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 ،رازي دانشگاه ،ادبيات و علوم انساني دانشكده ،و برنامه ريزي روستايي اجغرافي كارشناس ارشد. 1

 ايران

 ايران ،رازي دانشگاه ،ادبيات و علوم انساني دانشكده ،جغرافيا گروه استاديار. 2

   1398/07/02:پذيرش تاريخ 1398/06/14                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

ــگري به عنوان بخش چهارم از فعاليتامروزه فعاليت ــا هاي گردش ــان پس از كش ــنعت وهاي انس  ورزي، ص
سوب مي  ست     پيش شود خدمات مح سان اين ا شنا سال   بيني كار شگري در  سود آورترين   2020گرد به عنوان 
 براي هر نوع توســعه از جمله اصــطالح پايداري به نحو گســترده  رويكردي اســاســي صــنعت جهان درآيد.

محيطي، گردشــگري پايدار به عنوان مفهومي نوين جهت  ي پذيرفته شــده و در مباحث ســياســي وگردشــگر
هاي مســافرتي و گردشــگري نقش  بنگاه مؤســســات،. مقابله با آثار مخرب توســعه گردشــگري مطرح اســت

ــات بر ارائه اطالعات و فعاليت  عمده ــس ــعي اين مؤس ــگري دنيا دارند، س ــعه گردش هاي  اي در تكامل و توس
ست مي     شگر ا سافرتي و هر آنچه كه مورد نياز گرد شهري        م شهري كه به بازديد از مناطق  شگري  شد. گرد با

كرمانشــاه ايفا  شــهر اهميتي در توســعه پايدار گردشــگري  ش مهم و باشــود؛ نقنزديك زندگي افراد گفته مي
ضر   شگري پ     سنجي آژانس تحليل ظرفيتخواهد كرد. هدف از مقاله حا سعه گرد شگري در تو ايدار  هاي گرد

شاه  شهر شهري   صيفي    كرمان ست. روش تحقيق تو ستفاده از مدل    -ا تحليلي و تجزيه و تحليل اطالعات با ا
SWOT  كرمانشاه   توسعه پايدار گردشگري شهري    در  گردشگري هاي هاي آژانسكه به بررسي ظرفيت  است

ها)  دهد كه عوامل داخلي يعني (قوتگردد. نتايج نشــان ميســپس راهبردهاي متناســب ارائه مي  مي پردازد
ــتوران و  باالترين اولويت در ــافرخانه و رس ــدور بليط، رزرو آنالين: هتل، مس ...) با وزن  (ارائه خدمات و ص

ضعف  45/0نهايي  سهيالت،  ها) درو باالترين اولويت ( قيمت بليط، هتل، حمل و  (باال بودن نرخ خدمات و ت
ــت و در عوامل خارجي   378/0نقل و ...) با وزن نهايي     ها) باالترين اولويت مربوط به (برخورداري از     (فرصـ

شهري) با وزن      سرمايه  شگري  سعه گرد سانات    432/0نهايي گذاري دولتي در تو و (تهديدها) عامل (تأثير نو
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با توجه  باشد. مي 432/0ها و كاهش گردشگران) با وزن نهايي  ها در ارائه خدمات آژانسارز در افزايش هزينه
ــعف و تهديد وجود راهبردهاي مؤثر در جهت   ــبت به ض ــت نس به نتايج، باال بودن وزن عوامل قوت و فرص

  دهد.ي را نشان ميتوسعه پايدار گردشگري شهر
  
  

  هكرمانشا شهر، گردشگري شهري، توسعه پايدار، گردشگري ظرفيت سنجي، آژانس: ي كليديهاواژه

  مقدمه

ــگري به عنوان بخش چهارم از فعاليتامروزه فعاليت ــنعت و   هاي گردش ــاورزي، ص ــان پس از كش هاي انس

ميالدي به عنوان سود   2020گردشگري در سال   بيني كارشناسان اين است كه    شود. پيش خدمات محسوب مي 

هرها است   آورترين صنعت جهان درآيد. به طوري كه از آن به عنوان صادرات نامرئي كه مركز اقتصادي آن ش    

ضايي و جان بابانژاد،  نام مي صورت يكي از مهمترين عوامل توليد،     166:1395برند(برزگر، ر شگري به  ). گرد

شان مي   لتكار، ثروت و ايجاد پويايي م ست؛ مطالعات ن شگري و     ها درآمده ا سعه گرد شد و تو دهد كه بين ر

ــورها رابطه   ــادي كش ــعه اقتص ــد و توس اي مثبت و معناداري وجود دارد(الواني، كياكجوري و رودگرنژاد، رش

شهرها     ).162:1389 سعه پايدار  شگري باعث تو شهرها  گرد ست و     به ويژه  شده ا شگر محور  ري  پايدا ي گرد

  ).62:1394(حاتمي نژاد و شريفي،د عاملي در توسعه گردشگري استشهرها خو

ردشگري   گاصطالح پايداري به نحو گسترده به عنوان رويكردي اساسي براي هر نوع توسعه از جمله توسعه        

ا آثار بپذيرفته شــده و در مباحث ســياســي و محيطي، گردشــگري پايدار به عنوان مفهومي نوين جهت مقابله 

ست(كاظمي،         شده ا شگري مطرح  سعه گرد شگري آميزه 127-128:1392مخرب تو هاي  از فعاليت اي). گرد

گيرد. بازار گردشگري به سرعت    وار در جهت خدمت رساني به گردشگران انجام مي  است كه زنجيره  مختلف

ست و به يكي از بزرگترين زمينه    سترش ا ست. از اين رو      در حال گ شده ا سب و كار در جهان مبدل  هاي ك

ــ  هاي فعال بايد با درايتي كه به خرج مي       مديريت بنگاه    ــاز پيشـ ــايند   دهند زمينه سـ ــگري  رفت خوشـ گردشـ

شند(اميرفخريان  شريعتي و فروزان،  207:1396 معيني، و با سات و بنگاه   154:1389،  س سافرتي و  ). مؤ هاي م

شگري نقش عمده  ست كه          گرد سات بر آن ا س سعي اينگونه مؤ شگري دنيا دارند،  سعه گرد اي در تكامل و تو

  ).1:1391ا فراهم آورند(اشرفي، چه كه مورد نياز گردشگران است رهاي مسافرتي و هر آناطالعات و فعاليت
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سافرتي آژانس سافرتي     عمدتاً 1گردشگري  هايو يا آژانس هاي م سطه بين تأمين كنندگان خدمات م به عنوان وا

به عنوان شخصي است كه كاري را     هاها و مشتريان. اين نوع آژانس هتل هاي هواپيمايي،هستند؛ مانند شركت  

شخص ديگر تقبل مي  سي يك آژانس    كند تعريف ميبراي  سا صه مي  شود. نقش ا تواند اين موارد  به طور خال

  ).Elhaj & Barakeh, 2015:438(باشد: اطالعات، توزيع، رزرو و خدمات

  شود:تحقيق بدين صورت مطرح مي الؤس از اين رو

 ؟گونه استچ كرمانشاه توسعه گردشگري پايدار شهري شهر هاي گردشگري درظرفيت آژانس •

 

  مباني نظري

  گردشگري و توسعه پايدار

  گردشــگري عمل مســافرت كردن و رفتن به جايي غير از مكان هميشــگي و متعارف زندگي اســت(به منظور

