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 چكيده

اي ي گردشگري و از جمله گردشگري مذهبي، مقوله گذاري در حوزهباتوجه به اينكه فرايند سرمايه
اي قابل قبول در منظور رسيدن به نقطهپذيرد، بهشدت از محيط اقتصادي تأثير مي چندوجهي است و به

هاي ي فعاليتي را بررسي كرد، سپس به تدوين راهبرد اين عرصه، بايد عوامل داخلي و خارجي اين حوزه
هاي اصلي جهان تشيع، با عنوان يكي از پايگاهبه) ع(در اين ميان زيارت امام رضا . بهينه اقدام نمود
ي گردشگري مذهبي  ي منطقه، در حوزه د شهر مشهد و نيز توسعهسزاي آن بر اقتصاتوجه به تأثير به

در اين زمينه . گذاران اين صنعت استريزان و سرمايه استان و نيز كشور بيش از پيش مورد توجه برنامه
 و تهديدها قوت، ضعف، نقاط تحليل ريزي راهبردي، ضمنبرنامه ي حاضر با استفاده از ابزارهاي مطالعه
گذاري اين حوزه ي سرمايه هاي مناسب جهت بهبود و توسعهد در اين حوزه، راهبردهاي موجو فرصت

ها و  رفت از بحرانترين راه براي بروندهد مناسب نتايج نشان مي. بندي شده استتدوين و اولويت
و توسعه و ) ع(گذاري گردشگري مذهبي و اقتصاد زيارت امام رضا  ي سرمايه هاي احتمالي حوزه چالش

هاي تدافعي با تأكيد بر رفع راهبرد روي اين عرصه، اتخاذگذاري پيش هاي سرمايه گيري از ظرفيتهبهر
ترين و مؤثرترين راهبرد  ها و نگاه به تهديدهاي احتمالي و موجود در اولويت هستند كه مهم ضعف

                                           
ي اقتصاد زائر و  در عرصه ساله ي پنج طرح مطالعات سند راهبردي و تدوين برنامه«ي حاضر، از نتايج طرح مطالعاتي  مقاله 1

 .استخراج گرديد 1390شده در سال  انجام) استانداري خراسان رضوي: كارفرما(» زيارت
دانشگاهي ي گردشگري جهاد  مربي پژوهشي پژوهشكده: نويسنده مسئول)Hasannejad_m@yahoo.com(  
 ي گردشگري جهاد دانشگاهي دانشگاه مازندران و پژوهشگر گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشكده، دانشجوي دكتري اقتصاد 
 ي گردشگري عضو هيأت علمي گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشكده ،دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري 
 ي گردشگري جهاد دانشگاهي عضو گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشكده ،دكتري اقتصاد 
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داخلي و خارجي هاي  گذاريبسترسازي براي جذب سرمايه«تدافعي قابل كاربرد در اين فرايند، راهبرد 
  .است» هاي و نهادهاي مربوطه ي سازمان به وسيله

  QSPMماتريس  - IEAآناليز  - SWOT - گردشگري مذهبي - گذاريسرمايه : واژگان كليدي
  

  مقدمه 
 هاي و فعاليت هابخش در گذارينيازمند سرمايه كشوري هر در ي اقتصادي اصوالً توسعه
 توان نمي روبنايي و زيربنايي هاي در طرح گذاريسرمايهبدون  و است كشور آن مختلف اقتصادي

 از بسياري امروزه اين مهم، تحقق براي. داشت را اقتصادي رفاه و توليد گسترش اشتغال، انتظار
ي ها در فعاليت هاي راهبردي در اين حوزهريزيبرنامه شديدي به تمايل جهان، كشورهاي

 در گذاري در اين ميان، سرمايه). 1385سليمي، شاكري و ( اندكرده مختلف اقتصادي پيدا
 گردشگر، جذب به منظور ايي منطقه بالقوه هايتوان از استفاده و هاي گردشگريزيرساخت

اي از  مجموعه عنوانبه ي گردشگري توسعه. است بدين منظور مناسب نيل هاي راه از يكي
 به آن نقش و دارد جوامع اقتصادي هايبنيان تقويت در سزاييبه تأثير اقتصادي، هاي فعاليت
 و ارز جذب بيشتر، هاي مالياتيدريافت درآمد، كسب اشتغال، ايجاد براي منبع جديدي عنوان
 مطالعات شود، درمي صنايع ي ساير توسعه و رشد موجب كه هاي اجتماعيزيرساخت تقويت
 صنعت و يكم، بيست قرن شروع با ).1387كاظمي، (گرفته است  قرار تأييد مورد متعدد

 چشمگيري در اي كه رقابتبه گونه شد؛ تبديل صنايع دنيا پردرآمدترين از يكي به گردشگري
همچنين گردشگري . خوردچشم مي به گردشگران جذب براي جهان از كشورهاي بسياري ميان

 و هاي اقتصادي فعاليت از مهمي بخش فرد، منحصربه هايبا ويژگي و پويا صنعتي عنوان به
است و اين در حالي  داده اختصاص خود به را حال توسعه و در يافته توسعه كشورهاي توليدي

 فرايند بر توان اثرگذاري امروزي دنياي در كه فعاليتي عنوان به است كه صنعت گردشگري
از  وسيعي طيف توجه مورد گذارد، مي نمايش به دنيا در تمامي را خردورزانه و ي متوازن توسعه

 قرار دنيا كشورهاي ي همه در اجرايي و مديريت سياسي هاينظام ريزانبرنامه و گذاران سياست
 از نيز توسعه گذارانو سياست ريزانبرنامه از اين بسياري بر افزون .)1386تواليي، (است  گرفته
 يابيدست در اين ميان براي. كنندمي ياد ي پايدار توسعه اصلي عنوان ركن به گردشگري صنعت

 مناسب سازماني، ساختار عواملي نظير به گيري از آثار مثبت آن،ي گردشگري و بهره به توسعه
نياز است  سرمايه جذب و گردشگري و مقررات قوانين انساني، نيروي آموزش و ريزي برنامه

  ). 1382ناصرپور،  و مدهوشي(
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  مباني نظري
عمده  رويكرد چهار تاكنون كه است نكته اين مبين گردشگري ريزيبرنامه ادبيات بر مروري

 ):2000هال، (است  داشته وجود گردشگري بخش ريزي مورد برنامه در

بهبود  براي ابزاري و اهرم ي مثابه به گردشگري از رويكرد اين در :رشدگرا ديدگاه - الف
ديدگاه  اين در :فضايي  فيزيكي رويكرد -ب شود؛مي ياد جامعه يك اقتصادي هاي شاخص

مطالعه  مورد فضاها، ساماندهي در استفاده مورد منبع و فضايي ي پديده يك عنوان به دشگريگر
 براي شكوفايي ايي پديده به مثابه گردشگري ديدگاه اين در :اجتماعي ديدگاه - ج گيرد؛مي قرار

به  ديدگاه، گردشگري اين در: پايدار رويكرد - شود؛ دمي عنوان جوامع زيستي شرايط بهبود
 قرار و تحليل بررسي مورد ي پايدار توسعه هاي سياست اجراي روند در توانمند ي ابزاري مثابه
  .گيردمي

 جوامع تصوير در ريشه ي گردشگري به توسعه نسبت رويكردها تفاوت و از سوي ديگر تنوع
 مبين ي گردشگري توسعه هاي طرح و هابرنامه فرآيند. دارد مفهوم گردشگري از گوناگون
 گردشگري ي مقوله به نسبت گوناگون كشورهاي هايمشيخط و هارويكردها، سياست ها،راهبرد
 اي مبتنيحوزه و ملي سطوح در اجرا قابل و پيوسته پايدار، هاي روش بر بايدمي فرآيند اين .است
  .شوند واقع مؤثر كشور، اجتماعي و اقتصادي كالن سياست از بخشي عنوانبتوانند به و باشند
 ي مالحظه مستلزم نيز آن ريزيبرنامه كه چندوجهي است ايپديده گردشگري هرحال، به

ريزي  برنامه رويكرد گردشگري، مباحث در رويكردها ترين مهم جمله از .است آن ابعاد گوناگون
 يمشاهده با جامعه، نيازهاي به پاسخگو مبتكر، خود، مفاهيم ترينكامل در كه است راهبردي
 اين است در پيشرفت به رو مشترك فرايند يك از قسمتي عنوان به عمل، و ريزيبرنامه همزمان

 منابع مديريت براي شده اهداف مشخص مثل نهايي آمال به نيل براي ابزاري راهبردي باره
 . است گردشگري

ي گردشگري مذهبي در تمام كشورهاي داراي  گذاري در حوزه در اين ميان سرمايه
مندي بهره. ويژه در ميان شهرهاي زيارتي جهان اسالم رو  به افزايش استمذهبي بههاي  جاذبه

نگري  ي توأم با آينده جانبه ريزي صحيح و همه حداكثري از مزاياي اين حوزه، مشروط بر برنامه
در ) ع(ي زيارت امام رضا  با توجه به نقش بسيار پررنگ حوزه. گذاري در آن استبراي سرمايه

ردشگري مذهبي شهر مشهد و نيز كشور، براي پيشرفت و بهبود وضعيت رقابتي ي گ حوزه
ي زيارت اين شهر در ميان ساير شهرهاي زيارتي جهان، مطمئناً محور گردشگري مذهبي  حوزه
همه در حالي  اين. گذاري تلقي گردد ترين راهكارهاي توسعه و جذب سرمايه تواند از مطلوب مي

