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 چکیده
 هایراهبرد از یکی و دارد اشاره گرا دانش راهبردهای به ،گردشگری صنعت در دانش مدیریت

 و هوش مبنایبر راهبردی مدیریت های هرینظ از که اخیر های  پژوهش .است مطلوب و معاصر تجاری

 ،دانش مدیریت طریق از رقابتی مزیت پایداری و ساخت که اند داده نشان اند، گرفته الهام دانش

 را خود تا نیستند قادر گردشگری صدامق اینکه به با توجه .است خدماتی های شرکت مشترک موضوع

 در دانش مدیریت سیستم یک به نیاز بر ،ویژگی این دارند، نگه مصون بیرونی محیط تحوالت از

 که نحوی به ؛باشد دسترس در ها سازمان انواع همة برای که کند یم یدتأک گردشگری مقصد سراسر

 عنوان به ،دانش مدیریت .آورد فراهم ها سازمان نایم همکاری برای را الزم زیرساخت

 صدامق بحران مدیریت به آن را دارد که یتقابل که است شده شناخته مهم ای  هدهند سازمان

 در مؤثر های سازمان دانش مدیریت ارزیابی به حاضر وهشپژ رو،  یناز ا .دکن کمک یاربس گردشگری

 و تسهیم سازی، ذخیره ،خلق کسب، شامل مؤلفه پنج و پردازد  یم اردبیل شهر بحران مدیریت فرایند

 -توصیفی یت،ماه لحاظ از و دیکاربر هدف، لحاظ از تحقیق این .کند  می بررسی را دانش کارگیری به

 از نفر 120 شامل ،پژوهش آماری ةنمون .است گرقته انجام پرسشنامه ابزار باکه  است پیمایشی

 این در .است اردبیل شهر بحران مدیریت فرایند در مؤثر سازمان 19 در کارشناسان و مدیران

 با و T آزمون و تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با ،ها فرضیه آزمون و ها داده لتحلی و تجزیه ،پژوهش

 ضعیف ارزیابی یانگرب پژوهش نتایج .گرفت انجام LISREL و SPSS افزارهای نرم از گیری بهره

 ؛است اردبیل شهر بحران ریتدیم فرایند در مؤثر های سازمان میان دانش مدیریت وضعیت

 براساس .اند  شده ارزیابی متوسط حد از تر پایین ،دانش مدیریت های مؤلفه تمامی که نحوی به

 حد به نزدیک ،اردبیل شهر بحران مدیریت فرایند در مؤثر های سازمان میان دانش تسهیم ،ها یافته

 و انشد خلق دانش، کارگیری به دانش، کسب شامل ترتیب  به ها مؤلفه ةبقی و است متوسط

 .ندسته دانش سازی ذخیره
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 مقدمه
 ددار بسیار اهمیت گردشگری مقصد و صنعت رقابت برای ،تغییرات با تطابق و توسعه نوآوری، منظور به دانش از استفاده و یجادا

(Hjalager, 2002: 469). است شده اذعان کوچک های شرکت در ویژه به خدماتی، صنایع در دانش مدیریت ضرورت به هرچند 

(Zehrer, 2011: 54،) تحقیقات با ضعیف یارتباط صنعت، این کهچرا ؛است نبوده موفق رویکرد این اتخاذ در گردشگری صنعت 

 .برد می کار  هب درست دفه یک برای درست، زمان و شخص با درست، ۀینزم در را درست اطالعات دانش، مدیریت .دارد علمی

 مقصد مدیریت (،Hjalager, 2002: 470) یگردشگر جدید محصوالت ۀتوسع و نوآوری برای ،دانش از برداری بهره و تولید

 خدمات تولید برای گردشگری های سازمان های شبکه تعامل چگونگی درک (،Xiao and Smith, 2007: 311) گردشگری

 ,Blackman et al) است حیاتی ،گردشگری های بحران مؤثر مدیریت برای چنینهم و (Baggio et al., 2010: 802) یردشگرگ

 جهان سراسر در متعددی بالیای و ها بحراناز  ،اخیر های سال در که است وکارهایی کسب از یکی گردشگری .(337 :2011

 از دبای و دهند می رخ غیرمنتظره طور به که هایی بحران ؛(Faulkner, 2001: 135; Ritchie, 2004: 669) است رفتهپذی تأثیر

 از ییک دهد می نشان گردشگری های بحران از بسیاری بررسی ها توجه شود.  به آن اثربخش بحران مدیریت هاییندفرا طریق

 و اشخاص که است مقصد در مختلف نهادهای میان مناسب ارتباط و هماهنگی نبود ،ها  تخسار از بسیاری برای مهم یلدال

 توزیع بر ها آن تأکید ،بحران مدیریت های نظریه مشترک های  ویژگی از یکی .کند می مجبور فردی واکنش به را وکارها کسب

 رویکردهای تمرکز بحران، مدیریت در موفقیت برای .است گردشگری مقصد در نفعان  ذی تمام بین ارتباطات و اطالعات کارآمد

 این قادر است دانش توزیع کارآمد سیستم یک نگهداری و حفظ و است اثربخش دانش، توزیع و تولید بر دانش مدیریت

 نقش .بود خواهد کلیدی دانش، ۀواسط عنوان به ،مقصد مدیریت های سازمان نقش ،زمینه این در .ببخشد هبودب را وضعیت

 بر ها نظریه اکثر .(Pforr, 2009: 40) است دانش جریان از پشتیبانی ،یجهدرنت و دانش و ها ایده گردش تسهیل ،ها واسطه

 کسب معتقدند، بسیاری کهحالی در و اند نشده متمرکز شوند، می گرفته کار  به نیاز زمان در و وزیع،ت تولید، دانش که فرآیندهایی

