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 چکیده
کار بود. این تحقیق با شیوه بر گردشگري ورزشی و ارائه راه 19هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهاي کوید 

لحاظ هدف کاربردي و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماري  کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از
ه صورت گیري بشناسی و گردشگري بودند. نمونهنظران رشته مدیریت ورزشی، جامعهمتشکل از کلیه صاحب
بر گردشگري  19مصاحبه، اشباع نظري صورت گرفت. در ارتباط با پیامدهاي کوید  14هدفمند انجام شد که با 

هاي بدست مقوله اصلی قرار گرفته شد. در نهایت نیز از مقوله 9مقوله فرعی بدست آمد که در  40ورزشی، تعداد 
آمده به چهار مفهوم پیامدهاي شغلی، پیامدهاي رویدادي، پیامدهاي توسعه پایدار و پیامدهاي پساکرونا  بدست 

مقوله اصلی قرار  11است که در مقوله فرعی بدست آمده  51کارهاي پیشنهادي، تعداد آمد. در ارتباط با راه
هاي بدست آمده به پنج مفهوم راهکارهاي اقتصادي، بهداشتی، زیرساختی، مدیریتی گرفتند. در نهایت نیز از مقوله

تواند به غناي علمی حوزه گردشگري نتایج حاضر میو راهکارهاي پساکرونا بدست آمد. به صورت نظري، 
کند و به عنوان زیربنایی براي مطالعات آتی این حوزه قرار گیرد. به ورزشی و مدیریت ورزشی کمک شایانی ب

 هاي پیش رو آشنا شوندهاي حاضر و چالشتوانند با چالشربط میها و مدیران ذيصورت عملی نیز کلیه سازمان
 کارهاي ارائه شده، جهت مقابله و اصالح وضعیت موجود و آتی بهره گیرند.و از راه
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  مقدمه
ها هستند که از نظر ژنتیکی ساختار متفاوتی هاي کرونا یک خانواده بزرگ از ویروسویروس

 2020مارچ  17در ووهان چین آغاز شد و از  2019دارند. شیوع این ویروس در دسامبر سال 
پس از گذشت چند ماه  ).2؛ 2020و همکاران،  1شد (زوانتقال گسترده انسان به انسان گزارش 

 کی تارا بر آن داشت  2یبهداشت جهان سازمانشد که  یالمللنیب ینگراناین مسئله موجب 
 4اونیتو میالن 1؛ 2020و همکاران،  3ی را اعالم کند (رودریگز مورالساورژانس بهداشت عموم

و همکاران،  5جهانی افزایش یافت (وانگ با گذشت زمان، نگرانی ).190؛ 2020و همکاران، 
هاي اساسی منجر به محدودیت 19هاي گسترش سریع کوید )؛ ترس جهانی از پتانسیل471؛ 2020

کننده سالمت مختل تیوضع نیا) و 4؛ 2020و همکاران،  6در زندگی در سراسر جهان شد (هلیول
 ). 3؛ 2020و همکاران،  7شد (گالگوو اقتصاد کشورها 

توان به و بحران ناشی از آن داشتند، می 19جمله صنایعی که بیشترین تاثیرپذیري را از کوید از 
صنعت گردشگري (به طور کل) و گردشگري ورزشی (به طور ویژه) اشاره کرد که متاثر از 

سفري  ازاند. گردشگري ورزشی عبارت است ، دستخوش تغییرات اساسی و رکود شده19کوید 
ورزشی،  يهاجاذبههاي فیزیکی و یا لذت از یتفعالاد را با انگیزه شرکت در که افر آورنشاط

کند. گردشگر ورزشی شخصی است که یمتشویق به سفر و دوري موقت از محل سکونت خود 
 هاييبازتماشاچی، همانند  عنوانبهتوسط یک تور ورزشی، از رشته ورزشی مورد نظر خود 

ژه بانوان بازدید و یا تمایل دارند در رویدادها مشارکت نمایند هاي ویيبازآسیایی، جهانی و یا 
یریت مد ). توسعه و یا رکود گردشگري ورزشی متاثر از عوامل بسیاري مانند3؛ 1384(مجتبوي، 

انجمن  بسترسازي الزم براي فعالیت، و توجه بیشتر مسئوالن ذیربط در حوزه ورزش و گردشگري
انی، آموزش نیروي انس، هاهاي گردشگري ورزشی در استانهگردشگري ورزشی در ایران و کمیت

ذاري، گاستخدام نیروي متخصص و کارشناسان تحصیل کرده، مدیریت و درایت صحیح، سرمایه

1. Zhu 
2. WHO 
3. Rodríguez-Morales 
4. Millán-Oñate 
5. Wang 
6. Hellewell 
7. Gallego 
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-(جلیل هاي خارجیمندان به مسافرتسازي شرایطی مطلوب براي عالقهها و آمادهجذب سرمایه

ه ها، توجه بري کالن کشوري، توسعه زیرساختگذاعدیل سرمایه)، ت1؛ 1393وند و همکاران، 
ا (همتیان و ههاي تبلیغاتی و تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبههاي گردشگري، فعالیتجاذبه

 19) است. با تداوم کوید 1؛ 1396و همکاران،  علیزاده کشکویی و 1؛ 1397، زرنديپورسلطانی
للی، المهاي بینو محلی حاصل از آن، مسافرت ايالمللی، منطقههاي مسافرتی بینو محدودیت

هایی متنوع از جمله حمل و نقل هوایی، سفرهاي گردشگري داخلی، بازدیدهاي روزانه و بخش
ها و جلسات ها، جشنوارهها، همایشها و رستورانها، کافهگاهدریایی، حمل و نقل عمومی، اقامت

-دوره هاي تحریم سفر، بستن مرزها یا معرفیرنامهرا تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاري از کشورها ب

 1المللی و داخلی به شدت کاهش یافت (گوسلینگهاي قرنطینه را اتخاذ کردند و گردشگري بین
). رویدادهاي ورزشی به سرعت کاهش یافت و اتفاقاتی مانند به تعویق 2؛ 2020و همکاران، 

و همکاران،  2گالگوو 2؛ 2020هاي المپیک و پارالمپیک توکیو (پارنل و همکاران، افتادن بازي
هاي ورزشی معتبر و مهم مانند لیگ فوتبال انگلیس )، لغو و یا به تعویق افتادن لیگ3؛ 2020

ورزشی و اماکن ورزشی  _تعطیلی رویدادهاي اجتماعی) و 1؛ 2020و همکاران،  3کالرکسون(
 .)1؛ 2020همکاران، و  4(هامانیرخ داد 

بر گردشگري ورزشی انجام نشده  19اي به صورت ویژه، در ارتباط با تاثیر کوید تاکنون مطالعه
بر صنعت گردشگري  19است، با این حال به برخی از مطالعات همسو در ارتباط با پیامدهاي کوید 

هاي خی از پوششاي به بر) در مقاله2020و همکاران ( 5شود. ژنگو صنعت ورزش اشاره می
و اثرات آن بر سالمت روان مسافران چینی پرداخته است چراکه به  19اي مربوط به کوید رسانه

آمیز زدن تبعیضاند. این برچسبخوانده "ویروس چینی"دنبال شیوع این بیماري، برخی آن را 
این مقاله  المللی چینی شده است.منجر به حمالت خشونت آمیز به مسافران و دانشجویان بین

رفاه روانی  تواند برها میکننده و تبعیض آمیز رسانهي گمراههاکند که چگونه گزارشبررسی می
و همکاران  6تأثیر بگذارد. در مطالعه ون19کوید  مسافران چینی در طول همه گیري جهانی

1. Gössling 
2. Gallego 
3. Clarkson 
4. Hammami 
5. Zheng 
6. Wen 
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 ع راوقایي به صورت نژاد وها به طور نامناسب هاز رسان یبرخ) نیزگزارش شده است که 2020(

 شنهادیپ یو حت "ینیچ روسیو "همچون  ینیبا استفاده از عناو ها. آناندکرده يبرچسب گذار
را در  تیعصبان اند کهکردهکننده ارائه پوشش مغرضانه و گمراه ،"در خانه بمانند نیچ يهابچه"

 نیکه در خارج از چ ینیافراد چ يرا برا ياناخواسته يهاو استرس ختهیبرانگ نیکل جامعه چ
ها بر پوشش غلط و مغرضانه رسانه یاحتمال راتیمقاله تأثاین کرده است.  جادیا ،کنندیم یزندگ

درك  ينژاد ضیتبع اثراتبه طور خاص، همچنین کند. یرا برجسته م ینیسالمت روان افراد چ
 يارهاقصد و رفتم ریکشور و تصو ریتصو آن بر راتیتأثو  ینیچافراد را بر  19کوید شده از 

هاي بر بازي 19) به بررسی پیامدهاي کوید 2020و همکاران ( 1شود. گالگوبررسی می یستیتور
(پیش  2020اند. در این مطالعه به بررسی وضعیت المپیک توکیو پرداخته 2020المپیک تابستانی 

کارهاي و راه هااز اعالم به تعویق افتادن این رویداد) پرداخته شده است که برخی از چالش
شت ی براي بازگعروق_یقلب هاياي دیگر به ارائه توصیهمقدماتی ذکر شده است. در مطالعه

 شده است گان) به عرصه ورزش، پرداختهو بهبودیافته 19ورزشکاران (غیر بیمار، مبتال به کوید 
ل ورزش با بیماري اي به تقاب) در مطالعه2020و همکاران ( 3). ایوانز1؛ 2020و همکاران،  2(فیلن
توان تمامی اند. در این مطالعه بیان شده است که در حال حاضر نمیپرداخته 19گیر کویدهمه

پیامدهاي این ویروس بر ورزش و مشارکت ورزشی را شناسایی کرد (بخصوص پیامدهاي بلند 
و  4میباشد. همامدت) و هدف از این پژوهش ارائه فضایی براي ایجاد تفکر در این حوزه می

بدنی در خانه در طول  هاي خاص براي تمریناتاي به ارائه توصیه) در مطالعه2020همکاران (
 يبرا در منزل یبدن تیرا در مورد فعال يدیاطالعات مف تحقیق نیااند. دوران قرنطینه پرداخته

 ای ریهمه گ يماریتواند در طول بیدهد که ممی افراد کم از جمله کودکان و نوجوانان، ارائه
خود به  ) در مطالعه2020و همکاران ( 5. کالرکسونانجام شود یعفون يهايماریب گرید وعیش

 اند.بر آینده فوتبال نخبه زنان در انگلیس پرداخته 19بررسی پیامدهاي کوید 

1. Gallego 
2. Phelan 
3. Evans 
4. Hammami 
5. Clarkson 
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-(در سال 4، مرگ سیاه3، سارس2، ابوال1بشریت در گذشته نیز با وقایعی مشابه مانند آنفوالنزا

(در قرن شانزدهم) روبرو شده است (ایوانس و  5) یا اپیدمی کوکولیتزي1353-1346 هاي
هاي گیري ویروس آنفوالنزا، دو رویداد بزرگ ورزشی بازي). در زمان همه2؛ 2020همکاران، 

و جام جهانی فوتبال در آفریقاي جنوبی برگزار شد. در جریان  2010المپیک زمستانی ونکوور 
، 6، و در زمان شیوع ویروس زیکا2015هاي آفریقاي ، مسابقات جام ملتشیوع ویروس ابوال

ه دلیل ب -بویژه در رشته گلف-برزیل برپا شد (اگرچه برخی از ورزشکاران  2016المپیک ریو 
ي هاخطر شیوع عفونت شرکت نکردند). با وجود برگزاري این رویدادها همزمان با بیماري

با این حال شرایط  ).3؛ 2020(پارنل و همکاران، نیامد  عفونی یاد شده، مشکل خاصی بوجود
)، چراکه این بیماري در 2؛ 2020و همکاران،  7باشد (گوسلینگالعاده و خاص میحاضر، فوق

-اي و ملی فراگیر شده است و با پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و زیستسطوح جهانی، منطقه

-دن اکثر صنایع، ایجاد فشارهاي مالی، چالشموجب تعطیل ش 19محیطی همراه بوده است. کوید 

ي از اها، بسته شدن مرزها و همچنین با سطح گستردههاي مربوط به کار، اختالل در مسافرت
). لذا با توجه به اهمیت این 2؛ 2020اي همراه بوده است (ایوانس و همکاران، پوشش رسانه

ابد که یایع گذاشته است، ضرورت میبیماري و با نظر به تاثیر قابل توجهی که بر تمامی صن
هاي حاضر و آتی حاصل از این ویروس بر گردشگري ورزشی شناسایی شود و در راستاي چالش

آن تدابیري در جهت مقابله و یا بهبود وضعیت موجود و آتی اندیشید. لذا هدف از انجام این 
باشد. همانطور که کار میبر گردشگري ورزشی و ارائه راه  19تحقیق شناسایی پیامدهاي کوید 

اشاره شد تاکنون هیچ مطالعه داخلی و خارجی، به طور ویژه به این مبحث نپرداخته است لذا نتایج 
هاي گردشگري، گردشگري ورزشی و مدیریت ورزشی تواند به غناي علمی حوزهاین تحقیق می

کننده ه بیانکه این مسئلکمک شایانی بکند و به عنوان زیربنایی براي مطالعات آتی قرار گیرد 
وانند با تربط میها و مدیران ذياهمیت نظري این تحقیق است. به صورت عملی نیز کلیه سازمان

1. Influenza 
2. Ebola 
3. SARS 
4. Black Death 
5. Cocolitzli Epidemics 
6. The Zika virus 
7. Gössling 
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کارهاي ارائه شده، جهت مقابله و هاي پیش رو آشنا شوند و از راههاي حاضر و چالشچالش

پاسخ  حقق در پی یافتناصالح وضعیت موجود و آتی بهره گیرند. با توجه به موارد مطرح شده م
بر گردشگري ورزشی و راهکارهاي مقابله با این  19براي این سوال است که پیامدهاي کوید 

 اند؟تاثیرات کدام
 

 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته 
 بیماري کرونا 

اده به وجود آم وانیتعامل انسان و ح قیاست که از طر یحاد تنفس مسري و سندرم کی 19کوید
گیر جغرافیایی ندارد، جهانی دارد و هیچ ). این بیماري همه2؛ 2020(پارنل و همکاران،  است
ایم را به لرزه اي را که طی سالیان دراز ایجاد کردهاي از چنگال او خارج نیست و جامعهقاره

 ).2؛ 2020انداخت (پارنل و همکاران، 
 گردشگري 

 د که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاقگردیمهایی اطالق یتفعالبه مجموعه  گردشگري:
یزي سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی ربرنامهافتد که شامل مواردي نظیر یم

بان و میان میز و تعاملشود. اقداماتی مانند خرید کاالهاي مختلف یمیادآوري خاطرات سفر نیز 
ري هاي گردشگیتفعالهد هم در زمره دیمبخشی از سفر انجام  عنوانبهمیهمان را که گردشگر 

 ).159؛ 2004، 1آید (لومسدن و اوونیم حساببه
 گردشگري ورزشی 

سابقات م منظور شرکت در فعالیت ورزشی یا دیدنفعالیتی است که به گردشگري ورزشی:
که  به این صورت گیردی. این نوع گردشگري به دالیل غیرمالی انجام مگیردیورزشی انجام م

(ایمانی  کندیمحل سکونت خود را به قصد شرکت در فعالیت ورزشی یا دیدن آن ترك م فردي
). در کل گردشگري ورزشی سه نوع است و سه رفتار عمده را در بر 31؛ 2016و همکاران، 

کردن (گردشگري ورزشی  تماشا. 2؛ )گردشگري ورزشی فعالکردن (.شرکت 1گیرد: یم
هاي مشهور مربوط به ورزش مثل بازدید از یتجذابن از .بازدید کرد3یرفعال)؛ غرویداد یا 

1. Lumsdon & Owen 
                                                                                                                                                                                 



 7 علوي و همکاران
 

ي مهم و غیره (گردشگري خاطرات هاورزشگاهي ورزشی، هاموزههاي ورزشی، یتشخص
 ).199؛ 2005، 1ورزشی) (گیبسون

 

 مطالعات پیشین

 مطالعات داخل کشور
تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردي ورزشی ایران و ارائه «) در تحقیقی تحت عنوان 1387اصفهانی (
عامل در حیطه گردشگري ورزشی داخلی و خارجی شناسایی  52» ریزي استراتژیکمدل برنامه

ي نمود. عامل امنیت در گردشگري ورزشی خارجی رتبه بندطبقهمحور  12را در  هاآننمود و 
 گردشگري ورزشی داخلی رتبه دوم را کسب نمود.نخست و در 

تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردي ورزشی ایران و ارائه «) در تحقیق خود با عنوان 1390اصفهانی (
عامل مؤثر بر جهانگردي ورزشی، عامل امنیت  12دریافت که از بین » ریزي استراتژيمدل برنامه

در حالی است که توسعه جهانگردي ورزشی و  در وضعیت موجود در رتبه دوم قرار دارد. این
 دهد. یمنیل به وضعیت مطلوب، عامل امنیت رتبه نخست را به خود اختصاص 

مطالعه ابعاد عینی امنیت در گردشگري ورزشی «) در تحقیقی با عنوان 1394اسدي و همکاران (
ین مواردي که رتمهمدریافتند » ي ورزشی در تأمین و توسعه آنهاسازمانایران و عملکرد 

کردند عبارت یماحساس ناامنی  هاآنگردشگران ورزشی قبل از سفر خود به ایران در مورد 
درصد از  8/34بودند از پرخاشگري اجتماعی، احساس ناامنی در حریم شخصی، دزدي 

گردشگران ورزشی اعالم کردند که قبل از سفر به ایران در مورد مسئله امنیت احساس نگرانی 
ین مواردي که گردشگران ورزشی در طول حضور خود در ایران از آن ترمهمدند. کرینم

احساس ناامنی کردند عبارت بودند از: ناامنی در حریم شخصی، پرخاشگري اجتماعی و احساس 
، قتل، هتک ناموس و زدوخوردناامنی روانی. در مورد عوامل مخل امنیت نظیر خشونت و 

درصد از  6/53که یدرحالرف گردشگران ورزشی احساس نشد. گونه ناامنی از طیچهتروریسم 
 گونه عامل مخل امنیتی را در طول حضورشان در ایران مشاهده نکردند.یچهگردشگران ورزشی 

1. Gibson 
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ها یزهانگطراحی الگوي معادالت ساختاري تأثیر «) در پژوهشی با عنوان 1396کروبی و همکاران (

ورد هاي اسکی (میستپبر میزان رضایتمندي با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی 
تغیر مستقیم و هم از طریق م صورتبهها هم دریافتند که انگیزه» مطالعه: پیست اسکی توچال)

میانجی امنیت بر میزان رضایتمندي گردشگران پیست اسکی توچال تأثیرگذار است. همچنین 
 مستقیم بر رضایتمندي گردشگران تأثیر مثبت و معناداري دارد. صورتبهنیت متغیر ام

بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت «) در مطالعه خود با عنوان 1397سبحانی و همکاران (
یت، ریزي استراتژي مدیریت امنکه به ترتیب عوامل برنامهگزارش کردند » گردشگري ورزشی

ین عوامل ترها مهمفیزیکی، شرایط میزبانی رویداد و زیرساخت مدیریت منابع انسانی، حفاظت
 .موثر بر مدیریت امنیت گردشگري بودند

 مطالعات خارج کشور
مفاهیم ریسک و مقاصد مسافرت: مطالعه «)، در تحقیقی با عنوان 2009و همکاران ( 1ژوکینگ

متحده یاالتاان اهل نفر از گردشگر 350که بر روي  »هاي المپیک چینيبازموردي در چین و 
چین دیدن کردند، از طریق تحلیل عاملی چهار  2008هاي المپیک يبازگردشگر از  عنوانبهکه 

عامل از ریسک ادراك شده را به ترتیب تحت عنوان: ایمنی شخصی، خطر فرهنگی، خطر 
 ي عوامل نشان داد که خطرهارتبهو ریسک تندي و خشونت، معرفی کردند.  اجتماعی-روانی

یر منفی در انگیزه شرکت کنندگان براي بازدید از تأثاجتماعی -تندي و خشونت و خطر روانی
 توریست دارد. عنوانبهچین 

ري و گذاهاي امنیت ورزشی انگلیس، قانونبررسی استراتژي«اي با عنوان ) مطالعه2010( 2هال
 -1ایمنی در فوتبال انگلیس را ین امنیت و تأمانجام داد. او اقدامات » ي مدیریت ریسکهارویه

 ي کنترل و دستور دهیهااتاقمانند  روزبههاي يتکنولوژاستفاده از  -2طراحی مناسب استادیوم، 
ي و برخورد خوب با نوازمهمان -4و  آموزش مدیریت بحران به مسئولین اجرایی -3مجهز، 

 ورزشکاران و تماشاچیان عنوان کرد.

1. Xueqing 
2. Hall 
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ی معلوالن المللتأثیر برگزاري مسابقات بین«تحقیق خود با عنوان  ) در2011( 1اسفنگر و صفابخش
» مالزي-بر گردشگري ورزشی تنیس (مطالعه موردي: مسابقات بین المللی تنیس با معلولیت

دریافتند که برگزاري رویدادهاي ورزشی بر روي جذب گردشگران ورزشی اثرگذار است. 
مسابقات ورزشی باعث افزایش گردشگران همچنین کیفیت ارتباط و امنیت محل برگزاري 

بیان داشتند که گردشگري ورزشی یک تجارتی سودمند است که  هاآنشود. یمورزشی 
است که  آسان ونقلحملگسترش آن نیازمند موارد از قبیل ارتباطات و کیفیت خدمات، امنیت، 

 تأثیر بگذارد. هاآنتواند بر وفاداري گردشگران و جذب یم

: بازسازي مراحل امنیتی: اما 2012مدل لندن «) با عنوان 2013و همکاران ( 2ق باکلوتینتایج تحقی
ده از کیفیت خدمات ارائه ش کنندگانشرکتنشان داد که » نابودي در خدمات مشتري المپیک

وندي دانستند، زیرا در این مدل به حقوق شهریمناراضی بودند و آن را به دلیل تدابیر شدید امنیتی 
ها ادعا کرده بودند که در طول بازي نگارانروزنامهحال تماشاگران و ینباای شده است. جهتوکم

 احساس امنیت مناسبی داشتند.
ي گردشگري ورزشی در هاچالشتوسعه و «) در تحقیقی با عنوان 2015و همکاران ( 3اسدهللا

ه و ایمنی و امنیت تبیان داشتند که حکومت خوب تأثیر مثبتی بر گردشگري ورزشی داش» پاکستان
تواند رشد گردشگري ورزشی را افزایش دهد و افزایش یمدهد یمبیشتري که دولت ارائه 

 کند.یمگردشگرها به رشد صنعت گردشگري در ورزش کمک 
تجربه فعال گردشگري ورزشی «) در پایان مطالعه خود با عنوان 2018و همکاران ( 4پریک

مدیریت محیط » ي کسب و کار رویدادهاامنیت در مدلرویداد: نقش محیط طبیعی، ایمنی و 
زیست، اجراي صحیح اقدامات امنیتی و کنترل جمعیت را به عنوان فرایندهاي مهم رویداد 

 اند.شمرده
و  19اي مربوط به کوید هاي رسانهاي به برخی از پوشش) در مقاله2020و همکاران ( 5ژنگ

اثرات آن بر سالمت روان مسافران چینی پرداخته است چراکه به دنبال شیوع این بیماري، برخی 

1. Esfangreh & Safabkhsh 
2. Baklout 
3. Asdullah 
4. Perić 
5. Zheng 
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آمیز منجر به حمالت خشونت آمیز به زدن تبعیضاند. این برچسبخوانده "ویروس چینی"آن را 

کند که چگونه رسی میاین مقاله از منظر بر المللی چینی شده است.مسافران و دانشجویان بین
تواند بر رفاه روانی مسافران چینی در طول ها میکننده و تبعیض آمیز رسانهي گمراههاگزارش

 تأثیر بگذارد.19کوید  همه گیري جهانی
 به وها به طور نامناسب هاز رسان یبرخ) گزارش شده است که 2020و همکاران ( 1در مطالعه ون
 وسریو "همچون  ینیبا استفاده از عناو ها. آناندکرده ياربرچسب گذ ي وقایع راصورت نژاد

-کردهائه کننده ارپوشش مغرضانه و گمراه ،"در خانه بمانند نیچ يهابچه" شنهادیپ یو حت "ینیچ

 ینیراد چاف يرا برا ياناخواسته يهاو استرس ختهیبرانگ نیرا در کل جامعه چ تیعصبان اند که
ش غلط پوش یاحتمال راتیمقاله تأثاین کرده است.  جادیا ،کنندیم یزندگ نیکه در خارج از چ
 ثراتابه طور خاص، همچنین کند. یرا برجسته م ینیها بر سالمت روان افراد چو مغرضانه رسانه

 ریکشور و تصو ریتصو آن بر راتیتأثو  ینیچافراد را بر  19کوید درك شده از  ينژاد ضیتبع
 شود.بررسی می یستیتور يمقصد و رفتارها

 »بررسی بیماري کرونا در رویدادهاي ورزشی بزرگ«) طی تحقیقی به 2020پارنر و همکاران (
است. عالوه بر این به  2020پرداختند. تمرکز اصلی تحقیق بر تاثیرات اولیه کرونا بر رویداد یورو 

د که کنه اظهار میشود. این مطالعو فوتبال تفریحی جامعه نیز اشاره می 2020هاي المپیک بازي
ا هتوان نحوه عملکرد ورزش در آینده را تحت تاثیر قرار دهد و بر لزوم توجه سازمانمی 19کوید 

 شود.و مدیران به این مسئله، اشاره می
اي هفعالیت بدنی و بیماري کرونا: توصیه«اي تحت عنوان ) مطالعه2020و همکاران ( 2همامی

ال فع انجام دادند. در این مطالعه گزارش شده است که با» خاص براي تمرینات بدنی در خانه
، رقص و يوزنه بردار نیدوچرخه، تمر يبر رو يورزش هواز نیخانه، همراه با تمر بودن در

کمک  قرنطینه یو روان یجسم یکردن عوارض جانب یخنثبه توان یفعال، م ییدئویو يهايباز
ر افراد کم تحرك د يدر منزل برا یبدن تیرا در مورد فعال يدیاطالعات مف تحقیق نی. اکند

 ریهمه گ يماریتواند در طول بمی دهد کهی، از جمله کودکان و نوجوانان، ارائه میطول زندگ
 .انجام شود یعفون يهايماریب گرید وعیش ای

1. Wen 
2. Hammami 
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اند. پرداخته» 19-کویدگیر تقابل ورزش با بیماري همه«اي به ) در مطالعه2020و همکاران ( 1ایوانز

توان تمامی پیامدهاي این ویروس بر ورزش در این مطالعه بیان شده است که در حال حاضر نمی
و مشارکت ورزشی را شناسایی کرد (بخصوص پیامدهاي بلند مدت) و هدف از این پژوهش 

دارد. در می یانشناختی را بباشد و سواالتی جامعهارائه فضایی براي ایجاد تفکر در این حوزه می
خواهد بود، مالحظات  ریگذشته امکان پذ يهاورزش در قالب ایآ .1این پژوهش سواالتی مانند 

در  دیورزش مجدد و ورزش کردن به عنوان مقررات جد دیجد يندهایکه فرآ یدر حال( شد
اندازه ا چه . ت2)، تواند مهم باشدمی )يریپذسکیر ایو رفتار متمدن ( یاجتماع يمورد دور

 ینجها ایکه آ میکن یکند تا بررسیما را ملزم م( قابل دوام خواهد بود ندهیدر آ یورزش جهان
 ریورزشکاران و سا یزندگ. 3)؛ ابدیادامه  داریتواند با سرعت پایم یشدن مداوم ورزش رقابت

 ندهیدر آ ینیتمر دیچه مالحظات جد وخواهد کرد  رییشرکت کنندگان در ورزش چگونه تغ
 و .... ؟آیدبوجود می

» 2020هاي المپیک تابستانی بر بازي 19پیامدهاي کوید «) به بررسی 2020و همکاران ( 2گالگو
(پیش از اعالم به تعویق افتادن  2020اند. در این مطالعه به بررسی وضعیت المپیک توکیو پرداخته

 مقدماتی ذکر شده است. کارهاي ها و راهاین رویداد) پرداخته شده است که برخی از چالش
ی براي بازگشت ورزشکاران عروق_یقلب هايارائه توصیه«) به 2020و همکاران ( 3فیلن در مطالعه

شده است. در پایان  ، پرداخته»گان) به عرصه ورزشو بهبودیافته 19(غیر بیمار، مبتال به کوید 
هستند، بازگشت به  یمنف 194-کوید يبرا هانتست آکه  یورزشکارانمطالعه گزارش شد که 

مبتال هستند و 19کوید  . براي ورزشکارانی که بهاست یاضاف شیبدون آزما یورزش ناتیتمر
براي  .کنیممی هفته قطع هرگونه تمرین ورزشی توصیه 2عالئم خفیف یا متوسط دارند، حداقل 

افراد بهبود یافته آماده، توصیه شده است که پیش از شروع تمرین، ارزیابی قلبی و تصویربرداري 
 از قلب صورت گیرد.

1. Evans 
2. Gallego 
3. Phelan 
4. COVID-19 
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: تاملی در مورد تهدید و عدم 19کوید «اي با عنوان ) مطالعه2020و همکاران ( 1کالرکسون

ه حوزه این تحقیق به بررسی س انجام دادند. در» اطمینان براي آینده فوتبال نخبه زنان در انگلیس
عمده الف) پیامدهایی سازمانی و اقتصادي؛ ب) پیامدهاي مربوط به قرارداد بازیکنان، مهاجرت 

 گذاري ؛ ج) سالمتی بازیکنان پرداخته شده است. و سرمایه

 

 شناسیروش
ت صورکار بر گردشگري ورزشی و ارائه راه 19شناسایی پیامدهاي کوید این پژوهش با هدف 

تشافی هاي اکباشد. تحقیق حاضر کیفی و از نوع پژوهشگرفت لذا از لحاظ هدف کاربردي می
استفاده شده است. جامعه آماري متشکل از کلیه  2باشد که از روش تحلیل مضمون یا تماتیکمی

شناسی و گردشگري (با سابقه علمی در  حوزه نظران رشته مدیریت ورزشی، جامعهصاحب
مصاحبه، اشباع  14انجام شد که با  3گیري به صورت هدفمند) بودند. نمونهگردشگري ورزشی

مطالعه که با  کیداشتند که در  انی) ب1994(5نکلنیگوبا و لدر این راستا  صورت گرفت. 4نظري
ا حدود ب ،بوده است یو تعاقب یشده است و در آن انتخاب نمونه به صورت تکامل تیدقت هدا

نفر نخواهد  20از  شتریتعداد ب نیو احتماالً ا دیرس ي خواهداشباع نظرکننده به نقطه شرکت 12
ها به با خبرگان بود. در این مرحله گردآوري داده 6ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته شد.

. 3. تماس و برقراري ارتباط، 2. انتخاب افراد، 1هاي کیفی صورت گرفت: آوري دادهشیوه جمع
ها (مطالعه پیشینه تحقیق و . انتخاب رویکرد گردآوري داده4رت هدفمند)، گیري (به صونمونه

. حل و 6برداري)، ها (به صورت ضبط صدا و یادداشت . چگونگی ثبت داده5اخذ مصاحبه)، 
). ذکر این نکته حائز 73، 1393ها (بنسبردي، . نگهداري، تنظیم و تحلیل داده7ها، فصل دشواري

ها تنظیم مقدماتی به عنوان سئواالت مصاحبه و ابزار اولیه گردآوري دادهفهرستی اهمیت است که 
اي نظران، برشد و سپس به عنوان راهنماي مصاحبه، قبل از انجام مصاحبه با هر یک از صاحب

1. Clarkson 
2. Thematic analysis 
3. purposive sampling 
4. Theorical saturation 
5. Guba & Lincoln 
6. Semi-structured 

                                                                                                                                                                                 



 13 علوي و همکاران

 
سواالت اولیه مصاحبه با توجه به پیشینه تحقیق و اهداف مورد نظر تدوین شدند آنان ارسال شد. 

یگري شد و وابسته به شرایط مصاحبه، سواالت دونه با توالی متفاوتی ارائه میکه در بین اعضاي نم
ع و سپس شوندگان شروشناختی مصاحبههاي جمعیتمصاحبه با توصیف ویژگیشد. نیز اضافه 

فکر "شوندگان با سئوال باز مانند شد و در پایان نیز از مصاحبهسئواالت اصلی پژوهش ارائه می
ین خاتمه یافت. مدت زمان مصاحبه ب "اید؟ت که به آن در این حوزه نپرداختهکنید مطلبی هسمی
دقیقه بود. ذکر این نکته  30ها دقیقه بود که در پژوهش حاضر میانگین مصاحبه با نمونه 40الی 30

تگاه برداري، از دسها، عالوه بر نکتهضروري است که به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه
نیز استفاده گردید. به دلیل مسائل اخالقی، پژوهشگر قبل از شروع هر مصاحبه،  1اویژه ضبط صد

شوندگان اجازه گرفت. همچنین مکان مصاحبه نیز محل مورد براي ضبط مصاحبه از مصاحبه
یامدهاي پها، به شیوه تحلیل مضمون، پس از اخذ مصاحبهتوافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود. 

 استخراج گردید. به طور کلی تحلیلکارهاي مقابله با آن، ورزشی و راه بر گردشگري 19کوید 
مضمون به دنبال استخراج مضامین و مفاهیم موجود در مصاحبه بوده و شبکه مضامین که در پایان 

ي حاصل هاتحلیل دادهشود. در این راستا شود، منجر به ساختار دادن به این مضامین میساخته می
 ،هاهمکتوب کردن مصاحبها (مصاحبهتجزیه و توصیف  :مرحله اولجام پذیرفت: ها اناز مصاحبه

 متن تفسیر تشریح و: مرحله دوم )؛جستجو شناخت مضامین ،ایجاد کدهاي اولیه و کدگذاري
 ).تدوین گزارش(ادغام متن  ترکیب و مرحله سوم: )؛تحلیل شبکه مضامین، ترسیم شبکه مضامین(

ح و تعدیل هستند، الدر طول زمان قابل اص، رصه علوم انسانی و رفتاريع هاياز آن جا که نظریه
پذیري استفاده هاي دیگر مانند مقبولیت، قابلیت انتقال و تاییدبه جاي واژه روایی و پایایی از واژه

هاي پژوهش اشاره دارد و عبارت ها و یافتهمقبولیت به واقعی بودن توصیف :2مقبولیتشود. می
اي که کنندگان پژوهش و براي زمینهتها براي شرکاعتماد به واقعی بودن یافته است از درجه

الف) منابع داده متعدد،  )، سه روش2009( 3پارکر پیتنی و این پژوهش در آن انجام شده است.
هاي متعدد را براي افزایش مقبولیّت پژوهش کیفی پیشنهاد ب) تحلیلگران متعدد و ج) روش

پژوهش از روش تحلیلگران متعدد استفاده گردید. در این راستا، در روند اخذ کردند که در این 

1. voice recording 
2. Credibility 
3. Pitney & Parker 
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ها از دو دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی که از موضوع مصاحبه و تحلیل داده

-تن از مشارکت 5هاي تحقیق در اختیار تحقیق مطلع بودند، یاري گرفته شد. عالوه بر این، یافته

پذیري نتایج انتقال :1لقابلیت انتقا و نظرات تکمیلی آنان نیز اعمال شد. کنندگان قرار گرفت
هر چند  .هاي مشابه استها و محیطپذیري نتایج حاصله به سایر گروهپژوهش، نشانگر تعمیم

توان ) اعتقاد دارند که این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است اما می2009پارکر ( پیتنی و
ها (تا جایی که ممکن باشد) تا حدودي این بخش از روایی ارائه حداکثري یافتهبا استخراج و 

و غیر  ها و استخراج حداکثريتحقیق را نیز تأمین کرد که در این پژوهش با مرور متعدد مصاحبه
وان تاي اشاره شده است که میتکراري مطالب سعی بر اجراي این توصیه شد. همچنین در مطالعه

کنندگان مانند سن، جنس، سابقه کار، هاي جمعیت شناختی شرکتیات و ویژگیبا ارائه جزئ
) 667، 1392(طباطبایی و همکاران، تحصیالت و سایر موارد، به بهبود قابلیت انتقال کمک کرد 

 ت.کنندگان گزارش شده اسهاي جمعیت شناختی شرکتکه در تحقیق حاضر برخی از ویژگی
یابد که سایر محققان یري نتایج پژوهش کیفی هنگامی تحقق میتأییدپذ: 2پذیريدقابلیت تأیی

مین رابطه . در هبتوانند به روشنی مسیر تحقیق و اقدامات انجام شده توسط محقق را دنبال کنند
کند که هدف بررسی تاییدپذیري، مشخص کردن این است ) بیان می2004( 3استومل و ویلیامز

ند، به اهایی که در طول مطالعه  اخذ نمودهتوانند بر روي تصمیمکه آیا دو محقق (یا بیشتر)، می
ند و اهایی جمع آوري شده، چگونه تفسیر شدهتوافق برسند؟ تصمیماتی پیرامون این که چه داده

واند تپژوهشگر می ،جهت تاییدپذیريهاي مطالعه در عمل چیست. کاربردها یا ارتباط یافته
تمام روند پژوهش و مسیر تصمیمات کند و همچنین بت و ضبط ثها را ها و مصاحبهیادداشت

خود در طی پژوهش را در گزارش بیان نماید که در این پژوهش سعی بر انجام حداکثري این 
 موارد شده است. 

 گرفته، انجام هايمصاحبه پایایی محاسبه براي 4آزمون باز پایایی حاضر از تحقیق همچنین در
هاي انجام گرفته توسط پژوهشگر به کدگذاري بین پایایی روش محاسبه .است شده استفاده

  ترتیب زیر است:

1. Transferability 
2. Dependability 
3. Stommel & Wills 
4. test – Retest 
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درصد پایایی =
تعداد توافقات × 2

 تعداد کل کدها 
 × 100 

 
 کدام و هر شد انتخاب مصاحبه 3 تعداد گرفته، به صورت تصادفی، انجام هايمصاحبه بین از
شدند. در  کُدگذاري پژوهشگر توسط (یک ماه)روزه  30 زمانی فاصله یک در بار دو هاآن از

صدم را مورد تأیید و قابل  60)، در پژوهش خود میزان پایایی بیشتر از 2001( 1این راستا استملر
 :است آمده 1جدول شماره  در هااز کُدگذاري حاصل نتایج ).2001قبول بیان نمود (استملر، 

 
 آزمون باز روش به هامصاحبه پایایی . محاسبه1جدول

عنوان  ردیف

 مصاحبه

تعداد کل 

 کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

پایایی بازآزمون 

 (درصد)

1 2P 18 8 2 88% 

2 6P 13 6 1 92% 

3 13P 12 5 2 83% 

 %88 5 19 43 کل 

 
 روزه 30 زمانی فاصله دو در کُدها کل تعدادشود ، مشاهده می1همانطور که در جدول شماره 

 در توافقات عدم کُل تعداد و ،19برابر  زمان دو این در کُدها بین کل توافقات تعداد ،43برابر 
 استفاده با پژوهش این در گرفته انجام هايمصاحبه باز آزمون پایایی بود. 5 برابر زمان دو این

صدم  60 از بیشتر پایایی میزان این به اینکه توجه با صدم است. 88 برابر شده، ذکر فرمول از
 .تأیید و قابل قبول است مورد هااعتماد کدگذاري قابلیّت ،)2001استملر، (است 

 

1. Stemler 
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 هایافته
 پاسخ تحلیل کیفی به مصاحبه شوندگان، جمعیت شناختی يیژگیهاو نبیا از پس ،بخش ینا در

-درصد مصاحبه 80که  داد ننشا آمار توصیفینتایج . دشومی ختهداپر هشوپژ صلیا هايپرسش

درصد زن بودند که تمامی این افراد داراي مدرك دکتري در رشته مدیریت  20شوندگان مرد و 
-درصد از مصاحبه 10نفر) بودند.  5نفر)  و گردشگري ( 2شناسی (نفر)، جامعه 7ورزشی (

درصد  20سال،  49تا  40درصد در رده سنی بین  70سال،  39تا  30شوندگان در رده سنی بین 
سال،  10درصد زیر  30سال قرار داشتند. از لحاظ سابقه کار  60تا  50رده سنی بین  باقی مانده در

 سال سابقه کار داشتند.  20درصد باالي  15سال و  20-10درصد بین  55
 

 اصلی و مفهوم در ارتباط هاي کیفی مقوله فرعی، مقولهتجزیه و تحلیل داده 2در جدول شماره 
 بر گردشگري ورزشی نمایش داده شده است. 19با شناسایی پیامدهاي کوید 

 
 بر گردشگري ورزشی 19پیامدهاي کوید  هاي فرعیهاي اصلی و مقولهها، مقوله. مفهوم2جدول 

 مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

پیامدهاي 

 شغلی

تغییرات شغلی در 

 هاي ورزشیسازمان

افرتی مسهاي از بین رفتن شغل برگزارکنندگان تورهاي ورزشی (آژانس

 ورزشی)

 از بین رفتن شغل راهنماهاي تور

 هاي مرتبط با گردشگري ورزشیتعدیل نیرو در سازمان

تغییرات شغلی در 

هاي سازمان

 غیرورزشی

 تل)ه ونیرزرواس تیسا(مانند  ونیرزرواسهاي از بین رفتن شغل سایت

 هاي مسافرتیتعدیل نیرو در آژانس

برخی از کسب و کارهاي الکترونیک (مانند از بین رفتن شغل 

 ها)اپلیکیشن

 ایجاد شغل جدید

 ایجاد تورهاي گردشگري غیرحضوري (آنالین)

هاي جدید مانند راهنماي تور آنالین یا برگزاري جشنواره ایجاد شغل

 گردشگري آنالین)

 تغییر روند آموزش حضوري به سمت آموزش آنالین



 17 علوي و همکاران

 
 مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

پیامدهاي 

 رویدادي

تعویق و یا لغو 

 رویداد 

یک المللی مانند المپیک و پارالمپلغو یا به تعویق افتادن رویدادهاي بین

2020 

لغو رویدادهاي ورزشی ملی (در تمام سطوح المپیاد مدارس، دانشگاه و 

(.... 

 المللی (مانندلغو یا به تعویق افتادن رویدادهاي آموزشی ملی و بین

 ورزشی، سمینارها و ...)هاي گردشگري همایش

اختالل در اماکن 

 ورزشی

 هاي آبی،شدن اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده (مانند پاركبسته

 پیست اسکی و ...)

 ها، دریا و ...)شدن اماکن ورزشی طبیعی (مانند مسیر کوهبسته

 توقف یا حرکت نزولی ساخت و ساز اماکن ورزشی

پیامدهاي 

 توسعه پایدار

 محیطیزیست

 هاي ورزشی طبیعیمحیط کاهش آلودگی

ایجاد فرصت براي ترمیم و احیاي دوباره برخی از اماکن طبیعی (مانند 

 ها، دریا و ...)کوهپایه

 اقتصادي

ایی کنندگان مواد غذناپذیر به تولیدکنندگان و توزیعخسارات جبران

 هاي ورزشی)(مانند تولید کنندگان نوشیدنی

-هاي مرتبط با گردشگري ورزشی (مانند شرکتسهام شرکت کاهش

 هاي هواپیمایی)

 ها و سایر نهادهاي ملی وبدهکاري متولیان گردشگري ورزشی به بانک

 المللیبین

 هاها و مهمانخانهکاهش چشمگیر استفاده از رستوران

 فروشی و درآمد حاصل از آناز بین رفتن بلیت

 درآمد حاصل از فروش سوغات شهر میزبان رویداد ورزشیاز بین رفتن 

اي گردشگري ورزشی (مانند فروش حق از بین رفتن درآمدهاي رسانه

 پخش تلویزیونی)

 نفع گردشگري ورزشیهاي ذيکاهش درآمد سازمان

 هاي ضعیف اقتصادي و کاهش تولید ناخالص ملیشاخص

 کاالهاي ورزشیگیر عرضه و تقاضاي کاهش چشم
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 مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

 گیر نرخ رزرو پروازهاي داخلی و خارجیلغو پروازها و یا کاهش چشم

 هاها و سایر اقامتگاهکاهش چشمگیر استفاده از هتل

 اجتماعی 

از بین رفتن تصویر برند برخی کشورها و شهرها (مانند کشور چین و 

 شهر ووهان)

 گردشگران ورزشیبوجود آمد حس ترس از مسافرت در بین 

اي هاثرات روانی قرنطینه (مانند افسردگی) که ممکن است مانع مسافرت
 آتی گردشگر شود

پیامدهاي 

 پساکرونا

تغییرات پس از مهار 

 19کوید 

 افزایش قیمت بلیت رویدادهاي ورزشی

 هاي زیست محیطیگیر آلودگیافزایش چشم

 افزایش قیمت کاالهاي ورزشی

 هاي پرواز داخلی و خارجیقیمت بلیتافزایش 

 رزرو پیشاپیش رویدادها

 افزایش تقاضاي نیروي کار

 دشواري در خرید بلیت رویداد

 هاها و سایر اقامتگاهرزرو پیشاپیش هتل

 
مقوله فرعی  40هاي کیفی تعداد دهد که از تجزیه و تحلیل دادهنشان می 2نتایج در جدول شماره 

هاي بدست آمده مقوله اصلی قرار گرفته شد. در نهایت نیز از مقوله 9آمده است که در بدست 
یرات هاي ورزشی، تغیهاي اصلی تغییرات شغلی در سازمانبه چهار مفهوم پیامدهاي شغلی (مقوله

هاي اصلی هاي غیرورزشی و ایجاد شغل جدید)، پیامدهاي رویدادي (مقولهشغلی در سازمان
ی هاي اصللغو رویداد و اختالل در اماکن ورزشی)، پیامدهاي توسعه پایدار (مقولهتعویق و یا 

ار اصلی تغییرات پس از مه محیطی، اقتصادي و اجتماعی) و پیامدهاي پساکرونا (مقولهزیست
 ) بدست آمد.19کوید 

تباط اراصلی و مفهوم در  هاي کیفی مقوله فرعی، مقولهتجزیه و تحلیل داده 3در جدول شماره 
 بر گردشگري ورزشی نمایش داده شده است. 19کارهاي مقابله با تاثیرات کوید با شناسایی راه

 بر گردشگري ورزشی 19کارهاي مقابله با تاثیرات کوید راه هاي فرعیهاي اصلی و مقولهها، مقوله. مفهوم3جدول 
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 مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

 اقتصادي

حمایت از نیروي 

 انسانی

 رائه حقوق بیکاريا

 تعلیق پرداخت مالیات

 ارائه یارانه دولتی

 حمایت از کسب و کار

 هاي گردشگريپشتیبانی دولت از شرکت

 بخشودگی مالیاتی توسط دولت

 بخشش اجاره بهاء اماکن ورزشی

 المللی (مانندهاي ملی و بیناعطاي وام به کسب و کارها توسط سازمان

 المللی پول)صندوق بینهاي کمک

 بهداشتی

 اقدامات سازمانی

 ربطهاي ذيایجاد نهاد یا انجمن سالمت در کلیه سازمان

 ها و ...ضدعفونی پیوسته اماکن ورزشی، هتل

 ارائه رایگان وسایل بهداشتی ضروري به گردشگران

 اقدامات فردي

 خوابگاه یا پانسیونهاي مشتریک مانند گاهخودداري از حضور در اقامت

 به همراه داشتن وسایل بهداشتی ضروري مانند ماسک، دستکش و ...

-اجاره کامل وسایل ورزشی توسط گردشگر (مانند اجاره کامل یک تله

 کابین)

 کاهش طول مدت سفرها

 هاي با استاندارد پایینخانهها و سفرهخودداري از مراجعه به هتل

 هاي بستهانجام فعالیت ورزشی در محیطخودداري از 

خودداري از حضور در اماکن ورزشی با حساسیت باال که امکان ارتباط 

 جسمی باال است (مانند پارك آبی و استخر)

 هاي شلوغخودداري از مسافرت در زمان

 هاي شلوغخودداري از حضور در مکان

هنگام ورود و خروج  به همراه داشتن کارت سالمت یا گواهی پزشک

 به کشور

 زیرساختی
اقدامات مربوط به 

 اماکن

 هااستقرار پزشک در اماکن ورزشی و اقامتگاه

 هاي سالمت در اماکن ورزشیایجاد ایستگاه

 هاگاهقرار دادن سیستم تهویه مناسب در اماکن ورزشی و اقامت
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 مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

کوك مبتال و یا مشهاي ویژه براي گردشگران ها و بیمارستانتعیین هتل

 19به کوید 

اقدامات مربوط به 

 سیستم حمل و نقل

هاي خدمات الکترونیک جهت کاهش رفت و آمدهاي ایجاد زیرساخت

 غیرضروري

 المکان در طول سفر غذا ارائه نگرددحتی

رانی تیهاي هواپیمایی، کشهاي بهداشتی فعالیت شرکتتنظیم پروتکل

 و ...

نقل عمومی (خصوصا وسایل داراي واز سیستم حملکاهش استفاده 

 محیط بسته مثل قطار)

 نقل مجزا براي گردشگران خارجیوارائه سیستم حمل

 مدیریتی

 ریزيبرنامه

هاي حساس مانند افراد سالمند یا تخصیص زمان بازدید ویژه به گروه

 بیماران

 بهداشت جهانی با نهادهاي متولی ورزش و گردشگري همکاري سازمان

 ارائه بیمه سفر گردشگران ورزشی

 آموزش اصول پایه

هاي الزم به نیروي انسانی در خصوص مواردي مانند ارائه آموزش

 گذاري اجتماعی و ...برخورد با موارد مشکوك، رعایت فاصله

ور کارگاه، توزیع بروشآموزش اصول بهداشتی به گردشگران (در قالب 

 و ...)

 
 اقدامات نظارتی

گذاري اجتماعی نظارت مدیران یا کارگروه ویژه بر وضعیت فاصله

 هاي ورزشی(فیزیکی) در مکان

بررسی مداوم وضعیت سالمتی نیروي انسانی شاغل در اماکن ورزشی، 

 ها و ...اقامتگاه

جوانان از نظارت پیوسته وزارت بهداشت و وزارت ورزش و 

 استانداردهاي بهداشتی اماکن و رویدادهاي ورزشی

 قرنطینه چند روزي گردشگر خارجی

 اي گردشگر ورزشی هنگام ورود به کشورمعاینه لحظه
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 مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

کنندگان قوانین بهداشتی (اعم از هاي سنگین براي نقضتنظیم جریمه

 گردشگران و متولیان گردشگري ورزشی)

 وسایل تشخیص بیمار تجهیز کارکنان به

 المللیارتباطات بین

هاي دوجانبه و چندجانبه کشورها در خصوص تدارك توافقنامه

 ها (رایزنی دیپلماتیک)ازسرگیري مسافرت

 تنظیم قراردادهاي بهداشتی دوطرفه بین کشورها

 هاي بهداشتی یکپارچه بین کشورهاایجاد پروتکل

 تدابیر حمایتی پساکرونا

المللی در جهت بهبود وجهه کشورهاي کانون هاي بینسازمان همکاري

 کرونا

ارائه هدایا و  جوایز جهت تشویق گردشگران ورزشی (مانند توزیع 

 رایگان بلیت رویداد)

المللی مانند کمیته ملی المپیک و سازمان هاي بیننظارت مستقیم سازمان

 جهانی بهداشت بر نحوه اجراي رویدادهاي ورزشی

-هاي ملی و بینسازي بهداشتی از طریق رسانهرسانی و فرهنگاطالع

 المللی

 ایجاد اطمینان و تصویر ذهنی مناسب براي گردشگران ورزشی

هاي سیاسی در جهت تسهیل فرآیند اخذ روادید براي رایزنی

 گردشگران ورزشی

 ...)ها (اعم از بلیت رویداد، حمل و نقل و کاهش حداکثري قیمت

 
مقوله فرعی  51هاي کیفی تعداد دهد که از تجزیه و تحلیل دادهنشان می  3نتایج در جدول شماره 

 هاي بدست آمدهمقوله اصلی قرار گرفته شد. در نهایت نیز از مقوله 11بدست آمده است که در 
سب حمایت از کهاي اصلی حمایت از نیروي انسانی و به پنج مفهوم راهکارهاي اقتصادي (مقوله

اي ههاي اصلی اقدامات سازمانی و اقدامات فردي)، زیرساختی (مقولهو کار)، بهداشتی (مقوله
اي هاصلی اقدامات مربوط به اماکن و اقدامات مربوط به سیستم حمل و نقل)، مدیریتی (مقوله

هاي راهکار المللی) وریزي، آموزش اصول پایه، اقدامات نظارتی و ارتباطات بیناصلی برنامه
 اصلی تدابیر حمایتی) بدست آمد. پساکرونا (مقوله
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 گیريبحث و نتیجه
بیماري کرونا موجب تغییرات بسیاري در سطوح مختلف و صنایع مختلف مانند صنعت 

بر  19گردشگري ورزشی شده است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی پیامدهاي کوید 
 هاي کیفی مشخص شد کهپس از تجزیه و تحلیل دادهکار بود. گردشگري ورزشی و ارائه راه

اي هبر گردشگري ورزشی شامل پیامدهاي شغلی (تغییرات شغلی در سازمان 19پیامدهاي کوید 
هاي غیرورزشی و ایجاد شغل جدید)، پیامدهاي رویدادي ورزشی، تغییرات شغلی در سازمان

طی، محیرزشی)، پیامدهاي توسعه پایدار (زیست(تعویق و یا لغو رویداد و اختالل در اماکن و
 باشد. ) می19اقتصادي و اجتماعی) و پیامدهاي پساکرونا (تغییرات پس از مهار کوید 

توان به عواملی مانند از بین رفتن شغل برگزارکنندگان تورهاي در ارتباط با پیامدهاي شغلی می
 هاي مرتبط با گردشگري ورزشی،ازمانهاي مسافرتی ورزشی)، تعدیل نیرو در سورزشی (آژانس

ایجاد تورهاي گردشگري غیرحضوري (آنالین) و تغییر روند آموزش حضوري به سمت آموزش 
بر  19کوید  وعیاز ش یناش يهابیآس نیتراز سخت یکیدر حال حاضر آنالین و ... اشاره کرد. 

 کیبه عنوان  .استگذاشته  یمسافرت يبر عرضه و تقاضا یراتیتأث کهاست  يبخش گردشگر
 ونیلیم 50هشدار داده است که  1يمسافرت و جهانگرد یجهان يشورا ،19کوید  میمستق جهینت

 .)4؛ 2020، 2(فاس ممکن است در معرض خطر باشد یجهان يشغل در بخش سفر و جهانگرد
 يهاکار در تمام بخش يرویباعث کاهش ن یمسافرت يهاتیو محدود قرنطینه، یاجتماع فاصله

 يدیتول محصوالت وکاالها  ازیاز مشاغل شده است. ن ياریرفتن بس نیشده و باعث از ب يتصاداق
 یوجهبطور قابل ت ییمحصوالت غذای و پزشک زاتیبه تجه ازیمقابل، ن در. است افتهیکاهش 

 .)1؛ 2020(نیکوال و همکاران،  است افتهی شیافزا
، لغو یا به المللیبه تعویق افتادن رویدادهاي بینپیامدهاي رویدادي نیز شامل عواملی مانند لغو یا 

هاي گردشگري ورزشی، المللی (مانند همایشتعویق افتادن رویدادهاي آموزشی ملی و بین
ی شدن اماکن ورزشسمینارها و ...)، توقف یا حرکت نزولی ساخت و ساز اماکن ورزشی و بسته

ه اي همسو بشود. در مطالعهو ...) می هاي آبی، پیست اسکیروباز و سرپوشیده (مانند پارك
و  یاسیس مجامعها، ها و جشنوارهبزرگ، کنسرت يهاشگاهیها و نماکنفرانسمواردي مانند لغو 

1. The World Travel and Tourism Council 
2. Faus 
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اره شد زیاد، اشتجمع مردم در تعداد  تیتابستان و ممنوع کیو المپ هاي فصلیانتخابات، ورزش

هاي علمی که لغو شده یا به تعویق افتاده همایش). درباره تعداد 2؛ 2020و همکاران،  1(گوسلینگ
ا هستند هها کلید تحقیقات علمی در بسیاري از رشتهاست، نگرانی ایجاد شده است. این کنفرانس

-هاي همکاري فراهم میو این امکان را براي انتشار تحقیقات و همچنین فراهم آوردن فرصت

 "يي مجازهاکنفرانس"شوند، اما این نجام میها به صورت آنالین ابسیاري از کنفرانس آورد.
 ).6؛ 2020اغلب به اندازه کیفیت ندارند (نیکوال و همکاران، 

اي همحیط هاي فرعی کاهش آلودگیتوان به مقولهدر ارتباط با پیامدهاي توسعه پایدار می
(مانند تولید  یکنندگان مواد غذایناپذیر به تولیدکنندگان و توزیعورزشی طبیعی، خسارات جبران

ایر ها و سهاي ورزشی)، بدهکاري متولیان گردشگري ورزشی به بانککنندگان نوشیدنی
 فروشی و درآمد حاصل از آن، از بین رفتن تصویرالمللی، از بین رفتن بلیتنهادهاي ملی و بین

رت فبرند برخی کشورها و شهرها (مانند کشور چین و شهر ووهان)، بوجود آمد حس ترس از مسا
و  2هاي کالرکسونهاي یاد شده با گزارشیافته در بین گردشگران ورزشی و ... اشاره کرد.

) همسو است. آنها بیان کردند که پس از تصمیم فدراسیون فوتبال انگلیس مبنی 2020همکاران (
ه و ق افتادهاي به تعویهاي فوتبال نخبه مردان و زنان انگلیس، عواقب مالی بازيبر تعلیق رقابت

کاهش درآمد پخش تلویزیونی فوتبال مردان قابل توجه خواهد بود. در ارتباط با فوتبال زنان 
ادن هاي حفظ پرسنل، از دست دبیشترین ضررها از طریق عواقب سازمانی و اقتصادي (مانند هزینه

زیکن، اها براي تامین بودجه)، عواقب مربوط به قراردادهاي بحامیان مالی، افزایش رقابت باشگاه
گذاري و بهزیستی بازیکنان احساس خواهد شد. همچنین ایوانس و همکاران مهاجرت و سرمایه

اي و ملی فراگیر شده است و با ) بیان کردند که این بیماري در سطوح جهانی، منطقه2020(
موجب تعطیل شدن  19محیطی همراه بوده است. کوید پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و زیست

ه شدن ها، بستهاي مربوط به کار، اختالل در مسافرتیع، ایجاد فشارهاي مالی، چالشاکثر صنا
ترس  19اي همراه بوده است. همچنین کوید اي از پوشش رسانهمرزها و همچنین با سطح گسترده

ر بازارهاي و اثرات شگرفی ب است ختهیرا برانگ يو رکود اقتصاد يالوقوع اقتصاد بیاز بحران قر

1. Gössling 
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و همکاران  2در مطالعات ژنگ .)6؛ 2020و همکاران،  1جهان گذاشته است (نیکوالبورس در 

 به وها به طور نامناسب هاز رسان یبرخ) گزارش شده است که 2020و همکاران ( 3) و ون2020(
 وسریو "همچون  ینیبا استفاده از عناو ها. آناندکرده يبرچسب گذار ي وقایع راصورت نژاد

-کردهائه کننده ارپوشش مغرضانه و گمراه ،"در خانه بمانند نیچ يهابچه" شنهادیپ یو حت "ینیچ

 ینیراد چاف يرا برا ياناخواسته يهاو استرس ختهیبرانگ نیرا در کل جامعه چ تیعصبان اند که
ش غلط پوش یاحتمال راتیمقاله تأثاین کرده است.  جادیا ،کنندیم یزندگ نیکه در خارج از چ
 ثراتابه طور خاص، همچنین کند. یرا برجسته م ینیها بر سالمت روان افراد چو مغرضانه رسانه

 ریکشور و تصو ریتصو آن بر راتیتأثو  ینیچافراد را بر  19کوید درك شده از  ينژاد ضیتبع
 شود.بررسی می یستیتور يمقصد و رفتارها

هاي توان به مقولهاشاره دارد. در این راستا می 19کوید آخرین بعد نیز به پیامدهاي پس از کنترل 
ی، هاي پرواز داخلی و خارجفرعی افزایش قیمت بلیت رویدادهاي ورزشی، افزایش قیمت بلیت

 دشواري در خرید بلیت رویداد، افزایش تقاضاي نیروي کار و ... اشاره داشت. 
، 19د رهاي مقابله با پیامدهاي احتمالی کویکادر ارتباط با سوال دوم تحقیق مبنی بر شناسایی راه

مقوله اصلی قرار  11مقوله فرعی بدست آمد که در  51هاي کیفی تعداد از تجزیه و تحلیل داده
اي ههاي بدست آمده، پنج مفهوم راهکارهاي اقتصادي (مقولهگرفته شد. در نهایت نیز از مقوله

 هاي اصلی اقداماتکار)، بهداشتی (مقولهاصلی حمایت از نیروي انسانی و حمایت از کسب و 
هاي اصلی اقدامات مربوط به اماکن و اقدامات سازمانی و اقدامات فردي)، زیرساختی (مقوله

ریزي، آموزش اصول پایه، هاي اصلی برنامهمربوط به سیستم حمل و نقل)، مدیریتی (مقوله
تی) اصلی تدابیر حمای رونا (مقولهالمللی) و راهکارهاي پساکاقدامات نظارتی و ارتباطات بین

 حاصل شد. 
اي همولفه اول شامل مواردي مانند ارائه حقوق بیکاري، ارائه یارانه دولتی، پشتیبانی دولت از شرکت

، شامل 4اروپا يگردشگر یهدر اروپا، اتحادباشد. گردشگري، بخشودگی مالیاتی توسط دولت و ... می
 اقدامات ي، بر لزوم اجراياز بخش سفر و جهانگرد ییاروپا یو خصوص یسازمان دولت 50از  شیب
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2. Zheng 
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و  يبخش گردشگر يبرا یموقت دولت يهاشامل کمک اقدامات نیکرده است. ا دیتأک يفور

 يمدت برا انیکوتاه مدت و م يهاو آسان به وام عیسر ی، دسترسیمل يهامسافرت از طرف دولت
 ).12؛ 2020و همکاران،  1بیکاري است (نیکوالی و اجراي طرح بیمه نگیغلبه بر کمبود نقد

-هایی مانند خودداري از حضور در اقامتتوان به مقولهدر ارتباط با مولفه راهکارهاي بهداشتی، می

سته، هاي بهاي مشترك مانند خوابگاه یا پانسیون، خودداري از انجام فعالیت ورزشی در محیطگاه
ساسیت باال که امکان ارتباط جسمی باال است (مانند پارك خودداري از حضور در اماکن ورزشی با ح

آبی و استخر، به همراه داشتن کارت سالمت یا گواهی پزشک هنگام ورود و خروج به کشور و .. 
) اشاره کرد که به اقدامات 2020توان به تحقیق ترسدال و آسیف (اشاره داشت. از مطالعات همسو می

-گذاري اجتماعی اشاره داشت. پس از همهها، فاصله، شستن دستبهداشتی مانند استفاده از ماسک

روندهاي پزشکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی فراوانی در تمامی مناطق،  19گیري کوید 
و اقدامات محافظتی مختلفی ) 2؛ 2020اند (ایوانس و همکاران، در پاسخ به این بیماري شکل گرفته

)، 1؛ 2020و همکاران،  2گذاري اجتماعی، بستن مشاغل (کورسینیهتوسط مسئوالن از جمله فاصل
-مورزشی و سایر مراس_ها، ممنوعیت سفر، ممنوعیت رویدادهاي فرهنگیتعطیلی مدارس و دانشگاه

هاي اجتماعی صورت گرفت. همچنین اکثر سفرها لغو شد و از مردم خواستند که در خانه بمانند 
  ). 1؛ 2020(هامانی و همکاران، 

توان اقداماتی مانند استقرار پزشک در اماکن ورزشی بعدُ بعد به اقدامات زیرساختی اشاره دارد که می
هاي سالمت در اماکن ورزشی، قرار دادن سیستم تهویه مناسب در اماکن ها، ایجاد ایستگاهو اقامتگاه

و آمدهاي  هاي خدمات الکترونیک جهت کاهش رفتها، ایجاد زیرساختگاهورزشی و اقامت
نقل مجزا براي گردشگران خارجی و .. را گزارش کرد. در این راستا وغیرضروري، ارائه سیستم حمل

کارهایی که در برخی از کشورها مانند چین اجرا شده است، اشاره کرد. به عنوان مثال توان به راهمی
بدون  مراجعین، استفاده از هواپیماهايهاي پاسخگو جهت کاهش ارتباطات مستقیم با استفاده از ربات

سرنشین براي انتقال مواد غذایی و دارویی و برپایی اتوماسیون جهت انجام کار در خانه (نیکوال و 
 ).14؛ 2020همکاران، 

1. Nicola  
2. Corsini 
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اي ههاي فرعی تخصیص زمان بازدید ویژه به گروهتوان به مقولهدر ارتباط با اقدامات مدیریتی می

بهداشت جهانی با نهادهاي متولی ورزش و  مند یا بیماران، همکاري سازمانحساس مانند افراد سال
گردشگري، آموزش اصول بهداشتی به گردشگران (در قالب کارگاه، توزیع بروشور و ...)، بررسی 

 ها، نظارت پیوسته وزارتمداوم وضعیت سالمتی نیروي انسانی شاغل در اماکن ورزشی و اقامتگاه
ش و جوانان از استانداردهاي بهداشتی اماکن و رویدادهاي ورزشی و ... اشاره بهداشت و وزارت ورز

ترده، تجمعات گس در یبهداشت عموم سکیمحدود کردن ر يدر اقدامات برا شرفتیبا وجود پکرد. 
 نیزم کبازي در یو چه  ياسب سوار يها، جشنوارهيامسابقه فوتبال حرفه کیهرگونه تجمع چه 

و همکاران  2در این راستا ممیش. )3؛ 2020و همکاران،  1همراه است (پارنل یعخطرات واقبا ، یمحل
ک بدون ش ی،و چه ورزش ی، چه مذهبیقیکه اجتماعات گسترده چه موس ند) خاطرنشان کرد2019(

کارهایی در جهت کنترل هر چه یابد که راهدارند لذا ضرورت مینقش  یعفون يهايماریب وعیدر ش
هرگونه کنند که ) بیان می2020کرونا ارائه گردد. در این راستا پارنل و همکاران (بهتر بیماري مسري 

 شی، با توجه به افزاسیبزرگ انگل يو مسابقات مربوط به آن در شهرها 2020 ورویرقابت، از جمله 
 يشهرها یخدمات عموم نیسنگ يبارها و موجب خواهد بود رمسئوالنهی، غ19کوید خطر انتشار 

) به اقدامات مربوط به سفر مانند 2020ترسدال و آسیف ( در این راستا در مطالعههد شد. خوا زبانیم
یده، دهاي مسافرتی کشورها، تعلیق پروازها، ممنوعیت مسافرت به کشورهاي آسیبمحدودیت

یري گروزي پس از بازگشت از سفر، کنترل ورودي به وسیله ارزیابی عالئم کرونا و اندازه 14قرنطینه 
کارهاي بهداشتی در حین اجتماعات ) به برخی از راه2020و همکاران ( 3اي بدن اشاره شد. ابراهیمدم

بزرگ اشاره کرده اند. به عنوان مثال کنسل کردن موقت رویدادهاي با پتانسیل پخش ویروس باال، 
هش کاگذاري اجتماعی جهت کاهش ارتباط افراد، محدودیت سفرها و استفاده از اقدامات فاصله

ي اپروازها، کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی و جلوگیري از شایعات و اخبار جعلی. در مطالعه
ابد که با یترین عوامل انتقال بیماري است لذا ضرورت میدیگر اشاره شده است که سفر یکی از مهم

 ). 5؛ 0202و همکاران،  4هاي مسیري، تقاضا براي سفر را کاهش داد (تیانایجاد محدودیت

1. Parnell 
2. Memish 
3. Ebrahim 
4. Tian 
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توان اقداماتی مانند همکاري اشاره دارد. در این راستا می 19بُعد آخر به اقدامات پس از مهار کوید  

المللی در جهت بهبود وجهه کشورهاي کانون کرونا، ارائه هدایا و  جوایز جهت هاي بینسازمان
ازي بهداشتی سو فرهنگرسانی تشویق گردشگران ورزشی (مانند توزیع رایگان بلیت رویداد)، اطالع

اي ملی و هسازي بهداشتی از طریق رسانهرسانی و فرهنگالمللی، اطالعهاي ملی و بیناز طریق رسانه
با سازمان  IOCاي بر ضرورت ارتباط نزدیک المللی و ... را اجرا کرد. در این راستا در مطالعهبین

تعویق افتادن رویدادهاي ورزشی اشاره جهانی بهداشت در جهت هماهنگی الزم جهت اجرا و یا به 
 ). 4؛ 2020شده است (پارنل و همکاران، 

کار بر گردشگري ورزشی و ارائه راه  19به طور کلی پژوهش حاضر بر شناسایی پیامدهاي کوید 
متمرکز بود. همانطور که اشاره شد تاکنون هیچ مطالعه داخلی و خارجی، به طور ویژه به این مبحث 

تواند به غناي علمی حوزه گردشگري ورزشی و مدیریت ت لذا نتایج این تحقیق مینپرداخته اس
ورزشی کمک شایانی بکند و به عنوان زیربنایی براي مطالعات آتی این حوزه قرار گیرد. به صورت 

ا هاي پیش رو آشنهاي حاضر و چالشتوانند با چالشربط میها و مدیران ذيعملی نیز کلیه سازمان
له از جم کارهاي ارائه شده، جهت مقابله و اصالح وضعیت موجود و آتی بهره گیرند.از راهشوند و 

ینه) شوندگان (به دلیل وجود قرنطتوان به دشواري در دسترسی به مصاحبههاي تحقیق میمحدودیت
هان، و بحران بوجود آمده در سرتاسر ج 19) برخی از پیامدهاي کوید 1399تاکنون (تیرماه  اشاره کرد.

شناسایی شده است اما با توجه به در جریان بودن این ویروس و عدم مهار آن، ممکن است پیامدهاي 
ود که شهاي آتی گزارش شود لذا به محققان آتی پیشنهاد میها و سالها، فصلبسیاري در روزها، ماه

 انجام دهند. همچنیناي همسو با این تحقیق و عادي شدن شرایط زندگی، مطالعه 19پس از مهار کوید 
هاي ورزش مانند پیامدهاي بر سایر حوزه 19شود که پیامدهاي کوید به محققان آتی پیشنهاد می

 شناختی، جسمانی، آموزشی و ... را بررسی کنند.جامعه

 
 منابع

مطالعه ابعاد عینی امنیت در گردشگري «)، 1394اسدي، ح.، پورنقی، ا.، افتخاري، ا. و فالحی، ا. (
، 7، دوره نشریه مدیریت ورزشی». ي ورزشی در تأمین و توسعه آنهاسازمانورزشی ایران و عملکرد 

 .1-15، ص 1شماره 
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ریزي و ارائه مدل برنامهحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردي ورزشی ایران )، ت1387اصفهانی، ن. (

 . رساله دکتري، دانشگاه تهران.استراتژیک

ي معاصر در هاپژوهش». امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردي ورزشی«)، 1390اصفهانی، ن. (
 .69-78، ص 2، سال اول، شماره مدیریت ورزشی

اله . رساي فوتبالهاي حرفهسازي عوامل موثر بر گسترش برند باشگاهمدل )،1393بنسبردي، ع. (
 دکتري. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

قش انجمن گردشگري ورزشی ن )،1393ج. (و جلیلوند،  ، ر.مشهدي ، ر.،جلیلوند .،ج ،جلیلوند
در توسعه گردشگري ورزشی  هاي گردشگریورزشی استانهاي همگانی و کمیتههافدراسیون ورزش

 .اولین همایش ملی توریسم و گردشگري سبز، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه ایران،

بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت )، 1397. (ر، و فرجی .ح، بحرالعلوم .،ر، اندام .،ع ،سبحانی
 گردشگري ورزشی، دومین همایش ملی دستاوردهاي علوم ورزشی و سالمت اهواز، اهواز، دانشگاه علوم

 .پزشکی اهواز

راهبردهایی براي ارتقاء «)، 1392طباطبایی، امیر.، حسنی، پ.، مرتضوي، ح. و طباطبائی چهر، م. (
-663، ص3، شماره 5، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی». دقت علمی در تحقیقات کیفی

670. 

