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Abstract 
Due to the natural environment and political events, identifying crisis 
factors in the tourism industry has become a basic requirement for many 
tourist destinations. Due to Iran's location in the Middle East, which is 
plagued with crises, formulating a unified risk strategy in tourism is 
unavoidable. 

Introduction 
On the one hand, strategic management of crisis and disaster is an 
essential element in managing the sustainable development of tourism. 
Risk assessment is also one of the main components of the crisis 
management planning process. On the other hand, one of the necessities 
of crisis management is to adopt a flexibility strategy, which means that 
in different stages of a crisis, one must use a strategy appropriate to that 
stage. Therefore, considering the methods of dealing with the crisis and 
its management in the Iranian tourism industry, these important 
questions arise that 1. What are the risk factors in Iran's tourism 
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industry? 2. What is the prioritization of risk factors in the Iranian 
tourism industry? 3. How can crises be predicted, controlled, and 
directed using the proposed model? 

Materials and Methods 
The present study is developmental-applied research that has provided 
an integrated strategy for crisis management since the tourism industry 
is service-based. The target population was a group of experts and 
academics in the tourism industry. The fuzzy cognitive mapping 
technique analyzed the collected data. 

Discussion and Results 
So as to answer the first question of the research on identifying critical 
factors in the Iranian tourism industry, 15 factors were identified, which 
are: political and social instability in the region, infrastructure 
shortages, environmental pollution, currency fluctuations and price 
instability, the prevalence of infectious diseases, natural disasters, 
climate restrictions, weakness in safety and insurance, weakness in-
market support, fuel price fluctuations, controls double security, 
terrorist attacks, bad tourism experience and dissatisfaction of tourists, 
differences in attitudes towards different nationalities, and visa 
problems. In order to answer the second question of the research based 
on prioritization of risk factors, the following factors were identified as 
the most important risk factors by using expert opinions and results of 
Fcmapper software: political and social instability in the region, 
infrastructure deficiencies, environmental pollution, price fluctuations, 
the prevalence of infectious diseases, and natural disasters. Then, in 
order to answer the third question, based on how to use the proposed 
model to predict, control and manage crises, three scenarios were 
designed.  
In the first scenario, the factors of political instability and infrastructure 
shortages were considered the first and second priorities. The factors of 
climate constraints and weakness in market support were considered 
low (sub-priorities) priorities. And in order to create a scenario, these 
four factors were strengthened so that The result of this scenario 
positively influences all other factors and can increase them. In other 
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words, if two critical factors with a high degree of priority are reduced, 
we can see a reduction in other factors, including double security 
control, dissatisfaction, and a bad tourism experience, which will boost 
travel demand. In the second scenario, the factor of natural disasters as 
a priority factor and visa problems as a factor of low priority (sub-
priority) are strengthened, which leads to an increase in other critical 
factors in tourism. In other words, the reduction of natural disasters can 
reduce the prevalence of diseases and illnesses, which in turn increases 
the health and safety of society. In the third scenario, the currency 
fluctuation factor as a priority factor and the weak market support factor 
as a low (second priority) factor are strengthened. The result of the 
scenario shows an increase in other critical factors in tourism, or on the 
other hand, a decrease in currency fluctuations and price instability, and 
a decrease in weak market support, will reduce fuel price fluctuations, 
which can lead to increased tourism demand and prosperity. 

Conclusions 
The results of the scenario show lack of risk and threat understanding 
may be determinants that can weaken the image, reputation, and 
competitiveness of a country. Or also may have a decisive impact on 
the performance of a country from an economic point of view and 
especially the impact of services and infrastructure (transportation, etc.) 
or safety and security. Competitive advantage, image, reputation, 
service delivery, and cultural differences determine factors in 
developing an integrated risk management strategy. For example, safety 
and security are important factors that impact tourists' demand in the 
tourism industry. The response of different countries to various events 
depends on various factors, especially economic situation, governance 
model, readiness to deal with a crisis, international community 
response, and mass media and business culture.  
Furthermore, it should be noted that tourism is an interdisciplinary 
industry that is intertwined with other sciences such as sociology, 
psychology, geography, and anthropology. In addition, management 
decisions must be made based on practical management and marketing 
practices. Practical and strategic approaches in crises and natural 
disasters in different countries and cultures can be different. As 
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Hofstede states, people with different cultures tend to have different 
management styles. Regarding the presented risk management model 
of COSO (2004) and identifying risk factors in the Iranian tourism 
industry, firstly, it is necessary to form a working group of experts and 
stakeholders in this industry. Then, the existing risks can be assessed 
by identifying the strengths, opportunities, weaknesses, and threats in 
this industry's internal and external environment and its consequences 
by prioritizing the identified risks. After designing a plan to deal with 
these threats and risks, management decisions can be made. Finally, 
continuous monitoring and review can be carried out. According to the 
feedback of management decisions and its operation mode, the tourism 
industry's crisis, sustainability, and continuity can be reduced. 

Keywords: Crisis, Integrated Risk Management System, Fuzzy 
Cognitive Map. 
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عوامل ریسک و تدوین استراتژي بندي شناسایی و اولویت
 ایران مدیریت آن در گردشگري

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران  حامد فلاح تفتی
  

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران  اسعدي محمدمیر
  

 دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران گردشگري،دانشجوي دکتري   آبادسلطان يقاسملو لهیجم

 چکیده
 بسیاري رد سیاسی و محیطیزیست -طبیعی حوادث دلایلبه گردشگري صنعت در زابحرانشناسایی عوامل 

 حتمالا با ، وخاورمیانه ۀمنطق در ایران کشور گرفتن قرار و است اساسی ضروري گردشـگريمقصـدهاي  از
ـــک یکپارچه  منطقه، در بحران وجود زیاد ـــتراتژي ریس ـــگري راتدوین یک اس  یرناپذاجتناب در گردش
 صنعت خدماتی ماهیت گرفتن نظر در با که ،است کاربردي - ايتوسعه پژوهشی حاضر پژوهش. استهکرد

 از رگانیخب را پژوهش آماري ۀجامع. استپرداخته بحران تدوین راهبردي یکپارچه در برابر به گردشـگري
استفاده  ازيف شناختی نگاشت تکنیک از ها،داده تحلیل در و دهندمی تشکیل دانشگاه و گردشگري صنعت