 بهبود را بحران مدیریت تواند می مؤثر دانش مدیریت و هستند مرتبط بحران مراحل با دانش انتشار و سازی ذخیره تولید، دانش،

 دانش مدیریت عنوان با خود تحقیق در ،(2011) ازهر. است شده انجام هزمین این در اندکی تحقیقات که است آور تعجب ببخشد،

 نتایج و نموده بررسی اتریشی جهانگردی های سازمان در گرانت الگوی بردنکاربه با را دانش مدیریت وضعیت جهانگردی، در

 گرانت الگوی طبق بر ار دانش مدیریت اتریشی، گردشگری های سازمان اکثر که است داده نشان ها بررسی و مطالعات

 بالردو و وانگ. اند گذاشته اجرا به( دانش یکپارچگی دانش، تسهیم دانش، تکثیر دانش، ذخیره دانش، تخمین دانش، شناسایی)

 میان توجهیقابل روابط که دریافتند اثربخش بحران مدیریت به دستیابی در دانش مدیریت نقش بررسی با نیز ،(2009)

 ارائه ترکیبی چارچوبی نیز ،(1390) زاده درویش و اخوان. دارد وجود بحران های ویژگی و بحران مراحل دانش، های استراتژی

 مدیریت راهکارهای تحقیق، نتایج براساس. دهد می نشان بحران جامع مدیریت توسعه در را دانش مدیریت نقش که اند نموده

 تأثیر بیشترین سیستمی مکتب راهکارهای داد، نشان تحقیق یجنتا. کند می کمک بحران کنترل جهت بحران، مدیریت به دانش

 بعدی های اولویت دارای سازمانی و مهندسی مکاتب راهکارهای و داشته زلزله وقوع زمان در بحران مدیریت به کمک در را

 .اند داشته تأثیر شده بیان عامل بر مساوی تقریباً میزان به نیز، مکاتب سایر. هستند

 در نهفته دانش ای یضمن دانش و ینیع دانش است، رییتغ حالدر وستهیپ هک یدانش به یدسترس با ،دانش تیریمد

 ین،بنابرا؛ دهد  می شیافزا را ها بحران با مقابله قدرت و ینوآور در ییاتوان ،خرد جادیا با و ندک  می فراهم را افراد اذهان

 اما ،دارند نیاز مدیریت ابزارهای به ،طبیعی های بحران ویژه به بحران ۀبهین مدیریت برای دانش ،گردشگری مقصدهای

 ؛است ضعیف گردشگری مقصدهای در ،بحران مدیریت در مسئول های سازمان در دانش ریتمدی وضعیت رسد می نظر  به

 بحران مدیریت فرایند در درگیر های سازمان در دانش مدیریت وضعیت چگونگی به پاسخ برای حاضر پژوهش بنابراین،

 مدیریت فرایند در درگیر های سازمان در دانش مدیریت های مؤلفه یکارگیر به میزان به بردن  پی فهد با و اردبیل شهر

 .است گرفته صورت گردشگری مقصد بحران های معضل حل هدف با بحران
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 های معضل حل هدف با گردشگری مقصدهای در بحران مدیریت فرایند بر مؤثر های سازمان در دانش مدیریت وضعیت

 .است ضعیف مقصد در بحران

 حل هدف با یگردشگر یمقصدها در بحران تیریمد ندیفرا بر مؤثر یها سازمان در دانش کسب تیوضع 

 .است فیضع مقصد در بحران یها معضل

 حل هدف با یگردشگر یمقصدها در بحران تیریمد ندیفرا بر مؤثر یها سازمان در دانش خلق تیوضع 

 .است فیضع مقصد در بحران یها معضل

 حل هدف با یگردشگر یمقصدها در بحران تیریمد ندیفرا بر مؤثر یها سازمان در دانش یساز رهیذخ تیوضع 

 .است فیضع مقصد در بحران یها معضل

 حل هدف با یگردشگر یمقصدها در بحران تیریمد ندیفرا بر مؤثر یها سازمان در دانش میتسه تیوضع 

 .است فیضع مقصد در بحران یها معضل

 حل هدف با یگردشگر یمقصدها در بحران تیریمد ندیفرا بر مؤثر یاه سازمان در دانش یریکارگ به تیوضع 

 .است فیضع مقصد در بحران یها معضل

 

 نظری مبانی

 و دارند نگه مصون بیرونی محیط التتحو و پیامدها فشارها، از را خود تا نیستند قادر گردشگری های سازمان و مقصدها

 .ندهست سازگاری و تطبیق حال در آن، به دادن  پاسخ منظور به دانش از استفاده و لقخ با متغیر های موقعیت برابردر همواره

 .است تخصصی بینش و مشخص بستر یک به وابسته اطالعات ها، ارزش تجربه، از سیالی ترکیب ،دانش :دانش

 شکل آن از مطلع افراد ذهن در و کند می فراهم جدید اطالعات و تجربیات کردن  یکپارچه و ارزیابی برای چارچوبی دانش،

 ها،فرایند ،روندها دراست  ممکن بلکه ،دارد وجود شده یرهذخ اسناد در تنها نه اغلب ،ها سازمان در دانش این .گیرد می

 دانش مدیریت ها، سازمان امروزه .(Davenport and Prusak, 1998: 4) باشد نهفته سازمانی هنجارهای و عملی کارهای

 .گیرند می کار  هب راهبردی یاه  تصمیم برای دانش ایجاد منظور به را

 موضوعی به و مطرح ،علمی و دانشگاهی مجامع در بار نخستین برای 1997 سال در ،دانش مدیریت :دانش مدیریت

 از مختلف نظران صاحب و است گسترده و پیچیده مفهومی ،دانش مدیریت .شد تبدیل نامحقق و مدیران برای برانگیز بحث

