
 

 

  گردشگري بحران مدیریت هايمؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین
  )1یزد شهر گردشگري فضاهاي موردي: (مطالعه

 4آباديزنگی علی ،3تقوایی مسعود ،2مؤیدفر سعیده

  24 تا 1 صفحه از

  چکیده
 هر در استنگرفتهصورت یکسان صورتبه مناطق بین در مختلف هايمکان و هازمان در توسعه کهازآنجایی
 موقعیت ايویژه مناطق مختلف هايشاخص زمینه در و زیادبوده کشورها در ايمنطقه هاينابرابري مقیاسی

 در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، قتصادي،ا هاينابرابري مطالعه ن،بنابرای دارند. مناطق سایر بهنسبت ممتازتري
 ايپایه و ضروري کارهاي از یکی کشور یک در تقسیمات با جغرافیایی مناطق نیز و اقوام قشرها، ها،گروه میان
 حساس مناطق در ژهویبه داریپا تیامن تحقق و اقتصادي رشد تأمین ورمنظبه اصالحات و ریزيبرنامه براي
 از غربیجانیآذربا استان يمرز هايشهرستان بین هانابرابري و هاتفاوت یبررس حاضر پژوهش هدف است.
 و يکالبد و یآموزش ،اجتماعی اقتصادي، هايشاخص شامل که شاخص63 از برخورداري سطح و وضعیت نظر
 و يکاربرد پژوهش نوع .باشدمیادشدهی يها- شاخص از يبرخوردار زانمی نظر از هاشهرستان نیا بنديرتبه

 از که س،یتاپس و الکتر هايروش از زین اطالعات لتحلیوهیتجز يبرا است. ايسهیمقا - یلیتحل زین آن وشر
 هابررسی از آمده دست به جنتای بهباتوجه است.شدهاستفاده باشند،یم ارهیچندمع يرگیمیتصم هايروش

 و استنشدهعتوزی متعادل صورتبه استان نیا هايشهرستان انیم در توسعه هايشاخص که شدمشخص
 هاشاخص نیا از يبرخودار لحاظ از سوم تا اول گاهیجا در بترتیبه هیاروم و سردشت رانشهر،یپ هايشهرستان

 نابرخوردار تیوضع يدارا چالدران و هیاشنو ماکو، هايشهرستان درمقابل، .باشندیم فرابرخودار تیوضع داراي
 لحاظ از سیتاپس روش جنتای بهباتوجه ن،یهمچن .باشندیم ردمطالعهمو هايشاخص از يبرخوردار لحاظ از

 هايشاخص زین و هیاشنو یاجتماع هايشاخص سردشت، شهرستان یآموزش هايشاخص از يبرخوردار
 پژوهش نای در هاشهرستان بنديرتبه اند.قرارگرفته نخست گاهیجا در هیاروم شهرستان يکالبد و ياقتصاد

 .مؤثرباشد استان نیا در داریپا تیامن و توسعه سطوح دهیسامان و موجود وضع سازينهیبه در تواندیم

 .زدی شهر ،يشهر يفضاها ،يگردشگر بحران تیریمد ت،یامن :ها واژه کلید
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  مقدمه
 زندگی در جدید ايپدیده عنوانبه گردشگري و سیروسیاحت مقوله به جدي توجه لزوم

 افزایش دنیا در روزروزبه آن اهمیت و شودمیاحساس بسیار یکموبیست قرن ماشینی
 که کند می جلوه ترمهم زمانی گردشگري مقوله بهتوجه .(Butler,2002:256)یابدمی

 نفر میلیون940 به 2010 سال در جهان در گردشگران شمار موجود آمارهاي براساس
 درصد39/3 حدود 1995 سال به نسبت که )UNWTO,2011:11است(رسیده

 و طبیعی بالیاي بحران از ناشی شوك و متعدد تغییرات وجود با رشد این و رشدداشته
  ).UNWTO,2011:5است(بوده جهان سراسر در اقتصادي هايبحران

 جادیا را یستمیس که است ییرفتارها و هادهیا از يامجموعه گردشگري
 کی از يانمونه عنوانبه تواندیم يگردشگر .)Leiper,1979,1990,1995(است کرده

 عناصر يحاو نهادینه طوربه گردشگري چراکه شوددرنظرگرفته واقعی يمعنا به ستمیس
 صیتشخقابل رابط کی توسط حداقل عناصر این و باشدمی ايپیوستههمبه متعدد
 و بازار کی يجابه لیتحلوهیتجز ستمیس کی عنوانبه دیبا يگردشگر لذا، .اندشدهمتصل

  شود.مطرح صنعت ای
 ساختار نسبتبه اما نیست شهر فضایی ساختار ازجداي گردشگري فضایی ساختار

 فرایندهاي محصول گردشکري فضایی ساختار است. محدودتر و ترکوچک شهر فضایی
 سازمان طبیعی و اقتصادي اجتماعی، فرایندهاي وسیلهبه فضا درآن که است فضایی

 قومی، و اجتماعی گردشگري مانند گردشگري مختلف اشکال فوق فرایندهاي یابد.می
  آورد.وجودمیبه نیز را و... علمی فرهنگی، اقتصادي،

 را ايوابسته جمعیت شهر از ايزیرمجموعه عنوانبه شهري گردشگري فضاهاي
 هستند.پذیرآسیب بسیار طبیعی و انسانی هايبحران دربرابر که دارند خود دنبال به

 مدیریت و گردشگري و فراغتاوقات گذران فضاهاي تسهیالت و خدمات براي ریزي برنامه
 میزان توزیع بهتوجه دارد.سزاییبه تأثیر آنها اثربخشی میزان در بحران مواقع در ویژهبه آنها

 راهکارهاي از یکی شهري گردشگري فضاهاي در طبیعی و انسانی خطرات و پذیريآسیب
 و نماید(تقواییکمک گردشگران بهینه امنیت تأمین به تواندمی که است بسیارمهمی

 نسبت که هستند معادله یک پارامترهاي گردشگري و امنیت چراکه )126 :1391 جوزي،



  
  
  
  
  

 

 3  ...گردشگري بحران مدیریت هاي مؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین

 وجود گردشگري توسعه مهم عوامل از یکی طورکههمان درواقع، دارند. باهم مستقیم
گفتن از سخن و نخواهدگرفتشکل سفري برقرارنباشد امنیت تا اصوالً است؛ امنیت

  ).3 :1391 یغفوري، و فرخواهدبود(لطفیبیهوده گردشگري
 دلیل این به و بوده خام خشت معماري و فرهنگی تاریخی، آثار داراي یزد شهر
 هتوسع و رونق که عواملی ترین مهم از یکی دارد. گردشگر جذب در ايویژه جایگاه

 فضاهاي بودنمطلوب و گردشگران امنیت ؛است آن گرو در یزد شهر گردشگري
 قرارگرفته تاریخی بافت در شهر این گردشگري فضاهاي عمده ازآنجاکه است. گردشگري

 ونقلحمل شبکه با ناسازگاري و مصالح کم مقاومت و آنها باالي پذیريآسیب بهباتوجه و
 وقوع احتمال و بافق -دهشیر گسل پهنه در یزد شهر قرارگیري دیگر طرف از و شهري
 سازد.می ترضروري را فضاها این در بحران مدیریت فراوان اهمیت طبیعی، هايبحران
 بافت این در موجود گردشگري فضاهاي نابودي برعالوه آنها به توجهعدم که استواضح

 براي امنیت احساسعدم باعث و داردهمراهبه را فراوانی مالی و جانی خسارات
   گردد.می گردشگران

