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چکيده
امنيت پيشزمينهي یك اجتماع سالم و احساس امنيت ،بسترساز توسعه جوامع انساني است .سععاد
یك اجتماع در گرو حفظ و بقاي امنيت و احساسعا ناشعي از آن اسعت .امنيعت زائعران و گردشعگران از
مهمترین مقولههایي است كه در بحث امنيت مطرح ميشود .هدف این پژوهش ،آمایش و برنامعهریعزي
راهبردهاي ارتقاي امنيت زائران و گردشگران در كالنشعهر مشعهد بعا ت فيعق معد هعاي برنامعهریعزي
استراتژیك و تح يل شبکه  ANP-SWOTاست .روش تحقيق این پژوهش ،توصيفي -تبييني بعا اهعداف
كاربردي -توسعهاي است .در ابتدا براي رسيدن به عوامل چهارگانعهي  SWOTاز روش دلفعي اسعتفاده
شده ،بدینگونه كه سي نفر از كارشناساني كه در این زمينه خبره بودند ،انتخعا شعدند تعا مهعمتعرین
عوامل نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدید در امنيت زائران و گردشگران را جمعآوري كنند .سپس بعراي
اولویتبندي استراتژيهاي حاصل از فن سوا  ،با استفاده از مد تح يعل شعبکه ( )ANPبعه ارزیعابي و
اولویتبندي استراتژيهاي حاص ه پرداخته شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تح يلها بعا معد ANP
نشان ميدهد كه راهبردهاي  SO2 ،SO1و  ،ST1سه راهبرد اوليه در ارتقاي امنيت زائران و گردشعگران
شناخته شده است .راهبعرد  ،SO2برنامهریزي براي مدیریت یکپارچعهي امنيعت زوار در منعاقق اقعراف
حرم و راهبرد  SO1تهيه بستههاي سرمایهگذاري (مشاركتي و غير مشاركتي) براي توسعه كمي و كيفي
مراكز اقامتي زائران است كه هر دو مربعوط بعه اسعتراتژيهاي تهعاجمي اسعت .همچنعين راهبعرد ،ST1
حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصي و نهادهاي مدني در جهت پيشعبرد سعریع قرحهعاي كالبعدي
مربوط به قرح بافت نوسازي پيرامون حرم بوده كه این راهبرد مربوط به استراتژيهاي رقابتي است .در
نهایت ،استراتژي تهاجمي با كسب امتياز  2933129بعهعنوان اسعتراتژي داراي اولویعت او و اسعتراتژي
*نویسنده مسئو samadi.re29@yahoo.com :
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محافظهكارانه بعا كسعب  2991296امتيعاز بعهعنوان اسعتراتژي دوم در جهعت ارتقعاي امنيعت زائعران و
گردشگران انتخا شدهاند.
واژگان کليدي :استراتژي ،امنيت زائران و گردشگران ،مد  SWOTو  ،ANPكالنشهر مشهد.
مقدمه و بيان مسأله
امينت یکي از مهمترین نيازهاي بشري است .بدون عنصر امنيت ،اعما فردي و اجتماعي با بحران
مواجه ميشود (افتخاري و همکاران .)8 :3132 ،افزایش امنيت محيطي براي بهبود كاربري فضاهاي
شهري از مهمترین رویکردهایي است كه جوامع پيشرفته در زمينه ع وم اجتماعي ،مدیریتي و قراحي
محيط ،بدان توجه دارند (الماسيفر و انصاري .)93 :3182 ،در واقع شرط الزم براي حيا و زندگي
شهري ،امنيت است و هرچه شهرها ضریب ایمني باالتري داشته باشند ،ميزان تعامال و مناسبا
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي بيشتر خواهد بود و بالعکس هرچه ضریب ایمني شهرها كمتر باشد،
افراد در فضاي رعب و وحشت قرار گرفته ،سطح مراودا و مبادال كاهش یافته ،از نظر كيفي آسيب
ميبينند (نویدنيا.)31 :3182 ،
یکي از موضوعاتي كه در بحث امنيت مهم است ،امنيت زائران و گردشگران است .در قعرن بيسعت و
یکم گسترش و پيشرفت فناوري موجب ميشود كه وقت انسان بيش از پيش آزاد گردد و ثروتش افزون
شود و در نتيجه زمان بيشتري صرف اوقا فراغت خود كند .در واقعع نيمعه دوم قعرن بيسعتم را بایعد
عصر صنعت گردشگري نام نهاد .پس باید ایعن واقعيعت را پعذیرفت كعه گردشعگري سعرعتي شعگرف و
تأثيري دور از انتظار در زندگي جوامع دارد .به همين جهت و با توجه به جميع جهعا بایعد بعا نظعري
ب ندمد و مدیریتي عالمانه ،آگاهانه و برنامهریزي درسعت بعراي گسعترش آن تعالش شعود (محالتعي،
 .)63 :3182امروزه فعاليتهاي گردشگري ،بخش چهارم فعاليتهاي انسان پس از كشاورزي ،صعنعت و
خدما محسو ميشود و كارشناسان پيشبيني ميكنند در سا  9292ميالدي سودآورترین صعنعت
جهان شود ،به قوري كه آن را صادرا نامریي مينامند .شاید به همين دليل است كعه لعویيس ترنعر،3
گردشگري را اميدبخشترین و پيچيدهترین صنعتي ميداند كه جهان سوم بعا آن روبهروسعت و معتقعد
است گردشگري بيشترین توانایي را براي جانشيني دیگر صنایع درآمدزا دارد (لي .)3: 3183 ،9اهميعت
سير و سفر و جهانگردي در تعالي فرهنگي و تفاهم بينالم عي سعبب شعده اسعت كعه مجمعع عمعومي
سازمان م ل متحد ،روز  92سپتامبر ( 1مهر) هر سا را روز جهانگردي اعالم كند (دخي عي كهنمعویي،
1- Terner
2- Lea
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 .)3 :3181گذشته از ضرور هاي پيشآمده ،جایگاه گردشعگري بعه حعدي اسعت كعه قعرآن مجيعد در
چندین آیه ،انسان را به این موضوع مهم سير و سياحت و قبيعتگردي دعو كرده است (محمعدي ده
چشمه و زنگيآبادي.)3 :3183 ،
یکي از شاخههاي مهم گردشگري ،گردشگري مذهبي است .گردشگران مذهبي ،دیداركنندگاني
هستند كه در مراسم و زیار قبور پيامبران ،امامان و رهبران دیني -مذهبي ،فعاليتهاي مذهبي و...
شركت ميجویند و نيز از دیگر مکانهاي گردشگري هم دیدن ميكنند ( .)Santos, 2004: 5-8این نوع
گردشگري برگرفته از اعتقادا مذهبي هر م ت است و سبب ميشود هزاران نفر از پيروان یك مذهب
به سمت زیارتگاههاي خود حركت كنند و چون اعتقادا مذهبي باعث چنين حركتي شده است،
كمترین خسارا فرهنگي را در بردارد .در این نوع از گردشگري ،مکانهاي زیارتي و مراسم و شعایر