 م،یتسه جاد،یا و توسعه کسب، کشف، ندیفرا دانش، تیریمد (،2009) نگیک نظر از .اند نگریسته آن به گوناگون زوایای

 نایم وندیپ جادیا با که است سازمان در مناسب فرد توسط مناسب نزما در مناسب دانش یریکارگ به و یابیارز ،ینگهدار

 کارل .ردیپذ یم صورت یسازمان اهداف به یابیدست یبرا مناسب یساختار دیتول و ارتباطات و اطالعات یفناور ،یانسان منابع

 یها دانش و اطالعات داده، جذب و ییشناسا یبرا مالز یهاندیفرا جادیا یعنی دانش تیریمد که است معتقد (،2000) گیو

 .افراد و سازمان اقدامات و ها میتصم به ها آن انتقال و یرونیب و یدرون طیمح از سازمان ازین مورد

 و معاصر تجاری ایراهبرده از یکی و دارد اشاره گرا دانش راهبردهای به ،گردشگری صنعت در دانش مدیریت

 و نیتدو خلق، و دیتول کسب، :گرفت نظردر اصلی ۀمرحل پنج با پیوسته یفرایند توان می را دانش مدیریت .است مطلوب

 .(Sigala and Chalkiti, 2014: 801) دانش از استفاده و انتقال م،یتسه ،یساز رهیذخ

 برای دانش کسب .است شده شناخته دانش ۀپای سیستم یک ایجاد روند در دانش اخذ عمل ،اکتساب :دانش کسب

 .دور می ارک  به دانش بر  مبتنی های سیستم شکل به اطالعاتی منابع از ها تخصص انتقال و تبدیل استخراج،

 ساخت و ایجاد دانش، تسهیم تجربۀ قابلیت، این توسعۀ .گردد برمی ارتباط و یادگیری توانایی به امر این :دانش خلق

 .(34 :1386 افرازه،) است برخوردار کلیدی اهمیت از ،موضوعات دیگر با متقاطع های ارتباط ساخت و ها ایده بین ارتباط
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 ابزارهای از استفاده با دانش از نگهداری و حفاظت احتباس، شامل دانش، سازی ذخیره :دانش سازی ذخیره

 مستندسازی، نظیر هاییفرایند شامل دانش سازی ذخیره .است فناوری و کامپیوتر مدارک، و اسناد افراد، نظیر مختلف

 فناوری یا افراد ذهن سازمانی، نگفرهاست  ممکن دانش ذخیرۀ محل .است دانش روزرسانی به و بندی طبقه تدوین،

 .(3 :1386 ی،)امان باشد سازمانی

 و مکانیزه طور به دانش های پایگاه و افراد بین دانش پخش و توزیع از است عبارت دانش تسهیم :دانش تسهیم

 دارد بستگی دانش صحیح اشتراک و تبادل به ش،دان مدیریت موفقیت از باالیی درصد .یهدوسو صورت به و غیرمکانیزه

 .(15 :1383 ینگ،)راد

 و ،کار یبانیپشت و کردنخودکار ،هئلمس حل ،گیری تصمیم در دانش از استفاده و بیبازیا :دانش کارگیری به

 ها سازمان در شده گذاشته  اشتراک  به دانش گیریکار به میزان به دانش، کاربرد و برداری بهره .آموزش و شغل مددکاری

 .(Liao et al, 2011: 729) دارد اشاره

 :Zehrer, 2011) است شده اذعان کوچک های شرکت در ویژه به خدماتی، صنایع در دانش مدیریت ضرورت به هرچند

 و گردشگری صنعت اینکه علت است معتقد (2004) یون .است نبوده موفق ویکردر این اتخاذ در گردشگری صنعت (،54

 های مهارت نیازمند و است گردشگری پیچیدگی کند، می اقتباس یآرام به را دانش مدیریت راهبردهای ،نوازی مهمان

 از بعضی .(Hallin and Marnburg, 2007: 366) است ردشگریگ مدیریت دانش و آمار اطالعات، کاوش در خاص

 وجود آن در دانش مدیریت کارگیری به از اندکی های نمونه ،حال بااین ؛اند دهکر بررسی را گردشگری ادبیات ،پژوهشگران

 تر تخصصی بررسی ،(Ruhanen and Cooper, 2003: 9) کلی بررسی به که دارد وجود ضوعمو این برای استثناهایی .دارد

 ,Gamble et al) گردشگری های واسطه بخش برای ،(Carson and Adams, 2004: 7) یگردشگر رسانی اطالع مراکز در

 ،ادبیات در دانش مدیریت مفاهیم .(Zehrer, 2011: 51) پردازد می گردشگری در انتقال فرایند زمینۀ در و (84 :2001

 یانبر بن و سازمانی  میان که -را خدماتی صنایع های جنبه از بسیاری و اند شده ایجاد چندملیتی و تولیدی دیدگاه از اغلب

 که دانش مدیریت عملیات و ادبیات در یدجد روندهای با دهد می نشان (2005) کوپر .گیرند نمی نظردر -هستندها  شبکه

 سنتی تمرکز باید دانش، مدیریت و گردشگری زمینه در پژوهشگران کنند؛ می ارائه جدیدی های دیدگاه و ها تکنیک

 Hallin and) دهند تغییر -داند می معتبر انفرادی های سازمان در را دانش مدیریت فقط که -را دانش تمدیری

Marnburg, 2007: 368). مسائل در بتواند تا یابد گسترش باید دانش مدیریت تفکر گردشگری، های پژوهش در 

 از ای  گسترده تعریف واس، و دیویدسون .باشد مؤثر سازمانی ایه شبکه در دانش جریان و ذخیره در ،سازمانی  میان

