگان و سايذهن

 صنوف بازارها

-T5 ت در اقراف حرميجمع يتراكم باال 
-T6 بسته و دور از دسترس )بافت فرسوده( يوجود فضاها 

-T7 زائران ر رسميياسکان غ 

-T8 مشهد يباال يریپذمهاجر 

-T9 متفاو  يهاوجود افراد با فرهنگ 
-T10 هيل نق یعبور و مرور نابهنجار وسا 

 
 هر تيامن براي يط وبم مخت ف يهاياستراتژ، هافرصت و دیتهد ضعف، قو ، نقاط نیا اساس بر

 دهد.يها را نشان مين استراتژیك از ایر هر یجدو  ز. آمد دست به گردشگران و زائران ترشيب چه
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 مشهد ت زائران و گردشگران شهريامن ثر برمؤ يراهبردها نيترمهم -1جدول 

 (SO)ي راهبردها

SO1- زائران يمراكز اقامت يفيو ك يتوسعه كم براي( يمشاركت ريغ و يمشاركت) يگذارهیسرما يهابسته هيته   

 -SO1ت زوار در مناقق اقراف حرميامن يکپارچهیت یریمد براي يزیربرنامه 

 (WO)ي راهبردها

WO1- ن و ...يل دوربيت از قبيل كنتر  امنیس و وسايپ  يکیزيش حضور فیافزا 

WO2- تين امنيمكمك به تأ يبرا يبخش خصوص يتيامن يهات از شركتیحما 

WO3- يکيده از خدما  الکترونبراي استفاد اقراف حرم یدن فروشندگان بازارها و مراكز خرمند كرب و ضابطهيترغ 

 (ST)ي راهبردها

ST1- يقرح بافت نوساز يكالبد يهاع قرحیشبرد سريپ براي يمدن يو نهادها يگذاران بخش خصوصهیت از سرمایحما 

 رامون حرميپ

ST2- اقامت زائران ينیگزل در مکانيتسه يبرااسکان زوار  يکپارچهی يجاد بانك اقالعاتیا 

 (WT)ي راهبردها

WT1- س و يارتباط با پ  يز و چگونگيت برانگيحساس يهاتي... به زائران در مورد موقعق بروشور ویاز قر يرساناقالع

 يتيامن ير نهادهایسا

WT2- آژانس اقراف حرم( يت واحد حمل و نقل عمومیریستم مديجاد سیا( 
 

 مراتبي پرداختهدر فرایند تح يل س س ه SWOT به جایابي عناصر SWOTماتریس پس از تکميل 

 ن شکل است.یبدآن مد  كه  شد

 

 
  شبکه ليتحل نديفرا در SWOT عناصر یابيجا -1 شکل
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دهد. را نشان مي SWOTو ارتباط دروني عوامل اص ي  هاخوشه ي ميانارتباط دوسویه ،ن مد یا

كه در سطح او   است ، انتخا  بهترین استراتژيآن كه هدف استي سطح ي چهاراین مد ، الگوی

همان نقاط قو  و ضعف، فرصت و تهدید هستند.  ،)فاكتورها(معيارها  ؛قرار دارد يمراتبساختار س س ه

هستند. سطح چهارم نيز كه با  SWOT يگانهچهارعوامل ابعاد  ،اندزیرمعيارها نيز كه نشان داده شده

وي عاس الگعشده بر اس. ماتریس ترسيمها هستندراتژيع، استنشان داده شده Alternativesعنوان 

 شکل زیر نشان داده شده است. در  Super Decisions افزاردر نرم ادشدهعی

آلترناتيو دارد.  31زیرمعيار و  93معيار،  3قور كه در شکل زیر پيداست، مد  این تحقيق، همان

 ،ST ياستراتژ به مربوط ST1 و ST2ي وهايآلترنات ،SO ياستراتژ به طمربو SO2 و SO1 يوهايآلترنات

 به مربوط WT2 و WT1 يوهايآلترنات و WO ياستراتژ به مربوط WO3 و WO1، WO2ي وهايآلترنات

 .هستند WTي استراتژ

 

 
  هاي پژوهش()یافته :مأخذ،  SWOT و ANP بيترک از حاصل يشدهميترس سيماتر -6شکل

 

