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 چکیده
تشزکی  شزده   های تجاری و محیط  شرکتمیزبان، جامعۀ مانند گردشهر، مختلفی اجزای صنعت گردشهری از 

بزر  و د نز را تهدیزد کن  کزارففرینی گردشزهری  مکن است یک یا چند بخش از عوام  مختلفی مرو  از این؛ است
 توسزعۀ واکاوی و شناخت مخزاطرات اثرگزذار بزر     هدف باحاضر تحقیق . دنباشعملکرد ک  این صنعت اثرگذار 
و از نظر هزدف   پیمایشی –علی ،لحاظ ماهیت و روش . این پژوهش ازگرفتانجام کارففرینی گردشهری پایدار 

 های گردشزهری شهرسزتان کوهرنز     جاذبهکننده به  مراجعهگردشهران ، فماری تحقیقجامعۀ است. کاربردی 
و  ندمتناسب با هدف تحقیزق انتخزاش شزد   نمونۀ عنوان  بهنفر  Sample power 222افزار  نرم. با استفاده از است

. بزرای گزردفوری   دهایی از فنان پرسیده ش سؤالشهرستان کوهرن   های گردشهری مکانتصادفی در به روش 
فازی استفاده شزد. نتزای    مجموعۀ ای کیفی  مقایسهاز تحلی    یوتحل هیتجز برایاطالعات از ابزار پرسشنامه و 

هزر   تزأثیر نحزوة  نزو  و   گذار است.تأثیر پایدارکارففرینی گردشهری  توسعۀبر  مخاطرات مختلفینشان داد که 
 هایو تهدیزد مخزاطرات  بیشزتری نسز ت بزه     تأثیر ات محیطیمخاطرای که  گونه بهکدام از فنها متفاوت است؛ 

مزورد مسزیرهای    12مزورد از   2تنهزا در  دارد و  امنیتزی  -کزارکردی و ایمنزی  -فرهنهی، سزاختاری -اجتماعی
کزار بسزتن    بزه این بدین معناست که با شناخت بهتر و  .کارففرینی گردشهری حضور دارد توسعۀ ةکنند حمایت

تری را برای کارففرینی گردشهری تصزور   روشنفیندة  توان یم ذکرشده، مخاطرات تمهیدات الزم برای مدیریت
مزدیریت مخزاطرات و کنتزرل فسزیب فن، از ضزروریات صزنعت       بزرای  بینزی الزم   پزیش شناخت دقیق و کرد. 

 گردشهری است که باید توجه جدی به فن صورت پذیرد.

-مخزاطرات ایمنزی  رففرینی گردشهری، کاتحلی  مقایسۀ کیفی، شهرستان کوهرن ، کلیدی:  های هواژ
 .مخاطرات محیطیامنیتی، 

                                                           
  نویسندة مسئول    Email: s.seidiy@geo.ui.ac.ir 
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 مقدمه

هزای کزارففرینی و اشزتغال فزراه       فرصتترین پتانسی  را برای ایجاد  گردشهری تا کنون بزرگ

تزا  ؛ ]17[ اقتصادی و اجتماعی کشورها شده اسزت  توسعۀبسیار مث ت فن بر  تأثیر س بکرده و 

اقتصزادی و   توسزعۀ تزرین گزینزه بزرای     مناسبهای گردشهری را  فعالیتجایی که کارففرینی و 

تزرین   گردشهری را به یکی از بزرگ ،موضو همین  .]21، 22[ نامند میاجتماعی پایدار کشورها 

و  دکنز  مزی میلیون شغ  در سراسر جهان را حمایت  259 صنایع جهان ت دی  کرده که بیش از

ایزن رونزد بزا    . ]95[ خلی را به خزود اختصزاص داده اسزت   از تولید ناخالص دادرصد  1/1حدود 

 .]93[ بیشتری ادامه خواهد یافتافزایش گردشهر و رقابت، با سرعت 

اسزت. در تحقیقزات    قرار داده  بیفس در معرضها نس  بشر را  زمینههمۀ شه و در مخاطرات همی

، زمینزه . در همزین  ] 13،7[ انزد  شزده رویدادهای فیزیکی و اجتماعی تعیین  عنوان بهعلمی مخاطرات 

هزر رویزدادی کزه ممکزن اسزت      "تعریف کزرد    گونه نیا توان یم را کارففرینی گردشهری یها بحران

بزه شزهرت کلزی مقصزد     کنزد،  ول و عملکردهزای مزرت ط بزا گردشزهری را تهدیزد      معم یها تیفعال

هزای بازدیدکننزدگان از مقصزد     برداشزت بزر   تزأثیر گردشهری از نظر امنیتی، جزذابیت و فرامزش بزا    

رکزود اقتصزاد   سز ب  هزا و ورود گردشزهران    هزینزه صورت منفزی فسزیب برسزاند و بزا کاسزتن از       به

تجاری صنعت سفر و گردشزهری   یها تیفعالوقفه در روند وجب مگردشهری و سفر شود و در نهایت 

 .]2[ "محلی شود

زیزر بایزد مزورد     مؤلفزه با توجه به تعریف ذکر شده، جهت شناخت کافی از مقصد گردشهری، شش 

 هزا  جشزنواره ی، ساز، بناهای دیدنی، منابع ط یعی، میراث فرهنه دست)مناظر  ها جاذبه کنکاش قرار گیرد 

(، امکانزات )امکانزات اقزامتی، تجزارت     ونقز   حمز  سیسزت    یها انهیپا(، دسترسی )مسیرها و ها تیفعالو 

گردشزهری   یهزا  بسزته در دسزتر  گردشزهری )   یهزا  بسزته فروشی و سایر خدمات توریسزتی(؛   خرده

کزه در   ییهزا  تیز فعال) اهز  تیز فعال( ها واسطهمسافرتی، اپراتورهای تور و سایر  یها فژانستوسط  شده ارائه

و خدمات جان ی )سایر خدمات تزور ماننزد بانکزداری، ارت زا  از راه دور، خزدمات       (شود یممقصد برگزار 