نوان يك گردشگري به ع ). 3:1387لذت بردن) حتي اگر اين كار با جا به جايي كوچكي همراه شود(رضواني،   

شان مي    صادي و اجتماعي از طريق محتوا و نقش ن ست.       فعاليت اقت صادي ا سيار مهم اقت دهد كه يك جزء ب

شه دارد و همينطور      ست و آن عميقاً در زندگي جامعه ري شگري يك پديده خاص در تمدن مدرن ا حت  تگرد

عامل            به عنوان عملي مهيج  ــگري  ــت؛ گردشـ ته اسـ ياف مل  كا فت و تحولي معين  تأثير آن ت ــر ي براي پيشـ

  ).Pastiu & et al, 2014:327(است

كند گردشــگري و توســعه آن هاي بســيار مهمي كه به رشــد همه جانبه در يك كشــور كمك مييكي از جنبه

رود كه باالترين ارزش  يا به شمار مي هاي اقتصادي دن ترين فعاليتباشد. گردشگري از بزرگترين و پر بازده  مي

گذارد.  هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تأثير ميدارد و به طور مستقيم و غير مستقيم روي فعاليت  افزوده را

ني، فعاليت و گسترش گردشگري در هر كجا كه باشد با توسعه همراه است(حسيني، احمدي و خداداد حسي        

زمان نيروهاي كاري   ترينتواند در كوتاه). به عالوه گردشــگري مي1393، پورفيكوئي و موســوي، 165:1389

  ).162:1389هاي ميان مدت و كوتاه وارد بازار كار نمايد(الواني و همكاران، ساده را با آموزش

توسـعه اثر بخش گردشـگري در كشـور مسـتلزم هماهنگي و تعامل سـازنده ميان عوامل مختلف مؤثر در امر       

نگاه كنيم روابط و تعامل ميان اجزاي توسعه  اي نظام مند به امر توسعه گردشگري باشد. اگر به گونه توسعه مي 

                                           
1
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كند(همان: اي را در تحقق اهداف رشد و توسعه گردشگري ايفا مي    ها نقش عمدهو هماهنگي و هم افزايي آن

166.(  

سعه              ست، بايد تو صد ا صادي و اجتماعي در مق سيع تر اقت سعه و شگري كمك به تو سعه گرد صلي تو  نقش ا

ستيابي ب    شگري پايدار را  د شگري ب       گرد ست؛ به عبارتي گرد شگري دان سعه پايدار از طريق گرد ايد به ه تو

هاي اقتصــادي در نظر گرفته شــود. عنوان يك گزينه توســعه اقتصــادي پايدار شــناخته و همانند ديگر فعاليت

  ).84:1397اي سازگار با اصول توسعه پايدار انجام گيرد(تلفر و شارپلي، توسعه گردشگري بايد به شيوه

ي و لمرد توسـعه پايدار گردشـگري همسـو با پذيرش جهان شـمول پارادايم توسـعه پايدار در مجامع ع     رويك

ريزي گردشگري به شيوه   ردشگري شده است. بنابراين برنامه   به بعد وارد ادبيات گ 1990گيري از دهه تصميم 

ــعه پايدار واجد اهميت زيادي اســت، زيرا اغلب فعاليت ها، شــگري به جاذبههاي مربوط به توســعه گردتوس

ــبت به اين منابع رخ       ــتگي دارد. اگر بي توجهي نسـ دهد   محيط طبيعي، ميراث تاريخي و فرهنگي منطقه بسـ

شت. يك          شگري موفقيتي نخواهد دا شگر پرداخته و گرد ست به جذب گرد شگري نخواهند توان مناطق گرد

جامعه  گردشگري بر دخالت دادن  جنبه مهم توسعه پايدار تأكيد و توجه بر گردشگري شهري است اين شيوه     

دهد كه به منافع جامعه شهري در برنامه ريزي و توسعه گردشگري تأكيد دارد و آن گردشگري را توسعه مي      

  ).3:1396شهري بينجامد(وفايي، موسوي، ميرلوحي، رمضاني و ميرلوحي، 

هاي  تره وسيعي از جاذبه گس  هاي گردشگري در شهرهاي بزرگ و كوچك متداول است و غالباً   امروزه فعاليت

ــتوران  ــهري، خريد و رس ــامل ميتاريخي، فرهنگي، جنب و جوش ش ــود. ها را ش ــياري از جاذبهش ها و بس

در خدمت به شهروندان توسعه يافته ولي استفاده گردشگران از اين      اًتسهيالت رفاهي موجود در شهرها اساس    

سهيالت مي  شهري   « ).1396:40(حيدري، ها كمك كندتواند به تداوم آنت شگري  يكي از انواع گوناگون  »2گرد

  طوريكه به. شــودمي گفته افراد زندگي نزديك شــهري مناطق از بازديد گردشــگري در جهان اســت كه به 

شنايي  مقصد  قوانين و هوا و آب فرهنگ، رسوم،  زبان، مقصد،  با شهري  گردشگران    نزديك دليل به و دارند آ

صد  بودن ستفاده  نيز و مق ست  كمتر آن هزينه زميني نقل و حمل از ا سترس  در دليل به شايد  و ا سان  د  و آ

شگر  توجه مورد كمتر بودن تر نزديك شتر  در بگيرد. قرار بومي گرد شگري  شرايط  بي  برنده پيش شهري  گرد

شور  يك گردشگري  ساختار  و ماهيت ست  ك صل  درآمدهاي برابر 5/5 حدود آن درآمد معمول طور به و ا   حا

  ).17:1392است(روزنامه دنياي اقتصاد،  المللي بين گردشگري از

                                           
2
 . Urban Tourism 
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صاد          شينه كردن منافع اقت ساكنان از طريق بي شهري بايد ارتقاي كيفيت زندگي  سعه پايدار در جوامع  هدف تو

صيانت از محيط    سازي كيفيت مطلوب تجربه براي بازديدكنندگان     شهري،  صنوعي و فراهم  هاي طبيعي و م

  ).205-206:1397باشد(تلفر و شارپلي، 

  در توسعه پايدار گردشگري گردشگري هاي مسافرتي وهاي آژانسظرفيت

دشــگري نقش يك خرده فروش را در صــنعت جهانگردي  هاي دور دفاتر خدمات مســافرتي و گراز گذشــته

اي كه اين دفاتر به عنوان حلقه نهايي ارتباط دهنده محصــوالت گردشــگري با مصــرف  داشــته اســت به گونه

ست        كنندگان  شك ست و توفيق يا عدم توفيق آن بر موفقيت يا  شگري ايفا كرده ا نقش مهمي در موفقيت گرد

شدت تأثير مي         برنامه شگري به  ضه كنندگان خدمات گرد شگري و عر صد گرد گذارد(اميرفخريان و هاي مق

  ).87:1390، ابوالحسني، وارثي و دارابي، 207-208: 1396معيني، 

هاي مسافرتي و هر آنچه كه مورد نياز گردشگر    دارند كه اطالعات و فعاليت عيينگونه مؤسسات يا دفاتر س   ا 

ست را فراهم نمايند. مهمترين كار آژانس  سبت به جاذبه  ا ضاي مثبت ن شگري و همچنين  ها ايجاد تقا هاي گرد

ــبقت را از رقباي خود برباين        جاذبه جديد و يا پديده        ــگران معرفي كنند تا گوي سـ د؛ اين اي ِبكر را به گردشـ

اقدامات افزايش آگاهي مردم و توســعه گردشــگري را به دنبال دارد و با برقراري مواجهه بين عرضــه كننده و 

ــتند و به عنوان عاملي رونق بخش و متحول كننده بازار     ــگري هس ــكل دهنده بازار گردش ــي كننده ش متقاض

شرفي،     ست(ا ستعالجي،      1:1391ا سن آبادي و ا سين زاده، ح شك نقش مؤثر اينگونه    ). و186:1395، ح بي 

ها به عنوان يكي از پنج  در حال حاضر اين مؤسسه    مؤسسات در توسعه پايدار گردشگري انكار ناپذير است.      

