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 يت بحران در صنعت گردشگريريمد يهابركاربرد مدل يمقدمه ا
  رانيا

  1پور يرسول محمد عل:نويسنده
  :دهيچك

 ز آشكار يد كننده آن نيتهد يبحران هات توجه به يران، اهميدر ا يبا توسعه گردشگر

 يكل يمبان يك به بررسيستماتيس يفيم تا ابتدا با ارائه تعرين مقاله برآنيدر ا. گردد يم
استفاده از . ميبپرداز يق آن با صنعت گردشگريم و سپس به تطبيت بحران بپردازيريمد

م يمفاه يبرادار يواكنش گر، مدل توسعه پا - مختلف همچون مدل كنش گرا  يمدلها
در ادامه . قرار گرفته اند ياجمال يمورد بررس ياسيس يگر مدلهايو د يطيست محيز

سپس . مذكور مورد كنكاش قرار گرفته است يه مدلهايق كليجهت تطب يسازمان ييالگو
شده  ين مدلها بررسيسه با ايران در مقايا يصنعت گردشگر يها يضعف ها و كاست

، يراث فرهنگيت بحران در سازمان ميريژه مديكارگروه و يدر خاتمه، راه انداز. است
  ..ده استيشنهاد گرديپ يو گردشگر يع دستيصنا

  ستم، توسعه، بحراني، سيگردشگر :يديواژگان كل
  :مقدمه

ش يپ. ستيك انگ نيگذشته  يهمچون سالها ين روزها بكاربردن واژه گردشگريا
نده روند رشد يآ يسالها يت كه طاز آن اس يصورت گرفته حاك يها و برنامه ها ينيب

ر خود قرار يز تحت تاثيا را نيجنوب آس يريبه طرز چشم گ ين الملليب يگردشگر
گر با اقدامات انجام شده، چه بصورت آگاهانه و چه ناآگاهانه يد يياز سو. خواهد داد
ان ين ميآنچه در ا. گرفته است يرا در پ يز رشد شتابانيران نيا يداخل يگردشگر

ن صنعت در يت از ايحما يمنسجم برا يستميد سين است كه هموراه بايت دارد اياهم
كه وابسته به عناصر  يچون گردشگر يخصوصاً صنعت. آماده اقدام باشد يمواقع بحران

  .ندير جبران را وارد نمايغ يت، شوكيدين مفيتواند در ع يك مياست كه هر يمتعدد
ك مقصد ي يرساختهايتنها به ز يستيرورا حوادث تيو  يعيطب يايچون بال ياتفاقات

 يقرار م يد جديرا مورد تهد... و  ير مقصد، آثار اقتصاديان تصويرسانند، بلكه بن يب نميآس
  .دهند
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ا قسمت ي يستم اصليگردد كه نظم س ياطالق م يتيبحران به وضع يستمياز منظر س
ن يگر، از ايان ديبه ب. زندآن را برهم  يداريرا مختل كرده و پا)  يستم فرعيس(از آن  ييها
ده و يع كه به سرعت حادث گرديك دسته حوادث و وقاي «: دگاه بحران عبارت است از يد

شتر از حد متعارف ي، بيفرع يستم هايا سي ين الملليب يستم كليروها را در سيتعادل ن
 ». دهد يش ميستم را افزايد تخاصم در سيبرهم زده و شانس و امكان تشد) متوسط(

آنها دست كم از  يف بحران وجود دارد، اما تماميان تعاريم ييرچه تفاوتهااگ
) عامل شوك ج) سازمان ب يبرا يديتهد) الف: ر به هم شباهت دارنديجهات ز

  :بزرگ يانواع و خطرهات بحرانها يريم گيتصم ياندك برا يفرصت
ه ها، به دست يتوان به طور كل يانجام شده، بحرانها را م يبراساس پژوهشها

  .كرد يل دسته بنديگروهها، و انواع ذ
  بزرگ يانواع و خطرات بحرانها

د ي، نزول شديكارگر ي، آشوبهايكارگرياعتصاب ها ياقتصاد
متها، سقوط بازار، كاهش يمت سهام و نوسان قيق

 ياصليدرآمدها
و محرمانه، اطالعات  ياز دست دادن اطالعات خصوص ياطالعات

انه، از دست دادن يناد رادر اس ينادرست، دستكار
ه كنندگان يان، تهيدرباره مشتر يانه ايرا يدياطالعات كل

 رهيو غ
ل كارخانه و تداركات، از كار ياز دست دادن وسا يماد

 يزاتيبزرگ تجهي، اختاللهايل اصليافتادن وسا
، از دست دادن كاركنان يران اصلياز دست دادن مد يمنابع انسان

