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 چکیده

شور سیاری بالقوه هایظرفیت دارای ما ک شگری صنعت در ب ست گرد شتر توجه شاهد نیز امروزه و ا  بی

 توسااعه سااایه در تا اساات الزم اما هسااتی  صاانعت این توسااعه به گردشااگری هایدولتی وسااازما  مقامات

ستر کرد  فراه  و هازیرساخت  توجه بحرا  مدیریت بحث به زما ه  گردشگری، صنعت توسعه برای الزم ب

 هایبحرا  به یا کند تزریق گردشگری بخش به را بحرا  تا دارد را آ  ظرفیت بیرونی مجموعه و محیط .شود

شکالت از گذر منظور به بحرا ، مدیریت بزند و دامن آ  در موجود سیب رفع و م  محیط در شده ایجاد هایآ

 گردشگری مقصدهای هایسازما  مدیرا  کل، در که طلبدمی را خاصی هایویژگی جدید، و خاص شرایط با

توانددر فرآیند مدیریت می که عواملی مهمترین از. شااوندمی مواجه بساایاری مشااکالت با آنها به پاساا  برای

 پژوهش حاضاار به بررساای راب هاز اینرو . اساات دانش مدیریت بحرا  مقصاادهای گردشااگری نقش اینا کند،

 لحاظ از حاضر پرداخته است. تحقیق مقصدگردشگری در طبیعی هایبحرا  مدیریت فرآیند با دانش مدیریت

ننر از  120 تحقیق آماری نمونه. باشاادپیمایشاای با ابزار پرسااشاانامه می -توصااینی نوع از و کاربردی هدف،

 تحلیل و تجزیه منظور به باشاد.می اردبیل شاهر بحرا  مدیریت در مؤثر ساازما  19 کارشاناساا  و مدیرا 

سازیداده ستناده معادالت ها از مدل  مدیریت بین وجود راب ه قوی حاکی از تحقیق نتایج گردید و ساختاری ا

 باشد.می 67/0مقصدگردشگری با ضریب تعیین  در بحرا  مدیریت فرآیند با دانش

 .گردشگری مقصد دانش، مدیریت بحرا ، مدیریت فرآیند :کلیدیهای اژهو
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 مقدمه 

های ناشاای از ها و ویرانییک  با موجی از حمالت تروریسااتی، شاایوع بیماریوآغاز قر  بیساات

ای و جهانی را در های محلی، من قهبالیای طبیعی همراه بود. بسااایاری از این حوادا ناگوار واکنش

ها، صاانعت و مقصاادهای گردشااگری شاادند. محیط و پی داشااتند و موجب بروز بحرا  در شاارکت

به بحرا مجموعه  یا  به بخش گردشاااگری تزریق کند  تا بحرا  را  های بیرونی ظرفیت آ  را دارد 

 اثر گردشگری تقاضای بر آنها که است این هابحرا  تمام در مشترک مسئلهموجود در آ  دامن بزند. 

 گردشگری توسعه طبیعی، بالیای و هابحرا (. 2014 ، 2سریا -کامپوس و 1مارتین -ایگنیو)گذارندمی

 نظر از(.2007 ، 3سوزمارز)اندازندمی خ ر به بود  بینیپیش غیرقابل و خسارات تحمیل طریق از را

سنلد شگری صنعت ،(2006)   5پیزام و 4من سک و اطمینا  عدم از باالیی س ح تحت گرد  وارده ری

سط صد موفقیت و کندمی فعالیت هابحرا  تو شگری، هایمق سته گرد  لذت و ایمن سنر ارائه به واب

 پایه بر مختلنی علل و داشته زیادی تنوع گردشگری حوزه در هابحرا . است گردشگرا  برای بخش

سائل صادی، م سی، اقت ست فرهنگی، -اجتماعی سیا  که هنگامی. دارند تکنولوژیکی و محی ی -زی

شگری، دهدمی رخ بحرانی صدگرد شگرا  مق  این. گیرندمی قرار تأثیر تحت همه محلی جامعه و گرد

  کشاااورهای و مناطق از بلکه خاص مقصاااد یک از فقط نه را گردشاااگری جریا  توانندمی هابحرا 

های بالقوه کشور ما دارای ظرفیت از اینرو با توجه به اینکه(.2002 ، 6کاولک)کنند خارج نیز همسایه

شرکت شتر مقامات دولتی و  شاهد توجه بی ست و امروزه نیز  شگری ا صنعت گرد سیاری در   ها وب

ساختسازما  سعه زیر سایه تو ست تا در  ستی ، الزم ا صنعت ه سعه این  شگری به تو ها و های گرد

زما  به بحث مدیریت بحرا  فراه  کرد  بستر الزم برای توسعه صنعت گردشگری در مقصدها، ه 

شو سئوال  د.توجهنیز توجه  شگری صنعت در فعال بزرگ هایشرکت و هاسازما  دولتی، م  به گرد

 مقصااد یک در صاانعت این پایداری هایجنبه حنظ به تواندمی اینکه ضاامن ،بحرا  مدیریت مبحث

 هایفعالیت برای تواندمی شود، بلندمدت و کال  هایریزیبرنامه و هاهمکاری ساززمینه و کند کمک

 مقصاادهای شااکساات. باشااد داشااته حیاتی ایجنبه نیز گردشااگری صاانعت در کوچک اقتصااادی

شگری ست عامل دو تحت بحرا  مدیریت منهوم یحی ه در گرد سعه عدم اول،: ا  و نظری مبانی تو

 و بحرا  مدیریت هایبرنامه توسااعه و بحرا  مدیریت فرآیند ها،بحرا  تحلیل و تجزیه برای منهومی

 گذر منظور به بحرا ، مدیریت .قبلی هایبحرا  از مندنظام تحلیل و تجزیه نبود و دانش ضعف دوم،

شکالت از سیب رفع و م صد در شده ایجاد هایآ صی هایویژگی جدید، و خاص شرایط با مق  را خا

سازما  کل، در که طلبدمی شگریمدیرا   صدگرد س  برای های درگیر در مدیریت بحرا  مق  به پا
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 کند، کمک مدیرا  به تواندمی که عواملی مهمترین از شوند. یکیمی مواجه بسیاری مشکالت با آنها

 و کند اینا بحرا  مدیریت در مهمی نقش تواندمی دانش بکارگیری مدیریت. اسااات دانش مدیریت

شگری هایسازما  سب برای هابحرا  زما  در دانش کاربردهای مدیریت از متناوتی انواع به گرد  ک

صاً بحرا  مدیریت مورد در.دارند نیاز نتیجه بهترین شخ صدهای در طبیعی هایبحرا  مدیریت م  مق