مقصزد   یهزا  جاذبزه دسزتۀ  . در مجمزو  ایزن عوامز  را بزه دو     ]91[ هزا(  و بیمارسزتان  ها روزنامهپستی، 

، هزا  رسزاخت یزتقسی  کرد. خدمات گردشهری شام   توان یم مقصدگردشهری و خدمات توریستی فن 

بزر   تواننزد  یم. این عوام  استتفریحی، اطالعات و پیشرفت  یها فرصتخرید،  یها فرصتمح  اقامت، 

 .  ]19[ بهذارد تأثیر  یرمستقیغمستقی  و  صورت بهمزیت رقابتی گردشهری 

مقصزد گردشزهری و   جامعزۀ   یفور تاشدستیابی به  منظور بهز الزامات ین اسا  یکی ابر هم

کارففرینانه در گردشهری، شناخت و ارزیابی دقیق، مناسب و همزراه بزا خردگرایزی     یها تیفعال
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کم ود اطالعات در این زمینه بیانهر  متأسفانه. ] 1[ فن استمخاطرات در راستای مهار و کنترل 

هانی و ملی توجه اندکی به مزدیریت مخزاطرات در کزارففرینی    این واقعیت است که در سطح ج

 .کند یمکه اهمیت توجه جدی و ویژه به فن را دوچندان  ]15[ گردشهری شده است

ای از  ی روابط علی میزان مجموعزه  واکاوعنوان روشی قدرتمند برای  تحلی  مقایسه کیفی به

 ۀمقایسز گیزری از منطزق فزازی بزا تحلیز        بهره .]25[ ارائه گردیده استشرایط و نتیجه نهایی 

هزای   حز   تواند راه است می همراهکیفی، در شرایطی که پژوهش تجربی با عدم اطمینان زیادی 

 یبزه تحلیلز   تزوان  مزی  ت مختلف،همچنین با شناسایی مسیرها و ترکی ا ؛]22[ بهتری ارائه دهد

عنوان روش تحلی  در نظزر گرفتزه شزد. روش حاضزر      این روش به رو . از ایندست یابد مند نظام

اثرگزذار بزر نتیجزه اسزت و مسزیرهای       ۀچندگانوتحلی  شرایط و عوام  مرکب و  قادر به تجزیه

مزایز روش  گیزرد. ایزن خصوصزیت، سز ب ت     ای از شرایط را در نظزر مزی   مختلف شام  مجموعه

مشزابه ماننزد روش رگرسزیون فمزاری      یها روشفازی نس ت به  ۀمجموعتحلی  مقایسه کیفی 

 .]29[ کند گیری می مستقی  متغیرهای مستق  بر وابسته را اندازه تأثیرشده است که 

مخاطرات شناخت  گردی ایران است. ط یعت یها قطبیکی از  استان چهارمحال و بختیاری

به دو دلی  در این استان و شهرستان کوهرن  دارای اهمیت  گذار بر کارففرینی گردشهریتأثیر

مقاصزد گردشزهری و گردشزهری روسزتایی در ایزران       نیتر یاصلاست  اول اینکه، این استان از 

راث نفر گردشهر به این استان وارد شدند )سزازمان میز   1192533بالغ بر  1919در سال  .است

مخززاطرات کززارففرینی  از  نافگززاهی(. 1919فرهنهززی و گردشززهری چهارمحززال و بختیززاری،   

سز ب شزده   از طرفزی   ،روستایی پایداری گردشهریاثرگذاری فن بر  شدتو  هنحوو  گردشهری

اسزتفادة چنزدانی صزورت    و کاهش فقزر   اشتغال توسعۀهای عظی  گردشهری در  که از پتانسی 

یکزی از   همچنزین شده است.  ضایع شدن برخی از منابع محیطی بموج و از طرف دیهر، نهیرد

م تنزی بزر صزنعت     ،استان چهارمحزال و بختیزاری   توسعۀانداز  راه ردهای بسیار مه  در چش 

 توسزعۀ فنهزا بزر    تزأثیر نحزوة  مخزاطرات و  گردشهری تدوین شده است. شناخت دقیق و جزامع  

 واکزنش محلزی را بزرای   جامعۀ ی خردمحور، ریز برنامهبا تواند  منطقه، می کارففرینی گردشهری

های عملیزاتی در   پژوهشکه طل د  . این مه  میکندموقع در مقاب  مخاطرات فماده  بهمناسب و 

کزارففرینی گردشزهری صزورت گیزرد و بزا شزناخت        توسزعۀ در  فن تزأثیر و  مخاطراتشناخت 

. بزر  شزود ر همزوار  نظز  ای مزورد  مسیر رسیدن به اهداف توسعهممکن در این حوزه،  یها چالش

اثرگزذار بزر    مخزاطرات دن ال پاسخهویی به ایزن سزؤاالت اسزت      بههمین اسا  پژوهش حاضر 

توانزد در   مزی  مخزاطرات ؟ چه مسزیرهایی از ترکیزب ایزن    چیست کارففرینی گردشهری توسعۀ

 اثرگذاری بیشتری داشته باشد؟ کارففرینی گردشهری توسعۀ
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 روش تحقیق و تحلیل

 تحقیق ۀمنطقمعرفی 

. شهرسزتان  گرفزت شهرستان کوهرن  در استان چهارمحال و بختیاری انجام  حاضر درپژوهش 

طزول   53 ˚22 ' تزا  21 ˚53 'کوهرن  در قسمت شمال غربی استان چهارمحال و بختیاری بین 

متر از سطح دریا، در  2919درجه عرض شمالی با ارتفا  متوسط  92 ˚19 ' تا 91 ˚11 'شرقی و 

ی غرش شهرکرد قرار دارد. این شهرستان از شرق بزه شهرسزتان فارسزان، از    کیلومتر 13 ۀفاصل

اصفهان و لرستان، از غرش به استان خوزسزتان و از جنزوش بزه شهرسزتان      های شمال به استان

نفزر   21595بزا   1915شود. شهرستان کوهرن ، بزر اسزا  سرشزماری سزال      اردل محدود می

و هفت دهستان )دشت زرین، شزوراش تنهززی،    جمعیت، متشک  از دو بخش )مرکزی و بازفت(

 یهزا  جاذبهبا این شهرستان  میانکوه موگویی، دوفش، شهریاری، بازفت پایین و بازفت باال ( است.