 مدیریت» :است زیر شرح به کوپر تعریف .است کرده اضافه آن به را گردشگری کوپر که اند دهکر ارائه را دانش مدیریت

 .(Cooper, 2005: 51) «است رقابتی مزیت ایجاد برای (گردشگری) سازمان در دانش ارزشبا دارایی کارگیری به دانش،

 در دانش مدیریت اگر .(Zehrer, 2011: 54) است کالن سطح به مربوط ،گردشگری در دانش مدیریت بزرگ چالش

 نیازمند -است غالب نشدا مدیریت بر که -سازمان بر خرد سطح تمرکز ،شود گرفته کار  به گردشگری مقصدهای سطح

 را گردشگری مقصد در ها سازمان های  شبکه درون دانش جریانات و سرمایه بتواند تا بود خواهد بسط و گسترش

 مصون بیرونی محیط تحوالت و پیامدها فشارها، از را خود تا نیستند قادر گردشگری های سازمان و مقصدها .دربرگیرد

 در ها سازمان انواع همۀ برای که گردشگری مقصد سراسر در دانش مدیریت سیستم یک به ازنی نیز ویژگی این .دندار نگه

 عنوان به ،دانش مدیریت .آورد فراهم را ها سازمان بین همکاری برای الزم زیرساخت تا دکن می یدیتأ را باشد دسترس

 های ویژگی به توجه با .درک حمایت بحرانی زمان در بحران مدیریت از با آن، توان می که است شده شناخته مهم ینظم

 گردشگری مقصدهای در بحران مدیریت مسئول های سازمان صنایع، دیگر با مقایسه در گردشگری صنعت فرد منحصربه

 .کنند ایجاد بحران مدیریت دانش سیستم یک بحران، با مؤثر برخورد برای دبای

 با مقابله برای را راهبردها توانیم می ها پاسخ این اثربخشی ارزیابی و بصوم اقدامات و ها پاسخ ،حوادث ۀمطالع با
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 ۀتوسع برای زمال مفهومی چارچوب نبود علت  به زمینه این در پیشرفت ،این وجود با .دهیم توسعه آینده در مشابه حوادث

 مدیریت ساختار مجدد پیکربندی به ها سازمان .است بوده اندک ها بحران به مؤثر های پاسخ و آثار درمورد انباشته دانش

.  .گیرد یم قرار مناسب فرد اختیار در مناسب زمان در مناسب، دانش که شوند مطمئن وسیله  بدین تا دارند نیاز خود دانش

 و کسب و مناطق بازسازی میزان و سرعت بهبود و دادن رخ هنگام به نشده بینی پیش رویدادهای به پاسخگویی منظور به

 به ملی سطح از دانش بر مبتنی بحران مدیریت سیستم یا گیری تصمیم پشتیبان های سیستم از سری یک بایستی کارها،

 و بحران راهبردهای اثربخش اجرای و توسعه منظور به .شود گرفته کار به گریگردش فردی های شرکت و محلی سطح

 دو .کنند همکاری یکدیگر با دانششان متفاوت های زمینه تلفیق برای ،مقصد سهامداران از ای گسترده طیف دبای بالیا،

 :دارد وجود بحران مدیریت برنامۀ در دانش مدیریت اصول تلفیق برای عمده دلیل

 در .دارد متعدد نفعان  یذ از دهیچیپ یبیترک و است یچندوجه گر،ید عیصنا از یاریبس برخالف یگردشگر صنعت 

 .کرد خواهد کمک یمنف آثار کاهش به نفعان  یذ نیا یهماهنگ و یجمع کوشش تنها ،بحران زمان

 اغلب، که دارد قرار اسیمق متوسط -کوچک مستقل یها شرکت الشعاع تحت یگردشگر وکار کسب انداز چشم 

 توان یم ،جهیدرنت(. Billing and Chen, 2004: 27) ندارند را بحران ۀبرنام بر یاثرگذار یبرا یکاف منابع ای ابزارها

 تیریمد یبرا ازین مورد یهاراهبرد و هاندیفرااست  قادر ها سازمان از یمشارکت ۀشبک کی اتنه که کرد استدالل

 .آورد فراهم را یبحران طیشرا

 همه از بیش ،کشور در گردشگری مقصدهای و است اثربخش بحران مدیریت به بیدستیا در دانش مدیریت نقش

 هگون این ۀویژ کنترل و پیشگیری قوانین و اصول از مقصدها آگاهی یاز طرف .دارند قرار طبیعی های بحران معرضدر

با توجه به  ینهمچن و ها  ینا ۀبا توجه به هم .است ضروری بحران مدیریت مختلف مراحل در آن کارگیری به و حوادث

 ،بنیادین اصل دارند، شرکت پاسخگویی در که هایی سازمان ویژه  به ها سازمان بین اطالعات و دانش مند نظام توزیع

 مدیریت مسئول یها سازمان و است سازمانی  بین الزم های هماهنگی دادن  انجام و ائلمس از مشترک درک به دستیابی

 عملکرد ارزیابی به حاضر پژوهش ،ین؛ بنابرادارند مقصد مقابل در بنیادین یهای مسئولیت مقصد، مدیریت سازمان و بحران

 تولید دانش، کسب نظری، ادبیات براساس و زدپردا  می اردبیل شهر انبحر مدیریت در مؤثر های سازمان دانش مدیریت

. گیرد  می نظررد دانش مدیریت های مؤلفه عنوان به را دانش کارگیری به و دانش تسهیم دانش، سازی ذخیره دانش،