هاي بازاریابی در توسعه شاخصررسی نقش ب)،  1396( ح. میر، ، م. ونسبکیا ، ج.،علیزاده کشکویی
 سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، گردشگري ورزشی استان سیستان و بلوچستان،

 .تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

طراحی الگوي معادالت ساختاري تأثیر «)، 1396کروبی، م.، محمودي، ا.، سیدي، پ. و خزائی، ع. (
ورد هاي اسکی (میستپها بر میزان رضایتمندي با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی یزهانگ

 .1-28، ص 3، شماره 10، دوره پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی». مطالعه: پیست اسکی توچال)

للی المینبپنجمین کنگره  توریسم ورزشی و نقش زنان در توسعه پایدار.)، 1384مجتبوي، ك. (
 ي آینده، تهران.سوبهزشی ور -علمی
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ي بازاریابی در توسعه گردشگري هابررسی نقش شاخص )،1397ح. (زرندي، پورسلطانی ، م. ومتیانه

، دومین همایش ملی دستاوردهاي علوم ورزشی و سالمت اهواز، اهواز، دانشگاه علوم ورزشی استان البرز
.پزشکی اهواز  
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 بر نیات رفتاري مشتریان در دوران تبلیغات واکاوي نقش      
 پساکرونا در صنعت گردشگري 

 
 **فرشته منصوري مؤید *،فاطمه یاوري گهر

 20/5/1399تاریخ پذیرش:     -  21/3/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
 و کنندگان مصرف رفتار بر شگرف تاثیري بازاریابی ابزارهاي قابل کنترل یکی از عنوان به تبلیغات ،امروزه

 محصوالت موفق فروش ارتقاي در اي برجسته جایگاه و مهم نقش ترتیب، و بدین دارد هاآن انتخاب چگونگی

 هاسازمان مندي بهره امکان تا نمایندمی تالش خود در تحقیقات محققان ،است. لذا نموده کسب سازمان یک

 ينوع بشر مجبور به نوآور د،یمایپیسراسر جهان را م 19-دیکه موج کوو نطوریهم .سازند ممکن را راهبرد این از
ن واکاوي نقش تبلیغات بر نیات رفتاري مشتریا پژوهش این از هدف خود شده است. یکار و زندگ ریمس رییو تغ

بر اساس کاربردي،  نوع از هدف اساس بر حاضر باشد. پژوهشدر دوران پسا کرونا می هادر استفاده از رستوران
 کلیه حاضر تحقیق شود. جامعه آماريمی پیمایشی و بر اساس نوع داده، کمی محسوب -روش از نوع توصیفی

 که بوده نمونه 390 تحقیق این در نمونه باشد. تعدادمی را دارند، هامشتریانی که سابقه استفاده از خدمات رستوران
 هشپژو فرضیات ، هاداده آوري جمع از پس .شدند خابانت دسترس غیر احتمالی در نمونه گیري روش طریق از
 تبلیغات، در مرتبط اخبار تاثیر متغیرهاي دهنده نشان هایافته و گرفت قرار آزمون لیزرل مورد افزار طریق نرم از

می )رضایت( تریانمش هیجانی پاسخ بر تبلیغات در سردرگمی تبلیغات، در بودن محرك تبلیغات، در برند تقویت
شی و خو لذت ارزش و سودمندگرایی ارزش بر) رضایت( مشتریان هیجانی دهنده تأثیر پاسخهمچنین نشان باشد

باشد. نتایج نیز نشان داده می ي سودمندگرایی و ارزش خوشی و لذت بر نیات رفتاريهامشتریان و تاثیر ارزش
 ایت) تأثیر ندارد.ي هیجانی مشتریان(رضهاتبلیغات بر پاسخ با تبلیغات و آشنایی در همدلی

 
   ي هیجانی، دوران پسا کروناهاتبلیغات، نیات رفتاري، پاسخواژگان کلیدي: 

 ي دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول) استادیار گروه مدیریت جهانگرد *

yavarigohar@atu.ac.ir 
 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس **
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 مقدمه و بیان مسئله
 د،وناز دنیا میرکرونا  وعیش ياقتصاد يامدهایکه از پ يتعداد افراد ه استسازمان ملل هشدار داد

 .کنندیم فوت روسیو نیخواهد شد که بر اثر ابتال به خود ا ياز شمار افراد شیب ادیبه احتمال ز
باشد که به می همه گیري ویروس کرونااین روزها تمام دنیا شاهد پیامدهاي ناگوار اقتصادي 

اذعان بسیاري از اقتصاددانان، ابعاد مختلف اقتصادي حتی در کشورهاي توسعه یافته دستخوش 
 نیبودن ا ریگ) در همه WHO(یعالم سازمان بهداشت جهانباتوجه به ا تبعات این پاندمی است.

یی هایکی از بخش شاید در این میان جهان است.  يهابحران نیاز بدتر یکیبحران  نیا ،يماریب
ري، ي مرتبط با گردشگهاکه به شدت آسیب دید صنعت گردشگري بود. در تمام زیرمجموعه

بط ي مرتهاو تمام بخش ها، هتلهاگردشگري، رستوراناعم از حمل و نقل، بازدیدهاي تاریخی و 
ي جدي گردید. این امر به ویژه براي کشورهایی که هابا گردشگري در تمام دنیا دچار آسیب

عمده درآمد ملی شان از مجراي گردشگري تعریف شده است بیشتر تحت تاثیر تبعات منفی 
حققان و پژوهشگران دانشگاهی در حوزه رسد که ورود ممی پاندمی شدند. در این میان به نظر

تحقیق و بررسی عوامل متعدد متاثر از این پاندمی نقش بسزایی در کنترل اثرات مخرب کرونا در 
که از  کندی) عنوان مIMFپول ( یالمللنیصندوق بي مطالعاتی مختلف خواهد داشت. هاحوزه

 اردیلیم 100از  شیب هیدرحال ظهور شاهد خروج سرما يبازارها ر،یگهمه يماریب نیزمان آغاز ا
 ابدیدرصد کاهش  3تا  2020در سال  یکه رشد جهان کندیم ینیبشیصندوق پ نیدالر بودند. ا

را تجربه  خیافت در تار نیترعیسر ه،یسرما يازارهااست. ب یجهان یبدتر از بحران مال اریکه بس
درصد سقوط را تجربه  20 يجلسه تجار 16در تنها  S&P500اند که در آن شاخص  کرده

 نیا لیکاال به دل یاست که تجارت جهان) اعالم کرده WTO(زین یکرد. سازمان تجارت جهان
  .  افتیدرصد کاهش خواهد  32تا  13 نیب 2020در سال  يماریب

می وبمحص ي تجاري به مخاطبان آنهاامروزه تبلیغات، مؤثرترین روش در رساندن پیام بنگاه
شود. رفتار مصرفی مصرف کنندگان متأثر از چندین عامل است که از بین این عوامل دو نوع آن 

گردند. بر اساس تقسیم بندي می شناخته شده تر هستند که به منابع رسمی و غیر رسمی تقسیم
فوق، تبلیغات جزء منابع رسمی تأثیرگذار بر رفتار مصرفی مصرف کنندگان است (اویس و 
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 از هاسازمان مندي بهر امکان تا نمایندمی تالش خود در تحقیقات محققان). 2011، 1مکارانه

بازاریابان از این نوع ابزار براي اهداف  .)1392سازند (قوچانی و همکاران،  ممکن را راهبرد این
ارتباطی و ایجاد آگاهی در مورد نحوه ي مصرف و چگونگی رفتار مصرفی و نیات رفتاري 

 کنند.می استفاده 2مشتریان
ها نشان از فودها و حضور پررنگ آنها در رسانه ها و فستگسترده انواع رستوران غاتیامروزه تبل

موضوع  نیحال که ا نیو در ع ستین یرفع گرسنگ يمراکز فقط برا نیدارد که مراجعه به ا نیا
 يبخش برا مناسب و آرامش یطیهاست، اما بودن در مححضور در رستوران يبرا لیدل نینخست

). 2011و همکاران ،  ونیه نیمراکز است (س نیحضور در ا لیاز دال زیوگو نچون گفت ياردمو
به دلیل مخاطراتی که در پی داشت  هادر دوران شیوع بیماري جدید، حضور افراد در رستوران

این صنعت به همراه  ي بهداشتی نهی شد و این امر ضرر و زیان بسیاري برايهااز سوي سازمان
ازمند نی هاو بازگشت به دوران عادي، رستوران هاداشت.   با برداشته شدن تدریجی محدودیت

از  هابه دنبال افزایش قصد حضور دررستوران هاباشند. لذا رستورانمی جذب دوباره مشتریانشان
یم ر این میان ایفاباشند. طبق مطالعات به عمل آمده، تبلیغات نقش مهمی دمی سوي مشتریان

کند. در راستاي این مهم پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات تبلیغات بر نیات رفتاري مشتریان 
 در کشور ما به هاباشد. به دلیل اهمیتی که رستوراندر صنعت گردشگري در دوران پساکرونا می

یحات کی مهمترین تفري اخیر در صنعت گردشگري پیدا کرده اند و در واقع به یهاویژه در سال
ي مختلف در صنعت هادر دسترس براي اقشار مختلف مردم تبدیل شده اند، از میان بخش

ن است. لذا این پژوهش به دنبال ای هاگردشگري، تمرکز این پژوهش صرفا معطوف به رستوران
چگونه  اهاست که دریابد در دوران پسا کرونا تاثیر تبلیغات بر نیات رفتاري مشتریان رستوران

 است. 
  

1 . Owais et al 
2 . behavioral intentions customers 
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 پشتوانه نظري پژوهش

 مفهوم تبلیغات 
 فمصر رفتار بر فشگر يتأثیر یابیزاربا يها يتژاستراز ا یکی انعنو به تتبلیغا وزهمرا

 يتقااي در ار برجسته هجایگاو  مهم نقش ترتیب بدیندارد و  هاآن  بنتخاا چگونگی و نکنندگا
 تریندمشهواز  یکی تتبلیغا قعدرواستا دهنمو کسب نمازسا یک تمحصوال موفق وشفر

 يها هیدداراي ا ي،هنراي،  حرفه باید تبلیغ ئهارا ه). شیو2007(کلر، ست ا یابیزاربا يها فعالیت
 تسافرو  تزرینار). 2014ران،همکاو  م(سینگا باشند شتهدا يبیشتر مطلوبیت تا باشد ريبتکاا
 به تتبلیغا گونه ینو ا باشد می مدرآکا تتبلیغا ئهدر ارا خالقیت شتندا که نددکر نبیا )2013(
باشند  ترمی جخر کم تتبلیغا هزینه نظرو از هستند يتر تبلندمد ثرو داراي ا دهبو تر ماندنیدیا
 .نمایند بجذ يبیشتر ارانطرفد ننداتو میو 
 

 ابعاد ارزیابی تبلیغات
کند، تاثیري خاطره تواند توجه مخاطب را جلب می منظور از تبلیغ اثر بخش، تبلیغی است که

انگیز داشته و کنش خرید مخاطبان را تحریک و دریافت حسی مخاطبان را بیدار کند. نتایج این 
کند. تبلیغ کنندگان و می ، به شناسایی نقاط قوت و ضعف تبلیغات کمک شایانیهاارزیابی

د خود هستند و در واقع، یشان بر روي مشتریان نهایی عالقمنهابازاریابان همیشه به تعیین تاثیر تبلیغ
در این راستا  ).2019(ومینر، به طور فزاینده اي به دنبال اثبات کارآمدي تبلیغات خود هستند

قانی نظري مدل آیدا و داگمار. محق ها متنوعی براي ارزیابی اثربخشی تبلیغات ارائه شده استمدل
)؛ ابعاد ارزیابی 1971مکاران، ()؛ ولز و ه1964)؛ ولز، (1979)؛ اسچلینگر، (1970، (1چون: لیوت

مختلفی از تبلیغات و همچنین معیارهایی را براي تشریح چنین ابعادي پیشنهاد داده اند. در بین این 
) بعد از بررسی موضوعات مشتریان و تبلیغات، به ارائه یک بررسی و 1979محققان اسچلینگر (

رك مح ،ار مرتبط، تقویت مارك تجاريپردازد که عبارتند از اخبمی ارزیابی شش بعدي تبلیغات
بودن، همدلی، آشنایی و سردرگمی (گیج شدن). این شش بعد به صورت تجربی آزمایش شده 

1. Leavitt  
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 1ي بعدي نیز تأیید شده است (استراشیم و همکارانهااند و قابل استناد بودن این ابعاد در پژوهش

).  تحقیق حاضر نیز این شش بعد از 2019؛ مارتین و همکاران، 2016؛ شوآف و همکاران 2007
ابعاد تبلیغات مدنظر قرار گرفته است و به بررسی این ابعاد در صنعت رستوران داري در ایران 

) خواهد پرداخت. در قسمت بعد به تشریح هر یک از ابعاد تبلیغات 2011براساس مدل سین هیون (
 داخته خواهد شد.پر

 

 کننده مصرف رفتار در هیجان تأثیر
. دارد ارتباط ردف دار هدف رفتار با مستقیما که است فیزیولوژیکی بازتاب یا واکنش یک هیجان

 رونیبی شرایط و محیط به که است زودگذر و مدت کوتاه عاطفی حالت یک هیجان، همچنین،
. دارند اشاره عاطفی يهاواکنش و هااحساس به معموالً هاهیجان شناسی، روان در. دارد بستگی

 حالت ده که اند کرده تعریف کنندگان مصرف براي را مختلفی هیجانی حاالت پژوهشگران
 لذت، ه،عالق گناه، ترس، درماندگی، نفرت، تحقیر، عصبانیت،: از عبارتند آن متداول هیجانی

اغوزي، داشت (ب خواهند متفاوتی رفتاري پیامدهاي، مختلف هیجانات بنابراین،. تعجب و شرم
 کننده تحریک است ممکن و آوردمی فراهم را خرید از نیات کاملی درك ). هیجانات2015
 به نجرم ناعادالنه قیمت درك که است داده نشان تحقیقات. باشد کننده مصرف رفتار اصلی

 ناختش بنابراین. است عصبانیت منفی احساس آن، واکنش که شودمی کننده مصرف نارضایتی
 کنندگان رفمص معموال،. شود عدالتی بی یا عصبانیت امیدي، نا به منجر است ممکن نابرابر قیمت

 ضایتر بر زودگذر و آنی هیجانات بنابراین،. اند خورده فریب که کنند احساس ندارند دوست
 ). 2019گذارد (کریس و دبورا، می تأثیر آینده در آنان خرید نیات و خریداران

 

 تعریف ارزش درك شده و  انواع آن
 محسوب و بازاریابان کنندگان مصرف براي مهم بسیار عنصر یک عنوان به ارزش نقش امروزه

 محسوب در بازار نیروها قوي ترین از یکی عنوان به ارزش که است دلیل بدان این و شودمی
 .بگیرد خود تواند بهمی زیادي بسیار معانی ،ارزش واژه مفهوم).  2008همکاران، و (رایو میشود

1 . Strasheim et al 
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(فرناندز  :از دومعنی عبارتند این است غالب بسیار بازاریابی به مربوط ادبیات در آن معنی دو اما

 )2017و بولیو، 
 ؛)مشتري شده درك مشتري (ارزش براي ارزش .1
 .شرکت) یک براي مشتري یک عمر تمام ارزش یا مشتري (ارزش شرکت براي ارزش .2

مشتري  شده درك ارزش تعریف ساده ترین در هست نظر مورد اول معنی حاضر پژوهش در
(فایده،  آورندمی دست به محصول یک از استفاده یا خرید از مشتریان که آنچه از است عبارت

 که  )فداکاري هزینه، (قیمت، پردازند ها میآن که آنچه با مقایسه در )سود ارزش، کیفیت،
). 2007 کلگیت، و اسمیت(شود می محصول سمت به هیجانی ارتباط یا نگرش نوع یک به منجر

که  پیونددمی وقوع به ییهامحیط در، ارزش از کنندگان مصرف ادراکات بازاریابی، حوزه در
-و می داشته انتخاب حق کنندگان مصرف شرایط این در .شوندمی عرضه رقابتی محصوالت

محققان  .ببرند لذت هاآن مصرف از و انتخاب مقایسه، را شده خریداري خدمات ارزش توانند
و لذت،  ارزش خوشایندي -1مختلفی انواع ارزش درك شده را به شرح ذیل معرفی کرده اند: 

 -4، )2009، 2(تینان و همکارانسودمند گرایی  ارزش -3، )2007، 1(اسمیتارزش برتري  -2
 ارزش اقتصادي-6، )2012(چو و همکاران، ارزش تجربی  -5)، 2009، 3بیک( ارزش زیبایی

 در این پژوهش ارزش خوشایندي و لذت و ارزش سودمندگرایی مورد بررسی قرار گرفته است:
محصوالت یک برند با طراحی و کاربرد ارزش خوشایندي و لذت عبارت است از اینکه 

تواند از محصوالت کننده می جذاب بوده و مصرف ،کننده منحصري که دارند براي مصرف
و  یک برند باعث تهییج یا خدمات سفارشی یک برند استفاده نماید. جذاب بودن محصوالت

 ). 2007(اسمیت،  شودکننده بوده و باعث افزایش روابط برند می خوشایندي مصرف
د و ساخت محصوالت مفیشهرت برند در طراحی ارزش سودمندگرایی نیز عبارت است از اینکه 

اشی از گردد که نبرند بر می سودمنديکنندگان بر ارزش  و کاربردي، براساس نیازهاي مصرف
باشد تا در ارائه محصوالت توسعه و نوآوري شرکت مذکور می، هاي واحدهاي پژوهشفعالیت

 .)2009(تینان و همکاران،  باشدمتمایز پیشگام 

1. Smit 
2. Tynan et al 
3. Bick et al 
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 نیات رفتاري
 فیزیکی، يهااند: فعالیت تعریف نموده صورت بدین را خریدار رفتار سولومون ویلکی و

 در کاال و خدمات انداختن دور و استفاده خرید، انتخاب، افراد هنگام که ذهنی و احساسی،

 تعریفی در ). اما2018دهند (ابولقاسمی، می انجام خود يهاخواسته و نیازها ارضاي  جهت

 پیوسته اي که مصرف هم به اعمال و اقدامات از اي به مجموعه دارد خریدار اشاره رفتار دیگر

(اعلم  کند مصرف را آن و بخرد را آن انتخاب کند، را خدماتی کاال یا تا می دهد انجام کننده
 ).2019سعد، 

می را آن زمانی که تا دهدمی را تشخیص خدمات یا کاال داشتن به نیاز شخص  که زمانی از
 تصمیم گیري را فرایند آن که شودمی طی پیوسته عملیات از فرآیندي کندمی و مصرف خرد

 ).2001، 1گویند (بالکوئل و همکارانمی خرید

 تجاري نام به نسبت مشتریان روي نگرش بر گیرندمی شکل تبلیغات به نسبت که ییهانگرش

 نگرش ایجاد تبلیغات، نهایی هدف تاثیرگذار است. اگر مشتریان، هدف خرید ،همچنین و

 مثبت احساسی یک پاسخ یا خرید احتمال افزایش باشد، نام تجاري و به تبلیغات نسبت مثبت

 استیمن، و باشد ( اکر تبلیغات بخشی اثر ارزیابی شاخص عنوان بهترین به تواندمی تبلیغ، یک به

ي اخیر نیز این موضوع از منظر پژوهشگران به هاو البته در سال). 1992استیمن،  و براون ؛1990
دور نمانده است و نتایج حاصل از تحقیقات جدید نیز این موضوع را اذعان داشته اند ( کوروي 

 دهدمی  نشان بسیاري يهاپژوهش).  2018، ایتکن و همکاران، 2016، اسکات، 2017و بونرا، 

 و تجاري شناخت نام با و مستقیمی مثبت رابطه تبلیغ، یک به احساسی مثبت پاسخ یک که
 آن ).1992استیمن،  و دارد (براون مشتریان اهداف خرید و تجاري نام به نسبت مثبت نگرش

 نام آن احتماال پسندند،می را تبلیغ یک هنگامی مشتریان که است این رسد می نظر به چه

 آماده تر نام تجاري آن براي خرید مشتري و داشت خواهند دوست هم را شده تجاري تبلیغ

 ).2008رایت، و (مپل شد خواهد
 

1. Blacwel et al 
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 و مدل مفهومی هاتوسعه فرضیه
 پردازیم.می در این بخش به بیان نظریات مختلفی که راجع به متغیرهاي پژوهش مطرح هستند

گیرد. همچنین الزم به ذکر است که می و با توجه به نظریات مختلف مدل مفهومی تحقیق شکل 
) با کمی تغییرات اقتباس شده است. الزم به توضیح 2011سین هیون و همکاران (این مدل از مدل 

ي زیادي وجود دارد اما از منظر محققان این مدل با شرایط هااست که در این خصوص مدل
 توانست نتایج کاربردي تري را بدست دهد. می فعلی و پاندمی کرونا

 اخبار مرتبط •
که تبلیغات، ارائه دهنده اطالعاتی مرتبط به محصول هستند. اخبار مرتبط نشان دهنده آن هستند 

نقش اساسی تبلیغات، تحویل اطالعات است که مشتریان از طریق آن بتواند اطالعاتی را درباره 
محصول یا سرویس مورد نظر دریافت کنند تا بتواند در مورد استفاده کردن یا نکردن از آن 

العات مقدماتی بر نیات رفتاري و انتخاب محصول محصول یا خدمت تصمیم بگیرند. این اط
). به همین دلیل چگونگی استفاده از 2006، 1گذارد (اندرسون و رنولتمی توسط مشتریان تأثیر

محتوایی که بتواند در تبلیغات منجر به ترغیب شود یکی از مهم ترین مسائلی بوده است که در 
اشد انجام این کار نیز براي آنکه تبلیغات مؤثر بي قبلی بر آن تأکید شده است و براي هاپژوهش

ط اطالعات محصولی که توس ،باید محتواي تبلیغات با مواردي چون: مزایاي محصول یا سرویس
مشتریان فعلی شناخته نشده است، تأثیر محصول بر زندگی روزانه مشتریان و محصوالت منحصر 

 ).2011و همکاران ، بفرد و تک، به خوبی هیجانی و غنی شوند (سین هیون 
 تقویت مارك تجاري  •

تقویت مارك تجاري به تقویت گرایش و میل مثبت مشتریان به یک مارك تجاري اشاره دارد 
د ي قبلی نیز به خوبی تاکیها). نقش تقویت مارك تجاري، به وسیله پژوهش1979(اسچلینگر، 

سبب افزایش فروش و وفادار شدن مشتریان موجود به آن  هاشده است و در بسیاري از نمونه
). رابطه تئوري بین تقویت برند و پاسخ هیجانی 1967، 2مارك تجاري خاص شده است (جویس

)، رابطه 1993( 3ي عملی تست شده است. براي مثال استوت و روستهاقبالً با استفاده از آزمون

1 . Anderson and Renault 
2  . Joyce 
3 . Stout and Rust 
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شده توسط  ي ارائههارا بررسی کرده اند. آنها پاسخي هیجانی مشتریان هابین تقویت برند و پاسخ

مشتري را با هفت نوع تبلیغات بررسی کرده اند و رابطه شگرفی بین بعد تقویت برند و  208
در رابطه با تقویت برند و  2ي هیجانی مشتریان را یافتند. بر همین اساس فرضیه ي هاپاسخ
 ي هیجانی مشتریان ارائه شده است.هاپاسخ
 بودن محرك •

محرك بودن در تبلیغات نشان دهنده آن است که تبلیغات براي دیدن، رضایت بخش، تفریحی 
ي تلویزیونی بعد محرك بودن در ها). امروزه در تجارت1979و جذاب باشد (اسچلینگر، 

). نقش مهم 2006، 1(گوالس و وینبرگر گیردمی تبلیغات، نسبت به گذشته بیشتر مورد تأکید قرار
اي قبلی هي هیجانی مثبت است. پژوهشهارك بودن در تبلیغات، توانایی ایجاد پاسخدیگر مح

 ي هیجانی مثبت در واکنش به محرك گنجانده شده در تبلیغات، رخهااظهار داشته اند که پاسخ
). با توجه به اینکه محرك گنجانده شده در تبلیغات، حس خوبی را در 2006، دهد (چانگمی

کند (گوالس و می ي هیجانی مثبت را تحریکهاآورد، از این رو، پاسخمی مشتري بوجود
). این نظریه توسط چند پژوهش به صورت عملی امتحان شده است (چانگ، 2006وینبرگر، 

 ). 2011و سین هیون و همکاران،  2006
 همدلی •

د در حهمدلی در تبلیغات نشان دهنده حالت توسعه یافته اي است که در آن بینندگان تا چه 
کنند و آنها را رویدادها، احساسات و رفتارهایی که در تبلیغات نشان داده شده اند، شرکت می

در ارتباط  4). لذا بر اساس این توضیحات، فرضیه 2011کنند. (سین هیون و همکاران، درك می
 ي هیجانی مشتریان مطرح شده است.هابا رابطه بین همدلی در تبلیغات و پاسخ

 آشنایی •
تکراري را در  ي تبلیغاتهامعموالً براي افزایش آشنایی مشتریان با تبلیغات، یک شرکت، راهبرد

دهند. در نتیجه مشتریان به مدت چندین ماه، یا چندین سال در معرض تبلیغات می دستور کار قرار
و ). زاجونیک 2004، 2کنند (تلیسمی گیرند و با آن تبلیغات آشنایی پیدامی مشابهی قرار

ي هیجانی هامشتري، اثرات تبلیغات تکراري و پاسخ 96) در بررسی خود با 1974همکاران (

1 . Gulas and Weinberger 
2  . Tellis 
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مشتریان را امتحان نموده اند. به صورت مشابه در پژوهش عملی دیگر که توسط ماسینیس و 

ي هاي هیجانی مثبتی را به آهنگها) انجام شد، مشخص شد که مشتریان پاسخ1991( 1پارك
شدند، نشان دادند. ارتباط شاخصی بین سطح آشنایی می لیغات استفادهآشنایی که در تب

یی بررسی هاي استفاده شده در تبلیغات و همانندي آنها یافته شد. با توجه به چنین یافتههاآهنگ
رانی ي هیجانی مشتریان جزء نقاط بحهاچگونگی آشنایی با تبلیغات و اثر گذاري آن بر پاسخ

 شکل گرفته است. 5ضیه است و بر این اساس فر

 سردرگمی (گیج شدن) •
کنند که تبلیغات براي پیروي و دنبال می سردرگمی اشاره به درجه ایی دارد که بینندگان حس

). تبلیغات ابزاري ارتباطی است و تبلیغ کنندگان نیز به 1976کردن سخت هستند (اسچلینگر، 
). بنابراین روشنی و واضح 2001، 2لچ و بلچي خود از طریق تبلیغات هستند (بهادنبال دریافت پیام

 بودن ارتباطات (به صورتی که تبلیغات، ارتباطی مؤثر با بیننده برقرار کند)، معیاري مهم به شمار
رود. در حالتی مشابه، این مقوله به صورت گسترده اي در ادبیات رفتاري مشتریان پذیرفته شده می

؛ 1992، 3شود (هورویتس و ریدبوردمی ري منفیي رفتاهااست که گیج شدن منجر به پاسخ
 شکل گرفته است. 6). بر همین اساس فرضیه 2011؛ سین هیون و همکاران، 2003، 4السورث
 ي هیجانی مرتبط با تبلیغات هاپاسخ •
شود که به می ي هیجانی اطالقهاي هیجانی به مصرف به عنوان مجموعه ایی از پاسخهاپاسخ

مصرف محصول یا کسب تجربه، به دست آمده اند. (وست بورك و صورت ویژه اي در طول 
انی هاي هیجي تبلیغاتی بر این استوار بوده اند که پاسخها). روند اصلی پژوهش1991، 5الیور

، 7؛ زلنبرگ و پیترس2003، 6کند (دربایکس و وانهوممی مرتبط با تبلیغات رفتار مشتري را اصالح
ي هیجانی مرتبط با هااین قضیه هم راي بوده اند که پاسخ ). اگر چه پژوهش قبلی، در2004

یی که در آنها هاتبلیغات، تأثیري قابل توجه بر نیات رفتاري مشتریان دارد، اما آنها در تشریح راه

1 . Macinnis and Park  
2 . Belch and Belch 
3. Horowitz and Reidbord  
4 . Ellsworth 
5 Westbrook and Oliver  
6 . Derbaix and Vanhamme 
7  . Zeelenberg and Pieters 
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گذارند به خوبی می ي هیجانی را تحریک کنند و بر نیات رفتاري تأثیرهاتوانند پاسخمی تبلیغات

نشان داده است  هابررسی). همچنین 2007، 2؛ الدهاري2005، 1و همکارانعمل نکرده اند (بیگن 
، سین 1999، 3گذارند (باگوزي و همکارانمی ي هیجانی بر ارزش درك شده تأثیرهاکه پاسخ

الزم به ذکر است که محقق در این پژوهش فقط به بررسی یک بعد ). 2011هیون و همکاران، 
 شکل گرفته اند. 8و 7هد پرداخت. بر همین اساس فرضیات هاي هیجانی خوا(رضایت) از پاسخ

 ارزش درك شده •
بر اساس مرور مفهومی ادبیات مرتبط، ارزش به صورت گسترده اي در ارتباط مستقیم با نیات 

دهند که ارزش، همراه با می نشان هارفتاري مشتریان نشان داده شده است. عالوه بر این پژوهش
بخشد (گاالرزا و می به صورت مستقیم نیات رفتاري مشتري را بهبودرضایت و کیفیت مشتریان، 

ي اکیدي وجود دارد که تاثیرات مثبت و مستقیم ارزش را بر روي نیات ها). توصیه2006، 4سوآرا
دهند، این قضیه حتی در هنگامی که کیفیت و رضایت مشتریان در یک مدل می رفتاري، نشان

). با در نظر گرفتن 2011شود (سین هیون و همکاران، می دهساختاري ترکیب شده باشد نیز دی
تأثیر مستقیم ارزش (ارزش لذت و خوشی و ارزش سودمندگرایی) یا از طریق رضایت مشتریان 

 شکل گرفته اند. 10و  9ي هایا ترکیبی از هر دوي آنها بر نیات رفتاري فرضیه

1 . Bigné et al 
2 . Ladhari  
3 . Bagozzi et al 
4 . Gallarza and Saura 
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 ي پیشینهامدل مفهومی احصا شده از مطالعه پژوهش -1شکل
 
 
 

 فرضیات پژوهش:
  هاي اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از : فرضیه

 گذارد.می مثبت و معناداري ارزیابی تبلیغات بر پاسخ هیجانی مشتریان تأثیر .1
 .گذاردمی اخبار مرتبط در تبلیغات بر پاسخ هیجانی مشتریان تأثیر مثبت و معناداري -1-1
 .گذاردمی تأثیر مثبت و معناداريتقویت برند در تبلیغات بر پاسخ  هیجانی مشتریان  -1-2
 .گذاردمی اريمعنادتأثیر مثبت و محرك بودن در تبلیغات، بر پاسخ هیجانی مشتریان  -1-3
 .گذاردمی تأثیر مثبت و معناداريهمدلی در تبلیغات بر پاسخ هیجانی مشتریان  -1-4
 .گذاردمی تأثیر مثبت و معناداريآشنایی با تبلیغات بر پاسخ هیجانی مشتریان  -1-5
 .گذاردیم تأثیر منفی و معناداريسردرگمی در تبلیغات  بر پاسخ هیجانی مشتریان  -1-6
 

 گذارد.می پاسخ هیجانی مشتریان بر ارزش درك شده تأثیر مثبت و معناداري .2

 ارزیابی تبلیغات

 اخبار

 تقویت

 محرك

 همدلی

 آشنایی

 

ي هاپاسخ

 هیجانی

هاي ادراك ارزش

 شده

ارزش خوشی و 

 لذت

ارزش 

 سودمندگرایی

نیات 
 رفتاري
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 .گذارد می يمثبت و معنادار ریتأث انیمشتر ییبر ارزش سودمندگرا انیمشتر یجانیپاسخ ه -2-1
 گذارد.می يمثبت و معنادار ریتأث انیو لذت مشتر یبر ارزش خوش انیمشتر یجانیپاسخ ه -2-2

 گذارد.یم بر نیات رفتاري مشتریان تأثیر مثبت و معناداريي درك شده هاارزش .3
 .گذاردمی يمثبت و معنادار ریتأث انیبر نیات رفتاري مشتر ییارزش سودمندگرا -3-1
 گذارد.یم يمثبت و معنادار ریتأث انیو لذت بر نیات رفتاري مشتر یارزش خوش -3-2

 

 شناسیروش
حل  يتوان برامی آن يهاافتهی جیاز نتا رایاست ز يپژوهش حاضر از منظر هدف، کاربرد

وع از ن یشیمایپ یفیتوص یو روش، پژوهش تیاستفاده کرد و از منظر ماه هامشکالت سازمان
ز را ا ازیکند تا با استفاده از پرسشنامه، اطالعات مورد نیتالش م رایرود زمی به شمار یهمبستگ
. دیآمی به حساب یپژوهش، کم يهابه دست آورد. از منظر نوع داده ينمونه آمار وجودوضع م

باشند. آمار دقیقی از تعداد می ي شهرتهرانهای بالقوه و بالفعل رستورانمورد بررس يجامعه آمار
ي شهر تهران در دسترس نمی باشد. اما بر اساس بررسی مجموعه کتاب اول منتشر شده هارستوران
رستوران در شهر تهران وجود دارد. به دلیل جدید  3540توان گفت حداقل می ،1398در سال 

و عدم اطمینان کافی از دسترسی به جامعه آماري، تفکیکی میان انواع  19-بودن ویروس کوید
انجام نشد. با توجه به نامعین بودن جامعه آماري و عدم دسترسی به آحاد جامعه، به  هارستوران

درصد، مطابق جدول مورگان، نمونه گیري انجام شد. از آنجاییکه واحد  5ناچار با ضریب خطاي 
باشد و سطح تحلیل فرد است، لذا نمونه گیري در می تحلیل در این پژوهش، سازمان (رستوران)

رستوران به صورت در  246دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست مطابق فرمول کوکران تعداد 
در کل  هاحله سعی شد که پراکندگی جغرافیایی این رستوراندسترس انتخاب شدند. در این مر

در زمان  هابر رستوران 19-ي کویدهاشهر تهران رعایت شود. اما از انجا که اعمال محدودیت
ي هاانجام این پژوهش بسیار شدید بود و دسترسی به مشتریان تمام آنها تقریبا عملی نبود. لذا داده

رستوران بدست آمده است. در مرحله دوم نمونه گیري به دلیل  49ه این پژوهش صرفا از مراجعه ب
لیون طبق ادله قابل مشاهده بیش از یک می هااینکه سطح تحلیل فرد است، و مشتریان این رستوران

به دلیل احتمال مشکالتی رستوران انتخاب شدند.  49نفر به عنوان نمونه از  384نفر هستند، لذا تعداد 
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 400 ، حجم نمونههاي تکمیلی و یا عدم عودت برخی از آنهابرخی پرسشنامه چون مخدوش بودن

 یقدق تعداد اینکه به توجه با پرسشنامه برگشت داده شد. 390نفر در نظرگرفته شد که در پایان 
 احتمالی غیر گیري نمونه از روش نبود اختیار در کنندمی استفاده هارستوران این از که مشتریانی

  شد. استفاده دسترس در
 منظور این براي و است شده استفاده میدانی روش از هاداده آوري جمع جهت پژوهش این در

 لیکرت اي زینهگ پنج طیف براساس پرسشنامه سؤاالت. است شده گرفته کار به پرسشنامه ابزار
 طراحی جهت. شدند طراحی) مخالف کامالً و مخالف نظري ندارم، موافق، موافق، کامالً(

 استخراج حوزه ینا در گرفته صورت تحقیقات از طیفی مبناي بر پرسشنامه محتواي نیز، پرسشنامه
روایی محتوا و روایی سازه  از روایی تعیین و پرسشنامه درونی ساختار تحلیل جهت .گردید

ب پرسشنامه به تعدادي از صاحبراي سنجش روایی محتوا، استفاده شده است بدین صورت که 
ها و ارزیابی فرضیهها در مورد پرسشاتید مدیریت و علوم رفتاري داده شده و از آننظران و اس

، همچنین براي سنجش روایی سازه ها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند
مقادیر  ي پرسشنامه استفاده شده است که با توجه بههاروش تحلیل عاملی تاییدي براي تایید گویه

تمامی سواالت  96/1باشد و نیز ضرایب معناداري باالي می /3عاملی(ضریب بتا) که باالتر ازبار 
 شده ستفادها کرونباخ آلفاي ضریب از نیز پایایی سنجش براياز روایی خوبی برخوردار هستند. 

 کرونباخ آلفاي ضرایب). 1978 نونالی،( شود واقع قبول مورد تا باشد 7/0 از بزرگتر باید که است
براي متغیر محرك  862/0، براي متغیر تقویت مارك تجاري: 77/0متغیر اخبار مرتبط:  براي

، ارزش 912/0، رضایت: 721/0، سردرگمی: 713/0، آشنایی: 831/0، همدلی:927/0بودن:
و براي تمام  است 831/0، نیات رفتاري، 822/0، ارزش لذت و خوشی: 792/0سودمندگرایی: 

که نشان دهنده ي پایایی  هستند 7/0 از بیشتر همگی باشد کهمی 984/0ال) سؤ 43سؤاالت (
  باشد.می مناسب سؤاالت پژوهش

 
 

 ي پژوهشهاو یافته هاتحلیل داده
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نتایج بدین  است. این شده نمونه آماري استفاده يهاویژگی بررسی منظور به توصیفی آمار از ابتدا

مرد بودند که دهندگان  بیشتر پاسخنفر پاسخ دهنده به سؤاالت پژوهش،  390از بین  شرح است،
نفر نیز مجرد 108نفر متأهل و 282درصد حجم نمونه را تشکیل داده بودند. 33/53نفر  208با 

افراد پاسخ دهنده  نفر 390از بین را در پنج بازه تقسیم بندي کرده ایم.  هابودند. سن آزمودنی
درصد حجم  49/9نفر  37سال است که با  55ی باالي سن ي بازهبا مربوط به افراد  یفراوانکمترین 

 سال است که 35تا 25 یسني مربوط به بازه یاند. بیشترین فراواننمونه را به خود اختصاص داده
داده بودند. در مورد مدرك تحصیلی نیز بیشترین درصد حجم نمونه را تشکیل  46/28نفر  111 با

درصد حجم نمونه و کمترین  34فراوانی مربوط به افراد داراي مدرك تحصیلی کارشناسی با 
سپس  درصد حجم نمونه بود. 15فراوانی مربوط به افراد با مدرك تحصیلی دیپلم و پایین تر با 

 رايبي اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. هابراي بررسی آمار استنباطی پژوهش از نرم افزار
 -از طریق آزمون آماري گولموگروف هابعد از بررسی توزیع نرمال بودن داده مدل، آزمون

 مفهومی که همه متغیرهاي پژوهش از وضعیت نرمالی برخوردار بودند. الگوي، 1اسمیرنوف
ظور از براي این من. گرفت قرار بررسی مورد ساختاري معادالت مدل یابی طریق از شده پیشنهاد

 مناسب زا باید ساختاري روابط تأیید از قبل ،هامدل بررسی دراستفاده شده است.  2نرم افزار لیزرل
وهش پژ مدل برازش تعیین براي. نمود حاصل اطمینان گیري اندازه مدل مطلوب برازش و بودن

. اند شده داده نشان 1جدول  در که است شده گرفته نظر در مختلفی "برازندگی يهاشاخص "
 1 جدول در که همانطور. دهدمی نشان را هاشاخص از هریک مجاز حدود همچنین 1 جدول

 که گرفت نتیجه توانمی و دارند قرار خود مجاز حدود در هاشاخص تمامی کنید،می مالحظه
  .است برخوردار مناسبی برازش از مدل

  

1. Kolmogorov- Smirnov 
2. Lisrel 
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 ي برازش مدلها: شاخص1جدول 

𝛘𝛘𝟐𝟐 شاخص برازندگی

𝐝𝐝𝐝𝐝
 

RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.1> 5> مقادیر قابل قبول
 0.96 0.94 0.96 0.94 0.96 0.072 2.684 مقادیر محاسبه شده

 
 شده است.  ارائه 3و  2شکل شماره در جهت بررسی رابطه بین متغیرها  ییمدل نها

 
 متغیرهاي تحقیقن یارتباط ب یینتایج تائید مدل نهاضرایب بتا : 2شکل
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 تحقیقمتغیرهاي   نیارتباط ب یینتایج تائید مدل نها t-value: آماره 3 شکل

 
 بحث و نتیجه گیري

 ياریکاهش فروش بسسال قبل، منجر به انیپا يکرونا در روزها روسیو وعیش يشوك اقتصاد
کرد اثرات  یسع یتیحما دولت با وعده بسته انیم نیمرتبط شد. در ا يوکارهااز مشاغل و کسب

ت اما در خصوص کسب و کارها دول کند. لیخانوارها موقتا تعد يمساله را برا نیا ياقتصاد یمنف
و  کندیکرونا را تجربه م روسیو تبعات و میفشار دوگانه تحر رانیاقتصاد ابرانامه اي ارائه نداد. 

خاذ کرده ات نهیبه یتیحما يهااستیس دیمنابع، دولت با تیبا توجه به محدو هااقتصاددان دهیبه عق
اند که  دهیرس نیقیتمام کشورها به  باًیتقر کور اجتناب کند. یتیحما يهااستیس يو از اجرا

 دایپ شیافزا زین یخواهند داشت و طبعاً تالطم اقتصاد جهان يدر حوزه اقتصاد یدوران پرتالطم
  کند.می

می امان نمانده است ودر  19-ي ناشی از کویدهاي اقتصادي از زیانهاهر چند که تمام بخش
خواهد بود ن کساننیز یمختلف  يکرونا بر اقتصادها روسیو وعیش ياثرگذار زانیمتوان گفت 

ابل ق ریتأث ياز گردشگر یبر درآمد ناش یمتک يتواند بر اقتصادهامی روسیو نیا وعیش اما
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نقل،  حمل وي مختلف صنعت گردشگري، از جمله هادر ایران نیز بخش داشته باشد. يمالحظه ا

ان و ستوربه شدت آسیب دید. ر هاي تفریحی و بازدیدي و همچنین رستورانهااسکان، مکان
 یلیطدوران را در تع نیبه سه ماه در رسته مشاغل پرخطر قرار گرفته بودند و ا کینزد هاتاالر هتل

 ود.ن آنها بسته بصرفا قسمت رستورا ،نبودندکامال بسته  هاهتل امیا نیدر احتی  .بردندیبه سر م

کرد، مراکز عرضه  میتنظ 99ماه  نیگام دوم مقابله با کرونا که فرورد يوزارت بهداشت در راهنما
پخش کننده  يهااز مکان یکیرا که  ییرایپذ يو تاالرها هااز جمله رستوران ییکننده مواد غذا

 ضمن اینکه با صحبت با برخی از .بودکرده  يفاصله گذار تیدانسته، ملزم به رعا یآلودگ
 در تهران مشخص شد که عمق فاجعه در این خصوص به چه میزان است.  هاصاحبان رستوران

ي قبل به آن اشاره شد، پژوهشگران به دنبال بررسی تاثیر تبلیغات بر هالذا همانطور که در قسمت
یري اثبات این معنا که اگر چنین تاثدر دوران پساکرونا بودند. به  هانیات رفتاري مشتریان رستوران

-ي تبلیغات، از میزان اثرات سوء کویدهاو استراتژي هاتوانند با اتکا به روشها میشود، رستوران
جلوگیري نمایند و کمتر متضرر شوند. در قسمت بعد به طور خالصه، نتایج حاصل از آزمون  19

 شود. می ي تحقیق ارائههافرضیه
 هیجانی اسخپ بر تبلیغات در مرتبط اخبار ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بدست آمده است  31/4نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  42/0 مشتریان در دوران پسا کرونا
دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان بزرگتر بوده و نشان می 96/1که از 

یثر ما بر پاسخ هیجانی مشتریان)به طور مثبت اخبار مرتبط در تبلیغات توان ادعا کرد می 95%
ی ي محققان مختلفهانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش شود.می . در نتیجه این فرضیه تأییدگذارد
همخوانی و مطابقت  )2011) و سین هیون و همکاران (2008( 2لس ودیگرانها)،2010(1کنسولی چون:

ي هیجانی مشتریان در دروران هاتواند پاسخمی دهد که استفاده از تبلیغاتمی دارد. این امر نشان
پسا کرونا را با تدوین محتواي مناسب و استفاده از رسانه متناسب با پیام و محتوا، به شدت تاثیر 

 قرار داد. 
انی تقویت برند در تبلیغات بر پاسخ هیج یرضریب بتا تاث )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بزرگتر  96/1بدست آمده است که از  79/7نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  65/0مشتریان 

1 . Consoli 
2 . Hals & et al. 
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تقویت برند در  %95دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان بوده و نشان می

نتایج این فرضیه با نتایج  .گذاردیاثر م (رضایت)بر پاسخ هیجانی مشتریان به طور مثبت تبلیغات 
) و سین هیون و همکاران 2008لس ودیگران (ها)،2010کنسولی ( ي محققان مختلفی چون:هاپژوهش

 همخوانی و مطابقت دارد. )2011(
محرك بودن در تبلیغات، بر پاسخ  ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بدست آمده است  08/6نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  58/0(رضایت) هیجانی مشتریان 
دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان بزرگتر بوده و نشان می 96/1که از 

 .گذاردیر ماث (رضایت)، بر پاسخ هیجانی مشتریان به طور مثبت محرك بودن در تبلیغات 95%
لس ودیگران ها)،2010کنسولی ( ي محققان مختلفی چون:هانتایج پژوهشنتایج این فرضیه با 

 همخوانی و مطابقت دارد. )2011) و سین هیون و همکاران (2008(
همدلی در تبلیغات بر پاسخ هیجانی  ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بدست آمده است که از  02/1نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  12/0 (رضایت) مشتریان 
دهد همبستگی مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین در سطح کوچکتر بوده و نشان می 96/1

 پاسخ هیجانی مشتریانبه طور مثبت بر همدلی در تبلیغات نمی توان ادعا کرد  %95اطمینان 
نسولی ک مختلفی چون:ي محققان هانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .گذاردیاثر م(رضایت) 

 همخوانی و مطابقت ندارد. )2011) و سین هیون و همکاران (2008لس ودیگران (ها)،2010(
 یجانیه پاسخ بر تبلیغات با آشنایی ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

 96/1بدست آمده است که از  82/0نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  12/0) رضایت( مشتریان
دهد همبستگی مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین در سطح اطمینان کوچکتر بوده و نشان می

)  اثر رضایت( مشتریان هیجانی پاسخ بربه طور مثبت  تبلیغات با نمی توان ادعا کرد آشنایی 95%
لس ها)،2010کنسولی ( محققان مختلفی چون:ي هانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .گذاردیم

 همخوانی و مطابقت ندارد. )2011) و سین هیون و همکاران (2008ودیگران (
 هیجانی پاسخ بر تبلیغات در سردرگمی ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بدست آمده است که از  -40/10نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  -81/0) رضایت( مشتریان
دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین در سطح کوچکتر بوده و نشان می - 96/1
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 تریانمش هیجانی پاسخ بر منفیطور به  تبلیغات در توان ادعا کرد سردرگمیمی %95اطمینان 

نسولی ک قان مختلفی چون:ي محقهانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .گذاردی) اثر مرضایت(

 همخوانی و مطابقت دارد. )2011) و سین هیون و همکاران (2008لس و همکاران (ها)،2010(
گذارد. در این پژوهش این می پاسخ هیجانی مشتریان بر ارزش حاي خرید تاثیراز سوي دیگر، 

ارزش خرید موضوع نیز در دوران پساکرونا به چالش کشیده شد. به این معنا که در مورد 
شود.  نتایج بررسی که متعاقبا می سودمنگرایی و لذت جویانه، آیا تاثیر قابل مالحظه اي مشاهده

دهد که تاثیر ارزش سودمندگرایی بیشتر است. به این می گردد نشانمی خالصه اي از آنها دذکر
ت تر است تا لذ، تمایل افراد به خرید بر اساس سودمندي بیش19-معنا که در دوران بحران کوید

باشد تا تفریح و می جویی. لذا مراجعه آنها به رستورانها بیشتر تحت تاثیر نیاز به غذاي سالم
را براي برو رفت از این چالش  هاتواند رستورانمی سرگرمی در کنار صرف غذا. لذا این امر

بودن و  یبهداشت بر دیضمن تاک کمک نماید. به طوري که برخی از آنها به ارائه غذاي بیرون بر
 روي آوردند.  سالم يدر ارائه غذا هاخانواده ياریبه  ،یبهداشت يهاپروتکل یتمام تیرعا

پاسخ هیجانی مشتریان (رضایت) بر  ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص
بدست آمده  39/10نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  83/0 ارزش سودمندگرایی مشتریان

دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین در بزرگتر بوده و نشان می 96/1است که از 
 زشار بر) به طور مثبت رضایت( مشتریان هیجانی توان ادعا کرد پاسخمی %95سطح اطمینان 
 محققان مختلفی يهانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .گذاردیاثر م مشتریان سودمند گرایی

همخوانی و مطابقت  )2011) و سین هیون و همکاران (2008لس و همکاران (ها)،2010کنسولی ( چون:
 دارد.

 بر )رضایت( مشتریان هیجانی پاسخ ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص
بدست آمده است  22/8نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  64/0 مشتریان لذت و خوشی ارزش
دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان بزرگتر بوده و نشان می 96/1که از 

یثر ما مشتریان لذت و خوشی ارزش بر) به طور مثبت رضایت( مشتریان هیجانی پاسخ 95%
لس و ها)،2010لی (کنسو ي محققان مختلفی چون:هانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .گذارد

 همخوانی و مطابقت دارد. )2011) و سین هیون و همکاران (2008همکاران (
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نیات  بر مشتریان سودمندگرایی ارزش ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بزرگتر  96/1بدست آمده است که از  21/8نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  63/0 رفتاري
توان می %95دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین در سطح اطمینان بوده و نشان می

نتایج این  .گذاردیاثر م نیات رفتاري بربه طور مثبت  مشتریان سودمندگرایی ادعا کرد ارزش
) و سین 2008لس و همکاران (ها)،2010کنسولی ( چون:ي محققان مختلفی هافرضیه با نتایج پژوهش

 همخوانی و مطابقت دارد. )2011هیون و همکاران (
یات ن بر مشتریان لذت و خوشی ارزش ضریب بتا تاثیر )3و  2(شکلپژوهش  لیبر طبق مدل اص

بزرگتر  96/1بدست آمده است که از  53/8نیز  tبدست آمده است. مقدار آماره  72/0 رفتاري
 خوشی ارزش %95دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان بوده و نشان می

ي هانتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .گذاردیاثر م نیات رفتاري بربه طور مثبت  مشتریان لذت و
 )2011) و سین هیون و همکاران (2008و همکاران (لس ها)،2010کنسولی ( محققان مختلفی چون:

 همخوانی و مطابقت دارد.
با مطالعه و جمع بندي نتایج این پژوهش که به صورت محدود در سطح کالن شهر تهران انجام 
شد، دستاوردهاي قابل مالحظه اي در حوزه بازاریابی در دوران پسا کرونا بدست آمد. همانطور 

ا کرون روسیو وعیش يبودند که از ابتدا یاز جمله اماکن عموم هارستورانکه پیشتر نیز اشاره شد 
به اذعان  .افتیآنها به شدت کاهش  ياگر باز بودند مشتر ایکنند  لیمجبور شدند تعط ایدر کشور 

رستوران  250، در این دوران حدود تهران يهاسیصنف دارندگان رستوران و سلف سرو هیاتحاد
کنندگان به رستوران درصد مراجعه 20دوران در حدود  نیبعد از ادر شهر تهران تعطیل شد. 

کرونا و هراس مردم از حضور در اماکن  روسیو وعیش توانیآن را م لیکه عمده دل افتی کاهش
ن آ جهیو در نت ییگران شدن اقالم غذا نیها دانست. همچنرستوران ياستفاده از غذا ای یعموم
کرونا  گریاز تبعات د یکی کاهش تقاضا بود. لیدال گریجمله د زها ارستوران يتر شدن غذاگران

از  کهنیا لیدارها در تهران به دلاز رستوران ياریبود که بس نیها اکسب و کار رستوران يرو
 لینداشتند مجبور شدند رستوران خود را تعط يمشتر چیمتضرر شدند و عمال ه يلحاظ اقتصاد

 ایشدند  لیتعط ایتهران  يهادرصد از رستوران 25دوره  نیدهند. در هم رییشغلشان را تغ ایکنند 
دهند و ب يکمتر اتیمانند مشاور امالك را انتخاب کردند تا هم مال یشغل دادند و مشاغل رییتغ
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تمام این ادله نشان دهنده این است که این صنف نیازمند سرمایه  داشته باشند. يشتریهم سود ب

ي اگذاري فکري و مطالعاتی است تا بتواند دوباره از رونق گذشته بهره مند گردد و بخشی از نیازه
سرگرمی در میان آحاد جامعه را به نخوي پوشش دهد. از آنجاییکه به دلیل محدودیت بیشمار 

ذا ي کشور مقدور نبود، لهادر این دوره، امکان تحقیق کامل تري به ویژه در سطح تمامی استان
 ي خود قرار دهند تا همهاگردد که این امر مهم را در سرفصل پژوهشمی به پژوهشگران پیشنهاد

 کمکی به این اصناف آسیب دیده گردد و هم رضایتمندي کلی جامعه به نوعی تامین گردد. 
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 یران؛ا يبخش عرضه گردشگر يبحران برا یریتمد يالگو

 1 19 -یدکوو ویروس شیوع: بحران ينمونه مورد
 ***رداود ارژنگ مه **ی،طاهره شاه  *،پورحسنمحمود 

 5/7/1399تاریخ پذیرش:        30/4/1399تاریخ دریافت:
 یدهچک

و  روریستیت یعی،طب يهاچون بحران یمتفاوت يهابحران معرض در دائماً بشر زندگی امروز، یايدن يهایچیدگیبا توجه به پ
 یننو کردیبا خود به همراه دارد. رو یافتد و آثار مخربمی اتفاق قبلی یزيرو بدون برنامه یناگهان طوربه ،است. بحران یماريب

 یتوو تق یمواجهه احتمال يآن، برا يهاآن است که عالوه بر کاهش اثرات و جبران خسارت یریتمواجهه با بحران، مد يبرا
ش را دچار چال یرانو از جمله ا یجامعه جهان راً یاخکه  ییهابحران این از یکیکند. می یزيربرنامه یستمس يو ارتقا یاو اح

 یارساست و ب یگرد يهااز بحران یزکه دارد، متما ییهاویژگی به توجه با بحران یناست. ا 19 -کووید یرگهمه یروس، وکرده
 يگردشگر يهافعالیت توقف موجب کهيطوربه است، قرار داده ریتأثرا تحت  يگردشگر ها صنعتبحران سایراز  یشترب

؛ ده استروبرو ش یاساس هايچالش با کشور گردشگري عرضه بخش گردشگري، هايفعالیت توقف دنبال بهشده است. 
 يآن، الگو هايچالش و بحران این با مقابله براي وکارهاکسب به کمک منظوربه تا بوده استپژوهش بر آن  ینا بنابراین،
 ،تیبه لحاظ ماه ي،بر اساس هدف کاربرد ،پژوهش نیا دهد. ارائه یرانا يصنعت گردشگر دربحران  یریتمد يساختار

 گردشگري ياوکارهکسب صاحبان توسط ،پژوهشی طرح کیفی بخش از شدهاستخراج مدلدارد.  یکم یکرداست و رو تبینی
 ،اساس نای بر. ) مورد سنجش قرار گرفتیکالکترون يگردشگر خدمات، ونقلحمل ی،مسافرت هايآژانس اقامتی،(مراکز 

 100( حداقل نمونه بر اساسقرار گرفت.  يجامعه آمار یاردر اخت هدفمند گیرينمونه روش به و آنالین صورتبه پرسشنامه
 یعامل یلآزمون تحل و Smart-PLS افزارنرم توسط شدهارائه الگويرد  یا دیتائشد و  یلپرسشنامه تکم 108 تعدادنمونه) 

 دیائتبخش عرضه در مواجه با بحران  يبرا شدهارائه يساختار يالگو حاصل، یجمورد سنجش قرار گرفت. طبق نتا یديتائ
و پس  نیاز مراحل قبل و ح یکمواجهه با بحران در هر  منظوربهکشور  يبخش عرضه گردشگر يالگو برا ینا بر اساس. شد

 .شد ییناز بحران اهداف، راهبردها و اقدامات الزم تع
 .گردشگري ي،ساختار الگوي ،19 -یدبحران کوو ي،بحران گردشگر مدیریت، بحران مدیریت: کلیدي واژگان

  

در گذار از بحران  رانیا يبحران صنعت گردشگر تیریمد يها و راهکارها¬چالش"با عنوان  یمقاله برگرفته از طرح پژوهش نیا -1
 انجام شده است. یطباطبائ ¬دانشگاه عالمه يجهانگرد تیریمد یاست که توسط گروه آموزش "19 -دیکوو روسیو

 )نویسنده مسئول(.مازندران ،مازندران دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده گردشگري، مدیریت گروه ،یاراستاد* 
m.hasanpour@umz.ac.ir 

 .تهران ،یطباطبائ عالمه دانشگاه ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ،يگردشگر ،يدکتر يدانشجو **

دانشگاه عالمه  ،يجهانگرد تیریگروه مد ،مدعو استاد(فرانسه ونینیآو دانشگاه ،يجهانگرد تیریمد ،يدکتر يدانشجو ***

 ).تهران ،ئیطباطبا
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 مقدمه
. بردیمسر  به "آشوب  از پر یطمح" یک در جهان که است آن دیمؤ یراخ يهادهه يهاتجربه
 یک یتعدم قطع یو به عبارت یاسیس یعی،طب ی،اجتماع يهابروز انواع تنش محیطی، یندر چن

 ریناپذاباجتن یانتخاب بلکه ضرورت یکنه  "بحران  یریتمد" یطیمح یناصل است. لذا در چن
است.  ياقتصاد يهافعالیت سایر از یزکه دارد، متما ییهایژگیبا توجه به و ي. گردشگراست

بخش  ینا مربوط به يهایتتا فعال شده استموجب  يصنعت گردشگر یو رقابت ياشیشه یتماه
 .یردقرار گ ریتأثتحت  شدتبه یطیو تحوالت مح ییردر برابر تغ

آن  یتراس یافتنو سرعت  یو انسان یعیطب يهابحران افزایش با و یراخ يهاسال در اساس ینبر ا
 بشري، معجوا و فرهنگ اقتصاد، روزافزون یدگیهم تندربا توجه به  ینبه تمام نقاط جهان و همچن

 قوفو بحران مدیریت راهبردهاي و هابرنامه گرفتن پیش در ضرورت به گردشگري مقصدهاي
انده مختلف را به حداقل رس يهااز بحران یناش یاند. همه کشورها تالش دارند تا اثرات منفیافته
را پس از  مرتبط با آن يوکارهاکسبمقصد و  يگردشگر یستمتوان س یابیباز يرا برا ینهو زم

 ها فراهم سازند.فروکش کردن بحران

 اقتصادي توسعه در یتوجهقابل ریتأث اخیر هايماه در 19-کووید ویروس شیوع از ناشی بحران
 هايمحدودیت بزرگ، هايقرنطینه اعمال بحران این با مقابله براي. است داشته جهان سراسر در

 نای. شد باعث تجاري هايهزینه و مصرف در را شدیدي افت اجتماعی يگذارفاصله و سفر
 به توجه با). 2020 ،1رسبی و باکار( است شده جهان سطح در اقتصادي رکود موجب وضعیت
 نشده وروبر گیرهمه بیماري چنین با جهان گذشته، قرن طی در گفت توانمی اطالعات، آخرین

 همه شوند،یم انجام المللیبین سطح در سفرها و گردشگري هايفعالیت کهنیا به توجه با. است
  هايجابجایی و گردشگري هايفعالیت ویروس، این شیوع از جلوگیري براي کشورها

 برخی و بسته کامالً را خود مرزهاي کشورها برخی کهيطوربه. کردند محدود را المللیبین
 در جز دادند هشدار خود شهروندان به کشورها و کردند محدود را مرزي هايدیگرگذرگاه

 ).2020 همکاران، و 2گوناي( نکنند سفر ضروري موارد
 و طوالنی آن، بودن یرگچون همه یمختلف یلبه دال 19 -کووید ویروس یوعاز ش یبحران ناش

1. Bakar   & Rosbi 
2. Gunay et al.  
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 بحران نای یزمانهم از ناشی تجمعی اثرات دلیل به نیز و بحران این از گذار مرحله بودن نامشخص

 ینا در. است یزاند متماتجربه شده تاکنونکه  ییهابحران از ي،و اقتصاد یاجتماع يهابحران با
 يگذارو فاصله ياقتصاد يهافعالیت توقف موجب ویروس ینخصوص وسعت و سرعت انتشار ا

است و  يدر صنعت گردشگر یجابیشرط ا یتعامالت انسان یگرشده است و از طرف د یاجتماع
مقصد  عنوانهب يابه نقطه مبدأ عنوانبه يااز نقطه هاانسانو حرکت  ییسفر بدون جابجا یبه عبارت

 یروسو یناز ا ی، بحران ناش19 -کووید ویروس هايویژگی به توجه با لذا. ستین تصورقابل
 يهایتفعال یرااز س یشترب یاربس يگردشگر بخشو  شده است يمنجر به سکون صنعت گردشگر

 2020 سالهفتم ماه مه  در يگردشگر یسازمان جهان کهيطوربهاست.  دیده یبآس ياقتصاد
(سازمان  یافتدرصد کاهش خواهد  80 یال 60تعداد سفرها  سال این در کهکرده است  ینیبیشپ

 ینادر  یها فرصت شغلیلیونرفتن م ینموجب از ب مسئله ینا ؛ که)2020 گردشگري، جهانی
 .بخش شده است

به  وکارهابکسو ارتباطات  يو مبادالت تجار ياقتصاد توان، ضعف کشور سیاسی یطشرا البته
، یزن رانیدر ا يگردشگر يوکارهاکسبکوچک و نوپا بودن  ینهمچن یکا،آمر يهایمتحر یلدل

، حوادث آبان ماه، ترور 98نوروز  يهاسیل. است کرده یرترپذیبرا آس يبخش عرضه گردشگر
فعاالن  يبرا یسال خوب 98همه موجب شدند تا سال  ینیاوکرا یمايسقوط هواپ یمانی،سلسردار 

بودند که  یدوارام 99در نوروز  گردشگري هايفعالیتبه رونق  هاآننباشد.  يبخش گردشگر
 عرضه بخشبخش وارد شد و  ینبه ا یشوك اساس 19 -یدکوو یروسو یوعبا ش متأسفانه

 نان،کارک دستمزد پرداخت فعلی شرایط در. کرد مواجه یاريبس يهارا با چالش گردشگري
 يرهاسفکارکنان، استرداد وجوه  یمهحق ب یات،مال ي،جار يهاینه، هزبهااجاره ی،معوقات بانک

 یانسان یرويو آموزش ن دهیدآموزش یانسان یرويلغو شده، از دست دادن بازار، از دست دادن ن
با  يرگردشگ عرضههستند که بخش  ییهااز جمله چالش یبهداشت هايپروتکل یترعا يبرا
 يگردشگر يهایتاز فعال یناش يدرآمد يهاجریان قطع چالش ینها مواجه هستند. در کنار اآن

 یدخر ينامشخص بودن رفتار و الگو ینو همچن وکارهاکسب ییو ابهام در خصوص زمان بازگشا
 شده است. وکارهاکسب یو سردرگم یصالگردشگران منجر به است
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-خسارت ایران جمله از کشورها همه در گردشگري بخش اخیر ماه چند درگفت  توانیم بنابراین

 کرده ماعال کشور هتلداران جامعه رئیس نیوز هتل گزارش به است. شده متحمل را سنگینی هاي
 ،وزین هتل سایت(د شده است روا يتومان خسارت به صنعت هتلدار یلیاردم 7400 تیرماه پایان تا

 یروسو یوعماه اول ش 5 در یدستعیصناو  يگردشگر ،فرهنگی میراث وزیر گفته طبق). 1399
 ازفته ر(برگداشته است  يبه صنعت گردشگر یالر یلیاردهزار م 118معادل  یخسارت 19 -یدکوو

 ).۱فرارو تیسا
 یهتوجقابلبالعوض و  یمال هايکمک آلمان و فرانسه جمله از کشورها برخیخصوص  ینا در

 قتصاديا زیاد مشکالتبا توجه به  یراناما دولت ا اند،کشورشان داشته يبه صنعت گردشگر
 با ابراینبن؛ ندارد گردشگري يوکارهاکسب فعالین به مؤثر مالی هايارائه کمک توان کشور
 تمشکال و مسائل به توجه باکشور و  يبخش عرضه گردشگر یاساس هايچالش به توجه

 واجههم منظوربه بحران مدیریت به ساختارينگاه  با الگوي ارائه رسدیمبه نظر  کشور، اقتصادي
است.  يضرور یرانا يبخش عرضه گردشگر يبرا 19 -کووید ویروس یوعاز ش یبا بحران ناش

 هک است مؤثرمرتبط و  يو نهادها يگردشگر يوکارهاکسبمنظور از بخش عرضه،  ینجاا در
 یائعالمه طباطب دانشگاه پژوهشی طرح در. دارند نقش گردشگران به خدمات ارائهو  تولیددر 

 يارهاوککسب و کیفی بخش مطالعات انجام براي خبره عنوانبه دولتی بخش کارشناسان
 بخش از رجمستخ مدل اعتبارسنجی منظوربه پژوهشی طرح کمی بخش مطالعات براي گردشگري

 این رد لذا است، پژوهشی طرح کمی بخش از برگرفته حاضر پژوهش. شدند انتخاب کیفی
 یان. در پااندشده انتخاب پژوهش آماري جامعه عنوانبه گردشگري يوکارهاکسب پژوهش

 ،نابراینب .است شده توصیه گردشگريبحران در  یریتمد يبخش عرضه اقدامات الزم برا يبرا
 از بحران، یشکمک خواهد کرد تا در سه مرحله پ گردشگري عرضه بخشچارچوب به  ینا

 .یرندبحران و پس از بحران، راهبردها و اقدامات الزم جهت مواجهه با بحران را به کار گ ینح
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 ينظر یمبان
 ییهاقسمت یا یاصل سیستم نظم بحران. است ناگهانی حالت تغییر و آشفتگی بحران، لغوي معناي

که  ياحادثه یعبارت به). 14: 1392 ئیان،نقره( زندیم هم بر را آن پایداري و کرده مختل را آن از
 به ار خسارتی و یدآمی وجود به ناگهانی طوربه انسانی و یعیطب يدر اثر رخدادها و عملکردها

 عملیات و اقدامات به یازبرطرف کردن آن نکند و می تحمیل انسانی جامعه یا مجموعه یک
 از ايمجموعه بحران ).35: 1392 ی،شود (معافمی یدهالعاده دارد، بحران نامفوق و اضطراري

. اشتد خواهد بلندمدت اثرات موقعبه اقدام عدم صورت در که است نشده بینیپیش رویدادهاي
 تهدید ،گیريغافل شرط سه شامل که است وضعیتی بحران که است باور این بر) 1972( 1هرمن
 یدکه پد یهر بحران ).2014 همکاران، و 2تانجا( است پاسخگویی زمان محدودیت و اهداف براي

 براي حیحص ابزارهاي به مجهز سازمانی اگرداشته باشد.  یمثبت و منف يهاتواند جنبهمی یدآمی
 جهانی انسازم. باشد تغییر و یادگیري براي فرصتی تواندمی بحران باشد، بحران با مقابله

 شگرانگرد اعتماد بر که يانتظاررقابلیغ رویداد نوع هر" را گردشگري در بحران گردشگري
 از نقل به زادههادي( است کرده تعریف " دینمامی مختل را امور عادي جریان و گذاردمی ریتأث

 رد گردشگري هايفعالیت سریع رشد با است باور این بر ،)2004( ریچی ).19: 1394 هندرسون،
 معرض در جهانی سطح در فعالیت دلیل به گردشگري يوکارهاکسب المللی،بین سطح

 یک گردشگري دیگر، طرف از). 2013 ،3زیاکس و بوکاس( اندگرفته قرار " یجهان مخاطرات"
 براي حرانب وقوع که است آن معناي به اجزا میان وابستگی متقابل روابط و دارد پیچیده ساختار

 گامهن در مقصدها بحران در سرایتی چنین. شود دیگري به سرایت موجب است ممکن یکی
 و است تیرؤ قابل ،شودیم ورودي مسافران در ناگهانی کاهش به منجر که حوادث افزایش
 و دولتی يهاسازمان همچنین ،ونقلحمل ها،جاذبه اقامتی، خدمات دهندگانارائه براي را عواقبی

 عافی،م( دارد پی در کشور از خارج و داخل در مسافرتی خدمات دفاتر و سفر برگزارکنندگان
 ازارب اعتماد رفتن میان از ارز، نرخ نوسان و کشورها اقتصادي رکود و نزول همچنین). 41: 1392

 در بحران بروز دالیل دیگر از توانندمی همگی گذاري،سرمایه از کردن نظرصرف آن پی در و

1. Hermann 
2. Taneja 
3. Boukas   & Ziakas 
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 يهايماریب طبیعی، بالیاي تروریسم، مانند امنیتی،- سیاسی وقایع. باشند گردشگري صنعت

 کنند ایفا گريگردش هايبحران بروز در کنندهتعیین نقشی و مشابه پیامدهاي توانندمی نیز ریگهمه
 بحران، از ناشی هايخسارت مهار و هاآسیب کاهش منظوربه نتیجه، در). 21: 2007 هندرسون،(

 ).50: 1393 سخندان،( است شده گردشگري يوکارهاکسب براي حیاتی امري بحران مدیریت

 ریتیاساس مد ینبر ا .شود یریتاز بحران الزم است بحران مد یکاهش اثرات مخرب ناش يبرا
شود که قبل، بعد و هنگام وقوع بحران، جهت کاهش یاطالق م هایییتبحران به مجموعه فعال

 بحران یریت). مد43: 1995، 1جونز و یل(ه گیرد انجام پذیريآسیب کاهش و حوادث یناثرات ا
بعد از  يسازسالم و بحران در مداخله و برخورد بحران، وقوع از یريگپیش و ینیبپیش فرآیند

-سازمان ریزي،برنامه توانمی را بحران مدیریتواقع  در). 1380فر، یوقوع بحران است (ناصح

 حران،ب مدیریت وظایف ترینمهم از. کرد تعریف پشتیبانی و کنترل هماهنگی، رهبري، دهی،
 ازآنجاکه). 16: 1396 اکبري،( است بحران از قبل اوضاع بهبود و آمادگی بحران، سو آثار کاهش
 نتیجه رد است؛ گذشته از بیشتر بحران بروز احتمال ها،سازمان جهانی ارتباطات دلیل به امروزه

 به هابحران با مؤثر مقابله پیشگیري، جهت هاسازمان رهبران براي بحران با مقابله براي آمادگی
 از شگیريپی براي عملیاتی هايبرنامه و فرایندها باید سازمانی هر. است شده تبدیل مهمی مسئله
 یمختلف يالگوها منظور این براي). 2014 همکاران، و تانجا( باشد داشته بحران مدیریت و بحران

 به اهآن توجه رغمعلی بحران، به اخیر رویکردهاي نگاه. بحران ارائه شده است یریتمد يبرا
 را خود توجه هاالگو این از برخی. است متفاوت یکدیگر با بودن، پیشگیرانه و ریزيبرنامه مقوله

 تا کنندمی تالش محور برنامه رویکردهاي. اندنموده معطوف فرآیندها به نیز برخی و هابرنامه به
یدرحال ؛دهند خود الگوي به ترعملیاتی قالب بحران، مراحل طی در اقدامات و هابرنامه تجویز با

 را رکتح مسیر و خط تا دارند تالش و داشته فرآیندي نگاه عمدتاً محور فرآیند رویکردهاي که
به  توانیدارند، م یشتريو اعتبار ب یتکه عموم ینديفرآ يالگوها ینجمله ا از .نمایند مشخص

و  )2011( ٥ژانگ و همکاران )؛2001( ٤فالکنر )؛2005( ۳میتروف)؛ 2004( 2ریچی يالگو

1. Hill   & Jones 
2. Ritchie 
3. Mitroff 
4. Faulkner 
5. Zhang et al. 
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 اغلب توجه اما ؛دارند که ییهاتفاوت رغمیعل فرایندي الگوهاي نمود.) اشاره 2008( یمورف

) 2008( مورفی مدل که است بحران از پس و بحران حین بحران، از قبل مرحله سه به هاآن
 نوع از غفار ،بحران مدیریت هايالگو نوع این اساس بر. کندمی تبعیت فرآیند این از مشخصاً

 از یشپ مرحله در. داشت مسئله به متفاوتی رویکردهاي بحران مختلف مراحل در بایدمی بحران
 بحران از پس دوره در و ۲فعال یکردرو بحران دوره در ،نگر پیش یا ۱فعال یشپ رویکرد بحران

 .بود یدرا دنبال نما ۳یکنش یکردرو باید نیز
 ).2001 (فالکنر، است گرفتھ نظر در ییھاراھبرد و اقدامات مرحلھ ھر یبرا کرده یمتقس عادی شرایط بھ بازگشت و بحران از بعد بلندمدت دوره بحران، اواسط بحران، وقوع بحران، یھاول لحظھ بحران، از قبل یمتوال مرحلھ 6 بھ را یگردشگر صنعت در بحران یریتمد یندفرآ یو است. داده ارائھ را یگردشگر صنعت در بحران یریتمد ھایچارچوب ینترجامع از یکی 2001 سال در فالکنرخصوصینادر).:۲۰۰۷(ھندرسون،اندشدهبلندمدتخساراتوھاآسیبگرفتارکھاستییمتصدسایروگردشگرانصنعت،مصالحومنافعحفظمنظوربھمدیریتویزیربرنامھشاملبحرانیریتمد

 ژهیوهب هابحران با مواجهه جهت بحران مدیریت الگوي نیز حاضر پژوهش شد ذکر که گونههمان
 حین بحران، از قبل مرحله سه( بحران عمر چرخه بر اساس را 19 کووید ویروس شیوع بحران
 .است داده ارائه )بحران از پس و بحران

 
 پژوهش یشینهپ

 وزهح در که ییهاپژوهش و بحران مدیریت زمینه در موجود دانش با آشنایی براي بخش یندر ا
 راهکار و 19 -کووید بحران با مرتبط هايپژوهش نیز و شده انجام گردشگري در بحران مدیریت

 مدیریت نهیصورت گرفته در زم يهاپژوهش یبا بررس .اندگرفتهقرار  یمورد بررس ،آنمواجهه با 
 ريگردشگ در بحران مدیریت براي يمعدود يهاپژوهشتوان گفت می گردشگري در بحران

 19 -کووید بحران با مرتبط هايپژوهش بررسی با. اندداده ارائه جامع الگویی یا چارچوب
 با مواجهه براي راهکار ارائه به داخلی پژوهش دو فقط حاضر مقاله نگارش زمان تا شد مشخص

 مطالعات میان از. است شده اشاره هاآن به 1 شماره جدول در که اندپرداخته 19 -کووید بحران
 راتاث بررسی به صرفاً شده انجام هايپژوهش همه باًیتقر نیز 19 -کووید بحران با مرتبط خارجی

 توجه دمور بحران مدیریت براي مشخص ساختاري وو ارائه الگو  اندپرداخته بحران این از ناشی
 .است نبوده هاآن

 پژوهش ادبیات از ايخالصه -1شماره  جدول
/ پژوهشگر نام

 انتشار سال
 پژوهش نتایج پژوهش شناسیروش پژوهش عنوان

1. Pre-Active 
2.  Active 
3.  Pro-Active 
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 2001/ فالکنر

 براي چارچوبی
 بحران مدیریت

 گردشگري

 مدیریت ادبیات بررسی با
 هتوسع براي الگویی بحران،

ن بحرا یریتمد هاياستراتژي
 ارائه داده است. يگردشگر

قبل از بحران،  ايمرحله 6 الگوي
بحران، وقوع بحران،  یهلحظه اول

بعد  بلندمدتاواسط بحران، دوره 
 یطاز بحران و بازگشت به شرا

 را ارائه داد. يعاد

/ 1یکو الف یوانزا
2005 

 یریتمد هايمدل
برنامه یابیبحران: ارز

صنعت  يراهبرد ریزي
 المللیینمسافرت ب

ه مربوط ب یاتادب یبه بررس
بحران در  یریتمد

د و نق ییو شناسا يگردشگر
پرداخته و  یشینپ هايمدل

در  یرانکمک به مد يبرا
دلم یک،استراتژ یزيربرنامه
نموده  ارائهرا  یديجد هاي

 است.