اري اين حوزه صورت گذي سرمايه العات مدون و جامعي در زمينهاست كه هنوز در مشهد، مط
هايي در اين حوزه از اقتصاد زيارت شهر مشهد  خود منجر به بروز سردرگمي نگرفته است كه

  . شده است
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شگرف آن در  شهر مشهد و به تبع آن آثاراز سوي ديگر ورود ميليوني گردشگران به كالن
درآمدي، بازار و بازاريابي،  هاي شغلي، ايجاد منابع يجاد فرصتشكوفايي و رونق اقتصاد شهر و ا

ها و ايجاد  اجتماعي در گرو تأمين خدمات مورد نياز آن- گذاري و تبادل فرهنگيسرمايه
هاست كه گذاري كافي در اين زمينهتأسيسات و در مجموع سرمايه ها، تجهيزات وزيرساخت

ي حاضر سعي شده است  با همين زمينه در مطالعه. كالن است هايريزيخود نيازمند برنامه
ي  گذاري عرصهي سرمايه هاي پيرامون حوزه ها و فرصت ضمن بررسي موانع، مسائل، قابليت

هاي ، راهبرد))ع(رضا زيارت امام: ي موردي مطالعه(اقتصاد گردشگري مذهبي شهر مشهد 
 ارايهريزي راهبردي ي از برنامهگيري فعاليتي با بهره ي اين حوزه مناسب و كاربردي توسعه

  .گردد
  ي نگاشته پيشينه

هاي صورت گرفته در ميان مطالعات گذشته، حاكي از وجود مطالعات بسياري در بررسي
اين در حالي است . ي گردشگري و مباحث پيرامون آن بوده است ريزي در حوزهي برنامه زمينه

طور خاص، پيرامون مباحث مرتبط با آن بهريزي ي گردشگري مذهبي و برنامه كه مقوله
تدريج به  ريزان را به خود معطوف داشته و بهنظران و برنامه ديرزماني نيست كه توجه صاحب

منظور آشنايي هرچه در ادامه به. ي فني، اقتصادي و اجتماعي كنوني خود رسيده است مرحله
عرصه و درك مفاهيم پيرامون آن،  ريزي راهبردي در اينبيشتر با مقوالت گردشگري و برنامه

  .چندين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفته است
ي گردشگري شهرستان  ترين مانع توسعه عمده) 1376(ي منصوري  بر اساس نتايج مطالعه

به بررسي تأثير ) 1386(زاده و مرادي  منشي. ريزي راهبردي است كازرون، عدم برنامه
اند كه با  شهر مشهد پرداخته و به اين نتيجه رسيدهگردشگران مذهبي بر فضاي كالبدي 

هاي زيادي گسترش و رشد باالي زائران در اطراف حرم، اين بافت به دليل قديمي بودن، آسيب
. هايي شده است كه مشكالت فراواني را براي زائران به وجود آورده استديده و تبديل به خرابه

داري در اين بافت بيش از پيش و راهبردي حوزه بر اين اساس به اعتقاد ايشان بررسي دقيق
هاي  ضمن بررسي و شناسايي قابليت) 1386(آبادي و همكاران زنگي. نمايدضروري مي

ي آن، به بررسي و شناخت  ريزي توسعهگردشگري بخش باغ بهادران اصفهان و برنامه
سيدن به يك گردشگري هاي اين منطقه پرداختند، بر اساس نتايج اين مطالعه براي ر محروميت

هايي همچون  ي راهبردي كارآ و كاربردي، فعاليت ي برنامه ارايهمناسب در منطقه بايد ضمن 
هاي ارتباطي، دادن خدمات و تأسيساتي مانند هتل در منطقه صورت پذيرد كه ساماندهي شبكه

 نيز ايران در. گذاري ويژه و كارشناسي شده خواهد بودي خدمات سرمايه ارايهخود مستلزم 
 ي گردشگري توسعه به؛ راهكارهاي توانجمله مي آن از كه است شده انجام مطالعاتي چنين

مهدوي،  و افتخاريالدين  ركن(كوچك  لواسان دهستان SWOTمدل  از استفاده با روستايي
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و  پورابراهيم( سرزمين آمايش چارچوب در قشم يجزيره آتي يتوسعه ريزيبرنامه ، )1385
: ي موردي مطالعه گردشگري، مديريت تحليل در MS-SWOTمدل  كاربرد ،)1382ياوري، 

 از گيريبهره با قشم گرديطبيعت هايقابليت ، ارزيابي)1388و سقايي،  مافي( مشهد شهر كالن
 گسترش بر مؤثر عوامل تحليل ،)1388گر و همكاران، نوحه( SWOTراهبرد  مديريت مدل

 و زاده ابراهيم( SWOTراهبردي  مدل از استفاده با چابهار، ساحلي ي ناحيه در گردشگري
  . اشاره نمود) 1388زاده،  آقاسي

هاي  ها و ضعف ها، قابليت ي حاضر، سعي شده است ضمن شناساندن توان در مطالعه
ي اقتصاد  ري عرصهگذاي سرمايه طور خاص حوزهي گردشگري مذهبي شهر مشهد و به عرصه

اي ريزي راهبردي در اين حوزه صورت پذيرد و راهبردهاي توسعهرنامه، ب)ع( زيارت امام رضا
  .گردند ارايهمناسب اين حوزه 

  شناسي تحقيقروش
 تحليلي- توصيفي آن، تحقيق روش و است اي توسعه - كاربردي هدف، لحاظ از تحقيق اين

ي  حوزهريزي راهبردي توسعه و بهبود ارزيابي و برنامه(به منظور تحقق هدف پژوهش  .است
ريزي ، از برنامه))ع(زيارت امام رضا : ي موردي مطالعه(گذاري اقتصاد گردشگري مذهبي سرمايه

 دليل. است فرايندي ريزيبرنامه راهبردي، نوعي ريزي برنامه. راهبردي بهره گرفته شده است
 صورت ريزيبرنامه ها آن براي كه هايي استپديده يگونه و نوع در ريزيبرنامه بودن فرايندي

 بايد شدن هستند، دگرگون حال در پيوسته اينكه دليلبه ها،پديده اين با برخورد در. گيردمي
 داشته را جديد شرايط با تطبيق و بازخورد قابليت كه گيرد انجام ايگونه به ها آن ريزيبرنامه
  . باشد

 هاي فرصت از جستن بهره با سو،يك از كه است اين بر اساسي راهبردي اصل ريزيبرنامه در
 راهبرد تدوين به ،ها آن دادن كاهش با و خارجي تهديدات از ناشي تأثيرات از و پرهيز خارجي

 مشخص راهبرد بهترين كه نيست اين هدف ها،راهبرد تدوين اين در ديگر، سوي از پرداخت و
راهبردي  ريزيبرنامه برايسون، نظر از. قابل اجراست هايراهبرد تعيين در واقع هدف بلكه شود؛

 كه فرايندهاست از ساير ترمشاركتي و ترمدبرانه تر،منظم بسيار و ايمرحله هشت فرايندي
شناسايي  و تعيين آن، ي محتواي درباره توافق به رسيدن راهبردي و ريزيبرنامه آغاز از، عبارتند

 ،)تهديدها و ها فرصت( خارجي محيط ارزيابي ها،ارزش و هارسالت ساختن روشن دستورها،
 براي هاييراهبرد تنظيم راهبردي، مسائل شناسايي ،)ضعف و نقاط قوت( داخلي محيط ارزيابي
 فرايند از مرحله هر در بايد هشت مورد اين .براي آينده كارساز ديدگاه تدوين و مسائل مديريت

  ). 1386زمانيان،  و بهزادفر( گردد منتهي گيرينتيجه به و شود ارزيابي اجرا
 SWOTريزي، در گام نخست با استفاده از ابزار گيري از اين فرايند برنامهدر مسير بهره

بندي و تحليل عوامل راهبردي محيط دروني و بيروني اين حوزه استفاده براي شناسايي، طبقه
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ابزاري ) شود نيز ناميده مي TOWSكه گاهي توس ( SWOTتكنيك يا ماتريس . شده است
و ) سيستم(هاي موجود در محيط خارجي يك سامانه  است براي شناخت تهديدها و فرصت

منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هاي داخلي آن، به ها و قوت بازشناسي ضعف
ها و  قوت(، اين روش هم براي تحليل محيط دروني )1385گلكار، (هدايت و كنترل سيستم 

يافته  ابزاري عمومي است و رويكردي سامان) ها و تهديدها صتفر(و هم محيط بيروني ) ها ضعف
. كندگذاران كمك ميريزان و سياست گيري به برنامههاي تصميم به مسأله است كه در موقعيت

ي هر فعاليتي تأثيرگذار باشند، به  توانند بر آيندهترين عوامل محيط دروني و بيروني كه مي مهم
بندي شده صورت خالصه و جمع، بهSWOTستند كه در تحليل عنوان عوامل راهبردي مطرح ه

  ). 2007هاال، (شوند فهرست مي
با استفاده از ابزار  SWOTگيري و موقعيت راهبردي، نتايج در ادامه براي تعيين تصميم

در اين مدل به هريك از عوامل . تجزيه و تحليل خواهند شد IEAآناليز دروني و بيروني 
در ادامه اين . شود عوامل دروني و بيروني دو نوع امتياز اختصاص داده مي راهبردي به تفكيك

  . روش به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته شده است
تعيين موقعيت راهبردي سيستم و به تبع ان انتخاب نوع ( IEAدر نهايت خروجي مدل 