وابستگي متقابل ميان  نبودنبا فرض  :سوا  عوامل تياهم يدرجه كردن مشخص يدبع يمرح ه

تشکيل  نهتا  یك، ماتریس مقایسا  زوجي عوامل اص ي با استفاده از یك مقياس SWOTعوامل اص ي 
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 تياهم يدرجه اساس بر دیتهد و فرصت ضعف، قو ، نقاط شامل سوا  عوامل مرح ه نیا در .شودمي

  .شونديم يبندوزن ،هدف به دنيرس يبرا شانريتأث و عوامل
 

 هاآن نيب یوابستگ عدم فرض با ارهايمع یزوج ساتيمقا سيماتر -6جدول

SWOT St We Op Th  
ي

گار
ساز

 نا
ان

يز
 م






St 3 6 2991 1

We 2936 3 2939 3

Op 3 8 3 3

Th 2992 3 2933 3
 

را سازگار گویند،  Aها توجه كرد. ماتریس اتریسدر انجام مقایسا  زوجي باید به سازگاري م

 استهاي مقایسا  زوجي، قابل قبو  در ماتریس 3/2 تر ازميزان ناسازگاري كم باشد، aik*akj=aij اگر

متقابل ميان عوامل اص ي از قریق بررسي تأثير هر  در این مرح ه وابستگي (.11: 3182همکاران،  )م کي و

هاي متقابل ميان شود. وابستگيهاي مقایسا  زوجي تعيين مياستفاده از ماتریس امل دیگر باعامل بر ع

  آید.دست ميههاي دروني و بيروني سازمان بپس از تجزیه و تح يل محيط ،عوامل اص ي
 

 چهارگانه  ک از عوامليبا توجه به هر  SWOT یاصل عوامل یزوج سهيمقا سيماتر -1جدول

 قو نقاط 
 We Op Th 

ي
گار

ساز
نا

 





 

We 3 2911 9
Op 1 3 1
Th 2912 2911 3

 نقاط ضعف
 St Op Th 

ي
گار

ساز
نا

 





 

St 3 2911 9
Op 1 3 1
Th 2912 2911 3

 نقاط فرصت
 St We Th 

ي
گار

ساز
نا

 



 

St 3 1 1
We 2911 3 9
Th 2911 2912 3

 نقاط تهدید
 St We Op 

ي
گار

ساز
نا

 




 

St 3 9 2912
We 291 3 2912
Op 9 9 3
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: در مراحل قبل از هاآنن يارها و روابط بير معیارها و زيها با توجه به معيت استراتژياهم درجه محاسبه

و  يوزن سیسوپر ماتر، ير وزنيغ يهاسیسوپر ماترب يها، به ترتياستراتژ يبندتیت و اولوياهم يمحاسبه

 Super Decisionsافزارنرم با یادشدهند یمراحل فرا يهي. ك شوديل و محاسبه ميود تشکس محدیسپس ماتر

و  يوزن ريغ، يوزن سیسوپر ماترج یذكر نتانداشتن با توجه به ضرور  ز ين پژوهش نیدر ارد. يگيصور  م 

 ده است.شها ارائه ياستراتژ یينها يبندتیاولو شده و تنهانها نیادي از آ محدود

 
 هااستراتژي يینها يبندتياولو -8دولج

هاخوشه ينرما  شده ازيامت استراتژي (يس حدی)ماتر يوزن نسب   اولویت 

SO1 64981/0  068818/0  2
SO2 22881/0  044220/0  6
ST1 66606/0  081609/0  0
ST2 09902/0  004964/0  5
WO1 60695/0  080060/0  8
WO2 06589/0  029162/0  6
WO3 05242/0  020616/0  4
WT1 08662/0  064520/0  9
WT2 09201/0  081002/0  1

 
اولویت شناخته  ارايدراهبرد  سه STو 1SO ،2SOراهبردهاي  ،پيداستباال گونه كه از جدو  همان

و  ت زوار در مناقق اقراف حرميکپارچه امنیت یریمد براي يزیربرنامه ،2SO و 1SO. راهبرد است شده

 يمراكز اقامت يفيو ك يكم يتوسعه براي( يمشاركت ريغ و ي)مشاركت يگذارهیسرما يهابسته يهيته

 يبخش خصوص گذارانیهسرمات از یحما، 1ST. راهبرد استهاي تهاجمي مربوط به استراتژيزائران كه 

رامون حرم بوده يپ يمربوط به قرح بافت نوساز يكالبد يهاقرحع یشبرد سريپ براي يمدن يو نهادها