-یکپارچههمچون  ییراهکارها

بحران با  یریتمد هايطرح سازي
 ي،راهبرد ریزيبرنامه یندهايفرا

 هايبرنامه یقدق سازيآماده
در  پذیريو انعطاف یاحتمال
 داده است. یشنهادا را پهبرنامه

 2005/ میتروف

 در هاشرکت برخی چرا
 بهتر و تريقو بحران
 کنند؟می عمل

) 1993( پیرسون و میتروف
 مدیریت ايمرحله 5 مدل

 که بودند داده ارائه را بحران
 این خود کتاب در میتروف

 و کرد ترتکمیل را مدل
 ايمرحله 6 مدل صورتبه

 ارائه داد.

 ارائه را ايمرحله 6 مدل میتروف
 شناسایی مراحل شامل که داد

 ،يپیشگیر/ آمادگی اولیه، هاينشانه
، وکارکسب یابیمهار خسارت، باز

 یبدون نقص و طراح یادگیري
 مجدد است.

ژانگ و 
 2011/همکاران

بحران  یریتمد
 يگردشگر قصدهايم

ر عم ۀبر چرخ یدبا تأک
 بحران

 يبحران گردشگر يبرا
 ايسه مرحله عمر ۀچرخ
شده و مراحل و  یطراح

مشخصات هر مرحله مورد 
 است. گرفتهقرار  یلتحل

 یریتهمچون مد ییهاشنهادیپ
 ۀهشداردهنده در مرحل یستمس
پاسخ و  یریت، مددرآمدشیپ

حاد و مزمن و  ۀکاهش در مرحل
 ۀنقاهت در مرحل ةدور یریتمد

 شده است. ارائهوضوح 

 1393/  سخندان

 دانش با یریترابطه مد
 بحران یریتمد یندفرا

 يدر مقصدها
 يگردشگر

 پرسشنامه طریق از هاداده
 یقشده و از طر آوريجمع
معادالت  يسازمدل

 د.انشده یلتحل يساختار

 ینددانش با فرا یریتمد ینب
 يبحران در مقصدها یریتمد

وجود دارد  يرابطه قو يگردشگر
و  بحران یریتمد یندفرا یتو وضع

دانش در حل معضالت  یریتمد

1. Evans   & Elphick 
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 يحوزه گردشگر یعیطب هايبحران

 .است یفضع یل،شهر اردب

گهر و  یاوري
/ یدمو يمنصور

1397 

بحران در  یریتمد
 يصنعت گردشگر

 يموجود برا يهادلم
 یبحران مورد بررس یریتمد

 .اندقرار گرفته

صنعت  یتتوجه به ماه با
 یریتجهت مد ییالگو يگردشگر

ت صنع یناز بحران در ا یشگیريپ
 ارائه شده است.

 و داوري
 1399/ همکاران

 يآورتاب ياستراتژ 5
 یطدر شرا وکارهاکسب
 بحران

 جهانی، سطوح هايریسک
 وضعیت و مشاغل ملی

بر  کشور يوکارهاکسب
 و شاپرك هايگزارش اساس

 .اندشده تحلیل مسیریاب

 ايبر آوريتاب یشافزا راهکار پنج
بحران  ینح کشور يوکارهاکسب
 شده است. ارائهکرونا 

 و عباسی
 1399 /محمدي

روند  بینییشپ
 يوکارهاکسب

در  يخدمات گردشگر
دوران پساکرونا و ارائه 

 يمدل راهبرد

 هايخسارت از هاییگزارش
 بخش بر کرونا بحران

 ایران و جهان در گردشگري
 سپس. است شده ارائه

 و جهان کشورهاي اقدامات
 حرانب این با مقابله براي ایران

 گزارش گردشگري بخش در
 .اندشده

 و داخلی هايگزارش بر اساس
 ،يمرتبط با گردشگر المللیبین

 کرونا، با مقابله هايگزارش
 در شدهمطرح پیشنهادهاي

 هايمصاحبه و هاسخنرانی
-آسیب و کارشناسان و مسئولین

موجود  یتوضع شناسی
و مدل  يراهبرد یشنهادهايپ

 ارائه شده است. يراهبرد

 پژوهش الگوي

از  )1 شماره یر(تصو مستخرج الگوي راستاي در حاضر پژوهش شد، اشاره قبالً که طورهمان
 19 دویکو مطالعه مورد و ایران گردشگريبحران در  یریتمد يبا موضوع الگو یپژوهش رحط

. است شده راحی) ط2008( ۱مورفی ايمرحله سه مدل بستر بر شده ارائه الگويانجام شده است. 
 مورد بحران از پس و بحران حین بحران، از پیش مرحله سه در بحران مدیریت مورفی مدل در

 هايداده و نتدوی خبرگان با مصاحبه یهپا سؤاالت ،الگو این بر اساس. است گرفته قرار بررسی
 تحلیل با نهایت در و شدند تحلیل MaxQDA افزارنرم از استفاده با هامصاحبه از حاصل کیفی

ر چرخه عم طبقچارچوب  ینا. شد ارائه گردشگري در بحران مدیریت الگوي کیفی هايداده

1. Murphy 
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بحران و پس از بحران اهداف،  یناز بحران، ح یشاز مراحل پ یکهر  يو براشده  یبحران طراح

 ارائه شده است. يگردشگر عرضه بخش يمواجهه با بحران برا يراهبردها و اقدامات الزم برا

 گردشگري صنعت در بحران یریتچارچوب مد -1 شماره یرتصو
 از گذار در ایران گردشگري صنعت مدیریتی راهکارهاي و هاچالش" عنوان با پژوهشی طرح کیفی مطالعات بخش از برگرفتهمنبع: 

 .1399 جهانگردي، مدیریت آموزشی گروه حسابداري، و مدیریت کدهدانش ی،عالمه طباطبائ دانشگاه ،"19 -کووید ویروس بحران

) بحران از پس و بحران حین بحران، از یش(پ مرحله 3 در باید بحران مدیریت الگو این اساس بر
 طریق از که است پیشگیري اصلی هدف بحران از پیش مرحله در. گیرد قرار توجه مورد

 اثرات مدیریت اصلی هدف دوم مرحله در. شوندیم محقق توانمندسازي و آمادگی راهبردهاي
 از پس مرحله نیز یت. در نهاشودیمو کاهش خسارات دنبال  ی/واکنشکنشی راهبرد دو طریق از

 و اتییعمل یی/کارامالی مدیریت بازاریابی، بازیابی آن تحقق راهبردهاي که دارد قرار بحران
 .است مشاهده قابل الگو عناصر 2 شماره جدول در. آیدمی دست به وکارهاکسب يآورتاب

 گردشگري در بحران مدیریت ساختاري الگوي عناصر از ياخالصه: 2 شماره جدول
 کالن اقدامات راهبرد اصلی هدف بحران مرحله

 از پیش

 بحران
 آمادگی پیشگیري

 يزیربرنامه
 ینیبشیپ

 بحران مدیریت سیستم طراحی



 69 حسن پور و همکاران

 
 هماهنگی/یکپارچگی

 اطالعات مدیریت

 يتوانمندساز
 آموزش

 يسازتیظرف
 منابع نیتأم

 اثرات مدیرت بحران حین

 واکنشی/کنشی اقدامات

 حداکثري مشارکت
 هاتیفعال سطح کاهش
 ییگوپاسخ و امداد

 اقدامات بر نظارت

 خسارات کاهش
 اثرات ارزیابی

 زابحران عوامل شناسایی
 نتایج کنترل

 ارتقا و احیا بحران از پس

 بازاریابی بازنگري
 محصول/عرضه بازنگري
 بازار/تقاضا بازنگري

 کارایی/مالی مدیریت

 عملیاتی

 هاییدارا/هانهیهز کاهش
 هاییدارا در يگذارهیسرما

 دولت حمایت

 وکارکسب يآورتاب

 مشترك اندازچشم
 همکاري و مشارکت
 یادگیري

 جدید نظم با تطابق

 

 پژوهش یشناسروش

 ،یکند (خاکمی یترا هدا یاست که پژوهش علم یو اصول یمطالعه منظم، منطق یشناسروش
 عوامل بار تا کندیم تالش و دارد قیاسی و یانهاثبات گرا یکرديحاضر رو پژوهش). 193: 1278
استفاده  اباست را  آمدهبه دست  مذکور پژوهشیطرح  یفیکه در مطالعات ک ییالگو دهندهشکل

 ؛است ي، پژوهش حاضر کاربردیز. به لحاظ هدف نیدنما تبیین یديتائ یعامل یلاز آزمون تحل
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به بخش  19 -یدوس کوویراز و یمقابله با بحران ناش يپژوهش بر آن است تا برا ینا چراکه

 حرانب مدیریت براي الگوییبه اهداف،  یابیدست منظوربهراهکار ارائه دهد.  يعرضه گردشگر
 ینداده است. همچن ارائه 19 -یداز کوو یدر مواجهه با بحران ناش يبخش عرضه گردشگر براي

 از هاستفاد ااند و بشده يآورجمع آنالین پرسشنامه یقاز طر يعدد يهاداده کهنیابا توجه به 
 اند،شده یلتحل يمعادالت ساختار يسازمدل يآمار يهاو با روش Smart-PLS افزارنرم

 بر اساس یزپژوهش ن ی. مدل مفهوماست کمی یقاتها در زمره تحقداده یتژوهش از نظر ماهپ
 یناز سه مراحل بحران (قبل از بحران، ح یکهر  يشده است که برا یچرخه عمر بحران طراح

 ینشد؛ ا مطرح که طورهمان. اندهشد شناساییبحران، پس از بحران) هدف، راهبرد و اقدامات 
 يهانگردج یریتمد یگروه آموزش توسط که است یطرح پژوهش یفیمدل برگرفته از بخش ک

 دهندهکلش عوامل عاملی بار تعیینمدل و  ارزیابی يبرا است. شده انجام یدانشگاه عالمه طباطبائ
 بسیارعبارات  و با ییتاپنج یکرتل یفط صورتبهمدل و  بر اساس ساخته محقق پرسشنامه الگو،
 ويالگ از پرسشنامه سؤاالت یطراح براي شد. یطراح کم بسیار و کم حدودي، تا زیاد زیاد،

 PLSدر  کهنیابا توجه به  .شدند مشخص هاشاخص ژوهشیپ طرح یفیک بخش از مستخرج
 همؤلف دو حداقل شاخص هر براي سنجش هر شاخص الزم است، يبرا مؤلفهجفت  یکحداقل 

 هاشاخص از هایینمونه 3جدول شماره  در، سؤاالتبودن تعداد  یمتوجه به حج با .شد صشخم
 .است آمده هرکدام سؤاالت همراه به

 پژوهش يهامؤلفه و هاشاخص از یایهنمونه -3 شماره جدول
 سؤاالت شاخص

 بینیپیش

 دارد؟ را آینده رخدادهاي ینیبشیپ براي الزم ابزارهاي و توان حد چه تا شما سازمان

 ؟دیکنیم تنظیم آتی رخدادهاي يهاینیبشیپ مبناي بر را خود يهابرنامه حد چه تا
 است؟ بوده واقعیت به نزدیک آتی رخدادهاي خصوص در شما يهاینیبشیپ میزانی چه تا تاکنون

 سازيظرفیت

 دارید؟ خود سازمان در را ياحرفه نیروهاي نگهداري و جذب ظرفیت میزان چه تا

 دارید؟ را اضطراري شرایط در خود وکارکسب مدل سریع تغییر امکان میزان چه تا

 دارید؟ اضطراري شرایط در را خود بازار و محصول سریع تغییر امکان میزان چه تا

ـــداد  و ام

 پاسخگویی

 ت؟اس کرده فیرا تعر خود اجتماعی يهاتیمسئول کرونا، بحران شرایط به توجه با شما سازمان آیا

 د؟کنی تعریف کرونا، بحران شرایط با متناسب و هنگام به اقدامات ایدتوانسته میزان چه تا

 نمایید؟ عملیاتی را بودید کرده تعریف قبل از که اقداماتی دیاتوانسته میزان چه تا
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ـــی ـــاب  ارزی

 اثرات

 است؟ بوده مخرب شما وکارکسب براي کرونا بحران اثرات میزان چه تا

 دارید؟ خود وکارکسب بر را بحران اثرات ارزیابی توان/امکان بحران هنگام در میزان چه تا

 ؟شودیم پیاده شما سازمان در هايریگمیتصم اثرات ارزیابی يهابرنامه میزان چه تا

ــایی ــناس  ش

 بحران عوامل

 است؟ ودهب بازاریابی يهاتیفعال ضعف از ناشی شما سازمان در کرونا بحران اثرات تشدید میزان چه تا

 ست؟ا بوده انسانی نیروي ضعف از ناشی شما سازمان در کرونا بحران اثرات تشدید میزان چه تا

 ؟است بوده شما مالی منابع ضعف از ناشی شما سازمان در کرونا بحران اثرات تشدید میزان چه تا
 ؟دیاافتهی آگاهی خود، سازمان در کرونا بحران مدیریت در مؤثر عوامل به حد چه تا

 جنتای کنترل
 ست؟ا داشته فاصله قبلی اهداف با کرونا بحران دوره در شما سازمان عملکرد و نتایج میزان چه تا

 ؟دیاشده خود سازمان يهابرنامه و راهبردها ،هااستیس اهداف، تغییر به ناگزیر میزان چه تا

 

ز ) شامل مراکوکارکسب(صاحبان  گردشگري عرضه بخش عالی یرانپژوهش مد يجامعه آمار
 یلطح تحلتوجه به س بادند. بو سایر و الکترونیک گردشگري خدمات ی،، دفاتر مسافرتیاقامت

 .است یرانکشور ا یزمطالعه ن یاییقلمرو جغرافپژوهش، 
(حداقل  1حداقل تعداد نمونه یارمع کاربردي هايپژوهش نمونه حجم یینتع ي) برا1387( یانحافظ

نه باورند که حداقل تعداد نمو ینبر ا یزن پژوهشگران از برخی داده است. یشنهادنمونه) را پ 100
مونه الزم حداقل ن یینتع ياز قواعد شناخته شده برا یکی البتهنمونه باشد.  100 یدبا PLSدر روش 

 این بر یسندگاننو ین) ارائه شده است. ا1995( 2و همکاران ي، توسط بارکالPLSدر روش 
مقدار  نیتربزرگبرابر است با  ،PLSاستفاده از روش  يکه حداقل حجم نمونه الزم برا باورند

 حاصل از دو قاعده:
 یانشاخص در م یشترینب يکه دارا يايریگاندازهمدل  يهاشاخصضرب در تعداد  10 •

 پژوهش است. یمدل اصل يریگاندازه يهامدل
 کیپژوهش که به  یمدل اصل يروابط موجود در بخش ساختار یشترینضرب در ب 10 •

 ).smartpls.ir: یت(برگرفته از سا شوندیممربوط  یرمتغ

و  ینان، به اطمهانمونهدر تعداد  یشنمونه الزم است و هر تعداد افزا 100حداقل  یمایشیو پ یفیتوص یقاتدر تحق  .1
 )138: 1387 یا،(حافظ ن دیافزایمپژوهش  یفو توص یمقدرت تعم

2. Barclay et al. 

 
 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 72

 
حجم  حداقل یینتع يپژوهش برا یشاخص در مدل مفهوم 5سازه با  نیتربزرگ پژوهش یندر ا 

 منظوربه اما باشد؛ پرسشنامه 50 یدباحجم نمونه  حداقلنمونه انتخاب شد. با توجه به قاعده مذکور 
بر . لذا شد يزیربرنامه نمونه 100 اساس بر نمونه حداقل مبناي مطالعه، يریپذمیتعم از اطمینان

 1ینآنال صورتبهپرسشنامه  ،PLSحجم نمونه در  یینحداقل تعداد نمونه و روش تع یارمع اساس
 با زمانهم. شد یعتوز يمجاز يفضا یقو از طر یو گلوله برف هدفمند یريگو به روش نمونه

 يوکارهاکسب صاحبان تا شد خواسته هاآن از مربوطه آماري جامعه براي پرسشنامه لینک ارسال
 جهت را کیالکترون يخدمات گردشگر ی،خدمت مسافرت دفاتر ی،شامل مراکز اقامت يگردشگر

ادامه  در. نمایند یپژوهشگران معرف به هاآن یسنجپرسشنامه و اعتبار  لینک ارسال
 مجموعدرارسال شد.  هاآن يبرا نامهپرسش و انتخاب داشتند، را الزم یطکه شرا ییوکارهاکسب

 .نمودند تکمیل رانظر، پرسشنامه  مورد يوکارهاکسبنفر از صاحبان  108
 23( آزمونیشکرونباخ در مرحله پ يپرسشنامه، آلفا یاییسنجش پا يپژوهش حاضر برا در

 به با توجهمحاسبه شد.  SPSS افزارنرم) با استفاده از شد یلآزمون تکمیشپ عنوانبهپرسشنامه 
 شدهعیاعتماد پرسشنامه توز یتگفت قابل توانمی است، 7/0 از بیشتر کرونباخ آلفاي ضریب اینکه

 متغیر از ولا هايگویه کرونباخ آلفاي ضریب بهبود براي مرحله این در. است خوبی بسیار حد در
 رب نظارت متغیر از چهارم و دوم ها،فعالیت سطح کاهش متغیر از اول حداکثري، مشارکت
ز دوم و سوم ا هايگویه و/محصول عرضه بازنگري ریاز متغ دوم اثرات، ارزیابی از اول اقدامات،

 افزاررمنپژوهش حذف شدند. در ادامه با استفاده از  یرهايبازار از متغ يدر تقاضا يبازنگر یرمتغ
Smart- PLS يهاافتهیقرار گرفت که در بخش  یپژوهش مورد بررس استنباطی و یفیآمار توص 

 رد موجود ابهامات آزمون،پیش انجام از بعد است ذکر به الزمآمده است.  یلپژوهش به تفص
 یاز،مورد ن سؤاالت براي پرسشنامه اجراي مرحله در و شدند شناسایی پرسشنامه سؤاالت

 درج شد. ینالزم در پرسشنامه آنال یحاتتوض
 

 پژوهش يهایافته

 یعتوز یاجتماع يهارسانامیپو  یاجتماع يهاشبکه آن در ینکل و یطراح Survey.porsline یتپرسشنامه در سا. 1
  شد.
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 وکاربکس واحدهاي یفیهاي توصهاي آماري، ویژگینمونه بیشتر شناخت براي پژوهش یندر ا

ون نوع چ یارهاییمع پژوهش یندر ا. است شده اشاره یبه آمار استنباط سپس و است شده تشریح
در  وکارکسبچرخه عمر  یتو وضع دهندگانپاسخ یتکار، سابقه فعال یرويتعداد ن یت،فعال

 پژوهش یفیتوص يهاآماره 4اند. در جدول شماره قرار گرفته یمورد بررس یفیبخش آمار توص
 .است آمده

 دهندگانپاسخ یفیتوص یجنتا -4جدول شماره 

 یفراوان یرمتغ
درصد 

 یفراوان
 یفراوان یرمتغ

درصد 

 یفراوان

-پاسخ یتنوع فعال

 دهندگان

 

 34,3 37 یاقامت

-پاسخ یتسابقه فعال

 دهندگان

 10 یرز
 سال

39 36,11 

 51,9 56 یمسافرت دفاتر
 تا 10 ینب

 سال 20
42 38,89 

 يگردشگر 
 یکالکترون

8 7,4 
 30تا  20

 سال
22 20,37 

 6,5 7 یرسا
 40تا  30

 سال
5 4,63 

تعداد کارمندان 

 دهندگانپاسخ

 50,00 54 نفر 10 یرز

 عمر چرخه یتوضع

 وکارکسب

 3,7 4 یمعرف

 20 تا 10 ینب
 نفر

 33,3 36 رشد کم 25,00 27

 30 تا 20 ینب
 نفر

 20,4 22 یادرشد ز 7,41 8

 40 تا 30 ینب
 نفر

 26,9 29 بلوغ 2,78 3

 15,7 17 افول 14,81 16 نفر 40 يباال

 100 108 کل 100 108 کل

 

دهندگان پاسخ یشتردرصد ب 9/51 یآمده است، با درصد فراوان 4طور که در جدول شماره همان
درصد  3/33نفر کارمند دارند و  10 یردهندگان زدرصد پاسخ 50بودند،  یاز بخش اقامت

 تربیش فعالیت سابقه ینچرخه عمر خود قرار دارند. همچن ازدر مرحله رشد کم  وکارهاکسب
 .است یتسال سابقه فعال 20تا  10 ین) بیدرصد فراوان 89/38دهندگان (با پاسخ
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 کلیه تاس ذکر به الزم. است گرفته قرار سنجش مورد پژوهش مدل استنباطی هايآماره بخش در

؛ تاس نشانگرها به سازه از علیت جهت مدل این در( انعکاسی سازه جنس از فعلی مدل هايسازه
. کنندیم منعکس را مکنون متغیر در تغییر شدهمشاهده يهايریگاندازه شودیم فرض یعنی

 سنجش براي .است )شودیم بارز نشانگر همه در تغییر نظر مورد سازه در تغییر با گریدعبارتبه
 ضریب از نیز مدل برازش براي و همگرا روایی درونی، سازگاري پایایی انعکاسی، هايمدل

 قرار رزیابیا مورد مسیر ضریب و مدل بینیپیش قدرت ،ریتأث ضریب تعیین، ضریب معناداري،
 .اندگرفته

 براي و) CR( ترکیبی پایایی سنجه از درونی، سازگاري پایایی سنجش براي پژوهش این در
 که است؛ شده استفاده) AVE( شدهاستخراج واریانس میانگین سنجه از همگرا اعتبار سنجش

 غیرهايمت عاملی بارهاي مجموع نسبت ترکیبی پایایی سنجه. است آمده 5 شماره جدول در نتایج
 مقدار. است 1 تا 0 بین آن مقادیر. است خطا واریانس عالوهبه عاملی بارهاي مجموع به مکنون

 میزان ،شدهاستخراج واریانس میانگین). 1998 ،1چین( باشد 5/0 از کمتر نباید شاخص این
 این مقدار. کندمی گیرياندازه را گیردمی خود هايشاخص از مکنون متغیر یک که واریانسی
 ).1981 ،۲الرکر و فورنل( باشد تربزرگ 5/0 از باید شاخص

 

 شدهاستخراج واریانس میانگین و ترکیبی پایایی مقدار -5 شماره جدول
نماد  

 يهاسازه

 پژوهش

 یاییپا

CR(ترکیبی

( 

 واریانس یانگینم

 شدهاستخراج

)AVE( 

 نماد

 يهاسازه

 پژوهش

 یاییپا

CR(ترکیبی

( 

 واریانس یانگینم

 شدهاستخراج

)AVE( 
A 0,903 0,757 M 0,834 0,716 
B 0,824 0,612 N 1 1 
C 0,877 0,641 O 0,798 0,664 
D 0,857 0,547 P 0,767 0,623 
E 0,902 0,822 Q 0,892 0,735 
F 0,852 0,658 R 0,791 0,493 

1. Chin 
2. Fornell and Larcker 

                                                                                                                                                                                 



 75 حسن پور و همکاران

 
G 0,873 0,697 S 0,818 0,601 
H 0,846 0,648 T 0,748 0,605 
I 0,861 0,756 U 0,842 0,728 
J 0,745 0,614 W 0,785 0,55 
K 0,883 0,655 X 0,878 0,595 
L 0,837 0,632 Y 0,856 0,664 

 

 حیث از وهشپژ هايسازه براي شدهاستخراج واریانس میانگین و ترکیبی پایایی نتایج ،5 جدول
 مقدار ها،داده تحلیل الگوریتم سوم اجراي در. دهدیم نشان را يریگاندازه هايمدل برازش

 مقدار و دارند را 0,7 و 0,4 بین بیرونی بار که هاییگویه حذف از پس ،Tو  R سازه دو واریانس
 توانیم لذا. رسید 0,5 مقدار باالي به است، کمتر خود کناري هايگویه دیگر به نسبت هاآن

 پایایی و شدهاستخراج واریانس میانگین شاخص حیث از گیرياندازه هايمدل برازش گفت
 به یبیترک پایایی و همگرا روایی حیث از مفهومی مدل عبارتی به. است شده حاصل ترکیبی
 .است آمده 2 شماره تصویر در که است رسیده برازش
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 نهایی برازش بیرونی بارهاي و مسیر ضرایب با همراه پژوهش مفهومی مدل -2 شماره تصویر

 

  
) 𝑅𝑅۲( 1تعیین ضریب ساختاري، مدل ارزیابی براي استفاده مورد هايسنجه ترینرایج از یکی
 ستگیهمب دوم توان با برابر و دهدمی قرار ارزیابی مورد را مدل بینیپیش دقت سنجه این. است
 است کی تا صفر از آن دامنه. است معین زايدرون سازه یک شدهبینیپیش و واقعی مقادیر میان

 ،0,75 با برابر مقادیر سنجه این براي. دهدمی نشان را باالتر بینیپیش دقت سطح تربزرگ مقادیر و
 نعنوابه ترتیب به کلی، قاعده یک عنوانبه زا،درون مکنون متغیرهاي براي 0,25 یا 0,50
 هايسازه براي تعیین ضریب مقدار 6 شماره جدول در. شودمی تلقی ضعیف و متوسط توجه،قابل

 . است آمده پژوهش مدل زايدرون

 پژوهش مدل زايدرون سازه تعیین ضریب -6 شماره جدول

 يهاسازه

 وابسته

 نییتع بیضر

)R 

Square( 

لیتعد نییتع بیضر

 افتهی

)R Square 

Adjusted( 

 يهاسازه

 وابسته

 نییتع بیضر

)R 

Square( 

 نییتع بیضر

 افتهیلیتعد

)R Square 

Adjusted( 
A 0,535 0,53 M 0,757 0,755 
B 0,633 0,629 N 0,566 0,562 
C 0,722 0,719 O 0,148 0,14 
D 0,766 0,764 P 0,517 0,512 
E 0,578 0,574 Q 0,877 0,875 
F 0,657 0,654 R 0,645 0,642 
G 0,738 0,735 S 0,805 0,804 
H 0,485 0,48 T 0,44 0,435 
I 0,476 0,471 U 0,548 0,544 
J 0,032 0,023 W 0,505 0,500 
K 0,851 0,849 X 0,805 0,803 

1. Coefficient of  Determination 
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L 0,729 0,726 Y 0,667 0,663 

 

 يهاسازه جز به پژوهش وابسته متغیر به مربوط تعیین ضریب مقادیر ،6 جدول يهاافتهی با مطابق
J  وO سازه دیگر هستند، 0,25 به نزدیک یپوشچشم کمی با 0,14 ،0,023 با برابر ترتیب که به-

 پژوهش ساختاري مدل خوب برازش نشانگر که بوده 0,50 مقدار به نزدیک پژوهش وابسته هاي
 اثر شدهحذف سازه آیا کهنیا ارزیابی براي همچنین. است تعیین ضریب آماره حیث از

. کرد استفاده) F2( ریتأث اندازه نام به ايسنجه از تواندمی دارد، زادرون هايسازه بر یتوجهقابل

 ونمکن متغیر بزرگ و متوسط کوچک، اثرات ترتیب به F2  براي 0,35 و 0,15 ،0,02 مقادیر
 یشگیريپ سمت به بحران از پیش مسیر که دهدمی نشان آزمون این نتایج. دهدمی نشان را زابرون

 ریتأث ضریب دهندهنشان و بوده 0,15 باالي مقدار اثرات، مدیریت سمت به بحران حین همچنین و
 .است هاسازه این خوب بسیار

معرف تناسب  یکسنجه  یناستفاده شده است، ا 𝑄𝑄2سنجه  از بینی،یشدقت پ یابیارز براي
 هايمناسب مدل در خصوص سازه بینییشقدرت پ تایجن 7جدول شماره  درمدل است.  بینیشپ

تر بزرگ 𝑄𝑄2. مقدار کندمی یدرا تائ يبرازش مدل ساختار یجپژوهش آمده است، نتا يزادرون
است. در  بینیشتناسب پ يداریمعن يزاسازه درون یک يکه مدل برا دهدیاز صفر نشان م

 يهامربوط به سازه 𝑄𝑄2. مقدار دهندیرا نشان م بینیشفقدان تناسب پ تریینصفر و پا یرمقابل مقاد
 دارد. يمدل ساختار ياز برازش خوب و قو یتبوده حکا 0,02پژوهش باالتر از 

 زادرون يهاسازه يبرا  𝐐𝐐𝟐𝟐 یارمع یجنتا -7جدول شماره 

 SSO SSE پژوهش یرهايمتغ
Q² =)1-

SSE/SSO( 
 SSO SSE پژوهش یرهايمتغ

Q² =)1-
SSE/SSO( 

 M 216 105,741 0,51: یجکنترل نتا A 324 203,111 0,373: يزیربرنامه

 B: ینیبشیپ
عوامل  ییشناسا 0,351 210,312 324

 Nبحران:
108 49,449 0,542 

 یستمس یطراح
 C:بحران مدیریت

 O 216 198,152 0,083: اثرات یابیارز 0,425 248,519 432

 :ی/هماهنگیکپارچگی
D 

 P 216 150,011 0,306: یجکنترل نتا 0,388 330,532 540
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 E:اطالعات یریتمد
عوامل  ییشناسا 0,443 120,211 216

 Qبحران:
324 126,843 0,609 

 F:منابع نیتأم
کاهش  0,405 192,895 324

 R:های/دارائهانهیهز
432 304,788 0,294 

 G:يسازتیظرف
 در يگذارهیسرما 0,486 166,67 324

 Sها:دارائی
324 176,769 0,454 

 T 216 167,197 0,226: دولت یتحما H 324 228,018 0,296آموزش:
 U 216 135,496 0,373:يمشتر اندازچشم I 216 143,888 0,334نظارت بر اقدامات: 

: يمشارکت و همکار J 216 214,009 0,009:ییامداد و پاسخگو
W 

324 244,364 0,246 

کاهش سطح 
 K:هاتیفعال

 X 540 300,096 0,444:یادگیري 0,52 207,276 432

 L:يمشارکت حداکثر
تطابق با نظم  0,434 183,387 324

 Y:یدجد
324 189,227 0,416 

 دل،م برازش بودن قبولقابل براي. است شده استفاده SRMR سنجه از مدل، برازش ارزیابی براي
 در نیز شاخص این ،8 شماره جدول نتایج اساس بر. باشد 0,10  از کمتر باید سنجه این مقدار
 ناسبیم برازش داراي حاضر پژوهش مدل که گفت توانمی لذا دارد، قرار خود قبولقابل آستانه
 .است

 مدل برازش مقادیر -8 شماره جدول
 یجهنت یزانم شاخص

 دیتائمورد  SRMR 0,096شاخص 

 
 مدل سازه و هاگویه مسیر عاملی بار باید آن متناظر هايگویه و گیرياندازه مدل یک اثبات براي

 سازه نتبیی براي نظر مورد گویه گفت توانمی صورتی چنین در. باشد 0,4 از بیشتر گیرياندازه
 حفظ ظرن مورد سازه براي گویه یا مؤلفه آن لذا. است شده گرفته در نظر یدرستبه آن، متناظر

 ،5000 تا 2000 از کمتر نمونه با استراپینگ بوت دستور اجراي از پس باید همچنین. شودمی
 درصد 95 اطمینان با یا و درصد 5 خطاي سطح در آنگاه .باشد 1,96 باالي  t-value آماره مقدار

. است شده تبیین و انتخاب یدرستبه  مذکور، سازه براي مؤلفه یا گویه آن کرد که ادعا توانمی
 هايمدل از یک هر ايگویه تبیین درستی توانمی نیز  p-value آماره طریق از دیگر، سوي از
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  روابط آنگاه باشد 0,05 از کمتر مقدار این اگر که صورت این به کرد بررسی را يریگاندازه

 شماره جدول در. شودیم رد آماري نظر از رابطه آن باشد 0,05 مقدار باالي اگر و اثبات و دیتائ
 . تاس آمده پژوهش گیرياندازه هايمدل يهامؤلفه زیر و هاگویه عاملی بارهاي دیتائ نتایج 9
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 روابط عاملی بار رد یا دیتائ نتایج -9 شماره جدول

P 
Values 

 

 t-valueآماره 

)|O/STDEV|( 

 يخطا

استاندارد 

)STDEV( 

 بار

 یعامل

 یرها و زیهگو یرهايمس

 يریگاندازه يهامدل يهامؤلفه

 پژوهش

شماره 

 يرهایمس

 ریها و زهیگو

 هامؤلفه

 A R1 >- یآمادگ  0,731 0,070 10,463 0,000
 B R2 >- یآمادگ  0,795 0,038 21,075 0,000
 C R3 >- یآمادگ  0,850 0,023 36,189 0,000
 D R4 >- یآمادگ  0,875 0,023 38,250 0,000
 E R5 >- یآمادگ  0,760 0,054 13,995 0,000

0,000 9,861 0,073 0,724 
 يبازنگر >- ارتقا و یااح

 R6       بازاریابی

0,000 19,390 0,045 0,871 
 يآورتاب >- ارتقا و یااح

 R7 وکارکسب

0,000 5,777 0,110 0,637 
 مدیریت >- ارتقا و یااح

 R8 یاتیعمل ییکارا/مالی
 I R9 >- ی/واکنشیاقدامات کنش 0,690 0,079 8,681 0,000
 J R10 >- ی/واکنشیاقدامات کنش 0,180- 0,259 0,696 0,487
 K R11 >- ی/واکنشیاقدامات کنش 0,922 0,018 51,489 0,000
 L R12 >- ی/واکنشیاقدامات کنش 0,854 0,034 24,956 0,000
 P R13 >- یابیبازار يبازنگر 0,719 0,076 9,475 0,000
 Q R14 >- یابیبازار يبازنگر 0,936 0,014 65,086 0,000
 U R15 >- وکارکسب يآورتاب 0,740 0,057 13,079 0,000
 W R16 >- وکارکسب يآورتاب 0,710 0,053 13,307 0,000
 X R17 >- وکارکسب يآورتاب 0,897 0,023 38,295 0,000
 Y R18 >- وکارکسب يآورتاب 0,816 0,039 20,829 0,000
 F R19 >- يتوانمندساز 0,811 0,039 21,044 0,000
 G R20 >- يتوانمندساز 0,859 0,029 29,197 0,000
 H R21 >- يتوانمندساز 0,697 0,069 10,056 0,000
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 R22 اثرات مدیریت >- بحران ینح 0,999 0,001 1334,652 0,000

0,000 91,180 0,011 0,968 
 اقدامات >- اثرات یریتمد

 R23 ی/واکنشکنشی

0,000 4,603 0,132 0,606 
 کاهش >- اثرات یریتمد

 R24 خسارت

- یاتیعمل ییکارا/یمال یریتمد 0,803 0,051 15,831 0,000
< R R25 

- یاتیعمل ییکارا/یمال یریتمد 0,897 0,021 41,838 0,000
< S R26 

- یاتیعمل ییکارا/یمال یریتمد 0,664 0,081 8,174 0,000
< T R27 

0,000 41,415 0,021 0,886 
 صنعت در کرونا از پس یریتمد

 R28 بحران حین >- گردشگري

0,000 8,403 0,086 0,726 
 صنعت در کرونا از پس یریتمد

 R29 بحران از پس >- گردشگري

0,000 57,872 0,016 0,941 
 صنعت در کرونا از پس یریتمد

 R30 بحران از پیش >- گردشگري
 R31 ارتقا و یااح >-پس از بحران  0,990 0,006 166,381 0,000
 R32 پیشگیري >- بحران از یشپ 1,000 0,000 9427,035 0,000
 R33 آمادگی >- یشگیريپ 0,976 0,004 228,362 0,000
 R34 توانمندسازي >- یشگیريپ 0,899 0,019 48,487 0,000
 M R35 >-کاهش خسارت  0,870 0,037 23,318 0,000
 N R36 >-کاهش خسارت  0,752 0,056 13,417 0,000

 O R37 >-کاهش خسارت  0,384 0,200 1,926 0,05
 

مقدار  رابطه نیشد. چراکه ا دیتائ R10  رابطهبه جز  روابطجدول فوق، همه  يهاافتهیبه استناد 
 انیدر پژوهش حاضر از م ،یطورکلبهند. اهبه خود اختصاص داد را 0,05از  شتریب P-Valueآماره 

 هها رد شدآن يهاهیو گو يریگاندازه يهاسازه مدل نیرابطه ب 1و  دیتائرابطه  36 ،رابطه 37
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 یدرستبه یفرع و یاصل يهاسازه در شدهفیتعر روابط هیکل باًیتقر که معناست آن به نیااست. 

 .است برخوردار الزم اعتبار از پژوهش نیا در شدهفیتعر مدل و اندشده فیتعر
 

 
 شده تائید نهایی الگوي: 3 شماره شکل
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  هاشنهادیپو  یريگیجهنت
 کرده درگیر را صنایع همه و کشورها همه اخیر هايدر ماه 19 -کووید ویروس شیوع بحران

 هايرانبح سایر از بحران این متمایز هايویژگی و پایان دوره نامشخص بودناست. با توجه به 
 عالینف و هادولت همه بحران این از ناشی جهانی اقتصاد رکود به توجه با همچنین و شدهتجربه

. تندهس آن از ناشی اقتصادي رکود و هاخسارت میزان مهار براي راهکارهایی دنبال به اقتصادي
 بیشتر تیحبحران در امان نبوده و  یناز ا ياقتصاد هايفعالیت سایر همچون نیز گردشگري بخش

 ردشگريگ عرضه بخششده است.  متحمل را ینیسنگ هايخسارت ياقتصاد هايفعالیت سایر از
 ،دهیدآموزش یانسان یرويو ن ینگیو نقد درآمدچون از دست دادن  اساسی هايچالش با کشور

مجبور به  يحوزه گردشگر ینفعال یبرخ کهيطوربه است شده مواجه غیره و بیکاري افزایش
ارساز و و ک توجهقابل یمال هايحمایتدولت در  توانتوجه به عدم  باشدند.  خود فعالیتتوقف 

 الگوي ارائه هدف باپژوهش  ینا آمدهیشبا بحران پ همواجه يبرا وکارهاکسب یعدم آمادگ
 شیوع از ناشی بحران با مواجهه در کشور گردشگري عرضه بخش براي بحران مدیریت ساختاري

طرح  یفیک مطالعات بخشکه مطرح شد الگو از  طورهمانانجام شد.  19 -کووید ویروس
 يارهاوککسب یرانمدل توسط مد ینمدل، ا دیتائ یارد  يمربوطه استخراج شد و برا یپژوهش

 قرار گرفت.  سنجشمورد  يگردشگر
 ییوالگ عنوانبه را آن توانیشده است و م دیتائ شده، ارائه مدلپژوهش  يهاافتهی به توجه با

بر  يگردشگر عرضه بخشتا  دادارائه  19 -دیکوو وعیش بحران جمله از هابحران با مواجهه يبرا
از  کیهر  يبرا يگردشگر عرضه بخش شودیم شنهادیپ الگو نیا طبق. کند عمل آن اساس

اثرات و  تیریمد ،يریشگیپاهداف  بیبحران و پس از بحران به ترت نیاز بحران، ح شیمراحل پ
 در بحران تیریمد يبرا) 2011( همکارانش و ژانگ که ییالگو. کند نییتعو ارتقا را  ایاح

 نیح بل،ق مرحله سه شامل و بود بحران عمر چرخه بر یمبتن زین دادند ارائه يگردشگر يمقصدها
چرخه عمر بحران مدل را در سه مرحله قبل،  بر اساس زیپژوهش ن نیکه ا بود بحران از پس و
بحران  تیریمد يبرا که يامرحله 6 مدل در) 2001( فالکنرو پس از بحران ارائه داده است.  نیح

 اتیملع ،ییارویرو يبرا یآمادگ به مربوط اتیعمل ،یمقدمات اتیعمل داد، ارائه  يگردشگر در
 و مرور و مجدد سنجش و يبازساز اتیعمل بهبود، اتیعمل بحران، وقوع هنگام به ییاجرا
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 یناش يهاارتخس جبران بر شتریب فالکنر. کرد فیتعر نظر مورد مراحل يبرا را اتیعمل يبازنگر

 حاضر پژوهش در شده ارائه مدل کهیدرحالتمرکز دارد  يعاد طیاز بحران و بازگشت به شرا
پس از بحران  دیو مشارکت و تطابق با نظام جد يریادگی و بحران از قبل ینیبشیپ چون یاقدامات

 فالکنر در مرحله قبل. ردیگیبحران هستند را دربر م تیریدر مد يرا که از موارد مهم و ضرور
اشاره کرده است که آموزش در مدل ارائه شده  يصنعت گردشگر نفعانیاز بحران بر آموزش ذ

 يبرا) 2005( تروفیمدر نظر گرفته شده است.   يتوانمندساز منظوربهدر مرحله قبل از بحران  زین
 يهانشانه ییشناسا مراحل شامل مدل نیا کهارائه داده است  يامرحله 6 مدل بحران تیریمد
 یطراح و نقص بدون يریادگی ،وکارکسب یابیباز خسارت، مهار ،يریشگیپ/ یآمادگ ه،یاول

 مدل رد چراکه دارد يشتریب ییهمسو تروفیم مدل با شده ارائه مدل گفت توانیم. است مجدد
 در يبازنگر خسارت، مهار ،يریشگیپ ،یآمادگ مثل ییراهبردها حاضر پژوهش در شده ارائه

 با وهشپژ مدل زیتما وجه اما؛ اندشده ارائه بحران مؤثر تیریمد يبرا يریادگی و تقاضا و عرضه
ده است.  نش گرفته نظر در تروفیم مدل در که است بحران از قبل ینیبشیپ در تروفیم مدل

 ،يو محمد ی؛ عباس1399 ،ي(داور 19 -دیانجام شده در خصوص بحران کوو یمطالعات داخل
پژوهش  نیا کهیدرحال اند،پرداخته) بحران نی(ح بحران با مواجهه در راهکار ارائه به) 1399

ییازآنجاکرده است.  شنهادیالزم را پ يهر سه مرحله چرخه عمر بحران اقدامات و راهکارها يبرا
 يازنگرب و ینیبشیپ چون یاقدامات و بحران از پس و بحران از شیپ مراحل شده ارائه مدل در که

 نینو ردکیبر رو یمدل ارائه شده مبتن گفت توانیم اند،شده فیتعر مراحل نیا در يریادگی و
باط مراحل  و ارت یکپارچگیحاضر  وهشپژ نوآورانه جنبه نیاول یعبارت بهبحران است.  تیریمد

که به قبل به مرحله وقوع بحران؛ بل تنهانهکه در آن  استو فعال  نگر شیپ کردیمختلف الگو با رو
 جهت در يکاربرد اقدامات و راهبردها اهداف، ریمس نیتوجه شده و در ا زیو پس از بحران ن

کاربرد  و ملع تا يتئور فاصله تا شده تالش الگو نیا در آن بر عالوه .است الگو، نمودن يکاربرد
 به حداقل برسد. ياهداف، راهبردها و اقدامات کاربرد فیتعر قیاز طر

 یابیستد منظوربه يگردشگر عرضه بخشاست  الزم ،شده در پژوهش حاضر ارائه يالگو بر اساس
و پس از بحران اقدامات الزم را انجام دهند.  نیقبل، ح مراحل از کیهر  يبرا شدهنییتعبه اهداف 

 رد بحران مدیریت) نظام( سیستم ایجاد و طراحیچون  یاز بحران اقدامات شیپ مرحله در لذا
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 با مواجهه در گردشگري يوکارهاکسب يسازآماده جهت ریزيبرنامه گردشگري، صنعت
 نعتص در محتمل هايبحران و رویدادها بینیپیش پویاي سیستم ایجاد احتمالی، هايبحران

 و داخلی عناصر میان در هماهنگی و یکپارچگی ایجاد مرتبط، يوکارهاکسب و گردشگري
 هتج در اطالعات مدیریت جامع نظام ایجاد مرتبط، يوکارهاکسب و گردشگري صنعت خارجی

 صنعت در مدیریت و انسانی نیروي آموزش گردشگري، اثرات مدیریت و ریزيبرنامه بینی،پیش
 در سازيیتظرف بحران، مدیریت در موفقیت دیکلشاه عنوانبه مرتبط يوکارهاکسب و گردشگري

 يازوکارهاس یفو تعر مرتبط يوکارهاکسب و گردشگري صنعت بازیگران توانمندسازي جهت
 احتمالی يهابحران با مواجهه در هاآن توانمندسازي جهت در وکارهاکسب مالی منابع نیتأم

 . شودمی پیشنهاد
 رضهع بخش براي بحران حین مرحله در بحران از ناشی هايخسارت کاهش منظوربه که اقداماتی

 صنعت بازیگران نقش مدیریت و سازيآماده شامل شودمی پیشنهاد کشور گردشگري
 و امداد راهکارهاي بحران، با مواجهه در حداکثري مشارکت جلب جهت در گردشگري

 اهشک بحران، وقوع شرایط در گردشگري يوکارهاکسب نیازهاي و مشکالت به ییگوپاسخ
 اقدامات و راهبردها اجراي حسن بر نظارت منابع، مدیریت و کنترل جهت در سیاستی ها،فعالیت

 رد موجود بحران از ناشی اثرات ارزیابی گردشگري، اثرات مدیریت خصوص در شدهفیتعر
 و ریأثت میزان و زابحران عوامل شناسایی مناسب، کنترلی اقدامات یا و الزم تدابیر اتخاذ جهت

 حاصال جهت در کنترلی يسازوکارها اجراي و بحران اثرات تشدید یا کنترل در هاآن اهمیت
 . است شدهینیبشیپ اهداف تحقق و اثرات مدیریت امور
مانند  یاتاقدام و راهکارها کشور يگردشگر عرضه بخش شودیم هیتوص تینها در

 د،یجد ظمن و طیشرا با متناسب يگردشگر موجود يبازارها در یاحتمال يبازنگر
 يتقاضا در راتییتغ يراستا در موجود محصوالت در یاحتمال يبازنگر

 يارهاوککسب و يگردشگر صنعت يهاییدارا و هانهیهز تیریمد ،يگردشگر
 يمقصدها يارتقا و ایاح جهت در الزم يهايگذارهیسرما جادیا از تیحما مرتبط،

 از دهید بیآس يوکارهاکسب از دولت تیحما مرتبط، يوکارهاکسب و يگردشگر
 و يگردشگر صنعت يراهبردها و اهداف از مشترك ياندازچشم جادیا بحران،
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 و ارکتمش بحران، از پس دوره در دادهرخ راتییتغ با متناسب مرتبط يوکارهاکسب
 و امادغ مشارکت، در گریکدی با يگردشگر يوکارهاو کسب مقصدها يهمکار

 رندهیگادی يهاستمیس جادیا جهت در الزم يسازوکارها جادیا ها،تیفعال يسپاربرون
 ستمیس عناصر و اجزا در يریپذانعطاف و يگردشگر يوکارهاکسب و مقصدها در

را  ادهد رخ بحران از یناش شده جادیا دیجد نظم با تطابق هدف با يگردشگر
 در مرحله پس از بحران انجام دهند. 

 هجامع به دسترسی دشواري. بود مواجه هاییمحدودیت با هاپژوهش سایر همچون نیز حاضر پژوهش
 هايمحدودیت جمله از 19 -کووید بحران يهایدگیچیپ و زمان یتدمحدو نظر، مورد آماري

-پژوهش شودمی پیشنهاد بحران این هايپیچیدگی و گستردگی به توجه با. بودند حاضر پژوهش

 ینح دوران در گردشگران تمایالت و رفتار و دهند قرار بررسی مورد را تقاضا بخش آتی هاي
 يکارهاوکسب آوريتاب میزان دشومی پیشنهاد همچنین. کنند مطالعه را بحران از پس و بحران

  . شود سنجیده 19 -کووید بحران با مقابله در ایران خصوصی بخش گردشگري
 
 

  



 87 حسن پور و همکاران

 

 منابع

 3 طقهمن يشهردار در لیس تیریمد با بحران تیریمد مدل یاکتشاف یبررس .)1396( .حامد ،ياکبر
 یدسارشد، مهن یکارشناس نامهانیپا .)تهران شهر بحران تیریمد و يریشگیپ سازمان: يمورد(مطالعه 

 . انیآر يعلوم و فناور یساخت، موسسه آموزش عال تیریمد شیعمران گرا

 : تیبرگرفته از سا ،PLSحجم نمونه به روش  نییتع

https://www.smartpls.ir/index_files/PLSSampleSize.htm 

چاپ چهاردهم، انتشارات  ،یدر علوم انسان قیبر روش تحق يامقدمه)، 1387( محمدرضا ا،ینحافظ
 . رانیسمت، تهران، ا

 با شورک یعلم قاتیتحق مرکز ،یسینامه نوانیپا کردیرو با قیتحق روش)، 1378( غالمرضا ،یخاک
 .تهران اول، چاپ ت،یدرا یانتشارات یفرهنگ کانون يهمکار

 ،1399 شهریور 13 - 17 :11: انتشار خیتار ،يگردشگر به کرونا یالیر اردیلیم هزار 118 خسارت
 https://fararu.com/fa/newsفرارو، برگرفته از:  تیساوب

 ياستراتژ 5)، 1399ساز، احسان ( تیو چ ي، مهدجعفر زادهو  نیغالمحس ،ینیحس و یعل ،يداور
 ینی، دانشکده کارآفرماهبهشتیارددوم، گزارش  راستی، وبحران طیدر شرا وکارهاکسب يآورتاب

 دانشگاه تهران. 

 ،يگردشگر يمقصدها در بحران تیریمد ندیفرآ با دانش تیریرابطه مد)، 1393سخندان، الناز (
 و تیریمد دانشکده ،یابیبازار شیگرا ،يجهانگرد تیریمد رشته ارشد، یکارشناس نامهانیپا

 .تهران ،یطباطبائ عالمه دانشگاه ،يحسابدار

 /https://www.instagram.com/irhotelnews وزیهتل ن نستاگرامیصفحه ا

 يگردشگر خدمات يوکارهاکسب روند ینیبشیپ)، 1399( سادات سحر ،يمحمد و عباس ،یعباس
اتاق  ،یو اجتماع ياقتصاد يهاپژوهش و آموزش مرکز ،يراهبرد مدل ارائه و پساکرونا دوران در

 . رازیش يمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

در گذار  رانیا يبحران صنعت گردشگر تیریمد يچالش ها و راهکارها") 1399محمود ( ،یائیض
 تهران ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،ی، طرح پژوهش"19-دیکوو روسیاز بحران و
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 شهر: يمورد(مطالعه  يشهر يگردشگر در بحران تیریمد ییفضا لیتحل)، 1392( فواد ،یمعاف
 يزیربرنامه و ایجغراف گروه سم،یتور يزیربرنامه و ایجغراف رشته ارشد، یکارشناس نامهانیپا، )اصفهان

 .رانیا اصفهان، اصفهان، دانشگاه ،يزیربرنامه و ییایجغراف علوم دانشکده ،ییروستا

 شماره ،تیریمد توسعه فصلنامه بحران، تیریمد رامونیپ ینکات و میمفاه)، 1380( دیفر، وحیناصح
34 ،37-34. 
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ها پس از بحران شیوع شناسایی راهکارهایی جهت رونق اقامتگاه

  19کوید 

 **سید رضا بهادري *،ندا ترابی فارسانی

 
 12/6/1399تاریخ پذیرش:     -  3/3/1399تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده
نوازي آسیب  گردشگري را تحت تاثیر قرار داده و به ویژه به صنعت مهمان 2020یی که در سال هایکی از بحران

(کرونا) است که ضربه اقتصادي بزرگی   19جدي وارد کرد بحران سالمت  ناشی از شیوع بیماري (ویروس) کوید 
به مدت بیش از سه ماه به صنعت هتلداري جهان وارد کرده و باعث تعطیلی و تعدیل نیروي انسانی در این بخش 

وباره ي مناسب براي رونق دهابه دنبال شناسایی راهکار شده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر اقامتگاههاي ایران،
و صاحبان اقامتگاهها می باشد.  هاخبرگان ، مدیران هتل از دیدگاه  19کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید 

ل تحلی( کاررفته کیفیروش پژوهش بهو  بودهنیمه ساختار یافته  مصاحبه  این پژوهشها در بزار گردآوري دادها
ش آگاهی افزایکه سیاستگذاري ، مشارکت، رسوخ در بازار، توسعه محصول و دهد است و نتایج نشان می مضمون)

 هستند.  19و تبادل اطالعات راهکارهایی مناسب براي رونق اقامتگاهها پس از بحران کوید 
 

 ، مراکز اقامتی19بحران در گردشگري، پس از بحران ، کوید   :واژگان کلیدي
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 n.torabi@aui.ac.irنویسنده مسئول 
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 مقدمه
میالدي) تا به  1950گردشگري صنعتی بسیار شکننده است که از زمان ظهور علمی خود ( سال 

 2001سپتامبر  11ي بسیاري دست و پنجه نرم کرده است . حمالت تروریستی هاامروز با بحران
به ویژه در  2003در ایاالت متحده امریکا و بحران سالمت ناشی از شیوع بیماري سارس در سال 

سیاي شرقی (چین ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، تایوان وکره جنوبی) آسیب جدي به این صنعت آ
وارد کرد ، براي مثال شیوع سارس،  بحران بی سابقه اي بود که شهرت و تصویر مقصد سنگاپور 

) . پس از آن در سال 2003،  1را به عنوان یک مقصد گردشگري بسیار تضعیف کرد (هندرسون
ادي جهانی سبب شد بسیاري از خانوارها گردشگري را به عنوان کاالي لوکس بحران اقتص 2009

  H1N1جهان با شیوع ویروس آنفلوانزاي 2009از سبد خانوار خود خارج کنند. در همان سال 
بر  2009نزاي خوکی در سه ماهه دوم سال اولآنف يهمه گیر) روبرو شد . نزاي خوکیاولآنف(

ی ، در نتیجه شیوع آنفلوانزاي خوک داشت وروي تقاضاي گردشگري انگلستان تأثیر منفی 
دچار  سایر کشورها از این بحران سالمتچین ، اسپانیا ، کره جنوبی و روسیه بیشتر از کشورهاي 

ز جهان با بحران سالمت کوید ). در حال حاضر نی150: 2012و همکاران،  2خسارت شدند (پیچ
در جهان به مراتب جدي تر از بحران سارس و  19روبرو است و همه گیري ویروس کوید  19

در صنعت گردشگري و مهمان نوازي به عنوان  19آنفلونزاي خوکی است به گونه اي که کوید 
اي  ستعارهنمونه اي کالسیک از یک رویداد قوي سیاه شناخته شده است. رویداد قوي سیاه ا

در  19است به اثرات شدید ناشی از برخی از رویدادهاي غیر قابل پیش بینی و نادر. شیوع کوید 
بسیاري از کشورها از جمله چین، ایران ، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و غیره به قرنطینه و تعطیلی کامل 

 به گونه اي بود و سایر بخشهاي گردشگري منجر شد. همه گیري این ویروس در جهان هاهتل
که سازمان جهانی گردشگري به حمایت از سازمان بهداشت جهانی شعار در خانه بمانید و فردا 

 سفر کنید را منتشر کرد. 
ي می و آپریل در صنعت هتل داري رکود شدیدي داشته و یک هاشهر نیویورك (آمریکا) در ماه

در مقصد و تقاضا وجود دارد (  19رابطه معکوس قوي بین تعداد مبتالیان به ویروس کوید 

1 Henderson 
2 Page 
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درصدي  95ي سانفرانسیسکو (آمریکا) نیز در ماه آپریل رکود ها).  هتلa  2020، 1فوکوس رایت
 .  ) b 2020، 2فوکوس رایت(را تجربه کرده اند 

در سنگاپور به مراتب کمتر از  19قابل تامل است که رکود صنعت هتل داري در بحران کوید 
  c، 3چرا که آنها تجربه قبلی بحران سارس را داشته اند (فوکوس رایتنیویورك بوده است 

2020 .( 

ي هادرصدي درآمد حاصل از اتاق 86در شهر بوستون (آمریکا) کاهش  شایان ذکر است که
بوده است . در ماه مارس  2020تجربه بدي در ماههاي مارس تا آپریل سال  هاموجود در هتل

بوده و درآمد حاصل از هر اتاق کاهش  هادرصدي اقامت در اتاق 50ي بوستون شاهد افت هاهتل
 درصد کاهش داشته است 57می توان گفت  2019درصدي داشته و نسبت به سال  22

 ). 2020، 4( کل 

ي هامطالعات انجام شده در سایت فوکوس رایت نشان می دهد که در ماه  مارس وضعیت هتل
) %94می به طور قابل مالحظه اي درآمد حاصل از هر اتاق ( لندن خوب بود ولی در ماه آپریل و 

 ).  d 2020کاهش یافت (فوکوس رایت،
 سهیدر مقااقامت در بخش 19کوید بحران  ریتأث 5بر اساس مطالعات شرکت تحقیقات سفر اسمیت

همه کشورها ، تعداد  می دهد که درنشان  2020مارس  21هفته  يبرا 2019با هفته مشابه در سال 
  ).1( شکل  .است افتهیکاهش  شتریب ایدرصد  50 زانیمهمانان به م

 
 
 
 
 
 

1- Phocuswright 
2- Phocuswright 
3- Phocuswright 
4- Robert Cole 
5- STR (Smith Travel Research) 
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(  ). منبع داده:2019نسبت به سال ( 2020مارس  21هفته  يبرا بخش اقامت نرخ اشغال  رییتغ: 1شکل 

SSS, 2020(  

خسارات اقتصادي شد و  19ایران نیز کشوري بود که به طور جدي درگیر شیوع ویروس کوید 
جامعه  وارد شد  طبق گفته رئیس هابسیاري به اقامتگاههاي بومگردي ، اقامتگاههاي سنتی و هتل

هزار میلیارد تومان به  6،  1399تا خرداد ماه  19هتلداران کشور از زمان شروع ویروس کوید 
و  هاهتلي مثال ).برا 1399بخش اقامتی کشور ضربه وارد شده است ( باشگاه خبرنگاران جوان، 

و وضعیت  19شیوع ویروس کوید به دلیل  و نفر اشتغالزایی داشتند 600مراکز اقامتی قزوین براي 
که براي گردشگري ایجاد کرده است، دست کم نیمی از مشاغل این حوزه با تعدیل  نامطلوبی

 10زیر  19کوید پس از شیوع قزوین تخت در اماکن اقامتی استان  اشغالمیزان شده اند و روبرو 
حوزه  میلیارد ریال به فعاالن 550). به عالوه در استان اردبیل  1399شده است ( اوالدي، درصد 

). استان 1399اقامتی پس از شیوع ویروس، خسارت وارد شده است ( خبرگزاري صدا و سیما، 
یران اخراسان رضوي نیز که یکی از مهمترین مقاصد گردشگري به ویژه گردشگري مذهبی در 

وده در حوزه اقامتی روبرو ب بیش از هزار میلیارد توماناست با شروع شیوع ویروس با خسارتی 
الف). استان فارس نیز که یکی از مهمترین مقاصد گردشگري 1399است ( خبرگزاري مهر، 
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 1399 فروردین و اردیبهشتتا   1398 مدت سه ماهه اسفندتاریخی ایران است در  -فرهنگی
آپارتمان، مهمانپذیر، خانه هتل، هتلي اقامت (هادر بخشمیلیارد تومان خسارت  600تحمل م

ي سنتی) ، دفاتر خدمات مسافرتی ، مراکز آموزشی گردشگري، راهنمایان ها، خانهمسافر
 ب) . 1399شده است ( خبرگزاري مهر،   هاو سفره خانه هاگردشگري، رستوران

این رویداد غیر منتظره را در بخش اقامتگاهها مدیریت  حال مسئله آن است که چگونه می توان 
و تاثیرات آن بر صنعت اقامتی  19کرد؟  تاکید پژوهش حاضر بر بحران شیوع ویروس کوید 

ي مناسب براي رونق هاایران است و در این راستا هدف زیر را دنبال می کند: شناسایی راهکار
از دیدگاه خبرگان و کارشناسان .  19کوید دوباره کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا 

پژوهشگران به منظور رسیدن به هدف ذکر شده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره برداري کرده 
 ي گردآوري شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هااند و داده

 
 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

بحران تهدید جدي است که اتخاذ تصمیمات حیاتی ، دقیق و پر   ) معتقد است که1385حسینی (
ي هاهزینه اي را الزامی می سازد و بیان می کند که تهدید ، غافل گیري و فشار زمانی از ویژگی

و مدیریت آنها به یک ضرورت در گردشگري تبدیل  هاامروزه شناسایی بحرانیک بحران است. 
) در 147-135: 2001( 1). فالکنر 21 :1396-40ید،شده است (یاوري گهر و منصوري مو

طراتی خ چهارچوبی که به منظور مدیریت بحران در گردشگري طراحی کرده معتقد است که باید
ي مدیریتی براي مقابله با شرایط هاو برنامهشود  که یک مقصد در معرض آن قرار دارد ارزیابی 

ران در گردشگري یاوري گهر و منصوري موید گردد. در راستاي مدیریت بحفاجعه از قبل تهیه 
) الگویی طراحی کردند که رویکرد آن بر پیشگیري قبل از وقوع است . 40-21 :1396نیز (

) در مدل تعادلی عمومی که به منظور مدیریت بحران در 832-813: 2003( 2بلیک و سینکلیر
مدیریت بحران لیات براي ي هدفمند و کاهش ماهایارانهگردشگري طراحی کردند بر دو عامل 

) بیان می کند که مدیریت بحران در گردشگري شامل 321-299: 2004( 3تاکید کردند. سانتانا

1- Faulkner 
2- Blake & Sinclair 
3- Santana 

 
 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 96

 
، پیشگیري ، اعمال محدودیتها و آسیب ، مرحله بازیابی و مرحله درك آناتومی بحرانمراحل 

نیز اظهار می کند که مدیریت بحران در گردشگري   )3 :2009-10( 1یادگیري است . ریچی
( ي بازیابیهااستراتژي شناسایی بحران و برنامه ریزي در برابر بحران و براي برنامه ریزينیازمند 

 است.  طوالنی مدت  رونق دوباره)
 

ر مراکز ي سالمت بهادر بخش  بعد پژوهشگران به بررسی مطالعات گذشته با تاکید بر بحران
ی پرداخته اند و سعی در شناسایی راهکارهایی دارند که در طول زمان پژوهشگران و فعاالن اقامت

بخش گردشگري به منظور جذب دوباره گردشگر و جبران خسارات وارده در دوران بحران و یا 
 پس از آن به کار برده اند. 

 

 مطالعات پیشین  

) دستورالعملی براي مدیریت بحران ناشی از شیوع ویروس سارس براي 417: 2004هندرسون (
هتلهاي سنگاپور ارائه داد از آن جمله می توان به موارد زیر در قبل از مرحله بحران اشاره کرد : 

الیاي شناسایی و ارزیابی خطر بروز ب ومحیط زیست  بررسیانتصاب مدیر تیم بحران که وظیفه 
ایجاد تیم مدیریت بحران و تخصیص وظایف به افراد مربوطه براي  را دارد؛ مالی یا تهدیداتاحت

ي مدیریتی هابرنامهتدوین  ،احتمالی هايدر مورد سناریوهاي بحران ذهنی هايطوفانجمع آوري 
 هالر هتد اسناد راهبردهاي مدیریت بحران؛ تهیه و توسعه ارزیابی توانایی مقابله با اثرات بحران و 

. به عالوه، هندرسون ي مدیریت بحران به کلیه سطوح کارمندان هاو تخصیص منابع الزم با برنامه
رفاه  طمینان از ایمنی و؛ اتجدید نظر در بازاریابیدر دستورالعمل فوق در زمان بحران تاکید بر 

ي عال سازدر صورت لزوم ف ؛شروع مراحل تخلیههتل با محافظت از امالك  ؛مهمانان و کارکنان
ي موجود در زمینه هاتشدید روال؛ خدمات اضطراري غربالگري بهداشتی کارکنان و مهمانان

ي شبکه اي و همکاري با شرکا و درخواست کمک از هاو تقویت فعالیتنظافت و ضد عفونی 
ترمیم کامل فعالیتهاي آنها در صورت لزوم دارد . هندرسون همچنین در دوران پس از بحران بر 

1- Ritchie 
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ي هارحورود به ط وانجام تبلیغات گسترده  ؛ بهبود امکانات و خدمات به مشتریان، تجاري عادي
 اشاره دارد. مشارکتی 

) در پژوهش خود اظهار داشتند که در زمان شیوع ویروس سارس در 2004( 1لونگ و النگ
 هان هتلدرصد کاهش یافت و مدیرا 80هنگ کنگ در طی دو هفته میزان اقامت در هتل متروپل 

 براي مقابله با بحران، مرخصی بدون حقوق به کارکنان را از مهمترین راهکارها دانستند. 

) طی پژوهشی نشان دادند که شیوع ویروس سارس تاثیر 377-369: 2005و همکاران (  2کیم
را به ي عملیاتی هاهزینه کرد که صنعت هتلداري کره سعیمنفی بر صنعت هتلداري داشت و 

ي آموزشی در زمینه آگاهی بهداشتی و بهره برداري از هاکارمندان برنامه رساند و برايحداقل ب
 .تجهیزات جدید بهداشتی ارائه داد

) بیان کردند که در دوران بحران سارس در تایوان میزان 212-200: 2007و همکاران ( 3چن 
براي جبران ضرر و زیان وارده  هادرصد کاهش یافت و مدیران هتل 40ي این کشور هااشغال هتل
را بستند و برخی ساعات کار را  ها، برخی هتلي کاهش هزینه را اتخاذ کرده اندهااستراتژي

کاهش دادند و یا به کارکنان مرخصی بدون حقوق دادند . شایان ذکر است که سهام هتلها در 
 زمان بحران سارس در تایوان کاهش چشمگیري داشت.  

راهکارهایی  هابه منظور کاهش اثرات این ویروس بر هتل 19ع ویروس کوید با توجه به شیو
 ) 4RoomPriceGenieتوسط  گروهی از کارشناسان و طراحان نرم افزار مدیریتی اقامتگاهها (

 انمهمان حتیپوشیدن ماسک () رعایت اقدامات ایمنی مانند 1شناسایی و ارائه شده که عبارتند از : 
متر  1,5فاصله و رعایت  بین کارکنان یا کارمندان و مهمانان کاهش تماس  )؛در فضاهاي عمومی

؛ وجود ژل الکل در همه جاي هتل ؛ این به معناي کاهش ظرفیت در رستوران استو بین افراد 
ي هاي درب و دکمههاتمیز کردن منظم کلیه دکمهو  تمیز کردن مداوم و بسیار منظم تمام سطوح

پس از بحران کوید  ها)کاهش نیافتن قیمت هتل2 هنگام ورود مهمانان گرمااسکن ؛  گرفتن باالبر

1- Leung & Lam 
2- Kim 
3- Chen 

 ک مشاوره هاي کوچهاي مدیریت درآمد به طور خاص براي هتلارائه راه حلشرکتی در انگلستان که به  - 4
 هاي زنجیره اي بزرگ رقابت کنند می دهد که بتوانند با هتل

https://roompricegenie.com/about/ 
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افت قیمت چشمگیري را تجربه کردند ،  هاکه هتل 2009، چرا که پس از بحران اقتصادي  19

مدت زمان زیادي طول کشید تا خسارت وارده جبران گردد پس بهتر است به جاي کاهش 
و  هاائه داد مانند حمل و نقل رایگان از فرودگاه و ترمینالخدمات اضافی به مهمانان ار  هاقیمت

) مدیریت 3ویژه اي کمک گرفت  1یا وعده غذایی رایگان ، در این راستا می توان از نرم افزارهاي
نرخ بازپرداخت خود را باید  هاو کاهش کنسل کردن رزروها،  بدین منظور مدیران هتل هابرنامه

 بهآن را  و همچنین در صورت نیاز دهندول نسبت به فسخ رایگان قرار با تخفیف بیشتر از حد معم
یک  هبتا بدون هزینه اضافی آن را  هندبه جاي لغو رزرو مهمان از آنها بخواموکول کنند و  آینده

ي اجتماعی و هاوب سایت ، رسانه) اطالع رسانی به مشتریان از طریق 4 تاریخ دیگر منتقل کنند
تشویق آنها به رزرو هتل از طریق وب سایت خود هتل  و ایمیل  و خبرنامه

)RoomPriceGenie, 2020( 
ي روباز گردشگري مانند هاي ابتکاري فاصله گذاري اجتماعی یا فیزیکی در مکانهاروش

ري  ي گردشگهاراهکار دیگري است که تعدادي از مکان هاي روباز هتلهاو رستوران هارستوران
 ) . 2020، 2) (ملرو2بکار برده اند ( شکل 

 
 

1- RoomPriceGenie  https://roompricegenie.com/about/ 
2- Melero 
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  1ي هلند ها: فاصله گذاري اجتماعی در رستوران2شکل 

 
و تاثیر آن بر صنعت هتلداري و اقامت  19در داخل کشور مطالعه علمی در زمینه ویروس کوید  

انجام نگرفته است و در خارج از کشور نیز همانگونه که پیشینه  پژوهش نشان می دهد مطالعات 
کمی در این راستا انجام شده است، بنابراین نوآوري پژوهش حاضر در شناسایی راهکارهاي 

در ایران است، چرا که شناسایی  19راي رونق کسب و کار اقامتگاهها در دوران پساکوید مناسب ب
این راهکارها می تواند گام اولیه اي در راستاي جبران خسارتهاي وارد آمده به این صنعت باشد 

 و به  مدیریت این رویداد نادر و جذب دوباره گردشگر کمک کند. 
 