ريزي راهبردي سازي برنامهبا استفاده از ماتريس كمي) گيريهاي بهينه در تصميمراهبرد
)QSPM (هاي گزينه تر، نهادي و انتخاب راهبرد بهينههاي پيشبندي راهبردجهت اولويت

هاي تدوين شده در ماتريس توس راهبرد(ي قبل  هاي شناسايي شده در مرحلهمختلف راهبرد
)TOWS((را  هااين ماتريس جذابيت نسبي انواع راهبرد. گيرند، مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي

  . دهدمي ارايههاي خاص يك مبناي عيني گونه براي انتخاب شگردكند و بدينمشخص مي
 مطالعات همچنين و اسنادي هايي بررسي شيوه به نياز، مورد هايو داده اطالعات آوريجمع
 به آمده دست به اطالعات به توجه سپس با گرفت؛ كارشناسي انجام ي مصاحبه قبيل از ميداني
گذاري گردشگري مذهبي شهر مشهد سرمايه كلي وضعيت و خدمات امكانات، ها،ذبهجا بررسي

 تحليل و تجزيه براي در اين مرحله از مطالعه،. پرداخته شد ))ع(ي زيارت امام رضا  عرصه(
 گذاري اين حوزه،ي كمي و كيفي زيربخش سرمايه توسعه هاي بهبود وي شگرد ارايه و اطالعات

ي زيارت به طور خاص و  ها و تنگناهاي موجود در حوزه ها، محدوديت تواناييامكانات، 
هاي دولتي و نهادهاي  طور عام در اسناد فرادستي، اسناد مطالعاتي سازمانگردشگري به

ي گردشگري مذهبي  هاي مختلف فعاليت و نيز بررسي اجمالي عملكرد حوزه خصوصي در حوزه
ي كمي  صادي طي سالهاي اخير و نتايج مطالعات طرح توسعهي اقت ويژه در عرصه شهر مشهد به

منظور تدوين نهايي عوامل در گام بعد به. مورد بررسي قرار گرفته است) ع(و كيفي زيارت رضا
ي  گذاري اين عرصهي سرمايه هاي باز در حوزه هاي مختلف، پرسشنامه راهبردي در حوزه

هاي مختلف  تهيه و براي كارشناسان سازمان) )ع(ي اقتصاد زيارت امام رضا  عرصه(فعاليتي 
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ي  ي آماري مربوط به بررسي ميداني مطالعه متشكل از كليه براين اساس جامعه. ارسال گرديد
ها، نهادها و  در سازمان) ع(ي اقتصاد زيارت امام رضا  نظران فعال در عرصهكارشناسان و صاحب

ه به اينكه تعداد ايشان اندك بود، مؤسسات خصوصي و دولتي شهر مشهد هستند كه با توج
اطالعات به صورت (ي آماري انتخاب شدند  عنوان نمونهها به آوري اطالعات تمامي آنبراي جمع

ي گردشگري جهاد  ليست افراد يادشده از طريق پژوهشكده .)سرشماري استخراج گرديد
رضوي استخراج شد  دانشگاهي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و استانداري استان خراسان

  .و در اختيار محقق قرار گرفته است
نقاط «ها و نظرات كارشناسان با عنوان  آوري شده از اين پرسشنامهدر مجموع نظرات جمع

در . انددر مطالعه مورد استفاده قرار گرفته» ها كارشناسان قوت، ضعف، تهديدها و فرصت
شده از بررسي مطالعات گذشته و  ستخراجي نهايي، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد ا مرحله

ي  تلفيقي، چندين جلسه SWOTمنظور تأييد نهايي سپس به. نظرات كارشناسان، تلفيق گرديد
كارشناسي متشكل از متخصصان و خبرگان اقتصاد و مديريت برگزار گرديد و ضمن تجزيه و 

اقتصاد (مشهد گذاري گردشگري مذهبي شهر ي سرمايه نهايي حوزه SWOTتحليل مجدد، 
  . تهيه و تدوين گرديد)) ع(زيارت امام رضا 

(IFE)داخلي عوامل و (EFE)1 خارجي عوامل ارزيابي ماتريس
2
 آن و مراحل 

گذاري اقتصاد زيارت در ابتدا بايد ماتريس ارزيابي سرمايه  براي تعيين وضعيت زيربخش
ي  سپس از نتيجه. تهيه شود) EFE(و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ) IFE(عوامل داخلي 

عبارت به. ها به دست خواهد آمدبراي هريك از زيربخش IEنهايي اين دو ماتريس، ماتريس 
در ادامه توضيح اجمالي . كند ، وضعيت راهبردي اين زيربخش را مشخص ميIEديگر، ماتريس 

  : شده است ارايهها  براي هريك از ماتريس
  ) IFE(داخلي ماتريس ارزيابي عوامل  - الف

ي  گذاري، به وسيلهدر اين ماتريس ضمن تعيين عوامل راهبردي داخلي زيربخش سرمايه
مجموع (ي فعاليتي، به عوامل از صفر تا يك ضريب داده شد  كارشناسان و خبرگان اين حوزه
عالوه بر اين در ستوني ديگر به هر يك از اين عوامل به روش ) اين ضرايب بايد برابر يك شود

قوت عادي و  3ي  ضعف عادي، نمره 2ي  بيانگر ضعف اساسي، نمره 1ي  نمره. ير نمره داده شدز
سپس ميانگين نمره و ضريب . نشان دهنده قوت بسيار باالي عامل مورد بررسي است 4ي  نمره

هاي نهايي  مجموع نمره. ي كارشناسان، براي هريك از اين عوامل محاسبه شد داده شده
تا  1ها در هر زيربخش بايد بين  جمع نمره(نهايي عوامل داخلي مشخص شد  ي محاسبه و نمره

  .)دست آيد به 4

                                           
1 External Factor Evaluation (EFE) Matrix 
2 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 
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  ) EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي  - ب
، )اعمال نظر و تأييد كارشناسان( ها و تهديدها دست آمدن فهرست نهايي فرصت پس از به

ط وزن يا ضريب داده شد از سوي كارشناسان و خبرگان مرتب) فرصت و تهديد(به اين عوامل 
سپس در ستون ديگر به هر يك از . شود 1كه مجموع اين ضرايب بايد عدد ) از صفر تا يك(

دهنده واكنش سازمان نسبت به آن اين نمره نشان. داده شد 4تا  1ي  ها و تهديدها نمره فرصت
براي  3براي واكنش عادي؛ عدد  2براي واكنش ضعيف؛ عدد  1عدد (تهديد يا فرصت است 

در اين مرحله بايد توجه شود كه واكنش  .)براي واكنش خيلي خوب 4واكنش خوب؛ عدد 
لذا با توجه . حساب آيدتواند عامل موفقيت به ها و چه تهديدها، مي مناسب، چه نسبت به فرصت

  كنون سازمانهديدها، واكنش و اقدامي را كه تاها و يا ت به در نظر داشتن هر يك از فرصت
در (به اين اقدامات داده شود  4تا  1اي بين  ه اين عوامل داشته بايد ارزيابي شده و نمرهنسبت ب

ميانگين نمره و ) است) ع(گذاري اقتصاد زيارت امام رضا ي سرمايه اينجا منظور از سازمان، حوزه
ميانگين ضريب هر . محاسبه شد  ي كارشناسان، براي هريك از اين عوامل ضريب داده شده

هاي  مجموع نمره. دست آيدي نهايي به ي مربوط بدان ضرب شود تا نمره در ميانگين رتبهعامل 
   .)آيد دست مي به 4تا  1ها بين  جمع نمره(متعلق به هر يك از متغيرها به دست خواهد آمد 

  )IE(ماتريس داخلي و خارجي  - پ
) ع(زيارت امام رضا گذاري اقتصاد سرمايه  وضعيت زيربخش) IE(ماتريس داخلي و خارجي 

دست  هاي به خانه تشكيل شده است و بر اساس استقرار داده 4اين ماتريس از   .كند را تعيين مي
  :گيرد در دو بعد اصلي زيرشكل مي EFEو  IFEآمده از دو ماتريس 

  جمع امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي كه بر روي محورX شود ها نشان داده مي 

 نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي كه بر روي محور  جمع امتيازY شود ها نشان داده مي 

شود كه  گيرد و مشخص مي قرار مي IEي ماتريس  خانه 4آمده در يكي از  دست ي به نقطه
به بيان . برخوردار است  فوق از موقعيت محافظه كارانه، تهاجمي، تدافعي يا رقابتي  زيربخش
 شگرد يا انتخاب چهار تدوين امكان داخلي، و خارجي عوامل ارزيابي ريسمات از استفاده ديگر با
 از برخي عمل، در البته .شود مي فراهم فضا در متفاوت هايي كنشگري درجه نظر از متفاوت
 آينددرمي اجرا به يكديگر با هماهنگ و زمانهم طوربه يا و دارند همپوشاني يكديگر با هاشگرد

  ).1جدول ) (1382كارون،  و هريسون(
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 ي تعيين آن و نحوه SWOTي ماتريس  هاي چهارگانهشگرد: 1جدول 

  1385و گلكار،  1384ديويد، : منبع
  

  )QSPM(ريزي راهبردك كمي  ماتريس برنامه
ها به بندي راهبردماتريس معموالً در مراحل آخر تدوين راهبرد و براي انتخاب و اولويتاين 

، ا يك واحددليل اين امر، اين است كه معموالً ممكن است براي يك بخش ي. شودكار گرفته مي
هاي مختلف راهبرد را بر حسب اين ماتريس گزينه. بيش از يك گزينه راهبرد تدوين شده باشد