مذهبي مد نظر گردشگران قرار ميگيرد (كاظمي.)32 :3183 ،
مطالعا آمایش ،یکي از برنامهریزي فضایي است كه براي كاهش عدم تععاد در ابععاد مخت عف در
سطوح م ي و منطقهاي ،وضع موجعود را بعه سعمت مط عو هعدایت معيكنعد (سع طاني.)63 :3129 ،
برنامهریزي آمایش شهر ،برنامهاي اسعت بعراي تحقعق توسعععه پایعدار فضایععي كعه مجموععه اهعداف،
سياستها ،راهبردهعا و برنامههاي اجرایي شهر را در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،زیستمحيطعي
و كالبدي در بر ميگيعرد (رهنمعا و آقاجعاني .)32 :3122 ،بعهدليعل اهميعت موضعوع امنيعت زائعران و
گردشگران در استان خراسان رضوي و بهخصوص شهر مشعهد ،یکعي از اهعداف مهعم در قعرح آمعایش
خراسان رضوي بحث مالحظا امنيتي است؛ همچنين به دليل حضور گردشگران و زائران فراوانعي كعه
به این شهر ميآیند ،فصل جداگانهاي را به بحث گردشگري این استان اختصاص دادهاند و راهبردهایععي
را براي ارتقعاي توسعهي گردشگعري در استعان و بهخصوص شعهر مشعهد ارائعه دادهانعد .شعهر مقعدس
مشهد بهدليل وجود بارگاه م کوتي امام رضا(ع) مورد احترام شعيعيان جهعان اسعت .از ایعنرو هعم شعهر
مذهبي است و هم به خاقر مهمترین جاذبهي آن كه زیار مرقد مطهعر رضعوي اسعت ،شعهري زیعارتي
ميباشد .این شهر بهعنوان دومين كالنشعهر ایعران ،چعه از نظعر موقعيعت جغرافيعایي و همجعواري بعا
كشورهاي خارجي و چه از نظر حضور حرم مطهر امام رضا(ع) در ميان شعهرهاي ایعران ،جایگعاه خاصعي
دارد ،به گونهاي كه این شهر را دومين شهر زیارتي جهان ساخته است (رهنما .)333 :3183 ،این شعهر
به دليل نقش و عم کرد فرهنگي ،مذهبي ،ارتباقي ،تجاري و داشتن زائر و توریسعت فعراوان ،در سعطح
م ي و فرام ي شناخته ميشود (مافي و سقایي.)98 :3183 ،
تمركز زوار و گردشگران در اقراف حرم مطهر رضوي ،محالتي با ویژگيهاي خاص خود به وجود
آورده است كه بدون شك نيازهاي متفاو و متعاقب آن ميق بد كه سازمانهاي مخت ف براي رفاه
حا زائران ،برنامهریزيهاي متفاوتي داشته باشند .یکي از این نيازها ،تأمين و حفظ امنيت زائران و
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گردشگران است .با توجه به اینكه نسبت جمعيت زائر و گردشگر به جمعيت شهري ،حدود شش برابر
است ،باید به امنيت زائران و گردشگران در این شهر توجه بيشتري شود .هدف این مقاله تدوین و
اولویتبندي راهبردهاي ارتقاي امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد است كه با ت فيق مد هاي
برنامهریزي استراتژیك و تح يل شبکه ) (ANP-SWOTحاصل شده است .بنابراین پژوهش مورد نظر
ميتواند متضمن دستیابي به این سؤا باشد كه مهمترین راهبردها براي ارتقاي امنيت زائران و
گردشگران شهر مشهد چيست؟
بنابراين سؤاالت اصلی تحقيق به شرح زير است:
 مهمترین عوام ي كه نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدید در امنيت زائران و گردشگران شهر مشهداست ،كدامند؟
 مهمترین استراتژيها در زمينهي امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد بر اساس نقاط چهارگانه swotكدامند؟
 وضعيت امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد با استفاده از مد هاي برنامهریزي استراتژیك چگونهاست؟
مفاهيم ،ديدگاهها و مبانی نظري
برقراري امنيت منوط به رهایي نسبي از تهدید و بهرهگيري بهينه از فرصتها است (خ ي ي:3183 ،
 .)338امنيت به معناي فراغت از هر گونه تهدید و تعرض به حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني
شهروندان است (كارگر .)9 :3181 ،به این ترتيب ميتوان گفت امنيت ،نياز اساسي افراد جامعه در
ارتباط متقابل با عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است .امروزه نقش و اهميت این مسأله در
پيشرفت هر جامعهاي تا بدان پایه است كه آن را بستر و پيشنياز هرگونه توسعهاي ميدانند .همچنين
آمار گردشگري در جهان نشان داده است كه گردشگران ،كشورهایي را براي تفریح و گذراندن اوقا
فراغت انتخا ميكنند كه امنيت داشته باشد .در نيم قرن اخير گردشگري از یك فعاليت مح ي و
درونمرزي به پدیدهاي تأثيرگذار در اقتصاد جهاني تبدیل شده است .در نگاه او  ،گردشگري یك
فعاليت فرهنگي است كه سر و كار آن با تمدن ها ،آثار باستاني و مناظر قبيعي است .از قرفي شهرها
با ارائهي كاال و خدما متنوع ،دامنهي وسيعي از فعاليت هاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي را فراهم
ميآورند .همچنين شهرها با ارائهي فعاليتهاي خدماتي مانند امکانا پذیرایي و فراغتي ،زمينهي
توسعهي گردشگري را گسترش ميدهند ( .)Timothy, 2005: 5اهميت گردشگري در شهرهاي
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كشورهاي پيشرفته به حدي است كه شهرداران در ایجاد زیرساختها و جاذبههاي جدید توریستي و
معرفي شهر خود با یکدیگر رقابت ميكنند (دیناري.)363 :3183 ،
براي برنامهریزي در عرصهي گردشگري ،عالوه بر تعریف ،شناخت انواع گردشگري و دستهبندي
آنها بسيار مهم است؛ زیرا تقاضا و خدما مورد نياز انواع گردشگري یکسان نيست .براي مثا
گردشگراني كه به قصد دیدار اقوام و دوستان مسافر ميكنند ،معموالً به هتل و حتي رستوران بيرون
از منز نياز ندارند .در مقابل براي گردشگراني كه به قصد تجار سفر ميكنند ،ممکن است امکاناتي
همچون هتل و تسهيال اقامتي اهميت زیادي داشته باشد .بر این اساس تاكنون صاحبنظران با توجه
به معيارهاي مخت ف ،دستهبنديهاي متعددي از گردشگري ارائه كردهاند .شکل زی ر انواع گردشگري را
نشان ميدهد.

