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چکیده

های ریزی استراتژیک برای جاذبهمطالعه حاضر، با هدف ارائه مدل برنامه
سنجی برای ایجاد دهکده گردشگری اجرا کرج و امکانشهر کالنگردشگری 

تحلیلی و از نظر روش، پیمایشی بوده  –گردید. از نظر نوع تحقیق توصیفی 
از دو پرسشنامه جداگانه برای متخصصین و است. جهت گردآوری داده 

ها با استفاده از ماتریس ارزیابی گردشگران استفاده گردید تحلیل مجموع یافته
های انجام شد. توجه به جاذبه (SWOT)عوامل داخلی و خارجی و مدل 

و مشارکت بخش خصوصی و تعامل بین  شهرکالنمختلف گردشگری این 
هایی جدید و در جهت عرضه شیوه ی دولتیهانهادهای مردمی با سازمان

طبق باشد. های مطالعه می، از نوآوریخالقانه برای ارج نهادن به این صنعت
ویژه در زمینه از نظر شرایط گردشگری، بهکرج  شهرکالن ت آمده،سدنتایج به

مناطق شهری با کمبود تفرجی تنگناهای متعددی دارد.  -فضاهای تفریحی 
شهری و نیز مشکالتی همچون بکر و خالی در سطوح درون فضاهای مناسب

هستند.  شهری، مواجههای درونهای ناشی از ایجاد مسافرتترافیک و آلودگی
، WOکارانه یا با توجه به پتانسیل گردشگری شهرستان کرج استراتژی محافظه

 باشد. برای جذب گردشگران، استراتژی مناسبی می

 واژگان کلیدی
 استراتژیک، جاذبه گردشگری، کرج.یزی ربرنامه

Abstract 
The present study was conducted with the aim of presenting 
a strategic planning model for tourist attractions of Karaj 
metropolis and feasibility study for creating a tourist village. 
In terms of type of research, it was descriptive-analytical and 
with regard to the method, it was a survey. To collect data, 
two separate researcher-made questionnaires were used for 
professionals and tourists. The analysis of the findings was 
performed using internal and external factor evaluation 
matrix and model (SWOT).Paying attention to the various 
tourist attractions of this metropolis and the participation of 
the private sector and the interaction between public 
institutions and government organizations in order to offer 
new and creative ways to honor this industry are among the 
innovations of the study. According to the research results, 
the city of Karaj has several bottlenecks in terms of tourism 
conditions, especially in the field of recreational spaces. 
Urban areas face a lack of suitable pristine and empty spaces 
at the inner city levels, as well as problems such as traffic 
and pollution caused by the creation of inner-city travel. 
Considering the tourism potentials of Karaj city, a 
conservative strategy or WO is a suitable strategy to attract 
tourists. 
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 همقدم
 آن اتخاذ و یگردشگر صنعت توسعه و رشد ریاخ یهادهه در
 یکشورها طرف از یاقتصاد عمده یهاتیفعال از یکیعنوان به

 در یگردشگر دهعم مقاصد رقابت وتوسعه  درحال و افتهیتوسعه
 شیافزا جهت تا داشتهبر آن  را انریزبرنامه گردشگران، جذب جهت

 توجه مهم مقوله دو به یگردشگر یهاتیفعال از حاصله یدرآمدها
 تیفیک و لذت ءارتقا و گردشگران تیرضا شیافزا اول :ندینما

 جوامع منافع حفظ جهت در تالش :دوم، یگردشگر تجربه
(.83: 1933 فرد،یشعبان) زبانیم

 یابزار اقتصاد کیبه عنوان در حال حاضر، این صنعت 

جوامع  یاقتصاد هایانیبن تیدر تقو ییسزاهب ریثأ( تی)خارج
در جهان  یعیگردشگری طب ژهیوبه(. 31:1931 ،ی)کاظم دارد
پررونق و رو  ا،یاقتصادی پو دهیپد نیپاك و سوم یصنعت ،یکنون

فت و خودروسازی گوی ن عیای است که پس از صنابه توسعه
ای که . به گونهاست ربوده یجهان عیصنا گریسبقت را از د

گردشگری، ارزش حاصل از  یاساس برآورد سازمان جهانبر
افزون از تجارت  یبا سرعت یدر دهه آت فرتگردشگری و مسا

های بخش گریدر د یباالتر از ارقام صادرات یبه سطح یجهان
 (.18: 1918، ادهقتصادی خواهد رسید )ابراهیم زا

گردشگری اساسا  که دهدتجربه کشورهای توسعه یافته نشان می
که در کشورهای در حال یک تالش و فعالیت اقتصادی است، حال آن

های گردشگری است که به توسعه این روند درباره استفاده از فرصت
های عنوان راهی برای پیشرفت محسوب می شود. استفاده از فرصت

عث اشتغال بوده و ممکن است تنها کاربرد سودمند در گردشگری با
ها برای بهبود و های کوچک و فقیر باشد، جایی که سایر گزینهحوزه

(. Abby, 2006: 159ای آن بسیار کم است )ترقی اقتصادی حاشیه
 جمله ازیکی از مشکالت اقتصادی کشورهای جهان سوم 

مانند فقر، جرم و ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن 
ناشــی از کمبود  تربیشباشد که ها میآرامیی و ناکاربزهجنایــت، 

موجب  تواندمیهای اشتغال است. توســعه گردشــگری زمینه
ی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را بخشتنوع

که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج  دینماخود جذب به
 (.1: 1939گردد )دهستانی، منــفی ناشی از بیــکاری نیز می

 فقیر جوامع یبراها شغل از مهم منبع کید توانمی یگردشگر
. هستند افتهینتوسعه یاقتصادلحاظ  از که ییهاآن یبرا ویژهبه باشد،

 یهاآموزش به ازین اغلب یگردشگر صنعت درها که شغل جاآن از
 ندتوان می یکم یهامهارت با یمحل نساکنا ندارند، شرفتهیپ

 و یفروشخرده کارمندان غذا، دهندهسیعنوان سروبه یآسان به
 .(Brown, 2005: 479) کنند کار ینوازمهمان کارگران

  رشد در جهت کافییک عنصر الزم و نه  بسترهای الزموجود 
ایجاد  شود و مسلما،یمرشد و توسعه صنعت گردشگری محسوب 

 گردشگری در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده و توسعه
یابی مکانباشد، بنابراین یمیاز گردشگران ن موردو ارائه تسهیالت 

ی گردشگری در راستای اهداف فوق، هادهکدهیس تأسبهینه 
 همراه خواهد داشت، زیرامنافع متعددی را برای جامعه میزبان به

که چه به لحاظ اقتصادی و توان اطمینان داشت در این صورت می
برخوردار هایی از بازدهی مناسب چه فرهنگی احداث چنین دهکده

کرج  مانند ییهاشهرکالنها در یرساختزاین  احداث .خواهند بود
 باشد.اقتصادی  معضالتاز  رفت برونی هاراهیکی از تواند می

توسعه صنعت توان گفت، چه مطرح شد، میبا توجه به آن
تثبیت  آن را نیزهویت فرهنگی  ،عالوه بر درآمدزاییگردشگری 

 شهرکالنگردد.  یتربیشباید نسبت به آن توجه  نماید، لذایم
های طبیعی، تاریخی و قرار گرفتن یتظرفدلیل برخورداری از کرج به

های خوبی برای یلپتانساز  هااستاندر مسیر عبور مسافران به سایر 
پویایی و توسعه حوزه ار است و رونق صنعت گردشگری برخورد

 با و داشت بسیار باالیی در اقتصاد استان خواهدتأثیر  آنگردشگری 
 گذاریسرمایه و ریزیبرنامه این شهر خوب هاییلپتانس به توجه

 رسد.یمضروری به نظر  آن برای مناسب
چه مطرح گردید، مطالعه حاضر، شناسایی با توجه به آن

 شهرکالنگردشگری  هایجاذبهی توسعه هاها و محدودیتمزیت
استراتژی مناسب در جهت توسعه صنعت با  برنامهارائه و  کرج

شود مطرح میال ؤسدر همین راستا این  .باشدمی آنگردشگری 
توسعه گردشگری در  یبرا کیبرنامه استراتژترین مناسب که

 چیست؟چه  آن، یگردشگر یهاجاذبهبا توجه به کرج  شهرکالن

بانی نظری م

 چارچوب نظری
، صنعت گردشگری و گذران اوقات حاضرداری در عصر سرمایه

 دوره تبدیل کرده استترین صنعت در این فراغت را به مهم
 یو اقتصاد گردشگر یطوری که گردشگر( به113: 1933)شکویی، 

جهان  یاقتصاد تجار یاز ارکان اصل یکیشدن به  لیحال تبد در
 نیدرآمدتر راز پ یکیبه و  (Sharpley, 2002: 223)باشد می
 باشد. می ایدن عیصنا