دهد كه در اجرا بايد ابتدا به كند و لذا به مديران نشان مي بندي ميها اولويت جذابيت آني  نمره
 . كدام راهبرد توجه كنند

  تجزيه و تحليل
 گذاريي توسعه و بهبود زيربخش سرمايه هاي بهينهي حاضر براي تعيين راهبرد در مطالعه

در مجموع از چهارچوب جامع ، ))ع( ي زيارت امام رضا عرصه(گردشگري مذهبي شهر مشهد 
ي نتايج هر مرحله  كه در ادامه، خالصه) 2جدول (تدوين راهبرد به فرم زير استفاده شده است 

 .شده است ارايهبه تفكيك 
  

  )ع(گذاري اقتصاد زيارت امام رضا ي سرمايه چهارچوب جامع تدوين راهبرد حوزه: 2جدول 

  1385گلكار، : منبع
  
  
  

ماتريس   )S(نقاط قوت   )W(نقاط ضعف 
SWOT 

گيري از  با بهره:  WO ي كارانه شگرد محافظه
  رود ها نقاط ضعف از بين مي فرصت

گيري از نقاط  با بهره: SOشگرد تهاجمي 
  )O(ها  فرصت  .شود استفاده ميها حداكثر  قوت از فرصت

نقاط ضعف را كاهش:WTشگرد تدافعي
  .شود دهد و از تهديدها پرهيز مي مي

براي پرهيز از :  STشگرد رقابتي 
  )T(تهديدها   شود تهديدها، از نقاط قوت استفاده مي

گذاري گردشگري راهبردي محيط دروني و بيروني سرمايه استخراج عوامل(ي ورودي  مرحله: ي اول مرحله
  مذهبي

  (IFE)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  )EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
  ي مقايسه مرحله: ي دوم مرحله

تخراج ها نقاط قوت و ضعف و اس ماتريس تهديدها، فرصت
 )TOWS(هاي مناسب و كاربرديشگرد

تعيين موقعيت راهبردي  ماتريس داخلي و خارجي و
  )IE(ي  عرصه

  گيري تصميم: ي سوم مرحله
  )QSPM( ريزي راهبردك كمي ماتريس برنامه
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  )IE(و ماتريس داخلي و خارجي  (EFE)داخلي  و  (IFE)خارجي عوامل ارزيابي
         ي اقتصاد زيارت  گذاري عرصهي سرمايه حوزه بر تأثيرگذار داخلي و خارجي عوامل
 ارزيابي مورد داخلي خارجي و محيط ارزيابي ماتريس از استفاده با گام، چهار طي )ع(امام رضا 

 :است گرفته قرار
ي اقتصاد  گذاري عرصهي سرمايه حوزه بر تأثيرگذار داخلي و خارجي عوامل تعيين- اول گام

 گرفته با خبرگان و كارشناسان و نيز اطالعاتهاي صورت بررسي مصاحبه از پس :زيارت
 در و شدند شناخته داخلي و ي خارجي عمده عوامل استخراجي از اسناد و مطالعات گذشته،

 مقدار، اين از. است شده تعيين عامل 26 خارجي تعداد عوامل. گرفتند قرار آن ارزيابي ماتريس
    شمار به) ع(اقتصاد زيارت امام رضا ي  گذاري عرصهي سرمايه حوزه فرصت نوعي عامل 13
 اندشده تعيين داخلي عامل 22 ميان اين در. شوندمي برشمرده تهديد نوعي عامل 13و  آيندمي
 . گيرنددربر مي ي اقتصاد زيارت را گذاري عرصهي سرمايه حوزه ضعف و قوت نقاط كه
 در شده فهرست عوامل به گام اين در: داخلي و خارجي عوامل اهميت ميزان تعيين- دوم گام

 تعيين. شد صفر داده تا يك از وزني كدام، هر اهميت مبناي بر داخلي، و خارجي عوامل ماتريس
ي اقتصاد  عرصه به آشنا ي كارشناسان وسيله به و دلفي روش از گيريبهره با عوامل، وزن ميزان

  .است گرفته گذاري انجامويژه مباحث مرتبط با سرمايهو نيز به
گيري پيرامون عوامل و تصميم) دروني و بيروني(منظور تعيين وزن هريك از عوامل به

نظران و متخصصان  نفر از كارشناسان، صاحب 10راهبردي با اهميت باال و پايين، از نظرات 
گذاري و نيز اقتصاد زيارت، از جمله كارشناسان سازمان ميراث ي سرمايه مرتبط با حوزه

، استفاده شده است كه در 1گذاران خصوصي و اساتيد دانشگاهس و سرمايهفرهنگي، آستان قد
، ميانگين نظرات )پس از نرمال شدن(ستون مربوط به وزن هر عامل دروني و بيروني 

  :ي زير بهره گرفته شد براي نرمال كردن ضرايب فوق از رابطه. كارشناسان درج شده است
)1(                                                                                                          = ∑  

ميانگين وزن (هريك از عوامل داخلي و خارجي ) نشده نرمال(ي  وزن اوليه diكه در آن 
وزن نهايي هريك از عوامل داخلي و خارجي پس از نرمال نمودن  dni، )ي كارشناسان شده ارايه
بايد  هاي مذكور ميشده در هريك از ماتريس به ذكر است مجموع ضرايب نرمال الزم. است

  .مساوي يك شود
 داخلي و خارجي عوامل از هريك به گام اين در: داخلي و خارجي ي عوامل رتبه تعيين- سوم گام

اي توسعه ريزيبرنامه در گذاريي سرمايه حوزه تهديد يا فرصت و ضعف يا موفقيت موجب كه

                                           
گذاري در سطح  ي زيارت و نيز سرمايه ترين افراد فعال در حوزهنفر از شاخص 30كارشناسان و صاحبنظران ياد شده از ميان  1

ها و  در ميان سازمانهاي گسترده ميداني طي بررسي) ليست اين افراد(اند، كه خود استان خراسان رضوي انتخاب شده
 .استنهادهاي مختلف استان تعيين شده
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 اعداد، اين. شد داده 4 تا 1 اي از رتبه دلفي، روش از گيريبهره با اند،گرديده )ع(امام رضا زيارت 

ي اقتصاد زيارت  گذاري عرصهي سرمايه حوزه عملكرد در عوامل از هريك كه را ميزان تأثيرهايي
 .دهندمي نشان دارند،

 هر وزن ابتدا گام، اين در: آن ارزيابي و داخلي و خارجي عوامل نهايي امتياز تعيين- چهارم گام

 ،)3ستون*2ستون ( گرديد ضرب عامل همان به مربوط رتبه در داخلي و خارجي عوامل از عامل
 و خارجي عوامل وزني ي امتيازهاي همه سپس آيد، دست به عوامل از هريك وزني تا امتياز
 آيد دست به داخلي و خارجي عوامل نهايي امتياز مجموع تا شدند زدهجمع جداگانه داخلي

  ).4و  3 جدول(
ي زيارت شهر مشهد در  گذاري عرصهمجموع امتياز نهايي عوامل داخلي بخش سرمايه

اين امتياز بدان معني  .)3جدول (به دست آمده است  286/2، )IFE(ماتريس عوامل داخلي 
اي ضعف گذاري زيارت شهر مشهد از نظر عوامل دروني در مجموع دار ي سرمايه است كه عرصه

طور به) ع(ري اقتصاد زيارت امام رضا گذاي سرمايه ليست تمامي نقاط قوت و ضعف حوزه. است
  . شده است ارايه) 3(خالصه در جدول 

گذاري زيارت، از ديدگاه كارشناسان ي سرمايه در ميان نقاط قوت شناسايي شده در حوزه
برخي از نقاط حريم حرم رضوي، وجود هاي بازسازي بافت فرسوده در مربوط به مؤلفه 1مربوطه

گذاري الزم در گذاري اين حوزه و تمركز سرمايهقابليت و نيز تنوع در بخشهاي مختلف سرمايه
طور مشترك است گذاران طي سالهاي اخير بهي تسهيالت بانكي به سرمايه ارايهمنطقه ثامن با 

 18/0با  ه نظرات كارشناسان برابرمربوط ب ي شده ي يادشده، امتياز محاسبه در هر سه مؤلفه(
ي سطوح پايين دسترسي به  در ميان نقاط ضعف شناسايي شده در اين حوزه مؤلفه) بوده است

ترين  عنوان مهمطور خاص بهطور عام و در شهر مشهد بهمنابع مالي در سطح استان به
متخصصان انتخاب  از سوي كارشناسان و) ع(گذاري زيارت امام رضا ي سرمايه ضعف حوزه نقطه

  . شده است
ي زيارت شهر مشهد در  گذاري عرصهمجموع امتياز نهايي عوامل خارجي بخش سرمايه

اين امتياز بدان معني ) 4جدول . (به دست آمده است 054/2، )EFE(ماتريس عوامل خارجي 
ا ها و مقابله ب گذاري زيارت شهر مشهد درخصوص استفاده از فرصتي سرمايه است كه عرصه

ي  ها و تهديدهاي پيش روي حوزه ليست تمامي فرصت. خوبي عمل نكرده است تهديدها به
  .شده است ارايه) 4(طور خالصه در جدول به) ع(گذاري اقتصاد زيارت امام رضا سرمايه
ي مناسب جهت  نامهي آيين تهيه«ي  مؤلفه مطرح در اين حوزه، بيروني هاي فرصت ميان از