و تصادفات،  يش در خرابكاريفزابت، ايش غي، افزاياصل
 ط كاريخشونت در مح

ب رساندن به حسن شهرت، ي، آسيعه پراكنيافترا، شا حسن شهرت
 دن در فلسفه شركتيدست آز

ازيناش يرفتارها
 يروان يماريب

، يري، گروگان گييدست بردن در فراورده، آدم ربا
 يستيات تروريعمل

يفاجعه ها
 يعيطب

ل، انفجار، توفان، يس ،ين لرزه، آتش سوزيزم
 گردبادها

  .ميپرداز ياجزاء آن م يكل يل به بررسيذ يك از مدلهايدر هر
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  :قيروش تحق
 -  ياقتصاد يد بر بحرانهايبا تاك يعموم يكاربر( مدل كنش گرا، واكنش گر

  ):يطيمح
مرحله . م كرديت بحران را به دو مرحله تقسيريتوان مد يدگاه ميك دياز 

ا به حداقل رساندن خسارات يو  يريجلوگ يز وقوع بحران و براكنش گرا كه قبل ا
 ين و بعد از وقوع بحران برايشود و مرحله واكنش گر كه در ح يبحران انجام م

 يبر رو يار كميقات بسيان ذكر است كه تحقيشا. گردد يجبران خسارات انجام م
صنعت  خصوصاً در. ا صورت گرفته استيدر دن ينيش بيمرحله اول و امور پ

  .ان استين ضعف كامالً نمايران ايا يگردشگر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك كشور ي يدر سطح مل يدگاه اقتصاديت بحران از ديريروند فرموله كردن مد
  :ل ارائه داديتوان بصورت ذ يرا م

 :يت بخش گردشگرين اهميتخم - 1
در  يبخش گردشگر يت رقابتين مزيت بحران تخميرين مرحله در مدياول 
توان به يست كه ميابين ارزيتنها با چن. ستياقتصاد يگر بخشهايد سه بايمقا
 .برد يت از آن در مواقع بحران پيحما يه الزم برايزان سرمايم

 :بحران يمنابع اصل ييشناسا - 2
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ن مرحله ياس اثر آن در ايبحران و مق يابعاد احتمال يابين مرحله عبارت است از ارزيا 
ز ينجا نيدر ا. زجانب عرضه و هم تقاضا توجه شودهم ا يابعاد گردشگر يد به تماميبا

 .وندديبه وقوع بپ يخارج از صنعت گردشگر يتواند از جهات يشود كه بحران م يد ميتاك
 :و رصد نمودن شاخصها ييشناسا - 3
و اعالم  يگردشگر يرونيو ب يط درونيمداوم مح ين مرحله شامل بررسيا

 يگردد كه تورگردانان و آژانسها يم ديتاك.شود،ياز استانداردها م يهرگونه انحراف
توانند اطالعات  ين وجه عرضه و تقاضا ميماب يل دارا بودن نقش فيبدل يمسافرت

 .ن مرحله بدست دهنديا يرا برا يارزشمند
 : يحل كردن مسائل عمل - 4

ن است كه يرت بحران  ايان سطوح كالن و خرد مديعمده م ياز تفاوت ها
از موارد چالش . دينما يار سخت تر ميسطح كالن بسدر  ييعموماً ارائه راه كارها

 ين سطح است كه در كشورهايار در ايبس ينه وجود بوروكراسين زميز در ايبرانگ
د مد يز بايه الزم نيران كمبود منابع، تخصص و سرمايهمچون ا يدر حال توسعه ا

: رديگر مورد توجه قرار يد سه مورد زين رابطه همواره بايدر ا. ردينظر قرار گ
ه يدر كل يان بخشيو ارتباطات م يمحل يسرعت پاسخ، سرعت سنجش پاسخ ها

 .سطوح
 : ك برنامه بحرانين يتدو - 5
روشن قبل و  ياهداف يد داراين برنامه بايا. ده باشديچيد پيت بحران نبايريك برنامه مدي

ك يكه  يانعمالً در سطح كالن تا زم. رديقرار گ ينيبعد از بحران بوده و هموراه مورد بازب
نكه به يك برنامه را مورد سنجش قرار داد مگر اي يتوان اثربخش يبحران رخ ندهد نم

رت يم مديف عمده تياز وظا يكي. توسل جست يوتريده كامپيچيپ يوها و برنامه هايسنار
ك و موثر با اصحاب رسانه بخصوص پس از رخ دادن بحران يجاد ارتباطات نزديبحران ا
، ياتيمال يت هايجاد معافيتوان به ا يدادن بحران م يدولت پس از رو يف اصلياز وظا.است