  پژوهش ادبیات
 سابقه (با قدیمی دغدغه و موضع یک بحران، به گردشگري صنعت آمادگی و پاسخ

 یا آکادمیک متون سريیک به و باشدمی گردشگري حوزه دانشمندان براي طوالنی)
؛ Carlsen & Liburd,2007 ؛Beeton,2001,2002(است شده منجر دانشگاهی

Glaesser,2006؛Hall, Duval &Timothy,2004 ؛Laws & Prideaux,2006 ؛Laws, 

Prideaux & Chon,2007  ؛ansfeld & Pizam, 2006  ؛Ritchie, 2004, 2008, 2009( 
 و بحران مدیریت هايپیچیدگی و مسائل زمینه در ايویژه باتوجه مطالعات این که

 مطالعاتی همچنین .(Anderson, 2006 ;Pforr&Hosie,2007)بودندهمراه ریسک
 ،(Lean & Smyth, 2009 ; Prideaux, Laws & Faulkner, 2003) بینیپیش درزمینه
 de) هانشانه ،(Dwyer, Forsyth, Spurr ,& VanHo, 2006) تأثیرگذاري میزان تخمین

Sausmarez, 2007)، عمومیروابط (Stanbury, Pryer & Roberts,2005)، 
 در (Hall et al., 2004) امنیت و (Scott, Laws & Prideaux,2007)احیاء هاي استراتژي

   گردید.انجام گردشگري



  
  
  
  

          

 

 )1393 پاییزپژوهشنامه جغرافیاي انتظامی (سال دوم، شماره هفتم،  4

 صنعت در مدیریتی ابزار یک عنوانبه بحران مدیریت طرح از استفاده بحث
 بارتون قبل سال10 حدود شد.مطرح 1994سال در 1بارتون توسط باراولین نوازي مهمان
 کمک براي مناسب طرح یک ایجاد زمینه در و کردبیان را هابحران بندياولویت اهمیت

 بازار سهم مالی، شرایط ها،سازمان اعتبار به آسیب کنترل و پاسخ در هاهتل مدیریت به
  نمود.بحث براند ارزش و

 مدیریت ریزيبرنامه با باید گردشگري مقاصد معتقدندکه )1999همکاران( و 2سانمز
 تصویري بازسازي و حفاظتی صورتبه بازاریابی استراتژي و پایدار توسعه جهت در بحران

 بازاریابی به کمک جهت در بالقوه گردشگران مجدد اطمینان براي هاجاذبه ایمنی از
  باشند. هماهنگ گردشگري اقتصاد

 و کردندمطالعه 1993سال از را تروریستی حمالت )1998( 3گریف و سانمز
 وجودداشت تروریسم خطر که جاهایی در را المللیبین گردشگري تصمیمات

 خارجی، سفر به گرایش مانند عواملی که کرداثبات مطالعات نتایج قراردادند.موردبررسی
 را المللیبین هايتصمیم طورمستقیمبه درآمد سطح و خطر احساس و درك سطح
  دادند.تأثیرقرارمیتحت

 نیاز و نمودطرح را گردشگري حوادث جامع مدیریت از چارچوبی )2001( 4فاکنر
 در الزم شرط سه و نمودپشتیبانی را حوادث زمینه در احتمالی هايطرح براي

  نمود.تعریف تعهد و مشاوره هماهنگی، صورتبه را گردشگري بحران مدیریت ریزي برنامه
 با گردشگري بحران مدیریت درزمینه شدهانجام مطالعات بیشتر اخیر، هايسال در

 پاسخ در را هاهتل وضعیت )2001همکاران( و 5استافورد اند.بودهمرتبط خاص حوادث
 هرگونه کهاین و کردندبررسی دي.سیواشنگتن در سپتامبر11 تروریستی حمالت به

 موقعیت مدیریت براي گردشگري مسئوالن دیگر کمک با محلی گردشگري صنعت
  شوند.واردعمل باید بازیابی هاياستراتژي توسعه و نشدهبینیپیش

                                                                                                              
1- barton.  
2- Sonmez.  
3- Sonmez & graefe. 
4- Faulkner. 
5- Stafford. 



  
  
  
  
  

 

 5  ...گردشگري بحران مدیریت هاي مؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین

 در سارس مانند کوچک کشورهاي بر هابحران عمده تأثیر درباره )2003( 1بیرمن
 آفریقاي در وجنایتجرم ترکیه، در زلزله مصر، در تروریستی کشتارهاي انگلستان،

  داشت. جامع مروري و... جنوبی
 سیاسی، ناپایداري جنگ، همچون توریسم زمینه در فاکتورها ریسک برخی

 و خاص عوامل صورتبه طبیعی هايفاجعه و تروریسم جرم، سالمت، هاي نگرانی
 زمینه این در )2004هال( شوند.ظاهرمی گردشگري مقاصد انتخاب در قدرتمند

 توسط عمیقی صورتبه گردشگري مقاصد آن تبعبه و گردشگر رفتار که معتقداست
 عامل امنیت اگر گیرد.تأثیرقرارمیتحت خطر و امنیت ایمنی، مدیریت و امنیت از ادراك
 متون در هابحران مطالعات از بسیاري که انتظارداشت توانمی آنگاه باشد بحران مقابل

   هستند. امنیت با رابطه در دانشگاهی و پژوهشی
 توسعه استراتژي تدوین در اصل ترینزیربنایی و ترینمهم عنوانبه امنیت امروزه
 با ارتباط در زیادي مطالعات اخیر هايسال در آید.شمارمیبه جهان در گردشگري

 ،2کوهن مانند پژوهشگرانی است.گرفتهصورت گردشگري صنعت بر آن اثر و امنیت
 گردشگري در عرضه اصلی عامل عنوانبه را امنیت ... و 5کریپندورف ،4کاسپار ،3جفري

 تعداد داند.می گردشگر جذب در بنیادي عامل عنوانبه را امنیت میچالکو دانند.می
 و خطرها بروز دلیلبه گردشگران تعداد کاهش ازنشان نیز مطالعات این از زیادي

 حوادث جدي تأثیر احتمال درباره بسیاري پژوهشگران است.بوده امنیتی تهدیدهاي
 زلزله، مانند طبیعی بالیاي اند.هشدارداده گردشگري صنعت به انسانی عامل یا طبیعی

 و جرم قیام، تروریسم، شورش، سیاسی، آشوب مانند انسانی مخاطرات همچنین و سیل
 جمعی هايرسانه در کههنگامی ویژهبه گذاردمی منفی تأثیر مشتریان رفتار بر جنگ

                                                                                                              
1- Beirman. 
2- Cohen. 
3- Jaafari. 
4- Kaspar. 
5- Krippendorf. 
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 ،1992 ،3شن و گارتنر ،2،1991یودر و میلو ،1998 ،1شوند(هورلیتصویرکشیده به
  ).1996 ،4آرمسترانگ و الحمود

 بر المللی بین و داخلی ازاعم ایمنی بر ثیرأت هرگونه که شدمتوجه 5وانگ یوشانگ
 کمتر گردشگري تقاضاي بر مالی بحران ثیرأت .گذاردمیثیرمنفیأت گردشگري تقاضاي

 براي تقاضا حفظ براي کلیدي گردشگران سالمت و ایمنی از اطمینان است.توجهقابل
  ).YuShanWang,2009: 80(است درون به المللیبین گردشگري
 ایمنی، از درك به قوي اعتماد و گردشگري صنعت حساسیت« که معتقداست گارتنر