 یهزا  جاذبزه تزرین   گردشهری فراوان در فصول مختلف سال میزبزان گردشزهران اسزت. از مهز     

بشزار شزیخ علیخزان، چشزمه     توان به فبشار تون  کوهرن ، ف میگردشهری شهرستان کوهرن  

 یهزا  اللزه دیمه، روستای سرفقا سید، رودخانه بازفت و پ  خداففریزد، چشزمه مرواریزد، دشزت     

 واژگون، غار یخی و ... اشاره کرد.

 
 ]1131برداری ایران؛  مرکز ملی نقشه[ ۀ تحقیقمنطقموقعیت جغرافیایی  .1شکل 



 131 ...با استفاده شهرستان کوهرن   کارففرینی گردشهری پایدارِتوسعۀ مخاطرات اثرگذار بر واکاوی 

 روش تحقیق

زمانی  ةمحدوددر  وتحلیلی و پیمایشی است -یفیتحقیق حاضر از نو  کاربردی و روش فن توص

و  ،برگرفته از مطالعزه عیاشزی   ۀپرسشنامها  فوری داده انجام گرفت. ابزار اصلی جمع 1919سال 

پایزایی فن نیزز بزا     حاصز  شزد و   استادان دییتأبود که روایی فن با  ]5، 1[ زاده و همکاران زمان

 محیطزی ، 71/3 فرهنهزی  -اجتمزاعی  مخزاطرات ترتیب برای  بهاستفاده از فزمون فلفای کرون اخ 

 کارففرینی گردشهری پایدار توسعۀ، و 71/3 ایمنی و امنیت، 79/3 عملکردی -ساختاری، 93/3

ای متغیرهز  تزأثیر هزدف تحقیزق کزه     حج  نمونه، متناسب با ۀمحاس دست فمد. برای  به 71/3

نفززر بززا اسززتفاده از  222 ،کنززد مسززتق  )شززرایط( بززر متغیززر وابسززته )نتیجززه( را بررسززی مززی

و سزطح اطمینزان    93/3فزمون  برفورد شد که این تعداد با توان SPSS Sample powerافزار نرم

. بزود  به شهرستان کوهرنز   کننده مراجعهفماری تحقیق، گردشهران جامعۀ دست فمد.  به 15/3

 پرسزش در فن مورد  نظر موردنمونۀ که مشخص شد شهرستان کوهرن   دشهریگر یها جاذبه

زمانی، نیزروی انسزانی و مزالی بزرای تکمیز        یها تیمحدودبا توجه به  (.1)جدول  قرار گرفت

 یها جاذبهگردشهران به مراجعۀ متناسب با میزان در نظر گرفته شد.  زمانروز هفت پرسشنامه 

میزراث فرهنهزی، گردشزهری و صزنایع     ا  فمزار سزازمان   براسگردشهری شهرستان کوهرن ، 

، در نظر گرفتزه  شده محاس هنمونۀ هر جاذبه به ک  نمونۀ (، زمان و نس ت 1917دستی استان )

و پرسشزنامه در اختیزار فنهزا قزرار     شزد  صورت تصادفی انتخزاش   نظر در فنها به مورد ۀنمون شد.

 .است شده  ارائه 1در جدول  تحقیق ۀنمونتوزیع  ةنحوگرفت. 

 شده انتخابگردشگری  یها جاذبهآماری تحقیق برحسب شهرستان و مونۀ نمعرفی  .1جدول 

ن
ستا

شهر
 

جاذبۀ 

 گردشگری

نمونۀ 

 انتخابی
 انتخابینمونۀ  گردشگریجاذبۀ 

 
کوهرن

 

 99 سرفقاسید 29 دیمهچشمۀ 

فبشار شیخ 

 علیخان
 23 رودخانه بازفت و پ  خداففرید 21

فبشار تون  

 کوهرن 
 25 مرواریدچشمۀ  12

 222 مجمو 

   های پژوهش یافته  خذأم
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 رویکرد تحلیلی

اسزتفاده شزد.    ها دادهوتحلی   برای تجزیه (fs/QCA) 1فازی ۀمجموعکیفی  ای مقایسهتحلی  از 

Fs/QCAهمزۀ مطلزوش و   ۀنتیجز هزای   زیرمجموعزه بین تحلی  وضعیت است که ارت ا   ، نوعی 

اصزلی   ةایزد از ایزن   ذکرشزده  روش .]25[ سزنجد  مزی  رافن  انپشتی ترکی ات منطقی احتمالی 

های ممکن در بین عناصر مزرت ط وابسزته بزه     کند که تعداد نامحدودی از وضعیت پشتی انی می

دیزدگاه ترکی زی    اسا بر. ]11[ شوند عملی می تیواقع دره  وجود دارد، اما تعداد کمی از فنها 

فن و تحلیز    ةدهنزد   یتشکبرای تحلی  یک پدیده، شکستن پدیده به عناصر  نهر یکلو رویکرد 

 fs/QCA. در این پژوهش، الهزوریت   رسد یمکار، تناسب و ارت ا  فنها با یکدیهر ضروری به نظر 

کنزد.   و  میمطلوش و سپس انتخاش شرایط علی مطلوش تحلی  خود را شر ۀنتیجبا انتخاش یک 

. بنزابراین  ]29[ فازی ت زدی  شزوند   ۀمجموعبعد نتیجه مطلوش و شرایط علی باید به  ۀمرحلدر 

( تزا  3فزازی از صزفر )   ۀمجموعشده از طریق طیف لیکرت باید به مقیا   گیری اندازهمتغیرهای 