 .است يورود ياب گردشگريدرغ يسم داخليش و رونق توريژه، افزايو يمحرك ها
 : يمنطقه ا يهايل همكاريپتانس - 6

ن بود كه يداشت ا يا در پيجنوب شرق آس يكه بحران اقتصاد يدرس بزرگ
  .رض بحرا ن قرار نداردزوله در معيك كشور بصورت ايچگاه يه
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  : )يطيست محيد بر موارد زيتاك( دار يو توسعه پا يريشگيمدل پ
ن بطور معمول و ظرف چند سال يكره زم يهوا يانجام شده دما يها ينيش بيبرطبق پ

 يخچالها در حال ذوب شدن مين حال يدر ع. افتيش خواهد يگراد افزايدرجه سانت2ندهيآ
ن يكره زم يبر رو ياريو مناطق شكننده بس يختن نظم فصلين امر باعث برهم ريا. باشند

 يها حاك ينيش بيباشد و پ يم ييرات آب و هواييگر آثار تغيز از ديكمبود آّب ن. خواهد شد
ن يافت كه ايم يتامل درخواه يبا اندك. شرب است يآب ها يدرصد 30تا  20از كاهش 
 يد خود را برايجهان با. ديكشبه چالش خواهد  ين الملليت را در سطح بيمساله امن
انجام  يها ينيش بيبر اساس پ. ديآماده نما يطيرات محيي، فقر و آثار تغييغذا يكمبودها
د ناخالص جهان را به يدرصد تول 20رات درحدود يين تغيمقابله با ا يوهاينه سناريشده هز

 . خود اختصاص خواهد داد
 يت هايكه بر اثر فعال يلخانه اگ يزان گازهايم. ش استين رو به افزايحرارت زم

تر  يبا صنعت يستيط زيمشكالت مح. افته استيش يجاد شده اند، افزايانسان ها ا يافراط
 50ش از يش است و بنا به گفته متخصصان سازمان ملل، روزانه بيشدن كشورها رو به افزا

ل رفتن يلن تحيهمچن. رنديگ ين در معرض انقراض قرار مياه در كره زميوان و گينوع ح
  .است يستيط زين معضالت محياز مهم تر يكيجنگلها 

ت، فقر، نگرش ياز جمله رشدجمع ياز آنند كه عوامل انسان يحاك يعلم يافته هاي
ش تنوع يدر فرسا ياثرات مهم ياسيو س ياقتصاد ي، و ارزشهاينادرست، انسان محور

  . دارند يستيز
ن نحو يست كه به بهتريريش گيپن راه كارها يتر ياز اساس يكين رابطه، يدر ا
  .است يدار قابل بررسيم توسعه پايدر مفاه

  :دار عبارتند ازيتوسعه پا يمفروضات اساس
د با توجه به يبا يمات اقتصاديتصم: يطيمح – ياقتصاد يكپارچگي .1
 .گذارند اتخاذ شوند يست ميط زيكه بر مح ياثرات

كه  يجيجه به نتاد با تويبا يمات در زمان فعليتصم: ن نسلهايتعهد ب .2
 .دارند، گرفته شوند يآت ينسلها يبرا

هستند كه بتوانند  يطياز مح يحق برخوردار يه مردم دارايكل:يعدالت اجتماع .3
 .ط رشد كنند و شكوفا شونديدر آن مح

 .ياهيو گ يجانور يايت از دنيمحافظت از منابع و حما: يطيحفاظت مح .4
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د ارائه شود، به يبا يراز رفاه بش يف گسترده تريتعر: يت زندگيفيك .5
 .فراتر رود يكه از محدوده رفاه اقتصاد ينحو

 : مشاركت .6
ده يق آنها امكان شنيكه از طر يشوند، به نحو يد مجدداً ساماندهينهادها با

  .ديفراهم آ يريم گيند تصميه صداها در فرايشدن كل
  :ياسيس يمدل بحرانها

ن عرصه يگوناگون در ا ينزبا يها يان بازيم ينظر يتوان انتظام و اجماع يم
  :مييزبر برقرار نما يرامون گزاره هايپ

فوق العاده است كه در آن  يريم گيمعطوف به تصم يتيك بحران فعالي - 1
: شكند يدر هم م يت اضطراريله وضعيموجود به وس يريم گيتصم يالگوها
و  يل خشونت و خسارت عمده به منافع مليد به تحميكه تهد ياضطرار يوضع