ها با خروجي گرافيکي نهبندي نهایي گزی. اولویتاستهاي رقابتي مربوط به استراتژي این راهبرد نيز كه

 در ذیل نشان داده شده است.  Super Decisionsافزارنرم
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 Super Decisions افزارنرم یکيگراف یخروج قيطر از هانهيگز يینها يبندتياولو -1شکل

 

 ST1 يهانهی، گزيتهاجم يمربوط به استراتژ SO2و   SO1يهانهیشد، گز فتهگكه قبالً  قورهمان

ه و عكارانعمحافظعه يژعوط به استراتعمربWO2 و   WO1ياعهنهی، گزيرقابت يمربوط به استراتژ ST2 و

شعده، نرمعا  ياعازهعي. بر اسعاس امتاست يعتدافع يمربوط به استراتژWT3 و  WT1  ،WT2يهانهیگز

 يمربعوط بعه اسععتراتژ يهععانعهیگز ،2931238 در مجمعوع يتععدافع يبععوط بعه اسعتراتژمر يهعانعهیگز

 و 2993611 در مجمعوع يرقعابت يمربعوط بعه اسعتراتژ يهانهیگز ،2991296 كارانه در مجموعمحافظه

 يازهعاياند. بر اساس امتاز كسب كردهيامت 2933129 مجموع در يتهاجم يمربوط به استراتژ يهانهیگز

 درد یعاز بايعامت نیتعرشيببعا كسعب  يتهاجم ياستراتژ ،يت فع يگفت كه در وضع توانيم شدهكسب

  رد.يگ قرار و توجه تیاولو
 

 
  يهايمربوط به استراتژ شده کسب يینهااز ينمودار امت -8شکل 

 ت زائران و گردشگران شهر مشهديامن

هااستراتژي             نمودار                      
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ك يه عوام ي كه در مد  اوليه،  يمقایسه باآورد كه این امکان را فراهم مي ANP فناستفاده از 

، از آنجا شده یادد. در تحقيق كربندي ها را رتبهبتوان تمامي خوشه ،ها ارتباط برقرار شده استميان آن

توان این عوامل را نسبت به همدیگر ميرو از این ،هستند SWOTكه معيارها و زیرمعيارها همان عوامل 

. همچنين فراهم آید SWOTیك از عوامل چهارگانه تح يل بندي كرد تا اولویت هر مقایسه و رتبه

معيارها نيز در ارتباط با معيار اص ي و بندي كرد تا اولویت زیرنيز رتبهمعيارهاي هر معيار را توان زیرمي

 نشان داده شده است. جدو  زیربندي معيارهاي پژوهش حاضر، در اهداف حاصل شود. رتبه
 

 ANPی در مدل اصل ياارهيمع يبندتياولو -3 جدول

SWOT هاخوشه ياز نرما  شدهيامت (يس حدی)ماتر يوزن نسب   اولویت 

39222/2 فرصت  313132/2  3

92363/2 قو   221993/2  9

دیتهد  33989/2  216261/2  3

33363/2 ضعف  211818/2  1

 

، هدت زائران و گردشگران شهر مشيامنفرصت و تهدید  ،ضعف ،اي نقاط قو در تح يل شبکه

  او  قرار گرفته است. يدر رتبه ،ها هستنداولویت دوم كه همان قو  برابر دوحدود  ها با ارزشيفرصت

بندي این زیرمعيارها كه رتبه دارندزیرمعيارهایي  یكنيز هر  SWOTتح يل  يگانهعوامل چهار

بندي د. رتبهكنها كمك برداري یا حذف و اجتنا  از آناستفاده و بهرهبراي ریزي تواند به برنامهمي

 نشان داده شده است. زیرزیرمعيارها به ترتيب اهميت معيارهایشان در جداو  

 
 ANPدر مدل  قوت نقاط يبندرتبه -10جدول

هاخوشه از نرما  شدهيامت قو  (يس حدی)ماتر يوزن نسب   اولویت 

S1 38226/2  238691/2  1

S2 99123/2  293211/2  9

S3 96911/2  291392/2  3

S4 22313/2  228219/2  1

S5 21212/2  221831/2  8

S6 23322/2  223328/2  3

S7 21131/2  221363/2  6

S8 22116/2  222112/2  3
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 ANPدر مدل  هافرصت يبندرتبه -11 جدول