ترین و متنوعترین صنعت گردشگری یکی از بزرگامروزه 
زایی، رشد بخش برای ایجاد درآمد، توسعه اشتغال دنیادر  ایعصن

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساخت توسعهخصوصی و 
 (.11: 1915، الماسی (اشدبمی سیاسی، قانونی و تکنولوژیکی مطرح

اندازهای مختلف از زوایا و چشمتوان میمفهوم گردشگری را  
 اندرکارانبررسی قرار داد. اسمیت معتقد است که دست مورد

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6410
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6410
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جهانگردی را  زشده ا جهانگردی باید تعاریف متفاوت و انبوه ارائه
نظرهایی، آن را ارج الف چنین اختلیل وجود پذیرفته، ضمن درك د

  (.13 :1931 هال و جنکینز،) نهند
 در گردشگران که است ییهاتیفعال هیکل شامل یگردشگر

 نیا و شودیم مرتبط شانیا به و دهندیم انجام سفر هنگام
 و اءمبد نیب ییجابجا سفر، یبرا یزیربرنامه :شامل دتوانمی

عنوان به یگردشگر یابیبازار. باشد آن رینظا و اقامت مقصد،
 کردن فراهم و گردشگران یازهاین ینیبشیپ و ییشناسا

 زهیانگ جادیا و آنان ساختن مطلع و ازهاین نیتأم یبرا امکانات
  (.01: 1933 ،ینظر و یدختیب نیام) ستا هاآن در دیبازد

سازمان جهانی را  شگریدر رابطه با گرد ترین تعریفکامل
طبق این تعریف، گردشگری فعالیتی  داده است.ارائه گردشگری 

که در آن فردی به مسافرت رفته و در آن مکان که خارج از است 
 تفریح، یک سال، جهت از ترکمبرای مدتی  ،اوست محیط زندگی

 .(WTO, 2001)تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید
ان برای سالیان متمادی در فضاهای شهری در سراسر جه

اند. ها برای اهداف گردشگری بودهترین مکانزمره با اهمیت
شهرها متشکل از عناصر، اجزاء، فضاها، عملکردها و قوانین 
حاکم، بعالوه روابط جاری و موضوعات مرتبط با آنها، به عنوان 

های متنوعی از زیبایی ها و آثار انسانی، جلوهبزرگترین مجموعه
 (.139: 1915تقوایی و صفرآبادی،) کنندبه انسان القاء میرا 

عملکرد چندمنظوره  یدارا ،گردشگری مقصد عنوانشهرها به

به کشور، مراکز اقامت و  ورودی دروازه عنوانها بههستند، آن
 ن،یسفر به روستاها و مقاصد مجاور خود هستند. عالوه بر ا ءمبدا

 هایتیبا فعال یتیها جمعکه در آن یشهرها فقط مقاصد
کنار  یاسیس یروهایو تحت کنترل ن یفرهنگ یزندگ ،یاقتصاد

 مراکز» عنوانبه یبلکه نقش مهم باشند،ینم شوند،یهم جمع م
 (.1:  1911، ی)آزادخان بر عهده دارند «یگردشگر تفعالی

که  1115 هایسال از پس اوضاع دنبالبه یشهر یگردشگر
و  یغرب یانگلستان، اروپا یمقارن با تنزل اقتصاد شهرها

مهم در اقتصاد  یکارکرد شهر کیعنوان بود، به یشمال یکایامر
 ی، نقش گردشگر15گشوده است. از اواخر دهة  یشهرها جا

اقتصاد شهرها  یجهت ترق شرانیپ یروین کیعنوان به یشهر
 ینیو بازآفر گردشگری آن، موازات مورد توجه قرار گرفته و به

 اندرا به خود جلب نموده یترشیو توجهات بته یاف تاهمی یشهر
(Shiji, 2017 : 32.)  

 گردهم را مصرف و هامکان ها،انسان یشهر یگردشگر

را به هم  اتیها، انتظارات و تجربرزشا ها،فرهنگ و آورده
موجود گردد  اندازهایکاوش در چشم سازنهیتا زم زدآمییم
(Kalaivani, 2018: 55.) 

  شهروندان اوقات فراغت گذران بخشی از شهری گردشگری
است که در حد واسط گذران اوقات فراغت در خانه و گذران 

. به تعبیر دیگر گیردمی فراغت در خارج از شهر و دیار قرار
بخش از گذران اوقات فراغت است که در  ردشگری شهری آنگ

شهری و حاشیه حوزه سکونتگاه شهروندان و در فضای باز درون
های کند و بخشی از نیازها و فعالیتمی تحقق پیداشهری 

 روزانه و هفتگی( محسوبفراغتی مستمر علمه شهروندان )
 (. 11:  1911زاده، )سعیدنیا و مهدی شودمی

 عمل خاصی فضایی یلگوهاا بچورچادر  عموما، یشگردگر
. ستا یشهر یشگردگر ،فضایی یلگوهاا یناز ا یکیکه  کندمی

 اریبس یو فرهنگ یخیتار هایجاذبه کهآن لتعبه یشهر ینواح

. شهرها شوندیمحسوب م یمهم یاغلب مقاصد گردشگر .دارند

 ادبود،ی یبناها ها،شامل موزه یمتنوع و بزرگ هایمعموال جاذبه
مراکز  ،بازی شهر ها،پارك ،یورزش هایومیتئاتر، استاد هایسالن

مربوط به حوادث  هاییو مکان یخیتار یبا معمار یمناطق د،یخر
را جذب  یاریو افراد مشهور دارند که خود، گردشگران بس یمهم

، گردشگری شهری از این نظر (.131: 1930 ،یزدی ی)پاپل کنندیم
از گذران اوقات فراغت در خانه و فضاهای سربسته و گردشگری در 

ریزی و مدیریت لذا برنامه. شودمی مقیاس ملی و جهانی متمایز
زمینه را برای جذب و  ،عنوان جامعه میزبانی بهگردشگری شهر

ملی و  ،ایاز گردشگران مهمان در سطوح مختلف منطقه پذیرایی
سازد و در نتیجه سطوح مختلف گردشگری می جهانی را نیز فراهم

 (.11:  1911 ،زادهیابند ) سعیدنیا و مهدیمی با یکدیگر پیوند
تفریحی  نگردیجها مهم جهت دلیلتنها  هاجاذبهکه  دانیممی

جهانگردی به دو دسته تقسیم های جاذبهباشند. یک مقصد می
طبیعی و دسته دوم مصنوعی های دسته اول جاذبه :شوندمی
اندازها، آب و هوا، پوشش گیاهی و حیات شامل چشم که باشدمی

 باشد. دسته دوم، عمدتا محصول تاریخ و فرهنگوحش می
تفریحی مصنوعی مانند پارك های باشند، ولی شامل مجموعهمی

 شوند. می تفریحی نیز
صورت  1پیترزها، توسط بندی جاذبهاولین اقدام برای طبقه

اساس نوع و تمایز میان عناصر را برها که در آن جاذبه گرفت
 بندی کرد.طبیعی و مصنوعی، طبقه

  عناصر مصنوعی عبارتند از:
  گی مدرن، های فرهنمذهبی، مکانهای مکان ،فرهنگی

 شناسی.های باستانمکان ها،هنری ساختمانهایها، گالریموزه
  ها.ادبیات عامه، فرهنگ پویا، فستیوال ،هاسنت 
  جهانی( وقایعجام  المپیک،های ورزش )بازی -حوادث 

1. Peters
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 سلطنتی(.های فرهنگی )ازدواج
  :عناصر طبیعی

انند اندازها و عناصر واحد مهای ملی، حیات وحش، چشمپارك
 آبشار نیاگارا.