ی در منطقه، ثباتی سیاسبی ترتیب به را ایران گردشگري صنعت در زابحران عوامل موثرترین نهاییْ مدل. شد
دار، ي واگیرهامحیطی، نوسانات ارزي، شیوع امراض و بیماريهاي زیستیآلودگ ها،کاستی در زیرساخت

بلایاي طبیعی شــناســایی شــد و ضــرورت اســتفاده از یک اســتراتژي یکپارچه مدیریت ریســک در صــنعت 
 دهد.گردشگري پیشنهاد می

  )FCMفازي ( تکنیک نگاشت شناختیبحران، سیستم یکپارچه مدیریت ریسک،  ها:کلیدواژه

  

  :نویسنده مسئولhamideghasemloo@gmail.com 
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 مقدمه
گردشگري  پایدارۀ مدیریت توسعها و بلایا یک عنصر اساسی در مدیریت استراتژیک بحران

 چند در صنعت گردشگري ۀسابقیب رشد. )2018، 1شود (مایکولی و همکارانمحسوب می
 مواجه هاي جدیديچالش با را گردشگريمقصدهاي  جهانیْ سطح در رقابت و گذشته سال

 هاآن و مدیریت هابحران امروز، شرایط ). در1391سلیمانی،  و مؤید يمنصوراست (کرده
 نظربه دارد و آن هايفعالیت و گردشگري با نیز ارتباطاتی که ،شودمی تلقی مهم ايمسئله

جدا  صنایع دیگر از را آن که هاییویژگی بودن دارا با گردشگري صنعت که رسدمی
 و وقوع احتمال تواندمی امر این که هاي مختلف است،همواره در معرض بحران سازدمی

 مدیریت و استراتژي مستلزم موضوع این بخشد. شدت را صنعت این در بحران میزان بروز
 ).1395، انگهر و همکاراست (یاوري مناسب بحران

براي افزایش مدیریت راهبردي یک مقصد با هدف کاهش خطر و  )2004( 2ریچی
ها افزایش آمادگی در هنگام وقایع منفی، پیشنهاد ترکیب نگرش خاص گردشگري با نظریه

شود که ) یادآور می1991مانینگ ( ،کند. حتی قبل از آنها را مطرح میسایر رشتهو مفاهیم 
 سوق معنايبه بحران مدیریت پایدار گردشگري بسیار مهم است. ۀمدیریت بحران در توسع

 به، وقت اسرع در امور انتظار برگشت و کنترل قابل روالی به امور پیشرفت جریان هدفمند
) ارزیابی 2001( 3همچنین فالکنر ؛)1390بختیاري، و (رضایی است بحران از قبل شرایط

ریزي مدیریت بحران معرفی هاي اصلی فرآیند برنامهویژه یکی از مولفهریسک را به
 شرط لازم براي حفظ پایداري هم گردشگري و هم اقتصاد کلانْ پیش ،روازاین است.کرده

 ).2018لی و همکاران، رسیدن به یک رویکرد جامع و پیشگیرانه است (مایکو
 اتخاذ استراتژي بحران مدیریت ضروریات از )، یکی2005( 4هیلز ةدیعقبه

 متناسب راهبردز بایست امی بحران یک وقوع مختلف مراحل دراست یعنی  5پذیريانعطاف
 یعنی ،است کنشی راهبرد از وقوعْ قبل بحران مدیریت کلی کرد. راهبرد استفاده مرحله آن با

 یا/ و کند جلوگیري وقوع بحران از پیشگیريْ  و بینیپیش با که است آن بر بحران مدیریت
 شودمی واکنشی پیشنهاد راهبرد بحران، حین دهد. در کاهش یا و کند مهار را آن حجم

1 Mikulić et al., 
2 Ritchie 
3 Faulkner 
4 Hills 
5 flexible strategy 
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 از پس براي مرحله تاینها و شودمی پافشاري نجات و امداد عملیات بر چیز هر از بیش یعنی
 اندوزيبر تجربه تعاملی اهبردگردد. رمی پیشنهاد گزینشی و تعاملی راهبرد نوع دو بحران،

 با براي مقابله گزینشی راهبرد و دارد تاکید بحران با مقابله هايبرنامه و قبلی هايبحران از
 ).1390 بختیاري، و است (رضایی بیشتر هاآن وقوع احتمال که است هاییبحران

 ؤالاتسهاي مقابله با بحران و مدیریت آن در صنعت گردشگري ایران، این باتوجه به روش
 :دنگرداساسی مطرح می

 اند؟عوامل ریسک در صنعت گردشگري ایران کدام -1
 بندي عوامل ریسک در صنعت گردشگري ایران چگونه است؟اولویت -2
 رد؟بینی، کنترل و هدایت کها را پیشبحرانتوان چگونه با استفاده از مدل ارائه شده می -3

 پیشینۀ پژوهش
شناخته  کشورها اقتصادي هايبخش ترینمهم از یکی عنوانبه گردشگري صنعت امروزه

 اما دارد، بستگی مختلفی عوامل به گردشگري تقاضاي که دهدمی نشان هابررسی. شودمی
عدم درك خطر  ،. از طرفیندبرخوردار اهمیت بیشترین از امنیت و ایمنی عوامل، این در میان

پذیري تواند چهره، شهرت و رقابتاي باشد که میکنندهو تهدید ممکن است عوامل تعیین
ر عملکرد یک اي بکنندهتعیین ریتأثرا در یک کشور تضعیف کند و یا همچنین ممکن است 

ها و زیرساخت ویژه تاثیرگذاري بر عوامل خدماتاقتصادي و به دیدگاهکشور از 
 .)2006، 1ونقل) و ایمنی و امنیت داشته باشد (وانهو(حمل

خدمات و  ۀارائمدیریت بحران، مزیت رقابتی، تصویر، شهرت،  ةشدارائههاي در مدل
 هستندرهایی پارامت ایمنی و امنیتْ  ،. براي مثالهستندکننده هاي فرهنگی عوامل تعیینتفاوت

اي مختلف و پاسخ کشوره گذارندمیاي ویژه ریتأثکه در گردشگري بر تقاضاي گردشگران 
گوي موقعیت اقتصادي، البه ویژه به این نوع رویدادها به عوامل مختلفی بستگی دارد، به