 مقامات میان در موضعی صورتبه را نگرانهآینده و مؤثر بحران مدیریت ،»ثبات و امنیت
  .(Gurtner, 2005: 197)استایجادکرده مربوطه سهامداران و

  نظري مبانی

 سالیانه متوسط رشد داراي المللیبین گردشگري ورود 2005 و 1950 هايسال بین
 شددچارافت تدریجی صورتبه رشد کل متوسط میزان هرچندکه بود درصد5/6
 بین و درصد6/4 ،2000 و 1990 هايسال بین ساالنه رشد متوسط کهاي گونه به

 در رشد راتــتغیی میزان نـگرفت درنظر با بود. دـدرص3/3 ،2005 و 2000 ايـه سال
 کمتر یا دــدرص2 اندازه هــب فقط یــالمللنــبی گردشگري ارقام که ايدوره هر
 شود یـــم فـتوصی صنعت این براي رانـــبح وانــــعنبه دوره آن د؛ـــیاب زایشــــاف

 (Papatheodorou, Rossello ,́&Xiao,2010;UNWTO,2006a;World Tourism Organization, 1988).  
 سرعتبه که منجرشده بحرانی به ارتباطات شدنالمللیبین و وکارکسب شدنجهانی

 بسیارمستعد که است صنعتی جهانگردي .است توجهقابل شهرت به یابیدست حال در
 پدیده گردشگري در بحران کردنمطرح همچنین، است. منفی رویدادهاي بهابتال

 زیاد،احتمالبه است.تغییرکرده تهدیدات زمینه در ما درك تنها شاید نیست. جدیدي
 عنوانبه که کردتوصیف بحران شدت و تعداد در افزایش از ما احساس به توانمی را این

                                                                                                              
1- Hurley. 
2- Milo & Yoder. 
3- Gartner & Shen 
4- Alhemoud & Armstrong. 
5- YuShan Wang. 
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 تجاري مزایاي گردشگري رسد.نظرمیبه کوتاه مداوم طوربه فجایع وقوع بین عمر نیمه
 اقتصادي هايفعالیت همچنین و آوردمیارمغانبه هاشرکت براي را توجهیقابل

 گذشته سال50 در المللیبین گردشگري عظیم رشد کند.تولیدمی را ايگسترده
 و ارتباط منجربه ونقلحمل در فناوري هايپیشرفت از اينتیجه عنوانبه تاحدودي
 بسیاري در صنعت این رو،ازاین است.شده گردشگري سیستم در تربسیارقوي پیچیدگی

 حال در گردشگري .است اقتصادي و اجتماعی توسعه در مهم عاملی جهان مناطق از
 المللیبین گردشگر میلیارد یک ازبیش با بزرگ تجاري اتحادیه یک حاضر
 را تريقوي بسیار منفی تأثیر زیاد احتمال به بحران نتیجه، در ).UNWTO,2006است(

 تأثیرقرارخواهدداد.تحت را جمعیت از تريبسیاربزرگ بخش و دارد گذشته با مقایسه در
 و حساسیت که نیست تعجب جاي گردشگري هنگفت اقتصادي هايارزش بهباتوجه
 تقاضاي و نیاز بنابراین، است.پدیدآمده بخش این در بحران مدیریت براي زیادي نگرانی
 صنعت در بحران با مقابله براي چگونه کهاین استراتژي و راهنمایی براي آشکار

 یا و )زا(درون یداخل هايبحران درنتیجه، .وجوددارد کنیماقدام گردشگري
 به اغلب گردشگري در توجهیقابل اتثیرأت تواندمی گردشگري بخش زا)(برونیخارج
  Sonnenberg & Wöhler,2004( باشدداشته مجریان و مدیران کنترل از خارج ظاهر

Brookfield,1999;.(  
 »گردشگري بحران« و »گردشگري ریسک« اصطالحات بین که استمهم مسأله این

 تجربه براساس را بالقوه خطر استممکن گردشگري سازمان یک شویم.تمایزقائل
 باشدشدهشناخته گردشگري ریسک که زمانی شود.آماده آن مقابله براي و دهدتشخیص

 شود.میحداقل نیز آن منفی تأثیر و یابدمیکاهش نامطلوب رویداد هر اتفاق شانس
 لذا، دیگر. موارد تا کنیممیصحبت ریسک مدیریت درمورد موارد بیشتر در ما بنابراین،
 برخالف استممکن ریسک یک اما است پیشگوییقابل و موردانتظار خطر یا ریسک
 در افتد.اتفاق و بگیرد خود به خارجی صورت آن وقوع از بازداشتن براي هاتالش بهترین

 گردشگران اعتماد و هاورودي و شودمیتبدیل بحران به خطر یا ریسک شرایط این
 براي باید حال این در بحران مدیریت تأثیرقرارگیرد.تحت تواندمی منفی صورت به

 خطر نوع هر براي بتوانیم ما اگر نظري لحاظ از شود.فعال خاص هايبحران شناسایی
 مدیریت رسد.میحداقلبه بحران به ریسک تبدیل شانس شویمآماده بهتر شدهشناسایی
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 وقوع از بعد هايفعالیت به بحران مدیریت و بحران وقوع از قبل ریزيبرنامه به ریسک
-به پژوهش ادبیات از بسیاري در بحران مدیریت و ریسک مدیریت اما دارداشاره بحران
 از جلوگیري ریسک مدیریت نهایی موفقیت درمجموع، شوند.میاستفاده یکدیگر جاي

  ).Buhalis, 2012& Costa (است بحران مدیریت به آن تبدیل
-گرفتهکمک بحران براي معادل هايواژه از پژوهش ادبیات در موارد از بسیاري در

 نقطه یا مشکل منفی، حادثه فاجعه، لــشام تربرجسته ايــهنمونه هــک شودیـم
 این کردنلحاظ با که باشدمی امنیت و ایمنی پذیري،آسیب ومرج،هرج خطر، عطف،

 آسانی کار ردشگريــگ رانــبح از مناسبی تعریف که نیست تعجب مایه وعــتن
 که بحران و فاجعه بین موجود هايتفاوت بهباتوجه ).Pforr & Hosie,2008:251(نباشد

 تواندمی گردشگري بحران از کلی تعریف درمجموع، استآمده )1شماره( جدول در
 گردد:ارایه زیر صورت به

 بامرتبط وکارکسب انجام و تهدیدکند را طبیعی عملکرد تواندمی که يرخداد هر«
 مقصد کلی اعتبار آسیب همچنین، .شودمینامیده بحران نمایدمختل را گردشگري
 بازدیدکنندگان درك منفی تأثیر بهباتوجه آسایش و جذابیت ایمنی، لحاظ از گردشگري

 تداوم قطع و گردشگري اقتصاد و محلی سفر در رکود عامل خودنوبهبه و مقصد آن از
 و گردشگران ورودي کاهش با گردشگري صنعت و محلی سفر براي وکارکسب عملیات

  ».شودتواندتعریفمی گردشگري بحران عنوانبه آنان بهمربوط هايهزینه
  تعاریفی از بحران و فاجعه در راستاي ارایه بحران گردشگري): 1جدول(

  منبع  تعاریف  

بحران
  

است که مسئله این وضعیت این  اصلیکه در آن علت  يرویداد
هاي وارده ازطریق مشکالت ازقبیل ساختارهاي مدیریت نادرست  خسارت

  افتد.میو اعمال یا عدم انطباق با تغییرات اتفاق
(Faulkner, 2001)  

هاي مدیریتی هستند که اند و نتیجه شکستپذیر اما غیرمنتظرهها امکانبحران
  (Prideaux et al., 2003)  شود.میانسان  فعالیتتوسط جریان حوادث در  هآیند هدوربه مربوط