هزای   . در این پزژوهش داده ]25[ است = وجود شرایط1شرایط و  ن ود=  3( تغییر کنند. 1یک )

، هزا  دادهفوری شد. پس از کالی ره کردن و استاندارد کردن  سطحی لیکرت جمع 5ی با طیف کمّ

و در  ابدی یمشرایط ادامه  یبند دستهو  یبند شک تحلی  با استفاده از الهوریت  جدول حقیقت، 

 .ابدی یممطلوش خاتمه  ۀنتیجمجمو  شرایط بر  تأثیرایش شماتیک نم برای X,Yنهایت نمودار 

 بحث

سزال   17تا  22فماری بین  ۀنمون. سن بودنددرصد زن  22مرد و  مطالعه تحت ۀدرصد نمون 71

بیشزترین   درصد 5/22، افراد دارای دیپل  با . از نظر تحصیالتبودسال  23و میانهین سنی فنها 

درصززد دارای تحصززیالت دانشززهاهی در مقززاطع کززاردانی،   1/97و حززدود داشززتند  را فراوانززی

 نظزر  از. نزد کردعنزوان   زیر دیزپل   خود را تحصیالت 2/23 ند.بودکارشناسی و کارشناسی ارشد 

اسزتخدام   در درصزد  2/27 و فزاددارای شزغ   درصزد   2/29درصد بیکزار،   1/22اشتغال، حدود 

 .ندبوددولتی  یها ارگانو  ها شرکت

ارت ا  عوام  و اجززای مختلزف تحلیز  بزا      ةنحوین مراح  تحلی ، شناسایی تر یکی از مه 

بین شرایط پرداخته شده است. جزدول   ۀرابطاسا ، در ادامه به بررسی  نیبر همیکدیهر است. 

. براسا  اطالعزات ایزن   دهد یمرا نشان  ساز نهیزمماتریکس هم ستهی بین شرایط یا عوام   2

قوی امزا معنزاداری بزا یکدیهرنزد. ایزن مزاتریکس نشزان         چندان نهجدول، شرایط دارای ارت ا  

                                                           
1. Fuzzy-set qualitative comparative analysis  (fs/QCA) 



 139 ...با استفاده شهرستان کوهرن   کارففرینی گردشهری پایدارِتوسعۀ مخاطرات اثرگذار بر واکاوی 

فنها بر  تأثیرو  شوندوارد مدل  )شرایط( متغیر مستق  عنوان به توانند یمکه این شرایط  دهد یم

 .شودمطلوش( ارزیابی  ۀنتیجمتغیر وابسته )

 کارآفرینی گردشگری پایدار توسعۀ بر اثرگذارمخاطرات همبستگی بین  .2جدول 

 4 1 2 1 انحراف معیار میانگین بررسیتحت های  گویه یطشرا

ی
فرهنه

- 
ی
اجتماع

 

 رفتار میزبانان با گردشهران نداشتن تناسب

93/9 259/3 1    

 مناسب کارکنان و راهنمایان گردشهرینارفتار 

 بروز نزا  و درگیری در منطقه

 میزبانمنطقۀ تخریب و تحریف فرهن  محلی و هویت 

 سرقت اموال گردشهران

 ضعف حساسیت ساکنان به محیط اطرافشان

 گردشهران دربارةتصور منفی ساکنان بومی 

 میزان منع گردشهران ق لی برای بازدید از منطقه

 گردشهران و تصور منفی فنان از منطقه نارضایتی

ی
محیط

 

 بصری در اماکن گردشهری و وتیص و فلودگی فلودگی فش

29/9 911/3 21/3* 1   

 گردشهران از کیفیت محیط زیست منطقه نارضایتی

 میزبانمنطقۀ شیو  بیماری در 

 گردشهران به سفر به این منطقه در فصول سرد میلی بی

 هوا و احتمال خطر در این تغییرات دگرگونی

 جانی و مالی گردشهران های  و تهدید، سییگرفته فش

 میزان خطر ریزش سن  و رانش زمین در فصول بارانی

ی 
ساختار

- 
ی
عملکرد

 ضعف در عملکرد و کیفیت مدیریت گردشهری 

11/9 23/3 92/3* 27/3* 1  

 گردشهری منطقه یها برنامههماهنهی خدمات و نا

 گردشهری منطقه یها اذبهجبه بازسازی و مرمت  یتوجه یب

 برای گردشهری منطقه یرسان اطال ضعف ت لیغاتی و 

 ها جاذبهگردشهران به  رساندنفسیب 

 متولیان گردشهری ندیدن فموزش

ت
ی و امنی

ایمن
 

 در واحدهای اقامتی منطقهناامنی احسا  

13/9 219/3 99/3* 21/3* 91/3* 1 

 ارت اطی، جاده، فرودگاه یها  کهشناامنی در 

 گردشهری برای گردشهران یها جاذبهوضعیت ناامنی در 

وضعیت ضعف تسهیالتی بیمه و خدمات درمانی برای 

 گردشهران

 فوری مخصوص گردشهران یها کمکضعف مراکز درمانی و 

 غذا و پذیراییعرضۀ وضعیت غیربهداشتی 

 های پژوهش یافته  خذمأ

 درصد 15*معناداری در سطح اطمینان 
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 اسزت  AND ۀنشزان یک متغیر یزا شزاخص و *    ی ن ودامعن به ~کیفی عالمت  ۀمقایسدر تحلی  

، فرهنهزی  -مخزاطرات اجتمزاعی  چهار شر   که پاسخهویان معتقدند دهد یم. این معادله نشان ]25[

 توسززعۀ بززر، ایمنززی و امنیزت  مخزاطرات  و عملکززردی –ی، مخزاطرات سززاختاری  مخزاطرات محیطزز 

پایدار برابزر  گردشهری  کارففرینی توسعۀ. براسا  این معادله گذارندتأثیرکارففرینی گردشهری پایدار 

 توسزعۀ پایزدار؛ بنزابراین عضزویت کامز       کزارففرینی گردشزهری   توسزعۀ ( عزدم  -منهای ) 1است با 

 3برابزر   کارففرینی گردشهری پایزدار  توسعۀو عدم عضویت کام   1ایدار برابر پ کارففرینی گردشهری

 ۀمجموعز ی هزا  نمزره بزه   هزا  شزاخص  ،است شده  دادهنمایش  9که در جدول  گونه همان)صفر( است. 