معی هاي جحاکمیت، آمادگی مقابله با یک وضعیت بحرانی، واکنش جامعه جهانی، رسانه
 .)2003، 2و ریچیو فرهنگ تجارت (کروچ 

 آن توانایی به گردشگري مقصد یک شکست یا اقتصادي، موفقیت فعالیت هر از بیش
گهر و است (یاوري وابسته بازدیدکنندگان امن براي محیط سازيفراهم و امنیت مینات در

1 Vanhove 
2 Crouch & Ritchie 
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 بیماري، انسانی همانند حوادث و طبیعی بلایاي مدیریت مستلزم امنیت ). تأمین1395همکار، 
 ).2008 ،1(ولو است تروریسم و نظامی هايتنش سیاسی، اغتشاشات
 شود:عمده تقسیم می ۀدست 3ها به ارچوب اصلی بحرانهاین مطالب، چۀ ارائباتوجه به 

 گروه اول: به مطالعات مربوط به دلایل رویدادهایی چون بحران و بلایاي طبیعی اشاره دارد؛ -
بحران و بلایاي طبیعی بر روي اقتصاد، عملکرد گردشگري،  ریثاتگروه دوم: در مورد  -

 کند؛ها بحث میخدمات و زیرساخت
 ).1999، 2نفعان است (سونمز و همکارانهاي ذيها و پاسخگروه سوم: در رابطه با نگرش -

: کندی میمعرف بحران جادیااء منش عنوانبه را عوامل از دسته دو) 2007( 3دلوین
 ازی ناشکه  ساختانسانهاي بحران وها آنمانند  و لیس ،زلزله مانند یعیطبي هابحران

 هايبحران بنديطبقه )1996( 4پارسونزهستند.  هاانسانی قبل ۀنقشو  طرح ا/ یو عملکرد
 واقعرد که ناگهانی، هايبحران )1معرفی کرد:  نوع بحران سه در قالبگردشگري را 

براي رویارویی  ریزيبرنامه هیچ که فرصت هشداردهنده هستند علائم و بدون سریع يقدربه
از گروه  ترآهسته هاآن وقوع سرعت درواقع شده، پدیدار هايبحران )2 ندارد؛ وجود هاآن با

 وجود دارد؛ آن مخرب آثار کردن محدود براي لازم اقدامات توانایی حدودي تا و است اول
نیاز  هاآن وقوع براي زمان هاسال یا و هاماه ها،هفته است ممکن که ثابت، هايبحران )3 و

 .باشد
رد ها و بلایا از یک رویکباتوجه به این مطالب، فالکنر براي ساختن مدل عمومی بحران

تاکید  ترت رویکرد جامعریچی بر ضرور و ؛)2001کند (فالکنر، عمیق استقرایی استفاده می
 نفعان درها و بلایا و نقش ذيدنبال دلایل بحرانبهبرخی افراد که  ).2004دارد (ریچی، 

 ).2007، 5ارندلکنند (پاراسکواس و از رویکرد مفهومی استفاده می غالبارویدادها هستند 
مایندگان نفعان خاص، ناولیه از ذي الاتوسبرخی دیگر به تحقیقات ارزیابی ریسک ازطریق 

 ).2003، 6پردازند (ساندرز و همکارانمی ریزانگذاران و برنامهها، سیاستشرکت و دولت
هاي ها و بلایاي طبیعی در کشورها و فرهنگعلاوه بر این، رویکردهاي استراتژیک بحران

1 Volo 
2 Sonmez et al., 
3 Devlin 
4 Parsons 
5 Paraskevas & Arendell 
6 Saunders et al., 
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هاي فرهنگ شرقی به همان روشی که فرهنگ ،تواند متفاوت باشد. براي مثالمختلف می
قی به هاي شرهنگمراتبی فرکنند و رویکرد سلسلهدهند عمل نمیغربی واکنش نشان می

طور کلی به بهتواند یک واکنش یا استدلال محکم و قوي باشد و گیري میفرآیند تصمیم
 ).2007، 1(فان و زیگانگ شودمیشود اجرا نهمان روشی که در جوامع غربی عمل می

هاي مختلف تمایل به داشتن دارد افراد با فرهنگکه هافستد اظهار می طورهمان
و  توان به تفاوت واکنش مدیران امریکاییمی ،مدیریتی متفاوت دارند. براي مثالهاي سبک

فرهنگ  که با داشتن ،مدیران چینی هنگام برخورد با وضعیت نامطمئن و نامشخص اشاره کرد
ماجراجویی و احساس خطر  یۀروحفاقد  معمولاً اجتناب از عدم اطمینان بالا، مدیران چینی 

ایط عدم اطمینان کم، مدیران امریکایی به احتمال زیاد ریسک و از طرفی در شرهستند 
 ).2007پذیرند (فان و زیگانگ، (خطر) را می

 که صنعت هاییبحران بنديطبقه به دیدگاه دیگري از )2006 (2همکاران و کاراگیانیز
اشاره  انسانی عامل ریتأث به خود بنديطبقه و در پردازندکنند مید میتهدی را گردشگري

 با )2 انسان؛ بدون دخالت) 1ند از: اکه عبارت کنندمی معرفی را بحران نوع سه و کنندمی
گوید ) می2007( 3انسان. سوآسمارز مستقیم دخالت با )3 و انسان؛ مستقیم غیر دخالت
 زلزله و سونامی مانند ،هستند یا طبیعی کنندمی تهدید را گردشگري صنعت که هاییبحران

 جنگ و تروریستی حملات و سقوط هواپیما مانند ،ساختانسان یا دست این از و طوفان و
 .استشده داده نمایش خلاصه طوربه 1 ةشمار جدول در زا. عوامل بحرانهامانند آن و

، بررسی 2006 -2018شده در گردشگري از سال و عوامل شناسایی 1 باتوجه به جدول
 .قرار گرفتبیشتر این عوامل توسط خبرگان مورد توجه 

  

1 Fann & Zigang 
2 Karagiannis et al., 
3 Sausmarez 
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 گردشگري زا در صنعت . عوامل بحران1جدول 
 زاعوامل بحران نویسنده ردیف