شکل  -1انواع گردشگري ،مأخذ( :دولتآبادي و یعقو زاده)332 :3188 ،

گردشگري مذهبي برگرفته از اعتقادا مذهبي گردشگعران است و در برخعي مراجع ،یکعي از
زیرشاخههاي گردشگري فرهنگي است .عموماً گردشگري مذهبي در پي ارتقاي كاالهاي فرهنگي
متعدد بهعنوان شيئي اهدایي صور ميگيرد؛ در نتيجه منجر به غنيسازي فکري ميشود .اگر مذهب
را زیربناي فرهنگ و ميراث فرهنگي (بناها و محوقههاي باستاني ،معماري ،هنر و )...بدانيم كه انسانها
در قرون گذشته آن را به وجود آوردهاند ،بنابراین عجيب نيست كه بخش بزرگي از گردشگري فرهنگي
را باید بهعنوان گردشگري در فضاي مذهب دستهبندي كنيم .با این حا هر یك از مفاهيم یادشده،
حاصل درجا مخت ف اهداف مذهبي -زیارتي و غير مذهبي است كه نقطهي آغاز آن با تقدس صفر
همانند گردشگري فرهنگي شروع ميشود و به تقدس حداكثر (خالص) در یك سفر زیارتي ختم
ميشود (زاهدي.)96 :3181 ،
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شکل -2ارتباط و همبستگی ميان مذهب و گردشگري ،مأخذ)Santos, 2004: 7( :

روش تحقيق
در این پژوهش براي تعيين اولویت استراتژيهاي پيشنهادي ،از تجزیه و تح يل  SWOTهمعراه بعا
مد  ANPاستفاده شده است .روش تحقيق حاضر ،توصيفي -تبييني بعا اهعداف كعاربردي -توسععهاي
است .دادههاي مورد نياز به دو شيوهي اسنادي و ميداني جمعآوري شده است .در ابتدا براي آشنایي بعا
مبحث امنيت زائران و گردشگران از منعابع و مراجعع فعراوان بهعره گرفتعه و بعراي رسعيدن بعه عوامعل
چهارگانه  ،SWOTاز روش دلفي استفاده شعد .روش دلفعي ،روشعي اسعت نظعامیافتعه و تععام ي بعراي
پيشبيني كه بر آراي هيأتي از كارشناسان مستقل متکي است ،با ایعن پعيشفعرض كعه داوري گروهعي
نسبت به داوري فردي معتبرتر است (حعافظ نيعا .)361 :3182 ،جامععهي آمعاري ایعن تحقيعق شعامل
مسئوالن و كارشناسان سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر زیعارتي و گردشعگري بعوده اسعت كعه حجعم
نمونهاي بالغ بر سي نفر از كارشناساني كه در این زمينه خبره بودند ،انتخا شده اسعت .در ایعن روش،
كارشناسان عوام ي را كه مهمترین نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدیعد در امنيعت زائعران و گردشعگران
بوده ،در چند مرح ه جمعآوري كردهاند .پس از چند بار تکرار اجماع نظر بعين كارشناسعان ،مهعمتعرین
عوامل چهارگانهي  SWOTتنظيم شد .سپس براي اولویتبندي استراتژيهاي حاصل از فن  ،SWOTبعا
استفاده از مد  ANPدر نعرمافعزار  ،Super Decisionاسعتراتژيهاي حاصع ه ارزیعابي و اولویعتبنعدي
شدهاند.
مدل SWOT

تح يل  SWOTیکي از ابزار مهم پشتيبان تصميمگيري است و معموالً به عنوان وسي هاي براي
تح يل محيطهاي بيروني و دروني سيستم استفاده ميشود ) (Kangas & et al., 2003: 350این تح يل
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پایهي خوبي براي تشکيل استراتژي فراهم ميآورد .با وجود این ،تح يل  SWOTنيز بدون محدودیت
در سنجش و ارزیابي مراحل نيست (رهنمایي و دیگران.)81:3122 ،
جدول  -1راهبردهاي چهارگانه ماتريس  SWOTو نحوه تعيين آن
نقاط قو ()S

نقاط ضعف ()W

فرصتها
()O

استراتژيهاي ( SOحداكثر -حداكثر) :بهرهبرداري از
فرصتها با استفاده از نقاط قو (استراتژي تهاجمي)

استراتژيهاي ( WOحداقل – حداكثر) :از بيعن
بردن نقعاط ضعف با استفعاده از فرصتها
(استراتعژي محافظهكارانه)

تهدیدها
()T

استراتژيهاي ( STحداكثر – حداقل) :ج وگيري از بروز
تهدیدا با استفاده از نقاط قو (استراتژي رقابتي)

استراتژيهاي ( WTحداقل – حداقل) :كاهش
نقاط ضعف با پرهيز از تهدیدا (استراتژي
تدافعي)

مأخذ( :گلكار )161 :3183 ،و (فرد آر)13:3181 ،
روش تحليل شبکهاي ( )ANPو تلفيق آن با فن SWOT

فرایند تجزیه و تح يل شبکه از تکنيكهاي تصميمگيري چندمعياره است كه آقاي ساعتي 3در سا
 3226آن را بهعنوان جایگزیني مناسب براي فرایند تح يل س س ه مراتبي پيشنهاد كرده است ( Lee,
 .)2005: 3بنابراین اصطالح شبکه در  ،ANPجایگزین اصطالح سطح در  AHPميشود .این مد از
س س ه مراتب كنتر  ،خوشهها ،عناصر ،روابط بين بخشها ،عناصر و خوشهها تشکيل شده است .س س ه
مراتب كنتر مد تجزیه و تح يل شبکه ،معياري پيشبرنده براي مقایسه هر نوع فعل و انفعا در شبکه
است .فرآیند تح يل شبکهاي یکي از فنهاي تصميمگيري چندمعياره است كه در آن ساختار شبکهاي،
جانشين ساختار س س ه مراتبي شده است (فرجي سبكبار و دیگران .)91 :3122 ،رویکرد بازخوردي
 ،ANPس س همراتب را با شبکههایي جایگزین كرده كه در آن ،ارتباط ميان سطوح باالیي یا پایيني،
مس ط یا تبعي ،مستقيم یا غيرمستقيم نميتواند به آساني نشان داده شود ( Yuksel and et al, 2007 :
 .)3375براي نمونه عالوه بر اینكه اهميت معيارها ،اهميت جایگزین ها را مشخص ميكند ،ب که اهميت
جایگزینها نيز ممکن است تأثيري در اهميت معيارها داشته باشد (رهنمایي و دیگران.)38 :3122 ،
در این فن براي نشان دادن وابستگيهاي ميان سطوح تصميمگيري ،تعيين اهميت نسبي معيارها و
اولویتبندي گزینههاي مسأله تصميمگيري از ابر ماتریس استفاده ميشعود .در واقع یك ماتعریس
قسمتبندي شده است كه در آن هر عنصر از ماتریس ،رابطهي ميان عناصر دو سطح تصميمگيري را در
كل مسألهي تصميمگيري نشان ميدهد (مهرگان و دیگران.)91 :3122 ،
1- Saaty
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شکل -1تفاوت تحليل شبکهاي با تحليل سلسلهمراتبی