ولی به درك و . تقیم و قابل استفاده بودروش پیترز، بسیار مس
ریزی، مدیریت یا ها و یا کمک به برنامهشناخت ماهیت جاذبه

 افزود.ها نمیبازاریابی جاذبه
ها را بندی جاذبهطبقهنمود. او روش دیگری ارائه  1کالوسون

 (.90 :1935)کوپر،  مرتبط کرده استها آن بودن منحصر به فردو  بازار با
صنعت  کیبه  یامروزه سفر و گردشگرکه با توجه به این

در حال  عیصنا نیترعیاز سر یکعنوان یو به شده لیتبد یجهان
منافع  یتوسعه گردشگر کهنیبا ا شود،یرشد در نظر گرفته م

 یادیز یبه همراه دارد، اما اثرات منف یادیز یو اجتماع یاقتصاد
 یستیاب زانیربرنامه نیبه همراه داشته باشد. بنابرا تواندیم زین

که باعث رفاه و سعادت  رندیتوسعه در نظر گ یرا برا ییهاراه
  (.Goeldner, 2009: 444شود ) زبانیجامعه م

که بتواند برای گردشگران جاذبه ایجاد برای اینیک شهر 
در کنار ها و میراثی باشد که کند، بایستی واجد ارزش

ها و نیازهای کنندة خواسته های کامل خود، برآوردهزیرساخت
گردشگران بوده و تصویری مثبت در اذهان بازدیدکنندگان 

نیز ضرورت دارد که احتیاجات روزمره در شهر قابل  بوجود آورد.
رفع و رجوع بوده و محیط زندگی مناسبی فراهم آمده باشد 

(Valentina, 2013 :194.)
ی است و دلیل فرآیندریزی برنامهاستراتژیک نوعی ریزی هبرنام 
هایی است که برای آن ها پدیده در نوع وریزی برنامهی بودن آن، فرآیند
ای است که قابلیت بازخورد و تطبیق با گیرد و به گونهمی انجامریزی برنامه

 (. Evans, 2003 :4باشد )می دارا شرایط موجود و حتی جدید را
گونه است که یک مقصد استراتژیک اینریزی برنامه فرآیند

بایستی با روندهای جدید، بازارهای در حال تغییر و محیط بازار 
های استراتژیریزی برنامه اجرای موفق لذا. رقابتی منطبق باشد

تر هزینه کرد بیشتوسعه مقصد خوب، منجر به تولید مشاغل جدید، 
 .گرددمی درآمدکسب  کننده و بازدید

 استراتژی در تدوین این استراتژی، هدف مشخص نمودن بهترین
ای است گونهسازی مزایای گردشگری بههدفش بهینهنیست، بلکه 

توازن میان کیفیت و کمیت عرضه با مقدار صحیحی آن که نتیجه 
از تقاضا، بدون ناسازگاری با توسعه اجتماعی، اقتصادی، محیطی و 

های قابل اجرا، هدف این نوع از یتعیین استراتژو  پایداری است
 (.111: 1915باشد )ابراهیم زاده، ریزی میبرنامه

1. Clawson

 شود،می گردشگری مقصد به تبدیل شهر یک کههنگامی

 اجتماعی – اقتصادی دیگر هایمؤلفه از بسیاری زندگی و کیفیت
منسجم  ریزیبرنامه یک الذ ،یابدمی تغییر آن محیطیزیست و

 رهیافت برتأکید  با گردشگری شهری اب استراتژیک مرتبط
 تا شهری پایدار توسعه اهداف با هماهنگ و جامع و مدتطوالنی

 و اجتماع و اقتصاد بر گردشگری منفی نتایج از زیادی حد
 کاهد.می شهر زیستمحیط
تعیین میزان اقدام در این زمینه نیازمند  هرگونهکه ییجاآن از
. باشدپروژه و ثمربخشی آن میپذیری و اجرایی بودن یک امکان

گیری این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیم
  آید.حساب میمدیران بهگذاران یا سرمایه

ایجاد و یابی و تحلیل پتانسیل یک روش ارزش ،سنجیامکان
 و فمندهد کشف آن هدف ازباشد و یپروژه می یک اندازراه

وکار کسب یک تهدیدهای وها فرصت ضعف و قوت نقاط منطقی
های ریزیاست که زمینه را برای برنامه پیشنهادی یا موجود

تر و استفاده مفیدتر از جابه های توریستی یک استراتژیک و اصولی
 منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

و آزمون  تحلیلنوعی مطالعه برمبنای  یسنجمطالعات امکان
برای  گیرییممنظور تصمبهاطالعات الزم  کننده فراهمست که ا

مراحل طراحی مهندسی و اجرای هر پروژه یا انجام  ویس حرکت به
 را یسنجمطالعات امکان به همین دلیل،گذاری است. سرمایه

گیری در اجرای پروژه یا انجام توان نقطه عطف فرآیند تصمیممی
 گذاری دانست.سرمایه

 تحقیق پیشینه
 در توسعه  یشهر ینقش گردشگر (،1931)نوربخش و اکبرپور 

 یهاجاذبه ،یشهر یگردشگر ندیکالن شهرها، فرآ یاقتصاد
 به قرار داده و در ادامه یآن را مورد بررس و انواع یشهر یگردشگر

  د.نشهرها پرداختدر کالن ویژهبه  یشهر یگردشگر یاقتصاد ریتأث
 یستردگدر حال حاضر و با توجه به گ داد کهنشان  هانتایج تحقیق آن

 یستیتور یهااز جاذبه یریگدر کالن شهرها بهره یشهر تیریمد
جاذبه  کیشهرها به عنوان  ینقش مهمی در معرف تواندیم

 ، داشته باشد.هادر ارتباط با اقتصاد کالن شهر یجهان یگردشگر
 در گردشگران رفتاری الگوی (،1911و همکاران ) حیدری

را  شیراز، در شهر GISاز  هاستفاد با شهریهای جاذبه به دسترسی
و تصویر مدیریت از ایعمده بخش ها دریافتند کهتحلیل نمودند. آن

 از هاآن رضایتمندی میزان در ریشه شهر، از گردشگران ذهنیت
همچنین  .دارد گردشگری هایجاذبه و مقاصد به نحوه دسترسی

 کهطوریبه. نیست بهینه شهر شیراز در گردشگران رفتاری الگوی
 شیراز شهر سطح در گردشگران که انحرافی مسیر طول میانگین
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ترین بهینهها در مطالعه خود آنکیلومتر است.  19نمایند، می طی
 دادند. پیشنهاد را شیراز شهر در گردشگری و سطوح مسیرها

      عوامل تطبیقی به مطالعه(، 1910) همکارانو  نژادحاجی
 عوامل و شهری گردشگری هایالمان نهادی و کارکردی ساختاری،

پرداختند. طبق  های آزادی و ایفلبرج درها آن هتوسع بر مؤثر
 براساس شهری جوامع در گردشگری صنعت ها،نآهای یافته

 نیازهای و اوقات فراغت گذران برای خاص فضاهای اختصاص
 فرهنگی، فضایی، ساختارهای در مهمی بسیار نقش مختلف،
 و نمادها خاص، فضاهای این از بخشید. دار و اقتصادی اجتماعی

 و هایادمان بناها، قالب متمادی در سالیان طی که هستند هاالمان
 بسیار آزادی برج گردشگران تعداد .اندآمده وجودبه عمومی معابر
 آن درآمدزایی از آن بیش نگهداری ساالنه هایهزینه و اندك

 مقایسه در دیآزا برج کارکردی و نهادی ساختاری وضعیتت. اس
 پویایی نبود و نیست مطلوب گردشگری هزمین در ایفل با برج

 برج گردشگری پیشرفت الگوینبودن  مطلوب اصلی نهادی، عامل
 آزادی برج گردشگریتوسعه بر  مؤثر عوامل تحلیلت. اس آزادی

تحقق  بر اثرگذارعامل  ترینمهم نهادی، عامل دهدمی نشان نیز
 .است آزادی برج گردشگریپایدار  توسعه

 امنیت احساس بر مؤثر (، عوامل1910مشکینی و همکاران )
را مورد مطالعه قرار  شهر طرقبه درشهری  گردشگران اجتماعی

 جنسیت، سن، مانند عواملی میان هانتایج مطالعه آن دادند. طبق
 امنیت با احساس پلیس عملکرد و شهر یمعمو فضاهای

در  امنیت افزایش باد. دار وجود یمعنادار رابطة گردشگران،
 گردشگران اجتماعی امنیت احساس شهری، عمومی فضاهای

 متغیر میان معنادار و مستقیم همچنین رابطه. شودمی تربیش نیز
 که وجود دارد گردشگران اجتماعی امنیت احساس و پلیس نقش
 اجتماعی امنیت احساس پلیس، عملکرد افزایش با دهدمی نشان

 از گردشگران، درصد 10ن همچنی. یابدمی ایشافز گردشگران
د. نبود درصد ناراضی 9 تنها و اندشتهدا رضایت طرقبه شهر امنیت

 در که داشتند قصد گردشگران از درصد 9/81 از بیش طورکلی، به
شهر سفر کنند. به این دوباره ب دیگرفرصت مناس

تأثیر آموزش عالی، کنش اخالقی و  (،1911صفار حیدری )
پایداری  دشگری پایدار را با استفاده از رویکرد هرمنوتیکی ایدهگر
دارد که آموزش می عنوان گردشگری، مورد بررسی قرار داد. در

های است. یافته در توسعه و مؤثر مطلوب اخالقی عالی یک
دگرگونی  گرو در پایدار گردشگری تحقق که داد نشان مطالعه او

 است. فرهنگی هایارزش جامعه و محیط، از ما در فهم
 برند ویژه ارزش برمؤثر  (، عوامل1911جعفری و همکاران )