شمار مي         سم به  شگري و به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تكامل توري سي گرد سا آيند(اميرفخريان و بخش ا

   ).208:1396معيني، 

  اند:مجوزهايي قادر به فعاليتدفاتر مسافرتي بر اساس 

سافرتي فروش بليط و هر اقدام ديگر در ارتباط با خدمات   الف) دفاتر خدماتي كه در زمينه تنظيم برنامه هاي م

  نمايند؛ترابري مسافر به صورت مستقيم و غير مستقيم و با رعايت قوانين وزارت راه و ترابري فعاليت مي

سياحتي و   ب) سافرت دفاتر خدمات  هاي گروهي داخل جهانگردي كه در زمينه اخذ رواديد تنظيم و انجام م

يت                 عال ــازمان ايرانگردي و جهانگردي ف با رعايت قوانين سـ ــگري  و خارج و نيز هر گونه خدمات گردشـ

  نمايند؛مي
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ــافرتدفاتر خدمات زيارتي كه در زمينه پ) ي و هاي زيارتي داخلي و خارجهاي ثبت نام، تنظيم و انجام مسـ

سازمان حج و زيارت فعاليت مي  كنند(ابوالحسني و همكاران،  نيز هر گونه خدمات زيارتي و با رعايت قوانين 

86:1390.(  

  شود:اي است كه موارد زير را شامل مييك تخصص و يك كار مشاوره و گردشگري فعاليت آژانس مسافرتي

 هاي حمل و نقل در سراسر جهان؛شركت ارائه مشاوره به مشتريان بالقوه در زمينه مقاصد گردشگري، �

 هاي انواع سفر؛برنامه �

 انجام خدمات گردشگري مانند رزرو هتل، هواپيما و ... بر حسب نياز مشتريان؛ �

 صدور بليط و اسناد مرتبط؛ �

 هاي حمل و نقل و ...؛ها، شركتبرقراري ارتباط مناسب با عناصر اصلي گردشگري مانند هتل �

 هاي حمل و نقل؛يط هواپيما و ساير هزينهمحاسبه دقيق هزينه بل �

 تهيه و نگهداري اطالعات مربوط به مسافران؛ �

 هاي مسافرتي؛در دسترس قرار نهادن بروشور و بسته �

 )؛87ها، انتقادات و شكايات مشتريان به عناصر اصلي صنعت(همان،انتقال ديدگاه �

صرف كننده در مقايسه با ساير هاي مسافرتي قدرت زيادي براي نفوذ و تقاضاي مستقيم مآژانس �
 صنايع دارند؛

هاي قاضاي بخشها مانند يك رابط بين عرضه و تهاي مسافرتي فقط واسطه نيستند بلكه آنآژانس �
هاي مسافرتي مدرن فرم و شكل بسيار متفاوت و روابط خيلي پيچيده آژانسكنند و مختلف عمل مي

  ).Pastiu & et al, 2014:329(دارند

 پيشينه

ضوع آژانس  سافرتي در ارتباط با مو شگري - هاي م شگري تحقيق    گرد سعه گرد صورت   و تو هايي مختلفي 

  :پردازيمكه به چند نمونه از آن مي گرفته است

سي  مقاله نتايج) 1396(معيني و اميرفخريان سافرتي  خدمات دفاتر موفقيت در مؤثر عوامل برر شگري  و م   گرد

شهد  شهر  در داخلي تورهاي برگزاري زمينه در شان  م صد  2/45 تنها فعلي شرايط  در كه دهدمي ن   دفاتر از در

صوص  در شهد  شهر  در تور انواع برگزاري خ ستقل  متغير 20 ميان در و دارند فعاليت م سي  مورد م   تنها برر

  شناسايي   داخلي تورهاي برگزاري موفقيت در تأثيرگذار عامل مهمترين عنوان به دفاتر ساير  با نامه تفاهم عقد

  .است نرسيده خود واقعي جايگاه به تخصصي حرفه يك عنوان به مشهد در تورگرداني دهدمي نشان كه شد
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اصفهان،   گردشگري شهر توسعه در توريستي هايآژانس نقش ) در مقاله ارزيابي1395حسين زاده و همكاران(

سافرتي  هايآژانس فعاليت بين داري معني اين نتايج را بدست آوردند كه رابطه    توسعه  و بازاريابي زمينه در م

صفهان  شهر  گردشگري  بازار شتري  و رضايت  ميزان بين همچنين و ا سافرتي  هايآژانس مداري م   توسعه  و م

  .دارد وجود اصفهان شهر گردشگري

هاي خدمات مسافرتي در توسعه توريسم شهرستان  ) در مقاله بررسي نقش آژانس1393پورفيكوئي و موسوي(

ستي   نتايج را بدست آوردند كه غني كردن زيرساخت  بندر انزلي اين  ها، حمايت و تقويت مراكز خدمات توري

سعه فعاليت   و آژانس سافرتي از طريق تو ضه      هاي م سعه و تجهيز اين منطقه به عنوان عر شگري، تو هاي گرد

شد و نيز منجر به   آلي را ميكننده خدمات جهانگردي پيامدهاي ايده شته با توسعه گردشگري    تواند به دنبال دا

ــود و اين محدوده را به يكي از خط ــور تبديل كند و به همان اندازه كه   ش ــمال كش ــگري ش هاي مهم گردش

  هاي بخش گردشگري نيز بهبود يابد.كنند الزم است تا زيرساختها براي توسعه گردشگري فعاليت ميآژانس

سي فعاليت آژانس 1393محمدپور( سافرتي بر ت ) در مقاله برر شيراز اين نتايج        هاي م شهر  شگري  سعه گرد و

شاخص تبليغات، ارائه خدمات تفريحي     سه  ست آمده كه در  شگري و ارائه خدمات زيربنايي، به جز  -بد گرد

شت در دو گزينه ديگر رابطه مثبت و        شيراز دا شگري  سعه گرد ارائه خدمات زيربنايي كه رابطه منفي را با تو

  وجود دارد.معني داري با توسعه گردشگري شهر شيراز 

) نتايج مقاله بررسـي نقش دفاتر خدمات گردشـگري در جذب گردشـگران و توسـعه صـنعت      1391اشـرفي( 

تواند عاملي در جذب گردشگران  نويسد كه تنها وجود دفاتر گردشگري متعدد نميگردشگري را اين چنين مي

هاي بين المللي در دفاتر با زبان باشد بلكه عواملي مانند وجود امكانات و تسهيالت مناسب و آشنايي كاركنان    

اين امر مؤثر است و بدين وسيله موجبات رضايت و جذب گردشگران و زمينه توسعه اقتصادي كشور فراهم         

  شود.مي

  

  تحقيقروش 

- هاي مســافرتيتحليلي اســت كه هدف از آن ظرفيت ســنجي آژانس -روش تحقيق حاضــر توصــيفي

شاه است. براي جمع   توسعه پايدار گردشگري شهري شهر      در گردشگري  ها و اطالعات  آوري دادهكرمان

سنادي و ميداني  ست. جامعه آماري آژانس        و ابزار از منابع ا شده ا ستفاده  شنامه) ا س سافرتي (پر - هاي م

شگري  ستند. تجزيه و تحليل داده      گرد شگري ه ست كه داراي تور گرد ستفاده از مدل  ا   SWOTها با ا
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  گردشگري - هاي مسافرتي دسته، فهرست قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي آژانس     4انجام شده كه در  

) تهيه شد و سپس به ارائه راهبردهاي متناسب با    2و1در توسعه پايدار گردشگري شهري(جدول شماره      

  آن پرداخته شده است.