 بودن(نهاد) را تهدیدباال که زنده ي با تأثیر رویداداز احتمال کم یک 
 اعتقاد به این کهوسیله و با ابهام در علت، اثر و ابزار حل و نیز به کند می

  .است یعگیري سرتصمیم بر مبناي
(Pearson & Clair, 1998)  

باشند و سیستم هاي مخرب مؤثر در یک سازمان میها موقعیتبحران
ی و مانزهاي گیريتصمیمعنوان یک کل اغلب نیاز فوري، شده بهداده

(Pauchant&Douville, 
1993)  
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  منبع  تعاریف  
و  دیدهسیستم آسیب هربازسازي طور بالقوه منجربه ی که بههایفعالیت

  شود را دربردارد.می شده توسط اعضاي سیستممفروضات اساسی ساخته
) با عطف و یا یک فرصتهدر مقابل یک نقطیک حالت مضر و مخرب (

است؛ حادبوده و ) که اتفاقی در مقابل یک تهدید یا یک مشکلاندازه باال (
  باشد.موقع میخواستار پاسخ به

(Reilly, 1993) 

  (Preble, 1997)  است.شدهگذاريسازمانی که بر فاجعه پایه
ها) درمورد عملی که با مداخالت(سازمان هرگونه اقدام یا شکست

ماندن و بقا زنده، قبول از اهدافدستیابی قابل، انجامدرحالعملکردهاي 
وسیله اکثریت شده بهآور دركدارد یا یک تأثیر شخصی زیاندرپی خود را

  کارکنان، مشتریان و یا بقیه افراد.

Selbst(1978) discussed in 
(Faulkner, 2001)  

-اي که آسایش مسافران را در مقصد تحتهر رویداد غیرمنتظره  
  نماید.تأثیرقراردهد و توانایی انجام امور عادي را مختل

),2003 luhrman(  
 

  

با وکار مرتبطتواند عملکرد بهنجار را تهدیدکرده و کسباي که میهرواقعه
کرده و اعتبار ایمنی مقصد گردشگران و راحتی آنان را گردشگري را مختل

صورت اثرات منفی احساس بازدیدکنندگان از دچار آسیب نموده که به
محلی و اقتصاد  خود باعث رکود سفرهاينوبهشود و بهمیمقصد دیده

به صنعت گردشگري را با گردشگري شود و استمرار و دوام امور مربوط
  .نمایدکاهش ورودي گردشگر و مصرف او قطع

,1994) sonmez(  

فاجعه
  

اي از شرکت در مورد یک مجموعهبه شرایطی که در آن یک شرکت (یا 
از ناگهانی بیشبار بینی و فاجعهگردشگري) با تغییر غیرقابل پیشمقصد 

  است.که کنترل کمی دارد مواجهآن
(Faulkner, 2001)  

طورمعمول پس از توانند بهاند که میبینیبار غیرقابل پیشحوادث فاجعه
یا از طریق پاسخ به  هاي احتمالی حاضر در محلاستقرار برنامهرویداد با 

  شود.دادهواکنش پاسخ
(Prideaux et al., 2003) 

رونده با اثرات شدید رویداد طبیعی یا انسان ساخت، ناگهانی یا پیشیک 
است با درنظرگرفتن اقدامات استثنائی تأثیرقراردادهکه جامعه را تحت

  مجبور به پاسخ است.
(Carter, 1991)  

  (Quarantelli, 1988)  بار جمعییک وضعیت استرس
  (Murphy &Bayley, 1989)  هر بدبختی ناگهانی، تصادفی یا بزرگ

  منبع: نویسندگان مختلف
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 گردشگري بامرتبط مهم بحران نوع4 به توانمی شدهمطرح مباحث از بنديجمع در
 هايشکست و هااپیدمی داخلی، تضادهاي طبیعی، بالیاي عبارتنداز: که کرداشاره

  تکنولوژیکی.
 ممکن طبیعی حوادث این که و... آتشفشان زلزله، سیل، شامل طبیعی: بالیاي - 1

 منجرشوند. هازیرساخت به آسیب حتی و ونقلحمل و ارتباطات قطع به است
 زمان و شودمی خطر درمعرض نواحی در گردشگر گیرانداختن باعث هابحران این

  کشد.میطول مدتی گردشگران خروج و محدوده پاکسازي
 آشفتگی نظیر مختلفی  صوربه کشور یک داخل در تضادها این داخلی: تضادهاي - 2

 طور به داخلی تضادهاي یابد.ظهورمی و... خیابانی خشونت تظاهرات، جامعه،
 عراق و افغانستان هايجنگ مانند شوندمی المللیبین تضادهاي منجربه طبیعی

 جنگ درگیر کشورهاي تنهانه که هستند المللیبین هايجنگ از اينمونه که
  دهند.تأثیرقرارمیتحت گردشگري رکود نظر از نیز را آنها همسایه کشورهاي بلکه

 دلیلبه دهندقرارمی تأثیرتحت را گردشگري که هاییاپیدمی ها:اپیدمی - 3
 جهانی سطح در هابیماري انتشار بر شدید کنترل و پزشکی علم هايپیشرفت
 شدید رکود باعث 2001 سال در انگلستان در 1ودهان پا بیماري هستند.کمیاب

 نیز 2سارس شدید سندرم گردید. روستایی گردشگري بخصوص گردشگري
  شد. آسیا در 2003 سال در گردشگري شدید رکود موجب

 هواپیما، سقوط مانند اموري به تکنولوژیکی اختالالت تکنولوژیکی: هايشکست - 4
 در کامپیوتر خرابی از ترس شود.میمربوط ... و کامپیوترها نظمیبی برق، قطع
 کامپیوتري سیستم آیا که وجودآوردبه را سؤاالتی 2000 به 1999 سال از گذر
 این در بزرگ گذاريسرمایه است؟مطلوب و ایمن ايوسیله دور، سفرهاي براي

 تشخیص به قادر کامپیوتري هايسیستم که وجودآوردبه را اطمینان این زمینه
  کنند.فراهم را سفر در ایمنی موجبات توانندمی و هستند جاییجابه و انتقال

  

                                                                                                              
1- foot- and- mouth.  
2- Sars. 
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 Source: Santana,2008:301  هاي گردشگريمؤثر در بحران): چارچوب عوامل عمومی 1شکل(

 که شودمیدرنظرگرفته پیتون و 1کبرا تیپ دو هابحران شناسیگونه بحث در
  است.شدهارایه )2شماره( جدول صورت به

  هاشناسی بحران): گونه2جدول(
Seymour and Moore 

(2000)  Response  Booth(1993)  Response  
هایی است بحراننوع کبرا از 

افتد.  می که ناگهانی اتفاق
اي که عنوان مثال فاجعه به

صورت شوك است بهممکن
  سپتامبر)11ظاهرشود (مانند 

پاسخ دفاعی با تکیه بر 
  و اعتماد  شناخت

تهدید ناگهانی یا فقدان کلی 
  سازمان

پاسخ دفاعی با تکیه بر 
  و اعتماد  شناخت

ها از بحران 2نوع پیتون
تدریجی در یک صورت  به

 خزد.مقصد یا سازمان می
ضعف مدیریت عنوان مثال  به

  هاي باالیا هزینه

که پاسخ بوروکراتیک زمانی
- بحران به رسمیت شناخته

مذاکره صورت بهپاسخ  -نشده
به رسمیت  که بحرانزمانی

  شدهشناخته

تهدید تناوبی یا فقدان یک بخش 
  یا کل سازمان

د تهدید تدریجی با افزایش تهدی
  به بخشی از سازمان

پاسخ مذاکره و تشخیص 
  مسئله

پاسخ بوروکراتیک براي 
 دادههایی که تشخیصبحران

  شوندنمی

Source: Booth (1993) and Seymour and Moore (2000), adapted by the authors 

  گردشگري بحران مدیریت هايمدل
 و مقصد در هابحران شناختنرسمیتبه با باید گردشگري در بحران مدیریت هايبرنامه

 تصویر یک بازگرداندن هدف کهدرحالی شوندتنظیم بحران از پس بازسازي و بازیابی

                                                                                                              
1- Cobra.  
2- Python. 