 هاآن را بررسی نمودند. شهرستان سواد کوه درگردشگری  مقصد
آگاهی از برند، تصویر برند و کیفیت ادراك شده اثر  دریافتند که

است. آگاهی از برند  مثبت و معناداری بر وفاداری به برند داشته

را بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند تأثیر  ینتربیش
 کیفیت ادراك تأثیر است. اما را بر وفاداری داشتهتأثیر  ینتربیش

 معنادار نبوده است.شده بر وفاداری برند 

 انجام پژوهشروش 

 ،یشیمایو از نظر روش، پ یلتحلی – یفیتوص قیز نظر نوع تحقا
 – یزمان سهیو مقا یآمار یهابر استفاده از داده یمبتن یلیتحل

داده از دو  یجهت گردآور .بوده استپرسشنامه  و مکانی
نقاط قوت،  لیجهت تحل) نیمتخصص یپرسشنامه جداگانه برا

 دریافتجهت ) و گردشگران ها(و فرصت هادیضعف، تهد
 سیبا استفاده از ماتر هاافتهی لیتحل .دیاستفاده گرد (نظرات

افزار و نرم SWOTو مدل  یارجو خ یعوامل داخل یابیارز
GIS  وSPSS ، گرفت.انجام 

 محدوده مورد مطالعه

این  .باشدیو مرکز استان البرز م رانیاهای شهرکالناز  یکیکرج 
و با رشد و توسعه کشاورزی  95های پس از دهه شهر در طی سال

های و صنعت در اطراف تهران دستخوش تحول و دگرگونی
  ادی، کالبدی و محیطی جدی گردید.قتصجمعیتی، اجتماعی، ا
و  افتهی گسترش شدتبهکرج  شهرکالن وسعت و اندازه

 . رشد نموده استفزاینده  طوربهجمعیت آن 
پس از وقوع انقالب اسالمی با ادامه مهاجرت و افزایش 

بینی تر از پیشبسیار سریع نامتوازن و جمعیت، آهنگ رشد جمعیت
برنامه و پراکنده را عدم توازن، رشد بی است. این آن شتاب گرفته

به دنبال داشته و مهاجرت گسترده از اقصی کرج  شهرکالن در
نقاط کشور موجب گردیده تجانس نسبی اجتماعی تضعیف و عدم 

های اقتصادی و اجتماعی، سیمای شهر را متنوع و تجانس
شدن  شهرکالن فرآینددگرگون سازد. در رهگذر این دگرگونی و 

...(  ، روستاهای مجاور )مانند حصارك، کالك، مهرشهر وکرج
کرج  شهرکالن موجب تشکیل محالت متعدد نامنسجم در

سال، چنان رشد کرد که  95گردیدند و شهر طـی مدت حدود 
 میلیونیک بر بالغهکتار، جمعیتی  11831با وسعتی برابر با  کنونا

ن حوزه در کنند. وسعت ایدر آن زندگی می ،هزار نفر وششصد
است و  شدهچهار برابر  ا وسعت کرج پیش از انقالب تقریباقیاس ب

سیما و خصلت محالت آن بسیار متفاوت از هم بوده و در بسیاری 
 نمایند.هایی جدا از هم نقش ایفاء میجزیره صورتبهمواقع 

 صورت زیر است:هبکرج  شهرکالنساختار امروزی خالصه 
  فرهنگی ایرانی است که  -ع قومیشهر کرج برخوردار از تنو

سو و  کی ازکرج  شهرکالن این موجب فرصتی برای توسعه
فرهنگی برخی محالت شهر از سوی  -عدم انسجام اجتماعی

است.  دیگر گردیده
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  دچار توزیع نابرابر خدمات و  شهر در حال حاضر، این
ی که تمرکز خدمات در اگونهبههای شهری است؛ زیرساخت
 سته قدیمی بیش از سایر مناطق بوده و همین امرمرکز و ه

ها و موجب شدت ترافیک و دسترسی ناعادالنه به فرصت
است. های شهری گردیدهزیرساخت

  های صنعتی و های اقتصادی همچون شهركوجود قابلیت
نام، نزدیکی به پایتخت، قرارگیری در های صاحبکارخانه

منطقه ویژه اقتصادی استان کشور، وجود  19مسیر مواصالتی 
های گردشگری تفریحی، طبیعی، فرودگاه پیام، وجود جاذبه

اقتصادی  نظر از... بستر مناسبی  سالمت، فرهنگی، ورزشی و
است. ایجاد کردهکرج  شهرکالن آزاد، خودکفا و پویا برای

  سی شهر، کمبوددسترهای شبکه ظرفیت در محدودیت 
امکانات،

-و نقل عمومی و محدودیت از حمل تسهیالت و عدم استقبال

است که  های عبوری عابران پیاده در سطح شهر، موجب شده
ای با مشکالت و معضالت عدیدهکرج  شهرکالن و نقل حمل

مواجه گردد.
  طبیعی،  نهیزم درهای جذب گردشگر شهر کرج از قابلیت

 دانشگاهی و ورزشی برخوردار است. -تفریحی، علمی

شدن به قطب گردشگری تخصصی را  تبدیلهمچنین قابلیت 
های خاص بهداشت و درمان نیز دارد.در حوزه

  دلیل نزدیکی به تمرکز قطب جمعیتی کشور و مرکز به
های های اخیر دچار آلودگیهای صنعتی، در سالآالینده
.است محیطی فراوانی گردیدهزیست

 تخصصی، تحقیقاتی و علمی - وجود مراکز آموزش علمی -
مانند مرکز  ایکشاورزی مطرح در سطح جهانی، ملی و منطقه

تحقیقات بیوتکنولوژی، اصالح نباتات، مرکز تحقیقات 
شناسی، دامپروری و علوم دامی، مرکز تحقیقات زمین

ای کشاورزی پژوهشگاه مواد و انرژی، مرکز تحقیقات هسته
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، مجتمع تحقیقاتی شهری 

-دانشگاهی، مراکز تربیت کار متخصص از جمله ویژگی جهاد

های حوزه تربیت نیروی متخصص و فعال و ایجاد اشتغال و 
ها مراکز تحقیقاتی و علمی و تجاری در این زمینه، فرصت ده
 -به قطب علمیکرج  شهرکالن شدن جهت تبدیل نظیریبی

 است و ملی فراهم آورده ایدانشگاهی در سطح منطقه
(.1: 1910داری کرج، )شهر

 در کشورکرج  شهرکالن موقعیت. 8 شکل

کرج شهرکالن های گردشگریجاذبه  

استعدادهای  دارای ،ترین کالن شهرهای ایرانیکی از مهم کرج
همچنین  باشد.می طبیعی و منابع آبی فراوان سلسله جبال البرز

آن  و دشت منتهی به این رشته کوههای خیز دامنهخاك حاصل
و دلیل آن آثار باستانی  برای اجتماعات بشری مناسب بوده

 ارزشمندی است که در گوشه و کنار این جلگه وسیع و در حاشیه 
 شود.می مشاهدهارتباطی کهن  یهاراه

های تاریخی تنگ تپه و تپه مردآباد، قلعهتپه، مرادهای آقتپه

برج میدانک  از جملهگسیل و شهرستانک و آثار دوران اسالمی 
 یهاو کاخ های قاجارعباسی، کاخغولی، پل و کاروانسرای شاهم

 یدرپیحکایت از استمرار استقرارهای پ و محمدرضا شاه رضاشاه
  .در این منطقه دارد

 هایگیری و پتانسیلارقر عیتموقشهر کرج با توجه به کالن
ای برای توسعه صنعت های ویژهسرزمینی موجود، از قابلیت

، آثار ثبت شده شهرستان 1جدول باشد، ردشگری برخوردار میگ
 دهدرا با توجه به قدمت نشان می هاکرج و موقعیت آن



 شده شهرستان کرج و مشخصات آثار ثبت نام .8جدول 

موقعیت اثر  نام اثر قدمت

 آسیاب برجی قاجاری شهرك شهید فهمیده -راه قلمستان روبروی سه -کرج 

 آسیاب قديمی قاجاری جنوب روستا -روستای خور  -ارنگه  -ن آدرا -کرج 

 آهنین راه و پل سنگی اسالمی دو کیلومتری شمال گچسر -کرج 

 امامزاده ابراهیم بنا معاصر روستای کلوان سر -پل خواب  -کیلومتری جاده کرج چالوس  1 -آدران  -کرج 

 یامامزاده ابراهیم و محمدتق بنا معاصر روستای ورزان -ب پل خوا -کیلومتری جاده کرج چالوس  0 -آدران  -کرج 