 SWOTمدل 

SWOT ط خارج و همينطور بازشــناســي  هاي موجود در محيابزاري براي شــناخت تهديدها و فرصــت

هاي داخلي به منظور ســنجش وضــعيت و تدوين راهبردهاي مناســب جهت هدايت و ها و قوتضــعف

موحد و كهزادي،  (اســت كنترل آن ســيســتم اســت اين روش نتيجه مســتقيم دانشــكده تجاري هاروارد  

  opportunityيعني ضــعف،  weaknessيعني قوت،  strength) و عالئم اختصــاري آن از 90:1389

  به معناي تهديد تشكيل شده است. threatيعني فرصت و 

  توان به صورت زير تعريف نمود:را مي SWOTها و تهديدهاي مدل ها، فرصتها، ضعفقوت

ها احتماالً داراي كند و اين ويژگيهايي كه گروه را در دستيابي به اهداف ياري ميويژگيها: قوت �
 طلوب اهداف خواهند بود؛يك اثر مثبت در دستيابي م

هايي كه در راه رسيدن به اهداف مضر هستند و احتماالً اثرات منفي خواهند ويژگيها: ضعف �
 داشت؛

تواند به دليل اثرات مثبت احتمالي، گروه هايي است از محيط پيرامون كه ميوضعيتها: فرصت �
 را در دستيابي به اهداف ياري رساند؛

تواند در راه دستيابي به اهداف مانعي بر سر حيط پيرامون است كه ميهايي از موضعيت تهديدها: �
 ).177:1397راه گروه باشد(عزمي، 

) و عوامل  1با استفاده از مطالعات و نظرات متخصصين فهرستي از عوامل داخلي قوت و ضعف (جدول      

  توســعه پايدار گردشــگري شــهري  در  گردشــگريهاي ) آژانس2(جدول  خارجي فرصــت و تهديد

  كرمانشاه تهيه شده است.شهر
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توسعه پايدار گردشگري  در گردشگريهاي (قوت و ضعف) آژانس هايظرفيت -1جدول 

  كرمانشاه شهري

  عوامل داخلي

  )W( هاضعف  )S( هاقوت

ها، فرهنگ و رسوم در توسعه پايدار گردشگري معرفي و شناسايي جاذبه 
  شهري

وسعه بروشور، پوسترها و... در تتبليغات و اطالع رساني سفر از طريق  
  پايدار گردشگري شهري

  ارائه تسهيالت و حمل و نقل 

  ان و...)ارائه خدمات و صدور بليط، رزرو آنالين(هتل، مسافرخانه و رستور 

  استفاده از راهنماي تور شهري 

  برگزاري تور گردشگري شهري 

  روابط عمومي مطلوب پرسنل آژانس در توسعه پايدار گردشگري شهري 

  ها و نقاط گردشگري شهريآشنايي پرسنل آژانس با جاذبه 

  امنيت و اطمينان در ارائه خدمات به گردشگران 

رعايت حقوق و جلب رضايت گردشگران در توسعه پايدار گردشگري  
  شهري

  تجربه و سابقه آژانس در برگزاري تور گردشگري شهري 

  كيفيت خدمات گردشگري شهري 

هاي شغلي جديد در توسعه پايدار تكمك به ايجاد كارآفريني و فرص 
  گردشگري شهري

  ارائه مشاوره و راهنمايي 
  
  

  ريزي گردشگري شهري در جهت جذب گردشگرعدم برنامه 

  هااكتفا كردن به فروش بليط به عنوان بيشترين فعاليت آژانس 

ها در توسعه پايدار گردشگري عدم هماهنگي و مديريت آژانس 
  شهري

  هار آژانستقسيم نامتعادل بودجه د 

  برخورد نامناسب با گردشگران 

 باالبودن نرخ خدمات و تسهيالت(قيمت بليط، هتل، حمل و نقل 
  و...)

  عدم اطالع رساني صحيح تورهاي گردشگري شهري 

  ها در ارائه خدماتعملكرد ضعيف آژانس 

و  عدم تنوع در ارائه خدمات و تسهيالت(اقامتي، پذيرايي، حمل 
  نقل و...)

  هاي گردشگري شهريجاذبهضعف در معرفي  

  هاي خصوصي و اعتبارات الزمگذاريعدم سرمايه 

  يعدم ارائه بيمه به گردشگران در توسعه پايدار گردشگري شهر 
  

 

    



  و مقدمدرو يزدان پناه                       

36 

 

  

  

  

توسعه پايدار  در گردشگريهاي ها و تهديدهاي) آژانسهاي (فرصتظرفيت -2جدول 

  كرمانشاه گردشگري شهري

 عوامل خارجي

  )O( هافرصت  )T( تهديدها

ها و توسعه تأثير نابرابري در توزيع فضايي آژانس �
  پايدار گردشگري شهري

  عاليتفهاي فاقد مجوز وجود آژانس �

ها به اجراي تورها در عدم آشنايي كافي آژانس �
 توسعه پايدار گردشگري شهري

عدم آشنايي و استفاده نكردن از فناوري و سيستم  �
  فروش آنالين در ارائه خدمات

ها در ارائه تأثير نوسانات ارز در افزايش هزينه �
  رانها و كاهش گردشگخدمات آژانس

هاي عدم شناخت كافي به زندگي، رسوم و سنت �
شهري مناطق گردشگري در توسعه پايدار 

 گردشگري شهري

 

تقويت بازاريابي در جهت شناخت و نياز گردشگر در  �
  توسعه پايدار گردشگري شهري

هاي حمل و نقل، ها با شركتانسارتباط و همكاري آژ �
  ها، مراكز خريد و...هها، مسافرخانهتل

ها در توسعه عرضه انواع واحدهاي اقامتي از سوي آژانس �
  پايدار گردشگري شهري

  ها در توسعه پايدار گردشگري شهرينقش و تأثير آژانس �

بهره گيري از راهنمايان تور و نقش آن در جهت توسعه  �
  شهريپايدار گردشگري 

  رسيدگي به شكايات و جبران خسارت در صورت لغو تور �

ها از فناوري و ابزارهاي برقراري ارتباط و استفاده آژانس �
  هاهماهنگي

  تقويت و بهبود كيفيت ارائه خدمات �

هاي ديگر در جهت كيفيت ها با آژانسرقابت آژانس �
  هاخدمات، تسهيالت و كاهش قيمت

مايان تور و اهنهاي آموزشي براي ربرگزاري دوره �
  هاتورگردان

  ها با سازمان ميراث فرهنگيهمكاري و هماهنگي آژانس �

تشويق گردشگران در جهت توسعه پايدار گردشگري  �
  شهري

ها و صفحات مجازي در توسعه استفاده از وب سايت �
  پايدار گردشگري شهري
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هاي تشويقي در توسعه پايدار گردشگري ارائه برنامه �
  شهري