ستا این در دانش مدیریت که نقشی و گردشگری  گرفته صورت اندکی تحقیقات کند، اینا تواندمی را

 اسااتراتژیک اجرای در دانش مدیریت مناهی  از اسااتناده بحرا ، مدیریت موجود ادبیات درو  اساات

  .(2009 ،2بالردو و 1وانگ)است شده بحث ضمنی طور به بحرا  مدیریت

 توجه با و اجتناب لقاب نه و هستند بینیپیش قابل کامالً نه انسانی و طبیعی بالیای اینکه به نظر

صد هیچ اینکه به شگری مق ست ایمن رویدادهایی چنین از گرد سئله لذا نی ست تحقیق م  هب که این

 نحو به نتوا  را هابحرا  شااده باعث گردشااگری هایمقصااد در بحرا  مدیریت فقدا  رساادمی نظر

 بحرا  دیریتم فرآیندهای تقویت برای دانش مدیریت مانند هاییابزار لذا و نمود مدیریت م لوب

 رسد.می نظر به ضروری

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شده  شر  ست. طبق آمار منت شده ا شرو در جها  تبدیل  صنایع پی شگری به یکی از  گرد

سازما  جهانی  سط  شگریتو شگری تنوع3گرد صنعت گرد شته،  شش دهه گذ و  ، در طول 

های اقتصادی در ترین بخشگسترش مستمری را تجربه کرده و به یکی از بزرگترین و سریع

ستناده از دانش جدید به منظور در این بین   حال رشد در جها  تبدیل شده است. ایجاد و ا

صد صنعت و مق سعه و ت ابق با تغییرات برای رقابت  شگری از اهمیت  نوآوری، ایجاد تو گرد

ست )هجاالگر خاصی برخوردار های مدیریت راهبردی تحقیقات اخیر که از تئوری(.2002، 4ا

اند که ساااخت و پایداری مزیت رقابتی از اند، نشااا  دادهبر مبنای هوش و دانش الهام گرفته

باشااد. هرچند به های خدماتی میطریق مدیریت دانش یک موضااوع مشااترک برای شاارکت

صنا شرکتضرورت مدیریت دانش برای رقابت در  های کوچک اذعا  یع خدماتی، به ویژه در 

با این وجود، صنعت گردشگری در اتخاذ این رویکرد موفق نبوده  (،2011، 5)زهررشده است

اسااات، که این مسااائله به خاطر ارتبا  ضاااعیف بین آ  و تحقیقات علمی بوده اسااات. 

های نوازی اسااتراتژی(، معتقد اساات علت اینکه صاانعت گردشااگری و مهما 2004)6یو 
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کند، ناشاای از پیدیدگی گردشااگری اساات و نیازمند مدیریت دانش را به آرامی اقتباس می

هارت یت گردشاااگری و م مدیر جه  بل تو قا مار و دانش  عات، آ کاوش اطال خاص در  های 

 .(2008، 2و مارنبورگ 1نوازی است)هالینمهما 

 مدیریت دانش در صنعت گردشگری
کارگیری فرآیند کشااف، کسااب، توسااعه و ایجاد، تسااهی ، نگهداری، ارزیابی و بهمدیریت دانش 

ست که از طریق ایجاد پیوند بین  سازما  ا سب در  سط فرد منا سب تو سب در زما  منا دانش منا

یابی به اهداف ای دسااتمنابع انسااانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساااختاری مناسااب بر

 که پیوسااته فرآیند یک بعنوا  تواندمی دانش (. مدیریت2009، 3پذیرد)کینگسااازمانی صااورت می

سااازی، تسااهی ، کسااب، تولید و خلق، تدوین و ذخیرهشااود:  گرفته نظر در دارد، اصاالی مرحله پنج

 (.2014، 5و چالکیتی 4انتقال و استناده از دانش)سیگاال

اکتساب به عنوا  عمل اخذ دانش در روند ایجاد یک سیست  پایه دانش شناخته  :دانش کسب

 کسب منظور به که است هاییفعالیت مجموعه شامل دانش کسب ،(2001) 6بهات نظر شده است. از

 هایانجمن در اعضا مشارکت میزا  مانند هاییفعالیت. گیردمی صورت سازما  خارج از جدید دانش

 علمی، مراکز سااایر و هادانشااگاه با سااازما  همکاری آموزشاای، هایدوره در شاارکت میزا  و علمی

 به آ  ورود و دانش کساااب برای تالش میزا  دهنده نشاااا  ساااازما  برای جدید دانش خریداری

 .باشدمی سازما 

ها در خلق و تولید دانش، به میزا  توسااعه و یا ایجاد منابع دانش توسااط سااازما  دانش: خلق

ندی یاتیهای طول مرزب نه عمل ما و وظی ید ای سااااز ند نیرویی برای تول یازم ها اشااااره دارد و ن

ست)لیوبرداری از مهارتکاربردهایی جدید از دانش موجود و بهره شده ا و  7های جدید بالقوه کشف ن

 . (2011همکارا ، 

سازی دانش، شامل احتباس، حناظت و نگهداری از دانش با استناده ذخیره دانش: سازیذخیره

 بندیطبقه و ، اسااناد و مدارک، کامپیوتر و فناوری اساات. سااازماندهیافراداز ابزارهای مختلف نظیر 

سی توانایی دانش، ستر ستمر بازنگری و ثبت میزا  دانش، منابع به افراد   د  تواندمی افراد تجارب م

 (.2010 ، 9سلسله و 8دانایی)باشد مؤثر مرحله این در
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 افراد میا  هاتخصص و پیشنهادات ها،ایده اطالعات، تسهی  شامل دانش، تسهی تسهیم دانش: 

ست سهی  و ا سهیل موجب تنها نه دانش ت سهی  موجب بلکه شود،می ایوظینه میا  تعامالت ت  ت

شی مخاز   از عمیق کدر و مشارکت موجب امر، همین و شد خواهد کنندگا مشارکت میا  در دان

 (.2011 ، همکارا  و لیو)شودمی جامع صورت به فرآیند یک

 ارزشمند ایشیوه به شده کسب دانش از استناده معنای به دانش، بکارگیری دانش: بکارگیری

ست)پرنت کار انجام جهت در سازما 2014و همکارا ،  1ا ستی دانش را در جهت انجام کار، (.  ها بای

 ارائه خدمات جدید و ت بیق فرآیندها به کار گیرند. 