  

1- https://www.vix.com/pt/saude/585540/estudo-preve-data-final-da-pandemia-de-
coronavirus-em-cada-pais-inclusive-brasil?utm_source=next_article 
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 روش پژوهش
ي مناسب براي رونق دوباره هاکشف راهکاردنبال به  این پژوهشهمانطور که قبالً ذکر شد ، 

براي از دیدگاه خبرگان و کارشناسان است.  19کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید 
ی شد. پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافاستفاده  مضمونتحلیل روش ، از  این هدفدستیابی به 

هدف کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر کارشناسان ، خبرگان و مدیران  است و از نظر
و صاحبان مراکز اقامتی هستند که به روش گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. از آنجایی که 

در ایران انجام گرفته پژوهشگران مصاحبه  19جمع آوري داده در زمان همه گیري ویروس کوید 
ا ي پیام رسان فوري مانند واتساپ و تلگرام رهابا استفاده از تلفن و برنامه نیمه ساختار یافته

: به نظر شما چه راهکارهایی 1برگزیدند. فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل سه سوال باز بود( 
: به نظر 2کمک کند؟  19می تواند به رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها پس از دوران کوید 

یی از طرف دولت می تواند بر رونق کسب و کار اقامتگاهها هاو سیاستگذاري هاتشما چه حمای
و اقدامات به رونق دوباره اقامتگاهها کمک  ها: به نظر شما توسعه کدام فعالیت3تاثیر داشته باشد ؟ 

 خواهد کرد؟)
شگري ، دبه عالوه براي تعیین روایی محتوایی، فرم مصاحبه در اختیار هشت خبره در حوزه گر  

و ارائه  هامهمان نوازي و هتلداري ، اقتصاد قرار گرفت و با توضیح اهداف پژوهش براي آن
خواسته شد تا سوال موجود در فرم  هاتعاریف عملیاتی مربوط به محتواي سوال پژوهش، از آن

 گویه مفید است ولی«، »گویه ضروري است«مصاحبه را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت 
)، نسبت 1طبقه بندي کنند. سپس بر اساس فرمول (» گویه ضرورتی ندارد«و » تضروري نیس

روایی محتوایی محاسبه گردید. در نهایت بر اساس فرمول شاخص نسبت روایی محتوایی 
)CVR= 1 (1  نفر  8نشان داد که فرم مصاحبه از روایی مناسبی برخوردار است ،  چرا که هر

و بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی  گویه ضروري است را انتخاب کردند
، 2است ( ویلسون و همکاران 75/0متخصص  8قابل قبول براي  CVRقرار داده اند، حداقل مقدار 

2012 :197-210 .( 
 

1- Content Validity Ratio 
2- Wilson et al 
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 :1فرمول 
 

 

 
 
 

ي هاو اقامتگاه هاسپس مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان و خبرگان و مدیران و صاحبان هتل
ي صنفی راهنمایان گردشگري ایران  انجام گرفت و کدها هاکشور ایران، اعضاي کانون انجمن

به این معنی است که هیچ اطالعات اضافی در نقطه اشباع  . در مصاحبه پانزده هم به اشباع رسید
). در 2018، 1( ساندرز و همکاران را توسعه دهد مضمونبتواند  کد گذارجایی پیدا نمی شود که 

ي حاصل از فرم مصاحبه به روش کیفی (تحلیل مضمون) با بهره گیري از تکنیک هانهایت داده
ه از ي اولیهات . درکدگذاري باز کدکد گذاري باز و محوري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

ي مصاحبه استخراج می گردد و در مرحله کدگذاري هامیان انبوه اطالعات موجود در فرم
) انجام می گیرد.  تولید شده (در مرحله کدگذاري باز ي اولیههاکدرابطه بین ایجاد محوري 

ي کیفی است که در آن تحلیل از هاي رایج و کارآمد در تحلیلهاتحلیل مضمون یکی از روش
منبع داده شروع و تا رسیدن به اشباع ادامه می یابد . روش کیفی تحلیل مضمون به چارچوب 
نظري که از قبل وجود داشته وابسته نیست و مراحل آن عبارتند از : ایجاد کدهاي اولیه و 

ن گزارش و تدویکدگذاري ، شناخت مضامین ، ترسیم شبکه مضامین ، تحلیل شبکه مضامین 
).  شایان ذکر است که به منظور پایایی تحقیق، دو 198-151: 1390(عابدي جعفري و همکاران، 

ها را خوانده و به طور مستقل متن موجود در دادهنویسنده و دو کارشناس به عنوان کد گذار 
 داشتند. درصد تشابه کدگذاري توافق نظر 80روي عدد و  کدگذاري کردند

 

 

 هادهتحلیل دا

1- Saunders   et al. 

CV
R 

تعداد متخصصینی که گزینه ضروري را انتخاب  -
تعداد کل 

2 

کل تعداد 

2 
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ي جمع آوري شده در مصاحبه پانزده هم به اشباع  رسید . تجزیه و هاهمانگونه که ذکر شد داده

 80نفر دیگر ( 12درصد) و  20زن (  هانشان می دهد که سه نفر از مصاحبه شونده هاتحلیل داده
د و داراي درصد) بودن 46,7سال (  45تا  35درصد ) مرد بوده اند و اکثریت آنها در دامنه سنی 

 ). 1درصد ) بوده اند  ( جدول  53,3مدرك کارشناسی (
 

 ي جمعیت شناسی کارشناسان و خبرگان که در مصاحبه شرکت کرده اند ها: ویژگی1جدول 

 تعداد مشخصات شغلی درصد تحصیالت درصد سن درصد جنسیت 

-20 20 زن
35 

ي هاو اقامتگاه هاصاحبان /مدیران هتل 6,7 دیپلم 20
ي یزد، هابومگردي و سنتی ( استان

اصفهان، فارس ، چهارمحال و بختیاري، 
 تهران)  

9 

-35 80 مرد
45 

ي صنفی هااعضاي کانون انجمن 53,3 کارشناسی 46,7
 راهنمایان گردشگري ایران 

2 

  45-
55 

کارشناسی  33,3
 ارشد و باالتر 

 2 اساتید دانشگاه  40

 2 دانشجویان دکتري رشته گردشگري       

 

) 2ي باز (مفهومی) استخراج گردید ( جدول هاي مصاحبه، کدهاپس از مطالعه یک به یک فرم
کد مفهومی شناسایی شد و در مرحله کد گذاري محوري به منظور شناسایی راهکارهاي  20و 

اساس اشتراکات محتوایی ، بر   19رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید 
مضمون اصلی ( سیاستگذاري ؛  توسعه محصول ؛ رسوخ در بازار ؛ افزایش  5ي باز در هاکد

 ).  3آگاهی و تبادل اطالعات و مشارکت ) دسته بندي شده اند ( جدول 
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 : نمونه کد گذاري اولیه ( منبع: نویسندگان)2جدول 

 کدهاي مفهومی 8متن مصاحبه شماره 

ستوري از تمام فعاالن حمایت  شعاري و نه د واقعی نه 
ي ها، اقامتگاههاي بومگردي ، آژانسهاگردشگري ( هتل

مســافرتی و ...) . همچنین حمایتهاي مورد نظر به غیر از 
ـــاط و مشـــوق ي بیمه اي یا هااعطاي وام و امهال اقس

صدي یا  صد در  شودگی  مالیاتی می تواند معافیت یا بخ
ي خدمات شهري مثل آب و برق هاپنجاه درصدي هزینه

شد . به عالوه، پرداخت  صد  50تا  30و تلفن و ... با در
توســط دولت در دوران کوید  هاحقوق شــاغلین در هتل

ــنل در زمان کاهش درآمد  19 بار مالی تامین حقوق پرس
 کارفرما را جبران می کند. 

 

 اعطاي وام از سوي نظام بانکی  -

 

باز پ -   رداختافزایش دوره تنفس 
 تسهیالت بانکی اقامتگاهها

 

 يهامعافیت یا بخشــودگی هزینه -
ـــهري هتل در دوران  هاخدمات ش

 19کوید 

 

پرداخت بیمه بیکاري به بیکاران  - 
ــاغل در اقامتگاهها و 19کوید  یی ش

عدم مشـــمول جریمه کارفرما براي 
 پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل

 
نتایج تجزیه و تحلیل به روش تحلیل مضمون نشان می دهد که تاکید بیشتر خبرگان و کارشناسان 

 بر سیاستگذاري جهت مدیریت بحران سالمت است. 
ها، و اقامتگاه هااعطاي وام از سوي نظام بانکی، بخشودگی جرائم مالیاتی، افزایش نرخ هتل

، معافیت هاو هتل هاسیاستگذاري به منظور افزایش تعطیالت، حمایت دولت از صاحبان اقامتگاه
اي و هاي بیمهاعطاي مشوق، 19در دوران کوید  هاي خدمات شهري هتلهایا بخشودگی هزینه

شاغل در اقامتگاهها و عدم جریمه کارفرما  19، پرداخت بیمه بیکاري به بیکاران کوید مالیاتی
به کارمندان دولت جهت اقامت در  سفر التیتسه ياعطابراي پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل، 

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 104

 
 سیاست، افزایش دوره تنفس باز پرداخت تسهیالت بانکی اقامتگاهها، سیاستگذاري جهت هاهتل

ي جهت و سیاستگذار کشور يگردشگرمیراث فرهنگی ، صنایع دستی وارت صندوق بحران وز
یی هااستاز جمله سی و ...) نیکارآفر ا،یآس ران،یا مهی(همانند ب يگردشگر مهیشرکت ب سیتاس

 بود که کارشناسان و صاحبان اقامتگاهها بر آن تاکید داشتند . 

را راهکاري براي  19ان پسا کوید شایان ذکر است که گروهی از خبرگان توسعه محصول در دور
و یا یک  به یک خانواده هارونق کسب و کار اقامتگاهها دانستند. در این راستا تخصیص اقامتگاه

گروه فامیلی به جاي پذیرش مهمان به صورت مجزا و پراکنده در راستاي حفظ فاصله اجتماعی 
به  تی مشتریان بیان کردند.و موارد بهداشتی را راهکاري براي جذب گردشگر و تضمین سالم

تی و اقامتگاهها به ویژه صنایع دس هاعالوه تاسیس فروشگاه آن الین براي فروش محصوالت هتل
می تواند  19و پسا کوید  19موجود در اقامتگاهها  و ارائه غذاي بیرون بر در دوران کوید 

 از آن.  راهکاري باشد براي کسب درآمد در زمان بحران و رکود اقتصادي ناشی 
و اقامتگاهها باید تمام تالش  هاهتل 19عده اي از خبرگان بیان کردند که در دوران پساکوید 

خود را براي رسوخ در بازار داشته باشند و راهکارهایی چون بازاریابی الکترونیک جهت جذب 
اعتماد  جلب ي بهداشتی وهاگردشگر و بازاریابی به منظور تضمین رعایت کلیه پروتکل

عات .  افزایش آگاهی و تبادل اطالهاردشگران می تواند گامی باشد براي شروع دوباره فعالیتگ
راهکار دیگري است که به مدیران و صاحبان اقامتگاهها کمک می کند تا بحران ناشی از کوید 

را مدیریت و پشت سر بگذارند و از تجربیات یکدیگر براي رونق کسب و کار خود بهره  19
 گیرند. 

خرین مضمونی که کارشناسان به آن اشاره داشتند مشارکت از طریق افزایش فعالیت شبکه اي آ
ک در ی هاو زنجیره هاو زنجیره اي بود، چرا که در یک بحران اقتصادي چون فعالیت شبکه

و ضررهاي اقتصادي سر شکن می شود و رقبا نیز قدرت رقابت با  هامقیاس بزرگ است ، هزینه
نیز با همکاري و مشارکت  قادر به جذب مشتري بیشتري  19ند و در دوران پسا کوید آنها را ندار

 خواهند بود. 
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ي مناسب براي رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید ها: شناسایی راهکار3جدول
 ي مصاحبه  هابه کمک تکنیک کد گذاري باز و محوري فرم 19

 

 مضامین اصلی مضامین فرعی هاخالصه نویسی متن مصاحبه

 اعطاي وام از سوي نظام بانکی به کارفرما نییباسودپا ییهادادن وام

 سیاستگذاري

کل سال  اتیازمال يبخشش درصد
 1399و 1398

 بخشودگی جرائم مالیاتی

 و اقامتگاهها هاافزایش نرخ هتل هانرخ اتاق شیافزا
 ها از طرف دولتشنبه 5کردن  لیتعط

 
سیاستگذاري به منظور افزایش 

 تعطیالت
 آخر هفته  شتریب یلیتعط

حمایت دولت از صاحبان  حمایت کامل دولت نه شعاري
 هاو هتل هااقامتگاه

 ای يصد در صد یبخشودگ ای تیمعاف
خدمات  يهانهیدر هز يپنجاه درصد

 مثل آب برق گاز تلفن يشهر

 يهامعافیت یا بخشودگی هزینه
شهري اقامتگاهها در خدمات 

 19دوران کوید 
 ای يا مهیب يامهال اقساط و مشوقها

 یاتیمال
اي و هاي بیمهاعطاي مشوق

 مالیاتی
 نیدرصد حقوق شاغل 50تا  30پرداخت 

 یو خدمات ي، کارمندان و پرسنل ادار
 نیتوسط دولت تا ضمن ادامه اشتغال ا

 نیتام ی، بار مال يافراد در واحد گردشگر
حقوق پرسنل در زمان کاهش درآمد بر 

 عهده کارفرما کاسته شود
 

پرداخت بیمه بیکاري به بیکاران 
یی شاغل در اقامتگاهها 19کوید 

و عدم جریمه کارفرما براي 
 پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل
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 ياعطا قیمردم به سفر از طر قیتشو
سفر  يبرا یوام بانک ریسفر نظ التیتسه

رونق سفر و  يبرا هژیو نیبنز هیسهم ای
 ، هاتخفیف هتل ریسفر نظ يمشوقها ریسا
اختصاص  ای یرسم التیتعط شیافزا
 سفر يفوق العاده برا یلیتعط

به  سفر التیتسه ياعطا
کارمندان دولت جهت اقامت در 

 هاهتل

 گاههااقامتاقساط  افتیانداختن در ریبه تاخ
 افتیعدم در يدولت برا تیحما یحت ایو 

 ریاخ یافتیدر التیاز تسه يدرصد

افزایش دوره تنفس باز پرداخت  
 تسهیالت بانکی اقامتگاهها

 يصندوق بحران وزارت گردشگر سیتاس
 کشور

 

 سیتاسسیاستگذاري جهت 
میراث  صندوق بحران وزارت 

فرهنگی ، صنایع دستی و 
 کشور يگردشگر

 
 شرکت سیو تاس مهیورود به صنعت ب

 ا،یآس ران،یا مهی(همانند ب يگردشگر مهیب
 و ...) نیکارآفر

 سیتاسسیاستگذاري جهت 
(همانند  يگردشگر مهیشرکت ب

 ..)و . نیکارآفر ا،یآس ران،یا مهیب
ونه بت دیشروع اقامت بصورت دربست شا

 کمک کنه هابه شروع مسافر به اقامتگاه
به یک  هاتخصیص اقامتگاه

خانواده و یا یک گروه فامیلی به 
جاي پذیرش مهمان به صورت 
مجزا و پراکنده در راستاي حفظ 
 فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی

 توسعه محصول

معرفی و فروش صنایع دستی موجود در 
ي بومگردي به صورت هاو اقامتگاه هاهتل

 آنالین 

تاسیس فروشگاه آنالین 
  هااقامتگاه
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ذاهاي بیرون بر توسط رستوران ارائه غ
 يهابا رعایت پروتکل هاو اقامتگاه هاهتل

 بهداشتی 

ارائه غذاهاي بیرون بر با رعایت 
 ي بهداشتی هاپروتکل

افزایش تبلیغات با کمک گرفتن از 
 ي اجتماعیهاشبکه

بازاریابی الکترونیک جهت 
 جذب گردشگر

 رسوخ در بازار
 کدستیمتحد و  يامهایشعارها و پ نیتدو
 هتلها مشتریان یجلب اعتماد عموم يبرا
 

بازاریابی به منظور تضمین 
ي هارعایت کلیه پروتکل

جلب اعتماد  بهداشتی و 
 گردشگران

 نفعانیبا ذ نیمستمر آنال ينشستها
صاحبان هتلها و مدیران آنها  و يگردشگر

 جهت اطالعات يبندتبادل و طبقه براي
 مدیریت بحران

اطالعات به منظور تبادل 
 مدیریت بحران

افزایش آگاهی 
و تبادل 
 اطالعات

 يهالتشکاقامتگاهها و  نیببیشتر  يهمکار
 يگردشگر

افزایش فعالیت شبکه اي و 
 زنجیره اي

 مشارکت

 

 گیريو نتیجه بحث

ي مختلف هادر سطح جهانی مشقتهایی را براي بخش 19امروزه بحران اپیدمی ویروس کوید 

آسیب جدي  19یی است که کوید هاو صنعت گردشگري و مهمان نوازي از بخشایجاد کرده 

را بر آن تحمیل کرده است. در این بین صنعت هتلداري و مهمان نوازي به عنوان یکی از مهمترین 

ي گردشگري با بحران مالی جدي روبرو است به گونه اي که اپیدمی این ویروس در هازنجیره

ل اقامتگاهها ، تعدیل نیرو و حتی ورشکستی گروهی از اقامتگاههایی سطح جهانی به تعطیلی کام

که جهت تاسیس از تسهیالت بانکی استفاده کرده بودند انجامید. پژوهش حاضر بر آن است که 

ر دوران دگامی باشد براي رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها  هاراهکاربا کشف و شناسایی 

(تحلیل مضمون) راهکارهایی چون  کیفیوهشگران به روش . در این راستا پژ19پسا کوید 
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سیاستگذاري ؛  توسعه محصول ؛ رسوخ در بازار ؛ افزایش آگاهی و تبادل اطالعات و مشارکت 

نشان می دهد خبرگان ، کارشناسان و  2). همانگونه که نتایج جدول 3را شناسایی کردند ( شکل 

ه ایتی از سوي دولت تاکید داشتند . بدیهی است کي حمهابیشتر بر سیاستگذاري هامدیران هتل

حمایت اقتصادي دولت در زمان بحران، مهمترین راهکار الزم است ولی در شرایط موجود که 

ي اقتصادي و قیمت بسیار پایین نفت خود با مشکالت بسیاري روبرو است هادولت به دلیل تحریم

 ارائه راهکارهاي ترکیبی نیاز است .

 حران وزارتصندوق ب سیتاسي، گردشگر مهیشرکت ب سیتاستخاذ تصمیماتی چون  به عالوه،  ا

و سیاستگذاري به منظور افزایش تعطیالت  کشور يگردشگرمیراث فرهنگی ، صنایع دستی و

 هاراهکارهایی بودکه خبرگان تاکید بر سیاستگذاري آنها داشتند. گروهی نیز بر افزایش نرخ هتل

 اشاره کردند و این ، پیشنهادات سایت روم پرایس جینی 19و اقامتگاهها در دوران پساکوید 

)RoomPriceGenie, 2020(  را تایید می کند.  تبادل اطالعات به منظور مدیریت بحران

راهکار دیگري بود که توسط کارشناسان مطرح شد. همانگونه که در پیشینه تحقیق  نیز بیان 

ي ذهنی را به ها) تشکیل تیم مدیریت بحران و جمع آوري طوفان417: 2004( هندرسونگردید 

 منظور مدیریت صحیح بحران الزم می داند. 

شناسایی شد ؛ شایان ذکر است که  19مشارکت ، راهکار دیگري براي بحران مدیریت کوید 

: 2004( رسونیی بود که هندهاي شبکه اي و همکاري با شرکا از دستورالعملهاتقویت فعالیت

ي زنجیره اي و یا اقامتگاههاي شبکه اي و خوشه اي ها) نیز بدان اشاره داشت چرا که هتل417

نیز در زمان بحران  هاو هزینه هادر زمان بحران می توانند به هم کمک مالی کنند و خسارت

 سرشکن می شود . 

ران و جلب اعتماد گردشگي بهداشتی و هابازاریابی به منظور تضمین رعایت کلیه پروتکل

بازاریابی الکترونیک جهت جذب گردشگر از راهکارهاي استراتژي رسوخ در بازار است که 

ي هاو اقامتگاهها از آن یاد کردند و این یافته هاکارشناسان براي جذب دوباره گردشگر به هتل
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دي به ي بومگرهاگاهبه ویژه اقامت هاتخصیص اقامتگاه) را تایید می کند. 417: 2004هندرسون (

یک خانواده و یا یک گروه فامیلی به جاي پذیرش مهمان به صورت مجزا و پراکنده در راستاي 

حفظ فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی، تاسیس فروشگاه آنالین و ارائه غذاي بیرون بر توسط 

داشتند. این  کیدراهکارهاي استراتژي توسعه محصول بود که کارشناسان بر آن تا هارستوران هتل

ي ابتکاري ایجاد هادر جهان از روش هاي موجود در هتلهادر حالی است که بسیاري از رستوران

) جهت جذب مشتري استفاده کرده اند که این راهکارها نیز می 2020ملرو، فاصله اجتماعی (

 تواند  مفید واقع گردد. 

 19یز امري است که دوران پسا کوید شایان ذکر است که غربالگري کارکنان و مهمانان هتل ن

می تواند باعث جلب اطمینان مشتریان گردد و کارشناسان شرکت کننده در این پژوهش بر آن 

 اشاره نداشتند. 

 به عالوه، موضوعات زیر می تواند در پژوهشهاي آتی مد نظر باشد: 

  19در دوران پساکوید  هابررسی انتظارات گردشگران از هتل •

میراث فرهنگی ، صنایع دستی  صندوق بحران وزارت سیتاساقتصادي بررسی مدل  •

  کشور يگردشگرو

 و اقامتگاهها در دوران هاي بازاریابی براي رونق هتلهاشناسایی پر کاربردترین مدل •

  19پسا کوید 

 ي وارده به بخش هتلداري و مهمانوازي ایران هاارزیابی خسارت •

  اي براي اقامتگاههاي بومگردي بررسی ایجاد فعالیت شبکه اي و خوشه •

 

مستخرج از  19: مدل طراحی شده براي مدیریت اقامتگاهها در دوران پسا بحران کوید 3شکل 

 است.   ي مصاحبههانتایج تجزیه و تحلیل کیفی فرم
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مستخرج از نتایج تجزیه و  19: مدل طراحی شده براي مدیریت اقامتگاهها در بحران کوید 3شکل 
   ي مصاحبههاتحلیل کیفی فرم
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بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع 
 19-کووید
 

 ***مریم نقوي **،فیروزه فرخیان *،سیّد محمّد میرتقیان رودسري
 16/6/1399تاریخ پذیرش:       18/3/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
ري است. ها و منافع حاصل از گردشگتابعی از ادراك آنها از مقایسه هزینه گردشگران، به نسبت میزبان جامعه رفتار

 یشترب آن مزایاي از گردشگران حضور هايهزینه منجر شد جامعه میزبان به این باور برسد که ،19-شیوع کووید
 میزبان، جامعه طتوس هزینه، ادراك .بگذارد منفی تأثیر حضور گردشگران به نسبت آنها است و این درك، بر رفتار

خواهد  یمنف رفتار بروز نهایت، در و منفی نگرش گیريشکل تهدید، ادراك به منجر وار،زنجیره توالی یک در
 ردشگرانحضور گ به نسبت میزبان جامعه و رفتار نگرش بررسی حاضر، پژوهش هدف متناسب با این روند،. شد
به  دهیشکل منظور به یکپارچه تهدید از تئوري. است مقصد گردشگري رامسر در 19-کووید شیوع دوران در

 یريگنمونه و روش رامسر شهر ساکنین آماري، يکیفی، جامعه پژوهش روش. گردید استفاده نظري چارچوب
مصاحبه  طریق از هاداده. آمد دست به نفر 21 نظري اشباع به رسیدن بر مبتنی آماري نمونه تعداد و بود قضاوتی

. پذیرفت مانجا محوري و باز تحلیل محتوا و کدگذاري اساس بر هاداده تحلیل. شدند گردآوري ساختاریافتهنیمه
 اجتماعی تبادل ايهنظریه تلفیقمبتنی بر  کرونا دوران در گردشگر-میزبان تعامل از جدیدي ابعاد پژوهش، هايیافته

 اغلب رشکه نگبا وجود آن که است این نمود، بیان توانمی نتیجه، عنوان به آنچه. نمود یکپارچه را ارائه تهدید و
به  شهر تصاداق و معیشت اي با تاکید بر وابستگیعده بوده، منفی دوران این در گردشگران حضور به رامسر مردم

 ايپذیر توانمی شده، معتقد بودند اشاره هاآن به پژوهش گیرينتیجه در که شروطی تحت و گردشگري
 .است اولویت در شهر مردم سالمت حال، عین در بود؛ گردشگران

منفعت، ادراك تهدید، نگرش -، جامعه میزبان، گردشگران، ادراك هزینه19-کووید: واژگان کلیدي 
 منفی. منفی، رفتار

  

 تهران، طباطبائی، عالمه دانشکده مدیریت و حسابداري،دانشگاه دکتري مدیریت گردشگري، دانشجوي *

 sm_mirtaghian@atu.ac.irایران(نویسنده مسئول)
 .ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشکده مدیریت وحسابداري دانشگاه مدیریت گردشگري،دکتري  دانشجوي **

 .ایران تهران، طباطبائی ، عالمه دانشکده مدیریت وحسابداري دانشگاه دکتري مدیریت گردشگري، دانشجوي ***
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 مقدمه
ترین نوازي با یکی از جديهمانیصنعت گردشگري و م، 19-کووید جهانیدر نتیجه گسترش 

 عمده) و 2020، 1(استریلکوفسکیه استهاي عملیاتی، تجاري و مالی خود روبرو شدبحران
ناگوار ). پیامدهاي 2020و همکاران،  2(ثامزانددرآمده نیز به حالت تعلیق مقصد-تعامالت مبدا

و تغییر ) 2020 همکاران، و 3گاسلینگ(جامعه میزباندیدگاه  تغییر منجر بهاین ویروس،  شیوع
اخالق  نسبت به جامعه میزبان شود.می )2020 استریلکوفسکی،(تعامالت آنان با گردشگران

-عدمکند تالش می و) 2020و همکاران،  4(راناسینگهشدهآگاه  درمانیاستانداردهاي بهداشتی و 

به حداقل  جدیدرفتاري (بایدها و نبایدها)  تحوّلرا از طریق عمومی  ریسکاطمینان و 
نسبت به منافع  که سالمت جسمی، ذهنی و اجتماعی جامعه میزبانچرا) 2020، 5(الپوینتهبرساند

 ). 2020، 6هوت-(ترمبلیدر اولویت باالتري قرار دارد حاصل از ورود گردشگران،

 منجر به، به عنوان یک تهدید، روناشیوع کدوران  یک مقصد در در گردشگران حضور
 ،7سبیولزد-هیگینز(شودمیاحساس پریشانی، فشار و استرس در زندگی ساکنان گیري شکل
این  در کهباید این نکته را در نظر بگیرند  ،گردشگري اصدریزان و مدیران مقبرنامه. )2020
 هاي بهداشتی و اقتصادي،بحران مدیریت الزم براي هاياقدامات و هماهنگیعالوه بر  ،دوران
. در مایندکنترل ن نیز جامعه میزبان رادر تبعیضادراك هراسی و مانند بیگانه هاي اجتماعیبحران

-ي راهارائهدرصدد اجتماعی  گرانو اکثر پژوهش بخش خصوصی، مسئولین دولتی ،حال حاضر

براي  انتوسعه مجدد گردشگري و ارتقا اعتماد گردشگر ریزي وبرنامه الزم جهتهاي حل
 ت،نادیده گرفته شده اساما موضوع مهمی که  ؛بازگشت به مقاصد و تامین سالمت آنها هستند

در ست. ا درقبال حضور مجدد گردشگران در مقصد جامعه میزبان رفتار ، نگرش وسطح پذیرش
ردشگران گپذیرش براي  کافیآمادگی الزم و  آیا جامعه میزبانآید که اینجا، این سوال پیش می

 را دارد؟  (حتی گردشگران داخلی)

1- Strielkowski 
2- Thams  
3- Gössling 
4- Ranasinghe 
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6- Tremblay-Huet 
7- Higgins-Desbiolles 
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توجه قرار  موردرا  تاثیرات اقتصادي این بحرانبیشتر  ،هاي صورت گرفتهمطالعات و پژوهش

 ، ابوبکر2020 همکاران، و 1استزکو ،2020 ؛ راناسینگه و همکاران،2020 همکاران، (ثامز واندداده
و  نحوه واکنش ،و جامعه میزبان اندداشته توجه صرف به گردشگریا و ) 2020 ،2راسبی و

. از این رو اندهگرفت پذیرش و مقابله را نادیده، عدمبیگانه هراسی مبتنی بررفتارهاي احتمالی آنها 
ر دوران د به حضور گردشگران تنسب جامعه میزبان نگرش و تمایالت رفتاري ،ضروري است

 و راهکارهاي الزم ارائه گردد. مورد مطالعه قرار بگیرد شیوع کرونا
این  .در گردشگري ایران مطرح بوده است که همواره شهر رامسر یکی از مقاصدي است

اي مهم هبه دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان گیالن و مازندران یکی از کانون شهر،
هوایی، وهاي آببرخورداري از ویژگیل است و به دلیکشور گردشگري، اقتصادي و بازرگانی 

ي جنگل و دریا از ادوار قبلی بسیار مورد توجه قرار داشته اندازهاي متلوّن و دو اَبَرجاذبهچشم
عروس شهرهاي "آغاز گردید و لقب  1305است، به طوري که زیباسازي شهر رامسر در سال 

ها و این، شهر رامسر داراي ویژگیالوه بر). ع1398مّدي و همکاران، (محاندبه آن دادهرا  "ایران
ي شهري خود شامل دسترسی باالي شهري و پیرامونی هاي گردشگري دیگري در حوزهجاذبه

اي یر با گسترههاي شهالمللی، اماکن اقامتی برجسته، رستورانها، فرودگاه بینبه تاسیسات و جاذبه
 منظرگردي در روزي، مسیرهاي پیادهسرگرمی و بازدید-هاي محلی، مراکز تفریحیاز خوراك

و شب، برگزاريِ رویدادهايِ میراثِ معنويِ داراي شماره ثبت ملی، مراکز گردشگري پیشگیرانه 
باشد. همچنین شهرستان ي میهکتار 33 ها و باغ شهريگرم و معدنی، جنگلهاي آبچشمه
ان کشور تکه خود گردشگرپذیرترین اس است گردشگرپذیرترین شهر در استان مازندرانرامسر،

 ).1398رودسري، (محمّدي و میرتقیانباشدمی
هاي باال، شهر رامسر در دوران شیوع کرونا در ایران، به سرعت و در با توجه به تمام ویژگی

رنطینه شده مبنی بر قاول به وضعیت قرمز رسید و به دلیل اینکه هیچ اقدام سازماندهی همان هفته
، مردم شهر به طور خودجوش دست به بستن جاده و تقابل با نگرفتوآمد انجام ل رفتو کنتر

به غیر (شدت یافت که حتی هیچ خدمات عمومیمسافران (بیگانگان) زدند، این موضوع تا حدي 
شد. به تدریج، این اقدامات مردمی از خدمات درمانی) یا خصوصی به غیرساکنین ارائه نمی

1- Stezhko 
2- Abu Bakar & Rosbi 
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هاي قانونی و دولتی، قرنطینه و کنترل سخت رفت و آمد دستورالعملاساس و بر کاهش یافت

آمیزي به گردشگران داشتند. از طرفی، فشارهاي نگاه تقابل شهر هنوز، اعمال شد. اما مردم
هاي گردشگري در این شهر، منجر به ایجاد اقتصادي ناشی از وابستگی معیشت به فعالیت

حضور  اي مخالفاي موافق و عدهمسر گردید؛ عدهرفتارهاي دو قطبی از جانب ساکنین را
ن تواند به مسئولیي راهکارهاي الزم، میهاي دوگانه و ارائهبودند. درك این نگرش گردشگران

 گیري مناسب کمک نماید.این شهر در تصمیم
رو، با توجه به مطالب مطرح شده، مسئله و هدف اصلی پژوهش حاضر این است که ایناز

در  گرانبه حضور گردش تنسبدر شهر رامسر را  جامعه میزبانمنفی  رفتار گیريشکلي زنجیره
 بررسی نماید. دوران شیوع کرونا

 

 مبانی نظري
؛ مطالعات گردشگر پرداختند-میالدي به بعد، مطالعات بسیاري به بررسی تعامل میزبان 70از دهه 

، 3(باتلر 2مقصد حیات چرخه )، مدل1976(داکسی،  1شاخص رنجش داکسیبنیادي نظیر مدل 
هاي دیگر شکل هایی هم بودند که در رشتهتئوري). 1989، دوگن( 4دوگن چارچوبو  )1980

ها تئوري یلاستفاده قرار گرفتند؛ از این قبگردشگر مورد -گرفته اما در زمینه تبیین تعامل میزبان
، )1961، 8(موسکوویچی 7اعیاجتم )، بازنمایی1959، 6تیبو و کلی( 5اجتماعی تبادلتوان به می

و  )8519 (آیزن، 11شده ریزيبرنامه رفتار، )1975، 10بین و آیزن(فیش 9رفتار منطقیهاي نظریه
)، اشاره نمود. از آنجایی که هدف اصلی پژوهش 1998و همکاران،  13(استفان 12تهدید یکپارچه

1- Doxey's Irritation Index 
2- Tourism Area Life Cycle 
3- Butler 
4- Doǧan's Framework 
5- Social Exchange Theory 
6- Thibaut & Kelley 
7- Social Representation theory 
8- Moscovici 
9- Theory of Reasoned Action 
10- Fishbein   & Ajzen 
11- Theory of Planned Behavior 
12- Integrated Threat Theory (ITT) 
13- Stephan 
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ه میهمان است، از تئوري تهدید یکپارچ-حاضر بررسی ماهیت تهدیدآمیز کرونا در تعامل میزبان

 استفاده گردید. 
 

 رفتار جامعه میزبان -تئوري تهدید یکپارچه و ادراك
ینی بگروهی، همواره بر نقش تهدید و رقابت در پیشهاي کالسیک مطالعه روابط بینتئوري

). تئوري تهدید یکپارچه با 2002و همکاران،  اند (استفانتاکید نمودهگروهی نگرش و رفتار بین
، 1مونتروبیو) مطرح شد (1998میالدي توسط استفان و همکاران ( 1998مفروضاتی مشابه، در سال 

غرضانه و م گروهی، نگرشتحلیل روابط بینو ). این تئوري، چارچوب مناسبی براي تجزیه 2016
؛ 2008و همکاران،  2دهد (والسکوگنزالزر تهدیدهاي ادراك شده، ارائه میرفتار خصمانه مبتنی ب

). طبق تئوري تهدید یکپارچه، چهار نوع تهدید 2016و همکاران،  4؛ سیمپسون2008، 3وارد
، 6، تهدید نمادین5گرایانه): تهدید واقع2000اصلی، قابل شناسایی است (استفان و همکاران، 

 .8گروهیو اضطراب بین 7هاي ذهنی منفیکلیشه
شوند که رفاه و حیات اعضاي گروه گرایانه، به مجموعه تهدیدهایی اطالق میتهدیدهاي واقع

دهند، این تهدیدها ممکن است در تعامالت اجتماعی، اقتصادي و را در معرض خطر قرار می
نابع محدود، ر سر مگرایانه به نحوي با رقابت بسیاسی ظهور پیدا کنند، از این حیث، تهدید واقع

). همچنین، در مواقعی که گروه اجتماعی خودي، یک گروه 2011، 9یابد (وارد و برنوارتباط می
ه یاد گرایانخارجی را خطري براي سالمت و بهداشت اعضاي خود تلقی کند نیز، از تهدید واقع

با فرد (یا گروه) رغم میل خود، به تعامل شود. در مواردي، هنگامی که فرد (یا گروه) علیمی
وان تشود، میدیگري که ممکن است سالمت فیزیکی و روانی او را به خطر بیندازد، وادار می

شاهد ایجاد نگرش منفی نسبت به فرد عامل تهدید و بروز احساسات و رفتار خصمانه نسبت به او،  

1- Monterrubio 
2- Velasco Gonzalez 
3- Ward 
4- Simpson 
5- Realistic threat 
6- Symbolic threat 
7- Negative stereotypes 
8- Intergroup anxiety 
9- Berno 
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(ساتچی و  گرایانه توسط فرد مورد تهدید بودهایی از درك تهدید واقعبه عنوان نشانه

 ). 2016، 1اوچیکرت
هاي حاکم بر افراد جامعه محسوب ها، باورها و نگرشتهدیدهاي نمادین، خطري براي ارزش

روه بینی یک گشوند که حقانیت جهاناي گفته میشوند و به مجموعه تهدیدهاي ادراك شدهمی
نفی، افراد را به سمت هاي ذهنی م). کلیشه2011برند (وارد و برنو، اجتماعی را زیر سوال می

-شهدهند، کلیگروهی سوق میداوري و ترس از پیامدهاي ناخوشایند محتمل تعامالت بینپیش

توان به صورت مجموعه باورهاي حاکم در یک گروه اجتماعی در مورد هاي ذهنی را می
مردم  عنوان مثال، اکثر). به2016، مونتروبیوخصوصیات یک گروه اجتماعی دیگر، تعریف نمود (

-ها را ثروتمند و فخرفروش میها را مردمانی سرد و عبوس و آمریکاییجهان، فرانسوي

هاي هاي بینافرهنگی، ثابت شده است کلیشهدر پژوهش). 2016 ، اوچیکرت و ساتچی(دانند
 ، نگرشداوريهاي دیگر، منجر به ایجاد پیشذهنی منفی جامعه میزبان نسبت به افراد با ملیت

 ). 2011گردد (وارد و برنو، و خصومت نسبت به گردشگران بین المللی میمغرضانه 
گروهی است. استفان و همکاران آخرین نوع از انواع تهدیدهاي چهارگانه، اضطراب بین

نی در که به دلیل ناتوا) معتقدند افراد در تعامالت بینافرهنگی، به علت اضطراب از این2000(
ه خارجی، مورد پذیرش قرار نگیرند، مورد تمسخر واقع و یا تعامل موثر با اعضاي یک گرو

) نشان داده است، 2000(استفان و همکاران،  کنند. مطالعهاستثمار شوند، احساس تهدید می
 متقابل ش منفیآمیز و نگرقضاوت تبعیض بینیاي در پیشکنندهگروهی، عامل تعیینبین اضطراب

 ).2011و برنو،  چندملیتی نیز هست (وارد هايگروه در
اي (ادراك هزینه) منجر به زمینهاي از عوامل پیشبراساس مفروضات این مدل، مجموعه

نظر از اینکه تهدید واقعی شوند، ادراك تهدید (صرفادراك تهدید (تهدیدهاي چهارگانه) می
هاي منفی رهاي اجتماعی است که به بروز رفتاساز ایجاد نگرش منفی در گروهباشد یا خیر)، زمینه

) معتقد است نگرش حاصل از ادراك 1999). برنو (2002گردد (استفان و همکاران، منجر می
فرهنگی یک تعامل اجتماعی، به صورت مستقیم با ارزیابی او از تهدید  -فرد از پیامدهاي اجتماعی

 ارتباط دارد.

1- Saatci & Avcikurt 
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 پیشینه پژوهش و مدل مفهومی
تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است و در در حوزه مطالعات گردشگري، این تئوري، 

) با استفاده از 2016مونتروبیو(هاي خارجی نیز به طور محدود از آن استفاده شده است. پژوهش
هاي منفی جامعه بومی نسبت به گردشگران پرداخته است؛ نتایج این تئوري، به مطالعه نگرش

گروهی، از عوامل مهم گرایانه و اضطراب بینپژوهش حاکی از آن است که تهدیدهاي واقع
آمیز ساکنان نسبت به گردشگران بهاره هستند و همچنین اختالف دهنده به نگرش تبعیضجهت

هاي منفی جامعه میزبان دارد. گیري نگرشهاي دو گروه اجتماعی، نقش مهمی در شکلدر ارزش
ها و هاي فرهنگی، نگرش) در پژوهش خود به مطالعه تفاوت2016اوچیکرت( و ساتچی

شده بین گردشگران دو کشور آلمان و روسیه، با تایید وجود ادراك تهدید  تهدیدهاي ادراك
یکپارچه قابل مالحظه میان این دو گروه، نشان دادند با شناسایی عوامل نگرش و تهدید و 

تماعی جآمیز و تعارضات اهاي تبعیضهاي فرهنگی، امکان کاهش قضاوتبکارگیري آموزش
 هاي تبادل اجتماعی، تهدید یکپارچه و فرضیه) با ترکیبی از تئوري2011وجود دارد. وارد و برنو (

، دریافتندکه عواملی نظیر اشتغال در صنعت گردشگري و ادراك منفعت از آن، احتمال 1تماس
دهد و همچنین تماس با گردشگران و تري نسبت به گردشگران را افزایش مینگرش مطلوب

ایشی گروهی)، تأثیرات افزهاي منفی و اضطراب بینشده (کلیشهطح پایین تهدیدهاي ادراك س
در جوامع و  2هراسیگیري، باعث تشدید بیگانهشیوع و همه مثبت جامعه میزبان دارد. بر نگرش

و د خارجی به عنوان عوامل تهدیدزا و به تبع آن، تحریک تعارضات بینهاياَنگ زنی به گروه
. براي نمونه، در جریان )2020 ،3آزمندسون و تیلورشود (میي میزبان ه گردشگران و جامعهگرو

 انگردشگرکنگ و ویتنام از پذیرش هاي کره جنوبی، ژاپن، هنگرستوران، 19-شیوع کووید
خواستار  ،هتل با تجمع در نزدیکی یک اند؛ در اندونزي، گروهی از افراد بومیکرده امتناعچینی 

  .)2020، 4اخراج میهمانان چینی از هتل شدند (پیل و مالت

1- Contact Hypothesis 
2- Xenophobia 
3- Asmundson & Tylor 
4- Peel & Mallet 
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، موارد مشابهی از تقابل و برخورد میان گردشگران داخلی و جوامع بومی در در ایران نیز

 هاي شمالی کشور به عنوان مقصد سنتیشهرهاي گردشگرپذیر کشور، مشاهده شده است، استان
هشدارهاي نهادهاي داخلی، با سرازیر شدن سیلی رغم تعطیالت نوروزي گردشگران داخلی، علی

نام و "از گردشگران مواجه شدند. جوامع بومی در شهرهایی نظیر رامسر که پیش از این بحران، 
اي از طرف یک گروه اجتماعی بیرونی مواجه ، با هجمه"دانستندنان خود را از گردشگري می

داد. با وجود وابستگی معیشتی به ار میشدند که سالمت و حیات آنان را مورد تهدید جدي قر
اکثریت  منفعت-، کفه ترازوي هزینه"نام و نان"به  "جان"حضور گردشگران، با توجه به اولویت 

قریب به اتفاق جامعه محلی، به سمت ادراك تهدید، سنگینی کرد و به تبع آن، از میزبانی از 
آمار مبتالیان به واسطه ورود مسافران گردشگران سر باز زدند. نگرانی جامعه محلی از افزایش 

ه بهاي مقصد گردشگري نظیر رامسر، مردم بومی نوروزي، سبب شد در برخی از شهرستان
 تب سنجی براي هايایستگاه برپا کردن وصورت خودجوش اقدام به بستن راه ورودي شهر 

ردم ر قهري و تدافعی مکنند و در مواردي نیز، رفتا ورود خودروهاي غیربومی یا ممانعت از کنترل
 ).1398(خبرگزاري ایسنا،  گزارش شده استمحلی در مقابل گردشگران داخلی 

تحلیل  وکه، بخشی از مدیریت چنین تعارضاتی، به مشاهده سیستماتیک و تجزیه با توجه به آن
ینی بیابی و پیشگیري تعارضات با هدف استخراج منطقی براي ریشهعوامل دخیل در شکل

گردد، به واسطه شناسایی زنجیره عوامل موثر بر پیدایش نگرش و تعارضات مشابه آتی باز می
توانند تهیه و اجرایی شوند که تضادها و اي میگیرانههاي پیشبروز رفتارهاي منفی، برنامه

 بینی کرده، به حداقلهاي احتمالی آتی میان گردشگران و جامعه میزبان را پیشاصطکاك
در این راستا، با ارجاع به مفروضات تئوري تهدید یکپارچه، مدل مفهومی پژوهش حاضر  برسانند.

 ) نمایش داده شده است. 1به صورت شکل (

 

 

ادراك 
هزینه

ادراك ن
تهدید

نگرشن
منفی

رفتار 
منفی
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 مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر تئوري تهدید یکپارچه -1شکل 

 شناسیروش
راهبرد (پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع توصیفی و اکتشافی بوده و با رویکرد کیفی 

-ردهگردشگري را بررسی ک به ساکنان نگرش هایی کهپژوهش ) انجام شده است. بیشتر1تمثیلی

 و تجزیه به قادر کمّی هايعلیرغم مزایاي زیاد، روش. اندنموده استفاده کمّی هايروش از اند،
 جربهت چگونگی از عمیقی درك دهندنمی اجازه پژوهشگران به و نیستند افراد ذهنیت تحلیل

 اد ابعادچگونه، افر و چرا که اندداده توضیح به طور دقیق ندرت کنند و به کسب جامعه میزبان
 شفک را ذهنی هاي کیفی موضوعاتدر مقابل، روش .سازندمی را خود نگرش عاطفی و شناختی

 .)2016، مونتروبیوکنند ( آشکار را خود بینیجهان دهداجازه می اجتماعی و به بازیگران کنندمی
به همین دلیل، در تحقیق حاضر از روش کیفی استفاده خواهد شد. در راهبرد تمثیلی، از شواهد 
تجربی ناشی از شرایط اجتماعی واقعی براي تشریح یا تحکیم ابعاد و مفاهیم یک نظریه (به عنوان 

ر رامسر ي آماري پژوهش، ساکنین شه). جامعه1395شود (نیومن، ) استفاده می2هاي خالیجعبه
، ونتروبیومهستند. با توجه به رویکرد کیفی، تعداد نمونه آماري بر اساس رسیدن به اشباع نظري (

ا هگیري هدفمند، براي انتخاب نمونهنفر تعیین شد. از روش نمونه 21) 2008، 3؛ بریمن2016
، تاستفاده گردید. سعی شد تا طیف متنوعی از جنسیت، گروه سنّی، وضعیت تاهل، تحصیال

ها از طریق ). داده2شغل، مدت سکونت براي انتخاب افراد نمونه در نظر گرفته شود (جدول 
ي حضوري، آوري شدند. عالوه بر مصاحبهجمع 1399ساختاریافته در خرداد ماه ي نیمهمصاحبه

ذاري شود) و گگذاري فیزیکی نامگذاري اجتماعی (که بهتر است فاصلهبه دلیل رعایت فاصله
 يمسائل بهداشتی، برخی ساکنین رامسري که تمایل به مصاحبه داشتند اما امکان مصاحبه

 ي تلفنی نیز انجام شد. حضوري براي آنها فراهم نبود، مصاحبه
 

 کنندگان در مصاحبهشناختی مشارکتاطالعات جمعیت - 2جدول 
 کد 
 هکنندمشارکت

سن  جنسیت
 (سال)

وضعیت 
 تاهل

سطح 
 تحصیالت

وضعیت  تحصیلیرشته 
 شغلی

مدت سکونت 
 (سال)

1- Illustrative Method 
2- Empty Boxes 
3- Bryman 
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P1 33 آزاد مدیریت جهانگردي لیسانس مجرد 33 مرد 
P2 22 آزاد مترجمی انگلیسی لیسانس مجرد 22 مرد 
P3 23 آزاد افزارنرم لیسانس مجرد 23 مرد 
P4 33 آزاد مکانیک لیسانس متاهل 33 مرد 
P5 22 دانشجو مترجمی انگلیسی لیسانس مجرد 22 زن 
P6 20 دانشجو گردشگري لیسانسفوق مجرد 28 زن 
P7 40 دولتی مدیریت دولتی لیسانسفوق متاهل 40 زن 
P8 30 دولتی آموزش پرستاري لیسانسفوق متاهل 52 زن 
P9 30 دولتی آموزش بهداشت دکترا متاهل 37 زن 
P10 45 دولتی تاریخ ایران لیسانسفوق متاهل 45 مرد 
P11 19 دانشجو حسابداري لیسانس مجرد 19 زن 
P12 31 آزاد مدیریت جهانگردي لیسانس مجرد 31 مرد 
P13 32 آزاد گردشگري لیسانسفوق مجرد 32 زن 
P14 34 دولتی شناسیجزا و جرم لیسانسفوق متاهل 34 مرد 
P15 35 آزاد حقوق لیسانس متاهل 35 مرد 
P16 20 دانشجو مدیریت بازرگانی لیسانس مجرد 20 زن 
P17 19 آزاد گردشگري لیسانسفوق مجرد 29 زن 
P18 31 بازنشسته - - متاهل 51 مرد 
P19 40 آزاد ریاضی و فیزیک دیپلم متاهل 47 مرد 
P20 43 دولتی پرستاري لیسانسفوق متاهل 43 زن 
P21 37 دولتی مکانیک دکترا مجرد 37 مرد 
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) 3یکپارچه استخراج گردید که در جدول (هاي مصاحبه از مبانی نظري تئوري تهدید سوال

 -Q11 "گزارش شده است. به عالوه، یک سوال، خارج از ابعاد نظریه تهدید یکپارچه، مبتنی بر 
فارغ از مجوز دولت، خود شما در چه صورتی موافق حضور بدون محدویت و مجدد گردشگران 

طرح میهمان م-زبان رامسريتر وضعیت تعامل می، به منظور تحلیل مناسب"در رامسر هستید؟
ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاري باز و محوري توسط سه گردید. تحلیل داده

) و 1،1992هاي روایی (مکسولکدگذار  انجام شد. به منظور ارتقاي روایی پژوهش، از گونه
از  3ی توصیفی) استفاده گردید. براي نمونه، براي افزایش روای1997، 2راهبردهاي (جانسون

؛  براي افزایش "ي مصاحبهنویسی بالفاصلهمتن"و  "(محققان) 4گرتکثر مشاهده"راهبردهاي 
از  7و براي افزایش روایی تئوریکی "6کنندهبازخور مشارکت"از راهبرد  5روایی تفسیري

 ه شد. بهره گرفت "9دریافت نظرات همکاران"و  "8تکثر نظریه"راهبردهاي 
 

  

1- Maxwell 
2- Johnson 
3- Descriptive Validity 
4- Investigator Triangulation 
5- Interpretive Validity 
6- Participant Feedback 
7- Theoretical Validity 
8- Theory Triangulation 
9- Peer Review 
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 هاي مصاحبهساختار سوال -3جدول 

 منابع سوال متناظر عناصر

ادراك 

 هزینه

Q1- به شهر رامسر در دوران شیوع  [به نظر شما، ورود گردشگران و مسافران

هایی دارد؟ کدام یک تان و ساکنین چه منافع و هزینهبراي شما، خانواده ]کرونا

 بیشترند؟ 

 مونتروبیو

)2016( 

ادراك 

 تهدید

Q2- به ] در دوران شیوع کرونا در رامسر[کنید، حضور گردشگران فکر می ،

 تان و ساکنین، آسیب برساند؟ شما، خانواده

Q3-  در دوران شیوع کرونا و حتی [به چه دلیل، حضور گردشگران و مسافران

 نوازي مردم رامسر تغییر ایجاد کرده است؟ ، در فرهنگ میهمان] قرنطینه در رامسر

Q4- آمدند را  ]در دوران شیوع کرونا و حتی قرنطینه به رامسر[ گردشگرانی که

 کنید؟ چگونه توصیف می

Q5-  حس  ]در دوران شیوع کرونا و حتی قرنطینه[آیا در مواجهه با گردشگران

 اید؟کردید مورد تمسخر، تحقیر یا استثمار قرار گرفته

 مونتروبیو

)؛ 2016(

ساتسی و 

 1آوکیکورت

)2016( 

 

نگرش 

 منفی

Q6-  نگرانید؟  ]در دوران شیوع کرونا در رامسر[آیا شما از حضور گردشگران

 چرا؟

Q7- در دوران شیوع کرونا در [تان نسبت به حضور گردشگران احساس

 چیست؟ ]رامسر

Q8-  استقبال می] در دوران شیوع کرونا در رامسر[از حضور گردشگران ،-

 کنید؟

و  2کوك

همکاران 

)2019( 

در دوران شیوع [تان با گردشگران و مسافرانی که نظر شما، همشهریان به -Q9 رفتار منفی

 حضور پیدا کردند، چه برخوردي داشتند؟ ] کرونا در رامسر

Q10- دانید؟ چه برخوردي صحیح ها را صحیح میآیا این شیوه برخورد آن

 است؟

 )1980پیرس (

 هایافته

1- Saatci & Avcikurt 
2- Kock 
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 کدگذاري باز
نی بر سازي گردید و مبتگفتار بود، در قالب متن پیاده ها، آنچه به صورتپس از انجام مصاحبه

زینه، هعناصري که بر اساس مبانی نظري و نظریه تهدید یکپارچه به دست آمده بود، یعنی ادراك 
 ي ذهنی منفی، تهدید اضطرابگرایانه، تهدید نمادین، تهدید کلیشهادراك تهدید (تهدید واقع

وز رفتار منفی، مفاهیم استخراجی کدگذاري و در جدول گروهی)، پیدایش نگرش منفی و بربین
) کدگذاري گردید. براي نمونه و نشان دادن اینکه روند T) گزارش شدند. هر مفهوم با حرف (4(

 شود.استخراج مفاهیم در کدگذاري به چه صورت بوده، موارد به شرح زیر ارایه می

 پرسیده شد، پاسخ این چنین بود: )P1( يهکنند) از مشارکتQ1براي مثال وقتی سوال (
که  صاحاب (اشاره به کرونا دارد) هموختی مسافرا بیان تو شهر، رفتوآمدا زیاد میشه، این بی"

ریایه بیشتري سمیگن سرعته منتقل شدنش بیشتر شده وضیت بتّر میشه، واسه همین ممکنه رامه
تانم که آوایی)، بعدشم که بیمارسمریض بشنو بستریاي بیمارستان بیشتر بشن، اِمممم (مکث 

خونه  دهد)، ... تازشم بیشترم میفرستنهمینجوري هیچی نداره (سرش را به نشانه ناراحتی تکان می
 قرنطینه بمونن.

از اونورم کاره این دکتر پرستارا ده برابر میشه نمیرسن دیگه، واس مام وخ ندارن، برا اونام 
ه اعالمیه فوت یکی از بستگانش که در شهر دیگري به عنوان خطر داره دیگه، اینا، ببین (اشاره ب

کند) ... . پریروز کِی بود نمیدونم شنیدم که خوده بیمارستانیا هم ماسکو لباس کادر درمان بود می
اشته سر واسه چن نفر سود دمباس کم دارن، بیمارستان پول نداره بخره. شاید اینایی که میان رامه

تره میبنن همه چیو میبرن باال، ماسکو اینام که گیر نمیاد، گیرم بیاد گرونه. بیش باشن، تا چارتا مسافر
 "اینام که ویال دارن، فقط گرفتاریا و بدبختیاش ماله ماس، اصن قابله قیاس نیس. 

) پرسیده شد، پاسخ این P6ي (هکنند) از مشارکتQ2یا در جاي دیگر، زمانی که سوال (
 چنین بود: 

اییکه این بیماري راحت گسترش پیدا میکنه با رعایت نکردنه بهداشت، امکانه آره، از اونج"
پخشش بیشتر میشه، خیلیا مریض میشن، مثلن بابام کارمنده بانکهو این مریضیو گرفته، میگف 

دارد)  ونیقانلُ (اصطالح رامسري که اشاره به وضعیت بیاینقد غریبه مریبه میومد تو بانک، لُ
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ازارام کساد شون تطیل شدو ب. اونوخ وضیتم که قرمز عِالم کردن، خیلیا کاسبیبود، گرفتار شدم

  "شدن، کُلن هم جانی هم مالی مردم ضرر دیدن.
 

 کدگذاري باز  -4جدول 
 (کد مفهوم) مفهوم (تعداد تکرار) عنصر

ینه
هز

ك 
درا

ا
 

)T1 ( افزایش انتقال و گسترش بیماري)(؛ )تکرار 18T2 ( کاهش دسترسی ساکنین به تجهیزات
افزایش بار ) T4(؛ )تکرار 16( منافع به نسبت بیشتر هايهزینه تحمیل) T3(؛ )تکرار 17(بهداشتی 

 و بهداشتافزایش بار مالی خدمات ) T5( ؛)تکرار 15( تامین تجهیزات بهداشتی براي ساکنین مالی
افزایش فشار و ) T7(؛ )تکرار 14( درمان و بهداشت خدمات کیفی سطح کاهش) T6(؛ )تکرار 14( درمان

 هايفعالیت توقف) T9(؛ )تکرار 4(هاي تجاري توقف فعالیت) T8(؛ )تکرار 7( خطر براي کادر درمان
؛ )تکرار 2(درمان  کادر خانوادگی زندگی کیفیت کاهش) T10(؛ )تکرار 3( قرمز وضعیت تداوم با اجتماعی

)T11 (ساکنین مصرفی هايهزینه افزایش )تکرار 2(. 

دید
 ته

ك
درا

ا
 

)T12 (گردشگران اکثر توسط بهداشتی اصول رعایت عدم )؛ ()تکرار 16T13به حق و ) گستاخ 
 12( ساکنین آسیب افزایش و انتقال زنجیره گسترش) T14(؛ )تکرار 16گردشگران ( دانستن جانب
تمسخر مردم بومی به ) T16(؛)تکرار 11(مورد اهانت قرار گرفتن توسط گردشگران ) T15(؛ )تکرار

؛ )تکرار 7(خودخواه ) T18(؛ )تکرار 8(مسئولیت بی) T17(؛ )تکرار 9(جهت رعایت اصول بهداشتی 
)T19 ( استثمار توسط گردشگران)(؛ )تکرار 6T20 (فکربی )(؛ )تکرار 6T21 (افزایش مشکالت 

توجه به سالمت بی) T23(؛ )تکرار 4(فرهنگ بی) T22(؛ )تکرار 5قرمز ( وضعیت تداوم با معیشتی
 3( مصرفی اقالم سر بر تقاضا/رقابت افزایش) T25(تکرار)؛  4شکن () قانونT24؛ ()تکرار 4(مردم 
 وحشت براي و ترس و روانی فشار) T27(؛ )تکرار 3( درمان خدمات ظرفیت کاهش) T26(؛ )تکرار

 تکرار) 1دانستن گردشگران بابت شیوع (مقصر ) T29(؛ )تکرار 2(خیال بی) T28(؛ )تکرار 2( ساکنین

 
فی

 من
ش

گر
ن

 

)T30( گردشگران حضور عواقب از نگرانی )(؛ )تکرار 20T31( مبتالیان آمار افزایش از نگرانی 
عدم تمایل به ) T33(؛ )تکرار 18( عدم استقبال از حضور گردشگران) T32(؛ )تکرار 18( بومی

 )T35(؛ )تکرار 11(گردشگران  از تنفر حس )T34(؛ )تکرار 12( نوازي بخشی از جامعه محلیمیهمان
؛ )تکرار 4( درمان کادر عملکرد تنزل از نگرانی )T36(؛ )تکرار 5(گردشگران  بودن آزاردهنده حس

)T37( گردشگران  از جوییانتقام حس)(و  )تکرار 4T38( گردشگران  بودن اضافه و سربار حس)4 
 .)تکرار

فی
 من

تار
رف

 

)T39 ( برخورد تند و با خشونت)(؛ )تکرار 6T40 (توجهی و دوري از گردشگرانبی )؛ )تکرار 3
)T41 (شهر ورودي مسیرهاي بستن در مردمی اقدامات )(؛ )تکرار 3T42 ( ناسزا گفتن به گردشگران
 ؛)تکرار 1( عدم ارائه خدمات نسبت به گردشگران) T43(و  )تکرار 1(
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هاي مربوط به مصاحبه استخراج شدند مفهوم از متن 43کلی، به طور پس از اتمام کدگذاري، 

مفهوم  9مفهوم مربوط به عنصر ادراك تهدید،  18، مفهوم مربوط به عنصر ادراك هزینه 11که 
 مفهوم مربوط به عنصر رفتار منفی بودند. 5مربوط به عنصر نگرش منفی و 

 
 کدگذاري محوري

با توجه به اینکه عناصر، مبتنی بر نظریه تهدید  مفهوم، 43پس از کدگذاري باز و استخراج 
هاي خالی)، امّا تعداد مفاهیم براي یک عنصر زیاد یکپارچه، از قبل مشخص شده بودند (جعبه

سازي داشت، کدگذاري محوري انجام شده است. در این مرحله، بر اساس بوده و نیاز به مقوله
ازي سجود داشت و نیز جنس مفاهیم، مقولهي تهدید یکپارچه وتعاریفی که در مبانی نظریه

مقوله ایجاد  14) گزارش شده است، به طور کلی، 5صورت گرفت. مطابق با آنچه در جدول (
ي مفهوم)، هزینه 4ي بهداشت و سالمت (ي هزینهشد. براي عنصر ادراك هزینه، چهار مقوله

(یک مفهوم)؛  براي عنصر  مفهوم) و ادراك کلی 2ي اجتماعی (مفهوم)، هزینه 4اقتصادي (
 4( گرایانه سالمتي تهدید واقعگرایانه (با دو زیر مقولهي تهدید واقعادراك تهدید، چهار مقوله

ي مفهوم)، تهدید کلیشه 2مفهوم))، تهدید نمادین ( 2گرایانه اقتصادي (مفهوم) و تهدید واقع
؛ براي عنصر نگرش منفی، سه مفهوم) 3گروهی (مفهوم) و تهدید اضطراب بین 7ذهنی منفی (

مفهوم) و در نهایت  2مفهوم) و کردار منفی ( 4مفهوم)، احساس منفی ( 3ي شناخت منفی (مقوله
مفهوم) تعیین  2گزینی (مفهوم) و دوري 3ي خشن و تدافعی (براي عنصر رفتار منفی، دو مقوله

 شد.
 کدگذاري محوري  -5جدول 

 مقوله کد مفهوم عنصر

ینه
هز

ك 
درا

ا
 

)T1 ( افزایش انتقال و گسترش بیماري)(؛ )تکرار 18T2 ( کاهش دسترسی ساکنین
 درمان و بهداشت خدمات کیفی سطح کاهش) T6(؛ )تکرار 17(به تجهیزات بهداشتی 

 .)تکرار 7( افزایش فشار و خطر براي کادر درمان) T7(؛ )تکرار 14(

 -بهداشت 
 سالمت

)T4 (بهداشتی براي ساکنینتامین تجهیزات  افزایش بار مالی )( ؛)تکرار 15T5 (
هاي توقف فعالیت) T8(؛ )تکرار 14( درمان و افزایش بار مالی خدمات بهداشت

 .)تکرار 2( ساکنین مصرفی هايهزینه افزایش) T11(؛ )تکرار 4(تجاري 

 اقتصادي
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)T9 (قرمز وضعیت تداوم با اجتماعی هايفعالیت توقف )(؛ )تکرار 3T10 (کاهش 

 .)تکرار 2(درمان  کادر خانوادگی زندگی کیفیت
 اجتماعی

)T3 (منافع به نسبت بیشتر هايهزینه تحمیل )ادراك کلی )تکرار 16 

دید
 ته

ك
درا

ا
 

)T12 (گردشگران اکثر توسط بهداشتی اصول رعایت عدم )(؛ )تکرار 16T14 (
 ظرفیت کاهش) T26(؛ )تکرار 12( ساکنین آسیب افزایش و انتقال زنجیره گسترش
 2( ساکنین وحشت براي و ترس و روانی فشار) T27(و  )تکرار 3( درمان خدمات

 .)تکرار

گرایانه واقع
 سالمت

)T21 (قرمز  وضعیت تداوم با معیشتی افزایش مشکالت)(و  )تکرار 5T25 (افزایش 
 .)تکرار 3( مصرفی اقالم سر بر تقاضا/رقابت

گرایانه واقع
 اقتصادي

)T13(و  )تکرار 16گردشگران ( دانستن جانب به حق و ) گستاخT28 ( مقصر
 تکرار). 1دانستن گردشگران بابت شیوع (

 نمادین

)T17 (مسئولیت بی)(؛ )تکرار 8T18 ( خودخواه)(؛ )تکرار 7T20 (فکربی )6 
؛ )تکرار 4(توجه به سالمت مردم بی) T23(؛ )تکرار 4(فرهنگ بی) T22(؛ )تکرار

)T24(تکرار) و  4شکن () قانونT28 (خیال بی)؛.)تکرار 2 

ي کلیشه
 ذهنی منفی

)T15 ( مورد اهانت قرار گرفتن توسط گردشگران)(؛ )تکرار 11T16 ( تمسخر مردم
استثمار توسط گردشگران ) T19(و  )تکرار 9(بومی به جهت رعایت اصول بهداشتی 

 .)تکرار 6(

اضطراب 
 گروهیبین

 
فی

 من
ش

گر
ن

 
)T30( گردشگران حضور عواقب از نگرانی )(؛ )تکرار 20T31( افزایش از نگرانی 

 4( درمان کادر عملکرد تنزل از نگرانی )T36(و  )تکرار 18( بومی مبتالیان آمار
 .)تکرار

 شناخت منفی

)T34( گردشگران  از تنفر حس)(؛ )تکرار 11T35( گردشگران  بودن آزاردهنده حس
 سربار حس )T38(و  )تکرار 4(گردشگران  از جوییانتقام حس )T37(؛ )تکرار 5(
 .)تکرار 4(گردشگران  بودن اضافه و

احساس 
 منفی

)T32 (عدم استقبال از حضور گردشگران )(و  )تکرار 18T33 ( عدم تمایل به
 .)تکرار 12( نوازي بخشی از جامعه محلیمیهمان

 کردار منفی

فی
 من

تار
رف

 

)T39 ( برخورد تند و با خشونت)(؛ )تکرار 6T41 (بستن در مردمی اقدامات 
 .)تکرار 1(ناسزا گفتن به گردشگران ) T42(و  )تکرار 3( شهر ورودي مسیرهاي

خشن و 
 تدافعی

)T40 (توجهی و دوري از گردشگرانبی )(و  )تکرار 3T43 ( عدم ارائه خدمات
 .)تکرار 1( نسبت به گردشگران

 گزینیدوري
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دن ها) و نیز مشخص بوکدگذاري محوري (استخراج مقوله با کدگذاري باز (استخراج مفاهیم)،

زبان (ساکنان ي میگیري رفتار منفی جامعهعناصر بر اساس نظریه تهدید یکپارچه، مدل روند شکل
رامسر) نسبت به گردشگران در شرایط شیوع کرونا مبتنی بر نظریه تهدید یکپارچه به دست آمد 

 ) نمایش داده شده است.2که در شکل (
 

 
نی ي میزبان نسبت به گردشگران در شرایط شیوع کرونا مبتگیري رفتار منفی جامعهمدل شکل -2شکل 

 بر نظریه تهدید یکپارچه

 

 گیريبحث و نتیجه
تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار منفی جامعه میزبان (ساکنان رامسر) در تعامل با 

منظور، از عناصر اصلی نظریه تبادل اجتماعی  شد. با اینگردشگران در دوران شیوع کرونا انجام 
ان رفتار منفی) به عنو -نگرش منفی -(ادراك هزینه) و نظریه تهدید یکپارچه (ادراك تهدید

اي ههاي خالی مبتنی بر راهبرد تمثیلی استفاده گردید. بر اساس عناصر مذکور و مبانی، سوالجعبه
زم در روند مصاحبه، پژوهشگران پس از انجام هاي المصاحبه طراحی شد. پس از اجراي پروتکل

 ند.اویکم و کدگذاري آن، با مشورت هم، دریافتند که به اشباع نظري رسیدهي بیستمصاحبه
ي اجتماعی و ادراك کلی ي اقتصادي، هزینهي بهداشت و سالمت، هزینهي هزینهچهار مقوله

ي، گرایانه اقتصادگرایانه سالمت، تهدید واقعي تهدید واقعهابراي عنصر ادراك هزینه؛ مقوله

رفتار منفی
گزینیدوري خشن و تدافعی

نگرش منفی
کردار منفی احساس منفی شناخت منفی

اضطراب ادراك تهدید
گروهیبین

کلیشه ذهنی 
منفی

نماد
ین

گرایانه واقع
اقتصادي

گرایانه واقع
سالمت

ادراك ادراك هزینه
کلی

اجتماعی اقتصادي
-بهداشت
سالمت
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ادراك  گروهی براي عنصري ذهنی منفی و نیز تهدید اضطراب بینتهدید نمادین، تهدید کلیشه

ي شناخت منفی، احساس منفی و کردار منفی براي عنصر نگرش منفی و در تهدید؛ سه مقوله
 صر رفتار منفی به دست آمدند.گزینی براي عني خشن و تدافعی و دورينهایت، دو مقوله

 

 الف) ادراك هزینه
سیار مورد گردشگر ب-در میان تعامالتی که میان ذینفعان گردشگري وجود دارد، تعامل میزبان

در ادامه  ،پیامدهاي این تعاملتاکید قرار گرفته است. ادراك هر یک از این دو گروه نسبت به 
، رمالی)شوند(مالی و غی بسیار موثر است. اگر جامعه میزبان از حضور گردشگران منتفع آنروند 

مثبت  ،دکننها هستند و از طرف دیگر، اگر گردشگران آنچه را که از میزبان درك میپذیراي آن
-ط میزباني ارتبا. البته این نوع تعامل، یک روي سکهخواهند بودببینند، خرسند و رضایتمند 

 ردشگران،و نه گ انکه نه میزبان حالتیو روي دیگر سکه، رفتار منفی و تعارض است؛  گردشگر
ها ادراك آن به رضایت ندارند. مثبت یا منفی بودن نگرش جامعه میزبان، از تعامل با طرف مقابل،

برسد  گردد. اگر جامعه میزبان به این نتیجهفایده ناشی از حضور گردشگران برمی-از مقایسه هزینه
شان است و از جهات مختلف، خود و هاي حضور گردشگران براي آنها، بیشتر از منافعکه هزینه

هایی از جامعه میزبان از شان را در تهدید (انواع آن) ببینند، خیلی زود تمامی یا بخشزندگی
دید، کاري، ترحمایت از گردشگري دست برخواهند داشت. این نگرش منفی منجر به محافظه

داوري منفی و به تبع آن عدم تمایل به برقراري تعامل و یا  بروز روابط خصمانه ی، پیشنارضایت
 گردد. و ضدیت میان طرفین رابطه می

ي میزبان از تعامل با گردشگران در زمان شیوع هاي حاصل شده از ادارك جامعهدر بررسی
د. این انمنافع درك کرده ها را بیشتر ازکرونا، در مجموع مشخص گردید که مردم محلی، هزینه

صادي، ي اقتي بهداشت و سالمت، هزینههزینهها به ترتیب اولویت و تکرار نظرات، شامل هزینه
 شد.ي اجتماعی میهزینه

مسافرایی که اومدن، هیچی رو راعایت نکردن؛ نه ماسکی؛ نه " کند که:) بیان میP11مثال (
خریدن، اصن زدنو چارتا چیز میاینجاها چرخ می ها ودسکشی نه چیزي... .همینجور تو مغازه
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برن گیرن، همه جا میبازرسی رد شدن، همینا میان اگه نداشته باشن، میمَلوم نیس چجوري از ایس

 ."دنبا خودشون، مارو هم به کشتن می
)P16 :وضیت رامسر سفید شده بود اما باز تعطیالت شد مسافرا دوباره ") اظهار داشت که

سر، شسوار، قائمشر دوباره قرمز شده. جرئت نداریم بریم بیمارستان براي کاراي دیگه. اومدن، رام
رو آزاد کردن قیمتا باالرفته. بیماراي سرپایی مشکوك به کرونا  )اسکن تی سی( تیهزینه سی

 ."هم یه خط در میون ویزیت میشن
)P4تا دیروز واسه اون اوایل که همه چی یهو قحطی اومد، ماسکی که ": ) پاسخ داد که
کاري و نقاشی ساختمون بود، شد قیمت خون. وسطا هم یکم موجش خوابیدو همه مُردن، کنده

ي پخش کردنش، نیرویه انتظامی میذاشتن تویه اومدن یه چیزایی پخش کردن، اونم چی!؟ موقه
 ."ها دَوا نشهداروخونه

)P6 :("ه رن؟ یه نفر رو میشناسم که بعدپرسنل بیمارستاها چه گناهی دارن؟ اینا هم خانواده دا
سی روز رفته خونه. یکی دیگه با این که خودش مریض شده مجبور شده بعد چند روز دوباره 

نفره از مسافرا که  همشون تب داشتن اومدن بیمارستان ... همشون  5بیاد سرکار . دیروز یه خانواده  
 ."کرونا گرفتن. این واقعا  آزار و اذیته

 
 دب) ادراك تهدی

در عنصر ادراك تهدید، اشاره پُرتکرار مصاحبه شوندگان به مفاهیم مرتبط با در معرض خطر 
قرار گرفتن حیات و سالمت (جسمی و روانی) خود، خانواده و سایر ساکنان رامسر در نتیجه ورود 
گردشگران و در اولویت دوم، دغدغه پُرتکرار، زیان اقتصادي و تضعیف معیشت مردم به علت 

-ید واقعي غالب بودن ادراك تهددهندهوابستگی اقتصاد شهر به گردشگري، عالوه بر اینکه نشان

، مبین 1تئوري سلسله مراتب نیازهاي انسانی مازلوگرایانه بر سایر انواع تهدید است، در راستاي 
یازهاي نترند (از جمله آنست که هرچه تهدید متوجه نیازهایی باشد که به قاعده هرم مازلو نزدیک

ر خواهد تهاي بحرانی افراد جامعه، محتملایمنی، امنیت و سالمت)، نارضایتی شدیدتر و واکنش
) تهدید سالمت و بهداشت اعضاي یک گروه اجتماعی توسط 2016ساتچی و اوچیکرت (بود. 