معزادل   اسزت. مقزادیر جزدول زیزر     شزده   محاسز ه ، واسنجی و fs/QCA3 افزار نرمفازی با استفاده از 

 .دهد یمفازی نشان  ۀمجموعی در ساز معادلتایی را برای  5پرسشنامه با طیف لیکرت 

 پرسشنامه طیف لیکرت یها نمرهکدگذاری مجموعه فازی برای  ۀروی .1جدول 

 امتیاز اصلی /شرایطها شاخص
امتیاز مجموعه 

 فازی
 امتیاز اصلی شرایط /ها شاخص

 ۀمجموعامتیاز 

 فازی

 اجتماعی-فرهنهی

 35/3 خیلی ک . 1

 امنیت-ایمنی

 15/3 خیلی ک . 1

 75/3 ک . 2 25/3 ک . 2
 53/3 متوسط. 9 53/3 متوسط. 9

 25/3 زیاد. 2 75/3 زیاد. 2

 35/3 خیلی زیاد. 5 15/3 خیلی زیاد. 5

 محیطی زیست

 35/3 خیلی ک . 1

 کارففرینی توسعۀ
 پایدار گردشهری

 35/3 خیلی ک . 1
 25/3 ک . 2 25/3 ک . 2

 53/3 متوسط. 9 53/3 متوسط. 9

 75/3 زیاد. 2 75/3 زیاد. 2

 15/3 خیلی زیاد. 5 15/3 خیلی زیاد. 5

 عملکردی-ساختاری

 35/3 خیلی ک . 1
 15/3عضویت کام  = 

 25/3 ک . 2
 53/3 متوسط. 9

 75/3 زیاد. 2 35/3عدم عضویت کام = 
 15/3 خیلی زیاد. 5

  پژوهش یها افتهی  مأخذ

 Truth Table) ، وضزعیت شزرایط، در الهزوریت  جزدول حقیقزت     هزا  دادهپس از کالی ره شدن 

Algorithm)  الهزوریت  جزدول    ،اسزت  شده  دادهنشان  2که در جدول  گونه همان. شود یممحاس ه

بزا   (متغیرهزای مسزتق   ) شزرایط  حالت وضزعیت  12، کارففرینی گردشهری پایدار توسعۀحقیقت 

. در هر ردیف مقزدار  ]25 [پیشنهاد داده است را (9/3) ق ول مورد ۀفستاناز  بیشترقادیر سازگاری م
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 1و مقزدار   کزارففرینی گردشزهری پایزدار    توسزعۀ فن شر  در دستیابی بزه   ن ود ةدهند نشان صفر

. جزدول  ]25[ اسزت  دارکزارففرینی گردشزهری پایز    توسزعۀ تقویزت و  حضور شر  در  ةدهند نشان

کزارففرینی   توسزعۀ کمتزرین حمایزت را از    مخزاطرات محیطزی  که شزرایط   دهد یمحقیقت نشان 

 مزورد  جهیدرنت مخاطرات محیطیمسیر ممکن شام  عضویت کام  شرایط  چهار. گردشهری دارد

هزای اصزلی    دغدغزه محیطی یکزی از  گونه مطرح کرد که مخاطرات  توان این میاست. بنابراین  نظر

مسزیری اسزت کزه     تیحما  عدم، زمینهجالب در این  ۀنکت گردشهری و فعالیت در فن است.حوزة 

پایزدار داشزته اسزت.     کزارففرینی گردشزهری   توسزعۀ ، از «)مخزاطرات(  شرایط ۀهموجود »در فن 

و جزز    شزد   حزذف د، بزو  تزر  نییپزا ( 9/3) ق ول مورد ۀفستاندلی  اینکه از  به «شرایط ۀهموجود »

در واقزع   پایزدار قزرار نهرفزت.   کزارففرینی گردشزهری    توسعۀ کننده تیحماو  گذارتأثیرمسیرهای 

فعالیزت در زمینزه گردشزهری را بزا      توسعۀامکان شرو  و  ،در یک مکان «مخاطراتهمۀ  حضور»

بین چهزار   ترکی ات منطقی ممکن ۀهمکه  دهد یمنشان  ها بیترکاین  .کند یمابهام زیادی مواجه 

رویکردهزای   ۀهمز در  1تنزو  محزدود   ةپدیزد نیسزت و   مشزاهده   قاب تجربی  نظر از ذکرشدهشر  

 ی در مطالعات تجربی وجود دارد.ا مشاهده یها داده برتط یقی م تنی 

 کارآفرینی گردشگری پایدار توسعۀالگوریتم جدول حقیقت برای  .4جدول 

مخاطرات 

-اجتماعی

 فرهنگی

مخاطرات 

 محیطی

طرات مخا

-ساختاری

 عملکردی

مخاطرات 

 امنیت-ایمنی
 تعداد

کارآفرینی  توسعۀ

 گردشگری
 میزان ثبات

3 3 3 3 71 1 1131/3 

1 3 1 1 99 1 1327/3 

1 3 3 1 12 1 1272/3 

3 1 3 3 19 1 1321/3 

3 3 1 3 12 1 9959/3 

1 3 3 3 11 1 1921/3 

3 1 1 3 11 1 9731/3 

1 3 1 3 9 1 1392/3 

3 1 3 1 9 1 1317/3 

3 3 3 1 1 1 1119/3 

1 1 3 3 2 1 9911/3 

1 3 1 1 9 1 9125/3 

 پژوهش یها افتهی  مأخذ

                                                           
1. limited diversity 
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نتیجزه مطلزوش    ةکننزد  نیزی ت ، مسیرهای علی 1متوسط ح   بعد با استفاده از راه ۀمرحلدر 