 گانارائه بيمه راي �

گذاري دولتي در توسعه پايدار برخورداري از سرمايه �
 گردشگري شهري

  

ــعف آژانس3در (جدول  ــگري    ها در ارتباط با) با توجه به جمع آوري نقاط قوت و ض ــعه پايدار گردش توس

هاي  ها و تالش بر كاهش ضــعفبرداري بهينه از قوتكرمانشــاه كه در واقع هدف حفظ و بهره شــهري شــهر

  ها انجام گرفت.موجود در رابطه با توسعه گردشگري شهري است؛ محاسبه وزن نهايي و اولويت

  عوامل داخلي  بنديو اولويت سبه وزن نهاييمحا -3جدول 

 

ت
قو

ها 
S

 

 

  داخلي عوامل

تبه
ن ر

گي
ميان

  اي

ب
ضري

يي  
نها

ن 
وز

  

ت
لوي

او
  

  7  32/0  08/0  4  ها، فرهنگ و رسوم در توسعه پايدار گردشگري شهريمعرفي و شناسايي جاذبه
يدار تبليغات و اطالع رساني سفر از طريق بروشور، پوسترها و... در توسعه پا

  گردشگري شهري
2/3  05/0  16/0  11  

  10  192/0  06/0  2/3  نقلارائه تسهيالت و حمل و 

  1  45/0  09/0  5  )ارائه خدمات و صدور بليط، رزرو آنالين(هتل، مسافرخانه و رستوران و...

  3  414/0  09/0  6/4  استفاده از راهنماي تور شهري

  6  336/0  08/0  2/4  برگزاري تور گردشگري شهري

  4  396/0  09/0  4/4  شهريروابط عمومي مطلوب پرسنل آژانس در توسعه پايدار گردشگري 

  8  308/0  07/0  4/4  ي شهريها و نقاط گردشگرآشنايي پرسنل آژانس با جاذبه

  5  352/0  08/0  4/4  امنيت و اطمينان در ارائه خدمات به گردشگران

  2  432/0  09/0  8/4  رعايت حقوق و جلب رضايت گردشگران در توسعه پايدار گردشگري شهري

  6  336/0  08/0  2/4  در برگزاري تور گردشگري شهريتجربه و سابقه آژانس 

  5  352/0  08/0  4/4  كيفيت خدمات گردشگري شهري

هاي شغلي جديد در توسعه پايدار گردشگري كمك به ايجاد كارآفريني و فرصت
  شهري

8/3  07/0  266/0  9  

  6  336/0  08/0  2/4  ارائه مشاوره و راهنمايي

  *  65/4  *  2/4  كل

ف
ضع   8  13/0  05/0  6/2  جهت جذب گردشگر ريزي گردشگري شهري دربرنامهعدم W  ها
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  11  088/0  04/0  2/2  هااكتفا كردن به فروش بليط به عنوان بيشترين فعاليت آژانس

  5  195/0  06/0  25/3  ها در توسعه پايدار گردشگري شهريعدم هماهنگي و مديريت آژانس

  3  266/0  07/0  8/3  هاتقسيم نامتعادل بودجه در آژانس

  2  288/0  08/0  6/3  برخورد نامناسب با گردشگران

  1  378/0  09/0  2/4  باالبودن نرخ خدمات و تسهيالت(قيمت بليط، هتل، حمل و نقل و...)

  4  238/0  07/0  4/3  عدم اطالع رساني صحيح تورهاي گردشگري شهري

  7  168/0  06/0  8/2  ها در ارائه خدماتعملكرد ضعيف آژانس
  10  102/0  03/0  4/3  عدم تنوع در ارائه خدمات و تسهيالت(اقامتي، پذيرايي، حمل و نقل و...)

  4  238/0  07/0  4/3  هاي گردشگري شهريضعف در معرفي جاذبه

  6  18/0  06/0  3  هاي خصوصي و اعتبارات الزمگذاريعدم سرمايه
  9  112/0  05/0  25/2  عدم ارائه بيمه به گردشگران در توسعه پايدار گردشگري شهري

  *  38/2  *  15/3  كل

  27/2  حاصل تفريق نقاط قوت از ضعف  

  1397 ،هاي تحقيقيافته :نبعم

صت 4(جدول  شان مي ) عوامل خارجي(فر صت ها و تهديدها) را ن ها  هاي خارجي پيش رو آژانسدهد، كه فر

بايست در جهت تقويت و  ها را ميكرمانشاه و چگونگي برخورد مناسب با آن   براي توسعه گردشگري شهري   

اي صحيح بكار گرفته شوند و اينكه تهديدهاي    رونق گردشگري شهري و كيفيت خدمات گردشگري به شيوه    

شهري     احتمالي نيز خطري ج شگري  سعه گرد سوب مي  دي براي تو صورت     در موارد مختلف مح شوند؛ به 

  نامه مطرح شدند و بعد از تكميل جدول محاسبه آن آماده گرديد.سؤاالتي در پرسش

  عوامل خارجي  بنديو اولويت محاسبه وزن نهايي -4جدول 

ت
رص

ف
  ها

O
 

  عوامل خارجي
تبه  

ن ر
گي

ميان
  اي

ب
ضري

يي  
نها

ن 
وز

  

ت
لوي

او
  

ر تقويت بازاريابي در جهت شناخت و نياز گردشگر در توسعه پايدا
  گردشگري شهري

4  08/0  32/0  5  

ها، هاي حمل و نقل، هتلها با شركتارتباط و همكاري آژانس
  ها، مراكز خريد و...مسافرخانه

4/4  09/0  396/0  2  

ها در توسعه پايدار عرضه انواع واحدهاي اقامتي از سوي آژانس
  گردشگري شهري

2/4  08/0  336/0  4  

  6  308/0  07/0  4/4  ها در توسعه پايدار گردشگري شهرينقش و تأثير آژانس
گيري از راهنمايان تور و نقش آن در جهت توسعه پايدار بهره

  گردشگري شهري
4/4  08/0  352/0  3  
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  10  252/0  07/0  6/3  رسيدگي به شكايات و جبران خسارت در صورت لغو تور
  8  266/0  07/0  8/3  هاها از فناوري و ابزارهاي برقراري ارتباط و هماهنگياستفاده آژانس

  9  264/0  06/0  4/4  تقويت و بهبود كيفيت ارائه خدمات
هاي ديگر در جهت كيفيت خدمات، تسهيالت ها با آژانسرقابت آژانس

  هاو كاهش قيمت
2/4  08/0  336/0  4  

  7  294/0  07/0  2/4  هاهاي آموزشي براي راهنمايان تور و تورگردانبرگزاري دوره
  2  396/0  09/0  4/4  سازمان ميراث فرهنگيها با همكاري و هماهنگي آژانس

  8  266/0  07/0  8/3  تشويق گردشگران در جهت توسعه پايدار گردشگري شهري
ها و صفحات مجازي در توسعه پايدار گردشگري استفاده از وب سايت

  شهري
4/4  08/0  352/0  3  

  11  204/0  06/0  4/3  هاي تشويقي در توسعه پايدار گردشگري شهريارائه برنامه
  12  15/0  05/0  3  ارائه بيمه رايگان