1- Maslow 
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گرایانه جاي داده و نتیجه این ادراك را پیدایش نگرش گروهی دیگر را در دسته تهدیدهاي واقع

منفی و بروز احساسات و رفتار خصمانه در گروه (جامعه میزبان) نسبت به عامل تهدید 
ي اجتماعی هاگرایانه با رقابت گروهدانند. با توجه به ارتباط ادراك تهدید واقع(گردشگران) می

شوندگان به اشاره اکثر قریب به اتفاق مصاحبه)، 2011بر سر منابع محدود (وارد و برونو، 
رسانی کادر و ناکافی بودن تخت ت امکانات درمان، تجهیزات بهداشتی، توان خدمتمحدودی

بیمارستان براي هردو گروه جامعه بومی و گردشگران، نمود دیگري از ادراك تهدید واقع گرایانه 
 چنین پاسخ داده است: )P19کننده (مشارکتتوسط ساکنان بومی رامسر است. به عنوان مثال، 

را به هیچ قانونی پایبند نیستن و ... تو این شرایط هجوم میارن هرچقدرم ما ... وقتی مساف"
نه... کشه و مردمو گرفتار میمراعات کنیم، شهر که شلوغ شد این مریضی هم سریعتر پخش می

بیمارستانا هم که غلغله، به اندازه خودمونم جا نبود، اینام اومدن اضافه شدن... مجبورن وضعیت 
ها بسته، بازار کساده، هم جانی ضرر کردن ها و رستوراندن... همه جا تعطیله، مغازهقرمزو ادامه ب

 ."مردم و هم مالی...
، رغم هشدارهاي مسئوالنشدن گردشگران علیبه گواه مفاهیم مستخرج از مصاحبه، سرازیر

ر پاسخ د عالوه برگسترش زنجیره انتقال، فشار روانی مضاعفی نیز بر مردم بومی وارد آورده، که
 مورد اشاره قرار گرفته است: )P6(کننده مشارکت

که مریض شده باشن، مراجعه ... یه عده هم بیمار نیستن، تحت فشار روانی و از ترس این"
ها...اونام خیلی از مردمو میفرستن تو خونه قرنطینه بشن، ناچارن، پرسنل کنن به بیمارستانمی

 ."براي این عده مراجعه کننده بومی و غیربومی... بیمارستان محدوده و امکاناتم ندارن
در شهري نظیر رامسر، تعامل با گردشگران و حضور آنان، پدیده ناآشنایی نیست، چنانچه 

ري، به هاي گردشگآسیب دیدن معیشت بخش قابل توجهی از جامعه بومی از معلق شدن فعالیت
ري، دور از انتظار نیست که در شرایط ها مورد اشاره قرار گرفت، در چنین شهکرات در مصاحبه

معمول، غالب مردم به گردشگران به عنوان منبع خیر و برکت بنگرند، اما بروز این اپیدمی و 
نبع خیر و م"هنجارشکنی گردشگران براي سفر به رامسر در شرایط بحرانی، سبب شد جایگاه 

ا هبه آن "ناقالن بیماري"د را در ذهن بسیاري از ساکنان بومی از دست داده و با دی "برکت
) اشاره نموده است در شرایط بروز 2020تیلور (آزمندسون و گونه که نگریسته شود، همان
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رجی به عنوان خاهايهراسی و نگریستن به گروههاي پاندمیک و اپیدمیک، تشدید بیگانهبیماري

عمال هاي ابه ممنوعیت توجهی گردشگرانعوامل تهدیدزا امري قابل انتظار است. به عالوه، بی
امی و احترتر از آن، تذکرات مردم بومی و گاها پاسخ دادن با بیشده توسط مسئوالن و ملموس

رانی که به عنوان مقص گري، سبب شد مردم محلی آنان را نه فقط به عنوان ناقالن ناآگاهپرخاش
مت ي و عامدانه، جان و سالدانند و با آگاهی و پافشارتلقی کنند که حق را نیز به جانب خود می

می تمسخر مردم بو"دهند. نگرشی که در کنار تجاربی از مردم بومی را در معرض تهدید قرار می
تهدید  سبب شد ردپایی از ادراك "به دلیل استفاده از ماسک و دستکش توسط برخی گردشگران

رکت جمله مشا کنندگان (ازاضطراب بین گروهی در تعامل با گردشگران، در برخی مشارکت
 :P16کننده ) مشاهده گردد. پاسخ مشارکت P1-4-6-12-13-14-16-17کنندگان 

اخالق مدار نبودن، با اینکه دولت بارها اعالم کرد جایی نرید، حتی سالمت خودشون رو "
هم به اعتقاد نداشتنشون، مفتخر بودن... اگر کسی هم اینجا با احترام،  هاهم زیر سوال بردن و خیلی

 . "کردنداد با بی ادبی و بی توجهی برخورد میکرد یا تذکري میون انتقاد میبش
ه گیرند،  منجر بتعمیم این ادراك منفی به تمام افرادي که در گروه گردشگران قرار می

ی آمیز نسبت به گردشگران داخلی و ایجاد کلیشه ذهنی منفاي قضاوت تبعیضگیري گونهشکل
فکر و ...) نسبت به آنها در میان مردم بومی شده است. اگرچه خواه، بیمسئولیت، خود(همچون بی

-قرار نگرفته ذهنیداوري و کلیشهکنندگان، تحت تاثیر این پیشباید اذعان نمود برخی از شرکت

) اشاره P4کننده  (مشارکت "صحیح نبودن حکم کلی دادن در مورد همه گردشگران"اند و به 
 داشتند.

 

 ج) نگرش منفی
ثبت منجر هاي مبینی رفتار هستند. نگرشکننده در پیشاي از عوامل تعیینها، مجموعهنگرش

ود. با شهاي منفی منجر به بروز رفتارهاي ناخوشایند میبه ارتباطات و رفتارهاي مطلوب و نگرش
توجه به شیوع این بیماري و تهدیدها و پیامدهاي منفی ادراك شده توسط جامعه بومی رامسر، 

اهمیت است. بر  حائزبینی و پیشگیري از رفتارهاي منفی هاي منفی به منظور پیشررسی نگرشب
واند نقش مهمی در کنترل ابعاد نگرش و تمبناي تئوري تهدید یکپارچه، ادراك  تهدیدها، می

 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 136

 
اکنان هاي صورت گرفته از برخی سهاي و مصاحبهرفتارهاي منفی داشته باشد. با توجه به بررسی

توان شاهد، ادراك هر یک از چهار نوع تهدید توسط جامعه رامسر در این پژوهش، می بومی
ا، هبومی رامسر و ارتباط نزدیک  آنها با ایجاد نگرش منفی نسبت گردشگران و بروز نگرانی

ط سه هاي منفی توساحساسات و رفتارهاي منفی و خصمانه نسبت به آنها بود. در این جا،  نگرش
 اختی، عاطفی و کرداري شناسایی شدند.هاي شنمولفه

نگرانی زیادي در مورد شیوع هر  گانکننداغلب مشارکتزمانی، در خصوص مولفه شناختی 
چه بیشتر بیماري با افزایش هجم مسافر به شهر داشتند و دغدغه آنها بیشتر بحث سالمت خانواده 

 شان بود.و دوستان
خب مسلماً بعضیا تو ابتال به این ویروس " این بود که:) P1ي (هکنندبراي مثال پاسخ مشارکت

ونه تما باشن ...  و حضور اینهمه  مسافر مییه و حتی عزیزا اتونن خانواده، دوستمیا زمینه دارن و این
پزشکا و پرستارا از  " گوید:نیز می )P4(؛  "هکنباعثه بیماري خیلیا بشه و این نگرانی منو زیاد می

 ."... پا درمیان
شیوع بیماري و حضور گردشگران  ازکنندگان به واسطه ادراك تهدیدها همچنین مشارکت

ویی، جاي را (حس تنفر، انتقاماحساسات بدبینانهمصاحبه، در رامسر در این ایام در پاسخ به سوال 
هاي منفی به واسطه آزاردهنده، سربار بودن) نسبت به گردشگران اذعان داشتند. این حس

د شده هاي سالمتی جامعه بومی تشدیاعتنایی و عدم احترام گردشگر به دغدغهیی مانند بیرفتارها
 است.

این  شان نسبت به گردشگران ازبراي مثال مشارکت کنندگان براي توصیف خود از احساس
دیدم نسبت به مسافرا تغییر کرده دیگه نظر و "): P5کننده (عبارات استفاده کردند: مشارکت

حضورشون تو این ایام  اضافیه  کنمحس می" :)P3(؛ "اهشون ندارم مخصوصا تهرانیحس خوبی ب
از مسافرا ": ) P2, P4؛ ("این شرایط بد هتوی اومدنشون به رامسر توهینه به ما" ):P7، ("و سربارن

 ."متنفرم
خصوص، تابعی از نگرشی است که فرد در مورد رفتار ه قصد فرد براي انجام یک رفتار ب

-در این جا کردار منفی جامعه بومی با عدم استقبال از گردشگران و عدم تمایل به میهماندارد. 

ند با شیوع کنندگان معتقدنوازي بخشی از آنها در زمان شیوع کرونا قابل توجه بود. اکثر مشارکت
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 کرونا، رامسر و اکثر ساکنان آن تمایلی به حضور گردشگر و پذیرایی و ارائه خدمات به آنها در
این شهر ندارند و به دلیل این که ورود هر چه بیشتر گردشگر را به مثابه شیوع بیشتر و تمدید 

 دانند.وضعیت قرمز می
درسته که مهمون حبیبه خدائه ولی اگه "دهد: ) اینگونه پاسخ میP18( يهکنندمشارکت

 ."خوام ازش استقبال و پذیرایی کنمبخواد مردمو آزار و اذیت کنه .... نمی
 

 د) رفتار منفی
ال یا عّهاي رفتاري فتواند در مواجهه با گردشگران، واکنشجامعه میزبان بسته به شرایط می

د یا جبار و با توجه به شرایط ناخواسته، مجبور باشد با فره امنفعل داشته یاشند. هنگامی که فرد ب
اط زد، تعامل و ارتبگروه دیگري که ممکن است سالمت فیزیکی و روانی او را به خطر بیندا

ه بود. در کنندتوان شاهد بروز احساسات و رفتار خصمانه نسبت به فرد تهدیدداشته باشد، می
بحران فعلی نیز، جامعه بومی رامسر در معرض چنین تهدید و شرایط اجباري قرار گرفته است و 

ت خود نظور حفظ سالماند، به همین دلیل آنها به مگردشگران این شرایط را بر آنها تحمیل کرده
شان و همچنین جلوگیري از تسریع شیوع بیماري در مواجهه با گردشگران هايو خانواده

گزینی) بر حسب شرایط خانوادگی، اجتماعی، اي (خشن و تدافعی و دوريگانهرفتارهاي دو
دشگر راعتنایی و فرار از گفرهنگی و اقتصادي خود نشان دادند. این رفتارها گاه به صورت بی

 باشد.نشان داده شده  و گاهی همراه با دشمنی و پرخاشگري  علیه گردشگر می
بازاریا به ") مشاهده کرد: P16ي (هکنندمشارکت توان این رفتارهاي دوگانه را در پاسخمی

ها هم یکنن و خیلهاشون عادي رفتار میخاطر منفعت شخصیشون مجبورن تحمل کنن خیلی
تفاوت هستن ... پلیس راهبر باید کمک کنه جوونا بسیج شن و همکاري کنن،  بیسکوت می

کنن ورودي شهر رو ببندن، فقط ماشیناي سنگین و ماشینایی که مجوز دارن یا براي کاراي 
اونایی که "گوید: ) میP1؛  همچنین ("سوختی و نفتی هستن اجازه داشته باشن بیان تو شهر

مردم محلی ": گویندمی) P17و  P3( ؛"مسافرا گریزوننکنن از اصول بهداشتی رو رعایت می
 ."رفتار تند و خشنی با مسافرا دارن
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هاي که صورت پذیرفت، پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که حضور با توجه به بررسی

تار منفی گیري رفي گردشگران در دوران شیوع کرونا در شهر رامسر، منجر به شکلغیرمسئوالنه
اي هاکنین رامسر شده است. حضور گردشگران، به جاي داشتن منافع، انواع هزینهدر بسیاري از س

ي میزبان رامسري تحمیل نمود. درك بیشتر بهداشت، اقتصادي و اجتماعی را بر جامعه-سالمت
ها نسبت به منافع، منجر به ایجاد تهدید و ریسک براي جامعه میزبان شد. در این بودن این هزینه

جامعه میزبان، دیگر نگاه مثبتی به گردشگران نداشت، بلکه نسبت به آنها، احساس  زمان، نه تنها
ي انوازي خود را از گردشگران دریغ نموده و در برههکردند و همچنین میهمانتنفر و انزجار می

از زمان، با اقدام خودجوش متقابالنه و تدافعی، عدم تمایل خود را از حضور گردشگران نشان 
 دادند. 

گیري رفتار منفی جامعه میزبان در رامسر، این نکته را به مسئوالن و ررسی زنجیره شکلب
نماید که چرا و چگونه این رفتار به وجود آمد و داشتن رویکرد پیشگیرانه، ریزان گوشزد میبرنامه

 چنینها و تهدیدهاي ادراکی را کاهش داده و از بروز تواند هزینهنگر، میساز و آیندهچارچوب
ار منفی را ي ایجاد رفترفتارها و تعارضاتی جلوگیري نماید. در واقع مدیران و مسئوالن باید ریشه

-شناسایی نمایند و اقدامات خود را در راستاي از بین بردن آن تنظیم نمایند. آنچه منجر به شکل

؛ به این ستگیري ادراك تهدید، نگرش منفی و در نهایت رفتار منفی شده است، ادراك هزینه ا
ضور ح مزایاي از گردشگران حضور هايهزینه رسد کهجامعه میزبان به این باور میصورت که 

 .هاي ادراکی جامعه میزبان رامسر کاهش یابداست. اقدامات باید طوري باشد که هزینه آنها بیشتر
استفاده تواند مورد رو، پیشنهادهاي پژوهش به شرح زیر، در جهت اقدامات عملی میاز این

 مسئوالن قرار گیرد.
ی هاي بهداشتي پکیجسنجی در ورودي شهر؛ ارائهتباعمال کنترل در مبادي ورودي:  -

 .با ثبت پالك ماشین و کدملی؛ صدور گواهی سالمت براي افراد و اماکن
 اندازي پلیس بهداشت براي کنترل قانونی؛ تعیین پروتکلراهاعمال کنترل در سطح شهر:  -

 هاي اصول بهداشتی در اماکن مختلف.دد؛ چسباندن اعالمیهمحدودیت تر
ي تجهیزات بهداشتی به گردشگران در ارائه اعمال کنترل در تاسیسات گردشگري: -

ازدید از کشی مسیر براي بتاسیسات و اماکن گردشگري؛ تعیین پروتکل زمانی و خط
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سویه جدید پس از ت موزه؛ تعیین پروتکل زمانی براي رزرو یا پذیرش هتل یا اقامتگاه

 حساب با هتل قبلی.
فید توسط اعالم وضعیت س تعدیل قرنطینه مبتنی بر مهار و کنترل کامل بیماري: به شرط -

یار تولید واکسن و در اخت ومیر ناشی از کرونا؛دولت؛ به صفر رسیدن مبتالیان و مرگ
 .همگان بودن آن و نیز اعالم وضعیت سفید از جانب سازمان ملل

ازي طرح فرزند رامسر (شهروندي رامسر یا رامسروند): ممکن است در آینده اندراه -
هاي دیگري به وجود آید. تفکیک شهروندان و جامعه مقصد از غیره باید از پیش بحران

 تعیین شده باشد که بتوان ورود و خروج و نیز ارائه خدمات را مدیریت نمود.
نیست و پژوهش حاضر نیز از این قضیه  شود، عاري از محدودیتهر پژوهشی که انجام می

مستثنی نبوده است. اولین محدودیت پژوهش حاضر، این است که تنها رفتار جامعه بومی را 
باشد؛ در حالیکه، گردشگري از ذینفعان متعددي بررسی نموده و نتایج محدود به این بخش می

ن و دشگري، نخبگاکنندگان خدمات گرتوان نگرش و رفتار عرضهتشکیل شده است و می
مسئولین شهري را نیز بررسی نمود. مورد دوم اینکه کاربست این نظریه (تهدید یکپارچه) براي 

گردشگر در شهر رامسر بوده و هر چند که نتایج درخور و کاربردي را ارائه -تبیین تعامل میزبان
   م داد.توان نتایج را به مقصدهاي اطراف و دیگر شهرها تعمیداده است، ولیکن نمی
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شگران در بینی نیات تجربی گردبررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش
 19-سفر به مقاصد گردشگري در دوران شیوع ویروس کووید

 **احسان عابدي *داود قربان زاده،

 26/6/1399تاریخ پذیرش:      12/4/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده

 شدهتهها شناخبحران مواجه با انواع در صنایع پذیرترینآسیب از یکی عنوانبه دیرباز از گردشگري صنعت
صنعت  بر نفیم تأثیر مستقیم طوربه توانندمی هاگیريهمه مانند سالمتی با مرتبط هايبحران است. در این میان،

 خلقی مه ابعاد ، ایمن دلبستگی ابعاد بین ابطرو رو، هدف از  پژوهش حاضر بررسیبگذارند. ازاین گردشگري
 مقاصد به 19-کووید ویروس شیوع دوران در که است گردشگرانی میان در آتی تجربی نیات و تجربی

 شیوع دوران در گردشگري که 248اي از منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونهاند. بهکرده سفر گردشگري
فاده از تبا اس به روش در دسترس انتخاب شد واند کرده سفر گردشگري مقاصد به 19-کووید ویروس

دام قالعات ااط آوريجمعبه  هاي اجتماعی مرتبط با گردشگري توزیع شد نسبتآنالین که در شبکه پرسشنامه
 نبی روابط بررسى لحاظ به و پیمایشى اطالعات آوريجمع شیوه کاربردى، هدف ازنظر پژوهش . اینشد

 کارگیريبهبا  هافرضیهزمون آنتایج  است. ساختاري معادالت سازيمدل بر تأکید با همبستگى متغیرها،
ه دلبستگی ایمن تأثیر مثبتی بر اعتماد تجربی ن است کآحاکى از   Smart PLS 3.0و SPSS افزارهاينرم

گذارد. یر میثحال، اعتماد تجربی بر تعهد تجربی و ارتباط تجربی گردشگر با مقصد تأگردشگران دارد. درعین
 ها ترین پیشایند نیات تجربی گردشگران در آینده است. این یافتهدرنهایت نتایج نشان داد که تعهد تجربی مهم

گردشگري در توسعه و اجراي راهبردهاي خدماتی مبتنی بر بازار براي افزایش دلبستگی ایمن و  به متصدیان
نیاتی در آینده براي تجربه مقصد در طول  داشتن جهتهم خلقی تجربی به منظور توانمند کردن گردشگران 

  .کندکمک می 19-شیوع بیماري کووید

 مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول) –دانشجوي دکترا مدیریت بازرگانی  *
com.daxygh@yahoo 

 استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  **
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 ، گردشگري.19-هم خلقی تجربی، نیات تجربی آتی، کووید دلبستگی ایمن،واژگان کلیدي: 

 مقدمه
ها بحران مواجه با انواع در صنایع پذیرترینآسیب از یکی عنوان به دیرباز از گردشگري صنعت
 طورهب توانندمی هاگیريهمه مانند سالمتی با مرتبط هايبحران است. در این میان، شدهشناخته
 را هایريگهمه عشیو تواندمی هامسافرت زیرا بگذارند صنعت گردشگري بر منفی تأثیر مستقیم
 ویروسی الریهذات« مواردي از ،2019 سال دسامبر از ).2020یو و همکاران، ( کند تسهیل

 هوانا دریایی غذاهاي قرار گرفتن در بازار معرض در با ابتدا در که است شدهگزارش» ناشناخته
 کشف جدید نوعی کرونا ویروس 2020 ژانویه 6 بودند؛ که متعاقب آن در مرتبط چین در ووهان

 تصویر نظر هر از 19-کووید شد. نامیده 119-کووید که بود هاانسان کردن آلوده به قادر که شد
 ).2020 چانگ و همکاران،( است داشته گردشگري تقاضاي در بسزایی تأثیر و داد تغییر را جهان

ل را به شکو از جمله کشور ما گریبان صنعت گردشگري جهان  19-کوویدبحران شیوع ویروس 
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی ایران،. به طوري که اي گرفته استسابقهبی

است. با  میلیارد تومان اعالم کرده 800هزار و  3از کرونا در صنعت گردشگري را ضرر ناشی 
یام شیوع اشکل سفرها در این وجود، صنعت گردشگري داخلی به طور کامل از بین نرفته است و 

جاي  هدهد به سفرهاي کوتاه مدت تر بروند و یا بمی حتغییر کرده است افراد ترجی ویروس کرونا
 يبا این وجود، بسیارایی از خودورهاي شخصی و حمل و نقل ریلی استفاده کنند. حمل و نقل هو

 است نای شامل هاآن نگرانی از برخی .باشندخود می تعطیالت هايبرنامه نگران گردشگران از
 براي و هقرارگرفت تأثیر شیوع بیماري تحت است ممکن کنندمی سفر آن به که مقصدي که

 که دارد وجود راه سه ،)2020( جهانی گردشگري زمانسا اعالم مطابق .نباشد ایمن مسافرت
 رینآخ از پیروي نخست، .باشند ایمن مقصد یک به مسافرت هنگام بتوانند گردشگران

 و رتبم طوربه هادست شستن به ملزم گردشگران دوم، .امکان حد تا بهداشتی هايدستورالعمل
 هستند؛ و درنهایت، شلوغ هايحضور در مکان و صورت دادن، لمس دست از خودداري کامل،

 یاآ اینکه درك رو، برايازاین .باشددیگران می و خود بین متري یک حفظ فاصله حداقل
 نیات نیبیپیش به نیاز کنند،می سفر باال امنیت و ایمنی با 19-کووید شیوع حین در گردشگران

1.COVID-19  
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 گذشته تجربه که دهدمی نشانتحقیقات ). 2020وو و چانگ، ( است هاآن 1آتی تجربی

 تغیرهايم طریق از مقصد انتخاب خاص طوربه براي سفر و هاآن هاي آتیانتخاب بر گردشگران
 رآمدزایید و سودآوري کننده بینیپیش گردشگران تجربی نیات .گذاردمی تأثیر رفتاري
 این . بر)2018؛ وو و چنگ، 2017؛ وو و لی، 2020وو و چانگ، (است  گردشگري هايسازمان
 .بپردازند مسافرت به بیشتري اطمینان با 19-کووید زمان شیوع در باید مردم اساس،

-د کووی شیوع هنگام در مسافرت آیا که وجود دارد گردشگران از این سؤال در ذهن بسیاري
 19-کووید گیرهمه بیماري که کنندمی ) بیان2020( 2همکاران و گاسلینگ است؟ خطرناك 19

امنیت و  19-کووید شیوع طول در است و گردشگران باید به هنگام سفر ناخوشایند خطر یک
 توجه کند. بااهمیت پیدا می 3رو، ایجاد یک دلبستگی ایمنایمنی سفر را مدنظر قرار دهند. ازاین

 هک گردشگرانی دلبستگی، نظریه مورد ) در2011( 5کرستانتیج ) و1989( 4تحقیقات اینزورث به
 ایمن تگیدلبس زیاداحتمالبه گیرند،می نظر در ایمنی منظوربه را خود سفر اولیه سالمت و امنیت

 فادهاست روي معدودي بسیار مطالعات موجود، ادبیات اساس بر حال،بااین .کرد خواهند ایجاد را
 پیوندهاي و 8ایمن دلبستگی عاطفی ،7ایمن وابستگی ،6ایمن هویت( ایمن دلبستگی ابعاد از

 ).2020وو و چانگ، ( است متمرکزشده گردشگري صنعت در) 9ایمن اجتماعی
 چراکه .اي برخوردار استویژه اهمیت در حوزه گردشگري از 10خلقی هم از سوي دیگر، مفهوم

 خدمات دهندگانارائه براي باالیی بسیار اهمیت از یادماندنیبه و فردمنحصربه تجربیات ارائه
 هم شامل فردمنحصربه تجربه یک ایجاد .است برخوردار رقابتی مزیت حفظ منظوربه گردشگري

اران، آن و همک( دهدمی پیوند تجربه این به را مشتري که است ارتباطی هم و مشتري مشارکت
 ساختاري خلقی هم که دریافتند )2011( 11راندال و همکاران ).2020؛ منگ و کوي، 2019

1. Future Experiential Intentions 
2. Gössling et al 
3.Secure Attachment  
4. Ainsworth 
5. Korstanje   
6.Secure Identity 
7. Secure Dependence 
8. Secure Affect 
9.Secure Social Bonding  
10.Co-Creation  
11. Randall et al 
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 خلقی هم که معتقدند) 2020( 1چنگ و وو .است ارتباط و تعهد اعتماد، شامل که است چندبعدي

 در نهفعاال مشارکت هنگام به گردشگر یک که است شناختیروان رویدادهاي مجموع تجربی
) 2018( چنگ و وو. دهدمی قرار موردبررسی ذهنی یا و فیزیکی مشارکت طریق از هافعالیت

 مطالعات متعددي. است فناوري دلبستگی ابعاد تأثیر تحت مثبتی طوربه تجربی اعتماد که دریافتند
؛ وو 2019گ، وو و چان( است تعهد تجربی براي پیشایند یک اعتماد تجربی که کنندمی پیشنهاد

 )2011(همکاران  و همچنین، رندال .)2019؛ وو و همکاران، 2020؛ وو و چنگ، 2020و چانگ، 
 عالوه. است ارتباط تجربی کننده بینیتجربی پیش اعتماد که دادند نشان )2020( و وو و چنگ

 .است رتباطا و تعهد اعتماد، تأثیر تحت تجربی آتی گردشگر نیات که دریافتند هاآن این، بر
 ارتباط و 3تجربی تعهد ،2تجربی اعتماد شامل تجربی خلقی هم معدودي ابعاد وجود، مطالعاتبااین

 .انددادهموردبررسی قرار  گردشگري صنعت در را 4تجربی
 هویت،( دلبستگی ابعاد به مربوط موضوعات بررسی به زیادي توجه قبلی مطالعات اگرچه

 خلقی هم بعادا اعم از دلبستگی مکان، فناوري و ...،) اجتماعی پیوند و دلبستگی عاطفی وابستگی،
 هامیان آنط رواب کمی بسیار مطالعات اما است؛ داشته تجربی آتی نیات و) ارتباط و تعهد اعتماد،(

، 2019وو و چانگ، ( است موردبررسی قرار داده گردشگري صنعت در گردشگران دیدگاه را از
 جهانی گسترش ).2020؛ وو و همکاران، 2019؛ وو و همکاران، 2020، 2018؛ وو و چنگ، 2020

 ایمنی و امنیت حفظ براي گردشگران سفر نحوه در چشمگیر تغییرات ایجاد باعث 19-کووید
 ابعاد - عبدی و جدید ساختار با معرفی هشت تا دارد سعی تحقیق این اساس، این بر .شودمی هاآن

 ،)مطمئن ماعیاجت پیوند و ایمن دلبستگی عاطفی ایمن، وابستگی ایمن، هویت( ایمن دلبستگی
 پر را حقیقت شکاف آینده تجربی نیات و) تجربی ارتباط و تعهد اعتماد،( تجربی خلقی هم ابعاد
 مقاصد از 19-کووید شیوع هنگام در که گردشگران را توسط هاآن همچنین روابط میان و کند

 .درك کند کنند،می گردشگري بازدید
شگري هاي گردبازاریابی گردشگري و سازمان ادبیات به کاربردي و نظري منظر از پژوهش این

 هشت مطالعه این نظري، دیدگاه از .کندمی کمک در دوران شیوع کرونا ویروس و پس از آن

1.Wu and Cheng  
2. Experiential Trust 
3. Experiential Commitment 
4. Experiential Connection 
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 تجربی، ماداعت ایمن، اجتماعی پیوند ایمن، دلبستگی عاطفی ایمن، وابستگی ایمن، هویت سازه
 پژوهش حاضر این، بر عالوه .کندمی پیشنهاد را آتی نیات تجربی و تجربی ارتباط تجربی، تعهد
 کاربردي، دیدگاه از .دهدمی را ارائه سازه هشت این بین روابط بررسی براي مدل مفهومی یک
 اجراي و وسعهت براي فرصتی و بود خواهد گردشگري صنعت فعاالن و بازاریان سود به مطالعه این

 ادراك هک شود حاصل اطمینان تا کندمی فراهم هاآن براي تجربی بازاریابی راهبردهاي و خدمات
 افزایش به نایم اجتماعی پیوندهاي ایمن و دلبستگی عاطفی ایمن، وابستگی ایمن، هویت از باال

 نیات به نجرم خود نوبهبه که شودمی منجر تجربی ارتباط و تجربی تعهد تجربی، اعتماد از ادراك
 .شودمی آتی تجربی

 

 مبانی نظري

 دلبستگی ایمن

 هايیژگیو با است؛ و شدهیفتعر دیگران و خود به نسبت مثبت دیدگاه عنوان به ایمن دلبستگی
 و هستند حامی و دسترس در دیگران اینکه به اعتماد و ارزشی خود از حسی داشتن همچون
 شودیمدارند، شناخته  انتظار دیگران از را آن حالیندرع و کنندیم جستجو را آسایش

 ایمن دلبستگی) 1994( 1اسپرلینگ و برمن دیگر، تعریفی در ).2013پونیزوفسکی و همکاران، (
 یک با ماست و نزدیکی حفظ و جستجو براي اساسی يهاتالش به فرد پایدار گرایش عنوان به را
 فراهم یناختشروان یا و فیزیکی امنیت و ایمنی براي را ذهنی ظرفیت بالقوه خاص که فرد چند یا
 دلبستگی که فردي) 2198( 2بولبی نظر اساس بر .)2020وو و چنگ،کنند (یم تعریف کنند،یم

 که ستا دلبستگی اشکال از بازنمایی مدل یک داراي یادزاحتمالبه ،کرده است تجربه را ایمن
 ایمن دلبستگی که داشتند اظهار) 2019( 3همکاران و عیسی .است حامی و پاسخگو دسترس، در

 اب مثبتطور به که عاملی شود،یها ممکان در افراد روحی حاالت و احساسات بهبود باعث
 نشان) 2015( 4همکاران و کارسونو .دارد ارتباطها مکان اجتماعی و فرهنگ میراث فرهنگ

1. Berman and Sperling 
2. Bowlby 
3. Isa et al 
4. Karsono et al  
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 1لو و لتمنآ .گذاردیم تأثیر مکان به دلبستگی بر مکان یک در ایمنی هايیژگیو که دهندیم
 لبستگید توسعه سمت به را گردشگران ،هامکان با مرتبط ایمنی که کنندیم پیشنهاد) 1992(

 تگیدلبس مفهوم با مکان با مرتبط دلبستگی ،)2014( 2کنز گفته مطابق .دهدیم سوق قوي مکانی
 مؤلفه یک( تعلق/  نزدیکی از ابعادي شامل و دارد همخوانی) 1989همکاران ( و اینزورث ایمن

 و پیتون یمن،ا دلبستگی بالقوه مزایاي از برخی مورد در .باشدی) ممکان با افراد پیوند از احساسی
 براي ابزاري عنوان به تواندمی مکان یک به ایمن دلبستگی که کنندمی پیشنهاد) 2005( 3همکاران

 باشد فرادا رفتار تغییر و اجتماعی و محیطی جنبش یک ایجاد براي هاگروه و افراد کردن متحد
گرد هم  خود محله سازيپاك براي اغلب خاص مکان یک ساکنان چرا دهدمی توضیح که
 براي افراد وها مکان به ایمن دلبستگی که کنندیم پیشنهاد) 2017( 4گیفورد و اسکنل .آیندمی

 که جایی تا .استشده داده نشان / منفی مثبت عواطف با ارتباط و کنترل احساس رضایت، بهبود
 19-وویدک شیوع هنگام در گردشگران سفر به ایمن دلبستگی روي محدودي مطالعات دانیم،یم

 )2020 وو و چانگ،اند (پرداخته
 ارائه 5کانیم دلبستگی حوزه گسترش براي روشی عنوان به را ایمن دلبستگی مفهوم پژوهش این

 ایمن، تیعنی هوی ایمن دلبستگی مؤلفه چهار پیشین بر ادبیات بر تکیه با رو،ینازا .دهدیم
 هویت خست،ن .شویمیم متمرکز ایمن اجتماعی پیوند و ایمن عاطفی دلبستگی ایمن، وابستگی

 امنیت و منیای نمادین و فیزیکی هايیژگیو اساس بر فرد شخصی هویت از بخشی عنوان به ایمن
 ،)2016( 6دانگ و بامایستر نظربر اساس  .)2016بامایستر و دانگ، شود (یم تعریف سفر طول در

 یا و فیزیکی ایمنی و امنیت درباره اطالعات فرد که دهدیم نشان 7ایمن هویت فرآیند نظریه
 متعاقباً و مداوم تنظیم، تحلیل طوربه دارد؛ قرار اشیذهن ساختارهاي در قبل از که را یشناختروان

 تعریف ورتص این به ایمن وابستگی دوم، .دهد نسبت جدید عناصر به را معانی تا کندمی ارزیابی
 سفر تجربیات دتوانیم وجه بهترین به یشناختروان یا و فیزیکی ایمنی و امنیت چگونه که شودیم

1. Altman and Low 
2. Knez 
3. Payton et al 
4. Scannell and Gifford 
5.Place Attachment  
6. Baumeister and Dang 
7. Secure Identity Process Theory 
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 جایگزین زینهی گشناختروان یا و فیزیکی ایمنی و امنیت با را آن نسبی کیفیت و کند فراهم را

 و دهدیم نشان را کنشی دامنه مفهومی، نظر از ایمن . وابستگی)2010 هالپنی،کند ( مقایسه
 طول در یشناختروان یا و فیزیکی ایمنی و امنیت مورد در را فرد رفتاري تمایالت یا عملکردها

 هیجانات و احساسات به ایمن عاطفی دلبستگی ). سوم،2020 وو و چانگ،( دهدیم نشان سفر
 هالپنی،( دارد اشاره سفر دوره طول در یشناختروان یا و فیزیکی ایمنی و امنیت به نسبت فرد یک

 ایمنی و منیتا افراد که شودیم اشاره عاطفی دلبستگی یک بهدرواقع این نوع دلبستگی  ).2010
و  تشناخ از فراتر که دهندیم توسعهاحساساتشان  ساخت با را یشناختروان یا و فیزیکی
 روابط به ایمن اجتماعی پیوندهاي یت،درنها ).2010رولرو و دي پیکلی، ( است یشانهاقضاوت

 نظر به که ندکمی مرتبط فضا و زمان طول در دیگري به را فرد یک که شودیم گفته فردي بین
 ارتباط نحوه ایمن اجتماعی پیوند ).2013رامکیسون و همکاران، ( است شناختی عمدتاٌ رسدمی

 تماعیاج و فعالصورت به را سفر طول در یشناختروان یا و فیزیکی ایمنی و امنیت با افراد
ا هآن احساس نحوه و محلی هايیتفعال در افراد مشارکتدهنده نشان و کندیم یريگاندازه
وپرامنین، سونگ و س( است سفر دوره طول در یشناختروان یا و فیزیکی ایمنی و امنیت به نسبت
 دلبستگی یمن،ا وابستگی ایمن، هویت( ایمن دلبستگی ابعاد ،شدهمطرحبا توجه به مباحث  ).2019

پراکنده  19-کووید زمینه در یژهوبه گردشگري صنعت در) ایمن اجتماعی پیوند و ایمن عاطفی
 .و اندك است

 

 هم خلقی تجربی
 و تعامل ا،هیتفعال در فعال مشارکت طریق از گردشگر توسط که ياتجربه عنوان به خلقی هم

). در تعریفی 2014شود (مینکیویچ و همکاران، یم تعریف گیرد،یم شکل تجربه سازيیشخص
 روحی گردشگر و فیزیکی مشارکت عنوان به را خلقی هم) 2016( 1همکاران و پریبنسن دیگر،

 طرف دو آمدنگرد هم  خلقی ، همشمولجهاناما در تعریفی ؛ کنندیم یاد تجربه ایجاد فرایند در
منظور هب تسهیالتش ودهنده ارائه با ارزش، خلق براي. گردشگر است مشترك ارزش خلق براي
 ایجاد براي گردشگري، زمینه در ).2015 همکاران، و آوور( کندیم برقرار ارتباط ارزش خلق

1. Prebensen et al  
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 را گردشگران گردشگري، خدماتدهندگان ارائه و مقاصد که است ضروري تجربی، خلقی هم

 ).2017کنند (بونینکنتري و همکاران،  بهتر پیشنهاد ایجاد هدف با مشترك همکاري درگیر
 گردشگر ودهنده ارائه بین عاطفی و روحی جسمی، تعامل) 1( با گردشگري در تجربی خلقی هم

 خلقی هم) 3؛ و (کنند جمع هم کنار در را منابع باید گردشگر ودهنده ) ارائه2. (شودیم مشخص
 کمپوس تعریف دنبال به ).2019وو و چانگ، ( باشد برخوردار کاربردي ارزش از باید یجادشدها

 که روانی رویدادهاي مجموعه عنوان به را تجربی خلقی هم پژوهش، این ،)7201( 1همکاران و
 و هایتعالف در ذهنی یا/  و فیزیکی مشارکت طریق از فعاالنه مشارکت هنگام در گردشگر یک

 دهد،یم انجام 19-سفر در دوران شیوع کووید تجربه محیط در خود با مقاصد گردشگري تعامل
 و رندال و) 2015( 2همکاران طبق نظر جاککوال و ؛ و)2020وو و چنگ،کند (یم تعریف

 جربیت ارتباط و تجربی تعهد تجربی، اعتماد شامل سه بعد تجربی خلقی هم ،)2011( همکاران
 .)2020وو و چانگ،شود (یم

 شدهیانب ظایفو انجام جهت تجربه توانایی بر تکیه براي گردشگر تمایل عنوان به تجربی اعتماد
 هک شرایطی در تا کندیم کمک گردشگران به تجربی اعتماد ).2017وو، ( شده استیفتعر

. )2020(وو و چانگ، کنند کنترل را حس اعتماد خود شود،یم درك یسختبه خدمات کیفیت
کنند که اعتماد تجربی در طول زمان و از طریق تکرار تکثیر پیشنهاد می) 1996( 3کرامر و تایلر

 فزایندهطور به تجربی اعتماد که دهندیم نشان) 2019( 5و همکاران وو و) 2017( 4وو .شودمی
 .است داشته گردشگري صنعت در مهمی نقش
 یا و لمحصو یک با) تجربیات( تجربه یک اتمام از پس که است وفاداري نگرشی جزء تعهد

 گردشگرتجربه  یرتنها تحت تأثنه تعهد). 2014الریوایر و همکاران، ( شودیم تکمیل خدمات
است (وو و ز نی دهندههئارا - گردشگرتعامالت مکرر  یرتأث(تحت گیرد بلکه بالعکس قرار می
 مفهوم یک در پدیده با شخص ذهنی درگیري احساس عنوان به تجربی تعهد .)2020چنگ،

 که است احساسی واکنش آن یک بعالوه، .)2019وو و چانگ، شود (یم تعریف ارتباطی

1. Campos et al 
2. Jaakkola et al 
3. Kramer and Tyler 
4.Wu  
5.Wu et al  

                                                                                                                                                                                 



 153 قربان زاده و عابدي

 
و ؛ وو 2019(وو و چانگ،  کنندیم تجربه آن را مقصد با ارتباط برقراري هنگام گردشگران

 ).2018، چنگ
 براي تاس ممکن دارد وجود فرد یک براي که چیزي. است شخصی بسیار تجربه یک ارتباط

) و اشمیت و 2018( 1وستوهیزن در ). بر اساس نظر وان2020وو و چانگ،نباشد ( دیگر فرد
محصوالت را از طریق روابط  یا توانند تجربه مرتبط با خدماتمشتریان می) 2015( 2همکاران

 کارشان و افراد دیگر با ارتباط عمیق حس از فرد تجربه عنوان به تجربی ارتباط از .توصیف کنند
 با ار خودش تواندمی و کندیم احساس را جامعه از بخشی فرد این دارد بر داللت که شودیم یاد

 ).2020کند (وو و چنگ، شناسایی گروه مشترك هدف

 آتی نیات تجربی
نیات آتی به  ).2020وو و چنگ،است (نیات آتی براي موفقیت مداوم یک سازمان بسیار مهم 

وو و شود (یمهاي ذهنی در مورد چگونگی رفتار فرد در آینده تعریف یابیارزعنوان 
). از طرف دیگر، نیات آتی به تمایل گردشگران براي بازدید مجدد از یک مقصد 2020چانگ،

دهد که نیات آتی نتیجه یم) نشان 2009( 3). جانگ و همکاران2017(سانکروسم، اشاره دارد 
براي  کند.یمشود که انگیزه را به رفتار آتی تبدیل یمپردازش ذهنی است که منجر به اقدامی 

ظریه عمل ن حفظ گردشگر، کلیدي براي سودآوري سازمان است. گردشگري دهندگانارائهاکثر 
که رفتار توسط نیات گردشگر براي اجرا یا عدم اجراي یک رفتار ذهنی دهد یمنشان  4مستدل

واند تیم. تعریف نیات آتی بسته به حوزه پژوهش متفاوت است. نیات آتی شودتعیین می
منفی یا مثبت باشد و خود را در رفتارهاي تبلیغات شفاهی مثبت و بازدید مجدد از  صورتبه

 ).1397؛ قربان زاده و سعیدنیا، 2015کاران، مقصد در آینده نشان دهد (جین و هم
). 2013رون، هاسلیمان و( یردگیمنیات آتی غالباً از تجربه خدمتی که مشتري دارد، شکل 

کنند که نیات رفتاري آتی مشتري تحت تأثیر حوادثی یم) پیشنهاد 2007( 5گونزالز و همکاران

1. Van Der Westhuizen 
2. Schmitt et al 
3. Jang et al  
4. Theory of Reasoned Action 
5. Gonza´lez et al 
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) 2017( 1یازچی و همکاران ، قرار دارد.که وي در گذشته هنگام دریافت خدمات تجربه کرده بود

مدلی را آزمون کردند که در آن تجربیات درك شده براي تعامل با رضایت جشنواره براي 
) 2019( 2بینی نیات آتی با استفاده از یک رویکرد بازاریابی تجربی پیشنهاد شد. آهان و بکپیش

بی بازاریابی تجربی را براي دستیا ي خدماتی یک دیدگاههاسازماندهند که بسیاري از یمنشان 
) و 2019اران (همک. وو و اندکردهبه نیات مثبت در آینده با تقویت تجربیات مثبت مشتري اتخاذ 

نند که کیم) نیات تجربی آتی را به عنوان احتمال ذهنی گردشگران تعریف 2020(وو و چنگ،
 رو، به دنبال تعریف وو و چانگینازادهند. یمآن در آینده رفتارهاي تجربی را انجام  واسطهبه
ن کند و آن را به عنوایماین پژوهش نیات تجربی آتی را پیشنهاد ، )2020و وو و چنگ ( )2020(

در سفرهاي  19 -تمایل گردشگر براي مشارکت در تسهیم تجربیات سفرش در طول شیوع کووید
) 2020) و وو و چنگ (2020) و وو و چانگ (2016( 3کند. جالیمی و همکارانیمآتی تعریف 

دهند که اگرچه رابطه نزدیکی بین تجربیات سفر و نیات آتی وجود دارد؛ اما نیات تجربی یمنشان 
 ی قرار نگرفته است.موردبررسگسترده  طوربهآتی در صنعت گردشگري 

 

 ها و مدل مفهومییهفرضتوسعه 

 دلبستگی ایمن و اعتماد تجربی
 ابعاد دلبستگی ایمن بر اعتماد تجربی ناچیز است و نخستین بار وو ویر تأثادبیات در ارتباط با 

و آن  عه دادهمکان توس دلبستگیرا با استفاده از مفهوم ابعاد  ایمنابعاد دلبستگی  )2020چانگ (
 اعتماد شایندپی عنوان به را ایمن دلبستگی ابعاد پژوهش این . بر این اساس،اندکردهي سازمفهومرا 

که ابعاد دلبستگی مکان و فناوري  انددادهي متعددي نشان هاپژوهش حال،یندرع .کندیم فرض
؛ وو و چنگ، 2015؛ لی، 2017استیفانیاك و همکاران، شود (یم اعتماد احساس ایجاد باعث
 دلبستگی ابعاد افزایش که دهندیم نشان) 2017( 4همکاران و ). براي مثال، استیفانیاك2018
 تحت اعتماد که کندیم پیشنهاد) 2015( 5مشابه، لی طوربه .شودیم اعتماد افزایش باعث مکانی

1. Yazıcı et al 
2. Ahn and Back 
3. Julaimi et al 
4. Stefaniak et al 
5. Lee  
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اي بر روي میهمانان در مطالعه) 2018چنگ (یت، وو و درنهااست.  مکانی دلبستگی ابعاد تأثیر
وابستگی، هویت، عاطفه و پیوند ( يفناوردلبستگی  ابعاد هاي هوشمند نشان دادند کههتل

ه میهمانان منظور اینکشود و بهاعتماد تجربی محسوب میبراي کننده تعیینمهم و  یعامل اجتماعی)
 بتوانند به هتل هوشمند وفادار بمانند، مدیریت باید بر اساس تجربه میهمانان از هتل هوشمند،

مطالعات  دانیم،یم ما که جایی تا حالینباا جلب نماید.از طریق دلبستگی فناوري اعتمادشان را 
 ستگی عاطفیدلب ایمن، وابستگی ایمن، هویت( آن بعد چهار با ایمن دلبستگی بررسی بر محدودي

 یژهوبه ري،گردشگ صنعت در تجربی اعتماد بینییشپ در آن نقش و) ایمن اجتماعی پیوند و ایمن
توان شده می. بر اساس مباحث مطرح)2020است (وو و چانگ، شده متمرکز 19-کووید زمینه در

 فرض کرد:
 تجربی دارد. اعتمادتأثیر مثبتی بر  هویت ایمن: 1 هفرضی

 تجربی دارد. اعتمادتأثیر مثبتی بر  وابستگی ایمن: 2ه فرضی

 تجربی دارد. اعتمادتأثیر مثبتی بر  دلبستگی عاطفی ایمن: 3ه فرضی

 تجربی دارد. اعتمادتأثیر مثبتی بر  پیوند اجتماعی ایمن: 4ه فرضی

 

 ارتباط تجربی و نیات تجربی آتیاعتماد تجربی، تعهد تجربی، 
 اعتماد برمبناي که يارابطه) 2018( 1بر اساس نظر دي فیگیریرو  مارکوس و دي ماتوس کوئلیو

یات در ادب .کندیم ایجاد رابطه طرفین کردن متعهد براي را کافی ارزش ،شدهساخته طرف دو
 است رابطه یک در تعهد براي پیشایندي اعتماد که است شدهیرفتهپذ یطورکلبهگردشگري 

). براي 2019؛ وو و همکاران، 2020؛ وو و چانگ، 2019؛ وو و چانگ، 2018کراگس و رشید، (
 ادراك از باالتري سطح که دریافتند )2019( 3) و وو و چانگ2018( 2مثال، کراگس و رشید

 .کندیم القا را فرشانس تجربیات در کوین بیت از استفاده براي گردشگران بیشتر تعهد غالباً اعتماد
 که داد نشان شمال قطب گردشگري زمینه در) 2020( چانگ و وو مطالعه هايیافته همچنین،

 طوربه .دارد ستگیب یابد،یم توسعه یاعتماد تجرب سطحی به تجربیبر تعهد  تجربی اعتماد تأثیر

1. de Figueiredo Marcos and de Matos Coelho 
2. Craggs and Rashid  
3.Wu and Chang  
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 و د تجربی است.) نشان دادند که اعتماد تجربی پیشایندي از تعه2020مشابه، وو و چنگ (

در  1مجردي دوستانه رستوران مشتریان روي بر يامطالعه ) در2019همکاران (یت وو و درنها
 اعتماد دهدیم اننش که کردند شناسایی را تجربی تعهد و تجربی اعتماد بین مثبتی تایوان رابطه

 این رد خود تجارب به نسبت احساسی نظر ازها آن شده سبب رستوران به مشتریان تجربی
 توان فرض کرد:یمرو، ینازا .ببرند لذت هارستوران

 تجربی دارد. تعهدتأثیر مثبتی بر  اعتماد تجربی: 5ه فرضی
 ایجاد از طریق اعتماد کارکردي و شخصی ارتباطات که ) دریافتند2005( 2هس و استوري

 این و است ارتباط از پیشایندي اعتماد که کنندیم پیشنهاد) 2011(همکاران  و رندال .شودیم
 که دهدیم نشان) 2001( 3لها.گذاردیم تأثیر مثبتیطور به ارتباط بر اعتماد که دهدیم نشان

) 2011( 4کلکیت و رودل. دارد نقش خاص هايیژگیو و اطمینان عدم بین ارتباط ایجاد در اعتماد
و  یت، وودرنها .است ارتباط عملکرد بر تأثیرگذاري در مهمی عامل اعتماد که داشتند اظهار

واند منجر تیمگیرد یم) نشان دادند که اعتماد تجربی که از دلبستگی ایمن شکل 2020چانگ (
 توان فرض کرد:یمرو، ینازابه ارتباط تجربی با مقاصد گردشگري شود. 

 دارد. تجربی ارتباطتأثیر مثبتی بر  اعتماد تجربی: 6ه فرضی
 قرارده مورداستفا تواندیم آتی نیات بینییشپ براي اعتماد دادند که ) نشان2020وو و چانگ (

 در انمحقق همچنین، .شودیم آتی نیات باالي ادراك به منجر باال اعتماد اساس، این بر .گیرد
 تجربی اعتماد که دهندیم نشان مسافرت هنگام به گردشگران توسط کوین بیت از استفاده زمینه
 پیشنهادها ). آن2019 چانگ، و ؛ وو2017 المواال،( دارد وفاداري مانند تجربی برنیات مثبتی تأثیر

 کوین تبی از استفاده جهت گردشگر نیات تجربی همچون وفاداري اصلی عامل اعتماد کنندیم
 سفر زمینه در) 2020( چنگ و وو و) 2017( 5همکاران و آندا پژوهش هايیافته یت،درنها .است

 لیک درك بر تأثیرگذاري در مهمی نقش تجربی اعتماد که دادند نشان خانگی حیوانات با
 توان فرض کرد:یمرو، ینازا .دارد آتی تجربی نیات از گردشگران

1. Single Friendly Restaurant 
2. Hess and Story 
3. Hall  
4. Colquitt and Rodell  
5. Endah et al 
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 دارد. آتی تجربی نیاتتأثیر مثبتی بر  اعتماد تجربی: 7ه فرضی

 

 ارتباط تجربی، تعهد تجربی و نیات تجربی آتی
 صنعت در یآت تجربی نیات تجربی و تعهد تجربی، ارتباط میان روابط با توجه به مرور ادبیات

. به دانبرداشتهپرده  هاآناز روابط میان  هاحوزهاما محققینی در دیگر ؛ اندك است گردشگري
 و ماهیت عملکردي و شخصی ارتباطات که کنندیمبیان  )2005عنوان نمونه؛ هس و استوري (

ارتباط  هي کاکنندهدهند مصرفها نشان میبر این، آن . عالوهکندیم تعیین را روابط تعهد نتایج
. بوون ددهمی بروزتوجهی سطوح و انواع تعهد را طور قابلشخصی یا عملکردي با برند دارد به

ته به همراه داش مشتري تعهد تواندیم سازمان خارجی ارتباط که داشتند ) اظهار2003( 1و شومیکر
 خواهد رندب به تعهد در مثبتی تأثیر ارتباط که کنندیم شنهاد) پی2018( 2کیم و همکاران. باشد

 تأثیر تیآ بر نیات تجربی مثبت ارتباط تجربی که کنندیم استدالل) 2011( همکاران و رندال .داشت
 ارتباطات که کنند درك افراد کهیوقت کنندیم ) اظهار2019( 3و جیانگ استاینهارت .گذاردیم

بود. در حوزه گردشگري نیز لین و  خواهد باال آتی نیات ازها آن درك دارند، فراوانی اجتماعی
تجربی  بر تعهد مثبتی تأثیر مقصد ارتباطات که ) دریافتند2020) و وو و چانگ (2006( 4همکاران

 توان فرض کرد:یمرو، ینازادارد. ها آنگردشگران و نیات رفتاري آینده 
 دارد. تجربی تعهدتأثیر مثبتی بر  ارتباط تجربی: 8ه فرضی
 دارد. آتی تجربی نیاتتأثیر مثبتی بر  ارتباط تجربی: 9ه فرضی

 تعهد تجربی و نیات تجربی آتی
خورد. یمي مختلفی از ادبیات گردشگري به چشم هاحوزهروابط میان تعهد و نیات رفتاري در 

 همکاران، و سواست ( شده تائید رفتاري نیات و مشتري تعهد بین ي، ارتباطنوازمهماندر زمینه 
ها دریافتند زمانی که ) در حوزه بازدید از موزه2017( 6ن و هیونها) و2015( 5). الي2016

1. Bowen and Shoemaker 
2. Kim et al 
3. Steinhart and Jiang 
4. Lin et al 
5. Lai 
6. Han and Hyun 
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سطح رضایت  ،کنندیمطور مثبت ارزیابی بازدیدکنندگان تجربیات مختلف خود از بازدید را به

ازدید ها براي بسطح تعهد و آمادگی آننوبه خود ها باال رفته و این افزایش سطح رضایت بهآن
همچنین، در  .دهدیمجدد و تبلیغات شفاهی به عنوان نیات رفتاري بازدیدکنندگان را افزایش م

 جربیت نیات کننده بینییشپ تعهد که کردند شناسایی) 2020( چنگ و زمینه گردشگري، وو
 زا پیشایندي عنوان به را تجربینیز تعهد ) 2018( 1همکاران و آگراوال. است آینده در گردشگر

 بنابراین:؛ گیرندیم نظر در کوین بیت از استفاده مسافران در رفتاري نیات
 دارد. آتی تجربی نیاتتأثیر مثبتی بر  تعهد تجربی: 10ه فرضی

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسی پژوهشروش

شود. از آنجا که این پژوهش به بررسی پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي محسوب می
دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگري در  نقش

1. Agrawal et al 
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پردازد، از نوع همبستگی، توصیفی بوده و مبتنی بر مدل می 19-دوران شیوع ویروس کووید

 معادالت ساختاري است.

وابستگی ، هویت ایمنسازه ( 8شنامه پژوهش در دو بخش توسعه یافت. بخش اول شامل پرس
تجربی و  رتباطاتجربی،  تعهدتجربی،  اعتماد، پیوند اجتماعی ایمن، دلبستگی عاطفی ایمن، ایمن
، دهندگان (جنسیتتجربی) است. بخش دوم شامل مشخصات جمعیتی شناختی پاسخ نیات

منظور محاسبه قابلیت پایایی تایی به 40 آزمون یک نمونهرحله پیشتحصیالت و سن) است. در م
 SPSSار افزابزار سنجش انتخاب شد و سازگاري درونی با محاسبه آلفاي کرونباخ توسط نرم

باشد که نتیجه می 87/0 محاسبه گردید. بر این اساس ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه
 اند.خوبی درك شدهدهندگان بهنشان داد که سؤاالت توسط پاسخ

گویه اي از مطالعات قبلی اقتباس شد و متناسب با حوزه پژوهش حاضر  28 گیريیک مقیاس اندازه
  1 کامالً موافق تا  =5اي لیکرت (گزینه 5 را در مقیاس هادهندگان تمام گویهاصالح گردید. پاسخ

مه، دهندگان در درك چگونگی تکمیل پرسشناامالً مخالف) ارزیابی کردند. براي کمک به پاسخک=
ها هدف تحقیق، ساختار سؤاالت و نحوه پاسخگویی به هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت براي آن

 دهد.ها را نشان می) تعداد سؤاالت و منابع هریک از آن1(توضیح داده شد. جدول 

 متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش (تعداد سؤاالت، منابع). 1ل جدو
 منابع تعداد سؤاالت در مدل مفهومیو عالمت آن  متغیر 

 SI( 3 Wu and Chang (2020)( هویت ایمن

 SD( 3 Wu and Chang (2020)( وابستگی ایمن

 SA( 3 Wu and Chang (2020)( دلبستگی عاطفی ایمن

 SSB( 3 Wu and Chang (2020)پیوند اجتماعی ایمن (

 ET( 3 Wu and Chang (2019, 2020)( تجربی اعتماد

 EC( 7 Wu and Chang (2019, 2020)( تجربی تعهد

 ECO( 3 Wu and Chang (2020)( تجربی ارتباط

 FEI( 3 Wu and Cheng (2020) and Wuآتی ( تجربی نیات
et al. (2019) 

اقدام  1399در بهار  19-طی شیوع کوویدجامعه آماري پژوهش کلیه گردشگرانی بودند که در 
 .که بر اساس اعالم وزارت بهداشت جزو نقاط آلوده بودند مقاصد گردشگري کردند به سفر به 

 تمعادال يسازمدل یشناسروش شباهت زین و جامعه از یفهرست هیته نبودن مقدور لیدل به

 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 160

 
 يبرا نمونه جمح نییتع کیتکن از نمونه حجم يریمتغ چند ونیرگرس يهاجنبه یبرخ با يساختار

پاسخ  به رسیدن براي همچنین .)1384هومن،( است شدهاستفاده يساختار معادالت يسازمدل
 .است شدهاستفاده دسترس در گیرينمونه روش از پرسشنامه به پاسخ جهت دهندگان

 ): تعیین حجم نمونه در معادالت ساختاري1( فرمول
5q ≤ n≤ 15q 

 که در آن:
q  ي پرسشنامه) و هایهگو( شدهمشاهده= تعداد متغیرهايn .حجم نمونه است 

سؤال در پرسشنامه حداقل حجم موردنیاز براي معادالت  28) و تعداد 1فرمول ( با توجه به
) به عنوان 420-140انتخاب نمونه اي میان این بازه (نمونه است که  420و حداکثر  140ساختاري 

 نکلی بود، آنالین صورت به پرسشنامه پژوهش این باشد. درحجم نمونه به نظر مناسب می
از پاسخ دهندگان  .ردیدگ ارسال گردشگري يهاکانال با مرتبط اجتماعی يهاشبکه در پرسشنامه

خواسته شده بود که اگر در طول ماههاي فروردین و اردیبهشت به مقاصدي سفر کرده اند که 
 265آنجا شیوع داشته به پرسشنامه پاسخ دهند. در طول بازه یک ماهه  در 19-ویروس کووید

بود  مورد سالم و بدون نقص 248پرسشنامه به روش در دسترس جمع آوري شد که از این تعداد 
 که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نرمال بودن  SPSSافزار وسیله نرمدر این پژوهش، با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف به
است،  05/0ها سنجیده شد. با توجه به آماره آزمون و سطح معناداري متغیرها که کمتر از داده

ند رو، در فرایها توزیع نرمال نداشتند. ازاینها تائید نشد، به این معنا که دادهنرمال بودن داده
ل سازي معادالت ساختاري براي تحلیگیري براي انتخاب یک رویکرد مناسب جهت مدلتصمیم

تري است اسبرویکرد من Smart PLSافزار هاي نسل دوم با استفاده از نرمها استفاده از روشداده
 ).1397(داوري و رضازاده،

 . مشخصات جمعیت شناختی نمونه موردبررسی2جدول 
 درصد فراوانی پاسخ متغیر درصد فراوانی پاسخ متغیر

  %58,5 145 مرد جنسیت
 سن

و کمتر از  25
25 

111 44,7% 

 %40,3 100 35تا  26 %41,5 103 زن
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 تحصیالت

 و باالتر از  36 %39,1 99 زیر دیپلم
36 

37 15% 

دیپلم و فوق 
 دیپلم

58 24,3% 

  %27,4 68 کارشناسی
   %9,2 23 ارشد و باالتر

 
 هاي پژوهشیافته

 هاوتحلیل دادهتجزیه

گیري از طریق تحلیل عاملی تأییدي ها شامل دو مرحله بود. در مرحله اول، ابزار اندازهتحلیل داده
ساختاري پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر دو مرحله، از حداقل و در مرحله دوم، مدل 

 استفاده کردیم. Smart PLS 3افزار ) و نرمPLSمربعات جزئی (

 گیريبررسی برازش مدل اندازه

گیري انعکاسی، بارهاي عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس هاي اندازهمنظور ارزیابی مدلبه
شده دهد که تمام بارهاي عاملی از مقدار توصیه) نشان می3ارزیابی شد. جدول (شده استخراج

  .فراتر رفته است 6/0
بعد از بررسی ضرایب بارهاي عاملی نوبت به محاسبه و گزارش پایایی شاخص (ضرایب آلفاي 

 رسد. بررسی ضرایب آلفاي کرونباخ نشان از وضعیت مطلوب همهکرونباخ و پایایی ترکیبی) می
به  صورت مطلق بلکه با توجه) دارد. در پایایی ترکیبی، پایایی سازه نه به7/0متغیرها (بیش از 

) 3). طبق جدول (1397گردد (داوري و رضازاده،هایشان با یکدیگر محاسبه میتگی سازههمبس
و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بعد  7/0ها بیش از ) براي همه سازهCR1مقدار پایایی ترکیبی (

تگی یک شده) میزان همبساز بررسی معیار پایایی، معیار روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج
دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر هاي خود را نشان میه با شاخصساز

روایی  5/0است؛ بدین معنی که مقدار باالي  5/0عدد  AVE2است. مقدار بحرانی براي معیار 

1. Composite Reliability 
2. Average Variance Extracted 
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براي تمامی  AVE) مقادیر 3دهد (همان منبع). مطابق جدول (قبول را نشان میهمگراي قابل

هاي پژوهش همبستگی مطلوبی با دهنده این است که سازهاست و نشان 5/0التر از ها باسازه
 هاي خود دارند.شاخص

یزان باشد که مپردازد روایی واگرا میگیري میآخرین معیاري که به بررسی برازش مدل اندازه
) 4ل (. جدوسنجدها میهایش را در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهرابطه یک سازه با شاخص

هاي موجود در متغیرهاي مکنون در پژوهش حاضر که در خانه AVEدهد مقدار جذر نشان می
طر هاي زیرین و چپ قها در خانهاند، از مقدار همبستگی میان آنقطر اصلی ماتریس قرارگرفته

 ،توان اظهار داشت که در پژوهش حاضررو میاند، بیشتر است. ازاینشدهاصلی ترتیب داده
دیگر، انبیهاي دیگر. بههاي خود قرار دارند تا با سازهها در مدل در تعامل بیشتري با شاخصسازه

 روایی واگراي مدل در حد مناسبی است.

 گیريهاي مدل اندازهبررسی برازش سازه .3جدول 
 قبولمقادیر قابل

 )1397(داوري و رضازاده،
 بار عاملی شاخص

 

7/0 > α 

 آلفاي کرونباخ

7/0 < ρ 

 پایایی ترکیبی

AVE > 0/5 
 

 متغیر

 
 )SI( هویت ایمن

SI1 84/0 82/0 89/0 73/0 
SI2 86/0 

SI3 85/0 

 
 )SD( وابستگی ایمن

SD1 76/0 73/0 84/0 65/0 
 

 
SD2 86/0 
SD3 79/0 

 
 دلبستگی عاطفی ایمن

)SA( 

SA1 88/0 82/0 89/0 73/0 
SA2 87/0 
SA3 82/0 

 
 پیوند اجتماعی ایمن

)SSB( 

SSB1 84/0 83/0 89/0 74/0 
SSB2 89/0 
SSB3 84/0 

 ET( ET1 89/0 86/0 92/0 78/0تجربی ( اعتماد
ET2 90/0 
ET3 86/0 
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 EC( EC1 73/0 89/0 91/0 61/0تجربی ( تعهد

EC2 78/0 
EC3 78/0 
EC4 81/0 
EC5 76/0 
EC6 81/0 
EC7 77/0 

 )ECOتجربی ( ارتباط
 

 
 

ECO1 86/0 83/0 89/0 74/0 
ECO2 82/0 
ECO3 90/0 

 FEI( FEI1 81/0 79/0 88/0 71/0(آتی تجربی  نیات
FEI2 89/0 
FEI3 82/0 

 

 

 بررسی برازش مدل ساختاري

هاي برازش مدل ساختاري به روش حداقل از شاخص هاي پژوهش،براي نشان دادن اعتبار یافته
زا را زا بر یک متغیر درونمعیاري است که تأثیر یک متغیر برونR2 .مربعات جزئی استفاده شد

هاي گردد. در مورد سازهزاي مدل محاسبه میهاي دروندهد؛ و مقدار آن تنها براي سازهنشان می
عنوان مقدار را به 67/0و  33/0، 19/0) سه مقدار 1998(زا، مقدار این معیار صفر است. چین برون

بینی مدل قدرت پیش Q2اند. معیاردر نظر گرفتهR2 ضعیف، متوسط و قويمالك براي مقادیر 
ده باشند، شدرستی تعریفها بهکند، بدین معنی اگر در یک مدل، روابط بین سازهرا مشخص می

ها هاي یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها قادر خواهند بود تا تأثیر کافی بر شاخصسازه
Q2که معیارکنند درصورتی) بیان می2009هنسلر و همکارانش (درستی تائید شوند. به

در مورد  
را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت  35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار یک سازه درون

) 5زاي مربوط به آن دارد. در جدول (هاي برونبینی ضعیف، متوسط و قوي سازه یا سازهپیش
 تاري آورده شده است.هاي برازش مدل معادالت ساخشاخص

 

 
 گیري با استفاده از روایی واگرا به روش فورنل و الرکر. بررسی برازش مدل اندازه4جدول 
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 SI SD SA SSB ET EC ECO FEI هاسازه

SI 85/0        
SD 024/0 81/0       
SA 052/0 303/0 86/0      

SSB 018/0 601/0 455/0 860/0     
ET 086/0 524/0 464/0 649/0 88/0    
EC 030/0 626/0 490/0 79/0 678/0 79/0   

ECO 045/0 489/0 423/0 605/0 551/0 678/0 86/0  
FEI 055/0- 394/0 293/0 470/0 310/0 426/0 397/0 84/0 

 

 هاي برازش مدل ساختاري. شاخص5جدول 
 قبولمقادیر قابل

 )1397(داوري و رضازاده،
𝑹𝑹𝟐𝟐> 0/33 

 تبیین شدهواریانس 
𝐐𝐐𝟐𝟐> 0/15 

 شاخص استون گیزر

 متغیر

 345/0 487/0 تجربی اعتماد

 445/0 808/0 تجربی تعهد

 212/0 304/0 تجربی ارتباط

 118/0 186/0 تجربی نیات آتی
 

) به دست 1هاي معادالت ساختاري است؛ که از فرمول (مربوط به بخش کلی مدل GOF1معیار 
 آید.می

 برازش مدل کلی): شاخص 1فرمول (

GOF =√𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑅𝑅2 
GOF= 51/0  

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و را به 36/0و  25/0، 01/0) سه مقدار 2009( 2و همکاران وتزلس
)، 51/0آمده براي مدل پژوهش (دستمعرفی نمودند. با توجه به مقدار به GOFقوي براي 

). عالوه بر معیار 1397مدل پژوهش است (داوري و رضازاده،دهنده برازش کلی قوي براي نشان
GOFمانده استانداردشده (، ریشه میانگین مربعات باقیSRMR براي ارزیابی مناسب بودن مدل (

است که مقدار مناسبی  079/0کلی استفاده شد که مقدار این شاخص براي پژوهش حاضر 

1. Goodness Of Fit 
2. Wetzels et al 
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سطح  08/0یا  10/0کنند که مقداري کمتر از ) توصیه می1998( 1شود. هو و بنتلرمحسوب می

 قبول در نظر گرفته شود.قابل

 هاآزمون فرضیه

استفاده  T (t-value(یا اعداد معناداري  Zهاي پژوهش از ضرایب معناداري منظور بررسی فرضیهبه
 t معناداري ها در مدل (بخش ساختاري) اعدادشود. یکی از معیارهاي سنجش رابطه بین سازهمی

و  57/2، 96/1به ترتیب بیشتر از  %9/99و  %99،  %95است. اگر مقدار آن در سطوح اطمینان 
 هاي پژوهش در سطوحها و در نتیجه تأیید فرضیهباشد، نشان از صحت رابطه میان سازه 27/3

 ).1397اطمینان موردنظر است (داوري و رضازاده، 

به پژوهش، با توجه  فرضیه 10فرضیه از  7شده، هاي محاسبههاي پژوهش و آمارهبر اساس داده
به ضرایب استاندارد شود. همچنین با توجه است، تأیید می 96/1تر از بزرگ t-valueاینکه مقدار 

 ):6نتایج زیر به دست آمد (جدول 

 هاي پژوهش. نتایج آزمون فرضیه6جدول 
 نتیجه آزمون Value- T ضریب مسیر به سازه سازهاز  فرضیه
H1 تائید 019/1 064/0 تجربی اعتماد هویت ایمن 
H2 تائید 310/3 20/0 تجربی اعتماد وابستگی ایمن 

H3 رد 725/3 202/0 تجربی اعتماد دلبستگی عاطفی ایمن 
H4 تائید 480/6 436/0 تجربی اعتماد پیوند اجتماعی ایمن 
H5 تائید 937/6 288/0 تعهد تجربی تجربی اعتماد 
H6 تائید 045/10 551/0 تجربی ارتباط تجربی اعتماد 
H7 تائید 658/0 0048/0 آتیتجربی نیات تجربی اعتماد 

H8 تائید 81/19 708/0 تجربی تعهد تجربی ارتباط 
H9 رد 006/1 117/0 آتی تجربی نیات تجربی ارتباط 

H10 تائید 278/2 292/0 آتی تجربی نیات تجربی تعهد 
 

 

1.  Hu and Bentler 

 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 166

 

 
 . مدل آزمون شده پژوهش2شکل 

 گیريبحث و نتیجه

پژوهش حاضر به دنبال بسط ابعاد مفهوم دلبستگی مکانی به مفهوم دلبستگی  نخستدر درجه 
ایمن بوده و با اصالح ابعاد دلبستگی مکانی (هویت مکان، وابستگی مکان، دلبستگی عاطفی مکان 

؛ بر روي است پیشنهادشده) 2013توسط رامکینسون و همکاران ( که) و پیوند اجتماعی مکان
یت ایمن، وابستگی ایمن، دلبستگی عاطفی ایمن و پیوند اجتماعی ایمن) ابعاد دلبستگی ایمن (هو

طی شیوع  در هاآنتجربیاتشان با مقصدي که  زیاداحتمالبه، گردشگران دوم است. متمرکزشده
 تأثیر هاآنرا ارزیابی خواهند کرد و این ارزیابی بر نیات آتی  اندکردهبازدید  19 -بیماري کووید

قادر ساختن گردشگران به داشتن تجربیات احساسی مثبت  منظوربهاین پژوهش  خواهد گذاشت.
 19-ها در طول شیوع کوویدشده توسط مقصدي که آنیا خدمات ارائه و تکه شامل محصوال

بعاد هم یعنی ا-هاي تجربی از دیدگاه را) ، ابعاد هم خلقی (اعتماد، تعهد و ارتباطکنندمیبازدید 
 -است شدههارائتجربی، تعهد تجربی و ارتباط تجربی) که در این پژوهش  خلقی تجربی (اعتماد

 بهاین مطالعه در زمره اولین مطالعات داخلی است که  دانیممیتا جایی که  .دهدگسترش می
بررسی روابط بین ابعاد دلبستگی ایمن، ابعاد هم خلقی تجربی و نیات تجربی آتی براي 
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، ادبیات مرتبط روازاین .پردازدمی، کنندمیمسافرت  19-گردشگرانی که در طی شیوع کووید

براي ساخت یک مدل نظري از عوامل فوق مورد بررسی قرار گرفت. این مدل با استفاده از 
به مقاصد گردشگري سفر  19-از گردشگرانی که در طول شیوع کووید شدهآوريجمعهاي داده

م دهد که ابعاد دلبستگی ایمن بر ابعاد هنشان می، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج اندکرده
 گذارد.خلقی تجربی و متعاقبًا بر نیات تجربی آتی گردشگر تأثیر می

د که ابعاد دلبستگی ایمن (وابستگی ایمن، دلبستگی عاطفی ایمن و پیون دهدمینتایج آماري نشان 
 آمدهدستبهبا نتایج  هایافتهاین  .)4،3،2اجتماعی ایمن) بر اعتماد تجربی تأثیر مثبت دارد (فرضیه 

ت از احساساتی مثب گیريشکل) مطابقت دارد که دلبستگی ایمن سبب 2020از وو و چنگ (
گی . بر این اساس، ابعاد مربوط به دلبستشودمیاعتماد نسبت به مقاصدي با امنیت و ایمنی باال 

). 2015(اسپیرن و همکاران،  کندمیایمن نقش مهمی در تأثیرگذاري بر ادراك اعتماد بازي 
 ).1رضیه ندارد (ف تأثیريکه هویت ایمن بر اعتماد تجربی  دهدمی، نتیجه پژوهش نشان حالبااین

ه توانند هویت ایمن را بگردشگران نمی کهایننخست  سه دلیل براي رد فرضیه اول وجود دارد.
ا افزایش ب کهایندوم  .نظر بگیرندعنوان عاملی مهم در تاثیرگذاري بر ادراك اعتماد تجربی در 

سطح ادراك گردشگر از هویت ایمن، ادراك گردشگر از اعتماد به تجربیات سفر در طول شیوع 
استدالل کرد هرچه هویت ایمن درك  گونهاین توانمی ،درنهایت. یابدمیکاهش  19-کووید

ه در هنگام که مقصدي ک یابندمیشده توسط گردشگران باالتر باشد، به میزان کمتري اطمینان 
، توانسته باشد همه موارد ایمنی را براي گردشگران فراهم اندکردهاز آن بازدید  19-شیوع کووید

 کند.