هاخوشه ياز نرما  شدهيامت فرصت (يس حدی)ماتر يوزن نسب   اولویت 

O1 32823/2  261331/2  6

O2 91622/2  166332/2  3

O3 31198/2  292633/2  9

O4 28383/2  239323/2  1

O5 21813/2  222213/2  3

O6 23196/2  226333/2  1

O7 21811/2  221236/2  3

 
 ANPدر مدل  هاضعف يبندرتبه -12جدول

هاي خوشهاز نرما  شدهيامت ضعف (يس حدی)ماتر يوزن نسب   اولویت 

W1 92631/2  223931/2  9

W2 93963/2  223236/2  3

W3 38213/2  221636/2  3

W4 38331/2  221831/2  1

W5 29223/2  222633/2  1

 
 ANPدر مدل  دهايتهد يبندرتبه -11جدول

دیتهد هاخوشه ياز نرما  شدهيامت  (يس حدی)ماتر يوزن نسب   اولویت 

T1 93932/2  221193/2  3

T2 31223/2  223381/2  1

T3 21181/2  222363/2  33

T4 39631/2  223392/2  3

T5 31912/2  229282/2  9

T6 23923/2  222288/2  1

T7 21822/2  222321/2  6

T8 21931/2  222332/2  3

T9 23888/2  222632/2  8

T10 23386/2  222616/2  2

T11 21189/2  222323/2  32

 پژوهش(  هايیافتهمأخذ: )
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 يريگجهيو نت يبندجمع

 زندگي محل و شهر شرایط درباره قضاو  به توانمي آن اساس بر كه استي مهم موارد از امنيت

روابط و  يهاهیامن بر پا يك جامعهی يضرور  قراح ،ش از همهيب هامروز .پرداخت جامعه افراد

 شود. شهر مشهدي... احساس مها، منافع و مصالح وتيها، واقعآ دهیها و ار ارزشيمناسبا  سازگار نظ

كه  استجذ  گردشگران و زائران  نهيمهم كشور در زم ياز شهرها ،حرم مطهر رضوي ل وجوديدلبه

از  يکیت گردشگران و زائران ين امنيمشوند. تأين شهر میها زائر و گردشگر وارد اوني يساالنه م

 . كوشنديهر چه بهتر آن م يبرقرار براين شهر یاست كه مسئوالن ا ين موضوعاتیترمهم

ت يامن ي هستيم كه باعث ارتقايیراهبردها يبندتین و اولویتدو يق در پين تحقیدر ابنابراین 

آماري این تحقيق شامل مسئوالن و  يجامعه .شوديشهر مشهد مزائران و گردشگران در كالن

بالغ بر  يابوده است كه حجم نمونه يو گردشگر يارتیي مرتبط با امر زنهادهاو  هاسازمانكارشناسان 

 كه را يعوام  اند. این كارشناسانهشد انتخا  ،بودند خبره زمينه این در كه يكارشناسان نفر از سي

به و  كردند يآورجمع است،ت زائران و گردشگران يد در امنین نقاط قو ، ضعف، فرصت و تهدیترمهم

كه همان  SWOT تمام نقاط چهارگانهسپس از داده شد. يامت هاشاخصر یزو  هاشاخص یك ازهر 

 يوابستگ يلهل حل مسأيبه دل .ه استدش Super Decision افزاروارد نرم است،ارها يمعریارها و زيمع

ن یت استفاده از ایمز استفاده شده است. ANPروش از  AHP روش يبه جا ،ارهايمعریارها و زين معيب

 يهاسهیمقا بر يمبتن ينسب يريگاندازه اسيمق ،ياشبکه ليتح  و هیتجز ندیفرادر ن است كه یروش ا

 لهمسأ به را يمراتبس س ه كامالً  ساختار ،يمراتب س س ه ليتح  ندیفرا مانند ، امارديگيم كار به را يزوج

 يسازمد  بازخورد، با توأم يستميس دگاهید يريكارگبه با را يريگميتصم موضوع ب که ،كندينم ليتحم

 .كنديم

پژوهش با هم دارند و ضرور   يهاشاخصر یزو  هاخصشا كه يايوابستگن پژوهش به خاقر یادر 

است. شده  توجه ،دهديمارائه  ياشبکهل يتح مد   كه اييبندرتبهبه  ،ن موضوعیابه  يستميسد ید