 .شوند  یشاهده مم 1 جدول در ،ادبیات از آمده دست به های شاخص

 
 دانش تیریمد یها شاخص و ها مؤلفه :1 شماره جدول

 شاخص

 های مؤلفه
 مدیریت
 دانش

Yu et al., 2013; Hendriks, 2001; Vouros, 2003; Racherla and Hu, 
2009; Cooper, 2005; Mistilis and Sheldon, 2006; Wang and 
Belardo, 2005 

 محیطی عاتاطال آوری جمع

 دانش کسب

Racherla and Hu, 2009; Mistilis and Sheldon, 2006; ponis and 
koronis, 2012 

 گذشته تجربیات بررسی

Danaee and Selseleh, 2010; Racherla and Hu, 2009; Ponis and 
koronis, 2012 

 متخصص مشاوران و کارشناسان با مشاوره

Yu et al, 2013; ponis and koronis,2012 ای حرفه ادبیات از اطالعات آوری جمع 

Fugate et al, 2009; Liao and Wu, 2009; Massa and Testa, 2009 پژوهشی -علمی مجامع در حضور 

Massa and Testa, 2009; Danaee and Selseleh, 2010 وگو  گفت و بحث مختلف های گروه وجود 

Ponis and Koronis, 2012; 1388 یمی،ابراه 1386 ،همکارانو  یالوان ;  مغزی توفان 

 دانش خلق
Ponis and Koronis, 2012; Alavi and leidner, 2001 جدید دادۀ پایگاه ایجاد 

(Ponis and Koronis, 2012 سازی شبیه طریق از دانش تولید 
Jia et al, 2012; Pyo et al, 2002; Cooper, 2005; Zhang et al, 2002; 
Ponis and Koronis, 2012; Lawson, 2003; Liao et al, 2011 

 موجود دانش و ها آموخته از دانش تولید
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 دانش تیریمد یها شاخص و ها مؤلفه :1 شماره جدول

 شاخص

 های مؤلفه
 مدیریت
 دانش

Zehrer, 2011; Hallin and Marnburg, 2007; Mistilis and Sheldon, 
2006; Yang and Wang, 2004; Racherla and Hu, 2009 

 داده های پایگاه وجود

 سازی ذخیره
 دانش

Racherla and Hu, 2009; Anand and Singh, 2011; Kraaijenbrink, 
2012; Parent et al, 2014; 1389 ی،و رمضان یکشاورز  

 متخصص نیروهای حفظ

Zehrer, 2011; Hallin and Marnburg, 2007; Yang and Wang, 2004; 
1389 ی،و رمضان یکشاورز 1392 ی،اجاق ;  

 اطالعات یمستندساز

Danaee and Selseleh, 2010; Allameh et al, 2011; Fong and Choi, 
1392 ی،اجاق ;2009  

 حساس های دانش سازماندهی

Racherla and Hu, 2009; Hendriks, 2001; Goldoni and Oliveira, 
2010; Danaee and Selseleh, 2010; 1389 ی،و رمضان یکشاورز ; 1392 ی،اجاق  

 روزرسانی به و بازبینی

Cooper, 2005; Shaw and Williams, 2009; Yang and Wang, 2004; 
Lawson, 2003; Yu et al, 2013 

 غیررسمی و رسمی جلسات برگزاری

 دانش تسهیم

Racherla and Hu, 2009; Sigala and Chalkiti, 2014; Zhang et al, 
2002; Yang and Wang, 2004; Yu et al, 2013; Shaw and Williams, 
2009; Mistilis and Sheldon, 2006 

 اطالعاتی های سیستم و ارتباطی های شبکه

Fawcett et al, 2007; Massa and Testa, 2009; Lin, 2008;  ،1391صداقت  دانش کاری های گروه و ها تیم 

Lawson, 2003; Zehrer, 2011;  ،1391صداقت  دانش عرضۀ 

Hales, 2001; Mills and Smith, 2011; Nesheim and Tobiassen, 
2011; Parent et al, 2014 

 کار دادن  انجام

 کارگیری به
 دانش

Liao and Wu, 2009; Danaee and Selseleh, 2010 جدید خدمات 
Massa and Testa, 2009; Daroch and McNaughton, 2002;  

1392، آبادی یکن یعیشف  
 فرایندها تطبیق

 

 مطالعه مورد محدوه

 جنوب - شمال درجهت خود طویل و کشیده شکل به آذربایجان، فالت شرق و ایران فالت بغر شمال در اردبیل استان

 هموار های سرزمین را آن 3/1 و کوهستانی بخش را آن 3/2 و بوده کوهستانی منطقه یک اردبیل استان. است گرفته قرار

 بام عنوان به سبالن آتشفشانی دهتو که است آن مرکزی بخش اردبیل استان  منطقه ترین مرتفع. دهد می تشکیل پست و

 ترین پرجاذبه و زیباترین جمله از اردبیل اینکه به توجه با و بوده استان مرکز اردبیل شهر. است شده واقع آن در آذربایجان

 یکپارچه، و پایدار توسعه منظور به رود، می شمار به تاریخی و طبیعی های جاذبه و آثار تنوع لحاظ به ایران شهرهای

 رونق از ابریشم جاده مسیر در داشتن قرار علت به اردبیل. است شده معرفی توسعه محورهای از یکی شگریگرد

 .است بوده برخوردار مناسبی اقتصادی و گردشگری

 حوزه در حوادث این جمله از و آید می شمار به طبیعی حوادث وقوع فراوانی زمینه در ایران استان 10 از یکی اردبیل

 زمین رانش و انفجار و سوزی آتش خشکسالی، طوفان، و باد یخبندان، و کوالک زلزله، سیل، اردبیل شهر گردشگری

 نظر از فعال و مرتفع ای منطقه در آن گرفتن قرار شود، می اردبیل در طبیعی مخاطرات از برخی وقوع سبب آنچه باشد، می

