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مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار با اتکا به مدل PESTEL
محمدامین خراسانی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
قاسم حیدری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/06/12 :

پذیرش مقاله1398/11/12 :

چکیده
گردشگری تفرجی را میتوان یکی از کمهزینهترین انواع گردشگری نام برد .همچنین در گردشـگری تفرجـی یـا
همان روزانه میتوان گردشگریهای متفـاوتی را جـای داد ماننـد گردشـگری کشـاورزی ،گردشـگری شـهری و
گردشگری روستایی و ...که میتوان در یک گشتوگذار روزانه از آن لذ برد .منطقه موردمطالعه در این تحقیـ
شهریار است که با روستاهای خود پیوند نزدیک دارد و همچنین دارای باغا فراوانـی در داخـل خـود شـهر نیـز
میباشد .اما این باغا نیز با توجه به درخواست افراد برای مسکن و سایر نیازهای شهری روزبهروز از بـین رفتـه
است .ازاینرو میتوان پیوندی از گردشگری شهری ،روستایی و کشـاورزی را داشـت و از ترکیـب ایـن سـه نـوع
فعالیت گردشگری برای پیشبرد منطقه در زمینه گردشگری استفاده کرد تا بتوان جلوی تخریـب باغـا و اراضـی
مستعد کشاورزی را گرفت .ازآنجاکه این پووه
است ،در زمره پووه

به دنبال شناسایی راهکارهای رونـ گردشـگری تفرجـی بـوده

های توصیفی-پیمایشی قرار میگیـرد و بـا بهرهگیـری از مـدلهای  SWOTو PESTEL

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .همچنین عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتمـاعی ،فنـاوری ،محیطزیسـتی و حقـوقی
مثثر بر توسعه گردشگری تفرجی مورد تحلیل قرارگرفته و طبقهبندیشده است و به این نتیجه نشان داد شـهریار
پتانسیل گردشگری تفرجی را دارد و بهینه در محدوده راهبرد تهاجمی قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :مدیریت راهبردی ،گردشگری تفرجی ،شهرستان شهریار ،مدل .PESTEL

 .1نویسنده مسئول

Email : khorasani_ma@ut.ac.ir
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مقدمه
کلمه فراغت در لغتنامه وبستر به معنای آزادی پس از پایان یک فعالیت و یا زمان آزاد پس از کار و وظیفه آمـده اسـت.
فراغت را در لغت به معنای آسودگی و آسای

نیز معنی کردهاند و معموالً در مقابل اشتغاال و درگیریهای روزمـره کـه

موجب خستگی انسان میشوند به کار میرود .از دیدگاه جامعهشناسی این امر بسیار اهمیت دارد و در تعریف و تبیـین آن
باب ویوهای تحت عنوان «جامعهشناسـی فراغـت» گشـوده شـده اسـت (کاشـفی .)5 :1390،تفـرج در لغـت بـه معنـای
گشتوگذار است (لغتنامه دهخدا) .گردشگری تفرجی بدین معناست که فرد برای گشتوگذار به بیرون از محل سـکونت
خود میرود تا ساعاتی را به تفریح و استراحت بپردازد که میتواند شامل بازدید از روستاها ،مزارع و عناصر شهری باشد.
امروزه شاهد بیشتر شدن سفرهای یکروزه هستیم .تمدن فراغت تمدنی است که مقدما آن در حال شکلگیری بوده و
میرود که در آینده به صور یک تمدن جدیـد در جوامـ انسـانی مطـرح شـود پیـدای

ایـن واژه در ادبیـا فراغـت و

گردشگری ازآنجا ناشی میشود که طی نیمقرن اخیر فراغت و چگونگی گذران آن ،بـهویوه در جوامـ صـنعتی جایگـاه و
اهمیت ویوهای پیداکرده است (رهنمایی .)29: 1392،مردم به دنبال تجارب معتبری هستند که ذهن آنهـا را بـه چـال
میکشــد ،اف هــای دیــد آنهــا را گســترش میدهــد و آنهــا را در محیطــی بــازآموزش میدهــد ( & Holdnak

 .)Pennington-Gray,2000:150گشتوگذار در باغشهرهای کوچک ،چشیدن غذاهای محلی و یـادگیری در مـورد
زمین نمونههایی از فعالیتهای اینچنین است .مزارع و باغا اوقا فراغت تولید محصوال کشاورزی را با کارکردهـای
اوقا فراغت ،مسافر  ،تفریح و اسکان تلفی میکنند ( .)Chang,2003:22کشاورزی اوقا فراغت بـهعنوان شـغلی
تعریف میشود که از مناظر روستایی ،محیطهای زیستمحیطی و منـاب  ،در ترکیـب بـا کشـاورزی و فرهنـگ روسـتایی
استفاده میکند تا تجربیا مردم از شیوههای کشـاورزی و شـیوه زنـدگی ارتقـا بخشـد ( Council of Agriculture

 .),2000:11انواع مختلف مزارع و باغا اوقا فراغت شامل اقامتگاههای مستقر در مزرعه و بـاغ ،وعـدههای غـذایی،
فعالیتها ،جاذبههای تفریحی ،مراکز خردهفروشی ،مراکز گردشگری و همچنین جشنوارهها و رویدادهای کشاورزی اسـت
( .)Holdnak & Pennington-Gray,2000:150ازاینرو یکی از بخ هـای مهـم اقتصـادی هـر جامعـه بخـ
کشاورزی میباشد که تحول در آن منجر به افزای

تولید و توسعه روستایی میگردد .رشـد بخـ

کشـاورزی بـهعنوان

بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای درحالتوسعه امری مهم و ضروری قلمـداد میشـود ،در کشـورهای کـم
درامد بخ

کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قومی با سایر بخ های اقتصادی بـهعنوان موتـور محـر رشـد

اقتصادی عمل می نماید ،همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شـده و عرضـه خـدما و
نهادههای بیشتری را در بازار به دنبال دارد  ،این روند به شکل غیرمستقیم به ایجاد اشتغال منجر خواهد شـد بـهاینترتیب
بخ

کشاورزی بهطور مستقیم از طری تولید بیشتر و صادرا و بهطور غیرمستقیم از طری افزای

تقاضا برای خدما

و کاالهای صنعتی در جوام روستایی ،به رشد اقتصادی کمک نموده و درنتیجه موجب خلـ فرصـتهای شـغلی جدیـد
میشود (رنجبر .)32 :1387،امروزه گردشگری کشاورزی بهعنوان محرکی برای اقتصاد ناموزون کشاورزی و گـرای

بـه

ریشه احساسی و نوستالویک شهروندان دنیای مدرن و به سبب عواملی همچون بازدید یا مشارکت در فعالیتهای مزرعه،
خرید مستقیم محصوال  ،گذراندن یکشب در مزرعه ،کنجکاوی و آمـوختن در مـورد مزرعـه و محصـوال کشـاورزی
توانسته است جامعه هدف گستردهای ایجاد کند (خطیبی و همکاران .)2 :1391،بیشتر گردشـگران بـه دنبـال مقصـدهای
جدید و محصوال گردشگری جدید هستند .این خود فرصتهای زیادی را برای رون مناط گردشگری جدیـد و بهبـود
مقصدهای موجود فراهم میآورد (ضرغام بروجنی .)25: 1389،با توجه به اینکه شهریار از دیرباز منطقهای بسـیار حاصـل
خیز بوده است ،ازاینرو از گذشتههای دور تاکنون محل سکونت و استقرار گروههـای مختلـف بـوده اسـت .بـا توجـه بـه
رودخانههای دائم و خا حاصلخیزش از گذشته در آن محصوال کشاورزی تولید و به تهران (ری) و اسـتانهای دیگـر
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ایفا میکرده است ،ولی امروزه به علت ورود مهاجران مختلف این شهر

بهعنوان یک شهر خوابگاهی شناخته میشود و باغا آن نیز با توجه به درخواست افراد بـرای مسـکن و سـایر نیازهـای
شهری روزبهروز از بین رفته تا شهر دیگر چهره سبز خود را ازدستداده و گرانی زمین در شهر باع شده باغداران ،باغا
خود را بهطور غیرقانونی خشک کنند تا بتوانند آنها را مانند زمینهای بایر شهری باقیمت باال به فروش برسانند .حا بـا
این روند که در پی

روی شهریار قرارگرفته است اگر ادامه پیدا کند ،شهر به منطقهای فاقد باغ و زمینهـای کشـاورزی

تبدیل میشود و برای جلوگیری از این اتفاا باید چارهای اندیشید که هم برای باغداران سودآور باشد و هم مـان از بـین
رفتن باغا شهری شود.
از دیگر سو ،رضایت از گذران اوقا فراغت در نواحی کشاورزی از اهمیت روزافزونـی در مطالعـا گردشـگری برخـوردار
بوده و توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است که مهمترین دلیل آن ،ایجـاد تجربـهای خـاص و دلپـذیر بـرای
گردشگر در جهت آشنا نمودن ایشان با ضرور ها ،مناف و مزایای تداوم محیطهای طبیعی در شـهرها و ارتبـاط نزدیـک
ســاکنان شــهرها بــا محــیط طبیعــی اســت ( ;Beard & Ragheb,1980:23; Chick et al,2015:233

 .)Kuykendall et al,2015:369; Sato et al,2017:609بررسی فرصتها و تهدیدهای پـی

روی زمینـههای

جغرافیایی نظیر شهریار که در معرض نیروها و محر های منطقهای قوی قرار دارند ،ضرور نگاه جام و راهبـردی بـه
موضوع مدیریت توسعه – بهویوه توسعه گردشگری بهعنوان ابزاری برای تبدیل تهدیدهای بالقوه به فرصت -را دوچندان
مینماید .عوامل برونزا ،مانند دسترسی به جاذبههای مکان ،شرایط و امکانا موجود ،وجود هوای سـالم و پـا  ،تـراکم
بازدیدکنندگان ،سهولت دسترسی بر تقاضای تفرجی تأثیرگذار هستند (دیوبند .)37 :1391،تمام این عوامل متأثر از بازار رو
به رشد گردشگری کالنشهر تهران در دسترس شهرستان شهریار قرار دارد .حوزه گردشگری تفرجی (گشتوگذار) اگرچه
در سالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته است ،اما هنوز نیاز است تا شاخصهای مرتبط با آن در حوزه گردشـگری بـا دقـت
بیشتری موردبررسی قرار بگیرد .این پووه

به ارتباط میان گردشگری شهری ،روسـتایی و کشـاورزی را در گردشـگری

تفرجی یا همان گشتوگذار بررسـی نمـوده و بـا ترکیـب مـدل  SWOTو  Pestelبررسـی جـام موضـوع در منطقـه
موردمطالعه قرار داده که در تحقیقا گذشته از این مدل در موضوع این پووه

استفادهنشده است.