مأخذ)Yuksel & Metin, 2007: 336( :
با توجه بعا تفعاو سعاختار س سع ه مراتبعي و شعبکهاي ،در صعور ادغعام آنهعا بعا فعن ،SWOT
ساختارهاي زیر شکل ميگيرد:

شکل  - 4تفاوت ساختار سلسله مراتبی و شبکهاي SWOT
الف) ساختار سلسله مراتبی  ،SWOTب) ساختار شبکهاي SWOT

مأخذ)Foroughi and et al., 2012: 85) :
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محدوده و قلمرو پژوهش
شهر مشهد از نظر موقعيت ریاضي در عرض  11درجه و  31دقيقه تا  13درجه و  3دقيقه شمالي و
قو  12درجه و  1دقيقه تا  62درجه و  18دقيقه شرقي واقع شده است (جهاد دانشگاهي مشهد،
.)333 :3182
جمعيت این شهر بر اساس آمار سا  3122بالغ بر  9339983نفعر اسعت (آمارنامعه مشعهد:3123،
 )92و ساالنه حدود  91مي يون زائر از سطح كشور و سایر كشورهاي مس مان به مشعهد سعفر معيكننعد
(همان )32 :كه برآورد ميشود در افق سا  3321به حدود  11تعا  32مي يعون نفعر برسعد .بعا توجعه بعه
ميانگين مد اقامت (معاد چهار شبانهروز) حضور زائران در مشعهد بعالغ بعر  62مي يعون نفعر در شعب
ميشود (مهندسين مشعاور فرنهعاد .)313 :3188 ،جعدو زیعر رشعد جمعيعت زائعر شعهر مشعهد را در
سا هاي اخير نشان ميدهد:
جدول  -2نگاهی آماري به جمعيت زائران شهر مشهد
سا

جمعيت زایر داخ ي

جمعيت زایر خارجي

3161

2311222

-

3131

36891831

362822

3181

91682932

936823

3186

91292362

913381

3183

32811123

931323

3188

91331929

131661

( 3323برآورد)

32222222

-

مأخذ( :شركت عمران و مسکنسازان شرق و شهرداري ثامن)6 :3182 ،

رشد جمعيت زائر در شهر مشهد بيش از رشد جمعيت این شهر است .در جدو زیر نسبت جمعيت
زائر به جمعيت شهر مشهد نشان داده شده است.
جدول  -1نسبت تعداد زائران شهر مشهد به جمعيت ساکن شهر در دورههاي مختلف
مؤلفه
جمعيت شهر مشهد

3122
31222

3136
322636

3161
3363222

3182
9216131

3181
9393136

تعداد زائران

11222

3122222

2311222

31332222

33883262

نسبت زائران به جمعيت ساكن

399

198

696

693

393

مأخذ( :حجازي جوشقاني)332 :3129 ،
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با توجه به اهميت زیاد دو مقولهي امنيت و زیارتي  -سياحتي بودن شهر مشهد ،در چشمانداز
پيشنهادي آیندهي این شهعر با محوریعت شهرداري مشهد ،ای ن دو مقوله در نظر گرفته شده است.
مهمترین چشماندازهاي آیندهي شهر مشهد عبارتند از:
 شهري زیارتي -سياحتي و مذهبي ،آرامشدهنده و فرحبخش
 با اقتصاد خدماتي و صنایع برتر ،مبتني بر فناوري
 با امنيت مناسب در كالس جهاني )فرنهاد.)991 :3188 ،
بحث اصلی
فرايند انجام مدلها و يافتههاي تحقيق
همانقور كه در باال بيان شد عوامل چهارگانهي  Swotبا استفاده از روش دلفي تنظيم شد و نقاط
قو  ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها در زمينهي امينت گردشگران و زائران با توجه به راهبردها و
راهكارهاي مناسب براي بهرهگيري بهينه و هدفمند از نقاط قو و فرصتها و یا از بين بردن نقاط
ضعف و تهدیدها در جهت امينت هر چه بيشتر زائران و گردشگران شهر مشهد ارائه شده است .با
استفاده از این مد و در قالب رویکرد استراتژیك اقدام به شناسایي عوامل داخ ي (نقاط قو و ضعف)
و همچنين شناسایي عوامل خارجي (فرصتها و تهدیدها) در زمينهي امينت گردشگران و زائران شد.
از تجميع نظرا كارشناسان در مجموع عوامل دروني شامل نقاط قو و ضعف ،هشت نقطهي قو
و هشت نقطهي ضعف تشخيص داده شد و در بحث عوامل بيروني شامل فرصتها و تهدیدها ،هفت
نقطهي فرصت و یازده نقطه تهدید تشخيص داده شده است كه در جدو زیر هر كدام از عوامل آمده
است.
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جدول  -4عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد
محيط درونی
قوتها )(S

ضعفها ((W

 -S1در دسترس بودن وسایل ارتباقي براي اكثریت زوار
 -S2برنامهریزي آستان قدس رضوي براي تأمين امنيت زوار
 -S3تمركز مراكز اقامتي زوار
 -S4اقامت اكثریت زوار در مراكز اقامتي رسمي
 -S5وجود مراكز تجاري و بازارها در نزدیك اقامت زوار
 -S6وجود تجهيزا كنتر نامحسوس پ يس در اقراف حرم
 -S7تدوین قرح نوسازي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر
 -S8ارائهي تسهيال كيفي سرمایهگذاري از سوي شهرداري