 توسزعۀ اثرگذار بزر  ح  متوسط، شرایط  برم نای راه ،5. براسا  اطالعات جدول شود یمبررسی 

 . کردی بررسمسیر مجزا  چهاردر  توان یمپایدار را  کارففرینی گردشهری

کزارففرینی   توسزعۀ  توانزد  یمز  مخاطرات محیطی ن ودفن است که  دهندة نشاناولین مسیر، 

شزرایط   ن ود ،مسیر دومدر (. 921/3=  پوششو  993/3=  ث ات) را تسهی  کندپایدار  گردشهری

 توسعۀ سهولت در ساز نهیزم تواند یمامنیت  -اطرات ایمنیعملکردی و مخ -مخاطرات ساختاری

ی سزوم نشزان   (. مسزیر عل ز  193/3=  پوشزش ، 915/3=  ث زات پایدار شود ) کارففرینی گردشهری

 -فرهنهزی و بحزران و مخزاطرات ایمنزی    -شرایط مخاطرات و بحران اجتمزاعی  ن ودکه  دهد یم

پایزدار کمزک کنزد     کزارففرینی گردشزهری   توسزعۀ یکی از مسیرها، به  عنوان به تواند یم امنیت

شزرایط   ن زود مسیر چهارم بیزانهر ایزن اسزت کزه     در نهایت، (. 111/3=  پوشش، 991/3=  ث ات)

کزارففرینی   توسزعۀ  توانزد  یمز عملکزردی   -سزاختاری  یهزا  بحزران فرهنهی و  -بحران اجتماعی

 (.  119/3=  پوشش، 951/3=  ث ات) را حمایت کندپایدار  گردشهری

 موردنظر ۀنتیجبر  گذارتأثیری عوامل بند دستهی و بند شکل .5جدول 

 ثبات و پایداری میانگین خام ی شرایطبند دسته

 993/3 921/3 مخاطرات محیطی ~

 193/3 915/3 امنیت-مخاطرات ایمنی ~عملکردی* -مخاطرات ساختاری ~

 111/3 991/3 امنیت-مخاطرات ایمنی ~عملکردی * -مخاطرات ساختاری ~

 119/3 951/3 عملکردی-مخاطرات ساختاری ~فرهنهی * -اطرات اجتماعیمخ ~

 های پژوهش یافته  مأخذ

 ~* مخزاطرات محیطزی   ~شزرایط  "ح  نهایی متوسط  برای نمایش ترکیب راه 2در شک  

 -مخزاطرات ایمنزی   ~*  لکزردی عم-مخزاطرات سزاختاری   ~*  فرهنهزی -مخاطرات اجتمزاعی 

 ۀصزفح دارای یزک قطزر اسزت کزه      X,Yاسزت. نمزودار    شزده   اسزتفاده  X,Yاز نمودار  "امنیت

نشزان   xi<=yiی را که ا محدوده. مثلث باال، کند یمشک  فن را به دو مثلث مساوی تقسی   مربع

کزافی اسزت. اگزر      یا دادهکه ما در مقاب  نتیجه قرار  یشرایط دهد یماین حالت نشان  .دهد یم

صزورت   را نشزان دهنزد بزه    xi >=yiشرایط در مثلث زیر قطر اصلی قزرار بهیرنزد و حالزت     ۀهم

موارد روی قطر اصلی قرار گیرند شر  برای تحقق  ۀهماگر  تینها در. مشهودندشرایط ضروری 

                                                           
1. intermediate 
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 :Consistency X <=Y 152552/3با توجه بزه مقزادیر    نتیجه کافی و ضروری است. این نمودار

 ۀنتیجشرایط موجود برای  ن ود مجمو که  دهد یمنشان   :737229/3Consistency Y <=Xو 

در واقزع   .کنزد  یمکفایت  منطقۀ تحقیقدر  است کارففرینی گردشهری پایدار توسعۀمطلوش که 

و تدابیر الزم برای  شدهاین مخاطرات ارزیابی همۀ کارففرینی گردشهری پایدار  توسعۀباید برای 

 مالی فنها اندیشیده شود.  وقو  احت

 
-ساختاری ~فرهنگی * -اجتماعی ~مخاطرات محیطی *  ~برای شرایط  X,Y نمودار .2شکل 

 (های پژوهش یافته) امنیت-ایمنی ~عملکردی * 
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 گیری نتیجه

و جامعزه   بر گردشهر عالوهتشکی  شده و مختلفی اجزای با توجه به اینکه صنعت گردشهری از 

عوامز  مختلفزی وجزود دارد کزه ممکزن       ،ردیگ یمجاری و محیط را در بر ت یها شرکتمیزبان، 

 تحقیزق اثرگذار است. فن است یک یا چند بخش از این صنعت را تهدید کند که بر عملکرد ک  

کزارففرینی گردشزهری    توسزعۀ اثرگزذار بزر    بنیادین مخاطراتواکاوی و شناخت  هدف باحاضر 

 توسزعۀ مسزیرهای مختلزف مخزاطرات بزر     داد کزه   نشزان  هزا  صورت گرفت. تحلیز  داده  پایدار

از فنها متفاوت است. در مجمزو    هرکدام تأثیراما نو  و نحوه  ،گذارندتأثیرکارففرینی گردشهری 

مختلف، نتای  پزژوهش حاضزر بزا     تحقیقاتکاررفته در  هب یها مدلو  ها روشبا وجود تفاوت در 

کزارففرینی   توسزعۀ مخزاطرات بزر    تزأثیر  دییز تأدر  [5، 11، 22، 93، 99]برخی تحقیقات نتای  

 راستاست. ه  گردشهری و گردشهری

م تنزی بزر فگزاهی و خزرد از ضزروریات صزنعت گردشزهری اسزت. شناسزایی           ینهزر  ندهیف

است. نتزای    ینهر ندهیفصنعت گردشهری از مقدمات مدیریت م تنی بر تهدیدکنندة مخاطرات 