سازما  ستند تا مجموعهاکثر ادبیات و کاربردهای مدیریت دانش در ارتبا  با  ای از های مننرد ه

شکیل میسازما  صد را ت شگها که مق صد گرد سازما  ری نمیدهند. دانش در یک مق تواند در یک 

واحد انباشاااته شاااود، بلکه این دانش با انبوهی از ارائه دهندگا  خدمات پیوند دارد. ایجاد، ترکیب، 

های مقصدهای گردشگری تبدیل شده سازی دانش به موضوعی کلیدی برای سازما انتقال و ذخیره

اگر  (.2011)زهرر، اساات اساات. چالش بزرگ مدیریت دانش در گردشااگری مربو  به ساا ح کال  

س ح خرد بر  ستناده قرار بگیرد، آنگاه تمرکز  شگری مورد ا صدهای گرد س ح مق مدیریت دانش در 

سرمایه و  سط خواهد بود تا بتواند  سترش و ب ست، نیازمند گ سازما ، که بر مدیریت دانش غالب ا

دو نوع شابکه وجود ها در مقصاد گردشاگری را دربرگیرد. های ساازما جریانات دانش درو  شابکه

شبکه شبکه،  سازما دارد: اولین نوع  س ح خرد در  شد که دانش ایجاد میهایی میهای  شود و با

ست. مک الروی ضمنی و داخلی ا ضا در 2000) 2عمدتاً  ضوع را به عنوا  واکنش طرف تقا (، این مو

سازمانی می شبکهپاس  به نیازهای  شبکه،  شابیند. دومین نوع  شبکههای س ح کال ،  های بین مل 

شبکه منتقل می صریحسازمانی، که دانش را در  سعی در  سازی دانش دارند. مک الروی این کنند و 

داند و شبکه را به عنوا  واکنش طرف عرضه در پاس  به توزیع و انتقال دانش موضوعات سازمانی می

و از این طریق اطالعات شود های سازمانی به اطالعات صریح تبدیل میدانش ضمنی به وسیله شبکه

سترده صدمنید به طور گ سه با دیگر مق شبکه پراکنده و برای مقای شگری مورد ای در یک  های گرد

ستناده قرار می ست )کوپرا ضروری ا ستراتژیک  سهی  دانش برای ایجاد مزیت رقابتی ا ، 3گیرد. این ت

تا بتواند در مسائل میا   های گردشگری، تنکر مدیریت دانش باید گسترش یابد(. در پژوهش2006

 های سازمانی مؤثر باشد. سازمانی در راب ه با ذخیره و جریا  دانش در شبکه

فقدا  اساسی بکارگیری علمی مناهی  مبتنی بر دانش در توسعه مدیریت مقصد گردشگری مانع 

 نمود توجه امر این به بایساتی اما (.2003، 4باشاد)گریزلجبحث عملی مدیریت دانش در صانعت می

 بروز معرض در پیوسته اقتصادی، هایفعالیت و صنایع از بسیاری مانند به نیز گردشگری صنعت که
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 بخشلذت و ایمن ساانر ارائه در آ  توانایی گرو در گردشااگری صاانعت دارد و موفقیت قرار هابحرا 

شگرا  برای ست گرد ستا و 1بردا)ا سیاری که ایگونه به(. 2006 ، 2کو سا ، از ب شنا  به عل  با کار

سیت سا سیار ح شته معتقدند تغییرات، بروز برابر در صنعت این باالی ب  ممکن که هاییبحرا  از گذ

 را صنعت این هایفعالیت تواندمی بحرانی هر تقریباً آیند، وجود به گردشگری صنعت درو  در است

سته هابحرا  دائمی قربانی را گردشگری فالکنرصنعت حتی دهد؛ قرار خود تأثیر تحت ست دان  این .ا

 هاسازما  انواع همه برای که مقصد گردشگری سراسر در مدیریت دانش سیست  یک به نیاز ویژگی

 .آورد را فراه  هاسااازما  بین همکاری برای الزم ورزد تا زیرساااختمی تأکید را باشااد دسااترس در

ست شده شناخته مه  دهندهسازما  یک عنوا  به دانش مدیریت  بحرا  مدیریت به تواندمی که ا

 . نماید شایانی کمک گردشگری مقصدهای

 

 گردشگری مقصدهای در بحران مدیریت
 بالیای و هابحرا  تأثیر تحت اخیر هایسااال در که اساات کارهایی و کسااب از یکی گردشااگری

سر در متعددی ست گرفته قرار جها  سرا  در (.2004 ،5سانتانا ؛2004 ،4ریدی ؛2001 ،3فالکنر) ا

 در تغییرات ایجاد باعث که شاااده شاااناساااایی نیرویی عنوا  به ایمنی و اطمینا  عدم افزایش واقع

 توصیف که بحرا  ریزیبرنامهکه می توا  از طریق  (2006 کوستا، و بردا)شودمی گردشگری صنعت

 بود  مستعد جای به کرد کمک هاسازما  به است بحرا  مدیریت هایگام در گرفته صورت اقدامات

مدیریت بحرا  تالش کامل، جامع و (.2011 ، همکارا  و ریدی)باشاااند بحرا  آماده بحرا  برای

سازما  سعی مداومی که  شته و  صروف دا سب آگاهی و اجتناب از بحرا  م ها به نحوی مؤثر جهت ک

ریزی ای صحیح مدیریت کرده و در هر قدمی که برای برنامههای موجود را به شیوهکنند تا بحرا می

(. براساااس 2004اندرکارا  آ  حوزه را در نظر بگیرند)سااانتانا، دارند، منافع دسااتو فعالیت برمی

ریزی و مدیریت به منظور حنظ منافع و مصاااالح تعریف هندرساااو  مدیریت بحرا  شاااامل برنامه

ست سایر د شگرا  و  سیبصنعت، گرد ست که گرفتار آ شدهاندرکارانی ا سارات بلندمدت  ند. اها و خ

های ریزیهای دولتی را نیز با برنامهبایستی به این نکته ه  توجه داشت که صنعت گردشگری، بخش

گردشااگری، توسااعه و ارتقای ساااختارها و عملکردها و همدنین عامال  و متصاادیا  مالی همراه و 

(. مدیریت بحرا  در دهه گذشااته توجه چشاامگیری را به خود 2007، 6کند)هندرسااو متحد می

های مدیریت ها و سبکهای متعدد، استراتژیذول کرده است و تحقیقات علمی در این زمینه مدلمب

ها و رویکردها در مدیریت بحرا  را توساااعه داده اسااات. چهار بخش عمده که برای توساااعه مدل
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گرا و گردشگری استناده شده است عبارتند از: رویکرد چرخه عمر، رویکرد استراتژیک، رویکرد کنش

 (. 2008و همکارا ،  1یکرد یکپارچه)هوانگرو
خاص  مدیریت بالیای طبیعی  چارچوب  مدل چرخه عمر، نخساااتین  ناده از  با اسااات فالکنر، 

ست)فالکنر،  سعه داده ا شگری را تو سازما  همکاری2001گرد سیا(. در مقابل،  صادی آ  -های اقت