به عنوان » ي كشور ي پنجم توسعه گذاري دولت در بخش تأسيسات در اسناد برنامهسرمايه
گذاري زيارت از سوي كارشناسان برگزيده شده ي سرمايه ترين فرصت پيش روي حوزه مهم

                                           
 .شده اند برگزيدههاي مربوط به مطالعه  رشناساني كه به عنوان نمونه در تكميل پرسشنامهكا 1
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روي اين حوزه نيز، از ديدگاه كارشناسان مربوطه، بيشترين در ميان تهديدهاي پيش. است
منطق برخوردهاي سياسي ايران در روابط با ديگر كشورها و  تهديد مربوط به غيرشفاف بودن

در ادامه با استفاده از مجموع امتياز نهايي دو  .المللي در مورد ايران استتبليغات منفي بين
       و ماتريس ) EFEو  IEFهاي امتياز نهايي ماتريس(ماتريس عوامل داخلي و خارجي 

مشخص ) ع(گذاري زيارت امام رضا ي سرمايه رصه، موقعيت راهبردي ع)IE(خارجي  - داخلي
گذاري ي سرمايه هاي عوامل داخلي و خارجي در عرصهبا توجه به مقادير امتياز ماتريس. گرديد

ي  توان اينطور بيان نمود كه عرصهاند، ميبرآورد شده 054/2و  286/2كه به ترتيب برابر با 
به بيان ) 1شكل  IEنتايج ماتريس (گرفته است گذاري زيارت در موقعيت تدافعي قرار سرمايه
هاي تدافعي هاي آتي و بهبود عملكرد اين عرصه از اقتصاد، شگرد ريزيمنظور برنامهديگر به

  .بيشترين كارايي را خواهند داشت
  

  ))ع(زيارت امام رضا (گذاري گردشگري مذهبي شهر مشهد ي سرمايه حوزه) IFE(ماتريس عوامل داخلي :  3جدول 
وزن نرمال  عوامل راهبردي داخلي

 *شده
امتياز وضع 

 موجود
امتياز 
 وزن دار

 ها قوت

 156/0 3  052/0 گذاري در زيرساخت حمل و نقل درون شهري مشهد طي سالهاي اخيرسرمايه

 164/0 4  041/0 گذاري زيارتي سرمايه استان قدس رضوي درزمينه هاي مديريتي شايستگي

 12/0 3 04/0 برداريدرصدي تأسيسات گردشگري داراي پروانه بهره50معافيت مالياتي

هاي  گذاري و طرحهاي مشترك بين معاونت سرمايهامضاي توافقنامه همكاري
 سازمان ميراث فرهنگي

023/0  3 069/0 

 135/0 3  045/0 گذاري داخلي و خارجيجذب سرمايه هاي زيربنائي و خدماتي مناسبشبكه

 132/0 4  033/0 گذاريهاي سرمايهگذاران خصوصي از نمايشگاه فرصتاستقبال سرمايه

 18/0 4  045/0 گذاري اين حوزههاي مختلف سرمايه وجود قابليت و نيز تنوع در بخش

 188/0 4  047/0 بازسازي بافت فرسوده در برخي از نقاط حريم حرم رضوي

گذاران تسهيالت بانكي به سرمايهيارايهگذاري الزم در منطقه ثامن باتمركز سرمايه
 هاي اخير طي سال

045/0  4 18/0 

كننده گذاري خراسان رضوي به عنوان واحد هماهنگمركز خدمات سرمايه
 گذارانهاي اداري سرمايه فعاليت

041/0 3 123/0 

 ها ضعف

 12/0 2  06/0 سطوح پايين دسترسي به منابع مالي در سطح استان و شهر مشهد

 092/0 2  046/0 هاي مرتبط در اين حوزهي تسهيالت مالي از سوي سازمانارايهنبود تنوع در

 05/0 1  05/0 ها گذاري خصوصي در فضاي زيارت و تأمين زيرساختكمبود مشاركت سرمايه

گذاري در زمان طوالني پاسخگويي به متقاضيان بخش خصوصي جهت سرمايه
 هاي زيربنايي و خدماتي بخش

052/0  1 052/0 

 049/0 1  049/0 ي اقتصاد زائر و زيارت مشهدگذاران خارجي در حوزهحضور كمرنگ سرمايه

 054/0 1  054/0 اي و به تبع آن مشهدگذاري در سطوح ملي، منطقهسطوح باالي خطر سرمايه

هاي كالن و عدم اطمينان بخش خصوصي هاي سود بانكي وامنوسان دائمي در تعرفه
 ها ها در اجراي طرح مشاركت بانكبه 

045/0  2 09/0 

 104/0 2  052/0 گذاري و تامين ماليي سرمايه ويژه در حوزه گير بهسازمان متعدد تصميم
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  هاي پژوهش يافته: منبع
  

  ))ع(زيارت امام رضا (گذاري گردشگري مذهبي شهر مشهدي سرمايه حوزه) EFE(ماتريس عوامل خارجي : 4جدول 

و نقل ريلي و هوايي شهر مشهد هاي حمل گذاري ناكافي در افزايش ظرفيتسرمايه
 متناسب با افزايش زائران

047/0  1 047/0 

 042/0 1  042/0 ....ي زيارت مثل راه، برق، مخابرات،خدماتي وهاي حوزهزيرساختفرسودگي

 092/0 2  046/0 گذاري در بخش گردشگري مذهبي هاي سرمايه عدم شناسايي صحيح فرصت

عدم تخصيص به موقع و مؤثر منابع اعتباري و اعتبارات ارزي و ريالي توسط 
 زيارت وزائرپذيري شهر مشهدي  هاي دولتي و حتي خصوصي در حوزه بخش

047/0  1 047/0 

  286/2  1 جمع

 عوامل راهبردي خارجي
وزن نرمال 

 شده
امتياز وضع 

 موجود
امتياز 
 وزن دار

 ها فرصت

به عنوان ) ع(حرم امام رضا(نقش محوري اقتصاد زائر و زيارت شهر مشهدارتقاي
ي ملي و استاني و توافق  در اسناد توسعه) ي گردشگري مذهبي ترين عامل توسعه مهم

 ي استان بر اين نقش مديرت توسعه
049/0  3 147/0  

اين گذاري در ي سرمايهي اقتصاد زيارت در زمينهنگرش مثبت مسئولين با حوزه
 حوزه

041/0  2 082/0  

ي گردشگري مذهبي شهر  افزايش بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و توسعه
گذاران خصوصي و  مشهد كه خود به نوعي به عنوان عامل انگيزشي در جلب سرمايه

 .نمايدعمومي در اين حوزه نقش بازي مي
03/0  3 09/0  

ي تأسيسات در زمينههاي همجوار استان خراسان رضويگذاري استانسرمايه
ي آن افزايش تعداد  زيربنايي و روبنايي به منظور خدمات دهي بهتر و در نتيجه

 .گردشگران از جمله گردشگران مذهبي و زائران شهر مشهد
028/0  2 056/0  

  034/0 1  034/0 نامه بين سازمان ميراث استان با تعدادي از كشورهاي هدفامضاي تفاهم
  052/0 2  026/0 ي صنايع دستي و گردشگريي فاينانس كشور به توسعهسهميهدرصد از10اختصاص

  084/0 2  042/0 ها ها و اقامتگاهي هتلتصويب قوانيني به منظور تسريع در امر توسعه
  062/0 2  031/0 آستان قدس رضوي به عنوان يك نهاد توانمند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ي  گذاري دولت در بخش تأسيسات در اسناد برنامهسرمايهنامه مناسبي آيينتهيه
  117/0 3  039/0 پنجم

  076/0 2  038/0 اي و پيمانكاري در مشهد هاي بزرگ مشاوره وجود شركت
  088/0 2  044/0 نژاد به عنوان كريدور در پروازهاي آسياي ميانه و شرق آسياارتقاي فرودگاه هاشمي

  082/0 2  041/0 مذهبي، طبيعي و تاريخي شهر مشهدهاي وسيع گردشگريقابليت
هاي  هاي عظيم ملي در حوزهافزاري نسبي مشهد در طرحافزاري و نرمامكانات سخت

  088/0 2  044/0 زيرساختي

 تهديدها
بودن منطق برخوردهاي سياسي ايران در روابط با ديگر كشورها و تبليغات غيرشفاف

  104/0 2  052/0 المللي در مورد ايرانمنفي بين
هاي امنيت اجتماعي استان و مشهد به دليل همجواري اين سطوح پايين شاخص

  074/0 2  037/0 استان با كشورهاي افغانستان و پاكستان
هاي  گذاري در بخشي سرمايهضعف قوانين و مقررات دولتي حمايتي در زمينه

شفافيت مقررات جذب ي گردشگري مذهبي و عدم  مختلف اقتصادي از جمله حوزه
 سرمايه

045/0  2 09/0  

  068/0 2  034/0 هاي باالدستي گردشگري مذهبي در سطح استان و در سطح مليناكارآمدي فعاليت
  072/0 2  036/0 گذاري بخش خصوصيهاي الزم جهت گسترش سرمايهها و تضمينعدم مشوق

- دليل تغيير قوانين و جابهگذاري اقتصاد كشورو  نيز استان بهثباتي فضاي سرمايهبي
  098/0 2  049/0 هاجايي تفويض اختيارات ميان سازمان
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  هاي پژوهش يافته: منبع
  

  
  

  ي زيارت گذاري عرصه بخش سرمايه) IE(خارجي  - ماتريس داخلي  :1شكل
  و يافته هاي پژوهش 1385 گلكار،: منبع