 نیز زلزله جمله از طبیعی مخاطرات رو، این از ت؛اس مالحظه قابل بیشتر سبالن منطقه در وضع این. است ساختی زمین

 دو برخورد محل به نزدیکی. باشد می جوان اردبیل شناسی زمین ساختار. دهد می رخ بیشتر کوهستان این اطراف در

 ها گسل این فعالیت. است شده کشور از منطقه این در بنیادی و بزرگ های گسل پیدایش موجب ایران و اوراسیا صفحه

 ترین مهم از آستارا و خلخال بزغوش، اردبیل، شرق های گسل. گردد می ویرانی و خسارات بروز گاهی و زلزله وعوق سبب

 سال هر در زلزله 3 تقریبی وقوع نشانگر اردبیل در اخیر سال 40 بزرگ های زلزله بررسی. روند می شمار به ها گسل این

 .است

 ادامة
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 اردبیل استان به گردشگری عمدة مسیرهای نقشة :  1شماره  شکل

 

 پژوهش روش

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان در آن، نتایج و گیرد می قرار کاربردی های پژوهش زمرۀ در تحقیق این

 به میدانی، پیمایشپژوهش، به روش  ین. ازآنجاکه ادارد کاربرد بحران مدیریت هماهنگی شورای نیز و گردشگری

شامل  آماری جامعۀ. گیرد می قرار پیمایشی -توصیفی تحقیقات زمرۀ در پردازد، می مطالعه مورد جامعۀ وضعیت توصیف

 به توجه با. است اردبیل شهر گردشگری حوزۀ در بحران مدیریت مسئول های سازمان نظر صاحب کارشناسان و مدیران

 برای ،است گردشگری مقصد در بحران مدیریت ۀنحو از پاسخگویان آگاهی مستلزم ،تحقیق این سؤاالت به پاسخ اینکه

 طریق از ،اردبیل شهر بحران مدیریت مسئول های انسازم در خبره کارشناسان و مدیران یعنی آماری ۀجامع شناسایی

 شد استفاده دسترس در گیری نمونه روش از ،پژوهش این در بنابراین، ؛شد اقدام اردبیل بحران مدیریت هماهنگی شورای

 از ،درنهایت .شدند معرفی پاسخگویی برای اردبیل شهر بحران مدیریت بر مؤثر سازمان 19 از نفر 120 ،آن اساسبر که

 استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای پرسشنامه 102 ،درنهایت و ندبود معیوب پرسشنامه 8 ه،شد  آوری  جمع ۀپرسشنام 110

 محتوای اعتبار .شد گرفته نظردر سازه روایی و محتوا روایی نوع دو ،ساخته  محقق ۀپرسشنام روایی نجشس منظور به .شد

 عاملی تحلیل و گرفت انجام الزم اصالحات و تأیید امر نامتخصص و نظران صاحب ،استادان نظرات به اتکا با پرسشنامه

 ابزار درونی هماهنگی از اطمینان و پرسشنامه پایایی ضریب ۀمحاسب .رفت کار  به تحقیق ۀساز روایی برای نیز تأییدی

 است 96/0 دانش مدیریت متغیر برای کرونباخ آلفای ضریب .گرفت انجام کرونباخ آلفای از با استفاده تحقیق گیری اندازه

 تحلیل از استفاده با ها فرضیه آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه ،نهایتدر .دهد  می نشان را پژوهش ۀپرسشنام بودنپایا که

 .گرفت انجام LISREL و SPSS افزارهای نرم از گیری بهره با و T آزمون و تأییدی عاملی
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 ها یافته و بحث

 در بحران مدیریت در درگیر سازمان 19 کارشناسان و مدیران از نفر 102 روی حاضر پژوهش :ها آزمودنی سیمای

 .است رسیده انجام به اردبیل شهر گردشگری حوزه

 

 انیوگپاسخ یشناخت  تیجمع یها یژگیو :2 شماره جدول

 درصد فراوانی شناختی  جمعیت ویژگی

 سن

 9/5 6 30 تا 21 بین

 1/43 44 40 تا 31 بین

 1/44 45 50 تا 41 بین

 9/6 7 سال 50 از بیشتر

 جنسیت
 8/9 10 زن
 2/90 92 مرد

 تحصیالت سطح
 49 50 کارشناسی

 51 52 التربا و ارشد کارشناسی

 خدمت سابقۀ

 7/12 13 سال 5 از کمتر

 6/17 18 سال 10 تا 6 بین

 4/31 32 سال 15 تا 11 بین

 7/16 17 سال 20 تا 16 بین

 6/21 22 سال 20 از بیشتر

 سمت

 8/58 60 خبره کارشناس

 5/24 25 مدیر

 8/10 11 معاون

 9/5 6 ارشد مدیر

 

 نیانگیم شاخص کمک با .دهد می نشان را پایایی و روایی های شاخص 3 جدول :پایایی روایی، های شاخص

 پایایی بررسی برای. هستند 5/0 از باالتر انسیوار نیانگیم دارای ،مطالعه مورد های سازه یتمام که شد مشخص انسیوار

 این بودنباالتر ،پایایی تأیید الزمۀ که شد استفاده کرونباخ آلفای و (CR) ترکیبی پایایی های شاخص از ،پرسشنامه

 ،5 جدول .دارد گیریاندازه ابزار ییپایااز  نشان که است 6/0 از باالتر ضرایب این تمامی .است 6/0 مقدار از ها شاخص

 .دهد  می نشان را هاپاسخ میانگین

 