را  2ی اقیانوس آرام)پاتا(حوزهی هواپیمائى بین کشاااورها  ای اتحادیهاقیانوسااایه مدل چهار مرحله

شگیری، آماده شامل پی سی در مدیریت یک بحرا   سا سخگویی و توسعه داد. چهار مرحله ا سازی، پا

ستراتژیک و جامع، مدیریت بحرا  را در سه مرحله شرح داده  بازسازی است. ریدی در یک رویکرد ا

ها و رویه ریزی و تدوین ساایاسااتگیری از بحرا  که شااامل برنامهپیش -ریزیاساات: مرحله برنامه

ها عملیاتی شااده و شااامل برقراری ها و رویهسااازی که ساایاسااتپیاده -هاساات. مرحله اسااتراتژیک

ب، کنترل و همین ور مدیریت و تخصیص منابع است. و مرحله ارزیابی و بازخورد که ارتباطات مناس

هواپیمائى بین  یاتحادیه ،2005در سال (. 2004هاست)ریدی، شامل بازیابی بحرا  و ثبت آموخته

ای)پیشاااگیری، آمادگی، مقابله و (، مدل جامع چهار مرحلهپاتا)اقیانوس آرام  یکشاااورها  حوزه

ریزا  مقصدهای گردشگری را ارائه داد. مدل از ریزی بحرا ، قابل استناده برای برنامهرنامهبازسازی( ب

سازما  شده و برای  شارکت ذیننعا  متعدد ایجاد  شده طریق م شگری آماده  صدهای گرد های مق

ست)پاتا شگری یکی از مؤلنه2005، 3ا صنعت گرد سی (. انجام همکاری در درو  و بیرو   سا های ا

ها تأکید بر های مشترک این مدلاز ویژگیند مدیریت بحرا  در مقصدهای گردشگری است. در فرآی

انتشااار مؤثر اطالعات، دانش و ارتباطات میا  تمام ذیننعا  یک مقصااد اساات. مدیرانی که اقدامات 

هایی که مقصااد و سااازما  را تحت تأثیر اند در پاسااخگویی به بحرا مؤثری در این زمینه انجام داده

 دهند، در وضعیت بهتری خواهند بود.قرار می

سی  بحران: مدیریت فرآیند سی  فرآیند مدیریت بحرا  در یک تق سه مرحله تق بندی کلی به 

بل از بحرا ، حین بحرا  و پز از بحرا . هر یک از این مراحل خود شاااامل می شاااود. مرحله ق

شکیل میها فرآیند مدیریت بحرا  شود. این بخشهای مختلنی میبخش ست را ت دهد که عبارت ا

ت و از: پیشااگیری و کاهش اثرات، آمادگی، پاسااخگویی و بازسااازی. مرحله پیشااگیری، کاهش اثرا

ض راری درمرحله حین سخگویی و ارائه خدمات ا بحرا  و  آمادگی در مرحله قبل از بحرا ، مرحله پا

راحل قبل از بحرا  ر اندازه به مگیرد. همرحله بهبودی و بازسااازی در مرحله پز از بحرا  جای می

نه یت بیشاااتری داده شاااود، هزی هد اهم کاهش خوا له حین و پز از بحرا   به مرح های مربو  

 (. 1391یافت)اسکندری، 
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شگیری و کاهش اثرات:  مجموعه اقداماتی اساات که با هدف جلوگیری از وقوع حوادا و یا پی

س ح خ رپذیری جامعه را  س ح کاهش آثار زیانبار آ ،  ارزیابی نموده و با م العات و اقدامات الزم 

  (. 2007، 1دهد)کومبآ  را تا حد قابل قبول کاهش می

مجموعه اقداماتی اسااات که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف  آمادگی قبل از بحران:

ریتی، ریزی، ساااازماندهی، ایجاد سااااختارهای مدیدهد که شاااامل برنامهمدیریت بحرا  افزایش می

 آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است. 

ست که اانجام اقدامات و ارائه خدمات اض راری به دنبال وقوع بحرا  حین بحران:  پاسخگویی

ها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام با هدف نجات جا  و مال انسا 

 شود. می

سازی ست ن: پس از بحرا باز ضروری پز از وقوع بحرا  ا شامل کلیه اقدمات الزم و  سازی  باز

سیب ضعیت عادی به مناطق آ سعه پایدار، دیده با در نظر گرفتن ویژگیکه برای بازگرداند  و های تو

شارکت سیب دیده انجام ضوابط ایمنی، م سائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی من قه آ های مردمی و م

 (.1391گیرد. )اسکندری، می
صربهبا توجه به ویژگی سازما های منح صنایع،  سه با دیگر  شگری در مقای صنعت گرد های فرد 

یست  سدرگیر در مدیریت بحرا  در مقصدهای گردشگری بایستی برای برخورد مؤثر با بحرا ، یک 

 :گردشگری صنعت هایویژگی این جمله ازدانش مدیریت بحرا  ایجاد کنند. 

 معرض در که شودمی گردشگرانی و کارکنا  شامل و است گراییمردم بسیار صنعت گردشگری-

 حرا ب زما  در و اساات خ ر در گردشااگری مقصااد در زیادی هایانسااا  زندگی. قراردارند حوادا

 لذا. باشدمی ترسخت بسیار نیز  ها آ  کنترل که است مشاهده قابل گردشگرا  از متنوعی هایرفتار

 لزامیا من قه ساااراسااار در و افتاده دور مناطق در دساااترس در اطالعات وجود امر، این به توجه با

 .باشدمی

یاری در- با  به گردشاااگرا  موارد، از بسااا بت محلی ز ندنمی صاااح ندنمی و کن  به توان

 .کنند عمل بحرانی محیط یک در رفتار چگونگی هایدستورالعمل

 خانه به بازگشت گردشگرا  اول واکنش شود،می بحرا  دچار گردشگری مقصد یک که زمانی-

ست شگرا  ناهمگو  طبیعت با آمیخته ترس و خ ر تجربه این. ا ست  به نیاز  گرد  اطالعاتی هایسی

 عوارض مقصاااد، از شاااد  خارج برای قوی تمایل این(. 2004 ، همکارا  و 2هوا )کندمی تأکید را

  .نیستند مواجه آ  با توریستی غیر هایمکا  که دارد پی در را بیشتری
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 ها،کوه سااواحل، نظیر)طبیعی هایزیبایی با مناطقی در گردشااگری مقصاادهای از بساایاری-

 اغلب و دارد وجود بیشاااتری خ ر و ریساااک آ  در که جایی اند،شاااده واقع( دریاچه و هارودخانه

سط معموالً طبیعی منابع این(. 2001 فالکنر،)شوندمی طبیعی دچاربالیای  مدیریت دولتی بخش تو