این  ).5رضیه ف( داردکه تعهد تجربی تحت تأثیر اعتماد تجربی قرار  دهدمینتایج همچنین نشان 
) سازگار است که پیشنهاد 2018مارکوس و دي ماتوس کوئلیو ( یافته با نتایج مطالعه دي فیگیریرو

دو طرف، ارزش کافی براي متعهد شدن طرفین رابطه را هر مبتنی بر اعتماد  ايرابطه کنندمی
طرف مقابل سوءاستفاده کند، ریسک درك  هايپذیريآسیباگر یک طرف از  .کندمیایجاد 

 هايتهیافعالوه بر این،  .یابدمیافزایش  هاآنطه شده مربوط به تعامالت بعدي و در نتیجه راب
که به نوبه  )6که اعتماد تجربی تأثیر مثبتی بر ارتباط تجربی دارد (فرضیه  دهدمیپژوهش نشان 

) که نشان 2020نگ (اوو و چ هايیافتهاین نتایج با  ).8(فرضیه  شودمیخود منجر به تعهد تجربی 
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همخوانی  ،شودمیارتباط تجربی منجر به افزایش تعهد تجربی  واسطهبهاعتماد تجربی  دهدمی

که نیات تجربی آتی تحت تأثیر مثبت تعهد تجربی  دهدمیهمچنین، نتیجه پژوهش نشان  دارد.
؛ 2011این یافته با مطالعات متعددي موافق است (رندال و همکاران،  ).10(فرضیه  گیردمیقرار 

) که تعهد محرك اصلی نیت گردشگر براي بازگشت 2019؛ وو و همکاران، 2020نگ، اوو و چ
نشان داد که اعتماد و  9و  7 هايفرضیه، نتایج درنهایتیا بررسی مجدد مقصد در آینده است. 

مخالف با  هاافتهیمستقیم و مثبتی بر نیات تجربی آتی گردشگر ندارد که این  تأثیرارتباط تجربی 
 ) است.2019و چانگ ( ) وو2020وو و چنگ ( هايپژوهشنتایج 

 

 کاربردهاي نظري

 .کندیم کمک دانشگاهی منظر از بازاریابی ادبیات و گردشگري متصدیان به پژوهش حاضر
 در یمنا دلبستگی ارزیابی هنگام به گردشگران که ابعادي مورد در را جدیدي بینش همچنین،

 به منجر خود، وبهنبه که تجربی خلقی هم ابعاد بر ایمن دلبستگی ابعاد اثرات گیرند و نیزمی نظر
 نشان قتحقی هايیافته نخست، درجه در .کندمی شد، فراهم خواهد آتی گردشگر تجربی نیات

 اجتماعی یوندپ و ایمن دلبستگی عاطفی ایمن، وابستگی تأثیر تحت تجربی اعتماد که دهدمی
 ایمن ی عاطفیایمن، دلبستگ وابستگیشده بین اعتماد تجربی، . روابط مثبت شناساییاست ایمن

با  ردشگريمقاصد گاز تجربه کیفیت باالي  اينتیجه عنوانبهممکن است  ایمن اجتماعی پیوند و
 تگی عاطفیدلبسمن، یباال، زمانی که گردشگران داراي درك باالیی از وابستگی او ایمنی امنیت 

دهند که تایج تجربی نشان میدوم، ن .هستند، تفسیر شودایمن و برقراري ارتباط اجتماعی  ایمن
 مثبت رابطه .اعتماد تجربی و ارتباط تجربی است تأثیر تحتمثبتی  طوربهتعهد تجربی 

 اعتماد هرچه هک شود تفسیر گونهایناست  ممکن تجربی تعهد و تجربی اعتماد بین شدهمشخص
 به عاطفی ظرن از که کنندمی احساس بیشتر باشد، باالتر گردشگران توسط شده درك تجربی

 هعالو .هستند وابسته ،اندکرده بازدید آن از 19-کووید شیوع طی در که مقصدي با خود تجربیات
 صورت این هب است ممکن تجربی تعهد و تجربی ارتباط بین شدهمشخص مثبت رابطه این، بر

 بیشتر ردشگرانگ باشد، باالتر گردشگران توسط شده درك تجربی ارتباط هرچه که شود تفسیر
 ،اندکرده بازدید 19-کووید شیوع طی در که مقصدي با خود تجربیات به نسبت که باور این بر
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 قرار جربیت اعتماد تأثیر تحت تجربی ارتباط که دهدمی نشان آماري نتایج سوم، .هستند متعهد

 تفسیر گونهینااست  ممکن تجربی ارتباط و تجربی اعتماد بین شدهمشخص مثبت رابطه .گیردمی
 با ارتباط اساحس بیشتر باشد، باالتر گردشگران توسط شده درك تجربی اعتماد هرچه که شود
 ، تجربهکنندمیبازدید  19-کووید شیوع هنگام در آن از که مقصدي را در خدمات دهندگانارائه
 قرار جربیت تعهد مثبت تأثیر تحت آتی تجربی نیات که دهدمی نشان نتایج سرانجام، .کنند

 این عنوان به تاس ممکن آتی تجربی نیات و تجربی تعهد بین شدهمشخص مثبت روابط .گیردمی
 .شود تفسیر است، آتی تجربی نیات محرك ترینمهم تجربی که تعهد

 

 کاربردهاي عملی

تا ابعاد  دهدیماز منظر کاربردي، این مطالعه بینش بیشتري را در اختیار متصدیان گردشگري قرار 
دلبستگی ایمن، ابعاد هم خلقی تجربی و نیات تجربی آتی را با استفاده از مدل پیشنهادي درك 

ا ی ، اطالعات مفیدي را براي مدیریت بازاریابی جهت طراحی محصوالت وحالدرعینکنند. 
نتایج مطالعه درك روشنی از  .کندمیتوسط متصدیان گردشگري فراهم  شدهارائهخدمات 

هویت ایمن، وابستگی ایمن، دلبستگی عاطفی ایمن، پیوند اجتماعی ایمن،  -رهاي مرتبط ساختا
اعتماد تجربی، تعهد تجربی، ارتباط تجربی و نیات تجربی آتی که توسط گردشگران به هنگام 

 .آوردمیرا براي متصدیان گردشگري فراهم  -شودمیادراك  19-سفر در طی شیوع کووید
، کنندمیسفر  19-یات کامالً ایمن به گردشگرانی که در طول شیوع کوویدارائه تجربمنظور به

 وانندتمیکه  دهدمیدرك این روابط، اطالعاتی را در اختیار بازاریان و مدیران گردشگري قرار 
بر این  .کارگیرندبه شانبازاریابی هاياستراتژيدر توسعه و اجراي محصوالت و یا خدمات و نیز 

ذاري کنند تا گگردشگري باید دقیقاً بدانند که کجا و چگونه پولشان را سرمایه اساس، متصدیان
هاي که در این با توجه فرضیه ترین سود را با در نظر گرفتن کمیابی منابع به دست آورند.بیش

دهد که وابستگی ایمن، دلبستگی ها نشان می، یافتهازهمهاول .اندقرارگرفتهمطالعه مورد تائید 
گردشگري باید  متصدیان مثبتی بر اعتماد تجربی دارند. تأثیرایمن و پیوند اجتماعی ایمن،  عاطفی

منابع بیشتري را جهت افزایش وابستگی ایمن، دلبستگی عاطفی ایمن و پیوند اجتماعی ایمن 
گذاري کنند تا گردشگران درك کنند که مدیران مقصد گردشگري هر کاري را براي سرمایه
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انجام خواهند  19-در طول شیوع کووید هاآن بازدیدهاي گردشگران به هنگام ارضاي خواسته

افزایش ادراك اعتماد تجربی توسط گردشگران، متصدیان گردشگري باید از  منظوربه .داد
ها نقوي با ایمنی مقصدي که آ یابیهویتبراي انگیزه دادن به گردشگران جهت  هاياستراتژي

ه ک دهدمیکنند، استفاده کنند. دوم، نتایج پژوهش نشان دید میباز 19-کووید در طول شیوع
ن گردشگري ، متصدیاروازاین تعهد تجربی تحت تأثیر اعتماد تجربی و ارتباط تجربی قرار دارد.

-باید بدانند که اعتماد تجربی نقش مهمی در افزایش تعهد به تجربه سفر در حین شیوع کووید
، ایجاد مثالانعنوبهمتصدیان گردشگري باید تمهیداتی را اتخاذ کنند (همچنین،  .کندمیایفا  19

احساسی  طوربه) تا گردشگران 19-کووید محیط تمیز، بهداشتی و عاري از آلوده بودن به ویروس
، دلبسته شوند. اندکردهاز آن بازدید  19-به تجربیاتشان با مقصدي که در هنگام شیوع کووید

تصدیان م که اعتماد تجربی تأثیر مثبتی بر ارتباط تجربی دارد. دهدمیه نشان مطالع هايیافتهسوم، 
حساسی ا گردشگري باید اعتماد تجربی درك شده گردشگران را رصد کنند تا بتوانند تجربه

رار را مورد توجه ق اندداشتهارتباط  هاآنبا  دهنده خدمات و سایر افرادي کهگردشگران با ارائه
أثیر تعهد مثبتی تحت ت طوربه که نیات تجربی آتی دهدمینتایج تجربی نشان  دهند. سرانجام،

، متصدیان گردشگري باید آگاه باشند که تعهد تجربی نقش مهمی روازاین .گیردمیتجربی قرار 
 افزایش درك منظوربه .کنندمیدر افزایش ادراك گردشگران از نیات تجربی آتی ایفا 

-اي بازگشت یا بازدید مجدد از مقصدي که در جریان شیوع کوویدگردشگران از نیات آتی بر
ی باید تالش کنند که گردشگران از نظر احساس تنهانه، متصدیان گردشگري اندکردهبازدید  19

قصد واقعاً از م تقویت کنند که هاآنبه تجربه خود با مقصد دلبسته شوند بلکه باید این باور را در 
عالوه بر این، متصدیان گردشگري باید تالش کنند تا گردشگران حسی  .کندمیمراقبت  هاآن

 از ارتباط با محیط با ایمنی و امنیت باال را که توسط متصدي مقصد فراهم شود، ادراك کنند.
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 هاي آتیها و پیشنهادهاي براي پژوهشمحدودیت

گیري در این ها وجود دارد. نخست، روش نمونهدر ارتباط با پژوهش حاضر برخی محدودیت

دود کل جامعه را محگیري در دسترس بوده است که قابلیت تعمیم نتایج به پژوهش، نمونه

 و سن ،جنسیت یعنی( دهندگان پاسخ ویژگیهاي کننده تعدیل نقش پژوهش اینکند. دوم، می

 آتی بیتجر نیات و تجربی خلقی هم ابعاد ایمن، دلبستگی ابعاد درك دمور در را) تحصیالت

 گردشگران کلی ارزیابی در هاکننده تعدیل تاثیرگذاري از دقیقی درك رو، این از .نکرد بررسی

 مفید گردشگري بازاریابی يهااستراتژي تنظیم براي تواندمی 19-کووید شیوع هنگام در سفر از

هاي به دست آمده در این مطالعه مقطعی و غیرتجربی است. این مطالعه دادهسرانجام،  .باشد

سازي معادالت ساختاري را براي تولید نتایج و کمک به ما جهت درك روابط علت و مدل

 هاي تحقیق در این مطالعه با احتیاط استفاده شود.حال، باید از دادهمعلولی اتخاذ کرده است. بااین

تر هاي طولی و آزمایشی براي به دست آوردن نتیجه مطمئنتواند از دادهمطالعات آینده می

 استفاده کند.
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تاري بر جغرافیاي رف راتیتأثبا رویکرد سناریونویسی  یپژوهندهیآ

 COVID-19هاي واگیردار و گردشگري در مواجهه با بیماري

 1محمدرضا امیري فهلیانی
 

 15/7/1399تاریخ پذیرش:        28/4/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

تبدیل شدند و در نهایت  19بیماري کووید  ینناقل به یکی از گردشگرانپس از گسترش جهانی ویروس کرونا، 
 با ن بودیم تابه دنبال ایدر این مطالعه  توجه به اهمیت صنعت گردشگري، با .از قربانیان این بیماري شدند نیز خود

در  شیراز شهرالنکبر وضعیت گردشگري  مؤثر يرفتار يایجغراف يدیعوامل کلپژوهی به شناسایی رویکرد آینده
 حیث از و کاربردي هدف نظر از ،پژوهش این و سناریوسازي بپردازیم. هاي واگیرداربیماري هنگام مواجهه با

 ی،روش دلفبا  یروهاي پیشرانن. بوده است پژوهیآینده رویکرد بر مبتنی و اکتشافی سطح در یشیمایروش پ
ایی شناسل ترین عوامو حیاتی بندي، اولویتتیعدم قطعمیزان اهمیت و  بر اساسو سپس این عوامل  مشخص

، يپرداز ویسناردر مرحله  .دفاده شاست (Mic Mac) افزارسناریوهاي محتمل از نرمبراي نوشتن شدند. در ادامه، 
رفتار  ؛شدهییشناساي از بین متغیرها بود کههاي پژوهش حاکی از آن افتهی .سناریو محتمل ارائه شدتعداد سه 

 بر صنعت ؤثرم يرفتار يایجغراف يدیعوامل کل نیرگذارتریتأث عنوانبهی اجتماع هیسرما، مهاجرت، تورم و یکنش
 فرهنگ معاشرت در ،همچنین شناسایی شدند.هاي واگیردار شیراز در مواجهه با بیماري شهرکالنگردشگري 
 در نظر گرفته شد.نسبت به دیگر متغیرها متغیر  نیرتریرپذیتأث عنوانبه ،بنديجدول رتبه

 

 .شیراز شهرکالن، گردشگري، ، سناریونویسیجغرافیاي رفتاري، فضاي آگاهی واژگان کلیدي:

  

 ، (نویسنده مسئول)ریزي شهري، دانشگاه شهید چمران، اهواز. دکتري، جغرافیا و برنامه1
Amiri_reza1388@yahoo.com  
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 مقدمه
) هوبئی استان( ووهان چینی شهر در درمانی و بهداشتی مرکز چندین ،2019 سال دسامبر در

 حاد ندرمس عالئم شبیه هاآن بالینی عالئم که دادند گزارش را الریهذات به مبتال افراد گروهی از
 شیوع به و کرد ظهور گوانگدونگ استان در 2002 سال در که است 1کروناویروس حاد تنفسی
 به رو ظهور حال در عفونی هايبیماري .)483؛ 2020، 2کوبارت و استبلرشد ( منجر جهانی

  جامعه براي سنگینی هايهزینه همچنین و هاانسان زندگی در زیان باعث و است افزایش
 و شدنجهانی ،وهواآب تغییرات ازجمله ؛دارند نقش هابیماري بروز در زیادي عوامل. شودمی

 ستا ممکن زاعوامل بیماري. شودمی ایجاد انسان در حدودي تا عوامل این بیشتر و شهرنشینی
 افتهیجهش هايویروس ظهور حال در يزابیماري عوامل بین در و باشند ظهور مستعد شیوبکم

 مسافران توسط عمومی احتیاطی اقدامات انجام اگرچه. )2015، 3لیندال و همکارانهستند ( ترشایع
 را ونیعف عوامل معرض در قرار گرفتن خطر زیادي حد تا تواندمی باال ریسک با يهامقصد به

 رد. کنندمی ایفا حیاتی نقش جهان در هامیکروب حرکت در هم هنوز مسافران اما دهد، کاهش
 دیدارپ جدیدي عفونی هايبیماري و خطرات جغرافیایی، عرضکم و تیپرجمع بسیار اطقمن

اي واکنشی هم بر و یابندمی رود گسترشمی انتظار نچهآ از سرعتبه هامیکروب که شودمی
 تأثیر حتو ت پویا هابیماري جغرافیایی توزیع ازآنجاکه. ابوال ویروس مثل ،محافظت وجود ندارد

 کاهش را  هامیکروب جغرافیایی موانع مسافرت ،دارد قرار انسانی و ژنتیکی اکولوژیک، عوامل
 امل،تع هنگام در توانندمی هابیماري این. است داده افزایش را عفونی هايبیماري گسترش و

ذارد بگ منفی اثر هاانسان برو  کنند تولید جدید هايمکان در را زاعوامل بیماري ها ومیکروب
ختلفی م هايرشته رشته جغرافیا و در فضا و مردم بین ارتباطات به عالقه ).341؛ 2019، 4ابوخلیفه(

 شد، پدیدار 1960دهه  در رشته کی عنوانبه ستیزطیمح روانشناسی ازآنجاکه. است شده دنبال
 لیعم هايتعامل در را شناخت و ادراك نقش تا بودند تالش و تفکر حال در جغرافیا محققان
 این مهم هايسایت از یکی. دهند سامان روزمره کارهاي تا گذاريسیاست از محیط به مربوط

 داده انجام را محیطی رفتار و ادراك تحقیقات که جغرافیدانانی که بود کالرك دانشگاه تحقیق،

1. SARS-CoV 
2. Kuebart & Stabler 
3. Lindahl et al. 
4. Abukhalifeh 
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-محیط نپیرامو اجتماعی و فردي رفتارهاي در ادراك نقش بررسی منظوربه روانشناسان با بودند

، 2و ولویل؛ کیتس 1964، 1بورتون و کیتس( وستندیپ هم به ساختاري، و "طبیعی" خطرناك، هاي
-ینترپکنند (می زندگی آن در دارد کهقرار  محیطی ریتحت تأث جمعیت و افراد سالمت .)1966
ماهیت . شده است محیطی درهم تنیده و انسانی جغرافیاي در 19 دـیکوو .)1؛ 2018، 3ولمان

 با تعامل طریق از انسانی جمعیت به آن احتمالی ورود از .این پدیده، جغرافیایی استچندبعدي 
 رگیرد مختلفی فرآیندهاي و ییایجغراف يالگوها زمین، کره در آن انتشار تا وحشی حیوانات

 و خود خاص جغرافیاي داراي هاویروس سایر و 19کووید ـ  .)149؛ 2020، 4ماالنسوناند (شده
، 5داالس و همکارانهستند ( هادرك آن براي مرتبط زیست جغرافیایی هايروش و هاتئوري
 و مفاهیم این). 2010، 8؛ ریپرانت2016، 7؛ اسکوبار و کرفت2016، 6؛ جین و همکاران2019
 9یطیمحستیزجایگاه  مفهوم از. اندبوده رایج دانشگاهی پزشکی جغرافیاي در پیش از هاروش

پیگوت ت (اس شده استفاده زاي انسانیهاي بیماريویروس منابع و هاناقل جغرافیاي شناسایی يبرا
 ـ ايفزاینده مقیاس در عفونی هايبیماري از بسیاري اخیر، هايدهه در .)2004، 10همکارانو 

 سیتنف سندرم کلیوي، و مرغی آنفلوانزاي سارس، تنفسی حاد سندرم ابوال، ویروس مانند
 به منجر هابیماري این اند، شیوعداده ، رخ19 دیکووظاهرشده  تازه بیماري و مرس خاورمیانه

 و تجارت در اختالل و هاجان انسان رفتن بین از ازجمله اجتماعی ـ اقتصادي گسترده عواقب
 وهشی شهرنشینی، توانسته که است قوي يیادآور 19 دیرکوویگهمه بیماري .شده است مسافرت
 محلی ايهظرفیت و هاسیستم تقویت به نیاز و داده تغییر را جوامع و مردم ،تعامل و کار زندگی،

 مطرح کرده یک اصل مهم و ضروري عنوانبهرا  عفونی هايبیماري شیوع از جلوگیري براي
 يهاانسان که بود ايحومه و شهري مناطق نفع به جمعیت رشد .)2020، 11لی و همکاراناست (

1. Burton and Kates 
2. Kates and Wohlwill 
3. Pinter-Wollman 
4. Malanson 
5. Dallas et al. 
6. Jean et al. 
7. Escobar and Craft 
8. Reperant 
9. Ecological Niche 
10. Pigott et al. 
11. Lee et al. 
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 ونقلملح توسعه نتیجه در داد،می قرار مردم از تربزرگ هايگروه با نزدیک تماس در را بیشتري

در . )2015، 1بیکرشد ( منجر میکروبی هايارگانیسم و کاالها مردم و حرکت سریع رشد به نیز
 مناطق در ،توسعهدرحال و افتهیتوسعه کشورهاي در عفونی هايبیماري شیوع در نتیجه شهرنشینی

 ذکر هب الزم این، بر عالوه. گذاشته است تأثیر غیررسمی هايگاهسکونت همچنین و ثروتمند
 تأثیر شورهاک همه بر کشورها اقتصادي توسعه مراحل گرفتن نظر در بدون هابیماري این که است

 که دهدمی نشان گردشگري جهانی سازمان آمارهاي. )2020، 2بروکس و همکارانگذارد (می
سازمان جهانی اند (شده برابر دو 2013 تا 1995 از جهان سراسر در یالمللنیب گردشگران
 گرم از ناشی حوادث دلیل به 2030 سال در است ممکن شدید گرماي ).2013، 3گردشگري

 جهانگرد جمعیت نفر بیلیون 1,8 براي بزرگی فاجعه ،هوایی و آب تغییرات و زمین کره شدن
 طبیعی محیط هب گردشگري دیگر، صنایع از بسیاري با مقایسه در. داشته باشد پی در را المللیبین

 بالیاي از ناشی ناگهانی خسارات. )2003، 4بودي و همکاران(است  وابسته بسیار وهواآب و
 ختلم مقصد جوامع در را گردشگري مشاغل اغلب ،هالرزهنیزم و حصبه ها،سونامی مانند طبیعی

-می توریستی مناطق در مسري هايبیماري گسترش .)2014، 5استایلیدیس و همکارانکند (می

. دهدمی قرار ریتحت تأث را وي مقصد هم و مسافر هم که باشد نآ عواقب از یکی تواند
 راتخط از که زمانی ژهیوبه گیرند،می قرار واگیردار هايبیماري معرض در اغلب گردشگران

 طبیعی گريگردش مانند گردشگري انواع از برخی این، بر افزون. نیستند گاهآ ايناشناخته محیط
 گسترش .)2018، 6سازمان بهداشت جهانی( شوندمی عفونی عوامل با ارتباط برقراري موجب

وابسته  یاديز عوامل شود بهمی منتقل دیگر فرد به فردي از بیماري عفونی که یک آمیزموفقیت
رفتار و ارتباطاتی است  و جمعیت حساسیت هاآن ترینیکی از مهم اما؛ )5؛ 2011، 7هوربیاست (

 ود. فضايشمی عفونت و بیماري واگیردار مؤثري باعث انتقال طوربهکه در فضاي جغرافیایی 
ر چه رفتارهایی د شود،می خاصی انجام مکان ها درانتخاب چرا که شود باعث تواندمی رفتاري

1. Baker 
2. Brooks et al. 
3. World Tourism Organization 
4. Bode et al. 
5. Stylidis et al. 
6. World Health Organization 
7. Horby 
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 شهري ستیزطیمحهاي عفونی و واگیردار در فضاهاي جغرافیایی باعث تشدید وضعیت بیماري

 شوند.می
 قرار طرخ تواندمی ،باال خطر عامل با مقصد هر به مسافران توسط کلی احتیاطی اقدامات اگرچه
 در مهمی نقش هم هنوز مسافران اما دهد، کاهش شدتبه را عفونی عوامل معرض در گرفتن

در این میان نقش شهروندان کمتر از نقشی که  .دارند جهان سطح در هامیکروب حرکت
کنند نیست و ایجاد یک شرایط امن حاکم بر ي عفونی بازي میهايماریبگردشگران در انتقال 

ي میزبانان جامعه گردشگر عنوانبهفضاي شهري نیازمند مشارکت جمعی چه از جانب شهروندان 
 . پس فضاي حاکم بر جغرافیاي رفتاري شهر استو چه از طرف گردشگران 

آن باعث جذب  تبعبهها بازي کرده و عامل مهمی در مهار و شیوع بیماري عنوانبهتواند می
ها است شهر شیراز سالشود.  ریگردشگر پذها و مناطق ها در سایتگردشگران و امنیت روانی آن

. میزبان هزاران بیمار خارجی است هرسالهشود و قطب پزشکی جنوب کشور شناخته می عنوانبه
ها بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مجهز دانشگاهی، دولتی و خصوصی موجب داشتن ده

 .رائه دهدا کنندگانمراجعهاي از خدمات پزشکی را به شده است تا این شهر بتواند طیف گسترده
به  ر، نزدیک بودندر سطح کشو آشنانامهمچنین دارا بودن پزشکان و پیراپزشکان مجرب و 

مناسب نیاز به مدیریت  يوهواآبو  متعدد هاي گردشگريو جاذبه فارسجیخلکشورهاي 
هاي واگیردار چه در خود جامعه هاي ناشی از بیماريبراي جلوگیري از آسیب مناسب و کارآمد

 COVID-19 ازجملهگیر هاي همهبیماريشهري و چه ورود گردشگران به این شهر را دارد. 
 براي یديکل تحقیقات از برخی و دهد قرار ریتحت تأث را گردشگري و اقتصاد جامعه، تواندمی

باید  ؛ وتفوري اس یک نیاز گردشگري به ایجاد یک بخش پایدارتر کمک و تغییرات این درك
این شهر  چه در سطح کشور و چه مناسب براي آینده گردشگري يهاياستراتژریزي و با برنامه

ردار هاي واگیهاي اقتصادي ناشی از کاهش ورود گردشگران به علت شیوع بیماريهم از آسیب
هاي واگیردار شده و از جهتی مانع از جلوگیري کرده و با مدیریت صحیح باعث مهار بیماري

راي و همچنین عاملی ب ریگردشگر پذجذاب و  شهرکالنورود خسارت به بخش گردشگري این 
انایی باالي تر شدن، توت در جذب گردشگران سالمت به این شهر و به طریقی باعث شناختهموفقی

به گردشگران جهانی شده و خود عاملی براي تبلیغات و جذب  شهرکالنپزشکی، امکانات این 

 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 184

 
براي  و در کنار آن مدیریت صحیح شهرکالنبیشتر گردشگران و بهبود وضعیت اقتصادي این 

این پژوهش با هدف مچنین سالمت گردشگران خواهد شد. این شهر و ه پایداري گردشگري
 جغرافیاي رفتاري چه توسط گردشگران و چه توسط میزبان، بر گردشگري شهري ریتأثبررسی 

-دهو با رویکرد آین شیراز انجام شده است شهرکالنهاي واگیردار در در هنگام مواجهه با بیماري

 بر ؤثرمجغرافیاي رفتاري ي ها در وضعیت آیندهو پیشران پژوهی به شناسایی عوامل کلیدي
بر جغرافیاي  مؤثربا شناسایی عوامل کلیدي  .پرداخته استو سناریوسازي  گردشگري شهري

-ردار، برنامههاي واگیدشگري در هنگام مواجهه با بیماريآن بر پیشبرد اهداف گر ریتأثرفتاري و 

ارد و داج پرشتاب تغییر و تحوالت امروزي مصون نگه میگیري در مقابل اموریزان را از غافل
بر  يرگذاریتأثو ... براي  یآگاهها براي ایجاد آموزش، ها و برنامهمدیریت صحیح و ایجاد طرح

ها و فضاي رفتاري جامعه شهري و همچنین به ادراك آنان در هنگام مواجهه با این بیماري
رفتاري شهر و به پیشبرد اهداف گردشگري کمک خواهد تصمیمات درست و عاقالنه در فضاي 

هر هنگام در این ش جغرافیاي رفتاريدهی به هاي کلیدي شکلبنابراین شناسایی پیشران؛ نمود
 هايمواجه با بیماري

اصلی تحقیق حاضر این است که؛  سؤاالت گیر و مسري، ضرورت خواهد داشت. درنهایت،همه
شیراز  هرشکالن بر گردشگري شهري مؤثرجغرافیاي رفتاري دهی بر شکل مهمعوامل کلیدي 

چیست؟ سناریوي مطلوب صنعت  ينگارندهیآرویکرد  با یدمیاپهاي هنگام مواجه با بیماري
 ند؟هاي واگیردار کدامگردشگري هنگام مواجه با بیماري

 

 پیشینه تحقیقمروري بر 

تاري اي بر جغرافیاي رفرفتار سفر ـ فعالیت؛ مقدمه)، با عنوان مکان، زمینه و 2015( 1مطالعه وانگ
 جغرافیاي به راجع موجود ادبیات در تحقیقاتی هايشکاف از تعدادي مطالعه فعالیت، این و سفر

ـ   مشارکت اهمکان کهگیرد این مطالعه نتیجه می .دهدمی قرار بررسی موردگردشگري را رفتاري 
 ايهحالت کاربران بازگشت در و دهدمی شکل مسافرتی رفتارهاي و هافعالیت در را افراد

 عاالتوانففعل این، بر عالوه. کنندمی ارزیابی ارزشمند و متفاوت را هامکان مختلف، ونقلحمل

1. Wang 
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 تفاوتم هوایی و آب و اجتماعی جغرافیایی، مختلف هايزمینه در فعالیت ـ رفتار و مکان بین

 لجستیک داروزن جغرافیایی ) با عنوان رگرسیون2019( 1راناهمکککی و -انمطالعه  .است
 استفاده با دهشساخته محیط هايکنشبرهم و مسافران رفتار در فضایی تغییرات بررسی منظوربه
ی وزن ماريآ هايروش از استفاده با حالنیدرع و جغرافیایی وزن با لجستیک رگرسیون از

GWLR .ضاییف تغییرات محلی مدل جهانی، مارآ برخالف که دهدمی نشان نتایج پرداخته است 
 و یشناخت تیجمع متغیرهاي امتیاز ضریب و مسافرتی حالت انتخاب بین ارتباط در را داريمعنی

 )، تحقیقی با عنوان تأثیر2018همکاران (وولمن و  .دهدمی نشان هامحله در اقتصاديـ  اجتماعی
نجام اجتماعی را به ا هايسیستم در هابیماري انتقال سالمتی و رفتارهاي بر شده ساخته محیط

اند. پرداخته ادافر سالمت تعیین و بیماري پویایی در محیط مهم به نقش اند. در این تحقیقرسانیده
 یجمع تاررف بر معماري اثرات کشف براي يارشتهنیب رویکردهاي" موضوع از بخشی مقاله این

پذیري ) تحقیقی با عنوان جامعه در معرض خطر، آسیب1399همکاران (کالته ساداتی و  است. "
د، شناختی به انجام رسانیدنپذیري شکننده، شیوع کروناویروس از منظر جامعهجهانی و مقاومت

کرونا  عشیو با اقتصادي و اجتماعی مسائل از بسیاري نتایج مقاله حاضر حاکی از آن است که
 ،)SARS( حاد تنفسی حاد سندرم از ترقوي و ترگسترده کروناویروس شوك. است خوردهگره

وس کروناویر خاص شیوع این. بود گذشته هايسال در خوکی آنفوالنزاي و مرغی آنفوالنزاي
 جتماعی،ا موضوع یک به را اپیدمیولوژیک و بیولوژیکی مسئله توانمی چگونه که داد نشان

 کرد. تبدیل سیاسی و اقتصادي
ت ا ممانعجغرافیاي رفتاري بر پیشبرد اهداف ی راتیتأثبه دنبال به تصویر کشیدن  ،در این پژوهش

اي در فضاه هاي واگیرروي خود هستیم. شیوع بیمارياز رسیدن گردشگري به اهداف پیش 
تاري حاکم بر اي رفهاي مکانی و جغرافیاي رفتاري و یا به عبارتی فضویژگی ریتأثشهري تحت 

ران در فضاي شهري شهروندان و گردشگ ارهاي آگاهانه یا غیرآگاهانه. رفتاستجامعه شهري 
یوع هنگام ش ي گردشگري درت و منفی در فضاهاي شهري و جامعهتواند داراي تبعات مثبمی

 ولوژي،اپیدمی در الگوسازي از استفاده مورد در متضاد نظرات وجود با باشد.ي واگیردار هايماریب
 و کاهش راهکارهاي و هابیماري مهار ارزیابیبه  مطالعات از اديزی تعداد گذشته سال چند در

1. Nkeki et al. 
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 عالوه. نداکرده استفاده ریگهمه هايمقابله با بیماري براي آمادگی هايبرنامه از آگاهی همچنین

 میزان در هاآن کاهش سازيمدل با جامعه در مهار و کاهش هايسیاست حاضر حال در این، بر
 براي هاياستراتژ بهترین شناسایی هدف با مطالعات این. شودمی ارزیابی جمعیت درموارد مبتال 

 اتاثر کاهش و گیريهمه بروز از طورمعمولبه اما پذیرد،صورت می گیرهمه بیماري مدیریت
رفتاري  جغرافیاي . در این مطالعه، به بررسی وضعیتکنندمی غفلت اجتماعی عملکردهاي بر آن

ضاي حاکم و ف خواهیم پرداخت اسایی متغیرهاي دخیل بر این جغرافیاحاکم بر فضاي شهري و شن
ي واگیردار است و بر وضعیت هايماریببر رفتار شهروندان که خود عاملی براي شیوع یا مهار 

وگیري از جل به دنبال واست مورد بررسی قرار گرفته  رگذاریتأث گردشگري در شهرهاي ایران
 نمود عاناذ دبای. میهستهاي گسترده به بخش گردشگري و تبعات اقتصادي آن ورود خسارت

عی آینده بینی قطپیش عنوانبه یدکنند و نباهاي ممکن آینده را تشریح میکه سناریوها حالت
 تلقی شوند.

 
 هاي واگیردارگردشگري و توزیع بیماري

 به هاآناز میان  توانیمنقش دارند که  واگیردار هايبیماري جهانی گسترش در بسیاري عوامل
 و تجارت حجم افزایش ها،انسان تحرك فزاینده سرعتمواردي چون افزایش دسترسی، 

 مهاجرت و مسافرت ،ژهیوبه. اشاره نمود زابیماري هايناقل جغرافیایی عیتوز رییتغ و گردشگري
 هايماریب انتقالدر  عمده محرك نیروي یک اکنون) هوایی مسافرت طریق از ژهیوبه( انسان

  د گردشگرانتعدا بر سالبهسال .)2017سازمان جهانی گردشگري، شود (می محسوب
راي ، ظرفیت بیشتري بو از همین رو المللی افزوده شدهو مهاجرین بین پناهندگانالمللی، بین

 ايایندهفز تهدید ،هوایی مسافرتمورد نیاز است.  المللیبین از طریق دریا و یا هوایی ونقلحمل
 مکان یک در عفونت داراي که مسافري اکنون زیرا رود،می شمار به جهانی بهداشت امنیت براي
 ايهعفونت. کند سفر زمین کره از دیگري نقطه هر به روز 2یا  1 در تنها تواندمی باشد زمین روي
 مانند باشند، ربیشت انتقال براي کمی پتانسیل داراي و پراکنده است ممکن سفر طریق از شده وارد
 از ناشی هايعفونت دیگر، شرایط در .)2017، 1هاسشد ( اروپایی هايسرزمین وارد که لسا تب

1. Haas 
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 در 1چیکونگونیا ویروس مانند نامحدود محلی يهايریگهمه باعث است ممکن هوایی مسافرت

-یم مشاهده جدیدمناطق  در جدید هايعفونت هاينمونه از ايفزاینده تعداد اخیراً،. شوند ایتالیا
 التین کايآمری در چیکونگونیا ویروس مانند شوند،می تبدیل بومی صورتبه نهایت در که شود

 .)2003، 2آنجلینی( بیکارائ و
 

 و رگ خواب گردشگري 19کووید 
 از ٪85 حدود. بود المللیبین گردشگري و هامسافرت براي بد يخبر 19ـ  بیماري کوویدشیوع 

 فتهه دو حدود است ممکن نهفتگی آن دوره و دارند عفونت بدون یا خفیف عالئم آلوده افراد
 افراد زیرا باشد معمولی آنفوالنزاي از ترخطرناك 19کووید  شودمی باعث امر این. بکشد طول

 عیفض و مسن افراد به را ویروس کورو عفونت توانندمی عالئم بدون و سالم افراد یا ترجوان
 19کووید  راتی) تاث1شکل ( .باشد کشنده هاویروس براي آن کرونا است ممکن که کنند منتقل

 سراسر جهاندر  )1399(فروردین تا تیرماه 2020هاي آوریل تا ژانویه بر صنعت گردشگري در ماه
در سطح  المللیبین گردشگري درصدي 97 افت به مسافرتی جهانی هايمحدودیت .دهدمی نشان

 ،2020 سال آوریل و ژانویه بین. است مارس ماه در ٪55 کاهش دنبال به این. منجر شد جهان
 195 زیان باعث وارد آوردن رقم این و یافت کاهش درصد 44 المللیبین گردشگران ورود

 توسعه ازآنجاکه). 2020سازمان جهانی گردشگري، شد ( المللیبین گردشگريي به دالر میلیارد
 هابیماري وعشی برابر در تواندمی دارد، بستگی زیآمصلح امن محیط یک به گردشگري صنعت

 یسالمت خطر افزایش با بیماري این بنابراین،؛ )2011همکاران، و جوناس( باشد پذیرآسیب بسیار
  ایجاد گردشگري بحران یک مقصد، توسعه رونق تهدید و مردم شده درك

 )2006، 4همکاران؛ پیج و 2018، 3کوییهاهاکویی وکند (می

1. Chikungunya virus 
2. Angelini 
3. Haque & Haque 
4. Page et al. 

 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 188

 

 
 

 (سایت سازمان جهانی 2020 بر صنعت توریسم در ژانویه و آوریل 19): تاثیرات کووید ـ 1شکل (
 )2020گردشگري، 

 
 منتقل اروپا به گیرهمه لرزه مرکز ،2019 سال دسامبر در چین در 19کووید  انفجار وقوع از بعد
. آورد وجود به فرانسه و اسپانیا ایتالیا، مانند گردشگري محبوب هايمکان در را مخربی تأثیر و شد

 درمانی هیچ بدون. رسدمی نظر به کنندهنگران نیز متحدهاالتیا هايآلودگی توجهقابل تعداد
 با مبارزه براي که دارویی حتی و ماالریایی ضد داروهاي با 19کووید  ،نانیاطمقابل درصد 100

 شودمین بینیپیش اما دارد، وجود واکسن به نیاز. شودمین درمان است، شده طراحی ابوال ویروس
 ،حالنیباا. )2020، 1استریلکوفسکیشود ( ظاهر بازار در آن از بعد حتی یا 2020 سال پایان از قبل

 روناویروسک برابر در را خود مصونیت افراد این. است افزایش حال در نیز افتهیبهبود افراد تعداد
 واحدي هايگزارش اگر یحت .)2020، 2باکونکند ( را مبتال هاآن دوباره که است بعید و دارند

 از بسیاري. دارد وجود اندشده مبتال 19کووید  با پیاپی بار دومین براي که افرادي مورد در
 فرادا به تا شود ساخته شده درمان افراد از خون سرم است ممکن که باورند این بر دانشمندان

 عفونت از ماندن زنده از پس 19کووید  به ایمنی نظریه از ؛ که)2020، 3راجرزکند ( کمک آلوده
 .کندمی پشتیبانی

1. Strielkowski 
2. Bacon 
3. Rogers 
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 از قبل: ردک تقسیم مرحله سه به را بیماري و سالمت با مرتبط مسافرتی رفتارهاي) 2009( 1پیج

 گاهدید از بیماري تأثیر مورد در اکثر تحقیقات. مسافرت از پس و در مسافرت مسافرت،
 چگونه ینکها ، تعیینحالنیباا. است شده متمرکز سفر از قبل مرحله در فردي سطح در گردشگران

 در رانگردشگ زیرا است مهم گذارد،می تأثیر سفر مرحله طول در گردشگران بر بیماري خطر
 را تیبهداش مشکالت است ممکن که گیرندمی قرار ناآشنا هايمحیط معرض در مسافرت هنگام

 زمان با قایسهم در بیماري به نسبت را هاآن پذیريآسیب و حساسیت نتیجه در باشد، داشته پی در
 سریع گسترش و ناگهانی شیوع .)2017، 2چین و همکاراندهد (می افزایش خانه در ماندن

 زیر گردشگران براي روانی هايبروز چالش به )19 کووید مثالعنوان(به یعفون هايبیماري
ت شده اسغیرمجاز تبدیل  و همسایه در مناطق حتی و بیماري تأثیر تحت مناطق در آمادگی

 .)2020، 3ژانگ و همکاران(
 

 جغرافیا در رفتارگرایی
 قیاسیعمدتاً  همم رویکرد یک رفتارگرایی. است وابسته »رفتارگرایی« بهشدت به رفتاري جغرافیاي

 رویکرد ماهیت .استانجام  حال در روندهاي مشاهدات و از کلی اظهارات ایجاد هدف با است،
 از هانآ درك اب کنندمی رفتار با آن افراد که روشی که است نهفته واقعیت این در جغرافیا در رفتاري
 غرافیايج . دراستدر تقابل  هستند روبرو آن با که محیطی از یا کنندمی زندگی آن در که محیطی
 نزدیکی ارتباط گریکدی با محیطی رفتار و فرض که شناخت این بر ستیزطیمح و انسان مسئله رفتاري،

 با که است هگرفت نظر در را نگرش این رفتاري رویکرد ،گریدعبارت. بهاست شده گذاريپایه دارند،
 آن در هک محیطی با تواندمی انسان آن طریق از که یشناختروان مختلف فرایندهاي بهنگاه کردن 

 این یزندگ نحوه بررسی با و شود حاصل محیط و انسان تعامل از تريعمیق درك کند،می زندگی
 .برد یپها آن رفتار نتیجه و ماهیت فرآیندها بر افراد
 از نسانا ادراك بررسی کار رفتاري جغرافیاي هايجنبه ترینکاربردي و ترینجالب از یکی

 مدیریت زمینه در با کار) 1962( 4کیتس رابرت بررسی پیشگام این. بود محیطیزیست خطرات

1. Page 
2. Chien et al. 
3. Zhang et al. 
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 یفط با آن ارتباط که کرد وي طرحی را تدوین .است رویکرد این هايپایه از یکی سیالب،
 بود: فرض چهاربر  مبتنی کیتس طرح این .داشت وجود انسانی رفتارهاي از ايگسترده

 .هستند منطقی گیريتصمیم افراد هنگام .1
 .کنندمی انتخاب افراد .2
 .شودمی انجام دانش اساس بر هاانتخاب .3
 .شوندمی ارزیابی شدهتعیین پیش از معیارهاي با اطالعات .4

 خود الگوي در وي. داد ارائه را رفتاري هايمدل اولین از یکی) 1952-1963( 1کرك ،ازآنپس
 مختلف ايهپیشینه داراي افراد براي متفاوتی معانی یکسان اطالعات زمان، و فضا در که کرد ادعا

. دارند نند،کمی زندگی مشابه جغرافیایی محیط یک در که قومی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی،
 اکنشو متفاوت محیط و فضا منبع، مورد در اطالعات از بخشی به نسبت جامعه یک از فرد هر

 .دهدمی نشان
 2ذهنی هاينقشه ممفهو گرفت، قرار رفتاري تحلیل از جغرافیدانان استقبال مورد بیشتر که ايجنبه
 ازآنجاکه: کندمی خاطرنشان وي. بود زمینه این در اصلی سهم) 1966( 3گولد پیتر مقاله. بود

 ايبر شود،می هدایت کندمی درك را محیط انسان که روشی با مکان مورد در گیريتصمیم
 هنگام در خود محیط درك چگونگی از ذهنی تصویر یک کهیابد ت میضرور جغرافیدان یک

 هانقشه تلفیق بلکه ندنیست هانقشه یا تصاویر فقط ذهنی هاينقشه بنابراین،؛ باشد داشته گیريتصمیم
 گونهچ او اینکه همچنین و دارد خاص چیز یک مورد در شخص که تفسیري و اطالعات ،هستند

 ،)1970( 6داونز ،)1966( 5گولد توسط مورد نیا .)1986، 4جانستونکند (می درك را مکان آن
 توسعه نوشتارهایشان طریق از) 1979( 9سارینن و) 1974( 8وایت و گولد ،)1973( 7استی و داونز
 .یافت
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 پژوهششناسی روش
تحقیق حاضر ترکیبی از روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد کاربردي است و از نظر ماهیت، بر اساس 

هاي از مدل ترکیبیي ریکارگبهی، تحلیلی و اکتشافی است که با پژوهندهیآي جدید علم هاروش
 هايها و اطالعات، جزو پژوهشآوري دادهکمی و کیفی انجام گرفته است. بر اساس شیوه جمع

آوري متغیرها از روش طوفان فکري با تکیه بر رویکرد منتخب اسنادي ـ پیمایشی است. براي جمع
هاي بیماري ربر شیوع یا مها انسان که رفتار از بسیاري هايبررسی جنبه به مطالعه اینپژوهش انجام شد. 

ري از اشکال؛ پردازد؛ این متغیرها بسیااست می مؤثرواگیردار و به تبع آن بر پیشبرد اهداف گردشگري 
ین منظور براي ا دهد.رفتار زندگی، رفتار درمان، رفتار بهداشت، رفتار بهداشت محیط را پوشش می

در شود. هاي اصلی پدیده مورد بررسی پرداخته میههاي کیفی به تعیین جنببا گردآوري و تحلیل داده
جهت دستیابی به متغیرهاي مرتبط با پژوهش به مرور پیشینه پژوهش و مطالعه منابع علمی اقدام گردید. 

رد هاي تخصصی مواز طریق مصاحبه با خبرگان و پژوهشگران و نشست آمدهدستبهمتغیرهاي 
محیط شهري  مؤثرعوامل  عنوانبهمتغیر  34تعداد  شدهمطرحبررسی قرار گرفت و از میان موارد متعدد 

شناسایی شد. در نهایت این متغیرها در قالب پرسشنامه  19هاي واگیردار و کووید ـ بر شیوع بیماري
نفر از کارشناسان امور شهري،  34گیري گلوله برفی، در اختیار طبق نمونه 34×34ماتریس  صورتبه

ی، لمعئتیهداراي شناخت کافی از محدوده مورد مطالعه قرار گرفت. خبرگان متشکل از اعضاي 
یم باشند. در این تحلیل دو نوع اثر مستقمدرسان دانشگاه و پژوهشگران حوزه شهري و گردشگري می

دیگر به دست تحلیل تاثیرات عوامل بر یک شوند و آثار مستقیم از نتیجهو غیرمستقیم از هم تفکیک می
رد توان روابط بین متغیرها را نیز بررسی کمک و استخراج عوامل اصلی میهاي میکبا تحلیلآید. می

یا  کنندهتیهاي تقوو به تهیه سناریوهاي آینده پرداخت. برخی عوامل کلیدي که با همدیگر ارتباط
تغییرات  آورند. این وضعیت بااریوي خاصی را به وجود میدارند، در کنار یکدیگر سن کنندهفیتضع

د که انجامگیري سناریوهاي جدید میهاي هر یک از عوامل کلیدي، به شکلاندك در سایر ویژگی
ریباً درصد تق. ددار گیها به درجه تغییرات هر یک از عوامل اصلی در آینده بستمیزان و تعداد آن

 متغیرهاي تحقیق، میزان روایی و پایایی ابزارهاي پژوهش را در) در %82باالي ضریب پرشدگی (
 دهد.قرار می دیتائباالیی مورد  باًیتقرسطح 

 هاي جمعیت شناختی خبرگان حوزه شهري): ویژگی1جدول (

 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 192

 

 تحصیالت جنسیت مدرس دانشگاه
تعداد کل 

 دهندگانپاسخ
 حوزه

 دکتري مرد زن بلی خیر
کارشناسی 

 ارشد
 کارشناسی

 شهري 31 - 19 12 24 7 18 13

 
 محدوده مورد مطالعه

شیراز یکی از شهرهاي بزرگ ایران و مرکز اسـتان فارس است. بر پایه آخرین سرشماري مرکز 
داشــــته (مرکــــز  نفــــر 1869000 بربالغخورشیدي، این شهر جمعیتی  1395آمار ایران در سال 

سریع کرج موجب شد تا شیراز همچنان پنجمین  رشد .)1395؛ آمــــار ایــــران سرشماري
انتخاب  .)1سایت خبري ایمناباشد (کشور بماند و جایگاه چهارم از آن کرج  تیپرجمع شهرکالن
 شهرنکال استراتژیک و مهم موقعیت همچون مختلفی دالیل براي مطالعه به شهر شیرازکالن
 تنخس وضعیت همچنین و ايمنطقه سطح در چه و ملی سطح در در جذب گردشگران چه شیراز

 19 وویدک بیماري به مبتالیان میزان باال بودن و دارد در جنوب کشور شهرکالن این که شهري
 99 مهرماه 7 امروز تاریخ تا حتی شد، نمونه عنوانبه شهرکالن این بررسی و مطالعه براي عاملی

 در فارس و شهر شیراز استان کماکان که افزود حالنیدرع ایران بهداشت وزارت يسخنگو
 دارد. قرار هشدار وضعیت

 

 هاي پژوهشیافته
ریزي شهري به کار هاي مختلف برنامهرویکردي نوین در عرصه عنوانبهی پژوهامروزه آینده

ر ب. در ادامه با استفاده از این رویکرد به شناسایی این عوامل و تاثیرات آن است گرفته شده
 پردازیم؛گردشگري می

گري پیشبرد اهداف گردشجغرافیاي رفتاري در رابطه با شناسایی نیروهاي کلیدي 

 شیرازشهر در  هاي واگیرداردر هنگام مواجهه با بیماري

1. www.imna.ir 
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تی از عوامل تهیه فهرس ریزي سناریو باشد،اگر شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی قدم اول در برنامه

هش، آید. جامعه آماري پژوقدم دوم به شمار می هستند رگذاریتأثکلیدي که بر موضوع موردنظر 
با استفاده از طراحی  شهري بودند. در این پژوهشمسائل در حوزه  کارشناسان و متخصصین

آوري عگیري از تکنیک دلفی به جمبهره نامه، مصاحبه با کارشناسان و خبرگان و نیز باپرسش
رین تکه مهم رشناسان و نخبگان خواسته شدمرحله از کا نیا درهاي موردنیاز پرداخته شد. داده

هه با هنگام مواجدر بر پیشبرد اهداف گردشگري  مؤثرکه جغرافیاي رفتاري عوامل کلیدي 
با توجه به نوع و اهمیت  مشخص نمایند. که در نهایت هستند آیندهدر هاي واگیردار بیماري

پیشینه  متغیرهاي مرتبط با پژوهش به مروردر جهت دستیابی به  .تعیین گردیدند ریمتغ 34موضوع 
پژوهش و مطالعه منابع علمی اقدام گردید. متغیرهاي به دست آمده از طریق مصاحبه با خبرگان 

 شدهرحمطهاي تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و از میان موارد متعدد و پژوهشگران و نشست
 19هاي واگیردار و کووید ـ ع بیماريمحیط شهري بر شیو مؤثرعوامل  عنوانبهمتغیر  34تعداد 

ماره شمنابعی که متغیرهاي مورد بررسی از آن استخراج شده است در انتهاي جدول  شناسایی شد
، 2؛ گولد1999، 1؛ فاستر1397؛ امانپور و همکاران، 1398امانپور و همکاران، اند () آورده شده2(

؛ 1996، ٦؛ مایر2008، ٥؛ گولدج1977، ٤؛ میده2013، ۳يالساباو ؛1398فهلیانی،؛ امیري2019
 .)2011، ۷براون
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بر جغرافیاي رفتاري شهروندان در شهرهاي ایران به هنگام مواجهه با  کلیدي مؤثر يروهای): ن2جدول (

 19هاي واگیردار و کووید بیماري
 موردبی سفرهاي -3 اجتماعی همبستگی ضعف -2خطر  از شهروندان ادراك ضعف -1

 عدم -6بیماري  ریتأث به نسبت تفاوتیبی -5اجتماعی  سرمایه ضعف -4 يشهردرون

 هايبیماري بحران به نسبت مردم آگاهی ضعف -7 بهداشتی يهاهیتوص به توجه

 ریتأث -9 عزاداري و عروسی عقد، مراسمات برگزاري به نسبت یتوجهیب -8واگیردار 

 مراقبت بدون تجمع -11 خطرناك فعلی شرایط انگاري عادي -10 معاشرت فرهنگ

ها بیماري مقابل در خود از محافظت براي غلط تفکرات کردن رخنه -12ها فروشگاه در

 ناگهانی هايبحران در مشارکت براي و گردشگران شهروندان اجتماعی تمایل -13

 تغذیه -15واگیردار  هايبیماري با مواجهه در شهروندان اجتماعی آمادگی -14

 -19 شهروندي پذیريمسئولیت -18 یدوستنوع- 17ها عادت و اتخراف -16نامناسب 

 فصلی -22اشتغال  محدود هايفرصت -21 واکنشی رفتار انجام -20 کنشی رفتار انجام

 -24 شهر این به روستایی مهاجرین بین یررسمیغ اقتصاد وجود -23اشتغال  بودن

 مدیریت نقض -26فردي  بهداشت ضعف -25شهر  به روستاییان شدید مهاجرت

ها یتاکس رانندگان توسط مراقبتی و بهداشتی اصول رعایت عدم -27خانه  در قرنطینه

 و تورم -29 بیماري خطر و مراقبتی اصول بهوکار کسب صاحبان توجه عدم - 28

 نبود و کمبود -31اي محله سرزندگی ضعف -30مردم  زندگی بر اقتصادي تاثیرات

 این جبران براي شاپیکاف به جوانان هجوم و تفریح و استراحت براي باز فضاهاي

نظارت بر  -33ي ناگهانی هابحرانضعف آگاهی گردشگران در مقابله با  -32کمبود 

 ولگردان معتادان، سکونت -34حفظ فواصل اجتماعی گردشگران در فضاهاي مختلف 

 شهر ارزش با و تاریخی بافت درها افغان و

 

 

 

 

 

 

 

عوامل کلیدي 
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 مشخص کردن نیروهاي پیشران
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اند در سومین مرحله اقدام به شناسایی بعد از آنکه عوامل کلیدي به روش دلفی مشخص شده

اعث هستند که بي عناصر، آمده شرانیپنماییم. در تعریف نیروهاي نیروهاي پیشران مؤثر می
رتز، شواکنند (ها را مشخص میداستان و سرانجامطرح اصلی سناریو شده  در رییتغحرکت و 

ان در بین پیشر کلیدي به شناسایی نیروهاي از عواملدر این مرحله با ایجاد ماتریسی  )266؛ 1388
تنظیم شد.  34 در 34 اند در یک ماتریسشدهانتخاب عاملی که  34 .شودعوامل کلیدي اقدام می

افزار ممتقاطع به کمک نر تأثیر براي شناسایی نیروهاي پیشران از بین عوامل کلیدي از روش
مک یکی از ابزارهاي مهم در سناریونویسی محسوب میک افزارمک استفاده شده است. نرممیک

-ونو جمع ست رگذاریتأثمیزان  عنوانبهدر ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهاي هر عامل  شود.می

 ارزش 954 دهد. بر مبنايآن را از عوامل دیگر نشان می يریرپذیتأثهاي هر عامل میزان 
مورد داراي  497در ماتریس اولیه اثرات متقاطع از سوي نخبگان و کارشناسان،  شدهمحاسبه

 202کم،  يرگذاریتأثمورد داراي  183متوسط و  يرگذاریتأثمورد داراي  274زیاد،  يرگذاریتأث
 اند.ارزیابی شده ریتأثیبمورد 

 
 ها و روندهاي مؤثرپیشران

 دیدجضرورت دارد با اتکا به رویکردهاي  ایفاي نقش مؤثر در شکل بخشیدن به آیندهبراي 
کالن روندها و  هاي توسعه و تحوالت آینده را بر پایه، به شکل جدي پیشرانيزیربرنامه

 .کنیمیشناسای هاي جامعهبینانه از توانمنديگیري واقعناپیوسته، سناریوسازي و بهره روندهاي
-شود. روندها در اغلب روشپژوهی محسوب میترین واژه در حوزه آیندهشدهند شناختهرو واژه

ه، گیرند و در بیشتر تحقیقات مرتبط با آیندپژوهی مورد استفاده قرار میآینده يکردهایو روها 
روند؛ عبارت است از تغییرات منظم،  دهند.مطالعه آینده را تشکیل می تیاز فعالاولین بخش 

تغییرات مذکور ممکن است به شکل  زمانی. ها در طول یک بازهاي در پدیدهو یا دورهمستمر 
 هاارزش رییتغکمی)، یا روند ( تیجمع توان به روند تغییرات، میمثالعنوانبهکیفی یا کمی باشد. 

ستند که هاي از یک یا چند مؤلفه یا روند مرتبط ها، مجموعه یا خوشهنمود. پیشران ) اشاره(کیفی
ها در حقیقت بیانگر عوامل ایجاد تغییر در یک موضوع دهند. پیشرانمی با هم به آینده شکل

پیشران، مجموعه یا « شود.ها نام برده میروند از آنعنوان کالنبههستند که گاهی اوقات نیز 
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 دهند.است که با هم به آینده شکل می اي از یک یا چند مؤلفه یا روند مرتبطخوشه

باعث ایجاد تغییر در یک حوزه ها یا عواملی اصلی متشکل از چند روند که، مؤلفهگریدعبارتبه
 ».گردندي مورد مطالعه می

 هاي ماتریس اولیه): ویژگی3جدول (
رزش  شاخص ا

 اندازه ماتریکس 34

 تعداد تکرارها 2

 تعداد صفرها 202

 هاتعداد یک 183

 تعداد دوها 274

 هاتعداد سه 497

 تعداد پی 0

 جمع 954

 درصد پرشدگی 5/82

 
 کردن نیروهاي پیشران مشخص

ی اقدام به شناسای اند در سومین مرحلهبعد از آنکه عوامل کلیدي به روش دلفی مشخص شده
اعث هستند که بي عناصر :آمده شرانیپنیروهاي  فیتعر درنماییم. نیروهاي پیشران مؤثر می

، 1388تز،شوار( کنندها را مشخص میداستان سرانجام وطرح اصلی سناریو شده  در رییتغحرکت و 

پیشران در بین عوامل  کلیدي به شناسایی نیروهاي عوامل ازدر این مرحله با ایجاد ماتریسی  )226
 34 در 34 اند در یک ماتریسعاملی که توسط نخبگان شناسایی شده 34 .شودکلیدي اقدام می
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متقاطع به کمک  تأثیر شناسایی نیروهاي پیشران از بین عوامل کلیدي از روشتنظیم شد. براي 

 وانعنبهدر ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهاي هر عامل  .مک استفاده شده استافزار میکنرم
 هد.دآن را از عوامل دیگر نشان می يریرپذیتأثهاي هر عامل میزان و جمع ستون رگذاریتأثمیزان 

 میزان اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم عوامل): 4جدول (

 کل جمع

 هاستون

 کل جمع

 هاردیف
 °N هاشاخص

 1 خطر از شهروندان و گردشگران ادراك ضعف 77 67

 2 ضعف همبستگی اجتماعی 72 63

 3 يشهردرونسفرهاي  57 72

 4 اجتماعی سرمایه ضعف 78 73

 5 بیماري ریتأثنسبت به  یتفاوتیب 71 76

 6 بهداشتی يهاهیتوصعدم توجه به  73 78

 7 هاي واگیردارضعف آگاهی مردم نسبت به بحران بیماري 66 70

 8 شهروندان نسبت به برگزاري مراسمات یتوجهیب 59 65

 9 فرهنگ معاشرت ریتأث 73 81

 10 هاتجمع بدون مراقبت در فروشگاه 72 62

 11 اهدر مقابل بیماري رخنه کردن تفکرات غلط براي محافظت از خود 61 80

79 72 
 يهابحرانو گردشگران براي مشارکت در  شهروندانتمایل اجتماعی 

 ناگهانی

12 

 13 رداریواگهاي آمادگی اجتماعی شهروندان در مواجهه با بیماري 54 79

 14 تغذیه نامناسب 62 59

 15 هاخرافات و عادت 74 79

 16 یدوستنوع 71 58

 17 پذیري شهرونديمسئولیت 69 76

 18 انجام رفتار کنشی 82 77
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 کل جمع

 هاستون

 کل جمع

 هاردیف
 °N هاشاخص

 19 انجام رفتار واکنشی 77 76

 20 هاي محدود اشتغالفرصت 75 45

 21 فصلی بودن اشتغال 37 31

 22 بین مهاجرین به این شهر یررسمیغوجود اقتصاد  34 33

 23 مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهاي کوچک اطراف به شیراز 82 38

 24 ضعف بهداشت فردي 45 72

 25 نقض مدیریت قرنطینه در خانه 72 72

 26 خطرناك فعلی شرایط انگاري عادي 75 75

 27 اهعدم رعایت اصول بهداشتی و مراقبتی توسط رانندگان تاکسی 74 59

 28 به اصول مراقبتی و خطر بیماري وکارکسبعدم توجه صاحبان  40 62

 29 بر زندگی مردمتورم و تاثیرات اقتصادي  80 73

 30 ايضعف سرزندگی محله 66 61

 31 کمبود پارك فضاهاي باز براي استراحت و تفریح  36 67

 32 ناگهانی يهابحرانضعف آگاهی گردشگران در مقابله با  62 50

 33 نظارت بر حفظ فواصل اجتماعی گردشگران در فضاهاي مختلف 58 66

 34 هرش ارزش با و تاریخی بافت در هاافغان و ولگردان معتادان، سکونت 66 48

  کل 2222 2222

 )1399هاي پژوهش، ، منبع: (یافته

مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهاي ، 82با امتیاز  انجام رفتار کنشیهاي تحقیق، بر اساس یافته
، 80با امتیاز  تورم و تاثیرات اقتصادي بر زندگی مردم، 82با امتیاز  کوچک اطراف به شهر شیراز

، 77با امتیاز  ضعف ادراك شهروندان و گردشگران از خطر، 78با امتیاز  ضعف سرمایه اجتماعی
، داراي بیشترین ضریب 75 هاي محدود اشتغالفرصت، 77با امتیاز  انجام رفتار واکنشی

، 81از ا امتیب فرهنگ معاشرت ریتأثبر دیگر متغیرها بوده است. همچنین متغیرهاي  يرگذاریتأث
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تمایل اجتماعی  ،80ها با امتیاز رخنه کردن تفکرات غلط براي محافظت از خود در مقابل بیماري

آمادگی اجتماعی شهروندان در  ،هاي ناگهانیکت در بحرانو گردشگران براي مشار شهروندان
انجام ، 78با امتیاز هاي بهداشتی عدم توجه به توصیه ،79با امتیاز  رداریواگهاي مواجهه با بیماري

از دیگر  يریرپذیتأث، داراي بیشترین 76با امتیاز انجام رفتار واکنشی ، 77با امتیاز  یرفتار کنش
 اند.متغیرها بوده

 
 MIC MACافزار ها در خروجی نرمشاخص يرگذاریوضعیت تأث

ل و مستطیشرقی و با شکل  در قسمت شمال( یوجهپراکندگی متغیرهاي دو 2در شکل شماره 
رنگ ل و با شکل مستطی یشمال غربدر قسمت ( رگذاریتأثدهد و متغیرهاي رنگ سبز) را نشان می

ترین بحرانی باشند ومی ریرپذیتأثتر و کم رگذاریتأثدهد. این متغیرها بیشتر ) را نشان میقرمز
سط تو عموماًند و شومتغیرهاي محیطی دیده می عموماًباشند و در میان این متغیرها می هامؤلفه

) یل سیاهدر قسمت جنوب غربی و با شکل مستطمستقل (متغیرهاي  ؛ ونیستند کنترلقابلسیستم 
؛ هم ندارند ریتأثا هنپذیرفته و بر آن ریتأثداده شده است. این متغیرها از سایر متغیرهاي سیستم  نشان

ه هایی کاساس سیاست دهد. بردر قسمت مرکزي و با رنگ نارنجی) را نشان می( یمیتنظ و
، رگذاریأثتگیرند، این متغیرها قابلیت ارتقاء به متغیرهاي ریزان براي اهداف خود به کار میبرنامه

 در قسمت جنوب شرق متغیرهاي ؛ وکننده یا متغیرهاي هدف و ریسک را دارندمتغیرهاي تعیین
ن قسمت زیاد متغیرها در ای که تراکم اند که با رنگ آبی مشخص شده استقرار گرفته ریرپذیتأث

 است.
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برد اهداف جغرافیاي رفتاري در پیش بر تاثیرات) گراف روابط غیرمستقیم نیروهاي پیشران مؤثر 3شکل (

 میک مک) افزارنرمخروجی دهد (ینشان م را هاي واگیردارمواجهه با بیماري گردشگري در هنگام
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ت کنیم فرهنگ معاشرمشاهده می )استغیرمستقیم  ریتأثکه گراف ) (3شکل (در که  طورهمان

ین عامل تورم داراي بیشتر است؛ وغیرمستقیم از عامل مهاجرت  يریرپذیتأثداراي بیشترین 
ا بجا ي متغیرهخود را در همه ریتأث. در اینجا عامل تورم استبر متغیرهاي دیگر  يرگذاریتأث

 گذارد.می

 

 ايمقایسه صورتبهسهم اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم و غیرمستقیم 
ساند، جمع ربه توان می چند بارافزار را با توجه به اینکه براي محاسبات اثرهاي غیرمستقیم نرم

وار آید و مقایسه آن با اثرهاي مستقیم دشاثرپذیري غیرمستقیم اعداد چندرقمی درمیاثرگذاري و 
) سهم عوامل از کل اثرگذاري و اثرپذیري بر اساس مستقیم و غیرمستقیم 5جدول (شود. در می

شود، ده عامل در ستون اثرگذاري بیشترین سهم را در مشاهده می کهچناننشان داده است. 
 اند.داشته اثرگذاري مستقیم

 
عوامل با بیشترین سهم در اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم و  شدهيبند): فهرست طبقه5جدول (

 غیرمستقیم

ه  شاخص رتب
 اثرگذاري

 مستقیم
 شاخص

 اثرپذیري

 مستقیم
 شاخص

 يرگذاریتأث

 غیرمستقیم
 شاخص

 اثرپذیري

 مغیرمستقی

1 
رفتار 
 کنشی

369 
فرهنگ 
 معاشرت

364 
رفتار 
 کنشی

369 
فرهنگ 
 معاشرت

367 

 361 مهاجرت 360 رخنه تفکرات 369 مهاجرت 2
رخنه 

 تفکرات
354 

3 

تورم و 
فشار 

 اقتصادي
 354 تورم 355 تمایل مشارکت 360

خرافات 
 و عادات

350 

4 
سرمایه 
 اجتماعی

351 
آمادگی 
 355 اجتماعی

ضعف 
 ادراك

351 
رفتار 
 کنشی

349 
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5 
ضعف 
 ادراك

346 
خرافات و 

 عادات
355 

سرمایه 
 اجتماعی

350 
تمایل 

 اجتماعی
348 

6 
رفتار 

 واکنشی
346 

هاي توصیه
 بهداشت

 338 اشتغال 351
آمادگی 
 اجتماعی

347 

7 

فرصت 
محدود 
 اشتغال

 346 رفتار واکنشی 337
عادي 
 انگاري

337 
توصیه 
 بهداشتی

347 

8 

عادي 
انگاري 
 وضعیت

 342 یتفاوتیب 337
رفتار 

 واکنشی
336 

عادي 
 انگاري

343 

9 
خرافات 
 و عادات

 342 يریپذتیمسئول 333
فرهنگ 
 معاشرت

333 
رفتار 

 واکنشی
342 

10 

رانندگان 
وسایط 
نقلیه 

 عمومی

 342 رفتار کنشی 333
خرافات 
 و عادات

 340 یتفاوتیب 332

 
اوّل بیشترین میزان  هدر ردفرهنگ معاشرت متغیر  ،کنیم) مشاهده می5جدول (که در  طورهمان

و  رار دارددر رده اول بیشترین وابستگی مستقیم ق فرهنگ معاشرتوابستگی غیرمستقیم و متغیر 
جغرافیاي  يگذارریتأثبر  مؤثرهاي مستقیم شاخص يرگذاریتأثدر رتبه اول  رفتار کنشی نیهمچن

 اتّکا با .میهستدر شهر شیراز  19هاي واگیردار و کووید با بیماري گردشگري در مواجهه رفتاري
صورت به يریرپذیتأث و يرگذاریتأثنیروهاي پیشران کلیدي به لحاظ پیشین پژوهش هاي یافته به

نیروي  34 بررسی شده، یکلمتغیر  34) قابل ارائه خواهد بود. در این راستا، با توجّه به 6(جدول 
در  .ل ارائه استذیل قاب صورتبهترین اهمیت پیشران کلیدي نیز به ترتیب از بیشترین به کم

هاي هاي مساوي در بخشهایی که به رنگ سفید مشخص شده داري رتبهجدول زیر خانه
ص شده هایی که به رنگ قرمز مشخخانه ؛ ویا اثرگذاري مستقیم یا غیرمستقیم هستند يریاثرپذ

قیم به باالتر بوده که در بخش غیرمستهایی ي یا اثرپذیري مستقیم داراي رتبهدر بخش اثرگذار
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بندي بهاند در رتهایی که داراي رنگ سبز بودههمچنین خانه ؛ واندري نزول کردهتهاي پایینرتبه

 اند.صعود کرده هاي باالترياند که در بخش غیرمستقیم به رتبهتري بودهمستقیم داراي رتبه پایین
 

 مغیرمستقی و مستقیم يریرپذیتأث و يرگذاریبرحسب تأث متغیرها بنديطبقه): 6جدول (
 MDI MII  MDI MII 
 بندي بر اساس اثرپذیري (مستقیم و غیرمستقیم)رتبه  بندي بر اساس اثرگذاري (مستقیم و غیرمستقیم)رتبه 

 فرهنگ معاشرت فرهنگ معاشرت 1 رفتار کنشی رفتار کنشی 1

 رخنه تفکرات غلط رخنه تفکرات غلط  2 مهاجرت مهاجرت 2

 خرافات و عادات تمایل مشارکت 3 تورم تورم 3

 رفتار کنشی آمادگی اجتماعی 4 ضعف ادراك سرمایه اجتماعی 4

 تمایل مشارکت خرافات و عادات 5 سرمایه اجتماعی ضعف ادراك 5

 آمادگی اجتماعی توصیه بهداشتی 6 اشتغال رفتار واکنشی 6

 توصیه بهداشتی کنشی رارفت 7 عادي انگاري اشتغال 7

 عادي انگاري یتفاوتیب 8 رفتار واکنشی عادي انگاري 8

 رفتار واکنشی يریپذتیمسئول 9 فرهنگ معاشرت خرافات و عادات 9

10 
رانندگان وسایل 

 عمومی

 خرافات و عادات
10 

 یتفاوتیب رفتار واکنشی

 پذیريمسئولیت عادي انگاري 11 رانندگان وسایل عمومی بهداشتی يهاهیتوص 11

 سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی 12 هافروشگاهتجمع در  فرهنگ معاشرت 12

 نقص قرنطینه تورم 13 بهداشتی يهاهیتوص همبستگی اجتماعی 13

 بهداشت فردي سفرهاي شهري 14 همبستگی اجتماعی هافروشگاهتجمع در  14

 يشهردرونسفرهاي  بهداشت فردي 15 یدوستنوع تمایل اجتماعی 15

 تورم نقص قرنطینه 16 یتفاوتیب  نقص قرنطینه 16

 فواصل اجتماعی ضعف آگاهی 17 تمایل اجتماعی یتفاوتیب  17

 ضعف آگاهی ضعف ادراك 18 نقص قرنطینه یدوستنوع 18

 ضعف ادراك پارك و فضاي سبز 19 ضعف سرزندگی پذیريمسئولیت 19

 پارك و فضاي باز فواصل اجتماعی 20 پذیريمسئولیت ضعف آگاهی 20

 حضور در مراسمات حضور در مراسمات 21 ضعف آگاهی ضعف سرزندگی 21

 همبستگی اجتماعی همبستگی اجتماعی 22 سکونت افراد معتاد سکونت افراد معتاد 22

 وکارکسبصاحبان  هافروشگاهتجمع در  23 آگاهی گردشگران  تغذیه نامناسب 23
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 بحث
 که است ،وهواآب وضعیت تغییر یا جمعیت رشد مانند هاییآشفتگی معرض دردینامیکی،  تعادل

، 2نترها؛1965، 1دوبوسشود ( جدید بیماري الگوهاي یا جدید هايبیماري بروز باعث تواندمی
. دکر جدا کنددر آن زیست می شخص آن که محیطی از تواننمیهاي فردي را بیماري .)1974

 بلکه دهند، اسخپ محیط و انسان به منفعالنه صورتبه که نیستند ایستایی عناصر زاعوامل بیماري
کنند یم تغییر دمثلیتول و ماندن زنده شانس افزایش براي و هستند تطبیقی تکاملی هايارگانیسم

-یزبانم با تماس افزایش به پاسخ در و کنندمی عمل خود نفع به زايماریبعوامل  .)2000، 3ایوالد(

، 4لیويد (کننمی تغییر پزشکی يهادرمان با شده تشدید ،تماس یا انتقال، فرصت افزایش ها،
 شخص هم و است پویا محیط و انسان تعامل که است این بیانگر بیماري اکولوژي دگاهید .)2002

 هب را خود دیدگاه این. شود گرفته نظر در باید بیماريدر  دهدمی رخ آن در که مکانی هم و
 محیط و میزبان فشارهاي به زاعوامل بیماري تطبیقی هايپاسخ زا،بیماريعامل  تکامل مطالعه

 منفی یرتأث است ممکن و است شدید غالباً گیرهاي همهناخوشی و هابیماري این تأثیر .اندازدمی
 بر نیز به این حوادث مربوط اضطراب و ترس. باشد داشته خاص جمعیت یک ذهنی بهزیستی بر

1. Dubos 
2. Hunter 
3. Ewald 
4. Levy 

                                                                                                                                                                                 



 205 امیري فهلیانی

 
آگاهی و نگرش  ارزیابی هدف با مطالعه این ،رونیازا. گذاردمی تأثیر جامعه در افراد رفتار

با  نگام مواجهههدر  ریگردشگر پذجغرافیاي رفتاري شهرهاي  مؤثر متغیرهاي ریتأثکارشناسان بر 
 ریشگر پذگردترین متغیرهاي دخیل در فضاي رفتاري شهرهاي و شناسایی مهم هاي واگیربیماري

ه این منظور، بیل ساختاري به تصویر کشیده است. تحلبا استفاده از روش  بر روند گردشگري
 متغیرها، ابعاد اثرگذاري ـ وابستگی غیرمستقیم وـ  پژوهش حاضر ضمن سنجش اثرات مستقیم

بالقوه متغیرها را نیز در چیدمان فضایی متغیرها و تدوین نیروهاي پیشران کلیدي و سناریوهاي 
ي اهاي حاصل از اجراي روش تحلیل الیهاساس یافتهبر این مبنا و بر نهایی لحاظ نموده است. 