  1  432/0  09/0  8/4  گذاري دولتي در توسعه پايدار گردشگري شهريبرخورداري از سرمايه
  *  92/4  *  08/4  كل

دها
هدي

ت
  

T
 

  3  24/0  08/0  3  ها در توسعه پايدار گردشگري شهريتأثير توزيع فضايي آژانس
  5  18/0  06/0  3  فعاليتهاي فاقد مجوز وجود آژانس

ها به اجراي تورها در توسعه پايدار گردشگري عدم آشنايي كافي آژانس
  شهري

25/3  05/0  162/0  6  

ر ارائه دعدم آشنايي و استفاده نكردن از فناوري و سيستم فروش آنالين 
  خدمات

2/3  06/0  192/0  4  

ها و آژانسها در ارائه خدمات تأثير نوسانات ارز در افزايش هزينه
  كاهش گردشگران

8/4  09/0  432/0  1  

هاي شهري مناطق عدم شناخت كافي به زندگي، رسوم و سنت
  گردشگري در توسعه پايدار گردشگري شهري

6/4  08/0  368/0  2  

  *  57/1  *  64/3  كل
  35/3  حاصل تفريق نقاط فرصت از تهديد  

1397، هاي تحقيقيافتهمنبع:   

 

ي تحقيقهايافته  

ضعف داخلي   12قوت داخلي در مقابل  14) 2و1مجموع عوامل مؤثر بر شمرده با توجه به (جدول شماره   از 

قوت و فرصت به   30تهديد خارجي قرار گرفتند بدين صورت كه مجموع   6فرصت خارجي در مقابل   16و 

توسعه   و گريگردش- هاي مسافرتيضعف و تهديد به عنوان محدوديت در رابطه با آژانس 18عنوان مزيت و 

مورد شناسايي قرار گرفتند. معيار سنجش پرسشنامه در طيف ليكرت از(خيلي كم)        پايدار گردشگري شهري   
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  09/0تا  01/0ها انجام و ضرايب تعيين شده از   اي پاسخ تا(خيلي زياد) در نظر گرفته شد. سپس ميانگين رتبه  

  ها شناخته شدند.  و اولويت به هر يك از سؤاالت داده شد و در ادامه وزن نهايي تعيين

ــدور بليط، رزرو آنالين      45/0ها در نقاط قوت با وزن نهايي     باالترين اولويت   مربوط به (ارائه خدمات و صـ

شگران) با وزن نهايي        ضايت گرد ستوران) و بعد (رعايت حقوق و جلب ر سافرخانه و ر و نيز  432/0هتل، م

شهري) با وزن نهايي    ستفاده از راهنماي تور  شد. مي 414/0 (ا ضعف  با ها به ترتيب با وزن در مقابل باالترين 

با              378/0 ــب  ناسـ نام قل) و (برخورد  ــهيالت، قيمت بليط، هتل و حمل و ن باال بودن نرخ خدمات و تسـ  )

است.(جدول   266/0ها) با وزن نهايي و ( تقسيم نا متعادل بودجه در آژانس  288/0گردشگران) با وزن نهايي  

  ).3شماره 

گذاري دولتي در توسعه پايدار گردشگري    ها باالترين اولويت مربوط به (برخورداري از سرمايه ر فرصت از نظ

ــهري) با وزن نهايي    ــازمان ميراث فرهنگي) و همينطور (    و (همكاري و هماهنگي آژانس   432/0شـ ها با سـ

كز خريد) با وزن نهايي  ها و مراها، مســـافرخانههاي حمل و نقل، هتلها با شـــركتارتباط و همكاري آژانس

سايت   و (بهره 396/0برابر  ستفاده از وب  سعه     گيري و نقش راهنمايان تور) و (ا صفحات مجازي در تو ها و 

  .است 352/0پايدار گردشگري شهري) با وزن نهايي برابر 

ه خدمات  ها در ارائشـــود: (تأثير نوســـانات ارز در افزايش هزينهتهديدها نيز به ترتيب شـــامل اين موارد مي

ــگران) با وزن نهايي آژانس ــنت  432/0ها و كاهش گردش ــوم و س ــناخت كافي به زندگي، رس هاي  و (عدم ش

شگري) با وزن نهايي    ضايي آژانس  368/0شهري مناطق گرد سعه پايدار   و نيز (تأثير نابرابري توزيع ف ها در تو

شهري) با وزن نهايي     شگري  ست   24/0گرد شماره  ا سبه كلي ميانگين رتبه  ).4(جدول  اي مجموع نقاط  محا

ضعف  و ميانگين رتبه 65/4و وزن نهايي  2/4قوت  ست. ميانگين    38/2و وزن نهايي  15/3اي مجموع نقاط  ا

ــترتبه  ــت و همينطور ميانگين رتبه   92/4و وزن نهايي آن   08/4ها برابر با   اي مجموع فرصـ اي مجموع  اسـ

  .است 57/1و وزن نهايي  64/3تهديدها 

ــبات بيانگر اين هاي مناســب نقاط قوت و فرصــت  زمينهظرفيت و باشــد كه در كل مي نكته نتيجه اين محاس

سافرتي   هايآژانس شگري  م سعه پايدار   برايو گرد شهر    تو شهري  شگري  ست    گرد شاه باال ا و نيازمند   كرمان

  .توجه جدي مسئوالن در اين رابطه است

  از: گانه ارائه شده عبارتندراهبردهاي  چهار
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 (راهبرد منتخب) SOراهبرد تهاجمي  •

  هاي بيروني است.هاي داخلي و استفاده بهينه از فرصتنگاه اين راهبرد تأكيد و حفظ قوت

هاي سهيم ارتباط با شركت از همكاري و ايجادو گردشگري  هاي مسافرتيآژانسو استفاده گيري بهره . 1
ارائه و براي اكز اسكان، مراكز خريد و...) (حمل و نقل، مر در امر توسعه پايدار گردشگري شهري

رزرو آنالين خدمات مربوطه براي سهولت گردشگران و رعايت حقوق آنان و بدست آوردن رضايت 
 ؛گردشگران

و آمار مربوط به گردشگران  با سازمان ميراث فرهنگي و ارائه گزارشات هاتأكيد بر همكاري آژانس . 2
ها در معرفي و استفاده از راهنمايان آنميان و تعامل  توسعه پايدار گردشگري شهري كمك به براي

 ؛معرفي و رونق گردشگري شهري در تور تور شهري و تأكيد بر نقش مؤثر راهنمايان

(اينترنتي) در معرفي و ارائه خدمات  ها و صفحات مجازياز وب سايت هاتأكيد به برخورداري آژانس . 3
ساختن ارتباط و تعامل ميان ارائه خدمات خود و جلب رضايت گردشگران و شناسايي مربوطه و متنوع 

 تشويق و عمومي كردن فرهنگ گردشگري. براينياز آنان و فرهنگ سازي 

 STراهبرد تنوع بخشي  •

  هاي داخلي و پرهيز از تهديدهاي بيروني است.تأكيد اين راهبرد بر حفظ و استفاده از قوت

از جمله رزرو آنالين(مراكز  هاكيفيت تر خدمات آژانستدوين راه كار و قوانيني در ارائه هر چه با  . 1
هاي خدمات و كاهش اقامتي، رستوران و ...) در جهت كاستن نقش نوسانات ارز و افزايش هزينه