قدمی و صالحی ( )1391در پووهشی که در شهرستانهای چالوس و نوشهر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که :اصالح
قوانین و رویههای برنامهریزی .نظار و کنترل کاربری زمین با پیگیری یـک سـازمان مشـخص مثـل اسـتانداری یـا
سازمان راه و شهرسازی باشد ،حمایت از بخ

کشاورزی بهویوه از محصوال راهبردی :حمایت مالی فنـی و حقـوقی از

کشاورزان در زمینه تولید ،ذخیرهسازی و عرضه به بازار ،تدوین سند ساختاری و راهبردی منطقه :وظیفه آن ارائـه سـندی
بر تعیین تکلیف نوع کاربری اراضی کالن در حوزه مختلف اعم از گردشگری ،کشاورزی ،سنتی و غیـره اسـت کـه بـا
راهبردها ،سیاستها و وض مقررا مربوط میتواند کارآمد و تأثیرگذار باشد .موحد و همکاران ( )1391در رابطه با یکـی
از تفرجگاههای پیرامون اهواز بیان داشتند که شـهروندان اهـوازی از این منطقـه بـهخوبی اسـتقبال کـرده و قســمتی از
اوقـا فراغت و استراحت خود را در این منطقه میگذرانند؛ اگرچه منطقه ازنظر برخـورداری از زیرساختهای گردشگری
در حـد مطلـوبی نیسـت و ایـن تفرجگـاه گردشگری زمانی میتواند جوابگـوی نیـاز شـهروندان به شکل مطلـوب باشـد
که زیرساختهای گردشـگری در این منطقه مهیا شود .زینال پور ( )1392در پووهشی کـه بـر روی گردشـگری منطقـه
ماکو انجام شد ابتدا از روش دلفی برای شناسایی و انتخاب الگوی مناسب برای برنامهریزی گردشگری استفاده نمود که با
استفاده از تحلیلهای محیط خارجی ،محیط داخلی و تحلیل شاخصهای توسعه موردبررسـی بیشـتر قـرار گرفـت بـه دو
راهبرد طرح آزاد تجاری و توسعه زیرساختی برای جاذبههای گردشگری شهرستان ماکو رسید .علیدادی ( )1393با بررسی
جاذبههای گردشگری شهرستان جیرفت به بررسی نقاط و قو و ضعف و همچنین فرصـتها از طریـ تکنیـک swot
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پرداخت و به این نتیجه رسید که باید جیرفت استراتوی تهاجمی (نقاط قو برای بهرهبرداری از فرصتها) را در اولویـت
راهبردهای خود قرار دهد .همچنین اشاره نمود در مکانهایی که گردشـگری بـدون برنامـهریزی توسـعه مییابـد بـرای
ســاکنان زیانبــار و بــرای گردشــگران ناخوشــایند اســت کــه موجــب کــاه

کیفیــت محــل میشــود .شــعبان زاده و

همکاران ( )1393در پووهشی مبنی بر ارزشگذاری اقتصادی خدما تفریحی و تعیین میـزان تمایـل بازدیدکننـدگان بـه
پرداخت هزینه برای بازدید از اماکن گردشگری شهری به بررسی باغ گلهای شهر اصفهان پرداختند که مشخص شد که
 89درصد افراد حاضر به پرداخت مبلغی برای دریافت امکانـا و مکانهـای تفریحـی و گردشـگری در نقـاط مختلـف
هستند .دوگاه ( )1395در پووه

خود شهر رودبار را موردبررسی و مطالعه قرار داده است که بر اساس استفاده از تکنیک

سوا  ،در رون گردشگری کشاورزی شهرستان رودبار با تأکید بر محصول زیتون ،از بین راهبردهای ارائهشـده ،راهبـرد
رقابتی انتخاب گردیده است که بر این اساس مشخص شد گردشگران ورودی به شهرسـتان رودبـار تمایـل بـاالیی بـه
شرکت در فعالیتهای گردشگری کشاورزی با تأکید بر محصول زیتون دارند .از میان فعالیتهای گردشگری کشاورزی،
گردشگران از شرکت در تورهای زیتون و مشاهده باغهای زیتون ،شرکت در جشنوارههای زیتون و ...اسـتقبال خواهنـد
کرد .جمعه پور و حیدری ( )1395در مطالعهای که بر روی شهرستان تنکابن انجام دادنـد مشـخص شـد کـه بـا در نظـر
گرفتن چشماندازهای طبیعی ،جنگل ،دریا و مزارع برنج ،باغـا مرکبـا و چـای ایـن شهرسـتان پتانسـیل برنامـهریزی
گردشگری را دارد و به این نتیجه رسیدن حمایت جامعه محلی از گردشگری کشاورزی تأثیرگذار است و نسبت به آن دید
مثبت دارند .زارعی (  )1395در پووه

خود با عنوان شناخت فرصتهای کسبوکار در گردشگری کشـاورزی نشـان داد

از میان فرصتها ،خدما مبتنی بر گردشگری ،فرصت اقامتی و فرصت پذیرایی باالترین اولویت را نسبت به فرصتهای
دیگر به دست آوردند که این سه میتوانند در رون بخشیدن به منطقه جیرفت نقـ

ایفـا کننـد .مطالعـهای کـه توسـط

رضوانی و همکاران ( )1395در شاهرود انجام گرفت نشان داد که ایـران سیاسـتگذاریها و برنامـهریزیهای مشـخص
برای توسعه گردشگری کشاورزی در کشـور و منطقـه نـدارد .صـفرآبادی و پوراحمـد ( )1398در پووهشـی در رابطـه بـا
برنامهریزی تفرجگاههای پیرامون شهر بستک به این نتیجه رسیدند که بـدون شـک آمـای

فضـای گردشگری محلـی

نیاز به الزاماتی چون مناب طبیعـی و انسانی ،زیرساختها و سرمایهگذاری دارد تا از توانهـا در جهـت شـکوفایی محـیط
محلـی بهـره مناسـب بـرده شود .چشمه آبگرم تودلویـه در پیرامـون شـهر بسـتک تـوان بـالقوه بـرای تبدیلشـدن بـه
کانون جذب گردشـگر ســـالمت را داراســـت امـــا ازنظر زیرساختها و سرمایهگذاری نیازمند توجه بیشتر است .نتایج
پووه

قادرمرزی ( )1397بیانگر این است کـه کیفیـت خـدما تفرجگـاه آبیـدر (دسترسـی ،جـذابیت ،تصـویر مقصـد،

تسهیال ) با رضایتمندی گردشگران ازنظر آماری معنادار اسـت و همبسـتگی مثبتـی دارد؛ بهطوریکـه همبسـتگی بـین
جذابیت ،دسترسی ،تصویر ذهنی و تسهیال  ،با میزان رضایت گردشگران بیشترین همبستگی را دارند .بر اساس پووه
یوسفی و همکاران ( ،)1398در حال حاضر مسائل اقتصـــادی و اجتماعی منطقه چیتگر ،نقـ

پررنـگتری را در زمینـه

تفرج ایفا میکنند .به این معنی که تاکنون عوامل سرمایهگذاری و مباح اجتماعی ازجمله آموزش در این منطقه کـانون
توجه بوده است .بر اساس روش بوسیار ،فرصتهای اقتصـادی و مزیتهای اجتماعی بیشترین تـأثیر را در ارتقـای تفـرج
این منطقه داشتهاند .در بین این عوامل هزینههای اقتصادی وارد بر منطقه دارای کمتـرین اثـر بـوده اسـت .نتـایج روش
کوپراس نیز نتایج تقریباً مشابهی با روش بوسیار داشت ،با این تفـاو کـه در ایـن مـدل مسـائل اقتصـادی رتبـه اول و
پسازآن مسائل اجتماعی قرار گرفتند .مسـائل محیطزیستی در روش بوسـیار امتیازا باالیی را کسـب کرد امـا الزم بـه
ذکر اسـت که با توجه به روش بوسیار ،هزینه و ریسکهای محیطزیستی ،بهصور توأمـان بـا فرصـتهای آن در حـال
افزای

هستند و نیاز است تا قبل از هر اقدامی ارزیابیهای محیطزیستی در منطقه انجام گیرد.
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مایاکا )2012(1با برسی کشور کنیا با روش  pestelبه این نتیجه رسید که عوامل خارجی بـر روی کنیـا تـأثیر بیشـتری
دارد و باید از فرصتهای نوظهور در سطح بینالمللی استفاده کند تا از طری گردشگری بتواند کشور را توسعه بدهد .تیو
و باربیر )2012(2به بررسی مناف گردشگری کشـاورزی در میسـوری از طریـ فعالیتهـای انجامشـده گردشـگران در
مزرعهها پرداختند .گردشگری کشاورزی به علت خدما خود مشتریان جدیدی را جذب میکنـد و در مـورد کشـاورزی
میدهد .یانگ )2012(3در مطالعهای که بر یون نان چـین

آموزش میدهد و کیفیت زندگی را برای مزرعهداران افزای
انجام داد متوجه شد ،گردشگری کشاورزی نهتنها موجب افزای

میزان درآمد خانواده میشود ،بلکه فرصتهای شـغلی

جدیدی را ارائه میکند و همچنین حفاظت از محیطزیست و قدردانی از فرهنگ و شیوه زندگی روستایی را نیز افـزای
میدهد .بااینحال ،توسعه گردشگری با چال هایی نیز مواجه است و برای حمایت از خانوادههای کشـاورز ،کمکهـای
دولتی و راهاندازی شرکتهای گردشگری موردنیاز اسـت .ژانـگ )2012(4بـا اسـتفاده از مـدل سـوا بـه بررسـی نقـاط
استراتوی های توسعه روستایی در سوژو در کشور چین پرداخته است ،به این نتیجـه رسـید کـه گردشـگری روسـتایی در
مناط روستایی میتواند برای تنظیم و بهینهسازی ساختارهای صنعتی روستایی ،گسـترش زنجیـره صـنعتی کشـاورزی،
توسع ه خدما گردشگری روستایی ،ترویج اشتغال غیر کشاورزی ،افـزای

درآمـد کشـاورزان و ایجـاد پایگـاه اقتصـادی

مناسب برای ساختوساز جدید روستایی کمک کند .استاوروالکیس5و همکاران ( )2013بـه بررسـی کـارآفرینی زنـان در
گردشگری کشاورزی یونان پرداختهاند ،نتیجهاین پووه

از تـأثیر مثبـت گردشـگری کشـاورزی بـر کـارآفرینی زنـان

روستایی و ایجاد درآمد مکمل در کنار کشاورزی حکایت کرده و همچنین اشتغالزایی قابلتوجهی برای زنـان روسـتایی
ایجادشده است .در تحلیلی که توسط ماریانا گروگریک )2014(6با روش  pestelبر روی دو کشور قطر و کرواسی انجـام
داد .کرواسی دارای فرهنگ غنی و طبیعتی بسیار زیبا است و قطر ،جاذبههای آن بیشتر انسانساخت میباشد کـه ایـن دو
کشور را ازلحاظ سیاستگذاری ،اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی ،قانونی و زیستمحیطی موردمطالعه قرار داد متوجه شـد
که کشور کرواسی با محدودیتهای بسیاری سروکار دارد .که بهعنوانمثال مبارزه مداوم میان حزب حاکم و مخالفـان در
کرواسی و در مقابل ثبا سیاسی قطر اشاره کرد .ازنظر قانونی هیچ قانون خاصی برای گردشگری در کرواسـی تصـویب
نشده است و صرفاً از مقررا عمومی دولت استفاده میکند ولی قطر پشـتیبانی قـوی بـرای توسـعه گردشـگری دارد .در
تحقیقی که هورال7و جینی8در سال  2014انجام دادند متوجه شدند ،در گرجستان مهـاجر از بخـ