 اريجغرافیاي رفتاز  مؤثرشیراز  شهرکالنگردشگري براي آینده  توان سه سناریومی هاعلت
-، در این مرحله آیندههاي واگیردار ارائه نمودمواجهه با بیماريحاکم بر فضاي شهري در هنگام 

دي در سه حالت، مطلوب، هشدار و بحران تبیین بر اساس عوامل پیشران کلی یباورکردنهاي 
کنشی،  هاي رفتارشود عدم قطعیت) مشخص می6جدول (در  ذکرشده يهاافتهیاند. بر اساس شده

و داراي  دهشکسباجتماعی به علت برخورداري از بیشترین مقدار امتیاز  مهاجرت، تورم و سرمایه
از این  يریرپذیتأثگیرند و سناریو با قرار میمحورهاي سناریوهاي این تحقیق  عنوانبهاهمیت 

 شوند.عوامل تبیین و تحلیل می
 

 مثالشوضع بی و رازیشخوشا : سناریو اول

 شیرازهر شمتعادل و منطقی بر عوامل کلیدي در سطح  صورتبهدر این سناریو نیروهاي پیشران 
ي در جغرافیاي رفتاري یا به بیانی عوامل کلیدگذارند، تمام اتفاقات مثبت و سازنده می ریتأث

، رخ اگیردارهاي وو بهبود وضعیت مقابله با بیماري جهت پیشبردحاکم در جغرافیاي رفتاري در 
وندان تمامی شهر. این وضعیت تاثیرات خود را بر پیشبرد اهداف گردشگري گذاشته است اندداده

مومی، ع ونقلحملها، وسایل چه در فروشگاه کننداصول مراقبتی در فضاي شهري را رعایت می
و ... و حفظ فاصله اجتماعی و دیگر اصول مراقبتی باعث کاهش اوج بیماري  هاشاپیکافدر 

کمتر ها و ...همایشها، مراسمات و جشنشهروندان در این وضعیت از حضور در خواهد شد. 
ظ گر اصول مراقبتی به حفو در صورت شرکت با رعایت فاصله جمعی و دی جویندیشرکت م

تصمیمات رفتاري ما چه آگاهانه و یا  چراکهگذارند. سالمت خود و دیگر شهروندان همت می
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غیرآگاهانه در فضاي جغرافیایی تبعاتی به دنبال خواهد داشت و جغرافیاي رفتاري مرتبط با 

طح شهروندان در ستفکرات، رفتار و عملکرد ما را ایجاد خواهد کرد. بعضی از رفتار و عملکرد 
یکاري ب ازجملهشهر ناشی از مشکالت و مسائلی است که از سطح کالن نفوذ پیدا کرده است، 

امنیت خاطر  طلبد تا باعثنبود امنیت شغلی و به تبع آن همتی در سطح کشور می فقر، گسترده،
گام در هن ماشهرهاي  ها در جغرافیاي رفتاريشهروندان و جلوگیري از بروز رفتارهاي پرخطر آن

چنین رفتاري ایجاد امنیت شهر و امنیت روانی  تبعات ؛ وهاي واگیردار شودمواجهه با بیماري
ر در صورت ظهو شهروندان و کمک در جهت ورود بیشتر گردشگران به شهر شیراز خواهد شد.

ان ي با جهارود و کشور ارتباطات گستردهاین سناریو وضعیت اقتصادي کشور رو به بهبودي می
گذاران به بحث تحریم و کمک براي رفع توجه سیاستواقع، خارج برقرار خواهد کرد و در 

موانع آن و ایجاد تحرك در اقتصاد کشور و هدایت آن به سوي رشد و کاهش بیکاري و گرانی 
المللی ت بینالهم اینکه شرایط همکاري و تعام ؛ ورخ داده است ریپذبیآسو کمک به قشر 

تارهاي و به تبع آن کاهش بعضی از رف فراهم است مقابله با حوادث ناگواربراي دستیابی به اهداف 
 چراکه .هاي واگیردار خواهیم بودشهروندان در فضاي جغرافیایی در هنگام بروز بیماري

ز ابعضی از رفتارها و تصمیمات شهروندان در فضاي جغرافیایی شهرها ناشی  بیان شد طورهمان
انیم با تمام توبنابراین در صورت وقوع این سناریو، می. استفشارهاي اقتصادي، بیکاري و تورم 

ریزي و مدیریت قوي چه از جانب شهروندان و و با برنامه قوا به سمت تحقق اهداف پیش برویم
هاي چه مدیریت شهري بتوانیم کمترین خسارت مالی و جانی را در مواجهه با این بیماري

 گیردار داشته باشیم.وا
 

 دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم سناریو دوم؛
ه اینکه . با توجه بتشدید وضعیت خواهد انجامیدبه ادامه روال کنونی و حتی  شیرازشهر وضعیت 

مداوم ادامه خواهد داشت، با پیدایش مشکالت جدیدي از قبیل، تمرکز  صورتبهجمعیت تمرکز 
مسائل بیکاري، اقتصادي، مشکالت ، خدمات شهري نامناسبتوزیع  مسائلجمعیت، 

اي هکه خود عاملی در جهت تشدید تبعات بیماري مدیریتی همراه خواهد بود و یطیمحستیز
یم از جانب شهروندان خواهاي پرخطر در فضاي جغرافیایی شهر گیر و انجام بعضی از رفتارههمه
 اغلب و ستنده اجتماعی اما الگوي شوند،نمی توزیع جمعیت در تصادفی طوربه رفتارها بیشتر. بود
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 کنند،می ويپیر سالمتی تقویت براي رژیمی هايشیوه از که کسانی مثالً. افتندمی اتفاق هم با

 نظر از ،دارند کمی تحصیالت سطح هستند، فقیر که افرادي. دارند جسمی فعالیت به تمایل
 کمتر و اشندب ریسک از متنوعی رفتارهاي درگیر که دارد احتمال بیشتر و هستند منزوي اجتماعی

 رفتار رب هنجارها به دادن شکل با اجتماعی محیط ؛ وشوند سالمتی دهنده ارتقاء رفتارهاي درگیر
مال انجام و یا عامل بیکاري احت با توجه به پایین بودن درآمد اکثریت شهروندان .گذاردمی تأثیر

روندان وجود دارد، با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم رفتارهاي پرخطر از طرف برخی از شه
نیت تواند باعث عدم ام، این عوامل میاست ریگردشگر پذجذب گردشگر وجود امنیت در منطقه 

 هاي واگیردار و به تبع آن دفع گردشگران شود.خاطر شهروندان در هنگام شیوع بیماري
 نیرتشاخصعوامــل متعــددي تأثیرگــذار هســتند کــه امنیــت  در توســعه گردشــگري 

عامــل گســترش آن اســت. امنیــت و گردشــگري دو مقولــه وابســته بــه یکدیگــر در 
یـا  تواننــد تأثیـر افزایشـیمناســبات داخلــی و خارجــی هســتند کــه در تعامــل دوجانبــه می

گردشـگري و  بـر باالییه باشـند، بـه ایـن معنـا کـه افزایـش امنیـت تأثیـر کاهشـی بـر هـم داشـت
عوامل حاکم بر فضاي جغرافیاي  پس ).1: 1382هال، دارد (منافـع اقتصـادي آن  یابیجهت

ناریو در س این مهمی بگذارد. ریتأثهاي واگیردار تواند در شیوع یا مهار بیماريرفتاري شهر می
اي هالمللی رخ خواهد داد. در واقع در این سناریو، باید با اتکا به توانمنديینشرایط انزواي ب

ه سمت بت بحران یو تقویت مدیر المللیهاي بالقوه بینسازي بخشی از ظرفیتداخلی و فعال
کاهش ایجاد  هاي الزم در سطح شهر و محالت بهباید با آموزش تحقق اهداف پیش برویم.

 و اضطراب و استرس یفشارهاي روح وارد آمدنبا توجه به  ؛ ور بشویمرفتارهاي پرخطر در شه
و تقویت روحیه شهروندان و کاهش استرس ناشی آن  باال بردنهایی به ها و طرحبتوانیم با برنامه

رت با توجه به اینکه در صوبردارد.  يمؤثرتواند در این مسیر گام شویم که مدیریت شهري می
ط در سایر نقاط مرتب علمی با کشورها و مراکز تحقیقاتی امکان تعامل گستردهتحقق این سناریو، 

اد ایج باعثخود عاملی براي کاهش جذب گردشگران خارجی شده و همچنین  دنیا وجود ندارد،
-تحریم هازجملها افزایش بیشتر تحریمو  شودمی ازیموردنمشکل براي ورود تجهیزات پزشکی 

-ر آسیبایجاد فشار بیشتر به قش باعثشارهاي ناشی از وقوع این فاجعه هاي نفتی و عدم توجه به ف

وري آتبع آن کاهش تاب به و شودمی هاي واگیرداربیمارياز  هاي اجتماعی ناشیپذیر و آسیب
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آوري اجتماعی و همچنین تاب دهدرخ می له با بحران بیماري واگیرباجتماعی شهرها در مقا
ناامیدي بین جوانان رسوخ پیدا  ؛ وآوري گردشگري خواهد گذاشتتاثیرات خود را بر تاب

 واگیردار يهايماریبکند و تبعات آن بروز رفتارهاي نابهنجار و غیرمنطقی در هنگام شیوع می
 جغرافیاي رفتاري شهر خواهیم بود. در

 سناریو سوم؛ دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
حالت فزاینده به خود خواهد گیر هاي همهبا بیماري در مواجهه شیرازشهر  کنونی روال وضعیت

 ،، انسانیهايگیرد و با بحرانحالت بحرانی به خود می ،گرفت که در نتیجه آن وضعیت
با  شهر، نهادي مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی مواجه خواهد شد. در این وضعیت یطیمحستیز

بدیل ت ؛ وشوده به شهر شیراز تشدید میمهاجرت گسترداي مواجه خواهد بود. ناهنجاري شکننده
. یکی از شودمی 19ـ ناگهانی چون شیوع بیماري کووید  عِیوقادر مواجهه با ناکارآمد شهري به 

عوامل گسترش این بیماري مهلک، رفتاري است که توسط ما شهروندان در فضاي شهري انجام 
 هريشرفتارهاي غیرمنطقی در جامعه  بروز ترس از قرار گرفتن در معرض بیماري، بهپذیرد. می

عه ها تاثیرات زیادي بر توسشود. لذا جغرافیاي رفتاري ما در هنگام شیوع این بیماريمی منجر
هاي واگیردار دارد و شهروندان توجه خاصی به این امر ندارند و ناامیدي و ترس باعث بیماري

 توزیع نامناسب هد شد، همچنینبروز رفتارهاي پرخطر بین شهروندان و بخصوص جوانان خوا
هاي بیماري ریتأثها براي افزایش فعالیت بدنی شهروندان در این شهر، شدت امکانات و زیرساخت
شود و ته میگرف رآگاهانهیغ ایآگاهانه و  صورتبهتصمیماتی که  ؛ وکندواگیردار را بیشتر می

دیگر  و هرمنفی در فضاي ش ریثتأرفتاري که مبنی بر اصول مراقبتی و بهداشتی نیست داراي 
 شهرکالنو همچنین لطمات زیادي به بخش گردشگري که جدا از فضاي رفتاري  شهروندان

تحریم و تورم و به تبع آن  یکی از عوامل تشدید این وضعیت .گذاردمی شیراز نخواهد بود
ینفع هاي ذنه گروه ؛ وآوردمیکه فشار زیادي را بر جامعه شهري وارد  عواملی چون فقر، بیکاري

 ها و ابزار توسعهدارند. در این شرایط با سیاستمثبت و همگرایی  داخلی با یکدیگر همکاري

گاهی نو دست یافت. بنابراین باید حتماً ن مقابله با این وقایع توان به اهدافپیشین و متعارف نمی
  .داشتاین مقوله به  و جدید
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 گیرينتیجه
در طول تاریخ  هاانسان مهاجرت. است بیماري بروز در قدرتمند نیرویی سفر و گردشگري

 و راوانیف ظهور، گیري،شکل به و است شده ثبت عفونی هايبیماري انتشار براي راهی عنوانبه
 یدسترس میزان و سرعت حجم، .داد خواهد ادامه جمعیت و جغرافیایی مناطق در هاعفونت شیوع
 هنگام .یابدیم گسترش اکوسیستم و جمعیت در سفر فراتر از سفر عواقب. است سابقهبی فعلی

 ،فرهنگی ترجیحات گذشته، هايعفونت ایمنی عواقب ژنتیکی، آرایش انسان مسافرت،
 مشاهدهقابل جنبه رفتار، .)1995، 1ویلسوندهد (می انجام را خود رفتاري الگوهاي و ورسومآداب

 و المتیس نظر از زیادي محیطی شرایط انسان رفتار. است فضایی تجلی داراي معموالً  فرهنگ،
 مشخص يحدود تا قومی نقش و سن جنسیت، به توجه با رفتاري الگوهاي کند،می ایجاد بیماري

 از هک کندمی تعیین رفتار. گرفت خواهند قرار خطرات معرض در مدت چه در افراد که کندمی
 عناصر نتقالا وظیفه انسان رفتار سرانجام،. شد خواهد استفاده محیط فرهنگی یا فیزیکی منابع

ما در این پژوهش بر نقش  .دارد عهده بر را مختلف هايمکان به عفونی عوامل مانند، محیطی
در  19جغرافیاي رفتاري یا به بیانی نقش فضاي رفتاري بر تاثیرات بیماري واگیردار و کووید 

فضاي شهري متمرکز شدیم. با توجه به اهمیت نقشی که جغرافیا در مطالعات  گردشگري يآینده
اي هکه مکان و فضا بر توزیع و انتشار بیماري یراتیتأثها در قالب جغرافیایی آن دارد و بیماري

هاي مرتبط با سالمت باعث واگیردار بر عهده دارد و همچنین همکاري گسترده با سایر رشته
ن پژوهش با ایجغرافیا و اهمیت این رشته در علوم مرتبط با سالمت شده است.  مؤثرري اثیرگذتأ

با  ریگردشگر پذگردشگري شهرهاي روي آینده  سناریوهاي پیش شناساییتدوین و هدف 
ررسی و ب هاي واگیردارجغرافیاي رفتاري شهرهاي ایران در مقابله با بیماري ي ازریرپذیتأث

ده پژوهی بنیان نهاده شگیري از پایه فکري آینده، با بهرهدر آینده این شهرها مؤثر هايشاخص
ز روش ابر ساختار فضاي جغرافیایی است. در پژوهش حاضر براي شناسایی متغیرهاي اولیه مؤثر 

پویش محیطی از طریق گروه متخصصان اسـتـفـاده شــده و از روش تحلیل اثـــرات متقابل بــراي 
ن و چگونگی تأثیرگذاري عوامل و در نهایت شناسایی عـوامـل کلیدي استفاده شده بررسی میزا

ز ا محدودیت جدي این پژوهش بود، ازکمبود فاحش تحقیقات مشابه در داخل کشور  .است

1. Wilson 
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گیري از خبرگانِ کامالً مرتبط توان به محدودیت در بهرههاي این پژوهش میدیگر محدودیت

 هايبنديهرتب به ساختاري تحلیل از حاصل نتایج که شود تأکید باید .با موضوع اشاره کرد
 از هیگرو که دهدمی نشان را راهی بنابراین و دارد بستگی مطالعه کارشناسان و نخبگان در

هاي پژوهش حاکی از آن است از بین این متغیرها یافته .دهندتشخیص می مطالعه مورد متخصصان
فتاري عوامل کلیدي جغرافیاي ر نیرگذارتریتأثرفتار کنشی، مهاجرت، تورم و سرمایه اجتماعی 

نین همچ استهاي واگیردار شیراز در مواجهه با بیماري شهرکالنبر صنعت گردشگري  مؤثر
هاي بعدي عادات در رتبه و خرافات انگاري، عادي اشتغال، واکنشی، رفتار ادراك، ضعف

اند، همچنین غیرمستقیم بر دیگر متغیرها بوده مستقیم و همچنین اثرگذاري يرگذاریتأثبیشترین 
ه دیگر متغیرها مستقیم نسبت ب يریرپذیتأثداراي بیشترین  فرهنگ معاشرت و رخنه تفکرات غلط

یري و گخص شده حاکی از تصمیمهاي مشبعضی از شاخص اند.بندي قرار گرفتهدر جدول رتبه
که در  باشندیمادراك و عملکرد شهروندان در فضاي جغرافیایی شهر نسبت به بیماري واگیردار 

اي هو بعضی از شاخص استهاي واگیردار بعضی از موارد داراي تبعات منفی در شیوع بیماري
اي واگیردار در همستقیم بر دیگر متغیرهاي شیوع بیماري طوربهبه علت تبعاتی است که  ،دیگر

و  گذاردمی ریتأثعامل مهاجرت بر حجم و رشد جمعیت یک جامعه  مثالً. گذارندمیسطح شهر 
جر منهاي اجتماعی در شهرها توان به فقدان یکپارچگی اجتماعی و گسترش ناهنجاريمی هم

 یماريب انتقال باالي خطر به مردم در سطح شهر، تحرك و ارتباط میزان افزایش همچنین ؛ وشود
 19هاي واگیر از جمله کووید رشد بیماري بنابراین فضا و محیط شهري مستعد؛ خواهد شد منجر

شرایط از جمله نابرابري به دسترسی به خدمات شهري در سطح شهر، دسترسی  همه خواهد بود که
فاصله طبقاتی در شهرها، نبود امکانات و متمایز به خدمات بهداشتی، ضعف آگاهی شهروندان، 

 قیرف نواحی اگرچه .شوندمی دیده هاي واگیرداربیماري شیوع و گسترش ها برايزیرساخت
 سرعتبه که ندبرخوردار پتانسیل این از عفونت گیرند،می بیشتري قرار ریتحت تأث معموالً شهري

 همچنین قابل ذکر است که بعضی از رفتارها که توسط .شوند منتقل شهر نیز، دیگر هايبخش به
جیه توان با دانش موجود تومی یسختبهپذیرد را شهروندان در فضاي جغرافیایی شهر صورت می

 تواندمی که عملی، 19کووید  بالقوه مخرب اثرات کاهش براي فوري اقدامات کرد. در نهایت
هاي هبسط و تکمیل یافت .است ضروري گیرد، قرار حمایت مورد اجتماعی و رفتاري علوم توسط
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-هاي این پژوهش را میبینیاجرایی این پژوهش توسط اندیشمندانی که مبانی نظري و پیش

فاده از هاي قبلی در استتفاوت این پژوهش با پژوهش پذیرند، اولین توصیه پژوهش حاضر است.
. استگري ي بر گردشرغرافیاي رفتاج ریتأثپژوهی و کاربرد متغیرهاي متعدد در رویکرد آینده

ا ب شود در مطالعه وانگدر اینجا به تفاوت یا تشابه پژوهش وانگ با این پژوهش پرداخته می
 حقیقت اي بر جغرافیاي رفتاري سفر و فعالیت، اینعنوان مکان، زمینه و رفتار سفر ـ فعالیت؛ مقدمه

 را رفتاري ـ گردشگري جغرافیاي به راجع موجود ادبیات در تحقیقاتی هايشکاف از تعدادي
 و هایتفعال در را افراد مشارکت هامکان کهگیرد این مطالعه نتیجه می .دهدمی قرار بررسی مورد

- تواند براي تسهیل تحققگیرد که محیط میمی جهیو نت دهدمی شکل مسافرتی رفتارهاي
ه مطالعه وانگ با ورها) عمل کند. تشابترجیحات سفر و یا تشویق به تغییر رفتار مسافرتی (کاتالیز

 و تفاوت آن با مطالعه حاضر کاربرد استمحیط بر رفتار گردشگران  ریتأثمطالعه حاضر در 
 آگاهی با .استجغرافیاي رفتاري بر گردشگري  ریتأث يپرداز ویسنارپژوهی و رویکرد آینده

 هاعفونت مهار و لفاتت به کنترل تا شود تدوین هاییاستراتژي باید کروناویروس، به نسبت بیشتر
 .پذیراي گردشگران زیادي است منتهی شود شهرهاي کشور بخصوص شهرهاي که ساالنه در

 به ما .فتگر نظر در نوظهور هايعفونت براي جهانی نظارت شبکه الینفک جزء باید را مسافران
 ناسان،شانسان فالسفه، ،دانانیجغراف شناسان،جامعه همکاري با جدید، يارشتهنیب هايرویکرد

 محیط رد ما رفتار تا داریماعتقاد  عمومی بهداشت محققان و هااپیدمیولوژیست شناسان،یروسو
 که ندکوري مییادآدر نتیجه، این شیوع به ما  شود. ایجاد تغییر بحران با مواجهه در ما اقدامات و

 بعد در نه را ريپذیانعطاف باید ما. هستند پذیرآسیب ذهنی و بیولوژیکی نظر از فعلی جوامع چگونه
زیر را  ادهايپیشنه در نهایت .بخشیم بهبود معنوي و اجتماعی روانی، سطح در بلکه شناختی،زیست

هاي يدر مواجهه با بیمار بهبود وضعیت رفتاري شهروندان در فضاي جغرافیایی شهر توان برايمی
وارد فقط در سطح کالن و کشوري قابلیت اجرایی و عملی گیر در نظر گرفت البته بعضی از مهمه

 :باشندیمشدن را دارا 
 هايبیماري سیال مرزهاي از باید عمومی بهداشت و بالینی خدماتدهندگان ارائه -

-راقبتم مقدم خط دهندگانارائه. باشند آگاه وارداتی هايعفونت پتانسیل از و عفونی

 هانج سراسر از نوظهور هايبیماري از ياگسترده طیف از باید اکنون بهداشتی هاي
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 فردي دموار به پاسخگویی براي باید عمومی بهداشت يهاگروه و باشند داشته آگاهی

 سطح رد هاپاسخ هماهنگی و) کروناویروسمثال عنوان(به دارند اپیدمیک پتانسیل که
 جمله از ی،جمعدسته مجامع ریزيبرنامه براي آمادگی المللیبین و ملی محلی،

 این یلپتانس به ايویژه توجه نیازمند ساالنه، مذهبی زیارت یا بزرگ ورزشی رویدادهاي
 .است آمادگی داشته باشند ي واگیردارهايماریب شیوع به کمک براي رویدادها

ها، باید داراي اطالعات ها و شهرستانوزارت بهداشت و زیرمجموعه آن در سطح استان -
-ي نوظهور واگیردار در سطح منطقههايماریبو آموزش کافی براي آمادگی مواجهه با 

 المللی باشند.اي، ملی و بین

هاي واگیردار باید منسجم و داراي هاي دخیل در امر مبارزه با بیماريتمامی ارگان -
 واکنش سریع و هماهنگ باشند.

ها تا زمانی که اطمینان حاصل شود که خطر شیوع لها و هتي رستورانبند تیظرف -
 رفع شده است. کامالًهاي واگیردار بیماري

تی هاي بهداشکردن دستورالعمل تیرعاها و تورهاي گردشگري به ملزم کردن شرکت -
 جدید

-مدنی در مواقع وقوع بیماري جامعه و شهروندي هايگروه سازي براي مشارکتزمینه -

 گیرهاي همه

 صحیح مدیریت قرنطینه براي کاهش بیماران و حفظ سالمت شهروندانبرقرار  -

گیر و عفونی در هاي همههاي بیماريآسیب و خطرات مورد درروز به دادن اطالعات -
 ها و مراکز بهداشت روستایی و شهريها و آموزش در مدارس و دانشگاهقالب برنامه

 اقتصادي کشورو کوشش براي بهبود وضعیت  هاتالش براي رفع تحریم -

هاي مدیریت شهري به مسائل روحی و روانی ریزي شهري و پروژهنظام برنامه توجه -
اي بج، هاي واگیردارها یا شیوع بیماريبخصوص در مواقع مواجهه با بحران شهروندان

 شهري و فضاي کالبدي يافزارسخت توجه صرف به مسائل

عمومی در  فضاهاي و اماکن بهداشت بر بیشتر نظارت براي شهرداري همکاري -
 شیراز شهرکالن
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 شیراز شهرکالنسالم در  شهر هايسیاست توسعه دادن قرار کار دستور در -

 نیازبرحسب  درمانی بهداشتی مختلف هايرده کلیه براي آموزشی متون تهیه -

گردشگري و  سازمان در اجتماعی هايآسیب و هابحران متخصص نیروهاي جذب -
 شیرازمیراث فرهنگی شهر 

هایی که تعداد ورودي گردشگر به آن زیاد است از سیاست ورود تعداد در سایت -
 استفاده شود. محدود گردشگر در هر بازدید
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 کرونا وهاي مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحرانچالش

 هتلداري ایراندر صنعت  ارائه راهکار
 **شمی قینانیهافیروزه *،سالله شهوازیان

 23/6/1399تاریخ پذیرش:        30/4/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

است. شده  و هتلداري گردشگري صنعت ازجمله هاي صنعت و تجارتچرختوقف کرونا باعث  شیوع ویروس
ا هدراین میان بیشترین آسیب متوجه منابع انسانی گردیده و نقش مدیریت منابع انسانی را درمواجهه با این آسیب

هاي مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا چالش هدف این پژوهش بررسینماید. بسیار برجسته می
و  بنیادداده  پردازينظریه بر پژوهش مبتنی استراتژي. ها درصنعت هتلداري استو ارائه راهکار غلبه بر این چالش

به روش نظري  آنان از نفر16 ، نخبگان و مدیران صنعت هتلداري بوده کهجامعه آماري باشد.رویکرد استقرایی می
قابلیت  مورد تحلیل قرارگرفت. MAXQDAافزاراستفاده از نرم هاي مصاحبه بادادهعنوان نمونه انتخاب شدند.  به

هاي مدیریت منابع چالش پژوهش، محوري شد. مقوله تأیید وگوبا ها باتکیه برتکنیک لینکلناعتماد و اعتبار یافته
 دهندها نشان میگردید. یافتهسه سطح فردي، سازمانی و فراسازمانی بررسی رد انسانی در دوران گذار از بحران کرونا

 سازمان، سطح ، در19کوویدپژوهش در سطح فراسازمانی، ماهیت آسیب زننده شدید پاندمی این علی شرایط
هاي سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع انسانی و درسطح فردي، ضعف مشکالت اقتصادي و ضعف مهارت

هاي اقتصادي، سیاسی، اي از چالشها، مجموعهباشد. تحلیل مصاحبههاي ادراکی مدیریت منابع انسانی میتمهار
-صگذارد. عوامل ساختاري و شاخهاي مواجهه بر بحران تأثیر میکند که بر استراتژياجتماعی و فرهنگی را بیان می

شود مدیران منابع انسانی با ها استنباط میشد. از یافتهگرشناختهمداخله عوامل عنوانهاي مالی و اعتباري نیز به
ی هاي تأمین مالهاي خاصی همانند آموزش و توانمندسازي منابع انسانی، شناسایی شیوهگیري از استراتژيبهره

اف انند اهدتوهاي دولت میوکاهش هزینه و بکارگیري نظام مدیریت منابع انسانی متمایز همچنین کسب حمایت
ها مدیریت منابع انسانی در هتل منفی این بحران  برعملکرد تأثیر کرده وخود را در کلیه سطوح سازمانی محقق

 نماید.    راتعدیل

نظریه  منابع انسانی، مدیریت بحران، مدیریت هتلداري، و گردشگريصنعت پاندمی کرونا،واژگان کلیدي: 
   بنیاد داده پردازي

  

 s.shahvazian@gmail.com ( نویسنده مسئول) جواد(ع)، یزد استادیار گروه مدیریت،  موسسه آموزش عالی امام *

 دانشجوي کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی گردشگري، دانشکده مدیریت،  موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد **
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 ان مسئلهمقدمه و بی 
 ها،بحران ترین ویژگیاصلی .استسابقه مواجه شدهحاضر، کل جهان با بحرانی بی حالرد

 و سردرگمی اضطراب درموقعیت گیرندگانشود تصمیممی موجب کههاستآنبودن غیرمترقبه

 بهنبود تجرباتوجه به که  هاي متنوعی ظهوریافتهرحوزهقرارگیرند. بحران دنیاگیرکرونا ویروس د
هاي خدماتی، ویژه بخشبه هاها درکلیه بخشها و صنعت درمان، بلکه سازمانتنها دولتنه، مشابه

ي ه اساساً همهکواضح است .استرا مورد مخاطره قرارداده گردشگري و هتلداريازجمله صنعت
بر روي اقتصاد و  ر کرونامیان تأثیاین اما در ،این بیماري متمرکز شوند ها باید برروي مهارتالش

 هايمحدودیت اعمال 1گردشگري جهانی است. بنابرآمار سازمانکسب وکارها نیز بسیار مهم 
 اساس بر. شد جهان سراسر در المللیبین گردشگران ورود درصدي 97 کاهش موجب  سفر،

 اريج سال نخست ماه چهار در کرونا، ویروس شیوع تأثیرات درباره سازمان این جدید اطالعات
 مدت به نسبت جهانی مقیاس در المللیبین شمارگردشگران) 2020 آوریل تا ژانویه( میالدي

 شمار ، 2019 سال که حالی است. در بوده کمتر میلیون 180 میالدي، 2019 سال در مشابه
 چهار ارآم بود. رسیده و پانصد میلیون نفر میلیارد یک به درصدي 4 رشد با المللیبین گردشگران

 وناکر شیوع سبب به المللیبین شمارگردشگران درصدي 44 کاهش از 2020 سال ابتدایی ماه
 75با شیوع کرونا، بیش از  2هاي شوراي جهانی سفر و گردشگريطبق بررسی دارد. حکایت

 تحت به شدت گردشگريقتصاد ا .در معرض خطر هستند گردشگريمیلیون شغل در صنعت 
بسته به . ستاگیر قرار گرفته و تدابیري براي مهار انتشار آن معرفی شدهبیماري همه این ثیرأت

 80تا  60تواند بین دهند که شوك بالقوه میمدت بحران، سناریوهاي بازنگري شده نشان می
اگر این بحران  د.باشبه همراه داشته  2020المللی در سال بین گردشگريدرصد کاهش در اقتصاد 

درصد خواهد رسید (سازمان همکاري و توسعه  80د میزان خسارت در این حوزه به مهار نشو
شود بیشترین آسیب متوجه می . از آمار احصاء شده از منابع مذکور  مشخص3)2020اقتصادي، 

ها گردیده که اغلب منجر به ازدست دادن شغل براي آنان شده است. نیروي انسانی شاغل در هتل
هسته اصلی موفقیت و عبور از بحران در این  نعت گردشگري و هتلداري،با توجه به ماهیت ص

1. unwto 
2. WTTC 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) 
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حوزه، نیروي انسانی در همه سطوح سازمانی آن است. نیروي انسانی عاملی است که به راحتی 

. یک واقعیت سازدامکان تغییر انتخاب محصول گردشگري از کشوري به کشور دیگر را میسر می
 ري و هتلداري صنایعی متکی به خدمات هستند و نیروي انسانیغیرقابل انکار آن است که گردشگ

لذا  ).1391تري براي ارائه خدمات مطلوب دارند (ضرغام، توانمند، آگاهی بیشتر و دید روشن
هاي خود اقداماتی موثر در حوزه بایستی براي دستیابی به اهداف و اجراي استراتژيها هتل

 موثر، قابلیت محیطی عوامل و شناسایی خود بر الوهوع دهند مدیریت منابع انسانی انجام

 از استفاده قوت و نقاط سازيو با بهینه کردهکسب را بیرونی محیط تحوالت با شدنسازگار

 نحو بهترین به را شرایط تهدیدهاي محیطی، و هابرضعف غلبه با همچنین موجود هايفرصت

  .اشدبداخلی و خارجی باید همگام با تغییرات  یمدیریتي هااستراتژينمایند.  مدیریت ممکن
بینی نشده مانند بحران کرونا مواجه هاي پیشهایی که کشورها با بحرانخصوصاً در زمان

ذارند. گتوجه و گاه جبران ناپذیر بر کسب و کار میها تأثیرات قابلگردند و این بحرانمی
 ناساییهمچنین ش ،ها و حوادث غیرمترقبهاندر بحرمنابع انسانی واکنش سریع مدیران بنابراین 

حیاتی  بسیار مهم و موجود و تالش براي نوآوري و خالقیت در این زمان، هايمستمر چالش
ها در این هاي مدیران منابع انسانی هتلدغدغه تریناز بزرگ توان اذعان داشت که یکی. میاست

هاي اقتصادي و روانی ناشی از مواجهه با بحرانهاي حل ها و شیوهمقطع زمانی، شناسایی چالش
حوزه  اساسی هايشناسایی چالش مطالعه این در کار انجام فرآیند اساس، همین کرونا است. بر

 اتخاذهاي و راه 19-دوران گذار از بحران و به ویژه پاندمی کووید در انسانی منابع مدیریت

براي غلبه  مناسب اقداماتدر راستاي انجام  نیمنابع انسا مدیرانمناسب جهت کمک به  استراتژي
مفیدي براي  بتوان به نتایج باشد. امید استدر هتلداري می احتمالی حوادث وقوع ها وبر زیان

پرسش اصلی  دست یافت. بلندمدت و مدت میان مدت، پژوهشی کوتاه هايبرنامه استفاده در
کرونا در در گذر از بحران منابع انسانی ها و مسائل مدیریتچالشکه استدراین خصوص این

 ؟ راهکارهاي برون رفت از بحران چیستچه خواهد بود؟  هتلداريصنعت 
 

 
 مرور مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 بحران
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سیختگیازهم به معناي بحران ست که یک هايفعالیت در شدید گ  فرآیند، این در جامعه ا
شوند، می شدید صدمات و آسیب دچار وسیع سطح در محیط ها وو دارایی اقالم ها،انسان

برنامه توســعه ســازمان بگیرد ( موجود خودکمک منابع از قادر اســت فقط جامعه کهطوريبه
ـــخیص بحران نقش عمده دارند که عبارتنداز:  .)1992، 1ملل ـــه عامل مهم در تعریف و تش س

انه در گهریک از عوامل سه که میزانهاي مختلف برحسب اینتهدید، زمان و غافلگیري. بحران
شد درجه آن ضعیف با سط و یا  شدید، متو شدت تهدید، کوتاهی زمان و بندي میها  شوند که 

عوامل خارجی  يمنزله به بحران هايهاي حاد هســتند. بازتابهاي بحرانغافلگیري از ویژگی
 ســوي دیگر افکارعمومی. از و زمان مشــکل وقایع، يفزاینده جریان خســارت، از عبارتند
 زدگی،وحشــت شــکســت،  ناباوري،  قبول شــامل عام طوربه بحران احســاســی هايواکنش

صر نظري، کوته ستن مق سات شدن دارجریحه دیگران  و دان سا ست اح  در هر بحران که ا
کنند (عســگري و می عمل متفاوت با درجات بحران احســاســی هايخارجی و واکنشعوامل 

 نماید:بندي می) بحران را این گونه طبقه2013(2ژنگ و وانگ .)1395همکاران، 
 و نیستند قبلی هشداردهندة عالمت گونههیچ داراي هابحران این فوري: هايبحران-1

 .نیستند هاآن دفع براي ریزيبرنامه نیز و هاآن مورد تحقیق در به قادر نیز هاسازمان
 شوند.می ایجاد آهستگی به هابحران این شوند:می ظاهر تدریجی صورت به که هاییبحران-2

 .ساخت محدود را هاآن سازمانی اقدامات طریق از یا و متوقف کرد را هاآن توانمی
 انجامند.می طول به هاسال حتی یا و هاماه ها،هفته هابحران این دار:ادامه هايبحران -3

 زمانی، فشارهاي به متفاوت هايموقعیت در هابحران این شدن با مواجه هاياستراتژي
 .دارد این وقایع بستگی بودن عظیم میزان و کنترل گستردگی

 هابحران شناسایی و بنديطبقه در وقایع شدت و فشار زمانی تهدید، معیارسطح سه از توانمی
 مشکل یک ویا پدیده یک زمانی چه که دادنشان مدیران به طریق این از و کرداستفاده

هاي متفاوتی براي بندي). دسته1396بحران شود(محمدي و چناري،  یک به تبدیل تواندمی
 دهد. می ها را  توضیحیکی از آن  1ي گردشگري ارائه شده که  جدول شماره هابحران

 
 )1395مؤید،  منصوري گهر وگردشگري (یاوري هايبحران بندي طبقه :1جدول

1. United Nations Development Programme (UNDP) 
2. Zhang & Wang 
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 تا زمان مدت بحران نوع

 وقوع

 انسان دخالت  ساخت انسان -طبیعی

 دخالت بدون مستقیم غیر ساخت انسان طبیعی ناگهانی طبیعی حوادث

 انسان

 مستقیم ساخت انسان ناگهانی تروریستی حمالت

 مستقیم ساخت انسان ثابت وجنگ سیاسی ثباتی بی

 انسان دخالت بدون طبیعی شده پدیدار اپیدمی و بیماري
 

و  دار بوده و در دسته بیماريآمده ناشی از بیماري کرونا، بحران ادامهپیشرسد بحران به نظر می
 گیرد. باتوجه  به گستردگی نفوذ این بحران در صنعت هتلداري، الزم استاپیدمی جاي می

کنترل بحران و کاهش اثرات آن مورد بررسی قرار  برها در هتلاقدامات مدیریت منابع انسانی 
 شود. ابتدا به تعاریف مدیریت منابع انسانی و وظایف آن پرداخته می گیرد. براي این منظور

 

 مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگري
ـــت وکارکنان، آن را ارائه  آنجا از ـــگري یک  فعالیت خدماتی اس کنند  نقش میکه گردش

ــنعت از اهمیت ویژه ــانی دراین ص ــت (خدائیکارکنان و منابع انس نتري، و کال اي برخوردار اس
 عنوان یکبه ،گردشــگري صــنعتدرتوســعه منابع انســانی  مدیریت و پیشــرفتچنین هم ).1391

ــب تلقی می ــاله دقیق براي خدمت مناس ــودمس ــتدالل ). 2014، 1ومحمد (الهروت ش محققان اس
هاي کنند که مدیریت منابع انســانی اغلب به لحاظ یک محیط پیوســته متشــکل از تمام شــیوهمی

ارزیابی عملکرد و پاداش ، آموزش و توســعه ،اســتخدام و انتخاب، شــغلی توصــیفتحلیل و 
در بعضـــی مطالعات  .)2019، 3؛ یونگ و دیگران2012، 2(رنویک و دیگران شـــودبررســـی می

به  نابع انســــانی را  یت م مدیر ـــیم کارکردکلی  ندي نمودهدو نوع تقس ند؛ب نداز:  که ا بارت ع
ـــامل مدیریتی، عملیاتی.کارکردهاي وکارکردهاي کارکردهاي مدیریتی  ریزي،برنامه ش

ست وکنترل سازماندهی، هدایت ستخدام، نظیر هاییفعالیت به نیز عملیاتی و کارکردهاي ا  ا

1. Al Hrout   & Mohamed 
2. Renwick 
3. Yong   
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سانی، توسعه سانی خدمات و روابط جبران مدیریت منابع ان شاره ان دارد (عباسی و همکاران،  ا
سانی مدیریت ). اما نقش1396  بینیپیش گردشگري بطور خاص عبارتست از توسعۀ بر منابع ان
سانی نیروي شگري، در موردنیاز ان شی نیازهاي تعیین صنعت گرد  هايبرنامه تدوین و آموز

سایی تربیت، و تعلیم براي موردنیاز شکالت شنا شگري، بخش ونیازهاي م  از دعوت گرد
 در این حوزهکشورهاي فعال  گردشگري کارشناسان از برنامه، دعوت ارائۀ براي متخصصان

سی براي سیل برر شگري هايپتان صان اعزام و ایران گرد ص شگري داخلی متخ این  به گرد
شورها شنایی براي ک شگري نظام با آ ستانی، آن گرد شرافی بج سفانه تاکنون،  ).1393ها (ا متا

مدیریت منابع انسانی بیشتر به انجام وظایفی چون کارمندیابی، جبران خدمت و ... پرداخته است. 
 هاي مدیریت منابع انســـانیدر حالی که محققین مدیریت معتقد هســـتند در عصـــر کنونی نقش

  دهد.هاي جدید مدیریت منابع انسانی را نشان مینقش 1بایستی تغییر نماید. شکل 
 

افراد
 

 بلندمدت

دها
آین

فر
 

 شریک استراتژیک انسانیتوسعه دهنده سرمایه

 کارشناس عملیاتی حامی کارکنان

 کوتاه مدت

 
 )2009، 1هاي مدیریت منابع انسانی از دیدگاه استوارت و براون (سابرامونی: نقش1شکل 

 

مدیریت منابع انسانی بایستی خود را شریک استراتژیک و قهرمان تغییر براي سازمان بداند 
منابع  مدیرهاي پیش رو،  ). در شرایط کنونی  باتوجه به تهدیدها و فرصت2008، 2(ویمباش و پنل

 هاي هتل باشد ودهی و ایجاد تغییر در اهداف و استراتژيها باید عاملی براي جهتانسانی هتل
بستري را فراهم سازد که کلیه کارکنان را همگام با خود در راستاي دستیابی به اهداف هدایت 

بردي متفاوت راهباتوجه به شرایط مبهم فعلی و احتمال اجبار به اتخاذ تصمیمات  نماید. بعبارتی
کنان را در برابر مقاومت کار ،تدابیر موثر درنظرگرفتنبا بایست مدیرمنابع انسانی می با روال قبل،

ن باشد. خصوصاً با توجه به عدم حامی کارکنابایست ؛ اما ازطرف دیگر میدهدتغییر کاهش

1. subramony 
2. Wimbush & Panel 
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مدیرمنابع  گردندهاي شدید، با آن مواجه میاحساس امنیت شغلی که کارکنان در زمان بحران

باید محیطی را فراهم کند که در آن کارکنان احساس آرامش و امنیت کنند و انگیزه الزم  انسانی
 دادن همکاري و مشارکت بر مبتنی محیط یک در . اعتمادسازيبراي کار را داشته باشند

در ایجاد حس حمایت  تواند درنهایی می تصمیم اخذ از قبل تصمیمات، اتخاذ در کارکنان
-هاي جدید مربوط به مدیریت بحران از روشحمایت از طرح ایده چنینکارکنان موثر باشد. هم

ت هاي موثر و پراهمینماید. یکی دیگر از نقشهایی است که درکارکنان ایجاد تعلق خاطر می
ه است. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن و پیچید انسانی وسعه سرمایهمدیریت منابع انسانی، ت

هایی که پیش روي مدیران منابع انسانی قرارمی گیرد، توانا سازي کارکنان از بحران، یکی از راه
). پرورش کارکنان شاغل در هتل 1394ودیگران،  است (طهماسبیطریق کسب دانش و مهارت 

شود، انسانی می هایی که موجب افزایش سرمایهگیري در شرایط بحرانی و آموزشبراي تصمیم
هاي ناشی از آگاهی و دانش پایین کارکنان نسبت به شرایط جاري رهایی سازمان را از تنش

صان حرفهباید بتوانند به عنوان متخص انسانیمنابع  هایی که بیان شد مدیرانبخشد. درکنار نقشمی
نظیر انتخاب کارکنان، آموزش، کارمندیابی و ارزشیابی عملکرد را  خود وظایف تخصصی  ،اي
 رسیدن منابع انسانی، مدیریت هايفعالیت تمام . درمجموع هدفطور موثر و کارا انجام دهندبه
 تحقق انگیزه و افزایش زندگی کاري و تکیفی بهبود بیشتر، شغلی رضایت بیشتر، وريبهره به

 فراگیر، نوآوري منابع انسانی با دوراندیشی استراتژیک بنابراین مدیریت .سازمان است اهداف
 بهسازي، تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و تامین بایستمی یافته، سازمان گريوتحول
منابع را تضمین کند (محمدي  این وموثر جابه بکارگیري آنان و براي قبول قابل زندگی کیفیت

 ). 1396و چناري، 
 

 پیشینه پژوهش  
کسب  سناریوي را درهاي متعددي مدیریت منابع انسانی چالش هرسازماندراز دید محققان 
در  گیريریزي، تصمیمو متعهد، عدم برنامه کمبود نیروي کار ماهر: کند ازجملهوکار تجربه می

اندیشیدن و محلی جهانیتوازن بین  عدم ،)1390سطوح مختلف سازمانی (هاشمی و پورامین زاد، 
عدم شناخت نیازکارکنان،  ،)2003، 1؛ مندنهال و همکاران1394کردن (اردالن و فخاري، عمل

1.  Mendenhal et al 
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وري ناکافی منابع انسانی، بیساالري، تبعیض، عدم مشارکت کارکنان، بهرهعدم شایسته

 کارکنان هاي مادي و معنوي توانمندسازيهزینه، )2016، 1و چن و سوین1393(زارع، انگیزگی
هاي غیرتخصصی، عدم شناسایی توانایی و )، قرارگرفتن افراد در سمت2006(نرخده و جشی، 

کارکنان  ترك همکاري)، 1388کارایی افراد و استفاده نکردن از آن (بحرانی و سوخکیان، 
 سیاسی محیط در تغییرات و )1394آوري (اردالن و فخاري، فن هايپیشرفت، سازمان باسابقه

هاي هاي محققان در مورد چالشاي از یافته). خالصه1390زاد، و حقوقی،... (هاشمی و پورامین
 مشاهده نمود. 2توان در جدول مدیریت منابع انسانی را می

 

 یریت منابع انسانیهاي پیش روي مد: پیشینه پژوهش در حوزه چالش2جدول 
 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی براي سیاست

و  و تعهدکارکنانارتقاي انگیزش، رضایت شغلی 

هاي آموزشی براي هاي اجراي دورهاولویت

 توانمندسازي تدوین گردید.

 -توصیفی

 پیمایشی

مدل مدیریت بحران 

 منابع انسانیدر نظام 

 هاي نفتیبنگاه 

خلیلی و 

 )1398همکاران(

 فرهنگ سازي پیاده شغل، شرح سازيشفاف 

 وسیستمایمن  محیطی شرایط سازمانی، پویاي

 به هاهدایت بیمارستان عملکرد، برمبنايپرداخت 

 در بسزایی نقش یادگیرنده هايسازمان سمت

 منابع انسانی بهینه مدیریت هايچالش کاهش

 .دارد

 کیفی پژوهش

روش تحلیل 

 محتوا

 مدیریت هايچالش

 در منابع انسانی بهینه

 بیمارستان

کشوري و 

 )1397همکاران(

 منابع انسانی مدیریت نظام اثربخش یک وجود

 بحران ي مدیریتزمینه در بسیار مهم عنصري

منابع  مدیریت نظام که ستادهایی است. بعبارتی در

 عملیات کیفیت است،یافته  استقرار انسانی

 .دارد بهتري وضعیت بحران مدیریت

 - توصیفی

 پیمایشی

 مدیریت نظام تأثیر

 بر منابع انسانی

عملیات  کیفیت

 بحران مدیریت

عسکري و 

 )1395همکاران(

ناشی از تغییر در  منابع انسانی هاي مدیریتچالش

ا هچهار بعد اساسی تکنولوژي، ساختار، استراتژي

که هر یک از این تغییرات و فرهنگ سازمانی است 

 ايکتابخانه

 فراروي هايچالش

منابع  مدیریت

 21قرن در انسانی

اردالن 

 )1394وفخاري(

1. Chen   & .Su-Yen 
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 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

هاي نوینی در حوزه مدیریت منابع انسانی چالش

 کند.ایجاد می

هاي فراروي مدیریت منابع انسانی به چالش

تقسیم دوبخش درون سازمانی و برون سازمانی 

سازمانی عبارتند از: درون  هايچالششوند. می

ریزي عدم یکپارچگی عملیات منابع انسانی، برنامه 

نیروي انسانی براي کوتاه مدت، عدم شفافیت در 

وري اندك، انگیزش کم شرح وظیفه، بهره

هاي اطالعاتی مدیریت. کارکنان، ضعف سیستم

هاي برون سازمانی عبارتند از: روند صعودي چالش

خ بیکاري، جمعیت جوانان، زنان جمعیت، نر

ها و ها، مهارتشاغل، تغییر در سطح تخصص

ها، آموختگان برخی رشتهتحصیالت، تورم دانش

هاي داخلی و برون مرزي، گسترش مهاجرت

 ها و ...فناوري

 -اکتشافی

 ايکتابخانه

 هايچالش بررسی

منابع  مدیریت

 درایران انسانی

 )1393زارع(

، امید ،از جمله خودکارآمديسرمایه روانشناختی 

تاب آوري و خوش بینی منبع کلیدي حمایت در 

ي چالش برانگیز هابه ویژه در طول رویدادر کا

و امنیت  سالمتیبا وجود تهدیدها براي . است

که سرمایه روانشناختی کارکنان  است بعید ی،شغل

هاي شرکت بنابراین، .به طور طبیعی بهبود یابد

ان رمایه روانشناختی کارکنتوانند سگردشگري می

تقویت  ۱را از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی نتایج نشان داد که  .کنند

 ،تاثیر مثبتی بر خودکارآمدي کارکنان شرکت

 -توصیفی

 پیمایشی

 ثیرات مسئولیتأت

هاي اجتماعی شرکت

ه بر سرمای گردشگري

روانشناختی کارکنان 

-کووید در بحران

از دیدگاه نظریه  19

حفاظت از منابع 

 انسانی

 

و  ۲هیجی

 همکاران

)2020( 

1. Corporate Social Responsibility(CSR) 
2. Jie He et al 
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 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

آوري و خوش بینی از طریق رضایت اب، تامید

جهت گیري انفرادي ، عالوه بر این .کارمندان دارد

، امید، کارکنان را بر خودکارآمدي CSR اثرات

 .کندتاب آوري و خوش بینی تقویت می

استقالل ی، انگیزه و مهارت منابع انسان فقدان

شغلی، ریسک گریزي و مشکالت مربوط به 

تصمیمات مالی، اقتصادي و روانی به عنوان 

 ي مدیریت منابع انسانی مطرح گردید.هاچالش

 کیفی پژوهش

 گراندد تئوري

هاي مدیریت چالش

منابع انسانی با 

 کارهاوکسب

ذوالفقاریان و 

 )2019(۱نادري

صنعت هتلداري در سطح جهانی با مجموعه 

نوسانات اقتصاد،  هاي عمده مثلوسیعی از چالش

 افزایش ،کمبود کارگر و حفظ پرسنل با کیفیت

 استانداردهاي حفظ و ارائه آوري،فن تقاضاي

 اتتجربی کردن فراهم استثنایی، و عالی خدمات

 همواج رقابت و پایداري انگیز،خاطره و شخصی

 . است

 کیفی پژوهش

 تحلیل محتوا

هاي بررسی چالش

عمده در مواجهه با 

در  داريصنعت هتل

 سطح جهانی

 ۲نین

)2018( 

 توسط اغلب کافی آموزش دهدمی نشان هایافته

 عملیاتی هايمهارت توسعه براي هتلداران

 یقطر از عمدتاً  استخدام. شودنمی تامین کارمندان

 به منجر که شود؛می انجام جابه جایی داخلی

 توجهیقابل شکاف. شودمی منابع انسانی مشکالت

 حسط و رودمی انتظار جدید کارمندان از آنچه بین

 .دارد وجود موجود مهارت

 کیفی پژوهش

 اکتشافی

هاي موانع و چالش

صنعت 

هتلداري(مطالعه 

 )هندموردي 

 

 )2017(۳کومار

اجتماعی، -هاي اقتصاديماهیت شغل، تفاوت

و  پذیردسترس يهاسطوح مختلف پاداش

 کیفی پژوهش

 گراندد تئوري

ها و چالش

هاي مدیریت فرصت

 در منابع انسانی

چن و سوین 

)2016( 

1. Zolfagharian & Nader 
2. Nain 
3. Kumar 
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 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

اي هبه عنوان چالشمرتبط  اجراییهاي مسئولیت

 مدیریت منابع انسانی مطرح گردید.

کشورهاي اتحادیه 

 جنوب شرقی آسیا

سازي، تنوع هاي اقتصادي، جهانیدگرگونی

ت یهاي مدیرداخلی و تکنولوژي را بعنوان چالش

 نماید. منابع انسانی معرفی می

 کیفی پژوهش

 تحلیل محتوا

ها و چالش

هاي موثر بر فرصت

آینده مدیریت منابع 

 انسانی

استون و 

 )2015(1ددریک

به عنوان سازندگان تصویر  هاي منابع انسانیفعالیت

هتل بین مدیریت هتل و مشتریان بسیار مهم است 

منابع انسانی در نتیجه آموزش منظم و ارزیابی 

 .کارکنان ضروري است

 کیفی پژوهش

 تحلیل محتوا

مدیریت منابع انسانی 

در صنعت 

 و صنعت گردشگري

 هتلداري

الهروت ومحمد 

)2014( 

منابع انسانی بین  مدیریتهاي ازمهمترین چالش

اند، فقدان تخصص ها تجربه کردهالمللی که آن

وزه حمدیریت استراتژیک منابع انسانی به ویژه در 

جبران خدمت و مسائل حقوقی بوده؛ همچنین 

هاي مربوط به تامین پرسنل از مسائل منابع چالش

 شود.می انسانی محسوب

 کیفی اکتشافی

هاي مدیریت چالش

منابع انسانی در توسعه 

هاي مردم نهاد سازمان

 کانادا

 )2010سولیوان (

 

مدیران منابع  نیستند؛ ثابت محیطی وتغییراتاست  تغییر درحال سرعت به باتوجه به اینکه جهان
 هايزیرمؤلفه تمامی ).2006، 2باشند (نرخده و جشیروبرو نمی ثابت هايچالش با انسانی

 نیروي نقش همینطور و دارند مدیریت بحران فرآیند در زیادي نقش منابع انسانی مدیریت

 منزله به بحران مدیریت ستادهاي است. اساسی بسیار بحران و حل مهار يمرحله در انسانی

 بسیارمهم غیرمترقبه حوادث به مدیران سریع واکنش هستند و هابحران برابر در مقدم خط وجود

مدیریت  ستاد هايبحران و حوادث غیرمترقبه، پایگاه با رویارویی به همین دلیل درهنگام .است
 و مهارت دانش، علم، با دارندکه دیدهآموزش متخصص انسانی نیروي به مبرم نیاز بحران، 

 منابع ). درمیان1395باشد (عسگري و همکاران،  ي خدماتارائه پاسخگوي خود يتجربه

1. Stone  & Deadrick 
2. Narkhede & Joshi  
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است (محمدي و  بحران مدیریت در اثربخش نظام یک درواقع منابع انسانی، مختلف، مدیریت

 بحران در مدیریت و منابع انسانی مدیریت متغیر دو اهمیت به ). بنابراین باتوجه1396چناري، 

 بحران، مدیریت عملیات کیفیت منابع انسانی بر مدیریت تأثیر تأیید به باتوجه همچنین و سازمان

فراهم  دو این و استقرار همزمان سازيپیاده براي را الزم يزمینه توانندمدیران می
مطالعات رغم دهد، علیمروري بر مطالب فوق نشان می). 1395آورند(عسگري و همکاران، 

هاي به وجود آمده در انجام شده درخصوص تأثیر و نقش مدیریت منابع انسانی بر بحران
قات دار تحقیویژه درشرایط بحران جهانی ادامهها، تاکنون درخصوص مدیریت بحران به سازمان

ی هتلداري در شرایط بحران ها در صنعتچالش این که اینعالوه است. به عمیقی صورت نگرفته
قیق و ي ذکر شده در ادبیات تحهامورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل براساس پارادایم

هاي مربوط به حوادث طبیعی، حمالت تروریستی و بی ثباتی سیاسی و باتوجه به تفاوت بحران
ر هاي جدید مدیریت منابع انسانی دهاي پاندمیک، در این مقاله به شناسایی چالشجنگ با بحران

ها و تهیه فهرستی از راهکارهاي کاهش تنش در هتلداري براي هتل 19رویارویی با پاندمی کووید 
  شود.تحت این شرایط پرداخته می
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 روش شناسی پژوهش
هاي مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از چالش بررسی حاضر پژوهش کلی هدف
ایران است. باتوجه به این هدف و تبیین ادراك کرونا و ارائه راهکاردر صنعت هتلداري بحران

گردشگري به ویژه هتلداري در این زمینه ، از استراتژي کیفی نظریه داده نظران صنعتصاحب
 مزایاي بنیاد داده پردازينظریه تفسیري، و کیفی هايروش میان شود. دراستفاده می 1بنیاد

 هايپدیده تفسیر براي باالیی ظرفیت که راچ دارد، همراه به پژوهشگران براي فردي به منحصر

دهد می مفاهیم ظهور و مطالعه حوزة بررسی براي بیشتري عمل آزادي محقق به و داشته پیچیده
 و افراد فکرهاي طرز و عقاید رفتارها، اعمال، عمیق بررسی آن، اصلی ). هدف2011، 2جونز(

 به کهايگونهبه دهد؛می روي هاآن واقعی زندگی در کهاست نحوي همان به هاگروه

). استفاده از 1385حاج باقري،  ادیب(بینجامد  عرصه آن در اجتماعی فرایندهاي سازيروشن
 فاقد موجود هايیا نظریه دارد؛ وجود پدیده یک از اندکی درك که شرایطی در این روش

 ).2011، ۳مایریرك و پارکر( است شده توصیه باشند،نظرمی مورد پدیدة از کاملی تبیین

گیري پژوهش: شناسی به اختصار بدین شرح است: جهتشخصات تحقیق حاضر از حیث روشم
 ،بنیاد ادهد نظریه: پژوهش استراتژي تفسیري،: پژوهش فهفلس ،کیفیش: روش پژوه ،بنیادي

همقطعی و شیوتک زمانی پژوهش: افق ،اکتشافی: هدف پژوهش، رویکرد پژوهش: استقرائی
 .ساختاریافته نیمه بهمصاح :هادادهگردآوري

هاي هاي دولتی و خصوصی در استاننفر از مدیران هتل 16مشارکت کنندگان این مطالعه را 
 اساس روش بر تحقیق مبناي مطالعه، این در اینکه به توجه اند. بامختلف ایران تشکیل داده

 نیز تابع گیرينمونه شده، استفاده بنیاد داده پردازيراهبرد نظریه از خاص طوربه و بوده کیفی

در  رویکرد، این در نمونه حجم است. شده انجام نظري  شیوة به و بوده روش همین قواعد
 یعنی شود. حاصل هاداده اشباع تا یابدادامه می آنقدر گیرينمونه و شودمی مشخص کار حین

 اطالعات دیگر و قبلی است هايداده تکرار جدید، هايداده که رسدمی این نتیجه به محقق

 به دست باشد، داشته موجود طبقات و کدها گسترش یا کد جدید به نیاز که جدیدي مفهومی

1. Grounded Theory 
2. Jones 
3. Parker & Myrick 
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ها از روش مصاحبه عمیق و آوري داده).  براي جمع1385حاج باقري،  ادیب(نیاید 

 از استفاده با و داده بنیاد رویکرد اساس بر هاداده تحلیل گرفته شد. روشساختاریافته بهرهنیمه

ها باز، تجزیه و تحلیل داده شد. با استفاده از روش کدگذاري انجام مقوله یابی و کدگذاري
اط ها، ارتبانجام پذیرفت. درگام بعد یعنی درکدگذاري محوري ضمن پیش رفتن مصاحبه

ها تا حدودي مشخص شد و درآخرین گام، هاي نسبی از کدهاي مصاحبهگیريمقوالت در نمونه
گیري گزینشی از مقوالت بعمل آمد و درمرحله تکمیلی با توجه به دگذاري انتخابی با نمونهک

 هايمصاحبه طریق از تحقیق فازاولیه اطالعات به دست آمده، شکل نهایی نظریه تکمیل شد. در

 مصاحبۀ از این تحقیق، گردید. در حاصل شناخت موضوع از ها،هتل مدیران با باز و عمیق

 آوريجمع از حصول اطمینان براي اما رسید. اشباع مرحلۀ به هالحاظ داده به پژوهشگر دهم،

این  در که مدیرانی کلی مشخصات کرد. پیدا ادامه نفر شانزدهم تا هامصاحبه کافی، هايداده
 .است شده ارائه 3جدول در اند، کرده مشارکت تحقیق

 
 : مشخصات کلی مشارکت کنندگان3جدول

 خدمتمحل  جنسیت

 مرد زن

 همدان کیش کاشان  شیراز کرمانشاه تهران اصفهان 12 4

مدرك 

 تحصیلی

 1 - - 1 - 1 2 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

4 - 1 - 3 - - 

 - 1 - - - - 2 دکترا

 1 1 3 1 1 1 8 تعداد نمونه درهرشهر

سابقه اشتغال در صنعت 

 هتلداري

 45تا 10بین 

 سال

 31 سال 9 سال31

 سال

 13تا 10 بین

 سال

 سال27 سال10

 

 ازقبل گفتگو محورهاي متغیّراست، دقیقه100تا 40بین هاآن زمان که شدههاي انجامدر مصاحبه

 .کندارائه موردنظررا مطلوب، اطالعات تا بتواند با آمادگی شونده قرارگرفتدر اختیار مصاحبه 
ها پس از از مصاحبهشد. هریک  سازيها پیادهمصاحبه و متن ضبط شدهانجام هايمصاحبه

 صورت سؤاالت به شونده ارسال و مورد تایید نهایی قرارگرفت.سازي مجدداً براي مصاحبه پیاده
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شد که بتوان به پاسخ  طراحی ايودر سه دسته محرك، اصلی و پایانی، به گونه باز وکامالً کلی

 سواالت ذیل دست یافت:
 کرونا کدامند؟حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانهاي چالش گیريشکل علّی .عوامل1
 چیست؟ 19ها در مواجهه با بحران پاندمی کووید هاي مدیریت منابع انسانی هتلچالش .2

 کرونا کدامند؟هاي حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحراندر چالش گرمداخله عوامل .3

 کرونا کدامند ؟ه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانهاي حوزچالش بروز ايزمینه عوامل .4
کرونا هاي حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانچالش . راهبردهاي برطرف نمودن5

 کدامند؟
کرونا کدامند هاي حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانچالش برطرف نمودن . پیامدهاي6
 ؟

ش دانند مطلبی اضافه بر آنچه بصورت پرسخواسته شد چنانچه الزم میدر مرحله تکمیلی از آنان 
 مطرح شده، بیان کنند.