 اجتماعی -اقتصادي 

 تکنولوژیکی -طبیعی

 شدید نرمال

  بهداشت:
  هاآلودگی-
  هااپیدمی -

  زیرساخت:
  ازحد توسعه و تراکم بیش

 

  ارتباطات:
  تبلیغات منفی -
  هاي نامناسبمصاحبه -

  رفتارهاي روانی:
  وجنایتجرم -تروریسم، -
  خرابکاري -ربایی، آدم -
  دزدي -
  

  تضادها:
  هاي مدنیناآرامی -ها، جنگ -
  تهدید -اغتشاش،  -

  هاي طبیعی:بحران
 خشکسالی -آتشفشان،  -زلزله،  -سیل،  -

  هاي سیستمی:شکست
  حوادث صنعتی-
  فاجعه هوایی -
 ونقلحوادث حمل -
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 یا سازمان یک در .باشدمی مقصد این به گردشگران ورودي کاهش از جلوگیري و مثبت
 مدیریت هايطرح از استفاده با دنتوانمی حوادث یا و بالقوه هايبحران گردشگري مقصد
 در بحران مدیریت بنابراین، .(Peters& Pikkemaat, 2005)شوندبازداشته فعال  بحران

 طرح ياجرا ثرؤم طوربه بحران، وقوع از قبل گیآماد از حاکی آن شکل ترینابتدایی
 بحران از پس عادي حالت به بازیابی هدور سرعت به و بحران، زمان در بحران مدیریت

 )2006-1986( گذشته سال بیست در .(Yu, Stafford & Armoo, 2005)تواندباشدمی
 از شماري و استپدیدآمده اساسی تمرکز قابل موضوع یک عنوانبه بحران مدیریت

 این بیشتر به ینگاه با .استهظاهرشد زمینه این در هامدل و استراتژیک هايروش
   هستند. احصاقابل بحران مدیریت الگوهاي هامدل

  هاي مدیریت بحران گردشگريمدل ):3جدول(
  هامحدودیت  رویکرد  مدل

مدل بحران کاپالن 
)1970(  

این  به موجب آن تمرکز برکه شناسی دیدگاه روان
  آیدبرمی یک بحران هعهداز چگونه فرد  است که

بودن فاقد فرمولو توصیفی است. بوده این مدل فاقد دقت 
  ترین انتقاد وارد بر آن استمهم

حساس بحران مدل 
  هارویکرد اقتصادي به بحران  )1984اسالتر (

ها در یک کند که به بحرانفقط فاکتورهایی را پیشنهادمی
صورت یک فرایند نبوده و هستند. درنتیجه، بهسازمان حساس

  شوندکننده فاکتورهایی است که باعث بحران میصرفاً بیان
مدل بحران آرنولد 

)1980(  
ی داشته و به این موضوع شناخترویکرد جامعه

ها پردازد که چگونه جوامع به بحرانمی
  دهندمینشانواکنش

شناختی متمرکزبوده و به ارتباطات تنها بر دیدگاه جامعه
  کندمیاشخاص در یک گروه توجه

مدل فرایند توسعه 
ها از بوث بحران
)1993(  

هاست هاي بحرانهدف آن شناسایی ویژگی
چیز معمول در خیلی از  رسد یکنظرمیکه به

  ها باشد.بحران
ها در این مدل در زمینه همه بحران -کلی و سادهخیلی

  فرد هستندصورت منحصربهاثرات و عوامل خاص درگیر به
مدل چرخه عمر 

بحران سیمور و مور 
)2000(  

 گیري در بحران درنظرگرفتهموانع تصمیم
  شود. می

با هر سازمانی تواند اگرچه می - توصیفی و کلیخیلی
  شودهماهنگ

مدل کالرك و وارما 
)2004(  

عنوان یک فرایند مدلی از مدیریت ریسک را به
  کردن آن مشکل استعملیاتی  دهدمیاستراتژیک ارایه

مدل مدیریت بحران 
اسمیت و سیپیکا 

  )1993و  1990(
-ها را دربرمیفرایندي از ابتدا تا انتهاي بحران

  و توصیفی باشد کلیاست خیلیممکن  گیرد

Source: Caplan (1961), Slatter (1984), Arnold (1980), Booth (1993), Clarke and 
Varma, (2004), Seymour and Moore (2000) and Smith (1990), Adapted by the 
authors from the sources cited 
   



  
  
  
  
  

 

 13  ...گردشگري بحران مدیریت هاي مؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین

  پژوهش پرسش
 امر به جدي توجه لزوم و گردشگري بحران مدیریت مقوله اهمیت و جدیدبودن بهباتوجه

 و بحران مفهوم بر تأکید و شناخت با که است آن بر مقاله این صنعت این در درآمدزایی
 هايمؤلفه که دهد مستدل پاسخ اساسی پرسش این به گردشگري در بحران مدیریت

 براي امنیت ایجاد در را آن توانمی چگونه و چیست گردشگري بحران مدیریت اصلی
  قرارداد؟موردارزیابی یزد شهر گردشگري فضاهاي در گردشگران

  تحقیق روش
 اساسی هايمؤلفه شناسایی کیفی) و ترکیبی(کمی رویکرد از استفاده با مقاله این در

 بحث در مدنظردارد. را یزد شهر گردشگري فضاهاي سطح در گردشگري بحران مدیریت
 که است اساسی هايمؤلفه از یکی مقصد جامعه از گردشگر رضایت تأمین گردشگري

 باعث تواندمی منطقه هر در هابحران وجود زیرا گیردقرار جدي توجه مورد باید
 نیز را اقتصادي بعد همچون گردشگري توسعه دیگر ابعاد و شده گردشگر نارضایتی

 امنیت انواع تأمین ها،بحران وجود با گردشگر، رضایت تأمین منظوربه تأثیرقراردهد.تحت
 در که باشدمی زیادي حائزاهمیت ... و کالبدي اقتصادي، رفتاري، امنیت ازاعم

 هايگویه از گیريبهره با نهایت، در است.شدهگرفتهبهره آنها از سازي شاخص
 فرمول از استفاده با و لیکرت طیف قالب در هابحران مقابل در امنیت انواع کننده تبیین

 یزد شهر گردشگري فضاهاي گردشگران از نفر376 میان تصادفی روش به و کوکران
 بین در نمونه حجم تعیین براي که است ذکر به الزم است.شدهتکمیل هانامهپرسش

 بوده نفر18282 برابر که یزد، شهر 1391سال گردشگران تعداد بهباتوجه گردشگران
   خواهدبود. نمونه 376 برابر آمدهدستبه نمونه حجم است،

 هاي اساسی مدیریت بحران گردشگريکننده مؤلفههاي تبیین): معیارها و گویه4جدول(

تعداد   کنندههاي تبیینگویه  معیارها  هامؤلفه
  گویه

امنیت   امنیت
  کالبدي

هاي خرابه و وجود معابر مناسب، فقدان احساس ناامنی در فضا، فقدان زمین
هاي مناسب، کاربريمتروکه، تداوم بصري فضاهاي گردشگري، تنوع 