 ؛يدار گردشگري شهريگردشگران خارجي احتمالي در توسعه پا

ر راهنمايان تور شهري و افزايش آگاهي و شناخت گردشگران به زندگي، تأكيد بر استفاده هر چه بيشت . 2
 هاي شهري در مناطق گردشگري؛رسوم و سنت

تأكيد بر رعايت حقوق و گرفتن جلب رضايت گردشگران در امر سفر و برخورداري يكسان مناطق  . 3
هاي ز نابرابرياند و نيز كاستن اهايي كه داراي تور گردشگري شهريسطح شهر از امكانات آژانس

 ها.توزيع فضايي آژانس

 WOراهبرد بازنگري  •

  هاي داخلي است.هاي بيروني و از بين بردن ضعفدر اين راهبرد تأكيد بر استفاده از فرصت

حمايت و سرمايه گذاري بخش دولتي در امر رونق گردشگري به وسيله جلوگيري از تقسيم نا متعادل  . 1
و كاهش  توسعه پايدار گردشگري شهري به منظورگردشگري –هاي مسافرتي بودجه ميان آژانس

 ؛توسعه پايدار گردشگري شهري نرخ خدمات و تسهيالت مربوطه در جهت
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با سازمان ميراث فرهنگي و ارائه گزارشات و آمار  گردشگري- هاي مسافرتيهمكاري و تعامل آژانس . 2
نمايان تور شهري و تأكيد بر نقش مربوط به گردشگري شهري به اين سازمان و استفاده از وجود راه

ها در رواج توسعه گردشگري شهري و نيز جلوگيري از اتفاقات ناخواسته از بازديد گردشگران مؤثر آن
 ها به عنوان افراد نا آشنا؛از مناطق گردشگري به وسيله راهنمايي و دادن اطالعات الزم به آن

ها، هاي حمل و نقل، هتل(شركت نق گردشگريبا ذينفعان در روها همكاري و ارتباط آژانس نحوه . 3
مراكز خريد و ...) جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به گردشگران و نيز و ارتقاء تعامل فرهنگ بومي 

 و مسئولين اجرايي از تعامل بهتر با گردشگران؛

(اينترنتي) جهت رونق و معرفي مناطق  ها و صفحات مجازيتأكيد بر استفاده از نقش وب سايت . 4
 گردشگري و ارائه خدمات آنالين به گردشگران.

 WTراهبرد تدافعي  •

  ها) است.(فايق آمدن بر محدوديت هاي داخلي و تهديدهاي بيرونيتأكيد اين راهبرد بر حذف ضعف

 يمت بليط، هتل، حمل و نقل و...) در(ق كاهش نرخ خدمات و تسهيالت برايهايي تدوين برنامه . 1
 هاي خدماتياينكه افزايش هزينه برايتورهاي شهري و ترويج انگيزه سفر و ايجاد راه كاري 

 برابر است با كاهش تعداد گردشگران؛ گردشگري

آموزش گردشگران و مردم بومي و بهره بردن از تعامل بهتر و برخورد دوستانه با يكديگر با افزايش  . 2
شهري مناطق گردشگري با ارائه بروشورها و  آگاهي و اطالعات گردشگر به زندگي و رسومات

 اطالعات راهنمايان تور؛

خدمات و و نقش آن در ارائه  هادلي بودجه ميان آژانسجلوگيري از نا متعا برايهايي تدوين برنامه . 3
هاي داراي تور و توجه بر تأثيري كه پراكندگي و توزيع فضايي تعداد آژانس معرفي گردشگري شهري

شهري در سطح شهر دارند و تالش براي به تعادل رساندن اين توزيع فضايي و دسترسي برابر 
  .در امر توسعه گردشگري شهري گردشگران متقاضي به آن

وامل داخلي) قاط قوت از كل نقاط ضعف(عحاصل تفاضل كل ن )4و  3محاسبه وزن نهايي(جدول  با توجه به

بدست آمد   35/3هاي گردشگري يعني نقاط فرصت از تهديد آژانس )عوامل خارجيو همچنين تفاضل(  27/2

ــتفاده    SOتوان از راهبردهاي تهاجمي   گيرد كه مي اي قرار ميدر ناحيه   SWOTكه اين اعداد در نمودار    اسـ

  ).1نمود(نمودار 
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  (منبع: پژوهش محققان)تعيين راهبرد نهايي -1نمودار 

  

  
   گيريبحث و نتيجه

عمدتاً نقش يك واســطه و يك اتصــال دهنده بين گردشــگران، محيط و  و گردشــگري هاي مســافرتيآژانس

ــگري   ــكان،     خدمات گردشـ حمل و نقل، بازار و ...) را دارند. عالوه بر اينكه خود      (رزرو يا خريد بليط، اسـ

(شــهري) نحوه گذران  ها در گردشــگريگردشــگري فعاليتي اقتصــادي و اجتماعي اســت. جايگاه اين آژانس

شهري   صاد  ست. بنابراين    فراغت مردم در ايام تعطيالت و كمك دهنده به رونق اقت شگر ا از طريق جذب گرد
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تســهيل دهنده برقراري ارتباط ميان گردشــگران و ارائه خدمات و  گردشــگري- يهاي مســافرتفعاليت آژانس

  اطالعات مربوط به گردشگري است.

هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي بسيار براي   مستعد بودن اماكن ديدني، جاذبه  علي رغمكرمانشاه  و شهر   استان 

شاه گردي، از ظر  و(شهري)   گردشگري به ويژه در حوزه گردشگري   سافرتي اندك آژانس فيتكرمان و  هاي م

شگري  شهري مي    گرد شگري  ست كنند كه اقدام به برگزاري تورهاي گرد صورتي كه تورهاي   برخوردار ا . در 

شناخت و تبليغ آ شهري و شمار اين آژانس   ن بين مردم و گردشگران داخل شهر و گردشگران خارج از    ها و 

دهي و توســعه ش يابد؛ زمينه مناســبي براي خدماتافزاي شــوندبراي بازديد و گردش وارد شــهر مي كه شــهر

  .كند(فرصت شغلي و كارآفريني)  فراهم مي صادگردشگري شهري و همچنين رونق اقت

شان مي يافته سافرتي انسدهند كه آژهاي اين تحقيق ن شگري - هاي م شگران    گرد ظرفيت بااليي در جلب گرد

س  شهر    عداخلي و خارجي و تو شگري در  شاه دارند. لذا  مكره گرد سعه عملكرد اين آژانس ان ها  تمركز بر تو

دهد كه عوامل داخلي ها نشان مي نتايج حاصل از داده  كرمانشاه شود.   واند منجر به توسعه گردشگري شهر   تمي

(ارائه خدمات و صدور بليط، رزرو آنالين: هتل، مسافرخانه و رستوران و     باالترين اولويت در ها)يعني (قوت

ها) در (باال بودن نرخ خدمات و تســهيالت: قيمت بليط،  و باالترين اولويت (ضــعف  45/0وزن نهايي  ...) با

ــت و همينطور در عوامل خارجي   378/0هتل، حمل و نقل و ...) با وزن نهايي        ها) باالترين اولويت     (فرصـ

ــرمايه ــهري) با وزن  مربوط به (برخورداري از س ــگري ش ــعه گردش  و در 432/0نهايي گذاري دولتي در توس