  
   )راهبرد تدوين( ها فرصت و تهديدها ضعف، نقاط قوت، نقاط ماتريس تشكيل
 به متكي است ابزارهايي ي دربرگيرنده ي ارزيابي مرحله ها،راهبرد تدوين چارچوب در

 تحليل و تجزيه يخالصه و داخلي و خارجي محيط ي ارزيابي مرحله از آمده دست به اطالعات
      مقايسه داخلي قوت و نقاط ضعف با را خارجي تهديدهاي و ها فرصت كه راهبردي، عوامل

 تا مقايسه شدند يكديگر با SWOTماتريس  در داخلي و خارجي عوامل منظور همين به .كندمي

  078/0 2  039/0 هاي بخش خصوصيگذاريفقدان قانون مدون و پايدار در ارتباط با سرمايه
ي اهداف اقتصادي اجرايي نبودن و عدم هماهنگي راهبردها به منظور توسعه

  07/0 2  035/0 گردشگري مذهبي در مطالعات
هاي دولتي و فضايي شهر توسط بخش-بارگذاري نسنجيده بر روي ساختار كالبدي

  03/0 1  03/0 خصوصي
ي اقتصاد زيارت با رويكرد راهبردي و با قابليت تبديل به فقدان طرحي جامع در حوزه

هاي  ها و قابليت عملياتي و در نتيجه عدم شناسايي كامل توان-فرايندي اجرايي
 ي زيارتحوزهاقتصادي

039/0  2 078/0  

هاي عمراني و عدم توجه به دستيابي به اهداف تجاري و درامدي از زيارت در برنامه
  088/0 2  044/0 اي در سطح ملي و استانيتوسعه

هاي مختلف ها تصويب شده در سطح ملي در حوزهسازي دستورالعملعدم بومي
هاي اقليمي، جغرافيايي و ويژگيگردشگري از جمله گردشگري مذهبي  بر اساس 
 محيطي استان

041/0  2 082/0  

  064/0 2  032/0 هاي سرگردان به دالر و طال به دليل عدم رونق فضاي كسب و كار هجوم سرمايه
  054/2 1جمع
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در اين مرحله از مطالعه ضمن تشكيل جلسات كارشناسي و  .گردد تدوين پذير امكان هايراهبرد
  ها و اسناد  ها، با بررسي برنامهگيري از تكنيك طوفان فكري، جهت استخراج راهبرد بهره

نتايج . اي مرتبط با شهر مشهد و نيز در سطح ملي، اقدام به تدوين راهبرد شده استتوسعه
    هاي اقتصادي  نظرات كارشناسان عرصه و نيز) SWOTيا ماتريس ( TOWSنهايي ماتريس 

طور گذاري زيارت در هر چهار موضع راهبردي بهي سرمايه هاي عرصهمنظور استخراج راهبردبه
ي تعيين  در زمينه IEقابل ذكر است با توجه به نتايج ماتريس . شده است ارايهخالصه در ادامه 

ويژه در  ها بهرين تمركز تدوين راهبردگذاري زيارت، بيشتي سرمايه موقعيت راهبردي عرصه
   حال با توجه به . هاي موقعيت تدافعي استميان كارشناسان و نخبگان مربوط به راهبرد

هاي مختلف ، راهبرد)ع(ي اقتصاد زيارت امام رضا  انداز و مأموريت تدوين شده در عرصهچشم
ي حاضر  با توجه به اينكه مطالعه. گذاري استخراج و تدوين شده استي سرمايه مربوط به حوزه

است، » )ع(ي كمي و كيفي زيارت امام رضا سند توسعه«اي از نتايج طرح مطالعاتي خالصه
هاي كارشناسي مختلف توسط كميته نظارت ي اقتصاد طي بررسي انداز و ماموريت عرصهچشم

، 1يي تدوين گرديدربط نها هاي ذي و مشاورين اين طرح مطالعاتي و نظرات دريافتي از سازمان
گذاري ي سرمايه طور خاص مربوط به حوزهانداز و مأموريت كه بهدر ادامه بخشي از اين چشم

  :شده است ارايهاست 
پيشتاز : گذاريي سرمايه در حوزه) ع(ي اقتصادي زيارت امام رضا  انداز عرصهي چشم بيانيه

  . ي درآمدي و اشتغال ههاي بالقو  گيري از قابليتگذاري و بهره در جذب سرمايه
ي زيارتي پويا و پايدار  ايجاد عرصه): ع(ي اقتصادي زيارت امام رضا  ي ماموريت عرصه بيانيه

گذاري هاي سرمايه هاي مناسب جهت جذب قابليت ها و زمينه از طريق فراهم نمودن فرصت
زيارت و  ي هاي راكد بخش عمومي در حوزه خصوصي اعم از داخلي و خارجي و هدايت سرمايه

گذاري در هاي مناسب ساختاري و مديريتي در نظام سرمايه ي مدل و روش زائرپذيري؛ توسعه
  .پذيريي زيارت و زائر حوزه

طور ي اقتصاد زيارت به هاي مشخص شده در عرصه انداز و ماموريتحال با توجه به چشم
، ي زيارت اهبردي حوزهاالت مختلف رگذاري آن به طور خاص، در حي سرمايه عام و نيز حوزه

راهبردهاي مناسب بر اساس نظرات تيم كارشناسي انتخاب شده در مطالعه استخراج و تدوين 
، نظرات )ع(گذاري زيارت امام رضاي سرمايه به بيان ديگر در استخراج راهبردهاي حوزه. گرديد

ف و ي آماري مشخص شده در مطالعه طي برگزاري جلسات كارشناسي مختل اعضاي جامعه
  .هاي عميق كارشناسي دريافت شد و راهبردها نهايي گرديد مصاحبه

                                           
ي كمي و  به طور مفصل و جامعه در طرح مطالعاتي سند توسعه) ع(ي اقتصادي زيارت امام رضا  انداز و مأموريت عرصه چشم 1

 .شده است هيبه كارفرمايي استانداري خراسان رضوي ارا) ع(كيفي زيارت امام رضا 
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گذاري ي سرمايه هاي راهبردي عرصه طور خالصه راهبردهاي نهايي در هريك از موقعيتبه
  :عبارتند از )) ع(زيارت امام رضا (گردشگري مذهبي شهر مشهد 

  فرصت-قوت راهبرد(راهبردهاي موقعيت تهاجمي) (SO( 

هاي مديريتي و پتانسلهاي باالي گيري هدفمند از شايستگيو كار مناسب و بهرهايجاد ساز  .1
ويژه در  ي كمي و كيفي گردشگري مذهبي شهر مشهد به گردشگري در استان در فرايند توسعه

 ) ع(ي زيارت امام رضا  عرصه

 فرصت - ضعف(كارانه راهبردهاي موقعيت محافظه) (WO( 

 ايجاد بستر مناسب براي مشاركت بخشهاي تعاوني، خصوصي و عمومي  .1

) ع(ي زيارت امام رضا  گذاري عرصههاي سرمايه بهبود روشهاي تخصيص اعتبارات براي پروژه .2
 ربط گيري از شايستگي مديريتي سارمانهاي ذيبا بهره

مشهد جهت ارتقا و افزاري شهر افزاري و نرمگيري صحيح از امكانات سختمديريت و بهره .3
 ي زيرساختها و خدمات مرتبط با زائران و گردشگران توسعه

  تهديد- قوت(راهبردهاي موقعيت رقابتي) (ST( 

- سرمايه  كننده منافع زائران، شهروندان و گذاري تضمينجامع سرمايه) نظام(تدوين قانون  .1

 )ع(ي زيارت امام رضا  گذاران عرصه

 )ع(ي اقتصاد زيارت امام رضا  رصهان فضاي كسب و كار عهاي سرگرد هدايت هدفمند سرمايه .2

ي  فضايي شهر مشهد مرتبط با عرصه–بررسي و بارگذاري مجدد و اصولي ساختار كالبدي  .1
 هاي موجود در ساختار بخش خصوصي زيارت با تأكيد بر قابليت

  تهديد- ضعف(راهبردهاي موقعيت تدافعي) (WT( 

 هاي و نهادهاي مربوط؛ لي و خارجي توسط سازمانهاي داخ گذاري بسترسازي جذب سرمايه .1

هاي و نهادهاي  ريزي در بين سازمان برنامه- ايجاد سيستم يكپارچه و هماهنگ مديريتي .2
 گذاري؛ي سرمايه ويژه در حوزه به) ع(امام رضا   زيارت  ي اقتصاد ربط با عرصه ذي

ي گردشگري مذهبي  گذاري عرصه هاي سرمايه تدوين سيستم نظامند تامين مالي طرح .3
  مبتني بر اقتصاد اسالمي؛  

  
   )قبول درخور راهبردهاي بندياولويت(راهبردي  كمي ريزيبرنامه جدول يتهيه

گذاري اقتصاد سرمايه ريزيبرنامه قبول درخور يا مناسب هايي راهبرد درباره گيريتصميم
 در. گيردمي صورت شهودي قضاوت و علمي و تحليل تجزيه از استفاده با )ع(زيارت امام رضا 

. گرديدند شناسايي قبول درخور هايراهبرد خارجي، و داخلي عوامل ي مقايسه با قبل يمرحله
  . گيردمي صورت مذكور هايراهبرد يا ي راهبردها درباره گيريتصميم مرحله، اين در
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هاي مؤثر به لحاظ ميزان اثربخشي مفروض در زمان تحليل موقعيت و راهبرد بندياولويت
هاي  تري را براي اجراي پيشنهادها و انجام اقدامتر و سادهانتخاب راهبرد بهينه، مسير روشن