دسترسی باال، پوشش گیاهی مناسب، تناسب رنگ مناسب در فضاهاي 
گردشگري، فقدان کاربري هاي مزاحم، فقدان آلودگی هاي محیطی، افزایش 

18  
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تعداد   کنندههاي تبیینگویه  معیارها  هامؤلفه
  گویه

  نفوذپذیري، فقدان ترس از فرسودگی بناها و ....
امنیت 
 -اجتماعی
  سیاسی

-بودن غذاها، کمبهداشتیهاي واگیر، فقدان جرم و جنایت، فقدان بیماري
  6  اي، حضورنداشتن افراد شرور و تروریسم در منطقههاي جادهبودن تصادف

امنیت 
  اقتصادي

ها و بودن هزینهبودن دزدي و کالهبرداري، باالبودن ارزش پول، پایینکم
  4  قیمت کاالها و خدمات

امنیت 
  رفتاري

-فقدان آشوب و درگیريبه گردشگران، واکنش مناسب اهالی محلی نسبت
هاي خیابانی، برقراري ارتباط آسان با شهروندان، امکان حرکت آزادانه در 

روز، نگرش مناسب اهالی محلی، فقدان هاي شبانهشهر در تمام ساعت
  ازدحام در فضاهاي گردشگري، حضور مناسب نیروي انتظامی و ....

12  

رضایت 
گردشگر از 

فضاهاي 
  گردشگري

  3  هاي بصري، صوتی و ... در فضاقرارگیري، فقدان آلودگیمحل   بعد مکانی

اجتماعی 
  فرهنگی

-ویژه از نظر مقاومهاي فرهنگی بهمیزان رسیدگی به آثار تاریخی و سایت
سازي، رعایت قوانین و مقررات رانندگی از جانب شهروندان، برخورد مناسب 

ریزي و برنامهخاطر، نوازي شهروندان، احساس آرامش و آسودگیو مهمان
  ها و فضاهاي اقامتی، گردشگري و خدماتینظم در محیط

9  

-زیرساخت
  ها

ها، مراکز رضایت از میزان دسترسی و کیفیت انواع مراکز خرید، جاذبه
  12  رسانی، انواع مراکز خدماتی و ....اقامتی و رفاهی، مراکز پذیرایی، مراکز اطالع

خدمات و 
  تجهیزات

ها و نیروي انسانی مرتبط با این خدمات مورد نیاز مکانرضایت از انواع 
  10  فضاها

ساماندهی 
    فضایی

سازي مناسب در فضاها، تغییر کاربري بهینه، بازسازي و زیباسازي، فرهنگ
هاي تاریخی و فرهنگی، طراحی نورپردازي در بهسازي با رعایت حفظ ارزش

  ارایه خدمات مناسب و .....سازي، فضاها متناسب با شرایط کاربري آن، مقاوم
15 

  منبع: مطالعات نگارنده

  پژوهش هايیافته و نتایج
  هاي توصیفی حجم نمونهیافته

 درصد به زنان اختصاص1/40درصد به مردان و حدود 9/59پاسخگو حدود  376از بین 
 سال تشکیل20- 30است. همچنین از نظر گروه سنی عمده پاسخگویان را گروه سنی یافته
اند. از نظر هاي بعدي قرارگرفتهسال در رده40-50سال و 30-40هاي سنی اند و گروهداده



  
  
  
  
  

 

 15  ...گردشگري بحران مدیریت هاي مؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین

درصد 1/18%) بوده و 6/38سطح سواد عمده پاسخگویان داراي مدرك تحصیلی لیسانس(
تر از درصد داراي مدارك پایین1/35درصد داراي مدارك باالتر و حدود 8لیسانس، فوق

درصد داراي مشاغل خصوصی و 3/37شغلی نیز حدود  اند. از نظر وضعیتلیسانس بوده
  بودند.درصد داراي مشاغل دولتی و بقیه در مشاغل دیگر مشغول4/31

  پژوهش هايمؤلفه تحلیل
  تحلیل مؤلفه امنیت
) مبین باالبودن میزان 5کننده امنیت در جدول شماره(هاي تبیینتحلیل توصیفی گویه

  به امنیت سیاسی و اجتماعی است.هاي مربوطگویهویژه در ها بهامنیت در تمامی گویه
 کننده مؤلفه امنیتهاي تبیین): تبیین وضع موجود معیارها و گویه5جدول(

  ها(درصد)سطح گویه  کنندههاي تبیینگویه  معیارها  مؤلفه
  زیاد  متوسط  پایین

  منیتا

  امنیت کالبدي

وجود معابر مناسب، فقدان احساس ناامنی در 
هاي خرابه و متروکه، تداوم فقدان زمینفضا، 

هاي بصري فضاهاي گردشگري، تنوع کاربري
مناسب، دسترسی باال، پوشش گیاهی 

مناسب، تناسب رنگ مناسب در فضاهاي 
هاي مزاحم، فقدان گردشگري، فقدان کاربري

هاي محیطی، افزایش نفوذپذیري، آلودگی
  فقدان ترس از فرسودگی بناها و ....

1  4/55  6/43  

 -امنیت اجتماعی
  سیاسی

هاي واگیر، فقدان جرم و فقدان بیماري
بودن بودن غذاها، کمجنایت، بهداشتی

اي، فقدان حضور افراد شرور هاي جادهتصادف
  و تروریسم در منطقه

4/4  7/22  9/72  

  امنیت اقتصادي
بودن دزدي و کالهبرداري، باالبودن ارزش کم

قیمت کاالها و ها و بودن هزینهپول، پایین
  خدمات

1/6  35  9/58  

  امنیت رفتاري

به واکنش مناسب اهالی محلی نسبت
هاي گردشگران، فقدان آشوب و درگیري

خیابانی، برقراري ارتباط آسان با شهروندان، 
-امکان حرکت آزادانه در شهر در تمام ساعت

روز، نگرش مناسب اهالی محلی، هاي شبانه
گري، حضور عدم ازدحام در فضاهاي گردش

  مناسب نیروي انتظامی و ....

3/3  45  7/51  

  منبع: مطالعات نگارنده
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 گویه40 اساس بر یزد شهر گردشگري فضاهاي میان در امنیت مؤلفه همچنین،
 جدول کهچنان و استبوده گردشگران نظر از امنیت میزان باالبودن مبین پیشنهادي،

 در را گردشگري فضاهاي امنیت نظر از گردشگران درصد7/49 دهدمینشان )6شماره(
  اند.دانسته پایین سطح در درصد6/1 و متوسط سطح در درصد7/48 باال، سطح

  اي میزان امنیت در سطح جامعه نمونهبندي خوشه): طبقه6جدول(

  ها (درصد)بندي سطح مؤلفهطبقه  مؤلفه
  باال  متوسط  پایین

  7/49  7/48  6/1  امنیت

 )7شماره( جدول در امنیت میزان کنندهتبیین هايگویه تجمیع از حاصل هايیافته
 این هستند. هاگویه حدمتوسط و امنیت مؤلفه میانگین میان معنادار تفاوت وجود بیانگر
 هايگویه از امنیت میزان که است آن مبین و برآوردشده 05/0 آلفا سطح در تفاوت
 در موضوع این باالتراست. نمونه جامعه نزد حدمتوسط از بحران بامرتبط کنندهتبیین
 - سیاسی امنیت بین این از که است آن کنندهبیان و بودهصادق نیز امنیت اجزاي مورد