در  ANPسوا ، با استفاده از مد   فنهاي حاصل از بندي استراتژيت با توجه به اولویتیدر نها

، 1ST و 2SOو  1SOدهد كه راهبردهاي يج نشان میشده است. نتا پرداخته Decision Super افزارنرم

 يزیربرنامه 2SOاند. راهبرد ت زائران و گردشگران شناخته شدهيامن در ارتقايت یاولو يدارا يراهبردها

هیسرما يهابسته يهيته، 1SOو راهبرد  ت زوار در مناقق اقراف حرميامن يکپارچهیت یریمد براي

دو  هركه است زائران  يمراكز اقامت يفيو ك يكم يتوسعه براي( يمشاركت ريغ و يت)مشارك يگذار

گذاران بخش هیت از سرمای، حما1STن راهبرد ي. همچنهستندهاي تهاجمي مربوط به استراتژي

رامون يپ يمربوط به قرح بافت نوساز يكالبد يهاع قرحیشبرد سريپ براي يمدن يو نهادها يخصوص

  .است رقابتي هاياستراتژي هب مربوط وحرم 
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 ،2931238 در مجموع يتدافع يمربوط به استراتژ يهانهینرما  شده، گز يازهايبر اساس امت

 يمربوط به استراتژ يهانهی، گز2991296 كارانه در مجموعمحافظه يمربوط به استراتژ يهانهیگز

از يامت 2933129  در مجموع يمتهاج يمربوط به استراتژ يهانهیگز و 2993611 در مجموع يرقابت

 يتهاجم ياستراتژ ،يت فع يگفت كه در وضع توانيمكسب شده  يازهاياند. بر اساس امتكسب كرده

 رد. يگو توجه قرار ت یاولو درد یاز بايامت نیترشيببا كسب 

ت زائران و گردشگران شهر مشهد يضعف، فرصت و تهدید امن اي نقاط قو ،ج تح يل شبکهینتا

او   يدر رتبه ،ها هستندبرابر اولویت دوم كه همان قو  دوها با ارزشي حدود فرصت كه دهديم نشان

ك از یبه هر  يابیراه برايكه ن است یانگر ايبق ين تحقیج حاصل از ایدر واقع نتاقرار گرفته است. 

در مناقق ردشگران و گامنيت زوار  يمدیریت یکپارچه براي. دشود اتخاذ یبا ياقداماتر یز يراهبردها

ر یسا و ي، شهردارياز جم ه آستان قدس رضو مربوط يها، سازمانيو مراكز گردشگراقراف حرم 

اقامت متمركز و  برايسراها  ها و مهمانهتلجاد یو با اشوند گر هماهنگ یکدیبا  مربوط يهاسازمان

 يروين نيهمچن شهر شوند. در ياز ناامن يريج وگ ، سبباقامت آنان يکیدر نزد يمراكز تجارجاد یا

در جهت  يگام ،ن اماكنیدر ا يتيامن يهيم توصزا  كنتر  نامحسوس و عالیيجاد تجهیز با اين يانتظام

ر مراكز یکپارچه در اقراف حرم و سایت متمركز و ين امنيماو  شوند كه همان تأ يدن به استراتژيرس

زائران،  ت مراكز اقامتييو كيفي امن كمي يتوسعه براي. استدر شهر مشهد  يحیو تفر يگردشگر

ال  يتسه با ارائه يو خصوص يدولت يهاو بانك ي، شهرداريداراز جم ه استان يدولت يهاسازمان

از  يمراكزجاد ین افراد به ایق ایباعث تشو ،يو حقوق يقيافراد حق يره برايو غ يقا  مالی، تشويبانک

ر یت زنان و ساين امنيمبراي تأژه یو ي، مراكزهانگيپارك، ي، تجاريو فراغت يحیمراكز تفرجم ه 

ز با ين يخصوص يهاها و شركتن سازمانین ايهمچنشوند.  يدر اقراف مناقق متمركز اقامتامکانا  

اقراف حرم اقدام  يمربوط به نوساز يكالبد يهاع قرحیشبرد سريپ براي يفور يهاقرح دستورالعمل

ریختن دیوار و مصالح  به لحاظچه  شوند،مي ر زمان دچار ناامنيهاي فرسوده در گذزیرا بافت ؛كنند

  ي را در این مناقق افزایش دهد.مناخالي از جمعيت كه ممکن است نااماكن  از نظرروي زائران و چه 