کشـاورزی صـور

میگیرد .در ناحیه کاظبگی ،که یکی از مناط کوهستانی در قفقاز بـزرگ ،گرجسـتان اسـت ،گردشـگری فرصـتی بـرای
تولیدکنندگان کشاورزی فراهم آورده تا درآمد خود را باعرضه تولیدا خود به بخ

گردشگری افزای

دهند .در تحقیقی

که کرونلیا پترومن امیلیا میرا )2016(9بر تیمیسوارا در رومانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که گردشگری روسـتایی و
مزرعه در جهت ارتباط با انواع سرگرمی و اوقا فراغت و بخ

آموزشی تکاملیافتهاند .گردشگران امروزه به دنبال انواع

جدیدی از گردشگری ،مانند سرگرمیهای کشاورزی هستند .هدف این سـفر آموزشـی از منـاط روسـتایی عبار انـد از:
شناختن زندگی و فعالیت کشاورزان برای ایجاد یـک تصـویر مثبـت از کشـاورزی ،گردشـگری روسـتای آموزشـی دارای
فعالیتهای گوناگون است ،بهعنوانمثال :کالسهـای آموزشـی و کارگاههـای کوتاهمـد در مـزارع فعالیتهـای بـرای
. Mayaka
. Barbieri
. yang
. Zhang
. Stavroulakis
. Marina Gregoric
. Hüller
. Jennifer
. Petroman & Mirea
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کودکان عبار اند از :تزئینا گل ،کالسهای پختوپز در مزرعـه و غیـره .همچنـین در تحقیقـی کـه امیـت فـاکس1و
همکاران ( ) 2017در انگلستان انجام دادند متوجه شدند امروزه افراد با توجه به سن سفرهای با فواصـل مختلـف انتخـاب
میکنند و سفرهای با فواصل کم محبوبیت و اولویت بیشتری پیداکردهاند و این باع شده تفرجگاههای نزدیک به شـهر
موردتوجه قرار بگیرند .در تحقیقی که وانگ و جونگ )2018(2انجام دادند ،دریافتند کره جنوبی ازجمله کشـورهایی اسـت
که منطقه کوهستانی فراوانی دارد و این باع شده است که پیادهروی یکی از ورزشهای موردعالقه مردم شود و حداقل
ماهیانه یکبار به کوهپیمایی بپردازند و دولت نیز برای این منظور پار های ملی بیشتری را برای اوقا فراغت مـردم در
نظر بگیرد و با این کار اوقا فراغت خوبی را برای مردم خود فراهم کند.
مبانی نظری
اوقا فراغت شاخصی از سبک زندگی است که فعالیتهای مردم را در زمان فراغتشان نشان میدهد که نحوه گذران آن
نمودی از فرهنگ مردم است جامعه و فضا باع تغییر در دان

عمومی اوقا فراغـت شـده اسـت بعـد از اتمـام جنـگ

جهانی دوم یکرشته تغییرا اقتصادی ،باع به وجود آمدن شکل جدیدی از فضا و بهتب آن اوقا فراغـت شـد .ایـن
تغییر شامل :شهر گرایی پیوسته ،افزای
مسکن و وسایل نقلیه شخصی ،افزای

حرکت سرمایه ،نیـروی کـار و جمعیـت ،توسـعه فنـاوری ،افـزای
استاندارد زندگی بیشتر ،کوتاهتر و منفعلتر شدن زمان کار افزای

صـاحبان
دستمزدها در

دهه  70و  80میالدی باع این پی بینی شد که ما به دوران پساصنعتی برسیم و ایـن نکتـه کـه چگونـه بایـد اوقـا
فراغت و تفریح را تعریف کنیم .جهانیشدن باع بروز تغییرا دیگری شد که نتیجـه آن مجموعـه شـبکه اقتصـادی،
فرهنگی و سیاسی فعالیتهای تفریحی مردم را تحت تأثیر قرار داد و آن ارتباط بین مردم درون محدوده دولـت ملـت و
جدیدی از ارتباطا بود .توسعه گردشگری فراملیتی ،اثر محیطی بر مناب طبیعی و آمای

سـرزمین ،تنهـا بح هـایی

است که شاهد چگونگی حرکت مردم در شرایط جدید جهانی است و اینگونه است که به نظر میرسد فضاها ،فعالیتهـا
و شکلهای اوقا فراغت در طول زمان تغییر کرده است (نجارزاده .)165 :1392،تقاضای تفرجگاهی بر اسـاس جمعیـت،
فعالیت اقتصادی ،در مد افراد ،اوقا فراغت ،تمایل مردم به استفاده از تفرجگاه و عرضه تفرجگاهها شکل میگیرد .در این
حالت برای طرحریزی تفرجگاه الزاماً نیاز به بر ورد تقاضای تفرجگاهی اسـت .بـهموازا افـزای

افـراد اسـتفادهکننده از

تفرجگاهها باید ظرفیت و امکانا تفریحی آنها نیز توسعه پیدا کند .بهعبار دیگر عرضه نیز باید متناسب با تقاضا باشـد.
عرضه تفرجگاهی باید تمام عوامل مربوط به تقاضا را مدنظر قرار داده و همگام با آن تغییر نموده و سطح کمـی و کیفـی
خود را افزای

دهد .استفاده از تفرجگاهها و مراکز تفریحی در صورتی ادامه پیدا میکنـد کـه سـطح کیفیـت تفرجگـاه و

امکانا و تسهیال نیز افزای

یابد (مجنونیان .)41 :1374،تفرجگاههای گردشگاهی را میتـوان بـا توجـه بـه سـیمای

طبیعی و چشمانداز در چند نوع طبقهبندی نموده و از یکدیگر تفکیک کرد که بهطور خالصه مورداشاره قرار میگیرند:
 -1تفرجگاههای با چشمانداز بدوی با طبیعت به تفرجگاههایی اطالا میگردد که بهطور کامل از دخالتهـای انسـانی در
امان مانده باشند و یا برد تأثیر دخالتهای انسانی در محدوده خـودتنظیمی اکوسیسـتمهای طبیعـی بـوده باشـد؛ اطـالا
میشود .به همین دلیل زمانی که دخالت انسانی متوقف میگردد .اکوسیستم نیز خود را ترمیم کـرده ،بـه تکامـل طبیعـی
خود ادامه میدهند.
 -2تفرجگاههای با چشمانداز شبه طبیعی (یا نزدیک به طبیعی) به تفرجگاههایی اطـالا میگـردد کـه انسـان در آنهـا
دخالت کرده ،ولی هنوز محیطهای انسانی شده ،نق

قالب را در سیمای طبیعت عهدهدار هستند .در این حالـت ،طبیعـت،
1 . Emmet Fox
2 . Wangoo & Jeong
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عناصر طبیعی خود را حفظ میکند و بدین لحاظ قادر است همای واقعی خود را همچنان به نمای

بگذارد.

 -3تفرجگاههای با چشماندازهای طبیعی فرهنگ ساخته به تفرجگاههایی اطالا میگردد که دخالتهـای انسـانی عامـل
غالب در تکوین سیمای آنها محسوب میشوند .این قبیل فضاها به انواعی گوناگون تقسیم میشوند که فضـاهای مـورد
بهرهبرداری قرارگرفته سپس به حال خود رهاشده ،فضاهای تخریبشده در مسیر قهقرایی و فضاهای آمـای

یافتـه کـه

نشانگر تلفیقی مناسب از قوانین طبیعی و خرد انسانی هستند که از آن جملهاند (سعیدنیا.)40 :1378،
گردشگری شهری عبار است از مسافر به شهر باانگیزههای مختلـف بـر اسـاس جـذابیتهای مختلـف و امکانـا و
تسهیالتی که شهر دارای آن بوده و برای شخص جذابیت ایجاد میکنـد توریسـتهای شـهری از ویوگیهـای مختلفـی
برخوردارند بهطور عمده و کلی توریسم شهری دارای دو انگیزه و هدف اصلی شناخته میشوند :تجار و فرهنگ .عناصر
اولیه گردشگری شهری :اول شامل فعالیتهایی مانند :تئاتر ،سینما ،برپایی نمایشگاهها و...
دوم :مکانهای قابل بازدید مانند :پار ها ،مکانهای تاریخی ،موزهها ،آبنماها و...

عناصر ثانویه شامل هتلها ،بازارها و مغازهها و رستورانهاست .عوامل دیگر چون اطالعا  ،خدما موجـود در پار هـا،
نقشه و راهنما و اطالعا و برای راهنمایی گردشگران از دیگر موارد عناصر بنیادی گردشگری هستند با توجه به عناصـر
یاد شده و تعاریفی که از گردشگری ذکر گردید ،گردشگری شهری را میتوان چنـین تعریـف کـرد :گردشـگری شـهری
عبار است از مسافر به شهر باانگیزههای مختلف بر اساس جاذبههای مختلف و امکانا و تسهیالتی کـه شـهر دارای
آن بوده و در شخص ایجاد انگیزه و جذابیت میکند (موحد.)66 :1381،
ازجمله عناصر جذابیت شهری میتوان موارد زیر را نام برد:
در گردشگری شهری چیزهایی که باید دید و انجام داد بر طول مد زمان اقامت گردشگران تأثیر میگذارد ،این موضـوع
در تمام شهرها صدا میکند .طول مد ز مان اقامت به این موارد بسته است :چند موزه و جاذبه گردشگری بـرای دیـدن
وجود دارد ،چند منطقه تجاری فروشگاهی وجود دارد ،چند بار پیادهروی لذ بخ

و جالب ترتیب داده خواهـد شـد ،چنـد

تئاتر و باشگاه شبانه و رستوران وجود دارد و برای دیدن از اینهمه جاذبه چند روز از زمان الزم اسـت (داس ویـل:1379،
 .)224امروزه بخ

اعظم جمعیت در شهرها ساکن هستند و به این سبک زندگی عاد

کردهاند .این موضـوع انگیـزه

اصلی تبدیلشدن روستا ،به یک مقصد گردشگری است ،در جهان کنونی روسـتاها کـانونی بـرای فـرار از شـلوغیها و
دغدغههای شهری و زندگی ماشینی شدند و این امر باع رون گرفتن سفرها به سمت نواحی روستایی شده اسـت ،کـه
هرروز دامنه تقاضای آن بیشتر میشود .این امر باع شده که گردشگری روسـتایی را ابـزاری بـرای افـزای

اشـتغال

جامعه محلی و بهبود کیفیت زندگی و سطح رفاه اقتصادی و امکانا اجتماعی منطقه بهحسـاب آورد (منشـیزاده:1376 ،
 .)166در یک مفهوم کلی ،میتوان گردشگری روستایی را فعالیت گردشگری در محیط روستا دانست؛ یـا در یـک حـوزه
کاربردی وسی تر ،آن را فعالیت گردشگری در حوزه غیرشهری تلقی کرد که فعالیتهای انسانی در آن )اقتصاد وابسته بـه
زمین) غالباً در بخ