 در اقتصادي امنیت و سوم کالبدي امنیت دوم، رفتاري امنیت اول، مرتبه در اجتماعی
  قراردارند. t مقدار نظر از آخر رتبه

  هاي امنیت از حدمتوسطمؤلفه) برآورد معناداري سطح تفاوت 7جدول(

میانگین   مؤلفه
اختالف   هاحدمتوسط گویه  وضع موجود

  t  میانگین
سطح 

  داري معنی
  000/0  103/9  4071/0  3  4071/3  امنیت کالبدي
-امنیت سیاسی

  000/0  664/12  9448/0  3  9448/3  اجتماعی

  000/0  190/8  6486/0  3  6486/3  امنیت اقتصادي
  000/0  877/9  4838/0  3  4838/3  امنیت رفتاري

  000/0  329/11  4764/0  3  4764/3  کل امنیت
  منبع: مطالعات نگارنده

   منديرضایت مؤلفه تحلیل
 بعد از منظور که گیردقرارمیموردبررسی مختلفی معیارهاي منديرضایت بحث در

 یا وجود همچنین و گردشگري فضاي قرارگیري محل زمینه در گردشگران نظر مکانی



  
  
  
  
  

 

 17  ...گردشگري بحران مدیریت هاي مؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین

 بعد در باشد.می مکانی قرارگیري دلیلبه بصري و صوتی هايآلودگی انواع فقدان
 گردشگران منديرضایت و میزبان جامعه فرهنگ بامرتبط هاییگویه فرهنگی - اجتماعی

 هايمحیط در نظم نوازي،مهمان و مناسب برخورد مقررات، و قوانین رعایت زمینه در
 زمینه در گیرد.قرارمیموردبررسی ... و خدماتی و گردشگري فضاهاي اقامتی،

 با مرتبط هايزیرساخت دسترسی نظر از هم و کیفیت نظر از هم نیز ها زیرساخت
 مراکز عمومی، نقلوحمل خدمات درمانی، - بهداشتی خدمات همچون گردشگري

   شود.میبررسی و... پذیرایی
پیشنهادي در زمینه گویه 34هاي توصیفی برمبناي آمده از یافتهدستاطالعات به

ها، کیفیت فرهنگی، دسترسی به زیرساخت- مندي در ابعاد مکانی، اجتماعیرضایت
ها، رضایت از خدمات و تجهیزات نشان از رضایت در حدمتوسط در این زیرساخت

  مؤلفه دارد.
  منديکننده مؤلفۀ رضایتهاي تبیین): تبیین وضع موجود معیارها و گویه8جدول(

  ها (درصد)سطح گویه  کنندههاي تبیینگویه  رهامعیا  هامؤلفه
  زیاد  متوسط  پایین

رضایت 
گردشگر از 

فضاهاي 
  گردشگري

هاي بصري، صوتی و... محل قرارگیري، فقدان آلودگی  بعد مکانی
  9/45  3/53  8/0  در فضا

اجتماعی 
  فرهنگی

هاي فرهنگی میزان رسیدگی به آثار تاریخی و سایت
سازي، رعایت قوانین و مقررات مقاومویژه از نظر به

-رانندگی از جانب شهروندان، برخورد مناسب و مهمان
نوازي شهروندان، احساس آرامش و آسودگی خاطر، 

ها و فضاهاي اقامتی، ریزي و نظم در محیطبرنامه
  گردشگري و خدماتی

8/0  5/61  7/37  

-زیرساخت
  ها

خرید، رضایت از میزان دسترسی و کیفیت انواع مراکز 
ها، مراکز اقامتی و رفاهی، مراکز پذیرایی، مراکز جاذبه

  رسانی، انواع مراکز خدماتی و....اطالع
1  9/62  05/36  

خدمات و 
  تجهیزات

ها و نیروي رضایت از انواع خدمات موردنیاز مکان
  4/20  4/78  2/1  انسانی مرتبط با این فضاها

  منبع: مطالعات نگارنده
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  مندي در سطح جامعه نمونهاي میزان رضایتبندي خوشه): طبقه9جدول(

  ها (درصد)بندي سطح مؤلفهطبقه  مؤلفه
  باال  متوسط  پایین

  2/30  5/69  4/0  منديرضایت

 جدول در منديرضایت کنندهتبیین هايگویه تجمیع ازحاصل هايیافته همچنین،
 حدمتوسط و منديرضایت مؤلفه میانگین میان معنادار تفاوت وجود بیانگر )10شماره(

 آن مبین و استبرآوردشده معنادار 05/0 آلفاي سطح در تفاوت این باشد.می هاگویه
 از موردبحث موضوع با مرتبط کنندهتبیین هايگویه از منديرضایت میزان که است

 میزان مختلف معیارهاي بین در همچنین، باالتراست. نمونه جامعه نزد حدمتوسط
  باشد.باالترمی ابعاد بقیه از مکانی بعد در t آزمون

  مندي از حد متوسطهاي رضایت): برآورد معناداري سطح تفاوت مؤلفه10جدول(

میانگین وضع   مؤلفه
اختالف   هاحدمتوسط گویه  موجود

-سطح معنی  tآزمون   میانگین
  داري

  000/0  68/7  3516/0  3  3516/3  بعد مکانی
  000/0  55/7  3500/0  3  3500/3  فرهنگی-اجتماعی

  000/0  72/5  3513/0  3  3513/3  هازیرساخت
  830/0  215/0  0113/0  3  0113/3  خدمات و تجهیزات

  000/0  73/6  2590/0  3  2590/3  مندي کلرضایت
  منبع: مطالعات نگارنده

  فضایی ساماندهی مؤلفه
 مبین )11شماره( جدول در فضایی ساماندهی کنندهتبیین هايگویه توصیفی تحلیل

  باشد.می زمینه این در گردشگران متوسط درحد موافقت
 کننده مؤلفه ساماندهی فضاییهاي تبیین): تبیین وضع موجود گویه11جدول(

  ها (درصد)سطح گویه  کنندههاي تبیینگویه  معیارها  هامؤلفه
  زیاد  متوسط  پایین

ساماندهی 
  -  فضایی

تغییر سازي مناسب در فضاها، زیباسازي، فرهنگ
کاربري بهینه، بازسازي و بهسازي با رعایت حفظ 

هاي تاریخی و فرهنگی، طراحی نورپردازي در ارزش
سازي، فضاها متناسب با شرایط کاربري آن، مقاوم

  ارایه خدمات مناسب و .....