 امامزاده جعفر قاجاری مرکز روستای ارنگه -آدران  -کرج 

 امامزاده چهل دختر قاجاری جنوب روستای کندور -دهستان آدران  -کرج 

 امامزاده حسن صفوی، بنا معاصر روستای حسنکدر -جاده کرج چالوس  00کیلومتر  -کرج 

 امامزاده حسن صفوی، بنا معاصر بلوار امامزاده حسن -کرج 

 امامزاده رضی الدين صفوی، بنا قاجاری هاروستای کل -پل خواب  -کیلومتری جاده کرج چالوس  1 -آدران  -کرج 

 امامزاده سپهساالر اوایل اسالمی، بنا قاجاری تکیه سپهساالر -کیلومتری جاده کرج چالوس  93 -کرج 

 امامزاده سید ابراهیم قاجاری جنوب روستای کندور -ان آدران دهست -کرج 

 امامزاده شاهزاده حسین صفوی، بنا معاصر روستای گوراب )جوراب( ارنگه -آدران  -کرج 

 امامزاده شاهزاده عسگری صفوی، بنا معاصر روستای خور -روستای ارنگه  -دهستان آدران  -کرج 

 امزاده طاهرام صفوی، بنا معاصر مهرشهر –کرج 

 امامزاده عبد اله قاجاری، بنا معاصر گوته آبادیعل -مهرشهر  -کرج 

 امامزاده عبد له و طاهر قاجاری، بنا معاصر مرکز روستای کندور -دهستان آدران  -کرج 

 امامزاده محمد صفوی، بنا معاصر روستای سیجان ارگنه -آدران  -کرج 

 اده محمد حصارکامامز صفوی، بنا معاصر حصارك –کرج 

 امامزاده هاشم و هارون بنا معاصر شمال پل روستای لیلستان -کیلومتری جاده کرج چالوس  1 -آدران  -کرج 

 هاافتهی
عامل تناسب اماکن  تیاهم زانیم یفیآمار توص، 1 جدول

از نظر گردشگران و  یدهکده گردشگر جادیدر ا یگردشگر
 مالحظه طور کههمان .دهدنشان میکرج را  شهرکالنشهروندان 

کرج  شهرکالنیک مکان گردشگری در  ضرورت ایجادشود، می
ترین میزان اهمیت و مناسب بودن اماکن گردشگری جهت بیش

 بوده است. برخوردارترین اهمیت از کم ،استفاده گردشگران

ده گردشگری در ایجاد دهک تناسب اماکن گردشگری میزان اهمیت عاملآمار توصیفی  .1جدول

میانگین کل درجه اهمیت عامل انحراف معیار میانگین میزان اهمیت میانهگويه

 59/1 98/9 باشد.کرج دارای مکان گردشگری مناسب جهت استفاده شهروندان می

متوسط تا زیاد 1/9

 99/913/5 باشدکرج دارای مکان گردشگری مناسب جهت استفاده گردشگران می

 11/5 0/8 0باشد.کرج ضروری می شهرکالنان گردشگری در ايجاد يک مک

 8/831/5 0 جاده زيبای کرج چالوس نقطه قوت ايجاد مکان گردشگری در کرج است

 19/1 1/9 8 زيبای کرج است. انتقال آب کرج به تهران خطری برای نابودی طبیعت

 شهرکالن یگردشگر هایعامل جاذبه تیاهم زانیم یفیآمار توص
 است. شده، ارائه 9در جدول ی دهکده گردشگر جادیدر اکرج 

دستی و آثار  های طبیعی، صنایعجاذبهشود، طور که مالحظه میهمان
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ایجاد دهکده  درترین اهمیت و پتانسیل را تاریخی به ترتیب بیش
 با محصوالت کشاورزی همراه کرج دارا بوده و شهرکالنگردشگری 

 ترین میزان اهمیت برخوردارند.بومی از کم – های محلیبازی

 در ایجاد دهکده گردشگریکرج  شهرکالن های گردشگریآمار توصیفی میزان اهمیت عامل جاذبه .3جدول

و امکانات  طیعامل شرا تیاهم زانیم یفیآمار توص، 8جدول 
 دهد.ی نشان میدهکده گردشگر جادیدر ارا کرج  شهرکالنموجود 
در میان عوامل و امکانات موجود در شود، طور که مشاهده میهمان

رفتار مناسب جامعه میزبان و امنیت موجود در این  ،کرج شهرکالن
و اتاق به ویال دادن اجاره ترین اهمیت و رواجمنطقه بیش

 باشند.ترین میانگین اهمیت میکمدارای  ،دشگران و امکاناتگر

کرج در ایجاد دهکده گردشگری  شهرکالنشرایط و امکانات موجود میزان اهمیت عامل آمار توصیفی  .4جدول 
میانگین کل درجه اهمیت عامل انحراف معیار میانگین میزان اهمیت میانهگويه

 13/1 913/9 ردشگرانرسانی و راهنمايی مناسب گاطالع

متوسط تا زیاد 91/9

 913/159/1 لوازم و ملزومات تهیه
 18/1 33/1 9مناسب بهداشتی سرويس

 01/191/1 1 گردشگران و اتاق به ويال دادن اجاره رواج
 53/1 93/9 9 روستاها و مناطق جاذب به سهولت دسترسی

 10/1 13/1 9 اقامتی وجود امکانات
 51/1 51/9 9 ورزشی تفريحی، ود امکاناتوج

 19/5 50/8 8 به مسافرت گردشگران تمايل
 1/1 31/9 8 اقامت گردشگران به تمايل

 39/5 13/8 8 برخورد و استقبال مناسب جامعه میزبان با گردشگران
 31/5 11/8 8 منطقه در موجود امنیت مناسب

عامل نحوه شناخت  تیهما زانیم یفیآمار توص، 0جدول 
ی، دهکده گردشگر جادیشهر کرج در اکالن هایگردشگران ز جاذبه

 است. را ارائه نموده

دست آمده، عامل توصیه دوستان و با توجه به اطالعات به
از  و گذری اتفاقی صورتترین اهمیت آشنایی بهآشنایان بیش

 اهمیت برخوردار است. ترین درجهپایین

در ایجاد دهکده گردشگریکرج  شهرکالن هاینحوه شناخت گردشگران از جاذبهمیزان اهمیت عامل ر توصیفی آما .5جدول
میانگین کل درجه اهمیت عامل انحراف معیارمیانگین میزان اهمیت میانهگويه

 51/1 811/9 گروهی هایرسانه طریق از

متوسط تا زیاد 01/9
 918/158/1 بروشور طریق از

 13/5 1/8 8آشنایان و دوستان طریق از
 1/910/5 8 اتفاقی و گذری صورتبه

های شخصی جهت استفاده از اتاق، 1جدول با توجه به اطالعات 
ترین اهمیت و استفاده از چادرهای شخصیاقامت در طول سفر بیش

.باشدکرج می شهرکالنترین وسیله در اقامت گردشگران کم 

در ایجاد دهکده گردشگری  نحوه اقامت گردشگرانآمار توصیفی میزان اهمیت عامل  .6جدول 
میانگین کل درجه اهمیت عامل انحراف معیارمیانگین میزان اهمیت میانهگويه

 18/1 891/9 ایاتاق اجاره

متوسط تا زیاد 11/9
 901/951/1 دوستان خانه
 18/5 91/9 9شخصی چادر

 81/851/1 0 اتاق شخصی

میانگین کل درجه اهمیت عامل انحراف معیار میانگین میزان اهمیت میانهگويه

 31/5 89/8 جنگل و...( از پوشیده هایکوه زيبا، مناظر و اندازمناسب، چشم وهوایآب) یعیطبهای جاذبه

18/9 
متوسط تا

 زیاد

 9931/5 باستانی تاريخی بناهای
 51/1 10/1 9محلی هایبازی
 1/911/5 9 محلی هایغذا

 58/1 1/9 9 دستیصنايع
 83/1 1/1 9 محصوالت کشاورزی
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845     1911، بهار و تابستان 11، پیاپی1شماره سال یازدهم، شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش  

تهدید گردشگری در  و فرصت ضعف، قوت، نقاطدر این مطالعه 
 .گرفتندشناسایی قرار  مورد شهرشهر کرجکالن