کشاورزی است ( انوری و همکاران .)70 :1391،این در ایـن بـازار خـاص گردشـگری میتـوان بـه

فعالیتهایی نظیر دیدن مزارع روستایی ،رسیدن به آرام

در محیط روستا ،گشتوگذار در طبیعت ،دادوستد با روستاییان و

غیره اشاره نمود .اهداف این نوع گردشگری زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است (ظهرابی .)33 :1385،امـا واژه
گردشگری کشاورزی برای نخستین بار در اواخر قرن بیستم میالدی در کشور لهستان عنوان شد .ایـن واژه از ترکیـب دو
واژه کشاورزی و گردشگری تشکیلشـده اسـت گردشـگری کشـاورزی بـه فـراهم نمـودن فرصـتهای گردشـگری در
فعالیتهای کشاورزی اشاره دارد .گردشگری کشاورزی معمـوالً در مـزارع و کشـتزارهایی اتفـاا میافتـد کـه در منـاط
روستایی جذاب واق شدهاند و در کنار محیطهای کاری ،موقعیتهای جذابی برای مردمان شهرنشین هم فراهم مینماینـد
و از این طری ایجاد درآمد میکنند و یا ارزشافزودهای را برای کشاورز ایجاد مینمایند ( .)Barbieri,2013:260ایـن
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نوع گردشگری را فرایندی برای ترویج کشـاورزی در روسـتا و تبیـین جایگـاه کشـاورزی در اذهـان گردشـگران و بهبـود
محصوال کشاورزی در روستا میدانند ،چنانکه گردشگران با شرکت در فعالیتهای سـنتی کشـاورزی روسـتایی ،بـدون
ایجاد پیامدهای منفی در اکوسیستم مناط میزبـان ،از امکـان مشـارکت در فعالیتهـای کشـاورزی روسـتایی برخـوردار
میشوند .شارپلی ،گردشگری کشاورزی را در ارتباط مستقیم با محیطزیسـت زراعـی محصـوال کشـاورزی و اقامـت در
کشتگاههای روستایی میداند .درعینحال ،از آن اغلب برای توصیف فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی بهطور عام
استفاده میکند )پور جعفر و همکاران.)70 :1391،
سه ویوگی که گردشگری کشاورزی را از انواع دیگر گردشگری متمایز میسازد:
نخست ،گردشگری کشاورزی به گردشگران این فرصت را میدهد که در فرایند تولید مواد غذایی مشارکت نمایند .دوم ،به
گردشگران فرصت میدهد تا بیشتر درباره زندگی مردم روستایی بدانند .سوم اینکه گردشگری کشاورزی به گردشـگران
این فرصت را ارائه میدهد تا با حیوانا اهلی و دشت و صحرا )که جزئی از تجربه و زندگی روزمره آنها نیسـت (تمـاس
مستقیم داشته باشند .این سه ویوگی با سه اصل گردشگری کشاورزی همراه است .این سه اصل بیان میکند که در یـک
مقصد گردشگری باید :چیزی برای گردشگران وجود داشته باشد تا بازدید کنند )مـثالً حیوانـا  ،مـزارع ،فرهنـگ و سـنن
روستایی ،جشنوارهها ( .کاری برای گردشگران وجود داشته باشد تا انجام دهند )مـثالً مشـارکت در مـاهیگیری ،آشـپزی،
برداشت محصول و مشارکت در بازیهای محلی (و وسیله برای گردشگران وجود داشته باشد تا بخرند )مثالً صنای دستی
روستایی ،سبزیهای تازه و مواد غذایی فراوریشده در مزرعه) .)sznajder et al,2009:260

شکل شماره .1رابطه اجزای مبانی نظری پژوهش

محدوده مورد مطالعه
شهرستان شهریار در مختصا جغرافیای  50درجه و  20دقیقه تا  51درجه و  14دقیقـه طـول شـرقی و  35درجـه و 35
دقیقه و  35درجه و  44دقیقه عرض شمالی قرارگرفته است .این شهرستان با مساحتی در حدود  1300کیلومترمرب حدود
 6/11درصد از مساحت استان تهران و حدود

از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .ایـن شهرسـتان در

جنوب غربی استان تهران واق شده و از سمت شمال و غرب با شهرستان کرج ،از سمت شرا با شهر تهران و شهرسـتان
اسالمشهر و از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرندیه همسایه است .ارتفاع متوسط شهرستان شهریار  1110متر می
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باشد (مهرابی.)69 :1390،

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی شهر زنجان
جدول شماره .1مهمترین جاذبههای گردشگری شهرستان شهریار
مزیت اقتصادی
قدمت فرهنگی
مکان
جاذبه
باغداری با فرهنگ مردم شهریار از فروش محصوال
در تمام منطقه
باغا
ارائه خدما گردشگری
دیرباز عجین شده است
ایجاد سایت گردشگری
هماف تمدن سیلک
صفادشت
تپه ارسطو
ایجاد سایت گردشگری
قدمتی حدود  5هزار سال دارد
قرهتپه
قرهتپه
ایجاد سایت گردشگری
مربوط به دوره ساسانیان است
روستای قجر تخت
آتشکده تخت رستم
ایجاد سایت گردشگری
مربوط به دوره کیانیان است
بیدگنه
آتشکده تخت کیکاووس
ایجاد سایت گردشگری
دوره ساسانیان
وحیدیه
تپه و قلعه جوقین
ایجاد سایت گردشگری
دوره سلجوقی
قصطانک
برج آرامگاه بابا محمود
مربوط به سال  200هجری قمری مکانی برای گردشگری مذهبی
تمامی شهریار
جاذبههای مذهبی

روش پژوهش
با توجه به رویکرد راهبردی پووه  ،بهرهگیری از روشهای متناسب با شرایط متغیر شهرستان شهریار بـهعنوان مبنـای
عمل قرارگرفته است .بدین منظور و برای تجزیهوتحلیل محیط میتوان از مدل  PESTELاستفاده کـرد .ایـن مـدل
برای تشریح عوامل محیطی کالن مثثر بر یک کسبوکار موردبررسی قرار میگیرد تعاریف و نسخههای متفاوتی از ایـن
مدل در دسترس است مانند  PESTو  STEPEازجمله این موارد هستند .این مدل میتواند برای در تصـویر کـالن از
محیط کسبوکارها ،صنای و مناط مورداستفاده قرار گیرد .اجزای این مدل عبار اند از:
جدول شماره .2اجزای مدل pestel
L
Legal
حقوقی

E
Environmental
محیطزیستی

T
Technological
فناوری

S
Social
اجتماعی

E
Economical
اقتصادی

P
Political
سیاسی

منبع( :محترم و سوادکوهی)22 :1396،

 PESTELبهعنوان اختصار ،مخفف عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری ،محیطزیستی و حقـوقی اسـت کـه بـر
فرایندهای درون یک سازمان تأثیر میگذارد .یک تجزیهوتحلیل است که متمرکز بر عوامـل محیطـی مـثثر بـر فعالیـت
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سازمان است .بنابراین ،ابزاری یاریرسان برای مدیران است که در بهتری در مورد تهدیدها و فرصتها داشـته باشـند.
بنابراین ،این تجزیهوتحلیل ،چشمانداز جام تری را برای مدیران در جهت اهداف فعلی و آینده فراهم میکنـد تـا بـهطور
کامل و مثثر رقابت کنند .فعالیت اقتصادی که از عدم تغییرا نیروهای محیطی غافل است ،بهسختی موف میشـود و از
رقابت جان سالم به در میبرد .در صحیح  PESTELهمچنین یک استراتوی عالی را برای مدیران در مـورد نیروهـای
خارجی مثثر بر محیط کسبوکار بر جای میگذارد .فضای سیاسی موجود در یک سرزمین میتواند تأثیر شگرفی در یـک
تجار ازجمله گردشگری داشته باشد .مسائل دولت بـر زنـدگی روزمـره افـراد بیشـماری تـأثیر میگـذارد و الزم اسـت
روشهایی برای سازگاری با شرایط سیاسی تدوین شود .روش و مشی سیاسی دریافت و ادرا شده توسط یک ملـت ،بـر
ظرفیت آنها برای گردش و تفرج در سراسر کشور تأثیر میگذارد .این عامـل شـامل تجزیـهوتحلیل عناصـر زیـر اسـت:
عملکرد دولت ،سیاست مالی ،سیاست بودجه ،سیاست ارزی ،سیاست رقابـت ،سیاسـتهای ضـد انحصـارگرایی ،سیاسـت
ریشهکن کردن فساد ،البی ،ریسک سیاسی ،درگیریهای نظامی ،سطح تروریسم ،تن هـای قـومی .عامـل اقتصـادی از
شاخصهای ناشی از روابط اقتصادی کالن در محیط یک کشور است تشکیلشده که شامل تجزیـهوتحلیل عناصـر زیـر
است :پویایی شاخصهای کالن اقتصادی ،سهم تولید ناخالص داخلی به ازای هر سرمایه ،نرخ بهره بانکی ،سـطح تـورم،
سطح واردا  ،سطح صادرا  ،ساختار و سطح سرمایهگذاری ،قیمتهای اجراشده ،هزینـه برنامـههای اقتصـادی ،ظرفیـت
مصرف جمعیت ،رقابتپذیری اقتصاد ملی ،جو سرمایهگذاری ،سطح زیرساختهای عمومی .عامل اجتماعی از تمام عناصر
مرتبط با الگوهای رفتاری فردی و گروهی تشکیلشده اسـت کـه منعکسکننـده نگـرش ،ارزشهـا ،عـادا اسـت .ایـن
اطالعا در مورد :شاخصهای جمعیتی شامل رشد طبیعی ،ساختار سنی ،تحـر جمعیـت ،کیفیـت نیـروی کـار ،سـطح
بیکاری ،سطح مهاجر  ،سبک زندگی ،سطح تحصیال  ،تسلط بر زبانهـای خـارجی ،ارزشهـای جامعـه ،تحمـل سـایر
دینها ،نگرش به کیفیت و پسانداز می باشد .عامل فناوری یکی از متغیرهایی است که میتواند مستقیماً بر عملکردهای
اقتصادی تأثیر بگذارد .توسعه در فناوری اطالعا کمک میکند تا ارتباط و عملکرد یکنواخت در سـازمان و همچنـین بـا
مشتریان حفظ شود .این تا حد زیادی بر بازاریابی و ارتقاء محصوال تأثیر میگذارد .تغییرا اساسی در فناوری اطالعا
و لزوم همسانسازی و اتصال با سایر سیستمها ،چه ازنظر اجزای سختافزاری و چه از طری نرمافزاری ،فشار زیادی بـه
صنعت گردشگری وارد میکند .عناصری که موردبررسی قرار میگیرند عبار اند از :میزان نوآوری در فناوری ،هزینـههای
دولت برای نوآوری ،هزینه اجرای فناوریها ،کیفیت فناوری ،کیفیت آموزش فنی ،خودکارسازی فرایندها و روابـط کـاری،
سطح تحقی و توسعه .عامل محیطزیستی در دهههای اخیر به دلیل کمبود مواد اولیه ،آلودگی ،تجار بـهعنوان فعالیـت
اخالقـی و پایـدار ،اهــداف رد پـای کـربن کــه توسـط دولتهـا تعیینشــده ،از اهمیـت زیـادی برخــوردار شـد .بنــابراین
مصرفکنندگان بیشتر و بیشتری میخواهند کاالها و خدماتی را که خریداری میکننـد ،ازنظـر اخالقـی ،قابـلقبول و در
صور امکان از یک منب پایدار باشند .همچنین رفتار سازمانها یا افراد متمایل به حفظ محیط طبیعی و حصول اطمینان
از توسعه پایدار را تعریف میکند .شامل تجزیهوتحلیل عناصر زیر است :کیفیت محیط ،اقداما بـرای محافظـت از تنـوع
زیستی ،در دسترس بودن مناب طبیعی ،توسعه انرژیهای تجدید پذیر ،بازیافت ضایعا  ،آموزش محیطزیسـتی جمعیـت،
وجود مناط حفاظتشده .عامل حقوقی شامل کلیه قوانین و مقررا و همچنین همه نهادهایی اسـت کـه در ارتبـاط بـا
بخ