 

 منابع
مقاالتي پيرامون امنيت م ي و نقش نيروي  .3132 .خواجه سروي غالمرضا و دواراميامير  ؛افتخاري، اصغر .3

 سازمان عقيدتي سياسي ناجا. ،مي. تهرانانتظا

بخشي از  عنوانبهاي هاي منطقه. بررسي امنيت محيطي در پارک3182. انصاريمجتبي و  ينافر، نالماسي .9

، موردي: پارک ساعي(، مدیریت شهري ي)مطالعهCPTED رویکرد  فضاهاي شهري از دیدگاه زنان بر پایه

 .93-13صفحا  



 121                                             ...              مشهد شهر گردشگران و زائران تيامن يارتقا يراهبردها شيو آما يزيربرنامه

ي هاي مکاني شهرداري منطقهسنجي ایجاد و مدیریت پایگاه دادهقرح امکان. 3182 .جهاد دانشگاهي مشهد .1

 جهاد دانشگاهي مشهد. .سه شهرداري مشهد

 .انتشارا  سمت . تهران،اي بر روش تحقيق در ع وم انسانيمقدمه .3122 .رضاحافظ نيا، محمد .3

هاي بخش خصوصي در پروژهگذاران ثر بر مشاركت سرمایه. عوامل مؤ3129. حجازي جوشقاني، محسن .1

به  ،ارشدنامه كارشناسيپایان .هاي مشاركتي شهرداري مشهد(موردي: پروژه )مطالعه شهري يتوسعه

 .دانشکده ادبيا  و ع وم انساني، دانشگاه فردوسي مشهدراهنمایي دكتر محمدرحيم رهنما، 

 .9 يشمارهمطالعا  راهبردي،  ينامه. مهاجر  نخبگان، فصل3183خ ي ي، رضا.  .6

نامععه پایان شععرقي،توریسععم در آذربایجععان كارهععاي توسعععهبررسععي راه .3181 ، جععواد.كهنمععویي دخي ععي .3

 .دانشکده ادبيا  و ع وم انساني، دانشگاه تبریزبه راهنمایي دكتر ميرستار صدر موسوي،  ارشد،كارشناسي

مركز تحقيقا  استراتژیك مجمع ان، ، تهرگردشگري فرهنگي .3188 .زادهیعقو  رحيم آبادي فيروز ودولت .8

  .تشخيص مص حت نظام و معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

  واژگان خرد.انتشارا  مشهد، چاپ او ،  .گردشگري شهري در ایران و جهان .3183. احمد ،دیناري .2
هاي كيد بر كاربريبا تأ هاي تفصي ي شهري. پژوهشي پيرامون تحقق قرح3183 .يممحمدرحرهنما،  .32

  .انتشارا  جهاد دانشگاهي ،درماني. مشهد -آموزشي و بهداشتي

انتشارا  جهاد  ،مشهد .. مطالعا  آمایش استان خراسان رضوي3122 .آقاجانيحسين و  يممحمدرحرهنما،  .33

  .دانشگاهي

ا شهري مراغه ب يهاي توسعه. ارزیابي قاب يت3122 .یوسف ،اشرفي واحمد پوراحمد،  .،رهنمایي، محمدتقي .39

 .81 ، شمارهجغرافيا و توسعه ،SWOT-ANPاستفاده از مد  تركيبي 

انتشارا   . تهران،زیست(. مباني توریسم و اكوتوریسم پایدار )با تأكيد بر محيط3181 .السادا زاهدي، شمس .31

 دانشگاه عالمه قباقبایي تهران. 

 ينامه، فصلایران با رویکرد ت فيقيهاي آمایش سرزمين در رزیابي موانع فراروي قرح. ا3129 .ناصر ،س طاني .33

 .61-83 :صفحا  ،1 يسا  هفدهم، شماره، ریزي و آمایش فضابرنامهپژوهشي  -ع مي

 .شهر مشهد . آمارنامه3123 .مشهد يشهردار .31

. سنجش 3182 ،شرفياله حجتو  حسن مطيعي لنگروديسيد ،بدري يع يدس ،، حسنع يبارسبكفرجي  .36

 موردي: مطالعه)استفاده از تکنيك بردا  مبناي مد  تح يل شبکه، با ایي برميزان پایداري نواحي روست
 .32 هاي جغرافياي انساني، شماره، پژوهش(نواحي روستایي شهرستان فسا