ريزي راهبردي به همين منظور در ابن مرحله با استفاده از ماتريس برنامه. كندمؤثر فراهم مي
بهترين  IEبر اساس نتايج ماتريس (ي تدوين شده در موقعيت راهبردي تدافعي هاكمي، راهبرد
ي يادشده كمك كند و بايد  ي حوزه تواند بيش از ديگران به بهبود و توسعهها كه مينوع راهبرد

) هاي تدافعي هستندريزان قرار گيرد، راهبردبيش از ساير انواع راهبردها مورد توجه برنامه
ي نمرات  ي نتايج حاصل از ميانگين نظرهاي كارشناسان در زمينه خالصه. انددهبندي شاولويت

گذاري اقتصاد زيارت ي سرمايه جذابيت مربوط به سه راهبرد تدافعي مشخص شده در عرصه
ريزي راهبردي كمي با استفاده از ماتريس برنامه) طور عامگردشگري مذهبي به) (ع(امام رضا 

)QSPM ( با در نظر گرفتن ميزان جذابيت و اثربخشي هريك از . شده است ارايهدر جدول زير
ي  زا در توسعه و بهبود حوزهزا و بروني عوامل درون سه راهبرد پيشنهادي تدافعي درباره

هاي  گذاريبسترسازي براي جذب سرمايه«، راهبرد )ع(اد زيارت امام رضا گذاري اقتصسرمايه
     ) 94/4=جمع نمرات جذابيت(» هاي و نهادهاي مربوطه داخلي و خارجي از طرف سازمان

     ، پس از آن. حوزه پيشنهاد شده است ترين راهبرد در اينعنوان مؤثرترين و مناسببه
هاي و  ريزي در بين سازمان برنامه- ايجاد سيستم يكپارچه و هماهنگ مديريتي«هاي راهبرد

ويژه  به) ع(زيارت امام رضا (بي شهر مشهد ي اقتصاد گردشگري مذه نهادهاي ذيربط با عرصه
گذاري هاي سرمايه تدوين سيستم نظامند تامين مالي طرح«و » گذاري ي سرمايه در حوزه

عنوان دومين و سومين به ترتيب به» گردشگري مذهبي شهر مشهد مبتني بر اقتصاد اسالمي
ي اقتصاد زيارت  گذاري عرصهي سرمايه ي حوزه ي راهبردي مطرح در روند بهبود و توسعه گزينه

 .  اندمطرح شده) ع(امام رضا 
  )ع(امام رضا  گذاري اقتصاد زيارتي سرمايه ي حوزه ريزي راهبردي توسعهسازي برنامهماتريس كمي: 5جدول

عوامل راهبردي دروني و بيروني مؤثر بر زيربخش
 )ع(ي اقتصاد زيارت امام رضا  گذاري عرصهسرمايه

 تدافعيهاي  راهبرد

بسترسازي براي 
  جذب 

هاي  گذاريسرمايه
داخلي و خارجي 

هاي  توسط سازمان
 و نهادهاي مربوطه

تدوين سيستم 
نظامند تامين مالي 

  هاي  طرح
گذاري سرمايه

گردشگري مذهبي 
مبتني بر اقتصاد 

 اسالمي

ايجاد سيستم 
يكپارچه و 
هماهنگ 
   -مديريتي

ريزي در برنامه
هاي و  بين سازمان
 ربط نهادهاي ذي

ي نمرهضريب 
 جذابيت

ي  نمره
 نهايي

ي  نمره
 جذابيت

ي  نمره
 نهايي

ي  نمره
 جذابيت

ي  نمره
 نهايي

 هاقوت

يگذاري در حوزهسطوح مناسب سرمايه
زيرساختهاي حمل و نقل درون شهري در مشهد 

 طي سالهاي اخير

052/0 3 156/0  3 156/0  2 104/0  

استان قدس رضويوجود شايستگي مديريتي 
 ي زيارتگذاري حوزهي سرمايهدرزمينه

041/0 3 124/0  2 083/0  3 124/0  
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درصدي تأسيسات گردشگري50معافيت مالياتي
 برداريداراي پروانه بهره

04/0 1 04/0  2 08/0  1 04/0  

امضاي توافقنامه همكاريهاي مشترك بين معاونت
فرهنگي، هاي سازمان ميراث  گذاري و طرحسرمايه

 صنايع دستي و گردشگري

023/0 3 069/0  2 046/0  2 046/0  

هاي زير بنائي و خدماتيبرخورداري از شبكه
گذاري داخلي و جذب سرمايه مناسب جهت

 خارجي

045/0 2 089/0  2 089/0  2 089/0  

گذاران بخش خصوصي ازاستقبال سرمايه
 گذاري برگزار شدههاي سرمايهنمايشگاه فرصت

033/0 2 065/0  2 065/0  2 065/0  

و نيز تنوع در بخشهاي مختلفوجود قابليت
 گذاري اين حوزهسرمايه

045/0 2 091/0  2 091/0  2 091/0  

بازسازي بافت فرسوده در برخي از نقاط حريم
 حرم

047/0 3 142/0  1 047/0  1 047/0  

يگذاري الزم در منطقه ثامن با ارايهتمركز سرمايه
گذاران طي سالهاي به سرمايه تسهيالت بانكي

 اخير

045/0 2 090/0  2 09/0  1 045/0  

گذاري استان خراسانحضور مركز خدمات سرمايه
هاي  كننده فعاليترضوي به عنوان واحد هماهنگ

 گذاراناداري سرمايه

041/0 2 081/0  2 081/0  2 081/0  

 هاضعف

سطوح پايين دسترسي به منابع مالي در سطح
 طور عام و در شهر مشهد به طور خاصاستان به

06/02 121/0  4 242/0 1 06/0 

ي تسهيالت مالي از سوينبود تنوع در ارايه
 هاي مرتبط در اين حوزهسازمان

046/0 3 138/0  4 184/0 2 092/0 

گذاري بخشهاي خصوصيكمبود مشاركت سرمايه
جهت ورود به فضاي زيارت و تامين زيرساختها و 

 زيربناييساختار

05/0 3 149/0  3 149/0 3 149/0 

طوالني بودن زمان پاسخگويي به متقاضيان بخش
گذاري در بخشهاي خصوصي جهت سرمايه

 ي زيارتزيربنايي و خدماتي حوزه

052/0 3 157/0  2 105/0 2 105/0 

گذاران خارجي درنقش و حضور كمرنگ سرمايه
 ي اقتصاد زائر و زيارت در مشهدحوزه

046/0 3 147/0  3 147/0 2 098/0 

گذاري در سطوح ملي،سطوح باالي ريسك سرمايه
 اي و به تبع ان در سطح مشهدمنطقه

054/0 1 054/0  3 161/0 2 107/0 

هاي سود بانكينوسان و تغييرات دائمي در تعرفه
وامهاي كالن و عدم اطمينان بخش خصوصي به 

 هامشاركت بانكها در اجراي طرح

045/0 2 089/0  3 134/0 1 045/0 

گير درهاي متعدد مسئول تصميموجود سازمان
گذاري و تامين  ي سرمايه امر گردشگري و حوزه

 مالي

052/0 3 156/0  3 156/0 4 208/0 

هايگذاري كافي در افزايش ظرفيتعدم سرمايه
حمل و نقل ريلي و هوايي شهر مشهد متناسب با 

 شهرافزايش روزافزون زائران به اين

047/03 14/0  3 14/0 3 14/0 

ي زيارت مثل آبفرسوده بودن زيرساختهاي حوزه
و فاضالب، راه، برق، مخابرات، تأسيسات بهداشتي، 

 هارفاهي و خدماتي در مجتمع

042/03 125/0  2 083/0 2 083/0 

گذاري درهاي سرمايهعدم شناسايي صحيح فرصت
 بخش گردشگري مذهبي در شهر مشهد

046/02 091/0  3 137/0 3 137/0 

عدم تخصيص به موقع و مؤثر منابع اعتباري و اعتبارات
ارزي و ريالي توسط بخشهاي دولتي و خصوصي در 

 ي زيارت و زائرپذيري شهر مشهدحوزه

047/03 14/0  4 186/0 3 14/0 

 هافرصت

ارتقاي نقش محوري اقتصاد زائر و زيارت شهر
 استانيمشهد در اسناد ملي و

049/01 049/0 2 097/0 2 097/0 
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ي اقتصادهاي حوزهنگرش مثبت مسئولين سازمان
گذاري در اين ي سرمايه زائر و زائرپذيري در زمينه

 حوزه

041/02 083/0 2 083/0 3 124/0 

افزايش بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و
 ي گردشگري مذهبي شهر مشهدتوسعه

03/02 061/0 3 091/0 2 061/0 

گذاري استانهاي همجوار استان خراسانسرمايه
ي تأسيسات زيربنايي و روبنايي به  رضوي در زمينه

 دهي بهترمنظور خدمات

028/01 028/0 1 028/0 1 028/0 

نامه بين سازمان ميراث فرهنگيامضاي تفاهم
 استان با تعدادي از كشورهاي هدف

034/02 067/0 2 067/0 2 067/0 

درصد از سهميه فاينانس كل10اختصاص حداقل
 ي صنايع دستي و گردشگريكشور به امر توسعه

026/02 051/0 3 077/0 1 026/0 

يتصويب قوانيني به منظور تسريع در امر توسعه
 هاهتلها و اقامتگاه

042/03 125/0 3 125/0 3 125/0 

مندي از آستان قدس رضوي به عنوان يكبهره
 توانمند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگينهاد

031/02 062/0 2 062/0 2 062/0 

گذارينامه مناسب جهت سرمايهي آيينتهيه
ي پنجم  دولت در بخش تأسيسات در اسناد برنامه

 ي كشورتوسعه

039/02 079/0 1 039/0 2 079/0 

اي و پيمانكاري درهاي بزرگ مشاورهوجود شركت
 مشهد

038/02 076/0 2 076/0 3 114/0 

نژاد به عنوان كريدور در پروازهايارتقاء فرودگاه هاشمي
 آسياي ميانه و شرق آسيا

044/02 088/0 2 088/0 2 088/0 

هاي وسيع گردشگري مذهبي، طبيعي وقابليت
 تاريخي شهر مشهد

041/03 124/0 2 083/0 2 083/0 

افزاري نسبي درافزاري و نرموجود امكانات سخت
- هاي عظيم ملي در حوزه مشهد جهت انجام طرح

 ...هاي زيرساختهاي ارتباطي، اقامتي، بهداشتي و

044/03 132/0 3 132/0 3 132/0 

 تهديدها

غيرشفاف بودن منطق برخوردهاي سياسي ايران
-در روابط با ديگر كشورها و تبليغات منفي بين

 المللي در مورد ايران

052/03 155/0 1 052/0 2 103/0 

هاي امنيت اجتماعي استان وسطوح پايين شاخص
به تبع آن مشهد به دليل همجواري اين استان به 

 كشورهاي افغانستان و پاكستان

037/02 075/0 1 037/0 2 075/0 

يضعف قوانين و مقررات حمايتي دولت در زمينه
گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي و عدم سرمايه

 جذب سرمايهها درشفافيت آن

045/03 135/0 2 09/0 4 18/0 

هاي باالدستي گردشگريناكارآمدي فعاليت
مذهبي در سطح استان به طور خاص و در سطح 

 ملي به طور عام

034/03 101/0 2 067/0 2 067/0 

هاي الزم جهت گسترشها و تضمينعدم مشوق
 گذاري بخش خصوصي در استان و مشهدسرمايه

036/03 109/0 3 109/0 3 109/0 

گذاري اقتصاد كشورو نيزبي ثباتي فضاي سرمايه
به تبع آن استان و مشهد به دليل تغيير قوانين و 

 جابجايي تفويض اختيارات

049/02 098/0 2 098/0 2 098/0 

عدم وجود قانون مدون و پايدار در ارتباط با
هاي بخش خصوصي در سطح ملي و  گذاري سرمايه

 محلي

039/03 117/0 1 039/0 3 117/0 

اجرايي نبودن و عدم هماهنگي راهبردها در
ي اهداف اقتصادي گردشگري مذهبي در  توسعه

 مطالعات

036/04 142/0 1 036/0 4 142/0 

فضايي-بارگذاري نسنجيده بر روي ساختار كالبدي
 شهر توسط بخشهاي دولتي و خصوصي

03/02 06/0 1 03/0 3 09/0 

ي اقتصاد زيارت بادر حوزهفقدان طرحي جامع
 رويكرد راهبردي و قابليت تبديل به فرايند اجرايي

039/03 117/0 2 078/0 2 078/0 
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 هاي پژوهشيافته: منبع

  
  گيري و پيشنهاداتنتيجه

ي مربوط به  روي حوزهترين ضعف پيشنتايج حاصل از مطالعه حاكي از آن بوده عمده
طور خاص طور عام و در شهر مشهد بهسطوح پايين دسترسي به منابع مالي در سطح استان به

هاي ملي و گذاري اين حوزه از طريق رايزنيي سرمايه است كه بايستي در ايتداي مسير توسعه
استاني با مقامات ارشد كشوري سعي در جذب منابع مالي حداقلي به اين حوزه نمود و در 

هاي داخلي و خارجي اين گذاري و جذب سرمايهي سرمايه هاي بعد با بهبود روند توسعه گام
ديگر غيرشفاف بودن منطق  از سوي. وابستگي به منابع ملي و استاني را به حداقل رساند

المللي در مورد ايران برخوردهاي سياسي ايران در روابط با ديگر كشورها و تبليغات منفي بين
دنبال داشته كه در اين زمينه بايد سعي در بهبود اين بيشترين تهديد را براي اين حوزه به

گذاري ناسب جهت سرمايهنامه مي آيين همچنين تهيه. المللي نمودروابط و كاهش تنشهاي بين
عنوان فرصتي مناسب ي كشور به ي پنجم توسعه دولت در بخش تأسيسات در اسناد برنامه

گذاري زيارت امام رضا است كه بايستي به منظور استفاده حداكثري ي سرمايه روي توسعهپيش
مناسب جهت  هاي اجرايي و- نامهها سعي در تدوين آييننامهاز اين فرصت هم گام با اين آيين

  .ي زيارت نمود گذاري استاني در حوزهسرمايه
گذاري ي سرمايه ها و چالشهاي احتمالي حوزه رفت از بحرانترين راه براي برونكه مناسب

گذاري هاي سرمايه گيري از حداكثر ظرفيتو توسعه و بهره) ع(ي اقتصاد زيارت امام رضا  عرصه
ها و نگاه به تهديدهاي  تدافعي با تأكيد بر رفع ضعفهاي روي اين عرصه، اتخاذ راهبردپيش

ترين و مؤثرترين  نظران اين حوزه مهم احتمالي و موجود است كه از ديدگاه كارشناسان و صاحب
هاي گذاريبسترسازي براي جذب سرمايه«راهبرد تدافعي قابل كاربرد در اين فرايند، راهبرد 

منظور اجراي هرچه بهتر به. است» نهادهاي مربوطههاي و  ي سازمان وسيله داخلي و خارجي به
گذاري در شود در گام اول نظامي مدون جهت ارزيابي وضعيت سرمايه اين راهبرد پيشنهاد مي

ي زيارت و  گيري از نظرات فعاالن و متخصصان حوزهبا بهره) ع(ي زيارت امام رضا  عرصه
شود اين گام در  پيشنهاد مي .پذيرد هاي كارشناسي صورتگذاري استان در قالب تيمسرمايه

عدم توجه به دستيابي به اهداف تجاري و درآمدي
 ايهاي عمراني و توسعهاز زيارت در برنامه

044/03 133/0 1 044/0 2 088/0 

ملي درسازي دستورالعملها تصويبيعدم بومي
هاي اقليمي هاي گردشگري بر اساس ويژگيحوزه

 ....و

041/03 124/0 1 041/0 4 165/0 

هاي سرگردان به دالر و طال به دليلهجوم سرمايه
 عدم رونق فضاي كسب و كار

032/03 095/0 3 095/0 2 064/0 

 4547  4515  14937نمرات جذابيتجمع

 2  3  1هااولويت هريك از راهبرد
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 گذاريسرمايه هاي فرصت و هاويژگي شناسايي مطالعاتي - پژوهشي جامع هاي اجراي طرح قالب
ي زيارت با  گذاري عرصههاي جامع سرمايه، مطالعات تدوين نقشه)ع( رضا امام ي زيارت عرصه

اصالح و تدوين نظام هماهنگ  لحاظ رويكرد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و مطالعات بازنگري،
 .هاي مرتبط انجام پذيرد ي زيارت با همكاري سازمان گذاري در عرصهارزيابي سرمايه

گذاري در شود با بهبود روندهاي قانوني و تسهيل فرايند سرمايه در گام بعد توصيه مي
يل قوانين تر بخش خصوصي از طريق تسهبا تأكيد بر حضور پررنگ) ع(ي زيارت امام رضا  عرصه

ها و تأسيسات مرتبط با  ي زيرساخت سو و توسعهدر نهادهاي قانوني استان و نيز كشور از يك
گيري از سيستم مديريت هاي اقتصادي با بهره در تمامي زيربخش) ع(ي زيارت امام رضا  عرصه

گذاري و اجرايي از سوي ها و نهادهاي مسئول در سطح سياست يكپارچه در تمامي سازمان
ي زيارت امام رضا گام مؤثر  گذاري در حوزهيگر، در ارتقاي امنيت و بهبود فضاي سرمايهد

  .برداشت
ي زائر و زيارت در شهر مشهد به منظور تسهيل  گذاري در حوزهايجاد مراكز خاص سرمايه

توان در دستيابي به گذاري و جذب آن نيز از ديگر راهكارهايي است كه ميدر روند سرمايه
  .ياد شده، مورد استفاده قرار گيرد راهبرد

طور به(گذاري در اين عرصه همچنين ايجاد امنيت و پوشش دادن خطرپذيري سرمايه
تواند از طريق گردد كه خود ميتوصيه مي) طور عامبه(و در سطح اقتصاد شهر مشهد ) خاص

ي زيارت، تشكيل و  گذاري مشاركتي در عرصههاي سرمايهگيري از پروژههايي نظير بهرهفعاليت
 گذاريي سرمايه هاي بيمه در حوزه گذاري و شركت اي سرمايهگسترش مراكز خدمات مشاوره

گذاران داخلي و خارجي در هاي بانكي معتبر به سرمايه ي ضمانت ارايهي زيارت و  عرصه
  .ربط دنبال گردد هاي ذي گذاري خاص در اين حوزه از سوي سازمانهاي سرمايه طرح
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