 .كند يرنده ميم گيار مهم واحد تصميساهداف ب
 يم محدود ميپاسخ دادن را قبل از اتخاذ تصم يران زمان موجود برايم - 2
 كند

 .شوند ير ميبا وقوع آن غالگ يريم گيواحد تصم ياعضا - 3
ر تك يغ(ا عنصر ين عامل يستم را چنديا سيستون، نظام يك ايچنانچه به س

و اگر . گذارند يهم اثر م يرون يمع يك چارچوب مرزيم كه در يبدان) يوجه
 يم، آنگاه ميق اقتدار بدانياست را به عنوان اختصاص ارزشها از طريف سيتعر
 يرگذاريم كه در آن تاثيبدان يطيرا شرا يا بحرانيثبات  يب ياسيت سيم وضعيتوان
 ينيش بيرقابل پيمبهم و غ ياسين عناصر نظام سيا كنش و واكنش درون و بي

 .است
از كنش ها  يمنطق يدن به تسلسليازيازمند دست يحران نت بيريم مديت

 :مناسب است ياستراتژ يجهت سامان ده
 ياطالعات در دسترس و اخبار يابيف مساله از رهگذر ارزيشناخت و تعر .1

افتن يازمند ير بحران نين مرحله، تدبيدر ا. ط بحران هستنديكه مربوط به شرا
 :الت پنج گانه استسوا يبرا) در پرتو اطالعات(مناسب  يپاسخ
  .ر حدوديت و تفسيف ماهيتعر:  يستيچ
  دارد؟ يخيشه تاريا ريدارد؟ آ يا بحران منابع خاصيآ: ا يآ
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ش آن چه يط زايو شرا يشكل گرفت؟ علل مقتض ين بحرانيچرا چن:  ييچرا
  بوده است؟
  بحران كدامند؟ يها و شاخصه هايژگيو:  يچگونگ

  كدامند؟عامالن و كارگزاران بحران :  يستيك
ت و يبه هر موقع يريب پذي، آسيك نگاه كليدر . ديو تهد يريب پذيدرك آس .2
را مستعد خسارت و شكست  يا جمعي يت فرديك هويگردد كه  ياطالق م يطيشرا
متمركز بوده و  يمسائل داخل يتواند رو يم يت ملياست امنيگر سيبه عبارت د. دينما
خارج داشته و  يا تمركز بر عرصه هاي خود دولت باشد، يهايريب پذيكاهش آس يدر پ

 .ربط آن باشد يق منابع ذياز طر يد خارجيدر صدد كاهش تهد
ر قابل كنترل كامل ي، و طبعاً غينيش بيرقابل پيك بحران غيعت يطب: سكيل ريتحل .3
سك همراه ياز ر يزان قابل مالحظه ايرش ميبا پذ يت بحرانيرين علت، هرگونه مديبه هم. است
 .است

: ت بحرانيريك ممكن در مهار و مدياستراتژ ينه هاين گزيو تدوم يترس .4
. نواخت يو فرع يد اصليتوان در قالب دو كل يك، ميرا مانند موز ياستراتژ يباز
شمرده  يو ضرور يم است كه قدرت در آن عامل اصليمستق ياستراتژ يد اصليكل
ه يت در حاشم است كه در آن قدرير مستقيغ يز استراتژين يد فرعيكل. شود يم

 . دهد يگر ميد يو طرح ها يات روانيخود را به عمل يرد و جايگ يقرار م
ر يبر اصول ز يبرخوردارند كه مبتن يباالتر يياز كارا ييها يانه آن دسته از استراتژين ميدر ا
  :باشند

 دات و فرصتهايبا تهد يانطباق منطق* 
 كياستراتژ يت هايت ها و اولويبا فور يانطباق اصول* 
 ق گفتمان مسلطيبا كانون و دقا يانطباق راهبرد* 
 يطيمح يرهايانطباق با متغ* 
 يانطباق با قدرت مل* 
 جامعه يستارها و هنجارهايانطباق با ارزشها، ا* 
 گران در صحنهير بازيسا يبا استراتژ يانتطباق منطق* 
: يهر استراتژ ياحتمال يمثبت و منف يسنجش و احصاء بازخوردها .5

 :هستند يك استراتژيت ينفك از كليال ييا جزبازخورده
 .ك بحران بزرگ را دارديل شدن به ياستعداد تبد يچه نوع حركنت* 
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  مثال/ ر يتفس يدفاعينوع ساز و كارها
  ديآ يش ميگران پيديبحران تنها برا انكار
د اما اثر آن بر سازمان ما يآيش ميبحران پ  حاشا