 )2008ولو ( 1
 بیماري

 اغتشاشات سیاسی
 هاي نظامی و تروریسمتنش

2 
کاراگیانیز و همکاران 

)2006( 

 بدون دخالت انسان
 با دخالت غیر مستقیم انسان

 با دخالت مستقیم انسان

 )2007سوآسمارز ( 3
 طبیعی شامل سونامی، زلزله و طوفان

 ساخت مثل سقوط هواپیما، حملات تروریستی، جنگ و...انسان

 )2007دلوین ( 4
 هاهاي طبیعی مانند زلزله، سیل و مانند آنبحران
 شکل تصادفی و عامدانههاي انسان ساخت بهبحران

5 
مایکولی و همکاران 

)2018( 

 آب و هواي بد
 بلایاي طبیعی

 هاي واگیرامراض و بیماريشیوع 
 حملات تروریستی

 ثباتی سیاسی و اجتماعی در منطقهبی
 محیطیآلودگی زیست

 تجربۀ بد گردشگري
 قدرت پشتیبانی بازار

 قیمت ارز
 قیمت سوخت

 العبورهاي مرزي صعبگذرگاه
 منبع: گردآوري محقق

 زا در صنعت گردشگري ایرانبررسی عوامل بحران
یۀ ویزا چه براي گردشگران خروجی به مقصد کشورهاي اروپایی و تهیی: زایشکلات وم -1

 همراه دارد.اي را بهچه براي گردشگران ورودي مشکلات عدیده
ی: قرار گرفتن ایران بر روي خط زلزله و ضعف مدیریت که مانع از بروز سیل عیطب يایبلا -2

 کننده بوده و هست.شود از بلایاي طبیعی نگراندر مناطق مختلف نمی
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ف در ها، ضع: ضعف در زیرساختگردشگران يتمندیو عدم رضا يبد گردشگر ۀتجرب -3
خدمات باعث عدم  دهندگانارائهتبادل ارز، اغراق در تعارف و عدم صداقت فروشندگان و 

 شود.می زبانیماعتماد گردشگر به 
 : ضعف در اعمال قوانین استاندارد بهداشت و سلامت کارکنان ومهیو ب یمنیاضعف در  -4

هاي بهداشتی چه در خود مقصدها و گردشگران صنعت گردشگري و ضعف در زیرساخت
 ها.چه در بین راهی

ی: وجود ترافیک ناهنجار در شهرهاي بزرگ و استفاده از طیمح ستیز يهایآلودگ -5
هاي زیست محیطی در مقصدهاي هاي فسیلی و دودزا در صنایع، باعث آلودگیسوخت

 گردشگري است.
 ونقل اعمونقل هوایی و سایر انواع حمل: ضعف در صنعت حملهارساختیدر ز یکاست -6

ن هاي اماکن اقامتی با میانگیاي، ریلی و دریایی. همچنین ضعف در زیرساختاز زمینی، جاده
 قیمت مناسب در حد درآمد متوسط گردشگران داخلی.

هاي فراوانی نگرانیی در منطقه (عراق، افغانستان، سوریه و ...): که باعث ستیحملات ترور -7
 شود.می

: گردشگران ورودي در مبادي ورودي کشور کنترل امنیتی مضاعف یتیامن يهاکنترل -8
ل ها و ... مورد کنترها، شهرها، هتلشوند. ولی متاسفانه در بین راهشوند و وارد کشور میمی

 همراه دارد.گیرند، که این عامل نارضایتی را بهمضاعف قرار می
رغم بالا بودن فرهنگ ایرانی متاسفانه هنوز : علیمختلف يهاتینگرش به ملتفاوت  -9

ها و رنگ پوست افراد همچنان معضلی مهم است. تفاوت نگاه به فرد اروپایی نگرش به ملیت
 پوست افریقایی هنوز وجود دارد.سفید پوست با نگاه به سیاه

هاي نشان از وجود محدودیت 2کارو فصل کم 1کارفصل پری: وجود میاقل يهاتیمحدود -10
 گردد.زا محسوب میها عامل بحراناقلیمی است که با معضل ضعف در زیرساخت

هاي اخیر هاي واگیردار در سال: انواع بیماريرداریواگ يهايماریامراض و ب وعیش -11
از سارس و آنفولانزاي مرغی، تب برفکی و .... تا کرونا و احتمال سرایت سریع آن همیشه 

 هاي فراوانی براي مقصدهاي گردشگري بوده و هست.نگرانیباعث 

1 High Season 
2 Low Season 
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ه : وجود جنگ در منطقه (عراق، افغانستان، سوریدر منطقه یو اجتماع یاسیس یثباتیب -12
ة نددهنشاناست که رویه از این کشورها به سایر کشورها شدههاي بیو ....) باعث مهاجرت

 ثباتی پیامد جنگ در منطقه است.بی
هاي متوالی علیه ایران از طرف : اعمال تحریمهامتیق یثباتیو ب ينوسانات ارز -13

مردم  ها و فشار مضاعف برثباتی قیمتامریکا و متحدانش باعث نوسانات شدید ارزي و بی
 شود.است، که حذف احتمال سفر در سبد خانوار  را منجر میشده

هاي ضعف: نوسانات قیمت سوخت در ارتباط با سایر سوخت متیقنوسانات  -14
 گردد.عنوان عاملی براي حذف احتمال سفر از سبد خانوار میزیرساختی به

گردشگران): وجود نوسانات ارزي و  دیقدرت خرر (بازاپشتیبانی قدرت ضعف در  -15
 گردد.سط رو به پایین در سطح جامعه، باعث افت قدرت خرید میدرآمد متو

زا در توسعه عوامل و موانع بحران، 2 شماره جدولدر  پس از بررسی و تعدیل عوامل
 اند از:صنعت گردشگري عبارت

 زا در صنعت گردشگري ایران باتوجه به نظرات خبرگانعوامل بحران .2جدول 
 عوامل شماره

 ییزایمشکلات و 1
 یعیطب يایبلا 2
 نگردشگرا يتمندیو عدم رضا يبد گردشگر ۀتجرب 3
 همیو ب یمنیاضعف در  4
 یطیمح ستیز يهایآلودگ 5
 اهرساختیدر ز یکاست 6
 یستیحملات ترور 7
 فمضاع یتیامن يهاکنترل 8
 فمختل يهاتیتفاوت نگرش به مل 9
 یمیاقل يهاتیمحدود 10
 رردایواگ يهايماریامراض و ب وعیش 11
 هدر منطق یو اجتماع یاسیس یثباتیب 12
 اهمتیق یثباتیو ب ينوسانات ارز 13
 تسوخ متیقنوسانات  14
 ربازا پشتیبانیقدرت ضعف در 15
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 1ریسکمدل پیشنهادي فرآیند یکپارچه مدیریت 
)، فرآیند شناسایی ریسک، تعیین کمیت و مدیریت 0420( 2چارچوب پیشنهادي کاسو