اقتصادی هستند .شامل تجزیهوتحلیل عناصر زیر است :احترام بـه اصـول و ارزشهـای حاکمیـت قـانون ،قـوانین

مرتبط با استانداردهای ملی ،عملکرد نهادهای حقوقی ،احترام به حقوا مالکیـت خصوصـی ،احتـرام بـه حقـوا مالکیـت
معنوی ،محدودیتهای قانونی (Nicolae,2018:372-374؛ منـزوی .)92-95 :1388،جهـت تکمیـل فـرم مصـاحبه
کارشناسان از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده گردید که به  40عدد رسید و کارشناسان و اساتید حوزه گردشـگری و
کشاورزی آنها را تکمیل نمودند.
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جدول شماره  .3اطالعات جامعه آماری پژوهش
شغل
اساتید دانشگاه
مدیران شهری
کارمندان شهرداری
باغداران

تعداد شرکتکنندگان
5
15
10
10

تحصیال
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
سایر

تعداد شرکتکنندگان
22
5
5
8

سن
40-30
50-40
60-50
 60و بیشتر

تعداد شرکتکنندگان
18
6
15
1

روش نمونهگیری در این پووه  ،پرسشنامه هدفمند بوده است .ماتریس سوا یکی از ابزارهای مهمی است که مـدیران
میتوانند با استفاده از آن استراتوی بهینه را ارائه نمایند .برای تکمیـل قـدر تبیینـی مـدل  swotاز مـدل PESTEL

استفادهشده است.
بحث و یافتهها
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

در این مرحله پس از تهیه فهرستی از عوامل داخلی )نقاط قو و ضعف) با اسـتفاده از نظرهـای سـه گـروه کارشناسـان،
اساتید مربوطه و باغداران بومی به هر یک از عوامل ،از صفر تا یک ضریب (وزن) داده شد بهطوریکـه مجمـوع ضـرایب
برابر با یک شود .در این پووه

برای سهولت وزن دهی به عوامل ،از ضرایب  1تا  5استفاده شد (نمره  1بیـانگر حـداقل

ارزش هر عامل و نمره  5بیانگر حداکثر ارزش آن عامل است) و پس از نرمالیزه کردن نمرا  ،وارد جدول نهایی شدند .در
مرحله بعد برای مشخص کردن میزان اثربخشی هر عامل به آنها امتیاز  1تا  4داده شد (نمره  1بیـانگر ضـعف اساسـی،
نمره  2بیانگر ضعف قابل اعتنا یا عادی ،نمره  3بیانگر قو قابل اعتنا و نمره  4بیانگر قو اساسی) .سپس بـرای تعیـین
نمره نهایی ضریب هر عامل در نمره آن ضرب گردید و درنهایت مجموع نمرههای نهایی ،محاسبه شد .نمره نهایی نبایـد
بیشتر از  4و کمتر از  1باشد .نتایج نظرا

چهار گروه پاسخدهندگان در قالب جدول ارزیابی عوامل داخلی ارائهشده است.

جدول شماره  .4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
نقاط قو
ردیف
s1
S2
S3
S4
S5
S6

عامل

محیطزیستی

S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

اجتماعی

عوامل استراتویک داخلی
کوچه باغا مناسب برای پیادهروی و مسیر دوچرخه
سرسبزی و سرزندگی شهر
سابقه تاریخی کهن و دارای اماکن تاریخی
وجود امامزادگان
وجود باغ تاالرها و رستورانهای گردشگری
مزارع بزرگ و مسطح برای گردشگری کشاورزی مناسب کاشـت گنـدم ،ذر
و...
کشت محصوال مختلف مانند :زردآلو ،سیب ،گوجهسبز ،هلو و ...
دارا بودن یک محصول کشاورزی خاص مانند زردآلو
آبوهوای مناسب با داشتن بادهای محلی
شرایط مناسب اقلیمی و خا حاصل خیز برای کشاورزی
موقعیت مناسب شهر قرارگیری بین دو شهر تهران و کرج
گذر رودخانه شاد چای از کنار شهر
دسترسی آسان به محورهای اصلی مواصالتی کشور (اتوبـان قـزوین و اتوبـان
ساوه)
وجود نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری
تنوع قومیت در شهرستان
مردمی خونگرم و مهمانپذیر
نهادینه بودن فرهنگ کشت و زرع در بین مردم

امتیاز نهایی
0/119
0/071
0/119
0/095
0/053
0/119

وزن
0/029
0/023
0/029
0/023
0/017
0/029

امتیاز
4
3
4
4
3
4

0/011
0/023
0/023
0/029
0/023
0/011
0/023

3
4
3
4
4
3
4

0/035
0/095
0/071
0/119
0/095
0/035
0/119

0/023
0/011
0/011
0/017

4
3
3
3

0/119
0/035
0/035
0/053
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S18
S19
S20
S21
W1
W2
W3
W4
W5

اقتصادی

سیاسی
محیطزیستی

W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18

فنــــــاوری-
زیرساختی

اجتماعی

W19
W20
W21

سیاسی

W22
W23

اقتصادی

مجموع

گردشگری

توجه بخ خصوصی و عمومی به بخ
وجود بودجه کافی برای توسعه شهر
سطح درآمدی مناسب مردم
توجه مسئولین شهر نسبت به گردشگری
نقاط ضعف
کمبود فضای سبز و تفریحی نسبت به جمعیت شهر
باال بودن میزان آلودگی صوتی و بصری در مرکز شهر
کم بودن پار در سطح محال
کمبود اماکن اقامتی برای گردشگران
کمبود ناظرین متخصص برای کنترل کیفیت و قیمت رستورانها و درجهبندی
آنها
کاه شدید آبهای زیرزمینی و هدر رفت آن بـه علـت اسـتفاده از سیسـتم
آبیاری نامناسب
تخریب باغا توسط سود جویان
عدم ارائه محیطی مناسب و گسترده برای گردشگری تفرجی
کمبود سرویسهای بهداشتی
عدم وجود زیرساختهای مناسب عمرانی
نبود حملونقل عمومی درونشهری و نامناسب بودن اتوبوسهای برونشهری
تمایل به گسترش افقی شهر
عدم سازماندهی آب رودخانه در فصول پر آب
عدم پیوند فضاهای طبیعی مسیل و رود با شهر
نامناسب بودن ورودی شهر ازنظر منظر شهری
عدم وجود حملونقل ریلی برای دسترسی آسانتر و پا تر
مهاجر بخ فعال کشاورزی به خدما شهری و دستفروشی
مهاجر افراد از استانهای دیگر به شهریار که برای کار در تهران آمدهاند (در
حال حاضر ضعف و اگر برنامهریزی شود خود قو حساب میشود)
پایین بودن اطالعا مردم از مزایای گردشگری
بهکارگیری افراد بدون مهار در بخ گردشگری
عدم وجود سیاستهای جام تبلیغاتی و بازاریابی و معرفی جاذبـههای منطقـه
در سطح ملی و جهانی
عدم وجود گروه متخصص گردشگری در معاونتهای اجرایی
عدم بازدهی اقتصادی باغا نسبت به زمینهای بایر اطراف خـود (بخصـوص
در شهر)

0/023
0/023
0/023
0/029

3
4
3
4

0/071
0/095
0/071
0/119

0/029
0/023
0/023
0/023
0/017

1
2
2
2
2

0/029
0/047
0/047
0/047
0/035

0/029

1

0/029

0/029
0/023
0/023
0/017
0/023
0/029
0/011
0/011
0/023
0/029
0/023
0/017

1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

0/029
0/023
0/047
0/035
0.023
0/029
0/023
0/023
0/047
0/059
0/047
0/035

0/017
0/017
0/023

2
2
2

0/035
0/035
0/047

0/023
0/029

1
1

0/023
0/029

1

2/541

بر اساس جدول  ،4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،ضریب اهمیت هرکدام از عوامل محاسبه گردید که جمـ نهـایی آنهـا
برابر عدد  1شده است .امتیاز هر یک از عوامل نیز تعیین شد و عواملی که امتیاز آنها کمتر از عدد  2باشد ،بهعنوان ضعف
و عواملی که امتیاز بیشتر از  2دارند بهعنوان قو محسوب میشوند .سپس امتیاز نهایی برای هرکـدام از عوامـل (امتیـاز
وزنی برابراست با حاصلضرب وزن در امتیاز) محاسبه گردید .مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی  2/541اسـت و ازآنجاکـه
این عدد اندکی بزرگتر از عدد  2/5است ،نشاندهنده این است که منطقه شهریار در زمینه گردشگری تفرجی دارای نقاط
قو است و ازلحاظ عوامل داخلی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است .امتیاز نهایی در این ماتریس نشـاندهنده ایـن
است که نقاط قو بر نقاط ضعف غلبه دارد باالترین امتیازهای وزنی نقاط قو متعل است به کوچه باغا مناسب برای
پیادهروی و مسیر دوچرخه ،سابقه تاریخی کهن و دارای اماکن تاریخی ،مزارع بزرگ و مسطح برای گردشگری کشاورزی
مناسب کاشت گندم ،ذر و ،...شرایط مناسب اقلیمی و خا حاصل خیز برای کشاورزی ،توجه مسئولین شهر نسبت بـه
گردشگری و همچنین باالترین امتیاز وزنی نقاط ضعف را عدم وجود حملونقل ریلی برای دسترسی آسانتر و پـا تر بـه
دست آورد.
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