 نقاط فرصت، 1جدول  ، نقاط ضعف؛3نقاط قوت؛ جدول ، 1جدول 

 دهند.می را نشانکرج  شهرکالن یگردشگر دینقاط تهد، 15و جدول 

کرج شهرنکال نقاط قوت گردشگری. 7جدول 
 هاقوت رديف

1Sآب و هوای مناسب و تنوع چشم اندازهای طبیعی 

2Sها و رودخانه کرجوجود آبشارها، چشمه 

3Sهای گیاهی مخصوصا گیاهان داروییتنوع گونه 

4Sهای باستانی و بناهای تاریخیوجود محوطه 

5Sمنطقهمردم  هایورسوم و سنتآداب 

6Sزبانیاز سوی جامعه م پذیرش گردشگران فرهنگ 

7Sتوسعه صنعت گردشگری مسئوالن به یجد اهتمام 

8Sاز طریق آن بیشتر زاییتالش برای توسعه گردشگری و اشتغال 

9Sمنطقه در موجود امنیت مناسب 

کرج شهرکالن نقاط ضعف گردشگری .1جدول 
 هاضعف رديف

1Wامکانات مناسب و کافی جهت اسکان گردشگران نبود 

2W
 ها ودستی، بازیعدم معرفی و شناسایی صنایع

 غذاهای جوامع محلی

3W
 و مشارکت بخش غیردولتی و گذاریسرمایهکمبود 

 تعاونی در گردشگری

4W
 بهعمومی جهت ایاب و ذهاب  هایسرویسنبود 

 گردشگری هایمقصد جاذبه

5W
 نبود امکانات عمومی مناسب همچون

 هار راههای بهداشتی در مسیسرویس

6W
 و مناسب هاینبود زیرساخت

 کیفیت پایین خدمات گردشگری

7W
 های موجود درعدم معرفی و شناسایی پتانسیل
 زمینه گردشگری

8Wدیده در حوزه گردشگریعدم برخورداری از نیروی انسانی ماهر و آموزش 

9Wهاهای مناسب جهت دسترسی آسان به جاذبهنبود امکانات و زیرساخت 

10W
های های دائمی در منطقه جهت معرفی توانمندیعدم وجود نمایشگاه

 دستیصنایع کشاورزی و

کرج شهرکالن نقاط فرصت گردشگری .1جدول 
 هافرصت رديف

1Oی و باستانیخهای تاریمکان وجود 

2O
وجود روستاهای زیبا، ایالت و عشایر در این منطقه و توجه به این 

 نوع از گردشگری

3Oذابو ج زیبا های طبیعیاکوسیستماز  مندی بهینهبهره 

4Oبخش خصوصی گذاریسرمایه استفاده از 

5O
از مشارکت میان نهادهای مردمی و تعامل  گیریبهرهامکان 
 یگردشگر هایجاذبهدولتی در جهت حفاظت از  یهادستگاه

6Oچالوس-جاستفاده بهینه و پایدار از نعمات خدادادی جاده زیبای کر 

7Oزایی و ایجاد درآمد برای ساکنین محلیتوسعه گردشگری، اشتغال 

8Oیجهت توسعه گردشگر ی و محلیاستفاده از منابع انسان 

کرج شهرکالن نقاط تهدید گردشگری .81جدول 
 تهديد رديف

1T
 های غیرمجاز درحضور سود جویان و حفاری

 ها و اماکن تاریخیسایت

2T گردشگری امر کافی و الزم بهنبود توجه 

3Tهای محلیورسوم و سنتعدم استقبال نسل جدید از هنر، آداب 

4T
های کالن بخش گذارینبود امنیت اقتصادی در جهت سرمایه

 خصوصی در صنعت گردشگری به لحاظ تورم اقتصادی موجود

5Tجمعیت رشد به رو افزایش و مهاجرت گسترش 

6T یاجادهحوادث 

7T
خیز بودن جاده چالوس و احتمال بروز یلس

 خسارات جانی و مالی به گردشگران

8T
محیطی به دلیل استفاده نامناسب تخریب شدید منابع طبیعی و زیست

 از منابع طبیعی شهرستان

 نقاط تهدید و فرصتو زیرعوامل  عواملدرجه اهمیت 
 ند.ا، ارائه شده18تا 11های شهر کرج در جدولگردشگری کالن

مناسب و تنوع  یآب و هوا، 11باتوجه به اطالعات جدول  
 یهاوجود محوطهی باالترین درجه اهمیت و عیطب یاندازهاچشم
نقاط ترین درجه اهمیت را در بین ی کمخیتار یو بناها یباستان

اند.دادهشهر کرج به خود اختصاص ی در کالنقوت گردشگر

کرج شهرکالن نقاط قوت گردشگری زیرعواملدرجه اهمیت  .88جدول 
 نمره رتبه ضريب اهمیت هاقوت رديف

1S111/5 8 5181/5 آب و هوای مناسب و تنوع چشم اندازهای طبیعی 

2S119/5 8 513/5 ها و رودخانه کرجوجود آبشارها، چشمه 

3S119/5 9 5851/5 های گیاهی مخصوصا گیاهان داروییتنوع گونه 

4S190/5 9 5801/5 ی باستانی و بناهای تاریخیهاوجود محوطه 

5S191/5 9 5893/5 منطقهمردم  هایورسوم و سنتآداب 

6S151/5 8 5059/5 زبانیپذیرش گردشگران از سوی جامعه م فرهنگ 

7S108/5 8 5190/5 توسعه صنعت گردشگری مسئوالن به یجد اهتمام 

8S189 9 5811/5 از طریق آن شتربی زاییتالش برای توسعه گردشگری و اشتغال/ 

9S111/5 8 5118/5 منطقه در موجود امنیت مناسب 
 11/1 جمع

وجود  عدمشود که ، مالحظه می11 جدولطور که در همان
و  یکشاورز یهایتوانمند یدر منطقه جهت معرف یدائم یهاشگاهینما

 موزشماهر و آ یانسان یرویاز ن یعدم برخورداری و عامل دستعیصنا
 یهارساختیز نبودهای عاملترین و ی، از کمدر حوزه گردشگر دهید
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و  یگذارهیسرما کمبودی؛ خدمات گردشگر نییپا تیفیمناسب و ک
نبود و همچنین  مشارکت بخش غیردولتی و تعاونی در گردشگری

، دارای باالترین میزان جهت اسکان گردشگران یامکانات مناسب و کاف
 باشد.، میکرج شهرکالن یگردشگرهای ضعف اهمیت در بین نقطه

کرج شهرکالن نقاط ضعف گردشگریزیرعوامل بندی درجه .81جدول 
 نمره رتبه ضريب اهمیت هاضعف رديف

1W51/5 1 51/5 امکانات مناسب و کافی جهت اسکان گردشگران نبود 

2W539/5 1 581/5 یها و غذاهای جوامع محلدستی، بازیعدم معرفی و شناسایی صنایع 

3W 511/5 1 511/5 و مشارکت بخش غیردولتی و تعاونی در گردشگری گذاریسرمایهکمبود 

4W 589/5 1 589/5 گردشگری هایبه مقصد جاذبهعمومی جهت ایاب و ذهاب  هایسرویسنبود 

5W503/5 1 503/5 هاهای بهداشتی در مسیر راهنبود امکانات عمومی مناسب همچون سرویس 

6W519/5 1 519/5 و کیفیت پایین خدمات گردشگری مناسب هاینبود زیرساخت 

7W501/5 1 501/5 های موجود در زمینه گردشگریعدم معرفی و شناسایی پتانسیل 

8W513/5 1 591/5 دیده در حوزه گردشگریعدم برخورداری از نیروی انسانی ماهر و آموزش 

9W583/5 1 /583 هامناسب جهت دسترسی آسان به جاذبه هاینبود امکانات و زیرساخت 

10W51/5 1 590/5 دستیصنایع های کشاورزی وهای دائمی در منطقه جهت معرفی توانمندیعدم وجود نمایشگاه 
 111/5 جمع

 یهاوجود مکانعامل  دهد کهنشان می ،19جدول اطالعات 
زیرعوامل بین  ترین درجه اهمیت دری دارای کمو باستان یخیتار

های باشد و عاملمی کرج شهرکالن ینقاط فرصت گردشگر

از  داریو پا نهیبه استفادهو  بخش خصوصی یگذارهیاستفاده از سرما
، دارای باالترین درجه چالوس-کرج یبایجاده ز یخداداد هایتنعم

 باشد.می هااهمیت در بین فرصت

کرج شهرکالن گردشگرینقاط فرصت زیرعوامل درجه اهمیت  .83جدول 
 نمره رتبه ضريب اهمیت هافرصت رديف

1O119/5 9 581/5 ی و باستانیخهای تاریمکان وجود 

2O181/5 9 581/5 وجود روستاهای زیبا، ایالت و عشایر در این منطقه و توجه به این نوع از گردشگری 

3O103/5 8 510/5 ذابو ج زیبا های طبیعیاکوسیستماز  مندی بهینهبهره 

4O951/5 8 511/5 بخش خصوصی گذاریسرمایه استفاده از 

5O 110/5 8 508/5 یگردشگر هایجاذبهدولتی در جهت حفاظت از  یهااز مشارکت میان نهادهای مردمی و تعامل دستگاه گیریبهرهامکان 