طورکلی ارزش اصلی یک کند. بهگردشگري را ارائه می مقصدهايخطرات در سطح 
تا تصویر  سازدرویکرد یکپارچه براي مدیریت ریسک این است که تصمیم سازان را قادر می

بزرگی از تمام خطراتی که یک مقصد در معرض آن قرار دارد را ببینند و همچنین روابط 
 موثرتر بین انواع خاص از خطرات را ارزیابی کنند.

 فرآیند سیستم یکپارچه مدیریت ریسک .1ل شک

  

، یک ارزیابی ریسک مقدماتی براي صنعت گردشگري اجرا IRMپس ازتعیین مکانیزم 
و از  کنندمی) را شناسایی 3SWOT( نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید وشود می

 اي ازشناسی مجموعههاي اقتصادي، اجتماعی، فناوري، حقوقی، سیاسی و زیستجنبه
بررسی  دنگذارب ریتأثطور سالانه بر صنعت گردشگري که ممکن است به یبارزترین خطرات

ات ها و اقدامات گردشگري، مقالملی، برنامه ۀبا مراجعه به اسناد توسع ،بعد ۀشود. در مرحلمی
دانشگاهی و تشکیل کارگروه بررسی اسناد و مستندات توسط خبرگان به تدوین استراتژي 

 گردد.اقدام می
  

1 Integrated Risk Management 
2 Coso 
3 Strength, Opportunity, Weakness, Treat 

تعیین اهداف 
 مقصد

 نظارت و بررسی مداوم

هاي تجزیه و تحلیل محیط
 داخلی و خارجی

 شناسایی خطرات

تصمیمات مدیریت  ارزیابی خطرات

 ریسک
برداري خطراتنقشه  
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 شناسیروش
 صورتبه آن انجامة شیو است که کاربردي ـ ياتوسعه نوشتار حاضر از منظر تحقیقی،

مرد) از خبرگان  9زن و  6نفر ( 15جامعۀ آماري پژوهش را در مجموع  .تبیینی است ـ تحلیلی
 داري وگردي، رستورانداري، بومسال فعالیت در زمینۀ هتل 6ۀ بیش از سابقنفر با  5صنعت (

 5( گردشگري مدیریت دفاتر خدمات گردشگري) وکارشناسان وزارت میراث فرهنگی و
عۀگردشگري ریزي توسنفر با تحصیلات دکتري و کارشناسی ارشد در زمینه جغرافیا و برنامه

 هاي میراثسال سابقه سرپرستی یا مدیریت در پژوهشکده 5شهري و بازاریابی با بیش از 
نفر استادیار و استاد تمام با  5فرهنگی و گردشگري کشور)، و همچنین استادان دانشگاهی (

هاي مختلف گردشگري) تشکیل دادند، که میانگین سال تدریس در زمینه 7ابق بیش از سو
اي و میدانی اطلاعات به دو روش کتابخانهسال بود.  53-69و سال  46-53ها بین سنی آن

 و زا در صنعت گردشگري. براي بررسی روایی عوامل بحرانند(مصاحبه) گردآوري شد
زوجی  ۀسیمقاصورت به سؤال 15ساختارمند در قالب نیمه ۀپرسشنام موانع توسعۀ گردشگري

زا تاییدي بندي عوامل بحرانتهیه گردید و در اختیار خبرگان قرار گرفت. بررسی و اولویت
زا در پژوهش، منظور بررسی پایایی عوامل بحراننامه بود. سپس بهبر روایی پرسش

نوبت در اختیار خبرگان قرار گرفت که پس از بررسی و تعدیل  3مذکور در  ۀنامپرسش
از  زا و موانع توسعۀ گردشگري مستخرجاز طرفی نتایج بررسی عوامل بحرانگردید.  دییتأ

دست آمد که تاییدي بر روایی و پایایی جدول یک، همسو با نظرات خبرگان (جدول دو) به
 پژوهش است.

  (FCM) فازي ادراکی نگاشت
حقایق، اشیا و فرآیندها را  ها FCMهاست. روش محاسباتی نرم براي مدل کردن سیستم

دهند و چگونگی انجام اعمال متقابل و نحوة ها و اهداف ارتباط میها، سیاستبه ارزش
د ... شوچه می"پر معناي  الاتوسکنند و به گویی میعملکرد حوادث پیچیده را پیش

تصویري کلی از روابط بین  ،FCMباکمک ). Jose, 2009دهند (پاسخ می "اگر؟
بر اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار  ها CSF ریتأثشود و عوامل موفقیت نشان داده می

عنصر اصلی مفاهیم و ارتباطات علّی است.  2گیرد. نگاشت ادراکی، گرافی حاوي می
شوند. ن متغیرها بازنمایی میعنوان روابط میامفاهیمْ تحت عنوان متغیرها و ارتباطات علّی به
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اگر بین دو متغیرْ رابطه مستقیم (مثبت) باشد، افزایش یا کاهش در متغیر علت، موجب 
تغییري در همان جهت (افزایش یا کاهش) در متغیر معلول خواهد شد. اگر رابطه معکوس 

ل اکند درجهت عکس بر متغیر معلول اعم(منفی) باشد، تغییري که متغیر علت پیدا می
رفتن توان دیگر بادرنظرگشود. لذا باتوجه به کیفی بودن حیطۀ نگاشت ادراکی و ازسويمی

 1986هاي فازي را در سال ادراکی فازي با وزننگاشت "کاسکو"سازي منطق فازي، کمّی
نمودار گرافیکی  FCMبرمبناي تعریف وي، . )Kosko, 1986کند (معرفی می