 پایایی روایی، های شاخص :3 شماره جدول

 کرونباخ آلفای ترکیبی پایایی AVE پنهان متغیرهای

 882/0 914/0 680/0 دانش کسب

 901/0 931/0 773/0 دانش خلق

 880/0 913/0 677/0 دانش سازی ذخیره

 836/0 901/0 753/0 دانش تسهیم

 699/0 935/0 641 دانش کارگیری به

 963/0 967/0 897/0 گردشگری مقصد در دانش مدیریت

 

 از دانش مدیریت به مربوط های شاخص تمامی که دهد می نشان عاملی تحلیل نتایج :تأییدی عاملی تحلیل

 ،دانش مدیریت متغیر سنجش برای و برخوردارند قبولی مورد (3/0 از بیشتر) عاملی بار و (96/1 از بیشتر) تی مقادیر

 .آیند  می شمار  به مناسبی های شاخص
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 (استاندارد تخمین) تأییدی عاملی لتحلی مدل :1 شماره نمودار

 

 
 (ضرایب معناداری) تأییدی عاملی تحلیل مدل :2 شماره نمودار

 

 ریمقاد دیبا ،پژوهش ریمتغ دهندۀ تشکیل سؤاالت یبرا (5 تا 1) عددی فیط انتخاب به توجه با :ها فرضیه آزمون

 وسط عدد) 3 با متوسط طور به شانیا یها پاسخ نیانگیم ایآ شود روشن تا کرد یبررس را انیگوپاسخ نظرات از حاصل

 در آن جینتا هک است شده استفاده یا نمونه  تک نیانگیم ۀسیمقا مونآز از ن،یبنابرا ؛ریخ ای دارد یمعنادار تفاوت (طیف

 .شود  می مشاهده 4 جدول
 دانش تیریمد یبرا یانمونه  تک t آزمون جینتا :4 شماره جدول

 ارزیابی نتیجة معناداری سطح آزادی درجة t آمارة استاندارد انحراف میانگین

 ضعیف 001/0 102 275/3 985/0 681/0
 

 دانش تیریمد یها مؤلفه یبرا یانمونه  تک t ونآزم جینتا :5 شماره جدول

 ارزیابی ةنتیج معناداری سطح آزادی درجة t آمارة استاندارد انحراف میانگین 

 ضعیف 0 101 -657/3 9313/0 6627/2 دانش کسب

 ضعیف 001/0 101 -48/3 08816/1 625/2 دانش خلق

 ضعیف 0 101 -6/4 99868/0 5451/2 دانش ذخیرۀ

 ضعیف 718/0 101 -362/0 43564/1 9485/2 دانش تسهیم

 ضعیف 018/0 101 -412/2 45025/1 6536/2 دانش کارگیری به
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 3 از کمتر هاپاسخ میانگین) است متوسط حد از تر پایین ،حاصل میانگین دهد یم نشان اینمونه  تک تی آزمون نتیجۀ

 شده 05/0 از کمتر معناداری سطح) شود می رد 3 از میانگین بودنتر بزرگ یا برابری بر  مبنی صفر فرض ین،بنابرا؛ (است

 دنباله  تک آزمون فرض بنابراین، ؛است کمتر -645/1 ۀدنبال  تک یبحران مقدار از t ۀآمار مقدار ،گرید یسو از .(است

 تمامی و دانش مدیریت یتوضع که گفت توان می ین،بنابرا شود؛یم تأیید 3 از تر کوچک های پاسخ میانگین بر  یمبن

 و نامطلوب ،تحقیق این در یانپاسخگو دید از اردبیل شهر بحران مدیریت فرایند رب مؤثر های سازمان در هایش مؤلفه

 .شود می تأیید انمحقق فرضیۀ ،درنتیجه و است ضعیف
 

 گیری نتیجه
 مدیریت توانند می گردشگری مقصد در بحران مدیریت مسئول های سازمان ،گردشگری صنعت فرد منحصربه های ژگیوی به توجه با

 بررسی ،این وجود با .ببخشند بهبود ضروری دانش کارگیری به و انتشار کسب، طریق از و دانش مدیریت اصول کارگیری به با را خود

 .است ضعیف اردبیل شهر بحران مدیریت مسئول های سازمان در دانش مدیریت وضعیت داد نشان اردبیل شهر گردشگری حوزۀ

 دانش، تسهیم از بعد عاملی بار بیشترین با و دانش مدیریت های مؤلفه ترین مهم از یکی ۀمثاب به تجربه و دانش سازی ذخیره

 مشارکت با داده یگاهپا ایجاد طریق از دبای ها سازمان ،زمینه ینا در .است سطح ترین پایین در اردبیل شهر گردشگری حوزۀ در

 و ینیبازب و حساس های دانش سازماندهی اطالعات، مستندسازی متخصص، نیروهای حفظ و شناسایی مذکور، های سازمان

 از دانش مدیریت وضعیت دانش، سازی ذخیره از بعد .کنند اقدام دانش سازی ذخیره تقویت راستای در ،اطالعات روزرسانی به

 از که تاس آن سازی یرهذخ از بعد دانش مدیریت یارتقا مؤثر ۀمؤلف ،دانش تولید .است شده ارزیابی ضعیف ،دانش تولید لحاظ

 کارگیری به دانش، خلق از پس .گیرد می صورت اندیشی هم جلسات یا سازی شبیه موجود، دانش مجدد ترکیب یا کشف طریق

 .است شده ارزیابی ضعیف بحران مؤثر مدیریت جهتدر ارزشمند ای شیوه به شده کسب دانش از استفاده معنای  به دانش

 کار  به که یدانش .ببرند کار  به بحران مؤثر مدیریت جهتدر مفید یشکل به را موجود دانش تا کنند تالش دبای مذکور های سازمان

 ۀزمین در ها سازمان ،نتایج مطابق .است دانش کسب یبعد ۀمسئل ،کارگیری به از پس .ندارد ارزشی هیچ ،نشود گرفته