ها و كاهش گردشــگران) با  ها در ارائه خدمات آژانس(تهديدها) عامل (تأثير نوســانات ارز در افزايش هزينه 

سبت به ضعف    است  432/0وزن نهايي  . بنابراين با توجه به اين نتايج، باال بودن وزن عوامل قوت و فرصت ن

  دهد.را نشان مي گردشگري شهري ت توسعه پايدارو تهديد وجود راهبردهاي مؤثر در جه

ــتفاده بهينه از آن  ــاندن نقاط قوت و فرصــت و اس ها و در مقابل حذف و يا به در واقع حفظ و به حداكثر رس

ضعف    ساندن  سافرتي ها و تهديدها در رابطه با جايگاه آژانسحداقل ر شگري - هاي م سعه پايدار    در گرد تو

  زير ارائه مي شوند: كلي پايان پيشنهادات كرمانشاه مدنظر است. در گردشگري شهري شهر

شكالت آژانس -1 سافرتي يكي از م شگري  هاي م ست كه كاركرد     خدماتهاي باالبودن هزينه و گرد ساني ا ر

ستقبال گردشگران را تحت   آژانس ها و كه با اعطاي وام ضرورت دارد  از اين رو دهد.ثير خود قرار ميتأها و ا

  ها كاهش يابند؛هاي دولتي و استاني اين هزينهتسهيالت و همچنين حمايت
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اســت كه از آن جمله افزايش   هاي گردشــگري شــدهرزي ســبب مشــكالت زيادي براي آژانسنوســانات ا-2

ست     ههزينه سيا ست. در اين رابطه اعطاي  شويقي و كاهش ماليات آژان ا ا شي از اين  تواند ها ميسهاي ت بخ

  ها را در بر بگيرد و موجب رونق گردشگري شود؛افزايش هزينه

ــافر ال جامع تهيه بليط و معرفي آژانس  تهيه يك پورت   -3 ــگري يتهاي مسـ ــعه    و گردشـ نقش مهمي در توسـ

 دارد. شهري گردشگري

  نابعم

تحليل نقش دفاتر خدمات  .)1390ابوالحسني، فرحناز، وارثي، حميدرضا و دارابي، مژگان( •
فصلنامه فضاي ، ها در شهر اصفهان با استفاده از شاخص توسعه گردشگريمسافرتي و رستوران

 .83-100صص  ،1شماره  ،سال اول ،گردشگري

بررسي نقش دفاتر خدمات گردشگري در جذب گردشگران و توسعه  .)1391اشرفي، ابراهيم( •
 ،1-13صص  .اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، صنعت گردشگري

 .html291_01CTEI-01CTEI-a.com/Paperhttps://www.civilic.دسترسي در 
  .)1397مهر (: تاريخ دسترسي

 .انتشارات صفار ،مديريت توسعه .)1389الواني، مهدي، كياكجوري، كريم و رودگرنژاد، فروغ( •
 چاپ اول.

بررسي عوامل مؤثر در موفقيت دفاتر خدمات  .)1396اميرفخريان، مصطفي و معيني، عليرضا( •
مجله آمايش جغرافيايي  ،مسافرتي و گردشگري در زمينه برگزاري تورهاي داخلي در شهر مشهد

 .207-220صص  ،25شماره  ،سال هفتم ،فضا

اثرات گردشگري محلي در  .)1395برزگر، صادق، رضايي، طيبه و جان بابانژاد، محمدحسين( •
شماره  ،1دوره  ،ميراث و گردشگري ،توسعه پايدار روستايي(نمونه مطالعاتي: روستاي فارسيان)

 .165-187صص  ،3

هاي خدمات مسافرتي در توسعه بررسي نقش آژانس .)1393پورفيكوئي، علي و موسوي، نرجس( •
دسترسي  .اقتصاد و مديريت مالي كنفرانس بين المللي حسابداري،،توريسم شهرستان بندر انزلي

 ،html326_01AEFMC-01AEFMC-https://www.civilica.com/Paper.در 
 ).1397مهر (: دسترسيتاريخ 

برنامه ريزي توسعه گردشگري در كشورهاي در حال  .)1397تلفر، ديويد و شارپلي، ريچارد( •
انتشارت  ،نيلوفر عباسپور و مسلم شجاعي، زهرا نكويي ،ترجمه حميد ضرغام بروجني، توسعه
 چاپ سوم. ،مهكامه
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بررسي نقش گسترش گردشگري شهري بر توسعه  .)1394حاتمي نژاد، حسين و شريفي، امير( •
 .61-74صص  ،1شماره  ،2دوره  ،گردشگري شهري ،پايدار شهري، نمونه موردي: شهر سنندج

 هايآژانس نقش ارزيابي .)1395حسين زاده، اكرم، حسن آبادي، داوود و استعالجي، عليرضا( •
ريزي فصلنامه جغرافيا برنامه ،)اصفهان شهر: موردي مطالعه( گردشگري توسعه در توريستي

 .185-197صص  ،1، شماره 22، دوره ايمنطقه

بررسي تأثيرگذاري توسعه  .)1389فرهاد، احمدي، پرويز و خدادادحسيني، حميد(حسيني،  •
گردشگري قومي بر موضوعات اجتماعي و فرهنگي جامعه، مورد پژوهي: روستاهاي هدف 

 .163-180صص  ،26شماره ، مديريت شهري ، گردشگري استان كرمانشاه

 چاپ ششم. تشارات سمت،، انريزي صنعت گردشگريمباني برنامه .)1396حيدري، رحيم( •

پايدار، انتشارات  دشگريبا رويكرد گر ،توسعه گردشگري روستايي .)1387رضواني، محمدرضا( •
  چاپ دوم. دانشگاه تهران،

 ،3152شماره  )، گردشگري،1397ترجمه مهدي نيكوئي، (مهر  .)1392اقتصاد( دنياي روزنامه •
 .2914722magiran.com/nدسترسي در 

هاي كيفيت خدمات در عوامل مؤثر بر شاخص .)1389فروزان، ناديا( شريعتي، اميرحسين و •
، 14، شماره فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري ،هاي گردشگري جنوب شهر اصفهانآزانس
 .153-176صص 

ضرورت مهندسي فرهنگي در فرايند توسعه روستايي، مطالعه موردي: استان  .)1397عزمي، آئيژ( •
 .167-185صص  ،1، شماره 1، دوره روابط انساني مجله جغرافيا و، كرمانشاه

 چاپ هفتم. ، انتشارات سمت،مديريت گردشگري .)1392كاظمي، مهدي( •

هاي مسافرتي بر توسعه گردشگري در شهر ررسي فعاليت آژانسب .)1393محمدپور، تيمور( •
 و معماري ريزي،برنامه و جغرافيا علوم در پايدار توسعه الكترونيكي ملي اولين كنفرانس ،شيراز

01GPACONF-https://www.civilica.com/Paper-دسترسي در  شهرسازي،

.html231_01GPACONF. ) 1397: مهر دسترسيتاريخ.( 

تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري استان كردستان با  .)1389موحد، علي و كهزادي، ساالر( •
-102صص  ، سال اول، شماره دوم،ريزي شهريمجله پژوهش و برنامه ،SWOTاستفاده از مدل 

85. 

برنامه  .)1396وفايي، ابوذر، موسوي، رضا، ميرلوحي، الهام، رمضاني، نبي اهللا و ميرلوحي، مينا( •
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