 .بگیرد عهده بر را رهبری نقش دولت موارد این در است نیاز که شوندمی

شگری صنعت- سانه موقعیت گرد ست برای را شد  ایر  در رو این از و سازدمی فراه  هاتروری

  با مقابله در مقصاادها، تجارب از داده پایگاه یک ایجاد بنابراین دارد؛ قرار تروریسااتی حمالت معرض

 (.2001 فالکنر،)نمایدمی ضروری تروریس 

 به نساابت بنابراین و ندارند خود بازدید مورد مقصااد از مکانی اطالعات گردشااگرا  از بساایاری-

 آشنایی کنند، کمک هاآ  به خ رات این از جلوگیری درجهت توانندمی که منابعی و محلی خ رات

 در چگونه اینکه مورد در هاآ  دانش و هستند وابسته بیشتر گردشگرا  علت همین به. دارند کمتری

شا  واکنش شرایط این سی چه با بروند؟ کجا دهند، ن سی هایروش چه کنند؟ صحبت ک  در اورژان

 ،(2004)ریدی است ک  بسیار دارد؟ وجود مقصد

  این. دهد پاس  هابحرا   به تواندنمی آسانی به بنابراین و است بخشیچند گردشگری، صنعت-

ست  یک به نیاز نیز ویژگی سر در اطالعاتی سی شگری سرا صدگرد  همه برای بحرا  زما  در که مق

شاره فالکنر واقع، در. ورزدمی تأکید را باشد دسترس در هاسازما  انواع  انواع از بسیاری که کندمی ا

ست  یک و شوندمی درگیر بحرا  یک از بعد و طول در هاسازما  ستممکن متمرکز اطالعات سی  ا

ها و با م العه حوادا گذشااته، پاساا .آورد فراه  هاسااازما  بین همکاری برای را الزم زیرساااخت

س  شی این پا سیده و ارزیابی اثربخ صویب ر ستراتژیها میاقدامات به ت ها را برای مقابله با توانی  ا

حوادا مشااابه در آینده توسااعه بدهی . با این وجود، پیشاارفت صااورت گرفته در این زمینه به علت 

ها، های مؤثر به بحرا فقدا  چارچوب منهومی الزم برای توسعه دانش انباشته در مورد اثرات و پاس 

بینی نشااده به هنگام رخ داد  و بهبود به منظور پاسااخگویی به رویدادهای پیشاندک بوده اساات. 

های پشااتیبا  سااری از ساایساات ساارعت و میزا  بازسااازی مناطق و کسااب و کارها، بایسااتی یک

صمی  شرکتت س ح محلی و  س ح ملی به  ست  مدیریت بحرا  مبتنی بر دانش از  سی های گیری یا 

شود. ستراتژی فردی گردشگری به کار گرفته  های بحرا  و بالیا، به منظور توسعه و اجرای اثربخش ا

ی های متناوت دانششا  با ه  همکارای از سهامدارا  مقصد برای تلنیق زمینهبایستی طیف گسترده

 کنند. دو دلیل عمده برای تلنیق اصول مدیریت دانش در برنامه مدیریت بحرا  عبارتند از:

  صاانعت گردشااگری برخالف بساایاری از صاانایع دیگر، چند وجهی و با ترکیب پیدیده از

ذیننعا  متعدد اسااات. در زما  بحرا  تنها کوشاااش جمعی و هماهنگی این ذیننعا  به 

 رد. کاهش اثرات مننی کمک خواهد ک

  متوسااط  -های مسااتقل کوچکالشااعاع شاارکتانداز کسااب و کار گردشااگری تحتچشاا

مه بحرا  را  نا گذاری در بر کافی برای اثر نابع  یا م ها  باً ابزار غال که  یاس قرار دارد  مق
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توا  چنین استدالل کرد که تنها یک شبکه (؛ در نتیجه می2004، 2و چن 1ندارند)بیلینگ

سازما  شارکتی از  ستراتژیها  میم شرایط تواند فرآیندها و ا های مورد نیاز برای مدیریت 

 بحرانی را فراه  آورد.

 

با ارائه چارچوب دانش برای مدیریت بالیای گردشااگری در (، 2006) 4و شاالدو  3میسااتیلیز 

سعه داده شگری را تو صدهای گرد ست  مدیریت دانش برای بالیا در مق سی اند. بر بخش دولتی، یک 

ها و جوامع جهت جلوگیری چارچوب، دانش منبعی قدرتمند برای کمک به دولت، سازما اساس این 

سازی بعد از بحرا ها، کاهش اثرات، برنامهاز بحرا  سخگویی و باز صدهای ریزی پا ست.  مق ها و بالیا

و  5گردشاگری در هر مرحله مدیریت بحرا  نیازمند پایگاه دانش ویژه خود هساتند. همدنین راچرال

ئه داده2009) 6هو یت بحرا  مبتنی بر دانش ار مدیر چارچوب  یک  به منظور افزایش (،  که  ند  ا

نوازی، اصول مدیریت دانش را ریزی و مدیریت بحرا  در صنعت گردشگری و مهما اثربخشی برنامه

سایی منابع دانش، فعالیت شنا سی بر  سا ست. در این چارچوب تمرکز ا سی یا دربرگرفته ا سا های ا

نده ما فرآی به طور مؤثر در سااااز نه این دانش  که چگو مدیریت دانش بوده و این های ای مؤثر بر 

 شود. گردشگری در مراحل مختلف یک وضعیت بحرانی ادغام شده و استناده می

سب دانش، تولید دانش، ذخیرهنهایت  در ساس م العه ادبیات نظری، ک سهی  برا سازی دانش، ت

های مدیریت دانش مدنظر قرار گرفته و پیشااگیری و کاهش مؤلنهدانش و بکارگیری دانش به عنوا  

رآیند فحین بحرا  و بازساااازی پز از بحرا  به عنوا   پاساااخگوییاثرات، آمادگی قبل از بحرا ، 

ته شاااده  ندفر با دانش مدیریت بین یراب ه به برد  وبا هدف پیمدیریت بحرا  در نظر گرف  آی

 ردید.مدل منهومی تحقیق به شکل زیر ارائه گ گردشگری  فرضیات و  مقصدهای در بحرا  مدیریت

 :1 اصلی فرضیه

 معناداری و مثبت یراب ه گردشگری، مقصدهای در بحرا  مدیریت فرآیند و دانش مدیریت بین

 .دارد وجود

 