در این مرحله نیز پس از تهیه فهرستی از فرصتها و تهدیدهای پی

روی رون گردشگری تفرجی در منطقه شهریار ،بـا

استفاده از نظرهای سه گروه کارشناسان ،اساتید مربوطه ،باغداران بومی ،به هر یک از عوامل ،از صفر تا یک ضریب (وزن)
داده شد بهطوریکه مجموع ضرایب برابر یک شود .همچنین برای سهولت وزن دهی به عوامل ،از ضرایب  1تا  5استفاده
شد (نمره  1بیانگر حداقل ارزش هر عامل و نمره  5بیانگر حداکثر ارزش آن عامل است) و پس از نرمالیزه کردن نمـرا ،
وارد جدول نهایی شدند .در مرحله بعد برای مشخص کردن میزان اثربخشی هر عامل به آنها امتیاز  1تا  5داده شد (نمره
 1بیانگر تهدید جدی ،نمره  2بیانگر تهدید قابل اعتنا یا عادی ،نمره  3بیانگر فرصت قابل اعتنا و نمـره  4بیـانگر فرصـت
طالیی) .سپس برای تعیین نمره نهایی ،ضریب هر عامل در امتیاز آن ضرب گردید و درنهایت مجمـوع امتیـازا نهـایی،
محاسبه شد تا امتیاز نهایی عوامل داخلی به دست آید .امتیاز نهایی نباید بیشتر از  4و کمتر از  1باشد .نتایج نظـرا چهـار
گروه پاسخدهندگان در قالب جدول ارزیابی عوامل خارجی (جدول  )5ارائهشده است.
جدول شماره  .5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
فرصتها
ردیف
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15

عامل
سیاسی
اقتصادی

اجتماعی

فنـــــــاوری-
زیرساختی
حقوقی
محیطزیستی

O16
O17
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

سیاستگذاری

اقتصادی
اجتماعی
زیرســــاختی و
تکنولوژی

عوامل استراتویک خارجی
توجه و تأکید ملی به توسعه فضای سبز و حفظ باغا
ایجاد و ترمیم نق و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی
وجود پتانسیل گردشگری و کشاورزی برای جذب سرمایهگذار
ایجاد افزای اشتغال برای زنآنکه میتوانند در مراکـز گردشـگری و کسـبوکارهای
گردشگری جذب شوند
ایجاد فرصتهای شغلی و بهرهگیری نیروهای ماهر
تعداد باالی دفاتر خدما گردشگری در تهران جهت برگزاری تورهای گردشگری
وجود جمعیت جوان و جویای کار منطقه و شهرهای اطراف
امکان حضور گردشگران به همراه خانواده بدین خاطر که این نـوع گردشـگری بـرای
تمام سنین است
نزدیکی به دو شهر بزرگ تهران و کرج که هر دو دارای خطوط ریلی (مترو) هستند.
تبلیغ رسانهای در رسانههای متعدد
ارتفاع سطح سرعت اینترنت در تهران و حومه
تصویب قوانین عملیاتی در توسعه گردشگری
ارتقا قوانین و مقررا گردشگری
آلودگی شدید تهران و کرج و نیاز مردم به تفریح در مناط خوش آبوهوا
تمایل ساکنین شـهرهای اطـراف بـه تفـریح زیـرا بیشـتر ایـن شـهرها و شـهر ها
خوابگاهی هستند
از بین رفتن زمینهای زراعی کرج و تهران بـه علـت ساختوسـاز ،شـهریار میتوانـد
تأمینکننده نیاز آن باشد
برگزاری جشنوارههای فرهنگی و گردشگری
تهدیدها
عدم وجود برنامهریزی ،حمایت و سرمایهگذاری دولتی از قبیل اعطـای وام و تسـهیل
قانونهای مربوط به گردشگری
ایجاد اختالف بین دستگاههای اجرایی کشور
افزای قیمتها و پایین آمدن قدر خرید مردم
فروش زمینهای کشاورزی به واسطه-ها و سوداگران زمین
جابهجایی روزانه نیروی تحصیلکرده و جوان به تهران برای کار
از بین رفتن آدابورسوم بومی
تبلیغا سوء در تلویزیون برعلیه شهریار و باغا آنکه محل اختفا سارقین نشـان داد
شده است
افزای امکانا و خدما شرا و شمال تهران (لواسان ،رودهن)
الگوی نامناسب حملونقل و وابسته بودن به خودروهای شخصی
پایین بودن سطح خدما الکترونیک

وزن
0/038
0/030
0/030
0/030

امتیاز
3
3
4
3

امتیاز نهایی
0/115
0/092
0/123
0/092

0/030
0/030
0/030
0/023

3
3
3
3

0/092
0/092
0/092
0/069

0/038
0/038
0/030
0/030
0/030
0/023
0/023

4
4
3
3
3
4
3

0/153
0/153
0/092
0/092
0/092
0/092
0/069

0/030

3

0/092

0/038

4

0/153

0/038

1

0/038

0/030
0/030
0/030
0/015
0/023
0/030

2
1
2
2
2
1

0/061
0/030
0/061
0/030
0/046
0/030

0/023
0/030
0/023

2
2
2

0/046
0/061
0/046
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T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
مجموع

قانونگذاری
زیســتمحیطی
جغرافیایی

عدم توانایی به وجود آوردن شرایط برای توسعه تکنولوژی جدید
محدودیتهای قانونی در گردشگری
مسائل مربوط به اخذ ویزا و تسهیل در ورود گردشگران خارجی
خشک شدن باغا به خاطر تغییر اقلیم
امکان سرریز فعالیتهای نامناسب صنعتی و دارای مشکال زیستمحیطی تهران به
محدوده شهریار
تولید زردآلو در سایر استانها (ارومیه ،مرند و )...که در تولید زردآلو پیشی گرفتهاند
ارائه خدما رستورانی باکیفیت باالتر (دربند ،فرحزاد و)..

0.015
0/030
0/023
0.038
0/023

2
1
2
1
2

0/030
0/030
0/046
0/038
0/046

0/030
0/030
1

2
2

0/061
0/061
2/530

بر اساس جدول  ،6ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،ضریب اهمیت هرکدام از عوامل (مانند آنچـه بـرای مـاتریس ارزیـابی
عوامل داخلی انجام شد (محاسبه گردید که جم نهایی آنها برابر عدد  1است .امتیاز هر یک از عوامل نیز تعیـین شـد و
عواملی که امتیاز آنها کمتر از عدد  2باشد ،بهعنوان تهدید و عواملی که امتیاز بیشتر از  2دارند بهعنوان فرصت محسوب
میشوند .سپس امتیاز نهایی برای هرکدام از عوامل محاسبه گردید .مجموع امتیاز وزنی عوامـل خـارجی برابـر اسـت بـا
 2/530که بیشتر از عدد  2/5است که نشاندهنده آن است فرصتها نسبت به تهدیدها امتیاز بیشـتری دارنـد .بیشـترین
امتیازها را در قسمت فرصتها عوامل :نزدیکی به دو شهر بزرگ تهران و کـرج کـه هـر دو دارای خطـوط ریلـی (متـرو)
هستند ،تبلیغ رسانهای در رسانههای متعدد و برگزاری جشنوارههای فرهنگی و گردشگری و بیشترین امتیاز درتهدیـدها را
عواملی مانند :ایجاد اختالف بین دستگاههای اجرایی کشور ،فروش زمینهای کشاورزی به واسطه-ها و سوداگران زمین،
الگوی نامناسب حملونقل و وابسته بودن به خودروهای شخصی ،تولید زردآلو در سایر استانها (ارومیه ،مرند و )...کـه در
تولید زردآلو پیشی گرفتهاند و ارائه خدما رستورانی باکیفیت باالتر (دربند ،فرحزاد و )..است.
جدول شماره .6ماتریس راهبردهای استراتژیک
عوامل خارجی
عوامل داخلی
فرصتها
تهدیدها

بر اساس نقاط قو و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پی

نقاط قو
راهبرد تهاجمی
راهبرد رقابتی

نقاط ضعف
راهبرد محافظهکارانه
راهبرد تدافعی

روی رون گردشگری تفرجی در منطقـه شـهریار ماتریسهـای

راهبردی مربوط به آن آورده شده است.
جدول شماره  .7راهبردهای  SOو WO

راهبردهای (SOتهاجمی)
 :s6&o16)1فراهم نمودن زمینه توسعه گردشگری تفرجی در منطقه
شهریار با توجه به وسعت باغا و زمینهای کشاورزی آن
 :s2&s15&o17&o8)2برنامهریزی جهت برگزاری جشنوارههای
فرهنگی و گردشگری با امکان فعالیت تمام گروههای سنی برای جذب
گردشگرانی که به همراه خانواده سفر میکند.
 :s1&o15) 3استفاده از گردشگری تفرجی ،باغگردی برای حفظ باغا
موجود
 :s7&o8)4فراهم نمودن امکان بازدید گردشگران از باغا و آشنایی
آنها با فرآوری محصوال باغی
 :s9&o14) 5معرفی باغها بهعنوان مقصدی برای آرام روحی و تمدد
اعصاب و استفاده از آبوهوای مطلوب منطقه.
 : s16&o4) 6بهرهگیری از بانوان منطقه جهت تهیه غذاهای محلی
 :s7&s8&o3) 7جذب سرمایهگذار جهت سرمایهگذاری برای تجهیز

راهبردهای (WOمحافظهکارانه)
 :w7&o3)1جذب سرمایهگذار جهت احداث اقامتگاه بومگردی و مدرن
 :w8&o17)2آگاهی بخشی به باغداران و مردم بومی نسبت به مناف
فرهنگی_ اجتماعی و اقتصادی حضور گردشگران در باغها
:w7&o15 )3مردم محلی برای مشارکت در توسعه گردشگری کشاورزی از
طری اعطای وام به باغداران
 :w17&o5)4اهدای تسهیال و وامهای کمبهره به صاحبان کسبوکارهای
کوچک گردشگری در باغا و مزارع
 :w18&o7)5جذب نیروی ماهر و دارای ایده نو جهت فعالیت در بخ
گردشگری
 :w10&o8)6اختصاص اعتبارا برای فراهم نمودن زیرساختها برای تمام
گروههای مخاطبین ازجمله افراد ناتوان جسمی و کودکان
 :w9&o3)7ایجاد امکانا بهداشتی در مناط تفریحی و گردشگری
بهگونهای که به محیطزیست توجه شود.

مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار...
گردشگری
مقصد
یک
ایجاد
بهمنظور
باغا
بین میراث فرهنگی،
 :s2&o1)8هماهنگی و برنامهریزی مشتر
صنای دستی و گردشگری با جهاد کشاورزی و مسئوالن شهری در زمینه
توسعه گردشگری تفرجی.
 :s19&o10)9تخصیص بودجه برای تبلیغا و بازاریابی منطقه برای
معرفی بهتر منطقه
 :s21&o12)10تصویب مقررا گردشـگری در منطقـه و تسـهیل دردادن
مجوزها
راهبردهای ( STرقابتی)
:s15&s16&t1 )1بهرهگیری از آژانسهای مسافرتی پایتخت و سایر
استانها جهت مشارکت در برپایی جشنوارهها و تورهای گردشگری
:s8&t16 )2انجام مطالعا و تحقیقا در زمینه کشاورزی برای باال بردن
و بهبود کیفیت محصوال باغی بهخصوص زردآلو.
:s19&t7 )3تبلیغ در سطح گسترده جهت معرفی پتانسیلهای گردشگری
تفرجی منطقه.
 :s3&t8)4تأکید بر جاذبهها و چشماندازها ،تاریخ و تمدن منطقه و
همچنین معرفی آنها جهت جذب گردشگران.
اشتغال از طری جذب نیروی کار جوان و
 :s14&t5)5افزای
تحصیلکرده جهت جلوگیری از مهاجر بیرویه به سایر شهرها
 :s3&s6&s9&s19&t7)6بازاریابی در سطح جهانی جهت معرفی
پتانسیل های گردشگری و تفرجی و تعیین بازار هدف از سایر کشورها
 :s21&t8)7تعریف پروژههای بازاریابی.
 :s14&t16&t15)8توسعه فعالیتها و محصوال نوظهور در گردشگری
تفرجی
 : s1&s4&s8&t8)9مشتریگرایی فعالیتهایی که گردشگران به آن
تمایل دارند و از آن استقبال میکنند.
 :s5&t17)10باال بردن سطح خدما رستورانها و ارائه غذا با باالترین
کیفیت

87
:w1&w2&w11&o14&o15 )8بهبود زیرساختهای رفاهی تفریحی
و حملونقل برونشهری.
 :w16&o9)9تالش برای ایجاد حملونقل ریلی برای سهولت دسترسی و
پاکیزگی
 :w3&o15)10بــــاال بــــردن تعــــداد پار هــــا در ســــطح محــــال
 :w2&o14)11کاه آلودگی صوتی و بصری در مرکز شهر
 :w21&o11)12ارائه محتوا و همچنین اطالعرسانی سری تر و بهتر با توجـه
بهسرعت باالی فناوری اطالعا و ارتباطا
راهبردهای ( WTتدافعی)
 : w4&t8)1احداث مراکز اقامتی با بهرهگیری از معیارهـا ،عناصـر و مصـالح
بومی بهصور ویوه گردشگری باقی.
 :w6&t8)2ایجــاد الگوهــای بهینــه مصــرف آب در کشــاورزی و گردشــگری
کشــــاورزی جهــــت مقابلــــه بــــا مشــــکل کمبــــود منــــاب آبــــی
 :w17&t1)3برنامهریزی جهت سازماندهی و استانداردسازی کسـبوکارهای
مــرتبط بــا گردشــگری کشــاورزی در شهرســتانها توســط ســازمان مربوطــه
 :w15&t8)4زیباســــــازی ورودیهــــــای شــــــهر تفرجگاههــــــا
 :w13&w14&t14)5ایمنسازی مسیلها و رودها ،باغا برای جلوگیری
از حوادثی مانند سیل

ماتریس موقعیت امتیازات نهایی عوامل داخلی -خارجی

در این مرحله برحسب امتیازا نهایی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی وضعیت رون گردشگری تفرجـی
منطقه شهریار ،از میان موقعیتهای چهارگانه (تهاجمی ،محافظهکار ،رقابتی و تدافعی) مشـخص میشـود .امتیـاز نهـایی
عوامل داخلی برابر است با  2 /541و امتیاز نهایی عوامل خارجی برابر است با 2/530؛ این نمرا در محـور  Xو  Yرسـم
میشود تا موقعیت گردشگری تفرجی منطقه شهریار ،با توجه بهتمامی عوامل مشخص گردد.

شکل شماره  .3نشانگر موقعیت قرارگیری گروه راهبرد منتخب

بر اساس (شکل  )3گردشگری تفرجی در منطقه شهریار در موقعیت تهاجمی قرار میگیرد که با استفاده از نقاط قو باید
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حداکثر استفاده از فرصتها را نمود که ازاینرو در بین راهکارهای ارائه رون گردشگری تفرجی منطقـه شـهریار راهبـرد
تهاجمی در اولویت قرار میگیرد.
تحلیل راهبردی بر اساس مدل PESTEL

برای جم بندی عوامل مثثر بر فرصتها و تهدیدها از مدل مذکور استفادهشده اسـت .بـا اسـتخراج ایـن مـوارد مشـاهده
میکنیم کدام مسائل برای ما اهمیت بیشتری دارند و با اولویت دادن به آنها سری تر میتوان به نتایج دلخـواه رسـید .در
ادامه به راهبرد تهاجمی بر اساس  pestelپرداخته میشود.
سیاسی:
 هماهنگی و برنامهریزی مشتر بین میراث فرهنگی -صنای دستی و گردشگری با جهاد کشـاورزی و مسـئوالن شـهری در
زمینه توسعه گردشگری تفرجی:
 با توجه به سرسبزی و سرزندگی منطقه که از نقاط قو آن حساب میشود و اراضی بسیار وسی کشاورزی که در اطراف آن
وجود دارد و تأکید ملی بر توسعه فضای سبز و حفظ باغا اگر تمام ارگانها با هم متحد و برنامهریزیهای اصولی مشـتر
داشته باشند و طب یک خطمشی پی
پی

رفته و تقسیمکار کنند تا بتوانند با کمک یکدیگر شهر را جهـت توسـعه گردشـگری

ببرند.

 تصویب مقررا گردشگری در منطقه و تسهیل دردادن مجوزها:
 با توجه به رویکرد جدی به موضوع توسعه گردشگری کشاورزی در سطح شهرستان ،الزم است تـا مقـررا متناسـبی بـرای
تسهیل در فرایند جذب سرمایهگذاران – بهویوه در از طری روانسازی فرایند صدور مجوزهای مربوطه -فراهم نمود.

اقتصادی:
 بهرهگیری از بانوان منطقه جهت تهیه غذاهای محلی:


شهریار دارای مردم خونگرم و مهمانپذیر میباشد که در سالیان گذشته مهاجران را با آغوش باز پذیرفته است ازاینرو افراد
زیادی از سراسر ایران به این منطقه مهاجر کردهاند و طی چند سال با آدابورسوم شهریار آشـنا و رسـوم خـود را نیـز بـه
فرهنگ آن اضافه کردند ازآنجاکه یکی از ابعاد گردشگری امروزه گردشگری غذا نیز میباشـد میتـوان از بـانوان در مراکـز
گردشگری برای طبخ غذاهای مختلفی مانند آش سماا ،کوفته سماا ،و غیره استفاده کرد که خود باعـ اشـتغال بـانوان و
توانمندی آنان نیز میشود.

 جذب سرمایهگذار جهت سرمایهگذاری بر روی تجهیزا باغا :
 شهریار دارای محصول خاص و مرغوبی چون زردآلوست که با جذب سرمایهگذار میتوان به تحقی و توسعه آن پرداخت بـا
استفاده از تکنولوژی مدرن و استفاده بهینه از آب سطح بیشتری را زیر کشت برد تا بتوان میوهای باکیفیت باال عرضه کـرد.
که نهتنها میوهای درجهیک در ایران بلکه در دنیا شناخته شود و فراوردههای آن را به بهترین شکل در سرتاسـر دنیـا عرضـه
نمود  .رون کشاورزی باع پیشرفت منطقه نیز میشود و بعد از شناخته شدن شهریار توسط محصوال آن در دنیا راه برای
جذب گردشگر بینالمللی هموار میشود.

اجتماعی:
 امکان بازدید گردشگران از باغا و آشنایی آنها با فرآوری محصوال باغی:
 ازآنجاکه گردشگری تفرجی نوعی از گردشگری است که تمامی سنین را در برمیگیرد و برنامههای خاصـی را بـرای سـنین
مختلف در بردارد گردشگران میتوانند بهصور خانوادگی این فعالیتها را انجام دهند چیدن محصوال کمـک در فـرآوری
کردن آنها و یادگیری و مراقبت از گونههای گیاهی که منطقه شهریار با دارا بودن محصوال باغی فراوان و متفـاو ایـن
امکان را به انجام آن میدهند.

89

مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار...

فناوری:
 تخصیص بودجه برای تبلیغا و بازاریابی منطقه برای معرفی بهتر منطقه:
 پرکاربردترین نوع تبلیغا در رسانههای جمعی می باشد که افزای

تکنولوژی و هوشمند شدن تلفنهای همراه و استفاده از

اینترنت باع شده مردم به اطالعا دست پیدا کنم و از رسانههای جمعی مانند اینستاگرام تلگرام و فیسبو و غیره استفاده
کنند اطالعا خود را به اشترا بگذارند و اطالعا به اشترا گذاشته را ببینـد و از اخبـار و اطالعـا روز بـا خبـر شـوند
شهریار نیز بودجه کافی برای تبلیغا را دارد میتواند از تبلیغا محیطی و مجازی استفاده کنـد و هـر چـه بیشـتر پتانسـیل
شهریار را تبلیغ و برای آن بازاریابی کند که موجب رون گردشگری منطقه میشود.

محیطزیستی:
 تأسیس رستورانهای مخصوص جهت ارائه خدما ویوه و غذاهای باکیفیت باال:
 آلودگی شدید تهران و کرج و نیاز مردم به تفریح در مناط خوش آبوهوا ،باع شده است که مردم ایـن دو کالنشـهر در
آخر هفته به فکر بیرون رفتن از شهر باشند و همین نیاز و برخورداری از آبوهوای پاکیزه شهریار خود پتانسیلی برای جـذب
گردشگر نیز شده است و باع شده این منطقه موردتوجه قرار بگیرد حال با توجه به این موضوع باید رستورانهای باکیفیت
باال و خدما خاص ارائه گردد تا گردشگران راغب شوند بهجای رفتن به مکانهای رقیب به شهریار بیایند.
 استفاده از گردشگری تفرجی و باغگردی برای حفظ باغا موجود:
 شهریار با باغاتی که در اطراف آن وجود دارد و خیابانهایی که از داخل این باغها میگذرند محیطی دلپـذیر را بـرای انسـان
امروزی به ارمغان آورده است و از طرفی شهرها و شهر هایی که اطراف شهریار هستند بیشـتر نقـ

خوابگـاهی داشـته و

حداقل برخورداری از مکانهای گردشگری را دارند حال میتوان از باغا بهعنوان مکانی برای گذران اوقا فراغت استفاده
کرد و بارون گردشگری ارزش باغا را حفظ نمود و توجیه اقتصادی برای نگهداری از آنها را داشت تا مان از خشک شدن
باغا و تبدیلشدن آنها به ساختمانها و پاساژهای شد.
 معرفی باغ بهعنوان مقصدی روحی و تمدد اعصاب و استفاده از آبوهوای مطلوب:
 منطقه شهریار دارای بادهای محلی نیز می باشد این بادها که اثرا کلیماتولوژی نیـز دارد باعـ شـده آبوهـوای شـهریار
نسبت به دو کالنشهر اطراف خود لطیفتر باشد و محیطی را برای گذران اوقا فراغت فراهم آورد دشتِ شهریار و باغـا
آن میتواند محلی برای تمدد اعصاب و دوری از آلودگیهای صوتی و هیاهوی شهری باشند که فرد برای مدتی از مشکال
روزمره فارغ شود و آرام

خود را به دست آورد .با ساخت کلبههای داخل باغا میتوان محیطـی فـراهم نمـود و آن را بـه

گردشگران ارائه داد تا بتوانند چند روزی را در آنجا استراحت کنند.