 ز استيناچ
  ديآ يش نميخوب بحران پيشركت هايبرا ييرمان گراآ

م كه از بحرانها يرومند هستيما آنقدر بزرگ و ن  يبلند پرواز
 ميدر امان

 يد حتماً علتش بديايش بيپياگر بحران  يفرافكن
  اورنديخواهند ما را از پا دربيگران است كه ميد

  يخردورز
آن را احتمال وقوع يم، زيد نگران بحران باشينبا

را بشود  يكه بحران يش از آنيپ. ار كم استيما بس يبرا
ست احتمال وقوع و يبا يگرفت انسان م يجد
  كند يابيقاً ارزيآن را دقيامدهايپ

  يم بنديتقس
ر يسازمانها را تحت تاث يتواند تماميبحران نم
خود  يك از قسمت ها برايرا هريقرار دهد، ز
 مستقل است

 : سهامداران -
ست با يبا يشود كه م يم يرونيو ب ياز افراد درون يعيمل گستره وسسهامدارن شا

م باشند، و در آموزش و پرورش يبحرانها سه يبرا يزيكنند، در برنامه ر يگر همكاريكدي
گوناگون  ياز بحرانها يگستره ا يند تا بتوانند پاسخگويتها در سازمان شركت بنمايقابل

 .باشند
 :وهايسنار -
ن را به يشياست كه همه عناصر پ يكپارچه كننده ايله چسب خوب به منز يويسنار 
 يه اين قضيبدتر –نيبهتر يويت بحران، سناريريخوب مد يويسنار.زند  يوند ميهم پ

  .گذارد، بسازد ينكه بحران چگونه بر سازمان اثر ميتواند در مورد ا ياست كه شخص م
  :ج و بحثينتا

ش از آنكه يپ يليباشد، خ يران مت بحيرين بخش مدينشانه ها مهم تر ييشناسا
 يهشداردهنده بدست م ياز نشانه ها يمكرر يآنها ردپاها يباً تماميبحرانها رخ بدهند، تقر
افت شوند و يه درياول ين هشدارهاياگر ا. دهند يبحران را خبر م يدهند و وقوع احتمال

 ياديز يوع بحرانهاد، از وقيآنها اقدام به عمل آ يموثر رو يآنها كار شود و به طرز يرو
. ديآ يت بحران به شمار ميريمد ين شكلهاياز بهتر يكين يشود كه هم يم يريجلوگ
خود را،  يرونيو ب يدرون يط هايات و محيست دائماً كل عمليبا يسازمانها م ين تماميبنابرا
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ر يد يليش از آنكه برطرف كردن آنها خيپ يسوانح احتمال ينشانه ها ييبه منظور شناسا
و ) reactive(ست از واكنش گر يبا يسازمانها م. موشكافانه قرار دهند يمورد بررس شود

د يضرب المثل اگر نشكسته درستش نكن با. ابنديبودن تحول ) proactive(كنش گرا 
ن حاال ين، هميخواهد شكست، بنابرا ياگر نشكسته به زود: ن طرز بسپارديخود را به ا يجا

ست يع زياز فجا ياريتوان از بس يآن م يبه الگوها يبنديو پادار يبا توسعه پا. درستش كن
افته ي ييچون جنگ رها يياز بحرانها يكه به تازگ ييدر كشورها. كرد يريجلوگ يطيمح

 يجهان يتوان الگوها يداده، م يل در دسترس بودن و در خاطر ماندن آنچه روياند بدل
  . جاد نموديا يمناسب
  :يريجه گينت
ن نهاد يانت ايت از صيحما يبرا يو گردشگر يع دستي، صنايفرهنگراث يسازمان م - 

مقابله با بحرانها  يبرا يت منسجميريو مد يبه بررس يل كارگروهيبهتر است با تشك
  .بپردازد
  .ك بنگرديستماتيدگاه سيه بخش ها و برنامه ها از ديبه كل -
  .ردازدك از انواع بحران بپيهر ييف و شناسايل شده به تعريگروه تشك -
  .دينما يه استانها معرفيبحران كل يدر ستادها يژه اينده وينما -
  .دار قرار دهديتوسعه پا يه الگوهايكار خود را بر پا يد بناين سازمان بايا -
در كشور  يو قوم ياسيس يه بحرانهايكل يتواند به بررس يژه ميكارگروه و - 

  .كل كشور بپردازد يجامع برا يكارهارومند به ارائه راهين يپرداخته، و به عنوان ابزار
نه انتقال و يموارد و مدلها، زم يتمام يعلم يد با بررسين سازمان بايا -

  .اصناف را فراهم آورد يانسجام تمام
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