الزم برای مواجه شدن با انوا  مختلزف   یها ینیب شیپکه شناخت دقیق و کام  و  دهد یمنشان 

امزا بزا   ، گردشزهری ترسزی  کنزد    کارففرینیرا برای مدیریت  تر روشن یا ندهیف تواند یممخاطره 

محیطزی  مخزاطرات   رسزد  یمز توجه به ارت ا  مستقی  صنعت گردشهری بزا محزیط، بزه نظزر     

ایمنی  -مخاطرات امنیتی ،فنپس از  و نهرانی بیشتر گروه هدف را برانهیخته است ،تهدیدکننده

و در نهایزت  کزرده  مورد نظر را معطزوف خزود   جامعۀ عملکردی نهرانی  -ساختاری هایو تهدید

ایجزاد   تحقیقبه منطقه  کنندگان مراجعهفرهنهی کمترین نهرانی را برای  -اجتماعی تهدیدهای

ی گردشزهری در  کزارففرین تهدیدکنندة بر بررسی مخاطرات  عالوهکرده است. نتای  این پژوهش 

کزارففرینی   توسزعۀ شهرستان کوهرن ، بر مناسب بودن بستر اجتمزاعی ایزن شهرسزتان بزرای     

و مخزاطرات اجتمزاعی را بزا     تهدیزدها . بر همین اسا ، گردشهران، گذارد یمگردشهری صحه 

. با توجه به اهمیت مخاطرات ط یعزی در  اند دادهپاسخ دیهر نهرانی کمتری نس ت به مخاطرات 

تدارک الزم در این زمینه متناسب بزا محزیط ط یعزی و فمزادگی و فمزوزش       ردشهری،صنعت گ

و کنتزرل کنزد.   دهزد  احتمالی فن را تا حدودی کاهش  یها بیفس تواند یم ،کافی در این زمینه

ویزژه توجزه بزه موضزو       شهرسزتان، بزه   توسزعۀ انزداز   تدوین چشز   ۀنیزم درهای پژوهش  یافته

 است. تیبااهمرینی گردشهری کارفف اختصاصاًکارففرینی و 



 131 ...با استفاده شهرستان کوهرن   کارففرینی گردشهری پایدارِتوسعۀ مخاطرات اثرگذار بر واکاوی 

 منابع

تحلی  عوام  اقتصادی و »(. 1913ع دالرضا ) ،افتخاریالدین  رکنو  ؛طال ی ،پورطاهری [.1]

 ،«اجتماعی مؤثر بر کاهش فقر روستایی با تأکید بر فقر غذایی  بخش خلجستان اسزتان قز   

 .11-93، ص (2)15 ،ریزی و فمایش فضا برنامه

فرهنهزی در گردشزهری  مفزاهی  و     رفتار میزان (. 1912) ینزیل ،ترنر ؛ ورایزینهر، ایوت [.2]
 .سمیرا ، تهران سیدموسوی سولماز و ؛دهستانی مهرنوش ؛پورفرج ترجمۀ اک ر، ها  یتحل

شزایان، سزیاوش    ؛ وپرهیزکار، اک ر ؛عسهری، علی ؛، محمدرضاییرضا ؛یمح ترفیعیان،  [.9]

مزدر  علزوم    ۀفصزلنام ، «انحسازی فن در مدیریت سو شاخصو  یفور تاشت یین » .(1913)
 .99-51 ، ص(11) 72، انسانی

 طمزرت   یها سازمانادها و هن. (1919) یهاد ،یمحمدنخاو ال؛ هابت ،یزند  ؛یزار ، رح [.2]
 هیهمزاهن  کزانون  ،دکتر اک ر پزورفرج  وششک به ، یبر مفاه دیبا تأک نرایدر ا یرهبا گردش

 .یرهت گردشعدانش و صن

 همزا  ،واعظی و ؛حسنعلی ،فرجی س ک ار ؛مجت ی ،صومقدیری مع ؛سید محمد زاده زمان [.5]

جغرافیزا و   ،«گردشزهری شهرسزتان سزرعین    توسزعۀ مخاطرات بزر   تأثیربررسی »(. 1915)
 .195-151 ، ص(2)5 ،مخاطرات محیطی

شزریف   ،مطزوف و  ؛بزدری، سزیدعلی   ؛نسزرین  ؛کزاظمی ثزانی عطزاا     ؛سلیمانی، محمد [.1]

  شزواهدی از شزمال و   یفور تزاش  یها شاخصها و متغیر تأثیرشناسایی و تحلی  » .(1915)

 .1-22ص (، 2) 9، تحلی  فضایی مخاطراتنشریۀ ، «شمال شرقی تهران

مخزاطرات   یبنزد  تیز اولوت یزین  » .(1911بازرگانی، مهزران )  ؛ وشهماری اردجانی، رفعت [.7]

، همزایش ملزی   «کزوپرا   یریگ  یتصمبر مدل  دیتأکفبخیز ماسوله رودخان با  ۀحوضط یعی 

 .1 ةدورعلوم، تحقیقات و فناوری،  وزارتدر فستارا،  یگذار هیسرما یها تیمحدودو  ها تفرص

 هریگردش یها ست یس توسعۀ ندیدر فرا سکیسطح ر یابیارز» .(1911)ره هاط ،یاشعی [.9]

 ةدانشزکد . تهران هاهدانش ،ارشد یکارشناس ۀنام انیپا ،«(فباد خرم نرستاه  شیمورد ۀعمطال)

 .ایجغراف

گردشزهری   توسزعۀ  یزیز ر برنامزه درفمدی بزر رویکردهزا در    .(1999سعود )معصومی، م [.1]
 سمیرا.  تهران، یا منطقهمحلی، شهری 

 .انتشارات دانشهاه تهران تهران  ،دانش مخاطرات (.1912) ابراهی  ،مقیمی [.13]
[11]. Andriotis, K. (2002). “Scale of hospitality firms and local economic 

development – evidence from Crete”. Tour. Manag. 23,pp: 333–341. 