 ،تهران ،چاپ ششم .و سيدمحمد اعرابي پارسائيان ع ي مهجتر .. مدیریت استراتژیك3181د.  ،فرد آر .33

 .هاي فرهنگيانتشارا  دفتر پژوهش

 .13 يشماره ،سپهر يمج ه ،. امنيت شهري3181 .كارگر، بهمن .38

 انتشارا  سمت. تهران،  .. مدیریت گردشگري3183 .كاظمي، مهدي .32

ري، عبراي كاربرد در قراحي شه (SWOT)سازي تکنيك تح ي ي سوا  . مناسب3183 .كوروش ،كارگل .92

 .33 مج ه صفه، شماره



 39 تابستان /دوازدهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                        211

عبدالرضا و امين الدین افتخاري و ركن يهان سوم، ترجمه. گردشگري و توسعه در ج3183 .لي، جان .93

 . تهران، انتشارا  چاپ و نشر بازرگانيصالحي، 

 يشهرها )مطالعه. تح ي ي بر گردشگري روستایي در پيرامون كالن3183. ، مهديسقایيو  الهعز  مافي، .99

 .93-32  صفحا اي،ناحيه يجغرافيا و توسعه ينامهفصل ،مشهد( شهركالن :موردي

 .. تهران، انتشارا  دانشگاه شهيد بهشتي. درآمدي بر جهانگردي3182 .الدینصالح ،محالتي .91

هاي اكوتوریسم استان سنجي توانمنديامکان. 3183 .آباديزنگيع ي چشمه، مصطفي و محمدي ده .93

 .32-3 صفحا  ،33 ، شمارهشناسيمحيط ي، مج هSWOT به روش چهارمحا  و بختياري

هاي سازماني . تدوین و ارزیابي استراتژي3182 .كریمي دستجرديداوود و  ؛ فاقمه محقرمحمدحسنم کي،  .91

 ، شمارهمدیریت فرهنگ سازمانينشریه ، (ANP)اي و فرایند تح يل شبکه SWOTهاي گيري مد با به كار

 .312-336 صفحا ، 93

شاخصه  گيري چندمد  تصميمیك  يارائه. 3122 .خواجه مصطفي و ، هادي سالميمهرگان، محمدرضا .96

مدیریت توسعه  مج ه اي،تکنيك فرایند تح يل شبکه استفاده از اكار ب و سپاري فرآیندهاي كسبجهت برون
 .33-12 صفحا  ،6 يو تحو ، شماره

گزارش نظرسنجي بافت اقراف حرم،  .3182 .مهندسين مشاور قاش و مهندسين مشاور شهرساز و معمار .93

سازان سازي بافت پيرامون حرم مطهر حضر  رضا)ع(، كارفرما: شركت عمران و مسکنقرح نوسازي و به

 ثامن. منطقه

ط عمحي دس، مطالعا  پایهعشهر مشهد مق. قرح توسعه و عمران كالن3188 .مهندسين مشاور فرنهاد .98

 .سکونت(. مشهد ساخت )مسکن و نحوهنسانا

پژوهشي  -ع مي ينامهدر مناقق مخت ف شهر تهران. فصل . اولویت امنيتي شهروندان3182 .نویدنيا، منيژه .92

 .22-83 صفحا  جغرافياي انساني،
30. Foroughi, A., Rasoulian, M., and Esfahani, M.J. 2012. Prioritize Strategies of 

University by using SWOT Analysis and ANP Method .American Journal of Scientfic 

Researc, pp 83-91. 

31. Kangas, J., Kurtila, M., Kajanus, M., and Kangas, 2003. Evaluation the management 

strategies of a forestland estate the S-O-S approch .Journal of environmental 
management, 350p. 

32. Lee, J., and Hie Kim, S. 2001. An integrated approach for interdependent information 

system project selection .Project Management. 11p. 

33. Santos, Maria da Graca Mouga pocas. 2004. Fatima: religious tourism in a sanctuary 

city. 

34. Timothy D. 2005. "Aspect of tourism shopping tourism" Retailing and leisure Channel 

view Publications, Toronto. 

35. Yuksel, I., and Dagdeviren, M. 2007. Using the analytic network process (ANP) in a 

SWOT analysis - A case study for a textile firm .Information Sciences. 336p. 

 