 کارشناسان، با مشاوره گذشته، تجربیات بررسی محیطی، اطالعات آوری جمع) دانش کسب برای شده یمعرف های شاخص

 (گوو  گفت و بحث مختلف های گروه تشکیل و پژوهشی -علمی مجامع در حضور ای، حرفه ادبیات از اطالعات آوری جمع

 یارتقا ۀمؤلف مؤثرترین دانش تسهیم ،ها یافته براساس اینکه به توجه با .دارد قرار دانش تسهیم آخر در و اند کرده عمل یفضع

 های سیستم و ارتباطی های شبکه کارگیری به غیررسمی، و رسمی جلسات برگزاری با دبای ها سازمان ،است دانش مدیریت

 ،اطالعات فناوری های سیستم .کنند اقدام دانش تسهیم تقویت راستای رد ،دانش ۀعرض و دانشی های گروه و ها تیم اطالعاتی،

 های ویژگی با گردشگری مقصد برای و دنده می را دانش جریان ۀاجاز ،ها سازمان بین تعامل برای هایی کانال ۀارائ با

 اردبیل، شهر گردشگری ۀحوز در ها  بررسی به توجه با این،بنابر ؛ندا  مناسب تعامل و دانش جریان برای ذکرشده فرد منحصربه

 مواجه خاصی مسائل با ،ها سازمان ۀوابست هم به ولی ناهمگن و یچندبخش ماهیت دلیل  به ،گردشگری مقصد در دانش مدیریت

 .است پیچیده یکار ،دانش انتقال ،ترتیب این به و ددار دانش حفظ و اطالعات پردازش برای یخاص روش سازمان هر .است

 ها سازمان بین در دانش گذاری اشتراک  به از ،مختلف های سازمان میان در و سازمان هر در دانش توزیع ماهیت این،بر  عالوه

 از بخشی .دهند می افزایش را دانش دیریتم پیچیدگی ،ناشناخته سناریوهای ۀارائ با نیز بحرانی های موقعیت .کند می جلوگیری

 امر این اگرچه .است مناسب زمان و درست مکان در مناسب پرسنل به مربوط دانش ۀارائ و اهداف شناسایی به مربوط ها چالش

 با بحران مدیریت برای نیاز مورد دانش کردن  مدیریت برای تالش در ها سازمان که است این واقعیت ،رسد می نظر  به ساده

 .هستند رو  هروب بسیاری های چالش

 بحران مدیریت به دستیابی در دانش مدیریت نقش بر که (2009) بالردو و وانگ اتتحقیق با ،حاضر پژوهش

 چارچوب یک ،بحران مدیریت و ریزی برنامه اثربخشی افزایش منظور به که (2009) هو و راچرال و دارند تأکید اثربخش

 (1392) کیاجوری و عباسی تحقیق نتایج با حاضر، یقتحق ینهمچن .ستراستا هم ،اند داده ارائه دانش بر  مبتنی مدیریت
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 و ایجاد مراحل که سیدندر نتیجه این به یجهانگرد صنعت در دانش مدیریت فرایند وضعیت بررسی در که دارد تطابق

 وضعیت ینکها همچنین و دارند زیادی اًنسبت ۀفاصل ،مطلوب وضعیت با و نیستند آل ایده وضعیت دارای ،دانش سازی ذخیره

 (1389) همکاران و زاده تقی تحقیق باپژوهش حاضر  نتایج همچنین .دارد قرار متوسط حد در دانش کارگیری به و اشتراک

 وضع بین ندداد نشان و کردند ارزیابی را یخدمات سازمان در دانش تیریمد فرایند کارگیری به زانیم که هماهنگ است

 .دارد جودو زیادی ۀفاصل ،بررسی مورد سازمان در دانش مدیریت اصلی ۀمرحل پنج مطلوب و موجود

 کمبود و اطالعات دانستن  محرمانه دلیل  به ها سازمان از یگروه نکردن  همکاری مانند ها محدودیت یعضب خاطر  به

 با پژوهش این نتایج ۀایسمق ،گردشگری مقصد در بحران مدیریت فرایند با دانش مدیریت رابطۀ درمورد مشابه تحقیقات

 در دانش مدیریت تقویت منظور به زیر پیشنهادهای ،نتایج به توجه با هرحال،  به. شد مواجه مشکل با دیگر تحقیقات نتایج

  :شودمی ارائه گردشگری مقصد

 عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان بحران، تیریمد مسئول یها سازمان یاعضا مشارکت با ینشدا یها گروه لیتشک 

 ؛یگردشگر یوکارها کسب و ها انجمن ،یگردشگر و یدست

 توسط دانش یریکارگ به و میتسه ،یساز رهیذخ ،خلق کسب، قیطر از دانش تیریمد ندیفرا یاجرا و میترس 

 ؛مطالعه مورد یها ازمانس

 نیا در شده یمعرف یها سازمان نیب یا شبکه ارتباط یبرقرار یبرا کپارچهی ستمیس کی یساز ادهیپ و یطراح 

 ؛سازد سریم را چندجانبه ارتباط امکان که یا گونه به ،پژوهش

 یروزرسان به و یبازنگر و مطالعه مورد یها سازمان مشارکت با حرانب تیریمد دانش حفظ و رهیذخ گاهیپا لیتشک 

 ؛حوزه هر در انمتخصص ییشناسا نیهمچن .دوره یط اطالعات

 کارا نقش یارتقا یبرا مطالعه مورد یها نسازما توسط ق،یتحق در ذکرشده دانش تیریمد یها مؤلفه یریکارگ به 

 .بحران تیریمد در دانش تیریمد مؤثر و
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