حقوقی:
 تصویب قوانین و مقررا گردشگری در منطقه و تسهیل دردادن مجوزها:
 امروزه گردشگری یکی از مناب  ،درآمدزای شهری میتواند به شمار آید که با برنامهریزی آن میتوان به یـک درآمـد پایـدار
رسید به همین خاطر امروز شهرها سعی میکنند به سمت گردشگری بروند که منطقه شهریار نیز از این امـر مسـتثنا نیسـت
بدین دلیل در یک سال گذشته توجه خاصی نسبت به گردشـگری ،توسـط مسـئولین شـهر شـده اسـت ،و برنامـهریزیهای
میانمد و بلندمدتی را برای به ثمر رسیدن آن طراحی کردهاند و با تصویب قـوانین گردشـگری باعـ شـتاب گـرفتن آن
شدهاند.

نتیجهگیری
گردشگری در پیرامون کالنشهرها بهعنوان تفرجگـاهی بـرای گذرانـدن اوقـا فراغـت شـهروندان محسـوب شــده و
پاسـخگوی تقاضـای گردشگران در بازار گردشگری تعطیال آخـر هفتـه شـناخته میشـود .ســاکنان شــهرها بــرای
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تعطیال آخر هفته به تفرجگاههای اطراف سفرکرده و اوقا فراغت خود را در آنجا میگذرانند .اینگونـه از گردشــگری
در نزدیـک شـهرها در قـرار دارد و نشاندهنده اهمیـت گردشگری در مقیاس خرد است .گردشگری تفرجی در شـهریار،
فرایندی برای ترویج کشاورزی و تبیین جایگاه کشاورزی در اذهـان گردشـگران و بهبـود محصـوال کشـاورزی اسـت،
چنانکه گردشگران با شرکت در فعالیتهای سنتی کشاورزی ،بدون ایجاد پیامـدهای منفـی در اکوسیسـتم شهرسـتان ،از
امکان مشارکت در فعالیتهای کشاورزی روستایی برخوردار میشوند .بهموازا افزای

جمعیت در شهرستان شهریار ،نوع

فعالیت و شیوه معیشت مردم نیز تغییریافته است .بسیاری از زمینهای کشاورزی و باغا و مـزارع تبـدیل بـه سـاختمان
شدهاند و کشاورزی دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست .بسیاری از ساکنان جهت انجـام فعالیـت اقتصـادی در
بخ های صنعت و خدما مشغول به کارشدهاند که به دلیل ناکافی بودن فرصتهای شـغلی منطقـه و فاصـله کـم تـا
تهران ،تعداد زیادی در شهر تهران مشغول فعالیت اقتصادی هستند و این شهرستان یک منطقه خوابگاهی تهران گردیده
است .بورسبازی زمین و ملک با بهرهگیری از ضعفهای مدیریت کاربری زمین و بخ

کشاورزی ،بـا هـدایت و جلـب

تقاضای موجود در زمینه ساختوساز خانه دوم و مجتم های تفریحی بدون کمتـرین نظـار بـر مـدیریت زمـین ،رونـد
ساختوساز و تغییر و تخریب اراضی زراعی و باغا را بهپی

برده است .این در حالی است که فاصـله انـد بـا مراکـز

عمده جمعیتی یکی از مثلفههای مهم در موفقیت گردشگری کشاورزی است .تداوم این شرایط نهتنها بر وخامـت اوضـاع
اقتصادی منطقه مثثر است ،بلکه فرصت بهرهگیری از بازار بزرگ گردشگری تهران در راستای حفاظت از میراث طبیعی و
تاریخی شهرستان را نیز دریغ خواهد نمود .قرارگیری در پیرامون بزرگترین کالنشهر کشور میتواند همزمان تهدیدها و
فرصتهایی را در اختیار مدیران محلی و منطقهای قرار دهد که با توجه به غلبه نگاههای رایج اقتصادی که نتیجهای جـز
از بین رف تن فزاینده باغا ارزشمند شهرستان در نقاط شهری و روستایی نداشته است ،ضرور نگاهی جام و راهبـردی
را نشان میدهد که نگاه به حفظ مزیت محیطی -اکولوژیکی شهریار بهعنوان یکی از مناط ییالقی قـدیمی کالنشـهر
تهران دارد .این نگاه میتواند در کنار جاذبههای گردشگری کشاورزی ،طیف متنوعی از جاذبـههای تـاریخی و مـذهبی را
فراخور سالی گردشگران ارائه نماید .در سالهای اخیر گردشگری کشاورزی به علـت سـازگاری بـا وضـعیت اجتمـاعی
فرهنگی جامعه محلی مورد استقبال برنامه ریزان و کشاورزان قرارگرفته اسـت؛ سیاسـتگذاری و برنامـهریزی شـفاف یـا
واضحی در زمینه توسعه گردشگری کشاورزی در کشور و منطقه وجود ندارد .این در حالی اسـت کـه تجربـه کشـورهای
دیگر که در پیشینه پووه
بخ

نیز ذکر گردیده بر حمایتهای اولیه مادی ،آموزشی و نظـارتی دولـت از کارآفرینـان در ایـن

حکایت دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده از مدلها و بررسی همه جوانب منطقه با مدل  pestelمیتوان بـه ایـن

موارد اشاره کرد که باغداران منطقه شهریار از فعالیتهای گردشگری و مناف حاصل از آن اطالع ندارند ،لذا برنامـهریزی
جهت آگاهی بخشی به باغداران و مردم نیاز ضروری است .در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشی جهـت آشـنایی بـا
صنعت گردشگری و گردشگری تفرجی میتواند برای کشاورزان و باغداران مفید باشد .برگزاری جشـنها و فسـتیوالهای
برداشت محصول که میتوان با برنامهریزی منظم هرساله تعداد زیادی از گردشگران را به این منطقه جذب کرد و آنهـا
را در برداشت محصول سهیم و خدما رفاهی به آنها ارائه داد و نمایشگاههای گل و گیاه و کارگاههای آموزشـی بـرای
آنها برگزار کرد و ازآنجاییکه شهریار دارای پتانسیلهای فراوانی ازلحاظ طبیعـی و تـاریخی دارد بایـد سـعی شـود کـه
زیرساختهای الزم را برای رون این نوع از گردشگری فراهم نمـود و بعـد بـا تبلیغـا در رسـانههای مختلـف و حتـی
رسانهای ملی شهریار را بهعنوان منطقه گردشگر پذیر در سطح محلی و بینالمللی معرفی کرد .یکی دیگر از راهکارهـای
مهم در بح گردشگری تفرجی راهاندازی بخ

بین سازمانی از مسئولین شهری ،میراث فرهنگی و صنای دسـتی و اداره

جهاد کشاورزی منطقه ب رای هماهنگی بیشتر در ارائه مجوزها و پیشبرد منطقه در راستای برنامههای ارائهشده و جلوگیری
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مدیریت راهبردی توسعه گردشگری تفرجی شهرستان شهریار...

از تخریب باغا به دست سود جویان و واسطهها که مان رسیدن شهر به این هدف میشـوند .آگـاهی و آمـوزش مثلفـه
دیگری است که باید موردتوجه قرار بگیرد .چون گردشگری کشاورزی شـرایط ورودی نسـبتاً آسـانی دارد ،ممکـن اسـت
افرادی را به خود جلب نماید که مهار الزم را ندارند و همین امر ظرفیت آنها را برای موفقیت محدود میسـازد .خلـ
یک بازار جدید و کارآمد منوط به بسترسازی سیستمی برای یک مدیریت بهینه و تشریکمساعی همه سـازمانها اسـت.
کشاورزان معموالً فاقد مهار ها و مناب موردنیاز برای بازاریابی اثربخ

هسـتند؛ بنـابراین نیـاز بـه همکـاری جمعـی و

بازاریابی از طری ساختارهای محلی و ملی اسـت .در فراینـد توسـعه گردشــگری ،حفاظـــت محیطزیسـت ،اســـتفاده
بهینــه و متعادل از مناب طبیعـی و داراییهای طبیعـی شـهرها موردتوجه باشد تا در قالب توسعه پایدار شـهری ،ضـمن
پاسداشــت حقــوا آینــدگان از مواهــب طبیعــی شــهر و روستاهای پیرامون آن ،امکـان بهبـود کیفیـت زنــدگی و
معیشت پایدار شهروندان نیز تحق یابد .به همین دلیـل مداخلــه در ســاختار شــهرها بــرای هرگونــه برنامـهریزی و
طرحریزی که گردشگری نیز یکی از اشکال آن است ،بایــد بــا افــزای

آگــاهی مــردم ،مشــارکت شــهروندان در

فراینــد گردشگری شهری بهعنوان ذینفعان اصلی پـروژه ،موردتوجه باشد.
اگرچه بسیاری از نقاط قو و اثرا مثبت توسعه گردشگری کشاورزی برای اقتصاد محلـی وجـود دارد ،امـا برنامـهریزی
استراتویک یک منطقه برای کسبوکار گردشگری کشاورزی نیاز به توجه دولت و نهادهای مرتبط از طریـ آمادهسـازی
قانونگذاران و حمایت از سیاستها و برنامهها و توسعه پایدار گردشگری کشـاورزی از طریـ حفاظـت از محیطزیسـت،
آدابورسوم و میراث فرهنگـی دارد؛ بهطوریکـه عـالوه بـر ارائـه سـود بـرای جوامـ محلـی و تجربـه متفـاو بـرای
بازدیدکنندگان ،حداقل اثرا منفی بر محیطزیست و سبک زندگی و کمک بـه جوامـ محلـی بـرای حفـظ ویوگیهـای
سنتیشان داشته باشد .تعم در یافتههای پووه های مورداشاره در ایـن پـووه

هـم نشـان میدهـد کـه تأکیـد بـر

برنامهریزی توسعه گردشگری در نواحی کشاورزی از دو جهت حائز اهمیت است :اول اینکه مـان از توسـعه گردشـگری
انبوه و پیامدهای منفی ناشی از آن خواهد شد .دوم اینکـه میتوانـد زمینـه بهرهگیـری مضـاعف از قابلیتهـای بخـ
کشاورزی برای حفاظت از توانهای اکولوژیکی و همزمان ،ارتقای کیفیت زندگی و رون معیشت روسـتایی را بـه دنبـال
داشته باشد .به دلیل عدم آشنایی مدیران شهری باقابلیتهای بخ

کشاورزی در توسعه شهری – که متأسفانه در ایـران

موردتوجه چندانی قرار نگرفته است -تنها زمانی قابلیتهای شهرستان شهریار برای رون گردشگری کشاورزی موردتوجه
قرارگرفته است که تصویری از تهدیدهای ناشی از حضور گردشگران تهرانی بهعنوان عامل تخریب باغا در اذهان مردم
نق

بسته است و برای ترمیم چنین تصویری یقیناً نیاز است تا نگاه جام و راهبردی را جـایگزین نگـاه بخشـی نگـر و

فرصتطلب رایج نمود و البته که هدف از استفاده مدل راهبردی در این پووه  ،ارائه طری مناسب به مدیران محلـی و
منطقهای برای به ترمیم عینیتهای تخریبشده باغا شهریار و ذهنیتهای منفی نگر و ناامید شهروندان این شهرستان
در رابطه باقابلیتهای توسعه گردشگری در سطح این شهرستان است.
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