 -w1كمبود امکانا استفاده از خدما اینترنتي در بازارها و
مراكز اقراف حرم
 -w2كمبود وسایل حملونقل عمومي در دسترس زوار
(سوءاستفادهي رانندگان)
 -w3ضعف در نظار بر مراكز اقامت و خرید زوار
 -w4حضور فيزیکي نامط و نيروي انتظامي از مراكز اقامت
و خرید زوار
ناآشنایي زائران با شيوههاي برقراري ارتباط با پ يس
 -w5آشنایي زائران با موقعيت و رفتارهاي خطرآميز افراد
براي اقالع به پ يس
وجود افراد بزهكار در اقراف حرم
 -w6نظار نداشتن بر وسایل حمل و نقل خصوصي

محيط بيرونی
فرصتها ()O

تهديدات ()T

 -O1نظار كامل بر امنيت پارکها و فضاي سبز
 -O2شکل غالب سفر در قالب سفر خانوادگي و تورهاي
مذهبي
 -O3نگاه مثبت مسئوالن امنيتي استان و كشور به تأمين
امنيت اقراف حرم
 -O4بازدهي اقتصادي مناسب و ساخت اماكن اقامتي (هتل
و)...
 -O5وجود فضاي معنوي و مذهبي در اقراف حرم
 -O6تعریف پروژههاي سرمایهگذاري در قرحهاي گردشگري
مشهد
 -S7فراهم بودن زیرساختهاي گسترش خدما الکترونيکي

 -T1مدیریت ناهماهنگ امور زائرین
 -T2قرار گرفتن برخي مناقق اقامتي زوار در نزدیکي مناقق
كمتر توسعهیافته
 -T3ناآشنایي زائران با محيط اجتماعي اقراف حرم
 -T4ذهنيت نامط و زائران نسبت به فروشندگان و سایر
صنوف بازارها
 -T5تراكم باالي جمعيت در اقراف حرم
 -T6وجود فضاهاي بسته و دور از دسترس (بافت فرسوده)
 -T7اسکان غير رسمي زائران
 -T8مهاجرپذیري باالي مشهد
 -T9وجود افراد با فرهنگهاي متفاو
 -T10عبور و مرور نابهنجار وسایل نق يه

بر اساس این نقاط قو  ،ضعف ،تهدید و فرصتها ،استراتژيهاي مخت ف مط وبي براي امنيت هر
چه بيشتر زائران و گردشگران به دست آمد .جدو زیر هر یك از این استراتژيها را نشان ميدهد.
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جدول  -1مهمترين راهبردهاي مؤثر بر امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد
راهبردهاي ()SO
 -SO1تهيه بستههاي سرمایهگذاري (مشاركتي و غير مشاركتي) براي توسعه كمي و كيفي مراكز اقامتي زائران
 -SO1برنامهریزي براي مدیریت یکپارچهي امنيت زوار در مناقق اقراف حرم
راهبردهاي ( )WO
 -WO1افزایش حضور فيزیکي پ يس و وسایل كنتر امنيت از قبيل دوربين و ...
 -WO2حمایت از شركتهاي امنيتي بخش خصوصي براي كمك به تأمين امنيت
 -WO3ترغيب و ضابطهمند كردن فروشندگان بازارها و مراكز خرید اقراف حرم براي استفاده از خدما الکترونيکي
راهبردهاي ()ST
 -ST1حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصي و نهادهاي مدني براي پيشبرد سریع قرحهاي كالبدي قرح بافت نوسازي
پيرامون حرم
 -ST2ایجاد بانك اقالعاتي یکپارچهي اسکان زوار براي تسهيل در مکانگزیني اقامت زائران
راهبردهاي ()WT
 -WT1اقالعرساني از قریق بروشور و ...به زائران در مورد موقعيتهاي حساسيت برانگيز و چگونگي ارتباط با پ يس و
سایر نهادهاي امنيتي
 -WT2ایجاد سيستم مدیریت واحد حمل و نقل عمومي (آژانس اقراف حرم)

پس از تکميل ماتریس  SWOTبه جایابي عناصر  SWOTدر فرایند تح يل س س همراتبي پرداخته
شد كه مد آن بدین شکل است.

شکل  -1جايابی عناصر  SWOTدر فرايند تحليل شبکه
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این مد  ،ارتباط دوسویهي ميان خوشهها و ارتباط دروني عوامل اص ي  SWOTرا نشان ميدهد.
این مد  ،الگویي چهار سطحي است كه هدف آن ،انتخا بهترین استراتژي است كه در سطح او
ساختار س س همراتبي قرار دارد؛ معيارها (فاكتورها) ،همان نقاط قو و ضعف ،فرصت و تهدید هستند.
زیرمعيارها نيز كه نشان داده شدهاند ،عوامل ابعاد چهارگانهي  SWOTهستند .سطح چهارم نيز كه با
عنوان  Alternativesنشان داده شده ،استعراتژيها هستند .ماتریس ترسيمشده بر اسعاس الگعوي
یعادشده در نرمافزار  Super Decisionsدر شکل زیر نشان داده شده است.
همانقور كه در شکل زیر پيداست ،مد این تحقيق 3 ،معيار 93 ،زیرمعيار و  31آلترناتيو دارد.
آلترناتيوهاي  SO1و  SO2مربوط به استراتژي  ،SOآلترناتيوهاي  ST2و  ST1مربوط به استراتژي ،ST
آلترناتيوهاي  WO2 ،WO1و  WO3مربوط به استراتژي  WOو آلترناتيوهاي  WT1و  WT2مربوط به
استراتژي  WTهستند.

شکل -6ماتريس ترسيمشدهي حاصل از ترکيب  ANPو  ، SWOTمأخذ( :یافتههاي پژوهش)

مرح هي بعدي مشخص كردن درجهي اهميت عوامل سوا  :با فرض نبودن وابستگي متقابل ميان
عوامل اص ي  ، SWOTماتریس مقایسا زوجي عوامل اص ي با استفاده از یك مقياس یك تا نه تشکيل
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ميشود .در این مرح ه عوامل سوا شامل نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدید بر اساس درجهي اهميت
عوامل و تأثيرشان براي رسيدن به هدف ،وزنبندي ميشوند.
جدول -6ماتريس مقايسات زوجی معيارها با فرض عدم وابستگی بين آنها


ميزان ناسازگاري

Th
1

Op
2991

We
6

St
3

SWOT
St

3

2939

3

2936

We

3
3

3
2933

8
3

3
2992

Op
Th

در انجام مقایسا زوجي باید به سازگاري ماتریسها توجه كرد .ماتریس
 Aرا سازگار گویند،
اگر  aik*akj=aijباشد ،ميزان ناسازگاري كمتر از  2/3در ماتریسهاي مقایسا زوجي ،قابل قبو است
(م کي و همکاران .)11 :3182 ،در این مرح ه وابستگي متقابل ميان عوامل اص ي از قریق بررسي تأثير هر
عامل بر عامل دیگر با استفاده از ماتریسهاي مقایسا زوجي تعيين ميشود .وابستگيهاي متقابل ميان
عوامل اص ي ،پس از تجزیه و تح يل محيطهاي دروني و بيروني سازمان بهدست ميآید.
جدول -1ماتريس مقايسه زوجی عوامل اصلی  SWOTبا توجه به هر يک از عوامل چهارگانه