 1911 بهار، 1، شمارة 7/ دورة  مخاطرات سابق( دانشرات محیطی )مدیریت مخاط  113

[12]. Bell, R.; & Glade, T. (2004). “Quantitative risk analysis for landslides-

Examples from Bìldudalur, NW-Iceland”, Natural Hazards and Earth System 

Sciences”, 4, pp: 117-131. 

[13]. Caia, Y. P.; Huang, G. H.; Tana, Q.; & Chen, B. (2011). “Identification of 

optimal strategies for improving eco-resilience to floods in ecologically 

vulnerable regions of a wetland”, Ecological Modeling, 222, p: 360-369. 

[14]. Cooper, C.; Gilbert, D.; Fletcher, J.; Wanhill, S.; & Shepherd, R. (1998). 

Tourism: principles and practice, Essex: Addison Wesley Longman Limited. 

[15]. Faulkner, B. (2001). “Towards a framework for tourism disaster 

management”, Tourism Management, 22, pp: 135–147. 

[16]. Fiss, P.C.; Cambré, B.; & Marx, A. (2013). “Configurational theory and 

methods in organizational research”, in Fiss, P.C., Cambré, B. and Marx, A. 

(Eds), Research in the Sociology of Organizations, Vol. 38, Emerald Group 

Publishing Limited, Bingley, pp: 1-22. 

[17]. Government of Vanuatu. (2001). Presentation of the government of vanuatu: 

programme of action for the development of Vanuatu 2001–2010 [Online] Third 

United Nations conference on the least developed countries, Geneva, 

[18]. Gunn, C.A. (1997) Vacationscape: developing tourist areas, 3rd ed. Taylor 

& Francis. 

[19]. Gratton, M.; Morin, S.; Germain, D.; Voiculescu, M.; & Ianăş, A. (2015). 

“Tourism and natural hazards in Bâlea glacial area valley, Făgăraş massif, 

Romanian Carpathians”, Carpathian Journal of Earth and Environmental 

Sciences, in press. 

[20]. Iorio, M.; & Corsale, A. (2010). “Rural tourism and livelihood strategies in 

Romania”, J. Rural Stud. 26, pp: 152–162. 

[21]. Mbaiwa, J.E. (2011). “Changes on traditional livelihood activities and 

lifestyles caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana”, 

Tour. Manag. 32, pp:1050–1060. 

[22]. Meheux, K.; & Parker, E. (2006). “Tourist sector perceptions of natural 

hazards in Vanuatu and the implications for a small island developing state”, 

Tourism Management, 27(1), pp: 69-85. 

[23]. Mendel, J.M.; & Korjani, M.M. (2013), “Theoretical aspects of Fuzzy set 

qualitative comparative analysis (Fsqca)”, Information Sciences, Vol. 237, pp. 

137-161. doi: 10.1016/j.ins.2013.02.048. 

[24]. Neff, D. (2013) “Fuzzy set theoretic applications in poverty research”, Policy 

and Society, 32(2), pp: 319-331. 

[25]. Ragin, C. C. (2008). “Measurement versus calibration: A set‐theoretic 

approach”, In The Oxford handbook of political methodology. 

[26]. Ricu` pero, R. (2001). “Foreword by the secretary-general of UNCTAD”, In 

Benavides, D. D., & Pe´rez-Ducy, E. (Eds.), Tourism in the least developed 

countries (p. 3). Madrid: World Tourism Organisatio. 

[27]. Ruschmann, D. V. M. (2001). Turismo e planejamento sustentável: a 

proteção do meio ambiente, (7th ed.). Campinas: Papirus. 



 111 ...با استفاده شهرستان کوهرن   کارففرینی گردشهری پایدارِتوسعۀ مخاطرات اثرگذار بر واکاوی 

[28]. Schneider, M. R.; Schulze-Bentrop, C.; & Paunescu, M. (2010). “Mapping 

the institutional capital of high tech firms: A fuzzy-set analysis of capitalist 

variety and export performance”, Journal of International Business Studies, 

41(2), pp: 246-266. 

[29]. Steinberg, T. (2000). Acts of God: the unnatural history of natural disasters 

in America, Oxford University Press, New York. 

[30]. Tsai, H. T.; Tseng, C. J.; Tzeng, S. Y.; & Wu, T. J. (2012). “The impacts of 

natural hazards on Taiwan’s tourism industry”, Natural hazards, 62(1), pp: 83-91. 

[31]. Velcea, V. (1997). “Environmental hazards in the Carpathians, în Anglo-

Romanian, Proceedings of the Second Liverpool-Bucharest Geography 

Colloquium”, in: Duncan L. and Dumbrăveanu-Andone D. (eds), Liverpool 

Hope Press, pp: 175-181. 

[32]. Wang, S.; Hung, K.; & Huang, W. J. (2019). “Motivations for 

entrepreneurship in the tourism and hospitality sector: A social cognitive theory 

perspective”, International Journal of Hospitality Management, 78, pp: 78-88. 

[33]. Weber, F. (2006). Natural Hazards: increasing challenges for tourism 

destination, Switzerland: University of Berne. 

[34]. Wisner, B.; Blaikie, P.; Cannon, T.; & Davis, I. (2004). At Risk: Natural 

Hazards, People's Vulnerability and Disasters, Routledge, London. 

[35]. World Travel & Tourism Council (2011) http://www.wttc.org/. Accessed 3 

Jul 2011.  

[36]. Buhalis, D. (2000) “Marketing the competitive destination of the future”, 

Tour Manag, 21(1):97–116 Central Weather Bureau (CWB) (2011) Typhoons 

affecting Taiwan: analysis and forecast aids. http://rdc28.cwb.gov.tw/data.php. 

Accessed 1 Mar 2011. 

 

 

http://rdc28.cwb.gov.tw/data.php.%20Accessed%201%20Mar%202011
http://rdc28.cwb.gov.tw/data.php.%20Accessed%201%20Mar%202011