3/3  73  7/23  

  منبع: مطالعات نگارنده
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 جدول در فضایی ساماندهی کنندهتبیین هايگویه تجمیع ازحاصل هايیافته
 هاگویه حدمتوسط و مؤلفه این میانگین میان معنادار تفاوت وجود بیانگر )12شماره(

 که است آن مبین و استبرآوردشده معنادار 05/0 آلفاي سطح در تفاوت این باشد.می
 موردبحث موضوع بامرتبط کنندهتبیین هايگویه از فضایی ساماندهی از موافقت میزان
   باالتراست. نمونه جامعه نزد متوسط ازحد

  مندي از حد متوسطهاي رضایت): برآورد معناداري سطح تفاوت مؤلفه12جدول(

میانگین وضع   مؤلفه
اختالف   هاحدمتوسط گویه  موجود

-سطح معنی  tآزمون   میانگین
  داري

ساماندهی 
  فضایی

0736/3  3  0736/0  583/1  115/0  

 گیرينتیجه

 مطرح هايمدل براساس و گردشگري بحران مدیریت بحران، تعریف به اجمالی نگاهی با
  کرد:ییشناسا بحران مدیریت در را رویکرد نوع سه توانمى شده

 خود مدیریت در را رویکردى چنین که مدیرانى :1گریزىبحران رویکرد - 1
 آنها .کنندمىاستفاده هابحران برابردر 3واکنشى و 2انفعالى راهبرد از گزینند برمى
 آن با مواجهه در و ندارند بحران با مقابله براى مشخصى هبرنام و قبلى آمادگى گونه هیچ

 واکنشى یا انفعالى راهبرد از که مدیرانى .کنندمىعمل واکنشى حداکثر و منفعالنه
 در را عمومى افکار فشار تا و ندارند بلندمدت ریزىبرنامه هاىدیدگاه کنندمىاستفاده
 بحرانى موقعیت در کههنگامى یا دهندنمینشان واکنش نکننداحساس بحرانى شرایط

  .کنندمىاقدام کنندمشاهده خود سازمان و خود با ارتباط در تهدیدى
 آن پذیرش با بلکه گریزندنمى بحران از رویکرد این در :4ستیزيبحران رویکرد - 2

 .پردازندمى نبحرا با مقابله و مواجهه به 5فعال راهبرد نوعى با طبیعى قانون عنوانبه
 و توان تمامى از دارند رویکردى چنین بحران بهنسبت که هایىسازمان و مدیران

                                                                                                              
1- Crisis flight. 
2- Interactive. 
3- Reactive. 
4- Crisis fight. 
5- Active. 
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 صورت در ،آن با مؤثر همقابل و وقوع از قبل بحران بینىپیش براى خود هاىظرفیت
 و شوندمى عمل هصحن وارد بحران وقوع محضبه مدیرانى چنین .گیرندمىهبهر ،وقوع

 کنند.میتالش آن مهار و کنترل براي فعاالنه

یک  عنوانبر پذیرش بحران بهدر این رویکرد مدیریتى عالوه :1پذیرىبحران رویکرد -3
یک  ، با اتخاذدیگر به عبارت .پردازنداستقبال از آن نیز مى بینى وامر محتوم به پیش

و پویایى  نو براى رشداندازهاى هاى جدید و چشمبر کشف فرصت 2فعالراهبرد فوق
انعطاف،  خالقیت، هاى ساختارى خاصى نظیرهایى ویژگىچنین سازمان .شودتأکیدمى

فعال هر براساس راهبرد فوق. گیرندخودمىبه ...رسمیت پایین و ،گرایى، تمرکزاىحرفه
ها بود باید مترصد بحران ،لذا. باشدداشتههمراههایى را با خود بهفرصت استبحرانى ممکن
براى مواجهه با آنها پیداکرد تا درصورت بروز  الزم را هاىها و آمادگىبینىو از قبل پیش

فعال  راهبرد فوق مدیران مجهزبه. کردبردارىبهرهانآفرینى از آنها بتودرراستاى فرصت
یط تطبیق شرا آیند بلکه بهانطباق با آن برنمى تنها تابع شرایط بحرانى نیستند و درصدد نه
چنین مدیرانى توانایى تبدیل  .کنندمىپیشرو عمل پردازند وو مقاصد خود مى اهداف با

این رویکرد به مدیریت ، در بین تمامی رویکردها درواقع. ها را دارندبه فرصت هابحران
  .دندهمى قرارموردتوجه از قبل، حین و بعدبحران است که تمامى مراحل آن را اعم

  پیشنهادها
 رویکرد که رسدنظرمیبه شدهانجام هايتحلیل بهباتوجه موردنظر پژوهش در

 امنیت تأمین منظوربه یزد شهر گردشگري فضاهاي در را خود بتواند بهتر پذیري بحران
 هاگویه بیشتر کهاین و آمدهدستبه قوت نقاط بهباتوجه همچنین، دهد.نشان گردشگران

 ارایه براي SOAR مدل از گیريبهره که رسدنظرمیبه هستند؛ باالتر متوسط سطح از
 به تهدیدها و هاضعف مشکالت، بر تمرکز جايبه مدل این در موثرترباشد. راهبردها
 همچنین، شود.میپرداخته سودبخش هايفرصت و کنونی هايقوت ایجاد و شناسایی

 نقاط سوات)، (مدل سیستم یک تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط بر تمرکز جايبه
 را تهدیدها و هاضعف آن طریق از بتوانیم که دهیمرشدمی آنجا تا را هافرصت و مثبت

                                                                                                              
1- Crisis acceptance. 
2- Proactive. 
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-گرفتهنادیده مشکالت و تهدیدها البته (Stavros Et al., 2010: 5). دهیمپوشش
 درواقع، خواهندشد.دیده ممکنات از بینیذره توسط دوباره دهیشکل با و نخواهندشد

 ،)Opportunities( هاقوت شناسایی ازاعم کلیدي بخش چهار شامل SOAR استراتژي
  باشد.می )Results( نتایج و )Aspirations( هاآرمان ،)Strengths( هافرصت
 براي توانمی نیز یزد شهر گردشگري فضاهاي گردشگري بحران مدیریت فرایند در

 نتایج خالصه که جستبهره مدل این از گردشگران امنیت افزایش منظوربه راهکار ارایه
 نقاط بیشتر که است ذکر به الزم است.شدهارایه )13شماره( جدول در مرحله چهار این

 مدل این از حاصل نتایج و هافرصت و دادهپوشش را گردشگران امنیت هاآرمان و قوت
 در تواندمی ابعاد همه در هابحران کاهش و گردشگري که دهدمیپوشش تأثیراتی

  باشد.داشته شهر این رونق و توسعه
  منظور افزایش امنیت گردشگران): ارایه راهکارهاي مدیریت بحران گردشگري با استفاده از مدل سور به13جدول(

  هاقوت  هافرصت
  رشد و توسعه شهر یزد 
 ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه مردم 
 ها و تأسیسات فضاهاي بهبود زیرساخت

 گردشگري شهر
  شناساندن بهتر شهر یزد به گردشگران داخلی

 و خارجی
 گذاران بیشترجذب سرمایه 
 تر در شهریابی به منابع درآمد مطمئندست  

 هاي گردشگري متنوعدارابودن جاذبه 
  رضایت گردشگران از وضعیت امنیت کالبدي فضاهاي

 گردشگري
 احساس امنیت اجتماعی در فضاهاي گردشگري 
 ال براي گردشگران وجود امنیت اقتصادي با 
 بودن جرم و جنایت، آشوب و درگیري در شهر پایین 
 دوراز مرزهاقرارگیري شهر یزد در مرکز ایران و به 
  

  هاآرمان  نتایج
 کاهش بیکاري در شهر یزد 
  افزایش تعداد گردشگران خارجی و داخلی این

 شهر
 عنوان قطب امن کشورشدن این شهر بهمطرح 
  شهر یزدرونق اقتصادي بیشتر 
 ها، ایجاد خدمات و بهسازي بیشتر زیرساخت

هاي تجهیزات بیشتر و ساماندهی بهتر بافت
  تاریخی و ایجاد امنیت باالتر در آنها

 عنوان قطب گردشگري کویر در ایران شهر یزد به 
 ترین مقصد بحرانعنوان کمشدن شهر یزد بهمطرح

 گردشگري
 ایجاد اشتغال براي همه افراد جویاي کار 
 گذاري در منظور سرمایهگذاران بهافزایش انگیزه سرمایه

  بخش گردشگري به علت سودآوري باال 
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