ناسازگاري


Th

Op

9
1
3

2911
3
2911

نقاط قو

We

3
1
2912
نقاط ضعف

ناسازگاري


Th

Op

9
1
3

2911
3
2911

Th

We

St

1
9
3

1
3
2912

3
2911
2911

We
Op
Th

St

3
1
2912

St
Op
Th

نقاط فرصت
ناسازگاري


St
We
Th

نقاط تهدید
ناسازگاري


Op

We

St

2912
2912
3

9
3
9

3
291
9

St
We
Op

111

برنامهريزي و آمايش راهبردهاي ارتقاي امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد...

محاسبه درجه اهميت استراتژيها با توجه به معيارها و زیر معيارها و روابط بين آنها :در مراحل قبل از
محاسبهي اهميت و اولویتبندي استراتژيها ،به ترتيب سوپر ماتریسهاي غير وزني ،سوپر ماتریس وزني و
سپس ماتریس محدود تشکيل و محاسبه ميشود .ك يهي مراحل فرایند یادشده با نرمافزار Super Decisions
صور ميگيرد .در این پژوهش نيز با توجه به ضرور نداشتن ذكر نتایج سوپر ماتریس وزني ،غير وزني و
محدود یادي از آنها نشده و تنها اولویتبندي نهایي استراتژيها ارائه شده است.
جدول -8اولويتبندي نهايی استراتژيها
اولویت

وزن نسبي (ماتریس حدي)

امتياز نرما شدهي خوشهها

استراتژي

2

0/068818

0/64981

SO1

6

0/044220

0/22881

SO2

0

0/081609

0/66606

ST1

5

0/004964

0/09902

ST2

8

0/080060

0/60695

WO1

6

0/029162

0/06589

WO2

4

0/020616

0/05242

WO3

9

0/064520

0/08662

WT1

1

0/081002

0/09201

WT2

همانگونه كه از جدو باال پيداست ،راهبردهاي  SO2 ،SO1و STسه راهبرد داراي اولویت شناخته
شده است .راهبرد  SO1و  ،SO2برنامهریزي براي مدیریت یکپارچه امنيت زوار در مناقق اقراف حرم و
تهيهي بستههاي سرمایهگذاري (مشاركتي و غير مشاركتي) براي توسعهي كمي و كيفي مراكز اقامتي
زائران كه مربوط به استراتژيهاي تهاجمي است .راهبرد  ،ST1حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصي
و نهادهاي مدني براي پيشبرد سریع قرحهاي كالبدي مربوط به قرح بافت نوسازي پيرامون حرم بوده
كه این راهبرد نيز مربوط به استراتژيهاي رقابتي است .اولویتبندي نهایي گزینهها با خروجي گرافيکي
نرمافزار  Super Decisionsدر ذیل نشان داده شده است.
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نمودار

استراتژيها

شکل -1اولويتبندي نهايی گزينهها از طريق خروجی گرافيکی نرمافزار Super Decisions
همانقور كه قبالً گفته شد ،گزینههاي  SO1و  SO2مربوط به استراتژي تهاجمي ،گزینههاي ST1

و  ST2مربوط به استراتژي رقابتي ،گزینههعاي  WO1و  WO2مربعوط به استراتعژي محافظعهكارانععه و
گزینههاي  WT2 ،WT1و  WT3مربوط به استراتژي تدافععي است .بر اسعاس امتيازهععاي نرمعا شعده،
گزینعههعاي مربععوط بعه اسعتراتژي تععدافعي در مجمعوع  ،2931238گزینعههععاي مربعوط بعه اسععتراتژي
محافظهكارانه در مجموع  ،2991296گزینههاي مربعوط بعه اسعتراتژي رقعابتي در مجمعوع  2993611و
گزینههاي مربوط به استراتژي تهاجمي در مجموع  2933129امتياز كسب كردهاند .بر اساس امتيازهعاي
كسبشده ميتوان گفت كه در وضعيت فع ي ،استراتژي تهاجمي بعا كسعب بيشتعرین امتيعاز بایعد در
اولویت و توجه قرار گيرد.

شکل  -8نمودار امتياز نهايی کسب شده مربوط به استراتژيهاي
امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد
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استفاده از فن  ANPاین امکان را فراهم ميآورد كه با مقایسهي ك يه عوام ي كه در مد اوليه،
ميان آنها ارتباط برقرار شده است ،بتوان تمامي خوشهها را رتبهبندي كرد .در تحقيق یاد شده ،از آنجا
كه معيارها و زیرمعيارها همان عوامل  SWOTهستند ،از اینرو ميتوان این عوامل را نسبت به همدیگر
مقایسه و رتبهبندي كرد تا اولویت هر یك از عوامل چهارگانه تح يل  SWOTفراهم آید .همچنين
ميتوان زیرمعيارهاي هر معيار را نيز رتبهبندي كرد تا اولویت زیرمعيارها نيز در ارتباط با معيار اص ي و
اهداف حاصل شود .رتبهبندي معيارهاي پژوهش حاضر ،در جدو زیر نشان داده شده است.
جدول  -3اولويتبندي معيارهاي اصلی در مدل ANP
اولویت

وزن نسبي (ماتریس حدي)

امتياز نرما شدهي خوشهها

SWOT

3

2/313132

2/39222

فرصت

9

2/221993

2/92363

قو

3
1

2/216261
2/211818

2/33989
2/33363

تهدید
ضعف

در تح يل شبکهاي نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدید امني ت زائران و گردشگران شهر مشهد،
فرصتها با ارزشي حدود دو برابر اولویت دوم كه همان قو ها هستند ،در رتبهي او قرار گرفته است.
عوامل چهارگانهي تح يل  SWOTنيز هر یك زیرمعيارهایي دارند كه رتبهبندي این زیرمعيارها
ميتواند به برنامهریزي براي استفاده و بهرهبرداري یا حذف و اجتنا از آنها كمك كند .رتبهبندي
زیرمعيارها به ترتيب اهميت معيارهایشان در جداو زیر نشان داده شده است.
جدول -10رتبهبندي نقاط قوت در مدل ANP
اولویت

وزن نسبي (ماتریس حدي)