علت و معلول میان عوامل است که رابطۀ میان هر جفت شده با هدف نمایش روابط هدایت
شود. یعنی اگر قواعد مشخص می ]- 1تا  1 [عامل در این مدل با عددي در بازة 

) سنجیده شود یا از کلمات 1و  -1هاي ادراکی با هر عددي بین صفر و یک (یا بین نگاشت
شوند. در هاي ادراکی فازي تبدیل میهاي ادراکی به نگاشتوزنی استفاده شود، نگاشت

در  سازي تعاملات بین مفاهیم و عوامل موجوداین مدل، پویایی یک سیستم به وسیله شبیه
اده استفة کمّی و کیفی مورد دادشود. این مدل براي نمایش هر دو نوع آن نمایش داده می

هایی است نیازمند ورودي FCM ). ایجاد یک مدلRodriguez, 2007گیرد (قرار می
آید. بنابراین در این دست میکه از تجارب و دانش افراد خبره در موضوع مورد نظر به

ي که مدل براي آن ترسیم احوزهشدة افراد یا دانش موجود در مدل، تجارب انباشته
دهندة روابط علت و معلولی میان عوامل تشکیل هاآنو بر مبناي  شودیماست یکپارچه شده

 ).Alizadeh et al., 2007گیرد (سیستم شکل می
هاي یادگیري ، کمترین فاصله است. همچنین از روشFCMهاي ساخت از جمله روش

تنظیم دقیق روابط عّلی  ۀوسیلبه FCMاست. یادگیري زیادي شده ةاستفاد آنبراي آموزش 
نوعی هاي عصبی مصهاي یادگیري شبکهبا کمک الگوریتمآن  هاياولیه یا قدرت وزن یال

خوبی هزمانی ب این مدلکارگیري گیرد. ارزش بههاي فراابتکاري صورت مییا الگوریتم
ج یآن آزمایش و نتا ۀلیوسبهشود که مدیران بتوانند تغییرات راهبردي خود را درك می

سازي و تحلیل نگاشت ادراکی فازي و طراحی تغییرات مفاهیم مدل را مشاهده کنند. شبیه
 نددهد تا بتوانند به سوالاتی مانبه مدیران و کارشناسان می این امکان را سناریوهاي مختلف

رین و تند؟ مهماهاي مختلف دستیابی به هدف مشخص کدام: راهسوالات زیر پاسخ دهند که
ابی به دستی يهاراهیک از ین عوامل مفاهیم در دستیابی به اهداف چیست؟ کدامترکلیدي
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است؟  پذیرياهداف میان کارشناسان داراي بالاترین میزان باور در رابطه با امکان
)Axelrod, 1976.( 

 ایران يگردشگر ۀتوسعو موانع زا ابتدا عوامل بحران گام اول: تعیین عوامل موجود در مسئله:
وده زو پارامترهایی به آن اف شدندشناسایی و سپس با استفاده از نظرات خبرگان تعدیل 

 .شودیممشخص  3موجود در مسئله در جدول  1گردید. در این مرحله، عوامل

 زا در صنعت گردشگري ایران و موانع توسعۀ گردشگريعوامل بحران .3جدول 
 عوامل شماره
F1 ییزایمشکلات و 

F2 یعیطب يایبلا 
F3 نگردشگرا يتمندیو عدم رضا يبد گردشگر ۀتجرب 
F4  همیو ب یمنیاضعف 
F5 یطیمح ستیز يهایآلودگ 
F6 اهرساختیدر ز یکاست 
F7 یستیحملات ترور 
F8 فمضاع یتیامن يهاکنترل 
F9 فمختل يهاتیتفاوت نگرش به مل 

F10 یمیاقل يهاتیمحدود 
F11 رردایواگ يهايماریامراض و ب وعیش 
F12 هدر منطق یو اجتماع یاسیس یثباتیب 
F13 اهمتیق یثباتیو ب ينوسانات ارز 
F14  تسوخ متیقنوسانات 
F15 ربازا پشتیبانیقدرت ضعف در 

 گیرد؛ ها انجام میزوجی آن ۀتعیین روابط حاکم بین عوامل با مقایس گام دوم:
 گردد؛ ماتریس مقایسه زوجی به طیف فازي تبدیل می تعیین :گام سوم

 دهیم؛ ماتریس تصمیم دیفازي تشکیل می :گام چهارم
میم ماتریس تص ،در این مرحله دهیم، کهتشکیل میگام پنجم: ماتریس تصمیم نهایی را 

 هاوزنافزار، شود. این نرممی FCMapperافزار حاصل از نظرات خبرگان وارد نرم نهاییِ
 ؛کندو روابط علت و معلولی را تعیین می

1 Factors 
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شناختی  ۀنقش ،FCMapperافزار استفاده از خروجی نرم با Pajekافزار نرم گام ششم:
 کند. فازي را رسم می

 2است. با توجه به شکل قابل مشاهده 2زا در شکل شناختی فازي، عوامل بحران ۀدر نقش 
زا در صنعت ها بیانگر عوامل بحرانگره. استکمان  205گره و  15این نقشه داراي 
تمامی  ،دهند. در این نقشهها را نشان میها روابط بین گرهو کماناند گردشگري ایران

 .اندروابطی که بین عوامل وجود دارند مستقیم و دو طرفه

 نقشه شناختی فازي .2شکل 

 

 هاي تحقیقیافته
تاثیرگذاري  و يریرپذیتأث ۀدرجباتوجه به زا در صنعت گردشگري ایران نتایج عوامل بحران

 عوامل ،4 به جدولبا توجه اند. ارائه شده 4در جدول  FCMو مرکزیت عوامل اجراي مدل 
 .مرکزیت هستند ۀبه ترتیب داراي بیشترین درج 5مندرج در جدول 
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 ي و مرکزیت عواملریرپذیتأثدرجه تاثیرگذاري و  .4جدول 
 مفاهیم تاثیرگذاريدرجۀ  يریرپذیتأثۀ درج درجۀ مرکزیت فرستنده گیرنده درجۀ اولویت

1   /7510 /254 /506 F1 
1   6/751 /258 /508 F2 
1   2/501 /507 /005 F3 
1   6/251 /508 /757 F4 
1   8/001 /758 /259 F5 
1   8/241 /259 /998 F6 
1   3/501 /008 /505 F7 
1   4/751 /009 /755 F8 
1   2/001 /006 /006 F9 
1   6/501 /007 /509 F10 
1   7/001 /758 /258 F11 
1   8/751 /2510 /508 F12 
1   7/251 /007 /2510 F13 
1   5/241 /997 /257 F14 
1   5/501 /006 /509 F15 