 :فرعی هایفرضیه

 ودوج معناداری و مثبت یراب ه بحرا ، اثرات کاهش و پیشگیری و دانش مدیریت بین .1

 .دارد

 .دارد وجود معناداری و مثبت یراب ه بحرا ، از قبل آمادگی و دانش مدیریت بین .2

                                                           
1 Billing 
2 Chen, 
3 Mistilis  
4 Sheldon 
5 Racherla  
6 Hu 
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 .دارد وجود معناداری و مثبت یراب ه بحرا ، حین پاسخگویی و دانش مدیریت بین .3

 .ددار وجود معناداری و مثبت یراب ه بحرا ، از بعد بازسازی و دانش مدیریت بین .4

 
 مدل مفهومی تحقیق(: 1ل )شک

  نگارندگان منبع:

 

 تحقیقروش 

 متغیر دو بین ارتبا  که رو آ  از باشاد وپیمایشای می-تحقیق حاضار کاربردی از نوع توصاینی

 همبسااتگی تحقیقات گروه در دهد،می قرار بررساای مورد را بحرا  مدیریت فرآیند و دانش مدیریت

صاحب .قرار دارد سا   شنا درگیر در مدیریت  سازما 19نظر جامعه آماری این تحقیق مدیرا  و کار

شهر اردبیل می شد. بحرا   ستبا  شده ارائه زیر در اند،گرفته قرار م العه مورد که هاییسازما  لی

 دعوت مدعو صااورت به که گردشااگری و دسااتی صاانایع فرهنگی، میراا سااازما  از غیر به. اساات

 هماهنگی شااورای. هسااتند بحرا  مدیریت هماهنگی شااورای ثابت عضااو هاسااازما  بقیه شااود،می

 هماهنگی منظور به ذیربط هایدساااتگاه کلیه عضاااویت با و فرماندار ریاسااات به بحرا  مدیریت

 -1:هاساااازما  لیسااات.شاااودمی تشاااکیل بحرا  مدیریت چهارگانه مراحل به مربو  هایفعالیت

ستانداری -4 بحرا  مدیریت سازما  – 3 شهرداری -2 فرمانداری سی -6 سیماوصدا -5 ا شنا  هوا

 -10 شهری فاضالب و آب شرکت -9 ننتی هایفرآورده توزیع شرکت -8 زیست محیط حناظت -7

 میراا سااازما  -14 مخابرات -13 گاز شاارکت -12  احمر هالل -11 برق نیروی توزیع شاارکت

ستی صنایع فرهنگی، شگری و د سازی و راه -16 ایمن قه آب -15 گرد شگاه -17 شهر  علوم دان

 .انتظامی نیروی -19 هاپایانه و نقلوحمل -18 پزشکی
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با توجه به اینکه پاس  به سؤاالت تحقیق مستلزم داشتن آگاهی از نحوه مدیریت بحرا  در مقصد 

س  سوی پا شگری از  سایی جامعه آماری از طدهندگا  میگرد شنا شد، بنابراین برای  شورای با ریق 

 بحرا ، مدیریت هماهنگی شورای ریاست که نحو این به.  هماهنگی مدیریت بحرا  اردبیل اقدام شد.

 نمایندگا  این و نموده معرفی بحرا  مدیریت هماهنگی شورای در هادستگاه نمایندگا  به را محقق

 ارجاع پاسااخگویی جهت واحدها در مربوطه کارشااناسااا  و مدیرا  یا واحد به پاسااخگویی، ضاامن

ساس، این بر که. دادندمی سخگویی جهت ننر 120 تعداد ا  110و در نهایت تعداد   شدند معرفی پا

شد که از این تعداد  پرسشنامه  102پرسشنامه معیوب بود و در نهایت  8پرسشنامه برگشت داده 

ها استناده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه محقق ساخته  دو نوع جهت تجزیه و تحلیل داده

شد. اعتبار محتوای پرسشنام سازه در نظر گرفته  ساتید علمی، روایی محتوا و روایی  ه با اتکا به نظر ا

تحلیل عاملی تاییدی نیز برای روایی سااازه تحقیق مورد  نظرا  و متخصااصااین امر تاًیید و صاااحب

های مربو  به متغیر دهد که تمامی شاااخصاسااتناده قرار گرفت که نتایج تحلیل عاملی نشااا  می

( 5/0( و بار عاملی )بیشااتر از 96/1مدیریت دانش و فرآیند مدیریت بحرا  از مقادیر تی)بیشااتر از 

شاخص سوب میبرخوردارند و  سبی برای متغیرها مح ضریب پایایی های منا سبه  شوند. جهت محا

گیری تحقیق از آلنای کرونباخ اسااتناده شااد. پرسااشاانامه و اطمینا  از هماهنگی درونی ابزار اندازه

فرآیند مدیریت و برای متغیر  963/0مدیریت دانش ضریب آلنای کرونباخ به دست آمده برای متغیر 

شا  دهنده پایا بود  پرسشنامهً پژوهش حاضر است. در این پژوهش  است 969/0بحرا  که نتایج ن

 "معادالت ساختاری یابیمدل"ها و روابط بین متغیرهای تحقیق از برای بررسی صحت و سق  فرضیه

( 3Smart PLS) اساامارت پی ال اس و به طور اخص تکنیک تحلیل مساایر با اسااتناده از نرم افزار

  .شده استاستناده 

 

 هاو تحلیل داده تجزیه 

سااازما  مؤثر در مدیریت بحرا   19ننر از مدیرا  و کارشااناسااا   102پژوهش حاضاار بر روی 

 شهر اردبیل به انجام رسیده است.

 
 دهندگان پاسخ های جمعیت شناختیویژگینتایج  (: 1جدول )

 درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 سن

 9/5 6 30تا  21بین 

 1/43 44 40تا  31بین 

 1/44 45 50تا  41بین 

 9/6 7 سال 50بیشتر از 

 جنسیت
 8/9 10 ز 

 2/90 92 مرد
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 دهندگانپاسخ های جمعیت شناختیویژگینتایج (:  1جدول )ادامه 

  ح تحصیالتس
 49 50 کارشناسی

 51 52 کارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه خدمت

 7/12 13 سال 5کمتر از 

 6/17 18 سال 10تا  6بین 

 4/31 32 سال 15تا  11بین 

 7/16 17 سال 20تا  16بین 

 6/21 22 سال 20بیشتر از 

 سمت

 8/58 60 کارشناس خبره

 5/24 25 مدیر

 8/10 11 معاو 

 9/5 6 مدیر ارشد

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

ستگی و روایی مننک میزیر  جدول ضریب همب شه به بررسی  صلی این ماتریز ری پردازد. ق ر ا

یید روایی مننک بیشااتر بود  أدهد. الزمه ترا نشااا  می( AVE)دوم میانگین واریانز تبیین شااده

مقدار ریشااه دوم میانگین واریانز تبیین شااده از تمامی ضاارایب همبسااتگی متغیر مربو  با باقی 