امتياز نرما شده خوشهها

1

2/238691

2/38226

S1

2/99123

S2

3

2/291392

2/96911

S3

1

2/228219

2/22313

S4

8

2/221831

2/21212

S5

3

2/223328

2/23322

S6

6
3

2/221363
2/222112

2/21131
2/22116

S7

9

2/293211

قو

S8
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جدول  -11رتبهبندي فرصتها در مدل ANP
اولویت

وزن نسبي (ماتریس حدي)

امتياز نرما شدهي خوشهها

فرصت

6
3

2/261331
2/216633

2/32823
2/91622

O1
O2

9

2/292633

2/31198

O3

1

2/239323

2/28383

O4

3

2/222213

2/21813

O5

1

2/226333

2/23196

O6

3

2/221236

2/21811

O7

جدول -12رتبهبندي ضعفها در مدل ANP
اولویت

وزن نسبي (ماتریس حدي)

امتياز نرما شدهي خوشهها

ضعف

9

2/223931

2/92631

W1

3
3

2/223236
2/221636

2/93963
2/38213

W2
W3

1

2/221831

2/38331

W4

1

2/222633

2/29223

W5

اولویت

وزن نسبي (ماتریس حدي)

امتياز نرما شدهي خوشهها

تهدید

3

2/221193

2/93932

T1

1

2/223381

2/31223

T2

33

2/222363

2/21181

3
9

2/223392
2/229282

2/39631
2/31912

T3
T4
T5

1

2/222288

2/23923

T6

6

2/222321

2/21822

T7

3

2/222332

2/21931

T8

8

2/222632

2/23888

2

2/222616

2/23386

T9
T10

2/21189

T11

جدول -11رتبهبندي تهديدها در مدل ANP

32
مأخذ( :یافتههاي پژوهش)

2/222323
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جمعبندي و نتيجهگيري
امنيت از موارد مهمي است كه بر اساس آن ميتوان به قضاو درباره شرایط شهر و محل زندگي
افراد جامعه پرداخت .امروزه بيش از همه ،ضرور قراحي یك جامعهي امن بر پایههاي روابط و
مناسبا سازگار نظير ارزشها و ایدهآ ها ،واقعيتها ،منافع و مصالح و ...احساس ميشود .شهر مشهد
بهدليل وجود حرم مطهر رضوي ،از شهرهاي مهم كشور در زمينه جذ گردشگران و زائران است كه
ساالنه مي يونها زائر و گردشگر وارد این شهر ميشوند .تأمين امنيت گردشگران و زائران یکي از
مهمترین موضوعاتي است كه مسئوالن این شهر براي برقراري هر چه بهتر آن ميكوشند.
بنابراین در این تحقيق در پي تدوین و اولویتبندي راهبردهایي هستيم كه باعث ارتقاي امنيت
زائران و گردشگران در كالنشهر مشهد ميشود .جامعهي آماري این تحقيق شامل مسئوالن و
كارشناسان سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر زیارتي و گردشگري بوده است كه حجم نمونهاي بالغ بر
سي نفر از كارشناساني كه در این زمينه خبره بودند ،انتخا شدهاند .این كارشناسان عوام ي را كه
مهمترین نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدید در امنيت زائران و گردشگران است ،جمعآوري كردند و به
هر یك از شاخصها و زیر شاخصها امتياز داده شد .سپس تمام نقاط چهارگانه  SWOTكه همان
معيارها و زیرمعيارها است ،وارد نرمافزار  Super Decisionشده است .به دليل حل مسألهي وابستگي
بين معيارها و زیرمعيارها ،به جاي روش  AHPاز روش  ANPاستفاده شده است .مزی ت استفاده از این
روش این است كه در فرایند تجزیه و تح يل شبکهاي ،مقياس اندازهگيري نسبي مبتني بر مقایسههاي
زوجي را به كار ميگيرد ،اما مانند فرایند تح يل س س ه مراتبي ،ساختار كامالً س س همراتبي را به مسأله
تحميل نميكند ،ب که موضوع تصميمگيري را با بهكارگيري دیدگاه سيستمي توأم با بازخورد ،مد سازي
ميكند.
در این پژوهش به خاقر وابستگياي كه شاخصها و زیر شاخصهاي پژوهش با هم دارند و ضرور
دید سيستمي به این موضوع ،به رتبهبندياي كه مد تح يل شبکهاي ارائه ميدهد ،توجه شده است.
در نهایت با توجه به اولویتبندي استراتژيهاي حاصل از فن سوا  ،با استفاده از مد  ANPدر
نرمافزار  Super Decisionپرداخته شده است .نتایج نشان ميدهد كه راهبردهاي  SO1و  SO2و ،ST1
راهبردهاي داراي اولویت در ارتقاي امنيت زائران و گردشگران شناخته شدهاند .راهبرد  SO2برنامهریزي
براي مدیریت یکپارچهي امنيت زوار در مناقق اقراف حرم و راهبرد  ،SO1تهيهي بستههاي سرمایه
گذاري (مشاركتي و غير مشاركتي) براي توسعهي كمي و كيفي مراكز اقامتي زائران است كه هر دو
مربوط به استراتژيهاي تهاجمي هستند .همچنين راهبرد  ،ST1حمایت از سرمایهگذاران بخش
خصوصي و نهادهاي مدني براي پيشبرد سریع قرحهاي كالبدي مربوط به قرح بافت نوسازي پيرامون
حرم و مربوط به استراتژيهاي رقابتي است.

210

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال چهارم /شماره مسلسل دوازدهم /تابستان 39