 زا در صنعت گردشگري ایران براساس بیشترین درجۀ مرکزیتبندي عوامل بحراناولویت .5جدول 
 عوامل شماره

 )F12ه (در منطق یو اجتماع یاسیس یثباتیب 1
 )F6ا (هرساختیدر ز یکاست 2
 )F5( یطیمح ستیز يهایآلودگ 3
 )F13( اهمتیق یثباتیو ب ينوسانات ارز 4
 )F11ر (ردایواگ يهايماریامراض و ب وعیش 5
 )F2( یعیطب يایبلا 6
 )F10ی (میاقل يهاتیمحدود 7
 )F4( همیو ب یمنیاضعف در  8
 )F15( ربازا پشتیبانیقدرت ضعف در  9
 )F14( تسوخ متیقنوسانات  10
 )F8ف (مضاع یتیامن يهاکنترل 11
 )F7ی (ستیحملات ترور 12
 )F3ن (گردشگرا يتمندیو عدم رضا يبد گردشگر ۀتجرب 13
 )F9ف (مختل يهاتیتفاوت نگرش به مل 14
 )F1یی (زایمشکلات و 15
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ه سناریوسازي بایستی به این نکته توجه داشت ک ها): درهفتم: سناریوسازي (تحلیل دادهگام 
را بر مدیریت  ریثتأتوانیم به تغییر در عواملی برسیم که بیشترین میزان با چه سناریویی می

مربوط به سناریوسازي  ) اطلاعات4د. جدول (نباشدر صنعت گردشگري ایران داشته  ریسک
زا در صنعت گردشگري ایران، تنگاتنگ عوامل بحران ۀرابطباتوجه به دهد. را نشان می

سناریوي  رد.گذامی ریتأثطور مستقیم بر روي عوامل دیگر تضعیف یا تقویت یک عامل به
 تنظیم گردید. 3شکل شماره اول براساس 

 افزار. نمایش سناریوي اول در نرم3شکل 

 

 را )F6( "هازیرساخت در کاستی" و  )F12( "سیاسی ثباتیبی" عوامل ابتدا اول: يسناریو
ضعف در قدرت ") و F10( "عوامل محدودیت اقلیمی"و هاي اول و دوم اولویت عنوانبه

 افزارشده از نرماستخراجهاي پایین (فرعی) عنوان اولویتبهرا ) F15( "پشتیبانی بازار
FCmapper  شودعامل تقویت می چهارآن  ،سازيومنظور سناریو به گیریممیدر نظر .

ها ش آندهد و باعث افزایمثبت نشان می ریتأثبر روي تمام عوامل دیگر  سناریواین  ۀنتیج
توان اولویت بالا می ۀزا با درجگردد یا به بیان دیگر در صورت کاهش این دو عامل بحرانمی

ازجمله کاهش در کنترل امنیتی مضاعف و کاهش عدم عوامل دیگر کاهش در شاهد 
آورد. واهد همراه خکه رونق تقاضاي گردشگري را به ،بد گردشگر بود بۀمندي و تجرترضای

 تنظیم گردید. 4 ةشمار شکلسناریوي دوم براساس 
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 افزار. نمایش سناریوي دوم در نرم4شکل 

 

 و داراولویت عامل عنوانبه )F2( "طبیعی بلایاي"امل عاین سناریو،  دردوم:  يسناریو
 هک کنیم،میعنوان عامل با اولویت پایین (فرعی) را تقویت هب  )F1( "ویزایی مشکلات"

بلایاي  کاهش ،به بیان دیگر .گرددزا در گردشگري میباعث افزایش در سایر عوامل بحران
 لامتیس نیز درصد  موضوع این که بیاورد همراهبه را هابیماري شیوع کاهش تواندعی میطبی

 تنظیم گردید. 5 ةشمار شکلسناریوي سوم براساس د. دهایش میافز را جامعه ایمنی و

 افزار. نمایش سناریوي سوم در نرم5شکل 
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 داراولویت عامل عنوانبه  )F13( "ارزي نوسانات" عامل  سناریو،این  درسناریوي سوم: 
در ) فرعی( پایین اولویت با عامل عنوانبه  )F15( "بازار پشتیبانی قدرت در ضعف " عامل و

زا در سناریو افزایش در سایر عوامل بحران ۀجینتگردند. می تقویت و شوندگرفته می نظر
ها یمتق ثباتیو بی کاهش در نوسانات ارزي ،دهد و یا به عبارت دیگرگردشگري را نشان می

که  ،رددگث کاهش نوسانات قیمت سوخت میو کاهش در ضعف قدرت پشتیبانی بازار باع
 د.توان مشاهده کرافزایش تقاضاي گردشگري و رونق آن را می آندنبال به

 گیريبحث و نتیجه
نعت زا در صعوامل بحران اول تحقیق مبنی بر شناسایی سؤالمنظور پاسخگویی به به

در  یو اجتماع یاسیس یثباتیباند از: عامل شناسایی شد که عبارت 15گردشگري ایران، 
متیق یثباتیو ب ينوسانات ارز، یطیمحستیز يهایآلودگ، اهرساختیدر ز یکاست، همنطق

ضعف در ، یمیاقل يهاتیمحدود، یعیطب يایبلا، رردایواگ يهايماریامراض و ب وعیش، اه
 یتیامن يهاکنترل، تسوخ متیقنوسانات ، ربازا پشتیبانیقدرت ضعف در ، همیو ب یمنیا

تفاوت ، نگردشگرا يتمندیو عدم رضا يبد گردشگر ۀتجرب، یستیحملات ترور، فمضاع
)، 2008است و همسو با نتایج تحقیقات ولو ( ییزایمشکلات و ،فمختل يهاتینگرش به مل

 باشد.) می2018) و مایکولی (2007)، دلوین (2007سوآسمارز (
ا استفاده بندي عوامل ریسک، بدوم تحقیق مبنی بر اولویت سؤالمنظور پاسخگویی به به