ست.  شدهمتغیرها ا شا  داده  سو  ن ستگی پیر ضرایب همب صلی  ضرایب در پایین ق ر ا اند. تمامی 

 باشد.معنادار می 05/0س ح خ ای کمتر از 
 

 ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک (:2)جدول 

 (5) (4) (3) (2) (1) متغیرهای پنها 

(مدیریت دانش در مقصد 1)

 گردشگری
947/0         

       952/0 813/0 اثرات(پیشگیری و کاهش 2)

     934/0 834/0 796/0 (آمادگی قبل از بحرا 3)

   910/0 812/0 754/0 755/0 (پاس  گویی حین بحرا 4)

 956/0 733/0 629/0 649/0 538/0 (بازسازی پز از بحرا 5)

 منبع: یافته های تحقیق حاضر
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  تحلیل مسیر

    
  تخمین ضرایب استاندارددر حالت اصلی تحقیق  مدل (:2) شکل

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

 
 ( |T-Value|)در حالت قدر مطلق معناداریاصلی مدل  (:3)شکل

 منبع: یافته های تحقیق حاضر
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 درحالت تخمین ضرایب استاندارد مدل فرعی (:4)شکل 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 
  (|T-Value|)مدل فرعی در حالت قدر مطلق معناداری (: 5شکل )

  منبع: یافته های تحقیق حاضر

 
مدل این شاخص سازش بین کینیت مدل ساختاری و : (GOF)شاخص نیکویی برازش مدل

 5/0شااده اساات و از مقدار  75/0مقدار شاااخص برازش برابر . دهدگیری شااده را نشااا  میاندازه

 برازش مناسب مدل دارد. ازتر است و نشا  بزرگ
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 نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها (:3ل )جدو

 متغیر مستقل وابستهمتغیر
 ضریب مسیر

() 

 آماره

t 

س ح 

 معناداری
Sig 

ضریب 

 تعیین
2R 

وضعیت 

 فرضیه

جهت 

 راب ه

فرآیند 

مدیریت بحرا  

در مقصد 

 گردشگری

مدیریت دانش 

در مقصد 

 گردشگری

 مثبت عدم رد 67/0 001/0 923/27 818/0

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

محاساابه شااده مدیریت دانش در مقصااد  ضااریب مساایربیانگر این اساات که باال نتایج جدول 

باشد. که با توجه به این می 818/0گردشگری بر فرآیند مدیریت بحرا  در مقصد گردشگری برابر با 

س ح معنی داری  ست، با احتمال  05/0و کمتر از  001/0که  ادعای محقق مبنی بر این که  95/0ا

صدفرآیند مدیریت بحرا  در  با مدیریت دانش » شگر مق تایید  «راب ه مثبت و معناداری داردی گرد

 گردد.یم

توا  گنت بین مدیریت دانش در مقصااد گردشااگری و با توجه به وجود ضااریب بتای مثبت می 

صد  شگریفرآیند مدیریت بحرا  در مق ضریب تعیین برای  گرد ستقی  و مثبت وجود دارد.  راب ه م

بنابراین متغیر مدیریت  ؛شااده اساات 67/0متغیر فرآیند مدیریت بحرا  در مقصااد گردشااگری برابر 

سته شگری توان صد گرد صد 67 دانش در مق صد  در از تغییرات متغیر فرآیند مدیریت بحرا  در مق

 گردشگری را توضیح دهد. 

 

 های فرعینتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیه (:4ل )جدو

 جهت راب ه وضعیت فرضیه t 2R بتا متغیرهای وابسته متغیر مستقل

فرآیند مدیریت 

دانش در 

مقصد 

 گردشگری  

 

پیش گیری و کاهش 

 383/25 813/0 اثرات

661/0 
 مستقی  عدم رد

 مستقی  عدم رد 634/0 295/21 796/0 آمادگی قبل از بحرا 

پاس  گویی حین 

 399/17 755/0 بحرا 

571/0 
 مستقی  عدم رد

بازسازی پز از 

 736/6 538/0 بحرا 

289/0 
 مستقی  عدم رد

 منبع: یافته های تحقیق حاضر
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با توجه به این  و با توجه به ضرایب مسیر و بتای محاسبه شده و 4نتایج جدول براساس 

 95/0شده است(، با احتمال  96/1خارج بازه بحرانی شده است )بزرگتر از  tکه مقدار آماره 

مثبت  بحرا  راب ه مدیریتمولنه های بین مدیریت دانش و  » کهادعای محقق مبنی بر این 

 گردد. میتایید «معناداری وجود دارد و

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه

شگری صنعت سیاری مانند به گرد صادی، هایفعالیت و صنایع از ب سته اقت  بروز معرض در پیو

 و مخرب اثرات توانندمی هابحرا  گردشگری، صنعت اقتصادی اهمیت به توجه دارد. با قرار هابحرا 

مشترک در تمام  مسئلهباشند.  داشته کشور اقتصاد همین ور و گردشگری مقصدهای روی بر پایدار

ضا نای هابحرا  ست که آنها بر تقا شگر یا  ازمندیکامل پز از بحرا  ن یابیبازگذارند و یاثر م یگرد

ست و با جا صد یگزنیصرف زما  قابل توجه ا ضاع وخ گرید هایمق  تیریمدلذا  .شودیم ترنیز یاو

 صاانعت در بحرا  مدیریت اساات. یگردشااگر هایمقصااد یبرا تیاز مسااائل حائز اهمیکی بحرا  

 و طبیعی ناگهانیِ فجایع و بالیا به گردشگری صنعت و مقصدها گوییپاس  ینحوه یعنی گردشگری

ها نیازمند مقصااادهای گردشاااگری برای کاهش و حداقل ساااازی پیامد مدیریت بحرا مصااانوعی. 