بر اساس امتيازهاي نرما شده ،گزینههاي مربوط به استراتژي تدافعي در مجموع ،2931238
گزینههاي مربوط به استراتژي محافظهكارانه در مجموع  ،2991296گزینههاي مربوط به استراتژي
رقابتي در مجموع  2993611و گزینههاي مربوط به استراتژي تهاجمي در مجموع  2933129امتياز
كسب كردهاند .بر اساس امتيازهاي كسب شده ميتوان گفت كه در وضعيت فع ي ،استراتژي تهاجمي
با كسب بيشترین امتياز باید در اولویت و توجه قرار گيرد.
نتایج تح يل شبکهاي نقاط قو  ،ضعف ،فرصت و تهدید امنيت زائران و گردشگران شهر مشهد
نشان ميدهد كه فرصتها با ارزشي حدود دو برابر اولویت دوم كه همان قو ها هستند ،در رتبهي او
قرار گرفته است .در واقع نتایج حاصل از این تحقيق بيانگر این است كه براي راهیابي به هر یك از
راهبردهاي زیر اقداماتي باید اتخاذ شود .براي مدیریت یکپارچهي امنيت زوار و گردشگران در مناقق
اقراف حرم و مراكز گردشگري ،سازمانهاي مربوط از جم ه آستان قدس رضوي ،شهرداري و سایر
سازمانهاي مربوط با یکدیگر هماهنگ شوند و با ایجاد هتلها و مهمان سراها براي اقامت متمركز و
ایجاد مراكز تجاري در نزدیکي اقامت آنان ،سبب ج وگيري از ناامني در شهر شوند .همچنين نيروي
انتظامي نيز با ایجاد تجهيزا كنتر نامحسوس و عالیم توصيهي امنيتي در این اماكن ،گامي در جهت
رسيدن به استراتژي او شوند كه همان تأمين امنيت متمركز و یکپارچه در اقراف حرم و سایر مراكز
گردشگري و تفریحي در شهر مشهد است .براي توسعهي كمي و كيفي امنيت مراكز اقامتي زائران،
سازمانهاي دولتي از جم ه استانداري ،شهرداري و بانكهاي دولتي و خصوصي با ارائه تسهيال
بانکي ،تشویقا مالي و غيره براي افراد حقيقي و حقوقي ،باعث تشویق این افراد به ایجاد مراكزي از
جم ه مراكز تفریحي و فراغتي ،تجاري ،پاركينگها ،مراكزي ویژه براي تأمين امنيت زنان و سایر
امکانا در اقراف مناقق متمركز اقامتي شوند .همچنين این سازمانها و شركتهاي خصوصي نيز با
قرح دستورالعملهاي فوري براي پيشبرد سریع قرحهاي كالبدي مربوط به نوسازي اقراف حرم اقدام
كنند؛ زیرا بافتهاي فرسوده در گذر زمان دچار ناامني ميشوند ،چه به لحاظ ریختن دیوار و مصالح
روي زائران و چه از نظر اماكن خالي از جمعيت كه ممکن است ناامني را در این مناقق افزایش دهد.
منابع
 .3افتخاري ،اصغر؛ امير اميدوار و غالمرضا خواجه سروي .3132 .مقاالتي پيرامون امنيت م ي و نقش نيروي
انتظامي .تهران ،سازمان عقيدتي سياسي ناجا.
 .9الماسيفر ،نينا و مجتبي انصاري . 3182 .بررسي امنيت محيطي در پارکهاي منطقهاي بهعنوان بخشي از
فضاهاي شهري از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد ( CPTEDمطالعهي موردي :پارک ساعي) ،مدیریت شهري،
صفحا .93-13
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 .1جهاد دانشگاهي مشهد .3182 .قرح امکانسنجي ایجاد و مدیریت پایگاه دادههاي مکاني شهرداري منطقهي
سه شهرداري مشهد .جهاد دانشگاهي مشهد.
 .3حافظ نيا ،محمدرضا .3122 .مقدمهاي بر روش تحقيق در ع وم انساني .تهران ،انتشارا سمت.
 .1حجازي جوشقاني ،محسن .3129 .عوامل مؤثر بر مشاركت سرمایهگذاران بخش خصوصي در پروژههاي
توسعهي شهري (مطالعه موردي :پروژههاي مشاركتي شهرداري مشهد) .پایاننامه كارشناسيارشد ،به
راهنمایي دكتر محمدرحيم رهنما ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده ادبيا و ع وم انساني.
 .6خ ي ي ،رضا .3183 .مهاجر نخبگان ،فصلنامهي مطالعا راهبردي ،شمارهي .9
 .3دخي ععي كهنمععویي ،جععواد .3181 .بررسععي راهكارهععاي توسعععه توریسععم در آذربایجععانشععرقي ،پایاننامععه
كارشناسيارشد ،به راهنمایي دكتر ميرستار صدر موسوي ،دانشگاه تبریز ،دانشکده ادبيا و ع وم انساني.
 .8دولتآبادي فيروز و رحيم یعقو زاده .3188 .گردشگري فرهنگي ،تهران ،مركز تحقيقا استراتژیك مجمع
تشخيص مص حت نظام و معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي.
 .2دیناري ،احمد .3183 .گردشگري شهري در ایران و جهان .چاپ او  ،مشهد ،انتشارا واژگان خرد.
 .32رهنما ،محمدرحيم .3183 .پژوهشي پيرامون تحقق قرحهاي تفصي ي شهري با تأكيد بر كاربريهاي
آموزشي و بهداشتي  -درماني .مشهد ،انتشارا جهاد دانشگاهي.
 .33رهنما ،محمدرحيم و حسين آقاجاني . 3122 .مطالعا آمایش استان خراسان رضوي .مشهد ،انتشارا جهاد
دانشگاهي.
 .39رهنمایي ،محمدتقي ،.پوراحمد ،احمد و اشرفي ،یوسف .3122 .ارزیابي قاب يتهاي توسعهي شهري مراغه با
استفاده از مد تركيبي  ،SWOT-ANPجغرافيا و توسعه ،شماره .81
 .31زاهدي ،شمسالسادا  . 3181 .مباني توریسم و اكوتوریسم پایدار (با تأكيد بر محيطزیست) .تهران ،انتشارا
دانشگاه عالمه قباقبایي تهران.
 .33س طاني ،ناصر .3129 .ارزیابي موانع فراروي قرحهاي آمایش سرزمين در ایران با رویکرد ت فيقي ،فصلنامهي
ع مي  -پژوهشي برنامهریزي و آمایش فضا ،سا هفدهم ،شمارهي  ،1صفحا .61-83 :
 .31شهرداري مشهد .3123 .آمارنامه شهر مشهد.
 .36فرجي سبكبار ،حسنع ي ،سيدع ي بدري ،سيدحسن مطيعي لنگرودي و حجتاله شرفي .3182 ،سنجش
ميزان پایداري نواحي روستایي بر مبناي مد تح يل شبکه ،با استفاده از تکنيك بردا (مطالعه موردي:
نواحي روستایي شهرستان فسا) ،پژوهشهاي جغرافياي انساني ،شماره .32
 .33فرد آر ،د .3181 .مدیریت استراتژیك .ترجمه ع ي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي .چاپ ششم ،تهران،
انتشارا دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 .38كارگر ،بهمن .3181 .امنيت شهري ،مج هي سپهر ،شمارهي .13
 .32كاظمي ،مهدي .3183 .مدیریت گردشگري .تهران ،انتشارا سمت.
 .92گلكار ،كوروش .3183 .مناسبسازي تکنيك تح ي ي سوا ( )SWOTبراي كاربرد در قراحي شهعري،
مج ه صفه ،شماره .33
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با به كارگيري مد هاي  SWOTو فرایند تح يل شبکهاي ( ،)ANPنشریه مدیریت فرهنگ سازماني ،شماره
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