در  یو اجتماع یاسیس یثباتیبترتیب: به Fcmapperافزار از نظرات خبرگان و نتایج نرم
 یثباتیو ب ينوسانات ارز، یطیمحستیز يهایآلودگ، اهرساختیدر ز یکاست، همنطق

عنوان مهمترین عوامل به یعیطب يایبلاو  رردایواگ يهايماریامراض و ب وعیش، اهمتیق
 ) هستند.2018ریسک شناسایی شدند که همسو با نتایج تحقیقات مایکولی (

شده ائهمبنی بر چگونگی استفاده از مدل ار منظور پاسخگویی به سؤال سوم پژوهشس بهسپ
 وي اول، ابتداسناری. در سناریو طراحی گردید ها سهبینی و کنترل و هدایت بحرانمنظور پیشبه

وامل و عهاي اول و دوم اولویت عنوانبه را هازیرساخت در کاستی و سیاسی ثباتیبی عوامل
در عی) هاي پایین (فرعنوان اولویتمحدودیت اقلیمی و ضعف در قدرت پشتیبانی بازار را به

بر  ناریوساین  ۀنتیج. دنشوعامل تقویت می چهارآن  ،سازيومنظور سناریو به گیریممینظر 
 ،ان دیگرگردد یا به بیها میدهد و باعث افزایش آنمثبت نشان می ریروي تمام عوامل دیگر تأث

عوامل کاهش در توان شاهد می ،زا با درجه اولویت بالادر صورت کاهش این دو عامل بحران
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د گردشگر ب ۀمندي و تجربتدیگر ازجمله کاهش در کنترل امنیتی مضاعف و کاهش عدم رضای
 بلایايامل ع، ي دومدر سناریوآورد. همراه خواهد که رونق تقاضاي گردشگري را به ،بود

 عنوان عامل با اولویت پایین (فرعی)هب  ویزایی مشکلات و داراولویت عامل عنوانبه طبیعی
ه بیان ب ؛دنگردزا در گردشگري میباعث افزایش در سایر عوامل بحران که شدند،تقویت 

 همراهبه ار هابیماري و امراض شیوع کاهش تواندمی خود دنبالعی بهکاهش بلایاي طبی ،یگرد
 سناریوي د. دردهایش میافز را جامعه ایمنی و سلامتی نیز درصد  موضوع این که بیاورد،

 ازارب پشتیبانی قدرت در ضعف عامل و داراولویت عامل عنوانبه ارزي نوسانات عامل  سوم،
سناریو ۀ جینت. گردندمی تقویت و شوندگرفته می در نظر) فرعی( پایین اولویت با عامل عنوان به

در  کاهش ،دهد یا به عبارت دیگرزا در گردشگري را نشان میافزایش در سایر عوامل بحران
ها و کاهش در ضعف قدرت پشتیبانی بازار باعث کاهش قیمت ثباتیو بی نوسانات ارزي

افزایش تقاضاي گردشگري و رونق آن را  آندنبال که به ،گرددنوسانات قیمت سوخت می
 د.توان مشاهده کرمی

اي نندهکعدم درك خطر ممکن است عامل تعیین دهد کهنتایج بررسی سناریوها نشان می
پذیري را در یک کشور تضعیف کند و همچنین تواند چهره، شهرت و رقابتباشد که می

ویژه هاقتصادي و ب دیدگاهاي بر عملکرد یک کشور از کنندهتعیین ریتأثممکن است 
و امنیت داشته  ها (حمل و نقل و ...) و ایمنیتاثیرگذاري بر عوامل خدمات و زیرساخت

 ۀرائا، مزیت رقابتی، تصویر، شهرت، ریسکمدیریت تدوین استراتژي یکپارچه باشد. در
. براي نمونه، ایمنی و امنیت هستندکننده هاي فرهنگی، عوامل تعیینخدمات و تفاوت

و  گذارندیماي ویژه ریتأثکه در صنعت گردشگري بر روي تقاضاي گردشگران  اندعواملی
ه موقعیت ویژبستگی به عوامل مختلفی دارد، به هاي مختلف به انواع رویدادهاپاسخ کشور

 جهانی، ۀاقتصادي، الگوي حاکمیت، آمادگی مقابله با یک وضعیت بحرانی، واکنش جامع
 هاي جمعی و فرهنگ تجارت.رسانه

اي است رشتهاز طرفی باید این نکته را در نظر داشت که گردشگري یک صنعت میان
پیوسته و  همشناسی بهشناسی، جغرافیا و انسانشناسی، روانعلوم دیگري مانند جامعهکه با 

 هاي عملیو علاوه بر آن، در مورد تصمیمات مدیریتی باید براساس روش استآمیخته 
طبیعی در  ها و بلایايرویکردهاي عملی و استراتژیک بحران مدیریت و بازاریابی پیش برود.
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دارد طور که هافستد اظهار میتواند متفاوت باشد و همانمختلف میهاي کشورها و فرهنگ
 هاي مدیریتی متفاوتی دارند.هاي مختلف، تمایل به داشتن سبکافراد با فرهنگ

) و شناسایی 2004کاسو ( ریسکمدیریت  ةشدارائهبحث و باتوجه به الگوي  ۀادامدر 
تشکیل کارگروه متخصصین، در ابتدا در صنعت گردشگري ایران،  ریسکعوامل 

شناسایی نقاط ، با نماید و پس از آنضروري می نفعان در این صنعتنظران و ذياحبص
با و تهدید در محیط داخلی و خارجی این صنعت و پیامد آن  فرصتضعف، قوت، 
هاي موجود را ارزیابی کرد و پس از توان ریسکشده میبندي خطرات شناساییاولویت
ست یافت اي دقابله با این تهدیدات و خطرات به تصمیمات مدیریتی سنجیدهم ۀنقشطراحی 

و درنهایت نظارت و بررسی مداوم را انجام داد و باتوجه به بازخورد تصمیمات مدیریتی و 
 رد.سوق پیدا کها و پایداري و تداوم گردشگري توان به کاهش بحرانعملکرد آن، می ةنحو

 تعارض منافع
 د ندارد.تعارض منافع وجو

 سپاسگزاري
ي عنوان حامیان معنومطالعات مدیریت گردشگري به ۀیزد و فصلنام از دانشگاه علم و هنر

 هاي علمی سپاسگزاریم.پژوهش
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