فرد صاانعت های منحصااربهبا توجه به ویژگی کارگیری و ارزیابی اساات.ریزی، بهبرنامهپیشااگیری، 

صنایع و با توجه به این سه با دیگر   معرض در کشور در گردشگری مقصدهایکه گردشگری در مقای

شته دارند و تجربیات قرار طبیعی هایبحرا  شا  گذ ست داده ن  به هنگامی طبیعی هایپدیده که ا

صدها که شوندمی یلتبد فاجعه شته آنها از کافی شناخت مق شند ندا های درگیر سازما بنابراین . با

ست  مدیریت  سی ستی برای برخورد موثر با بحرا ، یک  شگری بای صدهای گرد در مدیریت بحرا  مق

ند. جاد کن ید و  دانش ای مدیریت دانش بر تول مدیریت بحرا  تمرکز رویکردهای  یت در  برای موفق

به  ی در فرایند مدیریت بحرا  خودگردشااگر هایمقصااددر واقع  دانش، اثربخش خواهد بود.توزیع 

 دارند. ازیبحرا  نمدیریت  نهیانجام به یدانش، برا تیریمد فرآیندهای

شا  داد که  ست آمده ن صلی یعنی بین مدیریت در این پژوهش نتایج به د ضیه ا در راب ه با فر

 توانسااته دانش مقصاادهای گردشااگری راب ه وجود دارد، مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحرا  در

ست صد در بحرا  مدیریت فرآیند تغییرات از 67/0 ا ضیح را مق ضیات با راب ه در. دهد تو  فرعی، فر

 از قبل آمادگی اثرات، کاهش و پیشگیری یعنی بحرا  مدیریت فرآیند مراحل با دانش مدیریت راب ه

 به مربو  راب ه ترینشااادکه قوی تایید بحرا  از بعد بازساااازی و بحرا  حین پاساااخگویی بحرا ،

آمادگی قبل از بحرا ، پاسااخگویی حین بحرا  و بازسااازی بعد از  و بوده اثرات کاهش و پیشااگیری

 های بعدی قرار دارند.بحرا  در رتبه

ست آمده از تحلیل عاملی تاییدی، از بین مؤلنه ساس نتایج به د سهی  های مدیریت دانش، تبرا

توانند مدیریت ها میدانش بیشااترین نقش را در مدیریت دانش داشااته که در این زمینه  سااازما 
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شبکه سیست دانش خود را از طریق ایجاد  سات رسمی و های ارتباطی و  های اطالعاتی، برگزاری جل

ازی سااهای ذخیرهکنند. مولنههای کاری دانش و عرضااه دانش تقویت های و گروهغیررساامی، تی 

سب دانش و ب ستند. ه کارگیری دانش در رتبهه دانش، خلق دانش، ک ساس های بعدی ه چنین برا

نتایج به دست آمده پاسخگویی حین بحرا  بیشترین نقش را در فرآیند مدیریت بحرا  را داشته که 

توانند از طریق رسانی به گردشگرا  بیشترین بار عاملی را داشته و  مقصدها میدر این مرحله کمک

سازوک شتیبانی در محل مدیریت اطالعات، ارائه  ارهایی جهت حمل و نقل، اقامت و انجام حمایت و پ

های بعدی به ترتیب تحقیق و بررساای از گردشااگرا  مدیریت بحرا  خود را بهبود ببخشااند. مولنه

شگرا ، مواجهه با جرم و  سی گرد سیا شکالت حقوقی و  سازوکارهایی برای مواجهه با م شامل ارائه  (

های واکنش اضاا راری)شااامل رهبری، واکنش به بحرا   سااارات(، رویهجنایات احتمالی و ارزیابی خ

شامل ارتباطات ارتباطات داخلی و خارجی، کنترل و مدیریت عرضه کنندگا  بیرونی( و ارتباطات)که 

ها و ساااازوکارهایی برای ارتبا  با دولت جهت دریافت کمک و بودجه( هساااتند. پز از با رساااانه

سخگویی به بحرا ، آمادگی سازی پز از بحرا  قرار  پا شگیری و کاهش اثرات و باز قبل از بحرا ، پی

 دارد. 

مدیریت بحرا  در حوزه  ند  مدیریت دانش و فرآی ید راب ه قوی بین  تای به  با توجه  یت  ها در ن

سازما  شگری اردبیل،  شگری میگرد صدهای گرد توانند مدیریت بحرا  خود را با بکارگیری های مق

بخشااند. مدیریت دانش نه تنها به تصاامی  گیرندگا  در انجام اثربخش کارها مدیریت دانش بهبود ب

ها را قادر به تساااهی  و اساااتناده اثربخش از منابع مختلف کند،  بلکه همدنین ساااازما کمک می

شرای ی را فراه  میمی سازما نماید. مدیریت دانش  های جدید ها برای تولید ایدهسازد که اعضای 

ها برای مقابله با هر شااارایط بحرانی کمک د به ساااازما توانی کنند که این امر میبا یکدیگر همکار

گذاری و ارتباطات ارگانیک، زمینه تنکر کارآمد های تکنولوژیکی، اشاااتراککند. طبیعتاً ظهور کانال

دهند، تساااهیل خواهد کرد. وری مدیریت بحرا  را افزایش میهایی که بهرهبرای ایجاد مکانیسااا 

ها ومقصاااد گردشاااگری، تقویت پذیری ساااازما ت موثر دانش بحرا  باعث افزایش انع افمدیری

تر به حالت های احتمالی شده و به آنها امکا  برگشت سریعهای دفاعی آنها و کاهش آسیبمکانیس 

 دهد. عادی را می

نگ و بالردو) تایج تحقیق وا با ن تایج این تحقیق  تاکید بر نقش مدیریت د2009ن انش در (، که 

( که 2005دسااتیابی به مدیریت بحرا  اثربخش دارند و نیز با نتایج تحقیق میسااتیلز و شاالدو )

صدیادگیرنده را ارائه داده شی برای مدیریت بالیا در مق ( که به 2009اند و راچرال و هو)چارچوب دان

نی بر دانش ریزی و مدیریت بحرا  یک چارچوب مدیریت بحرا  مبتمنظور افزایش اثربخشاای برنامه

 اند ت ابق دارد. ارائه داده

های پژوهش و نتایج به دساات آمده از فرضاایات تحقیق، پیشاانهادهای زیر به با توجه به یافته

 شود:بحرا  در مقصد گردشگری توصیه می منظور تقویت مدیریت دانش و فرآیند مدیریت
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  گردشگری به عنوا  تعریف و طراحی نحوه تعامل سازما  میراا فرهنگی، صنایع دستی و

سازمانی  ستاندارد بین  سازما  مدیریت بحرا  به عنوا  یک ا صنعت گردشگری، با  متولی 

 های احتمالی. به جهت ایجاد هماهنگی کامل و همه جانبه در بحرا 

 ای بین ساااازی یک سااایسااات  یک پارچه جهت برقراری ارتبا  شااابکهطراحی و پیاده

شده در این پژوهشسازما  سر به گونه های معرفی  ای که امکا  ارتبا  چند جانبه را می

 سازد. 

 های درگیر در مدیریت بحرا ، های دانشاای با مشااارکت اعضااای سااازما تشااکلیل گروه

ها و کسااب و کارهای سااازما  میراا فرهنگی، صاانایع دسااتی و گردشااگری،  انجمن

 گردشگری. 

  های مورد م العه تشکیل و پایگاه ذخیره و حنظ دانش مدیریت بحرا  با مشارکت سازما

اطالعات طی دوره بازنگری و بروزرسانی شود. عالوه بر این افراد متخصص در هر حوزه نیز 

 شناسایی شود. 
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