6O958/5 8 511/5 چالوس-استفاده بهینه و پایدار از نعمات خدادادی جاده زیبای کرج 

7O131/5 8 511/5 زایی و ایجاد درآمد برای ساکنین محلیتوسعه گردشگری، اشتغال 

8O111/5 8 513/5 یجهت توسعه گردشگر ی و محلیاستفاده از منابع انسان 
 11/1 جمع

در  یاقتصاد تیامن نبود ، عامل1با توجه به اطالعات جدول 
صنعت  در یکالن بخش خصوص یهایگذارهیجهت سرما

 شهر کرجکالن یگردشگر ترین عامل تهدیدی، مهمگردشگر

و  هاتیدر سا رمجازیغ یهایو حفار انیحضور سودجوباشد و می
امل تهدید  ترین درجه اهمیت در عوی دارای کمخیاماکن تار

 است. شهرکالنگردشگری در این 

رجک شهرکالن نقاط تهدید گردشگریزیرعوامل درجه اهمیت  .84جدول 
 نمره رتبه ضريب اهمیت تهديدات رديف

1T 511/5 1 591/5 ها و اماکن تاریخیهای غیرمجاز در سایتجویان و حفاریحضور سود 

2T 511/5 1 511/5 گردشگری امر نبود توجه کافی و الزم به 

3T 511/5 1 583/5 های محلیرسوم و سنت و عدم استقبال نسل جدید از هنر، آداب 

4T 531/5 1 531/5 های کالن بخش خصوصی در صنعت گردشگری به لحاظ تورم اقتصادی موجودگذارینیت اقتصادی در جهت سرمایهنبود ام 

5T 111/5 1 501/5 جمعیت رشد به رو افزایش و مهاجرت گسترش 

6T  511/5 1 511/5 یاجادهحوادث 

7T 510/5 1 510/5 به گردشگران خیز بودن جاده چالوس و احتمال بروز خسارات جانی و مالیسیل 

8T 511/5 1 511/5 محیطی به دلیل استفاده نامناسب از منابع طبیعی شهرستانتخریب شدید منابع طبیعی و زیست 
 188/5 جمع

نوع  برای تعیین ،عواملیرزپس از مشخص شدن درجه اهمیت 
ماتریس عوامل داخلی و خارجی تشکیل شد و  ،استراتژی مورد نیاز

نمره عوامل  ،تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی و تجزیه پس از

به  . با توجهدست آمد، به1/1 نیزو نمره عوامل خارجی  8/1داخلی 
  دست آمد.به WOکارانه یا این نمرات، نوع استراتژی محافظه

 ارائه شده است.، 10جدول  تدوین شده در استراتژیماتریس 
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 هاماتریس تدوین  .85جدول 

، 9ی در شکل و خارج یعوامل داخل یینهاارزیابی  سیماتر
 نشان داده شده است.

 ماتریس ارزیابی نهایی عوامل داخلی و خارجی .3شکل 

 گیرییجهنتبحث و 
 یبرا کیاستراتژ یزریمطالعه حاضر، با هدف ارائه مدل برنامه

  جادیا یبرا سنجیشهر کرج و امکانکالن یگردشگر یهاجاذبه

معضالت همیشگی  جمله اززیرا  .دیاجرا گرد یدهکده گردشگر
 تفریحی و گردشگری کمبود فضاهای کشورمان، امروزی هایشهر

که گردشگری، سومین صنعت پردرآمد دنیا در حالی .است در آن
، یکی از عوامل عنوانبهورها است و در بسیاری از کشمعرفی شده 

 بخشیباشد. البته نتیجهمی توجه مورددرآمدزایی و رونق اقتصادی 
کند که سایر میمعنای واقعی ظهور و بروز پیدا این صنعت زمانی به

همین دلیل، سامانه های مرتبط نیز در اختیار باشد. بهزیرساخت
ی، دفاتر داراتله ،(یاجادههوایی، ریلی، دریایی و ونقل )حمل

و مراکز  هافروشگاهی طبیعی و مصنوعی، هاجاذبهخدمات مسافرتی، 
ی زنجیره بزرگ هاحلقهعنوان خرید و امکانات رفاهی و زیربنایی به

جاذبه گردشگری، مطرح بوده و نیازمند توجه و اقدامات اساسی برای 
 ها و امکانات است.سازی موقعیتفراهم

شهر کرج برای ویژه کالنبرز و بهدر این میان، استان ال
برخورداری از  نظر ازمندی از مزایای صنعت گردشگری، بهره

های فرهنگی و طبیعی، شرایط مناسبی در اختیار دارد. زیرا جاذبه
زیبا،  العادهفوقهای فراوانی از جمله داشتن منابع طبیعی قابلیت

 زيرعوامل فرصت زيرعوامل ضعف

1W1 امکانات مناسب و کافی جهت اسکان گردشگران نبودOی و باستانیخهای تاریمکان وجود 

2W2 ها و غذاهای جوامع محلیدستی، بازیعدم معرفی و شناسایی صنایعO
وجود روستاهای زیبا، ایالت و عشایر در این منطقه و توجه به این نوع از 

 گردشگری

3W
و مشارکت بخش غیردولتی و تعاونی در  گذاریسرمایهکمبود 

 گردشگری
3Oذابو ج زیبا های طبیعیاکوسیستماز  مندی بهینهبهره 

4W
 هایبه مقصد جاذبهعمومی جهت ایاب و ذهاب  هایسرویسنبود 

 گردشگری
4Oبخش خصوصی گذاریسرمایه استفاده از 

5W
های بهداشتی در ویسنبود امکانات عمومی مناسب همچون سر

 هامسیر راه
5O

دولتی در  یهااز مشارکت میان نهادهای مردمی و تعامل دستگاه گیریبهرهامکان 
 یگردشگر هایجاذبهجهت حفاظت از 

6W6 و کیفیت پایین خدمات گردشگری مناسب هاینبود زیرساختOچالوس-استفاده بهینه و پایدار از نعمات خدادادی جاده زیبای کرج 

7W7 های موجود درزمینه گردشگریعدم معرفی و شناسایی پتانسیلOزایی و ایجاد درآمد برای ساکنین محلیتوسعه گردشگری، اشتغال 

8W
دیده در حوزه عدم برخورداری از نیروی انسانی ماهر و آموزش

 گردشگری
8Oیجهت توسعه گردشگر ی و محلیاستفاده از منابع انسان 

9W
های مناسب جهت دسترسی آسان به و زیرساخت نبود امکانات

 هاجاذبه

10W
های دائمی در منطقه جهت معرفی عدم وجود نمایشگاه

 دستیصنایع های کشاورزی وتوانمندی
 کارانه()محافظه WOهای گروه استراتژی

4O7, W6, W5, W4, W3, W1, W)ایجاد مکان مناسب گردشگری )دهکده گردشگری 

8O4, O7, W
های موجود دز حوزه صنعت گردشگری منظور معرفی و شناسایی پتانسیلاستفاده از بخش خصوصی و منابع انسانی و محلی به

 شهر کرجکالن

5O4, , O1W
چالوس با استفاده از -ویژه در محور کرجهای گردشگری بهفراهم نمودن شرایطی جهت ایجاد امکانات و تأسیسات در منابع و جاذبه

 ذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمیگسرمایه

6O4, O7, W6, W5, , W3W
عنوان نقاط جاذب گردشگر جهت جذب و افزایش ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه مناطق نمونه گردشگری در شهرستان کرج به

 ویژه در منطقه نمونه گردشگریمدت ماندگاری گردشگران به

8, O6O3, O2, O6, W5, , W4Wدر امتداد آن ه رودخانه کرج و مخزن سد امیرکبیر )کرج( با توجه به امتداد آن و وجود روستاهایی زیبااستفاده از جاذب 

9O7, O7, , W2Wها و غذاهای محلیدستی، بازیهای گردشگری شهرستان کرج با رویکرد صنایعشناسایی ظرفیت 

8O7, O3, O2, O1, O10, W9, W6, Wشهر کرج در تمامی فصولهای کالنمندی ا جاذبهجامع برای بهره های زمانی مناسب وتدوین برنامه 
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ن شمال و بی ارتباطقرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب و 
اثر  هاهای تاریخی و وجود بیش از دهمرکز کشور و همچنین جاذبه

 در آنآورد که گردشگری وجود میتاریخی، این انتظار را به
 ین باشد.اشتغال آفرپررونق، درآمدزا و 

درصد از پاسخگویان شرایط طبیعی  10در این مطالعه، 
عالی  شهر کرج را برای جذب توریست و توسعه گردشگریکالن

شهر کرج کالن ،توان گفت، میبر همین اساسعنوان نمودند. 
های بالقوه زیادی برای ایجاد گردشگری است. دارای توانایی

ریزی نظیر برنامهمندی از این پتانسیل بیولی هنوز برای بهره
 نشده و اقدام اساسی صورت نگرفته است.

ه گردشگری های طبیعی در توسعنتایج دیگر نشان داد که جاذبه
ها در کنار آثار تاریخی ترین اهمیت را دارد. این جاذبهبیشدر کرج، 

های و ارزشمندی مثل آتشگاه، کوه نور عظیمه، آبشارهای و چشمه
همچنین آلی بخشیده است. به این منطقه شرایط ایده ...فراوان و 

ویژه بناهای تاریخی، شهر کرج بههای گردشگری دیگر کالنجاذبه
های محلی و محصوالت دستی، بازی محلی، صنایع هایذاغ

 .است کشاورزی، به این شهر موقعیتی استثنایی بخشیده
 آشناییبخش نحوه  سؤاالتبا توجه به نظر پاسخگویان به 

شهر کرج، مشخص شد افرادی مناطق گردشگری کالن با هاآن
طریق  ، غالبا ازاندکرده سفرکه به این شهر و مناطق دیدنی آن 

شهر کرج سکونت دارند، تشویق دوستان و آشنایانی که در کالن
صورت گذری و اند. عالوه بر آن تعدادی نیز بهو ترغیب شده

های اند. البته رسانهاتفاقی به بازدید از این شهر عالقمند شده
اند. گروهی نیز در چند سال نقش پررنگی در این زمینه ایفا نموده

یده پاسخگویان، نقش نهادهای مسئول در این عقبا این وجود به
زمینه چندان پررنگ نبوده و نیاز است تا در این ارتباط، تجدید نظر 

های بلندمدت، تبلیغات ریزیبرنامهویژه عمل آید. بهاساسی به
های اساسی، احداث مناسب، ایجاد مسیرهای دسترسی به جاذبه

از عهده نهادها و  گردشگری و ... رسالتی است که تنها یساتتأس
 آید.های دولتی مسئول در این حوزه بر میسازمان

یکی از مسائل بسیار مهم در هر مسافرتی مربوط به محل 
های اقامت های گردشگری محلاقامت است. زیرا اگر مکان

، صورت یناای داشته باشد، مسلم است در هزینه مناسب و کم
یابد.فزایش میا چندروزهو اقامت رغبت مردم برای سفر 

شهر کالن شناسایی شده هایترین تنگنادر این مطالعه، مهم
عبارتند از: کرج 

 ؛یخدمات گردشگر نییپا تیفیمناسب و ک یهارساختینبود ز -
و مشارکت بخش غیردولتی و تعاونی  یگذارهیمبود سرماک -

؛ در گردشگری
. جهت اسکان گردشگران ینبود امکانات مناسب و کاف -

عبارتند از: ها ترین فرصتو مهم
 بخش خصوصی  یگذارهیستفاده از سرماا -
 جاده یدادادخ هایتاز نعم اصولیو  نهیاستفاده به -
 چالوس-کرج 

 راهکارها

 شوند:های تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته
 های ها و پتانسیلبررسی کارشناسانه قابلیت

مکان مناسب جهت  گردشگری با هدف ایجاد
دهکده گردشگری؛

  های فشرده و لوحایجاد بانک اطالعاتی و تهیه
های بروشورهای تبلیغاتی با هدف معرفی جاذبه

 شهر کرج؛ گردشگری کالن
  استفاده از بخش خصوصی و منابع انسانی و محلی

های تر پتانسیلمنظور معرفی و شناسایی بیشبه
 موجود در حوزه صنعت گردشگری؛

 گذاران سرمایهبرای  مناسباهم نمودن شرایط فر
 بخش خصوصی استفاده از و مشارکت مردمی؛

  استفاده از جاذبه رودخانه کرج و مخزن سد امیرکبیر
 در امتداد آن؛ با توجه به وجود روستاهایی زیبا )کرج(،

 های گردشگری شهرستان کرج با شناسایی ظرفیت
 حلی؛ها و غذاهای مدستی، بازیرویکرد صنایع

 ناسب و جامع برای تهای زمانی متدوین برنامه
در تمامی شهر کرج های کالنمندی از جاذبهبهره

های سالفصل
  گسترش خدمات زیربنایی الزم جهت توسعه گردشگری

شهری؛
 صنایع و منظور فروش ساماندهی بازارهای محلی به

محصوالت بومی و فرهنگی؛ 
 ری با تأکید توجه به توسعه روزافزون گردشگری شه

 بر حفظ پایداری محیط زیست.
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 وANP  یقـیتلف مدل از رییگ بهره با سمیاکوتور داریپا توسعه راهبردی زییربرنامه(، 1918) ساالر ،کهزادی و پگاه زدی ،یای، سیع ،زادهمیابراه

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=21876
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SWOT 19-11: 10، فضا ییایجغراف شیآما، کردستان استان: موردی مطالعه.
بازاریابی  نقش (،1933) هللماشانظری،  ،اکبریعل بیدختی، امین

.81-13 :91 ،مدیریت اندازچشم در توسعه صنعت گردشگری،
، در توسـعه گردشـگری شـهر اصـفهان (CDS) نقش راهبردی توسعه شهری(، 1911)، محمد زادهسالورزی ، سونیا، پوربریمی ، پاکزاد،آزادخانی

.8-11: 9 ،مطالعات عمران شهری
)مطالعه موردی شهر  ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگربرنامه مدیریت گردشگری شهری با تأکید بر(، 1915تقوایی، مسعود، اعظم، صفرآبادی )

.139-153( : 1) 9ریزی و توسعه اجتماعی، برنامه، کرمانشاه(
مقصد گردشگری مطالعه موردی:  برند ویژه ارزش برمؤثر  عوامل بررسی(، 1911آبادی، زهره )جعفری، وحیده، نجارزاده، محمد، کیانی فیض

.10 – 19(: 15) 1گردشگری،  یزی و توسعهر، برنامهشهر سواد کوه
 بر عوامل مؤثر و شهری های گردشگریالمان نهادی و کارکردی ساختاری، عوامل تطبیقیمطالعه (، 1910نژاد، علی، عبدی، ناصر، پایدار، ابوذر )حاجی

.19 – 153(: 1) 9، گرشگری شهری، فلیو ا یآزاد یهابرج، مطالعه موردی: هاآن توسعه
 ، تهران: انتشارات نشر بزرگ زیتون.های غیردولتیمدیریت استراتژیک ویژه سازمان(، 1939ی، دردانه )داور

ارشـد جغرافیـا،  نامـه کارشناسـیپایان ،: شهرستان آستارا(ی)مطالعه موردکالبدی گردشگری  ریزیبرنامه (،1939بهبود، شکوئی، حسین ) ی،دهستان
مدرس تهران. تربیت دانشگاه

راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مـدل سـوات: دهسـتان لواسـان (، 1930ن افتخاری، عبدالرضا، داوود، مهدوی )الدیرکن
.95-1(: 1) 15، مدرس علوم انسانی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، کوچک

های کشور.ها و دهیارینتشارات سازمان شهرداریتهران، ا گردشگری شهری، کتاب سبز شهرداری،(، 1911زاده، جواد )سعیدنیا، احمد، مهدی
ی سـازمدلبررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشـگری شـهری و (، 1933فرد، محمد، پوراحمد، احمد، حسینی، علی، رشیدی، مصطفی )شعبانی

-18(: 18) 11یـایی، دوره ، نشریه تحقیقات کاربردی علـوم جغرافتهران( 11شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی )نمونه موردی منطقه 
81.

، کرج: معاونـت معمـاری و شهرسـازی، مهندسـان مشـاور شهر کرجی به کالبد و بافت مسکونی کالنبخشانسجامطرح (، 1910شهرداری کرج )
نقش پیراوش.

 1، گردشـگری سـعهتو و ریزیهرمنوتیکی، برنامه پایدار: رویکردی گردشگری و عالی، کنش اخالقی آموزش(، 1911صفار حیدری، حجت )
(15 :)99 – 3.

، انتشارات سمت.مدیریت گردشگری(، 1931کاظمی، مهدی )
 انتشارات فرآماد. ترجمه اکبر غمخوار، ،(، اصول و مبانی جهانگردی1935کوپر، کریس )

شـهری  گردشگران یت اجتماعیبر احساس امن مؤثر عوامل بررسی(، 1910زاده، صغری )مشکینی، ابوالفضل، حسینی، معصومه، ربانی، طاها، عباس
.11 – 95(: 1) 9 شهری، ، گردشگریمطالعه موردی: شهر طرقبه

 ویـژه نامـه ،اقتصـاد شـهر، شهرهاگری شهری در توسعه اقتصادی کالننقش گردش(، 1931، محمد )سراسکانرود اکبرپور ،سید مرتضی، نوربخش 
.15-98: 1، گردشگری اقتصاد

سـید محمـد اعرابـی و داود ایـزدی، انتشـارات دفتـر  ، ترجمـهگـذاری جهـانگردیسیاسـت ،(1931) هال، کالین مایکل و جنکینز، جـان. ام
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