) انجام 1390( 1هاي استراس و کوربینهاي این پژوهش براساس دستورالعملداده تحلیل تجزیه و
 انتخابی محوري وکدگذاري باز،کدگذاري اصلی کدگذاري مرحله گرفت. این شیوه شامل سه

هاي باز داده کدگذاري گام، اولین پژوهش بیان شد. در کیفی نظریه یا مدل درنهایتاست. 
باز،  کدگذاري صورت گرفت. جهت" MAXQDA 10"افزارنرم از استفاده با گردآوري شده

کدهاي استخراج  سپس افزارگردید،این نرم Documents Systemباکس وارد مربوط هايداده
 پاالیش و بازبینی متناوب مورد طوربه هاي انتخابیشد. داده رجد Code System  باکس در شده

از  ايمجموعه استقرایی، فرایندي در هاماهیت آن و سنخیت تشابهات براساس و قرارگرفت
 را مشترکی معانی کهمفاهیمی درگام بعدي، شد. ساماندهی مفهوم یک حول مشابه هايداده

 سازماندهی اولیه دارند، مفاهیم به نسبت تريانتزاعی سطح که هامقوله در قالب داشتند؛ خود در

طبقۀ  ذیل بود، برخوردار بیشتري قرابت از شانو محتوایی معنایی بار که هاییمقوله درنهایت و
چهار معیار ارزیابی را براي تحقیقات کیفی  )1998( 3لینکلن و 2وباشدند. گداده قرار ايویژه

1. Strauss & Corbin 
2. Guba 
3. Lincoln  
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 قابلیتو  3اعتماد،  قابلیت2پذیريانتقال، 1دربردارندة قابلیت اعتبارکنندکه پیشنهاد می
تحقیق و هدف به تمرکز روي  است. دراین پژوهش جهت اطمینان از قابلیت اعتبار 4تأییدپذیري

مچنین ؛ هانداین موضوع جستجويخوبی در ها و فرایند تحلیل بهاطمینان از این موضوع که داده
،  هاي دادهآوررویکرد جمعی که مرتبط با موضوع بودند تأکید شد. کنندگانانتخاب شرکت

گان از شوندکه درك و برداشت مصاحبهنحويبود. بهي نیمه ساختاریافته و عمیق هامصاحبه
ق انتقال، محق قابلیت ها احصا گردد. درخصوصوجود آورنده و استراتژيها و شرایط بهچالش

من سنجیدن ض بتواند خواننده تا پرداخته است تحقیق و مراحل آن انجام شرایط دقیق توصیف به
بلیت بکارگیرد. جهت اطمینان از قا آن را خود، مطالعه انجام شرایط با تحقیق میزان همخوانی نتایج

اي خام هبا توجه به داده هااعتماد نتایج، محقق بعد از گذشت زمان، مجدداً به کدگذاري مصاحبه
اخت و تغییري در کدگذاري ایجاد نشد. براي تاییدپذیري ضمن تخصیص حاصل از مصاحبه پرد

 در پژوهش کنندهغیرشرکت مرورخبرگان و مشارکت کنندگان بازبینی روش دو زمان کافی از

شد. به این ترتیب که بعد از پیاده سازي متن مصاحبه، فایل به مصاحبه شوندگان  استفاده
نفر خبره درخواست  3چنین از ی را تأیید نمایند. همي متنهابازگردانده شد تا صحت رونوشت

 ها و مدل مفهومی را مورد بررسی قرار دهند.    شد که فرایندکدگذاري و احصاء مقوله
 

 ها:یافته
اولیه  کد 632 تعداد ها،آن اعتبارسنجی و میدانی مطالعات حاصل از هايداده تحلیل براساس
شدند. در ادامه فرایند  تبدیل مقوله 11مفهوم و  32کدثانویه، 111به  پاالیش، از پس و شناسایی

 گردد. می کدگذاري تشریح
لیدي ک نکات این شد. داده عنوانی ها،کلیدي مصاحبه نکات تمامی اولیه به کدگذاري مرحله در
 با ناسبمت و خود خالقیت با را عناوینی چنین خود پژوهشگر یا شد؛ استخراج هامصاحبه بطن از

 4 جدول در شده استخراج کدهاي و مصاحبه از اينمونه مثال عنوان به نمود. انتخاب هاویژگی
 :است شده آورده

1. Credibility 
2. Transferability 
3. Dependability 
4. Confirmability 
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 استخراجی) کدهاي با مصاحبه متن نمونه( مصاحبه اولیه : کدگذاري4جدول

 کدگذاري اولیه کلیدي) نکات( مصاحبه متن
 هارتم نیروهاي از همه بدتر بود؛ انسانیدرمنابع  کرد ایجاد چالش که بخشی مهمترین در کرونا
 دادن ازدست شدیم. اخراجشان به مجبور که دیده

 نیروهایی بود دادن دست از و هانیرو حفظ براي تالش اوضاع این در چالش ترینبزرگ نظرم به  متخصصي روهاین
 شده است. کشیده زحمت هاآن براي که

 نسانی.ا نیروي هزینه سهم و کاهش انسانی نیروي هزینه کاهش یعنی است چاره راه تنها تعدیل
 روین لیتعد

 وري است. بهره کاهش و کار نیروي هاي ما تعدیلیکی از دغدغه
  یانسازم ساختار رییتغ است. سخت بسیار هاآن گیري شکل و شده پاشیده هم از هاهتل برخی ساختار

 است. رفتن بین از حال در هم ما سازمانی چارت روین لیتعد اثر در
انسانی با  وينیر حفظ دوم و سیستم بقاي اول جهت مالی منابع مدیریت منابع انسانی براي تأمین

 چالش روبروست.
 پرسنل حقوق نیتام

 گذارد.می را خودش تاثیر هم منابع انسانی حوزه در قطعاً  دارد؛ دنبال به مالی بحران کرونا چون
  .کنند پرداخت خودشان کارکنان به اقتصادي يهابحث در گذشته مثل توانندنمی هاسازمان چون

 است. ضعیف بسیار پرسنل از گروهی مالی پشتوانه
 را هابهترین توانیمنمی هاپست بعضی براي استخدام زمان در هستند. ضعیف بسیار قشر از افرادي  لپرسنی مال مشکالت

 دهند.می کار درخواست هاهتل این در بعد به 2 درجه از معموالً ها،پست این براي کنیم. جذب
 مایتاوح از سخت شرایط در کندمی فکر که چرا داشت. نخواهد شغلی امنیت احساس کارگر

 در یناامن حس شود. نمی
 باشد ارزیانب خیلی خیلی تواندمی دهندمی دست از را کارشان کارکنان اینکه و ناامنی حس این کارکنان

 است. روبرو آن با سازمان کل که هایی استچالش از یکی و

 

 دکدثانویهچن. شدند تبدیل ثانویه کدهاي ها بهآن فراوان تعداد علت به اولیه بعدکدهاي درمرحله
 معناییهم یا و اشتراکات براساس مفاهیم محوري، کدگذاري در. شد کد مفهومی یک به تبدیل

 باز کدگذاري در اي کهاولیه هايدسته و کدها به عبارت دیگر، قرار گرفتند. هم کنار در

 یکدیگر با مفهومی نظر از کدهایی که ادغام ضمن و مقایسه شده یکدیگر با بودند، شده ایجاد

 واقع، قرارگرفتند. در مشترکی محور مربوط بوده، حول یکدیگر به هایی کهدسته مشابه بودند و

 شرایط محوري، مقوله دسته؛ شش و گرفتشکل  کدگذاري پارادایم ابعاد مرحله، این در

 پیامدها را شامل شد. خالصۀ راهبردها و حاکم)، اي (بسترشرایط زمینه گر،مداخله شرایط علی،

 کدگذاري که مرسوم به  درمرحله آخر .شد ارائه 6درجدول  اصلی مفاهیم ها ومقوله طبقات،

 پیامدهاي و وقوع چگونگی، مراحل ها،داده در نهفته اساسی فرایند یا اصلی متغیر انتخابی است،

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 234

 
 در محوري و کدگذاري باز از حاصل مفاهیم آمده، به دست روابط براساس شد. نمودار آن

 ،2شماره  مدل، شکل یک به صورت و شد داده پیوند یکدیگر به انتخابی، کدگذاري مرحله
  .گردید منعکس

 ،19ها درمواجهه با بحران پاندمی کووید هاي مدیریت منابع انسانی هتلچالش پژوهش دراین
ها وجود داده مختلف هايبخش در آن ردپاي زیرا شد. گرفته درنظر محوريمقوله  منزلهبه

 جمع خود، حول را هامقوله دیگر تواندمی کهايبه گونه داراست، را محوري نقشی و داشته

 آمده است: 5در جدول کند. نمونه اي از روش انجام کدگذاري محوري دراین پژوهش 
 

 
 مقوالت و باز مقوالت، کدهاي و مفهومی کدهاي دهیشکل و ثانویه کدگذاري : نمونه5جدول 

 محوري پدیده به مربوط

 هايطبقه محوريکدگذاري
 کدگذاري مفهوم )مقوالت(فرعی

 فراوانی ثانویه

 پدیده محوري
 تیریمدي هاچالش

 دوران در منابع انسانی
 کرونابحران از گذار

 با مرتبط يهاچالش
 و تیریمد اصول

 در سطح ندهایفرآ
 یسازمان

 تیریمد
 نگهداشت

 یانساني روین

 دادن ازدست
ي روهاین

 متخصص
20 

 18 روین لیتعد

 سازماندهی
 ساختار تغییر

 اثر در سازمانی
 نیرو تعدیل

5 

 با مرتبط يهاچالش
 و تیریمد اصول

 سازمان يندهایفرآ
 در سطح فردي

 تیریمد
 خدمت جبران

 حقوق نیمأت
 14 پرسنل

ی مال مشکالت
 8 پرسنل

 تیریمد
 یانسان روابط

 در یناامن حس
 6 کارکنان

 

 
حت ها، تهتل منابع انسانی تیریمدي هاچالشدر این پژوهش سه دسته از عوامل تأثیرگذار بر

ناشی از ماهیت آسیب زننده شدید بحران  که فراسازمانی علّی شناخته شد. عوامل عنوان شرایط
باشد. عوامل سازمانی که درصد باالیی از آن را مشکالت اقتصادي سطح می 19پاندمی کووید 

هاي سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع دهد. در کنار آن ضعف در مهارتسازمان تشکیل می
ی . در نهایت عوامل فردي که ناشانسانی در سازمان نیز در سطح سازمانی تأثیرگذار شناخته شد
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ده هاي انجام شهاي ادراکی در سطح مدیران منابع انسانی است. براساس مصاحبهاز ضعف مهارت

 نابع انسانیم تیریمداجتماعی و فرهنگی قاطعانه بر مشکالتی که  هاي اقتصادي، سیاسی،چالش
این  اي قرارگرفت. دروامل زمینهگذارد؛ که در دسته عدر این شرایط با آن مواجه است، تاثیر می

هاي مالی و اعتباري و عوامل ساختاري که شامل ضعف مهارت مدیران عملیاتی، پژوهش شاخص
 هاي رشد و یادگیري کارکنان و طراحیزیرساخت در کار و نیروي انسانی، ضعف فرهنگ

 که هدفمندي اقداماتاند. گر را ایجاد نمودهباشد شرایط مداخلهاجباري می هايدستورالعمل

سازند در هاي مدیریت منابع انسانی هتل درمواجهه با بحران فراهم میچالش براي هاییحلراه
سه سطح فراسازمانی، سازمانی و فردي شناسایی گردیدکه منجربه تحقق اهداف سازمان درکلیه 

 گردد.سطوح می
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 محوري کدگذاري از ناشی اصلی مفاهیم و هامقوله طبقات، فهرست :6 جدول

 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 به مسافران سالمت دیتهد •

 روسیو واسطه

 19کووید بحران دیشد زننده بیآس تیماه
 عوامل
 یفراسازمان

شرا
طی

عل 
 ی

 روسیو عیسر انتشار •

 تیماه به نسبت یآگاه عدم •

 روسیو

 يهاروش شناخت عدم •

 آن انتشار کنترل و درمان

 بوجود ياقتصاد مشکالت •

 هاهتل يبرا آمده
 سازمان سطح ياقتصاد مشکالت

 یسازمان عوامل

 دستورالعمل نیتدو عدم •

 وضعف بحران تیریمد

 بحران حل مهارت

منابع  تیریمد یسازمانده يهامهارت ضعف
 انسانی

 یبانیپشت و تیحما عدم •

 ارشد تیریمد
منابع  تیریمد یارتباط يهامهارت ضعف

 انسانی
 به شفاف ییپاسخگو عدم •

 يسو از یانسان يروین

 رارشدیمد

منابع  رانیمد یاطالع کم •

 سازمان درون از انسانی

منابع  تیریمد یادراک يهامهارت ضعف

 انسانی
 يفرد عوامل

منابع  رانیمد تسلط عدم •

 یاسیس طیشرا بر انسانی

 یاجتماع و ياقتصاد

 يهانهیهز ریزيبرنامه عدم •

 ینیب شیپ رقابلیغ

 تنوع تیریمد •
پد یانسان روابط تیریمد

ی
محور ده

 ي

 کارکنان در یناامن حس •
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 هب نسبت پرسنل ینیبدب •

 مرتبط يهاچالش مجموعه

 تیریمد اصول با

 يفرد سطح در

 يهاچالش

منابع  تیریمد

 دوران در انسانی

 از گذار

 کرونابحران

 پرسنل یمال مشکالت •

 خدمت جبران تیریمد
 پرسنل حقوق نیتام •

 درشرف کارمندان مشکل •

 یبازنشستگ

 مجدد جذب از نانیاطم عدم •

 پرسنل یبرخ

 نگهداشت تیریمد

 یانسان يروین

 مرتبط يهاچالش

 تیریمد اصول با

در  ندهایفرآ و

 یسازمان سطح

 يروهاین دادن ازدست •

 متخصص

 روین لیتعد •

 متخصص يروهاین ینیگزیجا •

 کرونا از پس شده لیتعد

 ثرا در یسازمان ساختار رییتغ •

 روین لیتعد
 یسازمانده

 ریزيبرنامه در رانیمد ضعف •

 بحران
 ریزيبرنامه

 مرتبط يهاچالش

 تیریمد اصول با

در  ندهایفرآ و

 یفراسازمان سطح

 يبند سطح و يبند درجه •

 تیباماه مرتبط عوامل هاهتل

 و گردشگريصنعت

 يهتلدار

 يهاچالش

 ياقتصاد

 يهاچالش

 ، ياقتصاد

 یاجتماع ،یاسیس

 یفرهنگ و

شرا
طی

زم 
نهی

ا 
 ي

 یانسان منبع نهیهز يباال سهم •

 هاهتل در

 يساز رهیذخ امکان عدم •

 هتل محصول
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 مشاغل یخدمات تیماه •

 گسترده ارتباط و يهتلدار

 يمشتر با

 بر رگذاریتاث يهاتنش ینیاکرا يمایهواپ سقوط •

 در يگردشگر تیامن

 رانیا

 يهاچالش

 یاسیس

 یمانیسل سردار ترور •

 هامیتحر از متاثر مشکالت •

 صنعت از دولت تیحما عدم •

 يساز تیظرف عدم هتلداري

 در هتلداري صنعت

 کالن سطح

 وزارت بودن تیاهم کم •

 به نسبت يگردشگر

 نیریسا

 بخش عمل استقالل عدم •

 دولت در يگردشگر
 يساز تیظرف عدم

 در هتلداري صنعت

 کالن سطح

 فیضع يهارساختیز •

 کشور در يگردشگر

 يگردشگر التیتشک ضعف •

 التیتشک در یستمیس فساد •

 يهتلدار

 يگردشگر نبودن تیدراولو •

 خانواده ازین عنوان به

 یفرهنگ و یاجتماع يهاچالش

 پساکرونا ییقضا مشکالت •

 شیآسا و رفاه با سفر ارتباط •

 مردم تیامن و

 سفر از مردم تیامن حس عدم •

 کرونا طیشرا در

 میتصم يهامهارت در ضعف •

 يریگ
 يساختار عوامل یاتیعمل رانیمد مهارت ضعف

عوامل
مداخله 
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 هتلداران جامعه يکار کم •

 یابیکارمند مهارت در ضعف •

 فرد تناسب عدم رعایت و

 شغل با

 یانسان يروین و کار فرهنگ کارکنان یررسمیغ ارتباطات •

 نسبت کارکنان آموزش عدم •

 ياستانداردها تیرعا به

 یبهداشت
 يریادگی و رشد يهارساختیز در ضعف

 کارکنان
 مطابق کارکنان آموزش عدم •

 شغل شرح با

 کارکنان یبرخ آموزش عدم •

 يا حرفه اخالق به نسبت

 شهرها شدن نهیقرنط •

 ياجبار يهادستورالعمل یطراح
 سفرها لغو ای و تیممنوع •

 کیپ زمان در هاهتل یلیتعط •

 کار

 وام اخذ يدشوار •

 یمال يهاشاخص
ی مال يهاشاخص

 و اعتباري

 دولت بودجه مشکل •

 يکاریب مهیب پرداخت عدم •

 دولت توسط

 مردم ياقتصاد مشکالت •

 يهاآموزش يبرگزار •

 ياحرفه و یفن يهامهارت
منابع  یبالندگ و آموزش

 انسانی

 هاياستراتژي
 يفرد سطح

 در سازمان
 تیریمد

 کرونابحران

 هاياستراتژي
منابع  خاص

 با مواجهه انسانی
 کرونابحران

راهبردها
 

 کارکنان يتوانمندساز •

 تیخالق گروه جادیا •

 کارکنان با يقو يساز میت •
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 يهاهیسرما و ییدانا توسعه •

 فکري

منابع  يتوانمندساز و آموزش •

 با مطابق انسانی

 کیاستراتژ يزریرنامهب

 نیآنال فروش يهاراه یبررس •

 شیافزا يراهکارها هتل خدمات
 منابع نیتام جهت درآمد

 حقوق پرداخت

 هاياستراتژي
 در یسازمان

 تیریمد
 کرونابحران

 يبرا غاتیتبل يبرا تالش •

 رخدماتیسا از استفاده

 هتل

 يکار اضافه حذف •

 هاياستراتژي ياجرا
 نهیهز کاهش

 ياجبار یمرخص •

 کارکنان يدورکار •

 ریپذ انعطاف يکار ساعات •

 يهاقسمت کردن لیتعط •

 هتل يرضروریغ

 کارکنان یفعل يایمزا حذف •

 هاياستراتژي ياجرا
 هاياستراتژي نهیهز کاهش

منابع  خاص
 با مواجهه انسانی

 کرونابحران

 يبند فتیش •

 کاهش و ینگینقد تیریمد •

 ي غیرضروريهانهیهز

 استعالمات و دهایخر کنترل •

 یانسان يروین يریگ بکار •

 تیریمد نظام یطراح معوقه امور انجام يبرا
 ساز به شتریب تیاهم • زیمتما منابع انسانی

 آموزش و جذب يوکارها
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 مطلع ازمشاوران استفاده •

 يماریب با مقابله نهیدرزم

 19کووید

 رانیمد تیحما و اعتماد •

 منابع انسانی از ارشد

 کارکنان با موثر ارتباط •

 طیدرمح پرنشاط يفضا خلق •

 کار

 بهتجر و يریادگی يفضا خلق •

 یسازمان ییایپو فضاي خلق •

  دیجد يهادهیا انتقال براي

 اتفاقات يبرا يگذار استیس •

 نشده ریزيبرنامه

 هدفمند و درست ریزيبرنامه •

 منابع انسانی تیریمد

 تیریمد حوزه ییهمراستا •

 کل با منابع انسانی

 مجموعه

 يگذار فاصله ياجرا •

 هوشمند

 از يمند بهره
 تیریمد هاياستراتژي
 منابع انسانی بحران

 يبرا کارکنان يساز آماده •

 یاحتمال يوهایسنار

 ياستانداردها تیرعا •

 یبهداشت

 در دیجد يمتدها ياجرا •

 به خدمات ارائه يراستا

 همانیم
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 میمفاه به هاياستراتژ ترجمه •

 کارمندان يبرا فهم قابل

ع مناب يهااستیس ییهمراستا •

 نیقوان با انسانی

 یفراسازمان
 کیاستراتژ ییهمراستا

 هاياستراتژي
 در یفراسازمان

 تیریمد
 کرونابحران

 انریمد ياستراتژ ییهمراستا •

 و یدولت يهاهتل

 یخصوص

 مک سود با التیتسه پرداخت •

 هب وابسته هاياستراتژي
 نقش لیتحل(  دولت

 تیحما در دولت
 منابع انسانی تیریازمد

 )يهتلدار وکارکسب

 مهیب حق نهیهز کاهش •

 اتیمال و کارکنان

 آب يهانهیهز موقت حذف •

 گاز و برق و

 هاهتل به بالعوض کمک •

 دولت يازسو

 يفضاساز و يساز تیظرف •

 دولت توسط يگردشگر

 دولت تیحما •

 به يکاریب مهیب پرداخت •

 توسط هاشده لیتعد

 دولت

 با سازمان روابط میتحک •

 رهیزنج ياعضا شرکاو

 تیوضع بهبود تا نیتام

 اعضاي نیب در تعهد و ريیپذ تیمسئول

 نیتأم رهیزنج
 فرا اهداف تحقق

یپ یسازمان
امدها

 

 شیافزا و ياقتصاد گردش •

 زا استفاده يبرا مردم توان

 هتل

گردشگري و سازي صنعت تیظرف توسعه
 هتلداري
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 و سفر رونق شیافزا •

 يگردشگر

 هیکل به قیدق توجه •

 سازمان درون يندهایفرآ

 یانسانمنابع  رانیمد توسط

هجنب بین توازن يبرقرار
 راهبردي و عملیاتی هاي
 انسانی منابع تیریمد

 گاهیجا بهبود
منابع  تیریمد

 سازمان در انسانی

 اهداف تحقق
 یسازمان

 و هافرصت ییشناسا •

منابع  بعد در دهایتهد

 انسانی

 فیوظا کامل انجام به تعهد •

 منابع انسانی تیریمد

منابع  رانیمد درست درك •

 بحران تیریمد از انسانی

 منابع انسانی تیریمد تالش •

 کارکنان حفظ جهت در

 و ساختار به توجه ارتقاء
 منابع انسانی گاهیجا

منابع  گاهیجا به تیاهم •

 انسانی

 هیسرما به ابزاري رنگاهییتغ •

 منابع انسانی

 
 تیخالق ییشکوفا و رشد •

 کارکنان
 یشغل عملکرد شیافزا

 سطح بهبود
 و زشیانگ

جسم و   سالمت
 کارکنانروان 

 اهداف تحقق
 يفرد

 به کارکنان وفاداري و تعهد •

 سازمان

 و یروح تیامن حس جادیا •

 یروان یمنیا يریگ شکل کارکنان در یروان
 و یروح تیوضع بهبود • کارکنان در یجسم و

 کارکنان یروان
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 بهداشت و سالمت حفظ •

 کارکنان
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عت کرونا در صنبحران از گذار دوران در منابع انسانی مدیریت هاي: مدل کیفی پژوهش، چالش2شکل
 هتلداري مبتنی بر نظریه داده بنیاد

 
      

         

      
 

     
    
      

        

 علی شرایط

سیب  عوامل سازمانی: ماهیت آ فرا
ندمی  پا ید بحران  نده شــــد زن

 19کووید
مل مانی: مشـــکالت  عوا ســــاز

ضعف  سازمان،  سطح  صادي  اقت
سازماندهی و ارتباطی مهارت هاي 

 مدیریت منابع انسانی
هاي ي: ضـــعف مهارتفرد عوامل

 ادراکی مدیریت منابع انسانی

 عوامل زمینه اي
ي(عوامل مرتبط با ماهیت صنعت گردشگري و اقتصاد يهاچالش

  هتلداري)
ی(تنشهاي تاثیرگذاربر امنیت گردشگري در ایران و عدم اسیس هايچالش

 ظرفیت سازي صنعت هتلداري در سطح کالن)
 یفرهنگ و یاجتماع هايچالش

 شرایط مداخله گر
عملیاتی، فرهنگ ساختاري( ضعف مهارت مدیران  عوامل -

هاي رشد و یادگیري کار و نیروي انسانی، ضعف در زیرساخت
 هاي اجباري)کارکنان،طراحی دستورالعمل

 اعتباري و مالی هايشاخص -

 راهبردها
 با مواجهه انسانی منابع خاص هاياستراتژي

 کرونا در هتل بحران
 سازمان يفرد سطح يهاياستراتژ-

 منابع انسانیشامل آموزش و بالندگی 
شامل  یسازمان يهاياستراتژ -

راهکارهاي افزایش درآمد جهت تامین منابع 
هاي کاهش پرداخت حقوق، اجراي استراتژي

 انسانی منابع مدیریت نظام هزینه، طراحی
 مدیریت هاياستراتژي از مندي متمایز، بهره

 انسانی منابع بحران
شامل  یفراسازمان يهاياستراتژ-

همراستایی استراتژیک باقوانین فرادستی و 
همراستایی مدیران بخش دولتی و خصوصی و 
حمایت دولت از مدیریت منابع انسانی کسب و 

 کار هتلداري 

 پیامدها
 فرا اهداف تحقق -

 مسئولیتی: سازمان
 بین در تعهد و پذیري
 تأمین و زنجیره اعضاي
ظرفیت سازي  توسعه
گردشگري و  صنعت
 ريهتلدا

 اهداف تحقق-
 جایگاه بهبود سازمانی:

 انسانی منابع مدیریت
 درهتل

فردي:  اهداف تحقق-
 و انگیزش سطح بهبود

جسم و روان   سالمت
 هاکارکنان هتل

 پدیده محوري
 اصول با مرتبط يهاچالش -

 ي  فرد سطح در تیریمد
صول با مرتبط هايچالش-  ا

سطح و مدیریت  فرآیندها در 
 سازمانی

صول با مرتبط يهاچالش-  ا
سطح ندهایفرآ و تیریمد  در 

 یفراسازمان
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 گیرينتیجه و بحث
ب و موج هاقتصاد نشان داد از جمله منفی خود را بر ابعاد مختلف اثراتشیوع ویروس کرونا 

کارهاي خدماتی و زایی به ویژه در عرصه کسباشتغال و کاهش درآمد ارزي، صادرات، تولید
هتلداري تابعی از مجموع  صنعت ه است.مولد، از جمله هتلداري و گردشگري شد چندوجهی و

جارت خارجی و روابط ت ، فرهنگیدیپلماسیاقتصادي، گردشگري کشور، شرایط فعالیت صنعت
هتلداري کشور دچار آسیب است که نامناسب بودن مجموع این شرایط موجب شده تا صنعت

ر د .شغل خود را ازدست بدهندهاي جدي شود و بسیاري از نیروهاي جذب شده در این صنعت 
ایه ها در سهاي ایجاد شده در حوزه مدیریت منابع انسانی هتلاین پژوهش بطور خاص به بحران

 منابع در پژوهش ادبیات پردازي داده بنیاد پرداخته شد. بررسیبا کمک نظریه 19پاندمی کووید 

اي در این موضوع صورت نگرفته، مطالعه تاکنون که است این نشان دهنده خارجی و داخلی
داد نتایج پژوهش نشان  .نمود مقایسه پیشین مطالعات با را پژوهش نتایج دقیقاً تواننمی لذا

بسته  ها به دلیل ممنوعیت سفر وکرونا، مشکالت اقتصادي که براي هتلماهیت ناشناخته ویروس
شدن مرزها بوجود آمد و در کنار آن ضعف مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت بحران 

هتلداري بویژه باشد. از طرفی ماهیت صنعت ها میها، علت اصلی بوجود آمدن چالشلدر هت
ا سایر ب ها، کاهش روابط سیاسی، دیپلماسی، اقتصاديحریمي منابع انسانی، تهاسهم باالي هزینه

، عدم حس امنیت و انفجار هواپیماي اوکراین 98 ترور سردار سلیمانی، وقایع آبان کشورها،
 بر دامنه رکود حاکم بر صنعتوکاهش توان خرید مردم و حذف نسبی سفر از سبد خانوار، 

ري ترین مقاصد گردشگایران به عنوان یکی از ارزان . از طرفیهتلداري کشور وسعت بخشید
ی، بهاي فراوان مذهباستانی و طبیعی و ظرفیت ،هاي تاریخیجاذبه با وجود بهره مندي ازجهان 

هنوز با نقطه مطلوب در رشد این صنعت فاصله زیادي  ،پزشکی و فرهنگی براي جذب گردشگر
لداري گردشگري و هتکه مدیریت غیرتخصصی و ضعف در توسعه و ظرفیت سازي صنعت دارد

باشد. درهمین راستاتوجه به نقش برجسته منابع مشکالت میاصلی ایندر سطح کالن، ازعوامل
گردشگري که ناشی از آموزش، بکارگیري و گزینش، ارزیابی عملکرد، صنعتانسانی درتوسعه 

باشد مورد توجه قرار نگرفته است. در جبران خدمت و پاداش، امنیت و سالمت نیروي انسانی می
ترین چالشهاي مدیریت منابع انسانی، ازدست دادن نیروهاي متخصص و شرایط فعلی اصلی
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هاي اقتصادي که ماهیت نیروي انسانی را جزء منابع و کاالي نگاهمتأسفانه در ب آموزش دیده است.

 شرو ،، به منظور کاهش هزینههستنداي آن غافل و از ماهیت سرمایه کنندمیقلمداد  مصرفی
بدیهی است که نیروهاي تعدیل شده در انتظار درپیش گرفته شده است. تعدیل منابع انسانی 

وي هاي شغلی دیگر رامرار معاش به فرصت برايو بازگشت به کار پیشین نخواهند نشست 
براي ایجاد تخصص درآن اي است که سرمایه ازدست دادن موجباین مسئله  .خواهند آورد

زش بر اردرحالی که گذار از این بحران ، رودمیاین دارایی گرانبها از دست  اکنونو هزینه شده
وضوع با دیدگاه مبتنی بر منبع کامال . این مافزود نیروي انسانی متخصص وکارآزموده خواهد

تاکید  واقدامات پیشگیرانه و حمایتی براي کارکنان  رسد باضروري به نظر می تطابق دارد. بنابراین
بر بالندگی منابع انسانی با آموزش مستمر و توانمندسازي مدیران و کارکنان شاغل در این صنعت 

هاي به د اقدام گردد که این نتیجه با یافتهدر جذب، حفظ و نگهداشت نیروهاي متخصص و متعه
) 2010) و سولیوان(1395)، عسکري و همکاران(1398دست آمده در پژوهش خلیلی و همکاران(

از  ) همخوانی دارد.1هاي مدیریت منابع انسانی از دیدگاه استوارت و براون (شکلو مدل نقش
باشد. باتوجه یت بحران در منابع انسانی میهاي مدیرنتایج دیگر این تحقیق، الزام اتخاذ استراتژي

ت با مشکل وکار به آن وابسته اسکه حیات کسبها هتل، جریان نقدینگی فعلی شرایط به اینکه در
ی و مدیریت کاهش هزینه یکتمرکز بر مدیریت منابع مالی و انضباط مالی ضروري  ،مواجه شده

 انتظار و روال از فراتر موجود شرایط اینکه به باشد. همچنین باتوجهاز راهکارهاي مهم وحیاتی می
 .مایدن کمک مجموعه مدیران به تواندمتمایز می منابع انسانی مدیریت نظام طراحی است، معمول

، 1گرا (برنزتحول رهبري رسدمی نظر )، به1394در تایید مطالعات صفایی شکیب و دیگران(
باشد. به نحوي که خالقیت و تعامل را پرورش  شرایط بحرانی در رهبري هاي مؤثراز روش )1996

 هاياست دولت با حمایتدهد. الزم دهد وسطح انگیزه کارکنان را به باالترین حد ممکن ارتقا می
در دوره  پیش رو هايگیري از فرصتکاهش تهدیدها و بهره، براي افزایش امکان بقا اجرائی

 گردشگري و هتلداري، ازبا ارائه خدمات مورد نیاز و تقویت، توسعه و حفظ صنعت پساکرونا
 قهاي فوق منتج به تحقسرمایه گذاران و شاغلین این حوزه حمایت کند. پیامد انجام استراتژي

 رفیتظ وتوسعه تأمین زنجیره اعضاي بین در تعهد و پذیري مسئولیت سازمانی، شامل فرا اهداف

1. Burnes 
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نابع م مدیریت جایگاه سازمانی، شامل بهبود اهداف هتلداري، تحقق و شگريگردصنعت سازي
کنان جسم و روان کار سالمت و انگیزش سطح بهبود فردي، شامل اهداف سازمان و تحقق در انسانی

گردد. به این ترتیب، توازن و تعادل در بین تقاضا و منابع شغلی با توجه به مدل تقاضا و منابع می
 گردد. می ایجاد ) 1،2007دمروتی شغلی (باکر و

سنتی و گرایش به آینده نگري دانش بنیان است و تا زمانی  حل مشکالت تغییر نگرش کلید اصلی
و از  ودشیک تخصص علمی قلمداد ن به عنوان در سطح سازمان توانمندسازي نیروي انسانیکه 

ب بهره باشیم، غلبه بر عواق بیخصوصا در زمینه مدیریت بحران  هتلداري دانش روزآمد در حوزه
 ،ود شرایطتا بهب شودمیپیشنهاد . با توجه به نتایج به دست آمده بحران موجود دشوار خواهد بود

تعدیل از  جلوگیريو  و هتلداري براي کاستن تبعات تداوم شرایط فعلی براي حوزه گردشگري
یروي انسانی ها و نکارکنان هتلبیمه تامین اجتماعی کارگران به دولت با پرداخت ، انسانینیروي 

مالیات و و حذف ي بانکی هاوامو دادن تسهیالت کم بهره  این صنایع وهاي مرتبط با سایر واحد
ها را از با اقساط این هزینه آنتنفس بدهد و بعد از هتلداران  به به مدت محدود، مصرف انرژي 

 هايگیري از ظرفیتها با بهرههمچنین هتل .شرایط فعلی را پشت سر بگذارندتا دریافت کنند  آنان
ریع با نوآوري س خدماتتوسعه آورند. هاي بازاریابی با مزیت رقابتی رويموجود به استراتژي

، استفاده از ارائه خدمات آنالین مرتبط با بخش غذا و نوشیدنی و مبتنی بر نیازهاي مشتریان
میل و هاي مختلف (تلفن، پیام کوتاه، اییق کانالمشتریان ازطر برقراري ارتباط مداوم با نظایرآن،

 تواند راهگشا باشد. ) میهاي اجتماعیشبکه
دادن  انجام پرداخت. همچنین پژوهش این هايفرضیه آزمون به توانمی آتی هايپژوهش در

مدیریت   زمینۀ در دانش مختلف، صنایع و متفاوت هايسازمان در مشابه موضوع با پژوهش
 . می دهد افزایش را ، در حوزه منابع انسانی19ر از بیماري کوویدبحران متاث

 موضوعی، و زمانی مکانی، باتوجه به شرایط قرنطینه و محدودیت است ذکر به الزم پایان در

ازمدیران  برخی کاريمحافظه هاينگاه بوده، مواجه جدي محدودیت با تحقیق اجراي این ازنظر
 را پژوهش اجراي هاي خاص،معرفی نامه درخواست وگاهاً مصاحبهها و اجتناب از انجام هتل

 ناظر، و متولی عنوانبه هتلداران جامعه استالزم  خصوص دراین که کرد مشکالتی مواجه با

1. Bakker & Demerouti 
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 تا دارند اعالم را جدي هايتوصیه پژوهش، و دانشگاه با ارتباط صنعت خصوص در هاهتل به

  گردد.پیگیري بیشتر جدیت با این صنعت در کشور در پژوهش کار

جت ها به ویژه آقاي حکلیه مدیران و مسئوالن هتلدانند از نگارندگان بر خود الزم میقدردانی: 

 .تشکر نمایند یاري نمودند، انجام این پژوهشعاقلی نژاد که ما را در 
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  منابع
 در منابع انسانی مدیریت فراروي هايچالش« )، 1394اردالن، محمدرضا و فخاري واحد،  مرتضی، (

 حسابداري. و اقتصاد مدیریت، علوم در نوین رویکردهاي ملی کنفرانس ، »21 قرن

اولین همایش ، »گردشگري صنعت در منابع انسانی مدیریت نقش«)، 1393اشرافی بجستانی، سمانه، (
 و چشم اندازها هابین المللی علمی راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسالمی ایران، چالش

 شرکتهاي در منابع انسانی مدیریت هايچالش«)، 1388بحرانی، روح اله و سوخکیان، محمدعلی، (
  مدیریت. المللی بین کنفرانس هفتمین  ،»ایران خصوصی

توسعه گردشگري با تاکید بر نقش آموزش  «)، 1391خدائی، زهرا وکالنتري خلیل آباد، حسین، (
 ، سال چهارم، شماره دوازدهم مدیریت شهري طالعات، م»نیروي انسانی

 بحران مدیریت مدل«)، 1398خلیلی، رضا؛ محمودزاده، امیر؛ غازي، ایران و رشیدي، محمد مهدي، (
 ، سالتنف صنعت در منابع انسانی مدیریت پژوهشی – علمی فصلنامهنفتی،  يهابنگاه منابع انسانی درنظام

 .  41 شماره یازدهم،

ه ، کنفرانس مدیریت دانشگا»ایران در منابع انسانی مدیریت هايچالش بررسی« ،)1393(زارع، بابک، 
 پیام نور سمنان.

 اثر«)، 1394صفایی شکیب، علی؛ عبدالملکی، بابک؛ حسین زاده، سیدعلی اکبر و موسیوند، مریم، (

 ،»کارکنان روانشناختی و ساختاري واسطه اي توانمندسازي نقش با سازمانی تعالی بر تحولگرا رهبري
 . 1-24، ص 5، سال چهارم، شماره سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه

مسیر شغلی و ضرورت آموزش نیروي انسانی در صنعت هتلداري و  «)، 1391ضرغام، حمید، (
 ،» جهانگردي، ( بازنگري نیازهاي آموزشی کارکنان شغلهاي مختلف صنعت هتلداري و جهانگردي)

 6شماره ات جهانگردي،فصلنامه مطالع

 مدیریت«)، 1394( حسن، اصل، قالیباف و محمدصادق ضیایی، آرین؛ پور، رضا؛ قلی طهماسبی،-
 .133-151 ص ،دولتی مدیریت فصلنامه ،» بنیان داده نظریه یک: استعدادها

 يهاچالش و اثربخشی ارزیابی«)، 1396عباسی، طیبه؛ ابریشمی راد، سعید و بهادري، نرگس، (
 . 147-168 ، ص23 شماره ششم، ،  سال »تهران 4 منطقه شهرداري در منابع انسانی مدیریت
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 بر منابع انسانی مدیریت نظام تأثیر«)، 1395و محمدي، مینا، ( ماسوله، سعید؛ افشار، مهدي عسگري

دوفصلنامه ، »تهران شهرداري بحران مدیریت موردي: ستادهاي بحران مطالعه ي عملیات مدیریت کیفیت
 .39-47، ص 1، شماره 5دوره  پژوهشی مدیریت بحران، -علمی

 هايچالش«)، 1397کشوري، محمد؛ شیردل، آرش؛ طاهري میرقائدي، مسعود و یوسفی، علیرضا، (

،  4 ، شماره 7دوره ،مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت ،»بیمارستان در منابع انسانی بهینه مدیریت
 .360-349ص

 مدیریت کیفیت و منابع انسانی مدیریت رابطه رسیبر«)، 1396( چناري، محمد،  نیژه و ، م محمدي

سومین کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کارتهران، ، »مشهد فاضالب و آب شرکت در بحران
 . پژوهشکده مدیریت و توسعه فرهنگ و هنر

 و منابع انسانی توسعه هاي فرارويچالش«)،  1390زاد، سعیده، ( حامد و پورامین هاشمی، سید
 .136شماره  ماهنامه کار و جامعه،، »آن رفع براي راهکاري

 ،»گردشگري صنعت در بحران مدیریت« )،1395مؤید، فرشته، (و منصوري گهر، فاطمهیاوري 
 .21-40 صفحات ، 40 شماره دوازدهم، سال گردشگري، مدیریت مطالعات فصلنامه

 پردازي نظریه روش و تئوري: راه تحقیق گراند وشر« )،1385محسن، ( باقري، حاج : ادیبهاکتاب
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 چکیده

) صنعت گردشگري را بیش از هر صنعت دیگري متأثر کرده است؛  بسته 19گسترش بیماري کرونا ( یا کووید 
هاي سفر داخلی، لغو پروازها، و تعطیلی اماکن اقامتی و توریستی جملگی به شدن مرزهاي خارجی، محدودیت

ر پذیري اکثاند. تداوم این روند، تاکنون، میزان رقابتهاي فراوانی در صنعت گردشگري منجر شدهآسیب
کشورهاي جهان براي کسب منابع و مزایاي بیشتر از سفر و گردشگري را به کمترین سطح خود رسانده است. در 

ت آیندة هاي مؤثر بر وضعیمحرك این راستا، سعی مقالۀ حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل ساختاري،
ظري به هاي نبندي کند. دادهپذیري گردشگري کشور ایران را براي دوران پساکرونا بازشناسی و خوشهرقابت

است. هاي تجربی به روش میدانی(مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه اثرات متقاطع) تهیه شدهروش اسنادي و داده
یري گاز خبرگان و متخصصین دانشگاهی، با تکنیک دلفی و با روش نمونهنفر  20جامعۀ آماري این پژوهش 
بعد توانمندسازي محیطی، آمادگی شرایط و چارچوب قانونی  4محرك در   41قضاوتی یا هدفمند، بود. 

گردشگري، آمادگی زیرساختی، و توانمندسازي منابع طبیعی و فرهنگی با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاري در 
اکی ها حبندي محركهاي این پژوهش نشانگر این بود که نظام خوشهپردازش شدند. یافته MICMACفزار انرم

پذیري گردشگري براي محرك رقابت 41هاي دوگانه است. همچنین از بین  برندهها در خوشۀ پیشاز تمرکز آن
یران زیرساختی)، انتخاب ا هاي تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر(آمادگیدوران پساکرونا، محرك

گردشگري) و آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از  به دلیل تجربۀ قبلی (آمادگی شرایط و چارچوب قانونی
در جایگاه اول تا سوم  361و  364، 385گردشگران (آمادگی زیرساختی) به ترتیب با میزان تأثیرگذاري مستقیم 

شدة اولیه با محرك شناسایی 10گیري کرد که جنس توان نتیجهآمده میدستقرار گرفتند. با توجه به نتایج به

 .تأثیرگذاري مستقیم باال از نوع آمادگی زیرساختی است
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 مقدمه 

 تعیین بازارهاي جهانی در را صنعت فعالیت چگونگی که است اساسی ايمؤلفه 1پذیريرقابت 

) و به توانایی یک ماهیت اقتصاديْ در داشتن عملکرد بهتر نسبت 2002و همکاران،  2کرده (دویر
هاي اخیر ). در سال282: 2011، 3کند (پیتلیسبه همتایان در رابطه با یک هدف مشترك اشاره می

و گردشگري  ار صنعت سفرپذیري به عنوان یک مفهوم اقتصادي تاثیرگذار بر توسعۀ پایدرقابت
 گردشگري پذیري). ارزیابی و درك مفهوم رقابت979: 2009و همکاران،  4مطرح است( بالن

توجه براي محققان در فرآیند  گذاران و چالشی قابلنیازي کلیدي براي سیاستیک کشور پیش
 ). در طول چند دهه گذشته، توسعۀ3: 2017و همکاران،  5گیري است (کرستیکتصمیم

و  6(لی گرفته استالمللی صورتویژه گردشگري بینتوجهی در صنعت گردشگري بهقابل
ترین صنایع دنیا بوده و نقشی اساسی طوري که گردشگري یکی از مهم)؛ به1: 2017همکاران، 

). با این حال، 1: 2018، 7کند (تکزیرا و فریرادر توسعه و رقابت بسیاري از مناطق ایفاء می
فرهنگی را نیز به  -کند بلکه دستاوردهاي اجتماعیتنها منافع اقتصادي را ایجاد می گردشگري نه

) و عامل مهم رشد اقتصادي در سراسر جهان است 2017، 8آورد (هیو و راسوسکاارمغان می
). با توجه به رشد مداوم و باورنکردنی گردشگري، به همراه 167: 2018و همکاران،  9(هندرسون

 پژوهانکه آینده است عجیب راي دستیابی به اهداف آرمان خواهانه، حقیقتاً هاي آن بظرفیت

طوري که این فضاي به )؛336: 2009، 10اند (کول و رازاكداشته موضوع این به کمی توجه
المللی ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را وجود آمده در صنعت گردشگري بینرقابتی به

پذیري گردشگري که با حفظ و افزایش سهم افزایش توان رقابتخیلی زود نمایان کرده است. 
، زادهشود، به هدف اصلی بسیاري مقاصد مبدل شده است (جعفرتاش، پویانبازار همراه می
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2. Dwyer  
3. Pitelis 
4. Balan  
5. Krstić 
6. Lee   
7. Teixeira &Ferreira 
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که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگري و هتلداري  2020). اما در سال 1393

در دنیا موتور صنعت گردشگري در سرتاسر   COVID-19جهان رخ دهد، که با ظهور و شیوع 
اي هگیر گذشته با شوكهاي همهدهد که برخالف بحرانمیها نشان جهان خاموش شد. بررسی

بزرگ  هايبه دلیل تحدید سفر و سوق مرزها به بسته شدن، شوك کروناخاص، این بار ویروس 
). 2020، 1د آورده است (کراینر و راممشترکی (اثر جهانی شدن) را بر گردشگري داخلی وار

) و شوراي جهانی UNWTOهاي سازمان جهانی گردشگري(طوري که طبق آخرین گزارشبه
، به عنوان هفتمین فاجعه بزرگ دنیا (سازمان بهداشت COVID-19با ظهور  ،)WTTCسفر (
دي میلیون شغل در صنعت گردشگري و مهمان نوازي در معرض نابو 50)، 2020، 2جهانی

است و حجم درآمدهاي حاصل از این صنعت به یک سوم نزول پیدا کرده که عددي  قرارگرفته
 با این شرایط ناشناخته و تأثیرات میلیارد دالر حجم تخمینی این رکود است. 450تا  300حدود 

COVID-19تنها متفاوت هستند که قابلیت ایجاد هایی از این بحران وجود دارد که نه، عالمت
). 338: 2020، 3ژنگ و همکاراناند (همراه داشتهرات ساختاري و اساسی در گردشگري را بهتغیی

گیري کنونی همه ).2020، 4پذیري کشورها دارد (اوشاین ویروس ریشه در الگوي رشد و رقابت
COVID-19  یک تغییر در الگوي تحقیقات سفر و گردشگري را در پی داشته است. در این

ها شتر تالشها جامع نبوده و بیشینۀ ادبیات تجربی نشان از آن دارد که این پژوهشراستا، بررسی پی
بر بدنۀ صنعت گردشگري در سطح بافت ملی و  COVID-19براي سنجش تأثیرات اقتصادي 

) که این مستلزم توسعه و پیشبرد دامنۀ پژوهش 2: 2020و همکاران،  5جهانی بوده است (کاك
پذیري مقصدهاي گردشگري براي دوران پسا رقابت ي از جملههاي مختلف گردشگردر بخش

ذیري پهاي موثر بر رقابتبحران است. با این ضرورت، تحقیق حاضر درصدد بازشناسی محرك
د. شوسفر وگردشگري براي دوران پساکرونا است، که نوآوري این پژوهش هم محسوب می

ر گردشگري به صورت گسترده تحت تاثیکشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بازار 
هزار نفر شاغل این  700شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. همراه با این جریان، یک میلیون و 
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هزار نفر شاغل غیر مستقیم در صنعت گردشگري  200میلیون و  5حوزه به طور مستقیم و حدود 

است که صنعت گردشگري  و هتلداري ایران در شرف بیکار شدن هستند. این هم در حالی
نخستین و بیشترین ضربه را از بیماري کرونا متحمل شده و تقریباً تا حد ورشکستگی اقتصاد این 

در آینده، پیامدهاي اقتصادي ناشی از  شیوع  بیماري کرونا جدي خواهد  .صنعت پیش رفته است
ا اثرات ت گردشگري ببود. اگر اقدامات پیشگیرانه در این حیطه به درستی انجام نشوند، صنع

یران انجامد. دولت، در اقتصاد اکاهش بیشتري روبرو شده و در نهایت به فروپاشی اقتصادي می
ذاري و گدر مفهوم عام و در بخش گردشگري در مفهوم خاص، نقش بسیار پررنگی در سیاست

ن، اگیري و توقف تقاضا در آیندة صنعت گردشگري) دارد (فرزین و همکارحتی اجرا (پیش
جدد توانند به ارتقاء مهایی که میهاي موجود و محركبنابراین، با توجه به پتانسیل). 3: 1399

-مزیت رقابتی سفر و گردشگري پس از دوران کرونا در کشورمان بیانجامند، الزم است بررسی

ها گذاري روي این محركهاي الزم صورت گرفته تا با بازشناسی نیروهاي موثر بر آن و سرمایه
در همسویی با چنین ضرورتی، هدف مقالۀ حاضر  .بتوان دوباره جایگاه ایران را بهبود بخشید

پذیري گردشگري کشور ایران براي بازشناسی عوامل محرك موثر بر وضعیت آیندة رقابت
دوران پساکرونا بود، که روش تحلیل ساختاري در این مسیر بکار گرفته شد. این هدف با طرح 

مهمترین نیروهاي محرك موثر بر  -1پرسش اصلی ردیابی و مطالعه علمی شد: و تبیین دو 
بندي هاند؟ نظام خوشپذیري گردشگري ایران براي دوران پساکرونا کداموضعیت آیندة رقابت

 ند؟اپذیري گردشگري ایران دوران پساکرونا کدامهاي موثر بر وضعیت آیندة رقابتمحرك
 

 مرور پیشینه نظري

پذیري مقصدو رقابتگردشگري   
فرهنگی  -توسعۀ گردشگري در یک مقصد بر فضاي طبیعی، و سبک زندگی اقتصادي، اجتماعی 

دهد تحت تأثیر قرار می ساکنین محلی به صورت مستقیم اثرگذارده و کیفیت زندگی ساکنان را
 بع وتردید بسیاري از کشورهاي جهان براي کسب منا). بی158: 1399(پرچکانی و همکاران، 

مزایاي بیشتر اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در کشورهاي متبوع خود رقابتی تنگاتنگ دارند؛ 
امۀ روند مثابه ابزاري موثر براي ادهاي کشورشان به گردشگري بهها و برنامهبنابراین، در سیاست
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ري و اکبکنند (علیتوسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي توجهی خاص مبذول می

هاي اخیر، رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادي که بر توسعۀ پایدار در سال ).1397اران، همک
). براي 982: 2009و همکاران،  1گذارد، مطرح است (باالنصنعت سفر و گردشگري تأثیر می

-) رقابت200( 2پذیري مقاصد گردشگري تعاریف متعددي ارائه شده است. دهار تسررقابت

گردشگري را در توانایی آن مقصد در حفظ و ارتقاء موقعیت و سهم بازار خود پذیري مقاصد 
) هم این تعریف را 1999( 4) و کروچ و ریچی2000( 3کند.  بوهالیسدر طول زمان تعریف می

قاصد اند و این تعریف، بیشتر در مبراساس موفقیت اقتصادي ساکنان مقصدِ موردنظر ارائه کرده
) 2009( 5). از نظر فریر و استیوا107: 1396ی است (برومند و همکاران، المللی قابل بررسبین

گردشگري چارچوبی استراتژیک است از تمام شرکایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خلق 
). با توجه اهمیت 2009محصوالت گردشگري در سطح جهانی مشارکت دارند (فریر و استیوا، 

هاي اخیر، شوراي جهانی سفر و قاصد گردشگري در سالپذیري مروز افزون موضوع رقابت
گیري رقابت گردشگري کشورها و سازمان جهانی اقتصاد براي درك و اندازه 6گردشگري

اند. تعریفی که سازمان جهانی اقتصاد از رقابت گردشگري ارائه داده، عبارت اقداماتی انجام داده
گردشگرْي  و سفر بخش توسعۀ جهت در را کشور یک که هاییمشیخط و عوامل«است از: 

 که معناست بدان ملی، سطح در پذیري). رقابت2007(مجمع جهانی اقتصاد، » کند می جذاب

 را خدماتی و کاالها تولید توانایی عادالنه نخست، بازارِ  و آزاد تجارت شرایط در کشور یک

 ضمن همزمان طوربه دوم، و آیند سربلند بیرون المللیبین بازارهاي آزمون در که باشد داشته

 برتري به دهد. رسیدن افزایش بلندمدت در را درآمد این میزان خود، مردمِ واقعی درآمد حفظ

 گردشگري، مقصد یک ترعام به طور یا  منطقه کشور، یک است؛ پذیريرقابت رقابتیْ هدف

 بهتر یا برابر که کند ارائه کیفی تجربیاتی و کلی هايجذابیت بتواند که است پذیرزمانی رقابت

 هدف که کنندمی ) تاکید2010کیم ( و 7باشد. داویر خاص متقاضیان براي مقاصد جایگزین از

1. Balan 
2. D’Harteserre 
3. Buhalis 
4. Crouch and Ritchie 
5. Ferreira & Estevao 
6. World Tourism &Travel Council 
7. Dwyer and Kim 
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 معموالً  که است مورد نظر مقصد شهروندان واقعی درآمد افزایش و حفظ  پذیريرقابت نهایی

 ). 81: 1396است (زروکی و اولیایی نسب،  شده منعکس استاندارد کشور زندگی سطح در
پذیري مقصدهاي گردشگري ارائه شده هاي متعددي براي سنجش رقابتسال اخیر، مدل 35در 

مدل معتبر  12اند. در این زمینه هاي خاصی از گردشگري تاکید داشتهاست که هر یک بر جنبه
)، 1994( 4)، بورداس1993( 3)، پون1990( 2)، پورتر1984( 1هاي گیلبرتخارجی شامل مدل

)، انرایت و 2003( 6)، گونزالس و فالکون2000( 5)، داویر و همکاران1999کروچ و ریچی (
) و 2005( 10)، گوروچورن و سوگیارتو2005( 9)، چانز و ماتسون2004( 8)، پایک2004( 7نیوتن

در جدول ). 107: 1396) وجود دارد (برومند و همکارن، 2009( 11مدل مجمع جهانی اقتصاد
 ها پرداخته شده است.)، به تشریحِ چند مورد از این مدل1شماره (

  

1. Gilbert 
2. Porter 
3. Poon 
4. Bordas 
5. Dwyer 
6. Gonzales and Falcon 
7. Enright and Newton 
8. Pike 
9. Johns and Mattsson 
10. Gooroochurn and sugiarto 
11. World Economic Forum 
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 پذیري مقاصد گردشگريهاي سنجش رقابتمدل -1جدول 

 ابعاد یا اصول دیدگاه مدل

گیلبرت 
)1984( 

معتقد است که مقصدهاي گردشگري باید 
تالش کنند خود را به جایگاه مقصد با شان باال 

ذهنی، وفاداري  برسانند تا سطح تصویر
مشتریان و منافع اقتصادي خود را افزایش 

 دهند.

  1 مقصدهاي گردشگري با شان باال -
 ).2000(بوهالیس، 2مقاصد با شان پایین -

 )1990پورتر(

معتقد است که ترکیب عوامل دورنی، شرایط 
تقاضا، و صنایع پشتیبانی کننده و استراتژي، 

را  کلیپذیري ساختار و رقابت درجه رقابت
 کند.تعیین می

 عوامل دورنی -
 شرایط تقاضا - 
 صنایع پشتیبانی کننده  - 
استراتژي، ساختار و رقابت (پورتر،  - 

1990.( 

 )1993پون (

-معتقد است که گردشگري جدید انعطاف

بندي شده و مطابق با نیازهاي پذیر، بخش
گردشگران است. این مدل جدید آثار فناوري 

گیري و رفتار مصرف تصمیماطالعات را بر 
 کند.بینی میکنندگان پیش

 محیط طبیعی و حفظ آن -
 زيریگردشکري بخش پیشرو در برنامه -
هاي توزیع مرتبط با تقویت کانال -

 گردشگري
، 3وجود بخش خصوصی پویا (فنگ منگ -

2006.( 

کروچ و 
ریچی 

)1999( 

ها معتقدند که قدرت رقابت یک مقصد آن
وة به وسیله قابلیت آن در ارتقاي شیباید نه تنها 

زندگی و شکوفایی اجتماعی آن بلکه بر میناي 
ري گیسنجش کارایی تخصیص منابع اندازه

 شود.

 عوامل و منابع پشتیبان -
 هاي محوريمنایع و جاذبه -
 مدیریت مقصد -
 ریزي و توسعه مقصدمشی، برنامهخط -
هاي کیفی(تعدیب کننده و مشخصه -

 )2007ه) (کروچ، تقویت کنند
داویر و 

همکاران 
)2000( 

پذیري از منظر داویر و همکارانش رقابت
مقصد مرتبط با توانایی یک مقصد براي عرضۀ 
کاالها و خدماتی است که اهمیتش براي 

توانایی و قابلیت یک مقصد براي حفظ  -
 موقیعت

1. Status area 
2. Commodity area 
3. Fang meng  

 
 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 262

 
گردشگران، بهتربودن نسبت به دیگر 

 مقصدهاست.

ر خود یا اصالح بخشی جایگاه و سهم بازا -
 )2003(داویر و کیم، 

مدل مجمع 
جهانی 
اقتصاد 

)2009( 

پذیري سفر و براي سنجش سطح رقابت
-ي آنبندگردشگري کشورها و مقایسه و رتبه

 ها ارائه شده است.

هاي چارچوب کنترلی و نظارتی شاخص -
 سفر و گردشگري   

هاي مربوط به محیط تجاري و شاخص -
 فر و گردشگري هاي سزیرساخت

هاي مربوط به منابع طبیعی، شاخص -
فرهنگی و انسانی سفر و گردشگري  

 )2017، 1(شواب

 
-هاي ارائه شده دانست که توسعهتوان موضوع اصلی را تفاوت اصلی در مدلاز دیدگاه کلی می 

اي هدهندگان هر مدل  برحسب موقعیت و محیط کلی اطراف خود به اصول، متغیرها و شاخص
ها از نظر کاربردپذیري دشوار ، اکثر این مدلاستها به دست آمده مختلف متناسب با این ویژگی

، 2004تا  2001هاي طوري که بین سالها قلمرو و دامنۀ محدودي دارند. بهو از نظر شاخص
 "WTTCپذیري پایش رقابت") شاخصی با عنوان WTTCشوراي جهانی گردشگري و سفر (

ذیر، پي صنعت گردشگري از قبیل قیمت رقابتچندین مفهوم اساسی براي توسعهتهیه کرد که 
 يزیست و فناوري را مدنظر داشت. با وجود استقبال جامعهها، منابع انسانی، محیطزیرساخت

) و چند WEFجهانی، قلمرو و دامنۀ این شاخص محدود بود. پس از این مجمع جهانی اقتصاد (
ها بیشتر شود (زروکی و اولیایی راخوانده شد تا عمق و گستره دادهارگان دیگر به همکاري ف

). امروزه مجمع جهانی اقتصاد به عنوان معتبرترین مرجع در عرصۀ معرفی و 82: 1396نسب، 
سفر و  پذیريپذیري گردشگري مطرح است. شاخص رقابتگسترش چارچوب مفهومی رقابت

ریزي استراتژیک، معاونت حمل و نقل مهبا مشارکت چندین شرکت برنا TTCI(2گردشگري(
) و شوراي جهانی سفر و UNWTO)، سازمان جهانی گردشگري(IATAهوایی بین المللی(

 ) و دیگر بنگاهاي مربوط به امور گردشگري تبیین شد و توسعه یافتWTTCگردشگري(

به منظور  هاي آن)؛ در این پژوهش نیز به دلیل جامع بودن شاخص131: 2016(فرناندز و دیاز، 

1. Schwab 
2.Travel & Tourism Competitiveness Index 
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هاي اولیه براي دوران پساکرونا از چارچوب مفهومی مدل مجمع استخراج و تکمیل محرك

 جهانی اقتصاد استفاده شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پذیري سفر و گردشگري مجمع جهانی اقتصاد، منبع: مجمع جهانی چهارچوب مفهومی رقابت -1نمودار 

 2009 اقتصاد،
 

 گردشگري و ویروس کرونا
ترین تحرك اجتماعی در پهنه جغرافیایی جهان به گردشگري به عنوان یک پدیده انبوهْ بزرگ 

 2020). در این راستا، کرونا ویروس در اوایل 37: 1399رود (علی اکبري و همکاران، شمار می
، ف این تحرك اجتماعی بزرگاز هر نظر دنیا را براي همیشه تغییر داده و نقش بسزایی در توق

). 2: 2020، 1المللی، تقاضاي گردشگري و صنعت مهمان نوازي داشته است (چانگسفرهاي بین
). بسیاري از مقاصد 2020و همکاران،  2ها وقایع منظمِ سفر و گردشگري هستند (گاسلینگبحران

اي هراهکارها و استراتژيها، هاي طبیعی و انسان ساخت قرار دارند و طی سالتحت تأثیر بحران

1. Chia-Lin Chang 
2. Gössling 

توانمند سازي 

محیطی

آمادگی شرایط و چارچوب 
 قانونی و گردشگري

توانمندسازي منابع  آمادگی زیرساختی
 طبیعی و فرهنگی

اولویت بخشی سفر و 
 گردشگري

هاي خدمت زیرساخت المللیباز بودن بین
 گردشگري

 منابع طبیعی

 پذیري سفر وگردشگريهاي رقابتشاخص

 محیط کسب و کار

 ایمنی و امنیت
سفر تجاري و منابع 

بهداشت و سالمت فرهنگی

هاي زمینی و زیرساخت
 پایداري محیطی ICTهاي زیرساخت هوایی

هاپذیري قیمترقابت منابع انسانی و بازار 

زیرساخت هاي حمل و 
 نقل هوایی
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شده است (ریچی و جیانگ ،  ها توسعه دادهآوري براي کاهش  اثرات این بحرانمختلف تاب

از بسیاري جهات متفاوت و منحصر به فرد بوده  Covid-19). بحران ناشی از همه گیري 2019
فتاده است؛ نوازي و جهانگردي در سراسر جهان اتفاق ااست: اول، کاهش در مسافرت، مهمان

دوم، ضررهاي اقتصادي بسیار چشمگیرتر بوده است؛ سوم، بحران جاري امکان ایجاد تغییراتی 
) و چهارم، پایان بحران 2020، 1هاي گردشگري دارد (دولنیکار و زارعاساسی را در بسیاري بخش

 ).2020خورد (سازمان بهداشت جهانی، هیچ کجا به چشم نمی

 ها بر صنعت گردشگري در ادبیاتگیر و تأثیر آندر مورد شیوع همه مطالعات تجربی جامع      
Covid-). مروري بر ادبیات فعلی در مورد تأثیر 2: 2020و همکاران،  2شود (شکارهیافت نمی

ر دستۀ توان ددهد که تاکنون عمده مطالعات منتشر شده را میبر صنعت گردشگري نشان می 19
؛  2020و همکاران،  3ی و جهانی در نظر گرفت (یانگهاي ملمقاالت مروري یا گزارش

) و در هیچ کدام از مطالعات گردشگري با توجه به بحران 2020و همکاران ،  4گاسلینگ
Covid-19  استبحث نشده . 

) و 3: 5،2020گیري این ویروس تأثیر عمیقی بر بخش گردشگري گذاشت (استرلکوسکیهمه
هاي اصلی صنعت گردشگري را تا مرز فروپاشی برساند، زیرا گیري توانسته است محركاین همه

هاي انسانی اعم از اجتماعی، مذهبی، ورزشی، هنري و فرهنگی را به شدت در سرتاسر همۀ فعالیت
). آژانس تخصصی سازمان ملل 9: 2020جهان تحت تأثیر قرار داده است (فولیانس و همکاران، 

، ورود 2019در مقایسه با ارقام سال  2020در سال براي گردشگري انتظار دارد که  6متحد
). شوراي جهانی UNWTO, 2020درصد کاهش یابد ( 30تا  20المللی به میزان گردشگران بین

میلیون شغل  صنعت  50تواند می گیري ویروسمسافرت و گردشگري هشدار داده است که همه
متحمل  رود آسیا بیشترین آسیب رامی مسافرت و گردشگري در سراسر دنیا را قطع کرده و انتظار

به صفر برسد و بدین ترتیب  2020شود که رشد اقتصادي آسیا در سال شود؛ در نتیجه، پیشبینی می
المللی پول مشخص شود سال، براساس صندوق بین 60بدترین عملکرد رشد، تقریباً طی 

1. Dolnicar & Zare 
2. Škare 
3. Yang 
4. Gössling 
5. Strielkowski 
6. The United Nations specialized agency 
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اخلیِ ده اقتصاد که بیشترین شود تولید ناخالص د). برآورد می2: 2020و همکاران،  1(فولیناس

درصد کاهش یابد  8/6سهم از جهانگردي را در کل صادرات دارند به طور متوسط تقریباً 
ـ تقاضا، بخش گردشگري 3: 2020، 2(سازمان جهانی کار ). با توجه به تعادل بازار در نظریه عرضه 

ر تقاضا و توقف آن دگیري از در حال کاهش موازي با کاهش تقاضا است. نقش دولت در پیش
صنعت گردشگري بسیار مهم است. دولت باید مکانیزمی براي اقتصاد و در همان زمان براي مقابله 
با ویروس معرفی کند. اگر اقدامات پیشگیري به درستی صورت نگیرند، صنعت گردشگري با 

ادي صاثرات صنعت گردشگري با اثرات کاهش بیشتري روبرو خواهد شدکه باعث فروپاشی اقت
 ).189: 2020، 3شود (راسبیمی

هاي متعددي پذیري سفر و گردشگري در داخل و خارج از کشور پژوهشدر زمینۀ رقابت      
 شود:ها اشاره میترین آنصورت گرفته است که در اینجا به چند مورد از مهم

هاي اري شاخصارائۀ مدل تفسیري ساخت«) در مقالۀ خود با عنوان 1395باقري و کیانی (      
 دانشی کاربردي و توانستند درك» پذیري سفر و گردشگري؛ مطالعه موردي: استان فارسرقابت

 بنديسطح و شناسایی درزمینۀ فارس استان گردشگري صنعت گذارانسیاست و مسئوالن براي

دهد که می نشان پژوهش کنند. نتایجگردشگري ایجاد  پذیريرقابت بر مؤثر هايشاخص
 پذیريرقابت افزایش جهت در شاخص ترینکلیدي دولت براي گردشگري صنعت تاولوی

 آخرین در شاخص این منظر از ایران نازل جایگاه و بوده استان فارس گردشگري صنعت

 صنعت توسعه به دولت توجه روزافزون لزوم نیز بیانگر  اقتصاد جهانی مجمع بنديرتبه

  .است گردشگري
 پذیريتحلیل عوامل مؤثر بر رقابت«)، در پژوهشی تحت عنوان 1398افراخته و همکاران (      

-تبندي عوامل مؤثر بر رقاببه بررسی و اولویت» گردشگري؛ مطالعه موردي: شهرستان سرعین
ند؛ اگیري و تلفیق دو مدل کراچ  و ریچی، و کانو پرداختهپذیري گردشگري منطقۀ سرعین با بهره

ها حاکی وتحلیل شدند. یافتهتجزیه LISREL افزارشده با روش تحلیل عاملی و نرمایج کسبنت
، هاي محوريشاخص در مدل تلفیقی مذکور، به ترتیب منابع و جاذبه 6از آن است که از میان 

1. Folinas  
2. international labour organization 
3. Abu Bakarand Rosbi 
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، مشی و توسعه مقصد، رضایت گردشگرانریزي خطکننده، برنامهمدیریت مقصد، عوامل تقویت

 عوامل و منابع پشتیبان از اولویت برخوردارند. 
) در پژوهشی به تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و 1399کرمی و همکاران (      

ژوهش اند؛ نتایج این پهاي گردشگري با مطالعه موردي بحران کرونا پرداختهریزي بحرانبرنامه
نا در هاي ناشی از بحران کروز آن بود که دولت اوالً بایستی برآورد درستی از میزان زیانحاکی ا

یب وبیش دچار زیان و آسهایی که کمحوزه گردشگري داشته باشد و در ادامه با شناسایی حوزه
ها در نظر بگیرد. همچنین مهیاکردن فضاي مجازي و هاي مالیاتی را براي آناند، بخشششده

بخش گردشگري از دیگر اقدامات مفید دولت هاي این حوزه براي رونقکردن زیرساخت فراهم
 براي حمایت از صنعت گردشگري در برابر بحران کروناست.

 ایجاد توانایی نوآوري، را گردشگري پذیريرقابت اصلی هايمحرك )،2012( 1میکا      

 تکنولوژي، آخرین از استفاده دیریت،م کیفیت شایسته، انسانی نیروي بودن ها، برخوردارخوشه

 داند.می دست این از قیمتی و مواردي سطوح
 داده محور که تولید عوامل مبناي بر پذیريکند که ارزیابی رقابت)، بیان می2013(2کروس      

 کند؛ بنابراین،نمی بیان را یک مقصد گردشگري رقابتی یابیموقعیت از جامع تصویري است،

 مجمع داده محور مدل قیاس با کروس.باشد محور نتیجه حدي تا باید پذیريرقابت ارزیابی

 مدل گذارد. اینمی صحه 3رقابتی کاستاریکا جایگاه بر خود، شدةحاصال مدل با اقتصاد جهانی

 زندگی کیفیت و یادماندنیبه وري، تجربیاتبهره چون مفاهیمی بر پذیريْ رقابت سنجش جدیدِ 

 .است استوار
عنوان انگیزه مهمی براي ترویج گردشگري به")، در پژوهش خود،2016لی و همکاران (      

، دالیلی را بررسی کردند که چرا گردشگري از دیدگاه "یک بررسی انتقادي رشد اقتصادي:
وري و اثرات اي براي ترویج رشد اقتصادي، کارایی، بهرهگیري اثرات اقتصادي آن،  انگیزهاندازه

بدین منظور، بررسی انتقادي  عامل اقتصادي خارجی، و ترویج کمک به کاهش فقر است.چندین 
منتشر شدند،  2014 -2000نشریۀ مرتبط با گردشگري که در طول  11مقاله از  346با انتخاب 

1. Mika 
2. Croes 
3. Costa Rica 
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اي اولیه که هبراي پرداختن به چگونگی تحقیق در این مقاله، تکنیک هاي تحلیل داده انجام شد.

عه براي ترویج توس اند و سرانجام، برخی مالحظات اند، مرور شدهاولیه بکار رفتهدر مطالعات 
-گردشگري، کاهش فقر، بهبود کارآیی گردشگري و تقویت رقابت گردشگري پیشنهاد شده

 است.
ي پذیرصنعت گردشگري و رقابت")، در پژوهشی تحت عنوان 2017کرستیک و همکاران (      

وتحلیل سهم صنعت گردشگري در به تجزیه "ي زیر صحراي آفریقاانداز کشورهاملی: چشم
اند. هدف این است که ارتباط ) پرداختهSSAمنطقه جنوب صحراي آفریقا ( 31رقابت جهانی 

گیري شده توسط شاخص آمده اندازهدستپذیري سفر و جهانگردي بهبین سطح رقابت
هانی با استفاده از شاخص جهانی و سطح رقابت ج )TTCIپذیري سفر و جهانگردي (رقابت

پژوهش با استفاده از آمار توصیفی،  گیري شود.اندازه  SSA در کشورهاي )GCIرقابت (
نتایج تحقیق حاکی از  .استاي انجام شدهوتحلیل مقایسههمبستگی، رگرسیون، خوشه و تجزیه

شدة مشاهدهدر گروه  GCI بر TTCI و همچنین تأثیر مثبت TTCI و GCI آن است که بین
ران گذاگیري این مقاله مواردي را به سیاستنتیجه کشور، همبستگی مثبت و محکمی وجود دارد.

   .کندپیشنهاد می  SSA1 گردشگري در کشورهاي
در صنعت مسافرت و  COVID-19)، در پژوهشی به  بررسی تأثیر 2020شکاره و همکاران (

داد که بهبود وضعیت صنعت جهانگردي در سراسر   جهانگردي پرداختند. نتایج این پژوهش نشان
ماه زمان خواهد برد. مدیران گردشگري باید اثرات این ویروس را بر روي  10جهان تقریباً حدود 

هاي جدید مدیریت ریسک را براي مقابله با این بحران توسعه این صنعت ارزیابی کرده و روش
خصوصی و عمومی براي حفظ سطح عملیاتی  هايهاي الزم از سیاستدهند. همچنین پشتیبانی

 بخش سفر و گردشگري صورت بپذیرد.
بخش این پذیري سفر و گردشگري، قوامشده در موضوع رقابتبررسی پیشینه تحقیقات انجام      

، اکثر این 2019در اواخر سال  19فرضیه است که با توجه به زمان و شیوع بیماري کووید 
-به طور کلی، آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش اند.شدهن بیماري انجام بدون مطالعۀ ایها پژوهش

پذیري سفر و هاي رقابتکند، ارائۀ چارچوبی علمی از شاخصهاي داخلی و خارجی متمایز می

1 Sub-Saharan Africa 

 
 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 268

 
 پذیري جهانی براي دوران پساکرونا و استفاده از مدل پرکاربردگیري از مدل رقابتگردشگري با بهره

   .است هابندي محركبندي و رتبهحلیل ساختاري براي خوشهپژوهی تآینده
 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی و  به لحاظ زمان جزو  -کاربردي، از نظر روش توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف      

ظري هاي نشود. دادهها کیفی محسوب مینگرانه است و با توجه به ماهیت دادههاي آیندهپژوهش
هاي تجربی به روش میدانی(مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه اثرات و داده با روش اسنادي

نفر از خبرگان و متخصصین دانشگاهی با  20متقاطع) تهیه شده اند. جامعۀ آماري این پژوهش
گیري قضاوتی یا هدفمند بود. معیارهاي انتخاب گیري از تکنیک دلفی و با روش نمونهبهره

عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی بود و  خبرگانْ تسلط نظري، تجربۀ
اي مختلف هتوجه در تعیین تعداد خبرگان کسب اطمینان از جامعیت دیدگاههمچنین نکتۀ قابل

یران پذیري گردشگري کشور اهاي مؤثر بر وضعیت آیندة رقابتدر پژوهش بود. در تهیۀ محرك
پیشینه و پویش محیطی وضعیت گردشگري کشور ایران  دوران پساکرونا از مرور ادبیات، مطالعۀ

 6محرك اولیه توسط  41در دوران اپیدمی ویروس کرونا استفاده شد که درنهایت در دو مرحله 
هاي تحلیل اثرات در پردازش اطالعات از روش. نفر از خبرگان براي احصاء و شناسایی شدند

هاي اولیۀ )، محرك2است. جدول شماره (استفاده شده MICMACافزارمتقابل ساختاري در نرم
هد؛ دپذیري گردشگري کشور ایران براي دوران پساکرونا را نشان میشده براي رقابتشناسایی

پذیري سفر و گردشگري مجمع اقتصاد هاي رقابتها از شاخصچارچوب کلی این محرك
 است.جهانی برگرفته شده 
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پذیري گردشگري کشور ایران در شده مؤثر بر وضعیت رقابتناساییهاي اولیه شمحرك -2جدول 

 دوران پساکرونا
 ابعاد کلی ابعاد فرعی

.Var01 وکار،هاي کسبکنترل بهداشت و سالمت محیط .Var02  مشاوره و حضور

 به (مربوط مسافرت براي امنیت و ایمنی . ارتقايHSE،Var03مستقیم کارشناسان 

 با کنترل صورت نامحسوس مانندبه امنیت کنترل.Var04گردشگري)،  ظرفیت

هاي بهداشت عمومی و فاصله مناسب اجتماعی براي ارائه پروتکلvar05. ،دوربین

پذیري گردشگران از مقاصد آگاهی سازي و اطمینان Var06.گردشگران، 

هاي فردي و توسعه مهارت  Var07.)،(از عدم وجود ویروس کرونا گردشگري

سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار Var08. منابع انسانی،  مدیریتی

ارتقاء و Var10. . آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات،  Var09متخصص،

 و خودپرداز اینترنت مانند الکترونیکی روزرسانی کیفیت خدماتبه

 

 توانمندسازي 

 محیطی

  

 .Var11بخشی مجدد به سفر و گردشگري، اولویت.Var12  الزامی بودن گواهی

المللی و همکاري بین. باز بودن بینVar13 سالمت گردشگران ورودي به کشور،

المللی معرفی هاي بینتقویت و تولید پکیجVar14. المللی و رهبري مسئوالنه،

 "سفرهاي هوشمند"توسعه گردشگري جایگزین و Var15. هاي کشور،جاذبه

 و پذیر نمودن قیمترقابتVar17. مه سفر،ارائه بی Var16.(گردشگري انفرادي)، 

 گردشگري)،  ظرفیت به (مربوط ترازهم نقاط سایر به به ایران نسبت سفر هايهزینه

.Var18زیست، اعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیط .Var19 انتخاب مجدد ایران

بخش  در گذاري مجددسرمایه Var20.محیطی)،  تجربۀ به (مربوط قبلی تجربۀ دلیل به

اختصاص بودجه مناسب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگري  .Var21گردشگري، 

هاي بخش هاي بالعوض به ارائه  تسهیالت حمایتی و کمکVar22.  دستی،و صنایع

 ارتقاء پایداري محیطی اماکن گردشگريVar23. دیدة گردشگري،خسارت

 

آمادگی شرایط و 

چارچوب قانونی  

 گردشگري
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 .Var24،آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران .Var25 آماده-

 . ارتقاء میزانVar26هاي مناسب سفر از طرف دفاتر خدمات مسافرتی، بسته سازي

سنتی  اقامتی افزایش میزان مراکز Var27.اقامتی استاندارد، و رفاهی خدمات بهداشتی،

 و افزایش تعداد Var28.رونا، استاندارد و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از ک

مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا،  مراکز خدماتی و هارستوران تنوع

.Var29 هاي ریلی و هوایی، کیفیت زیرساخت ارتقاي.Var30 و تقویت دسترسی 

ها و تهیه کیتVar31. ها، نخیابا تابلوها، عالئم و نظیر شهري مسیرهاي خوانایی

 ارتقاء کیفیت  Var32.هاي عمومی بسته،داشتی فردي براي محیطهاي بهبسته

  سفر ونقلحمل

آمادگی 

 زیرساختی

 .Var33هاي آموزشی به کارکنان، برگزاري کالس.var34  خدمات گردشگري به

رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و خدماتVar35.  شیوه آنالین،

المللی هاي بیننشست ها،فستیوال برگزاري مجدد  Var36.تجارت الکترونیک،

 جذب براي تولید محتوا و تبلیغات Var37.گردشگري و سمینارهاي آنالین (وبینار)، 

 جذب براي مسافرتی تورهاي تقویت Var38.گردشگران در فضاي مجازي، 

فضاهاي  دسترسی بهvar40. دستی، صنایع ارتقاء مجدد عملکردVar39. گردشگر، 

 نوازي بعد از پساکرونا (صمیمت)مهمان آموزش و تقویت فرهنگVar41. ی،ورزش

توانمندسازي 

منابع طبیعی و 

 فرهنگی

 .1399منبع: مجمع اقتصاد جهانی و مطالعات نگارندگان، 

 

 ها بحث و ارائه یافته
مؤثر بر  عامل یا محرك 41)، برآیند اثرات متقابل 3جدول شماره ( تحلیل کلی محیط سیستم:      

پذیري گردشگري کشور ایران در دوران پساکرونا را بر اساس تشکیل وضعیت آیندة رقابت
دهد. نتایج این جدول پذیري گردشگري نشان میدر چهار بُعد اصلی رقابت 50×50ماتریس

هاي دهد محركدرصد است که نشان می 32/85بار و درجه پرشدگی  2بیانگر تعداد تکرار 
رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس،  1266اند. از مجموع  ثیر زیادي بر هم داشتهشده تأانتخاب

رابطه ، عددشان صفر بوده است که این یعنی عوامل بر همدیگر تأثیر نگذاشته یا  از همدیگر  415
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رابطهْ عددشان یک بوده است، بدین معنی که تأثیر کمی نسبت به هم  194اند؛ تأثیر نپذیرفته

اند. داشته ايبوده است، بدین معنی که رابطۀ تأثیرگذار نسبتاً قوي 2رابطه عددشان  477ند. اداشته
هاي کلیدي زیاد بوده است و از بوده است، بدین معنی که روابط محرك 3رابطه عددشان  595

 اند.  تأثیرگذاري و تأثیرپذیري زیادي برخوردار بوده
 

 پذیري گردشگريهاي رقابتو اثرات متقابل محرك هاي ماتریستحلیل اولیۀ داده -3جدول 

 شاخص
اندازه 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک
 مجموع تعداد سه تعداد دو

درجه 

 پرشدگی

 %85,32 1266 595 477 194 415 2 41 مقدار

  

شدگی بهینهبار چرخش از مطلوبیت و  2هاي آماري با ماتریس این پژوهش بر اساس محرك      
 ).4هاي آن دارد (جدول درصد برخوردار است که حاکی از روایی باالي پرسشنامه و پاسخ 99%

 شدگی ماتریسدرجه مطلوبیت و بهینه -4جدول 
 چرخش تأثیرگذاري تأثیرپذیري

%98  %98  1 

%99  %99  2 

 

 پذیري گردشگري هاي رقابتارزیابی پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري محرك
پذیري گردشگري بر روي صفحۀ پراکندگی حاکی از هاي رقابتالگوي توزیع محرك      

 MICفزار امیزان پایداري یا ناپایداري سیستم است. در روش تحلیل اثرات متقابل ساختاري با نرم

MAC هاي پایدار و ناپایدار درمجموع دو مدل عمومی پراکندگی وجود دارد که به دستگاه
است، در این مدل برخی  Lصورت ها بهپایدار پراکندگی محرك معروف هستند؛ در مدل سیستم

ناپایدار  هايها داراي اثرگذاري باال و برخی داراي اثرپذیري باال هستند؛ منتها در سیستممحرك
ها نیروهاي توسعه پیرامون محور قطري صفحه پراکنده تر است، در این سیستمچیدهوضعیت پی

هاي پذیري دارند، که شناسایی محركبوده و در بیشتر مواقع حالتی بینابین از اثرگذاري و اثر
 ).2و  1هاي کند (شکلکلیدي را دشوار می
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 سیستم پایدار -2سیستم ناپایدار        شکل  -1شکل 

 
پذیري هاي مؤثر بر وضعیت آیندة رقابت)، الگوي پراکندگی محرك3شکل شماره (      

انگر طورکلی بیدهد. این الگوي پراکندگی بهگردشگري ایران دوران پساکرونا را نشان می
ـاال و ها داراي تأثیرگـذاري بوضعیت یک سیستم ناپایدار است، به این معنی که برخـی محرك

 ). 5پذیـري بـاال در سیستم هسـتند (جدول برخـی داراي تأثیـر

 

 پراکندگی عوامل  در پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  -3شکل 

  
 ها بر یکدیگرمیزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محرك -5جدول 

به
رت

 

حر 
م

-ك به اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم ها
رت

 

 
ك

حر
م

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم ها

هاي تاثیرگذارمحرك هاي دوگانهمحرك   

هاي مستقلمحرك هاي تاثیرپذیرمحرك   

هاي هدفمحرك  
هاي تنظیمیمحرك هاي تعیین کنندهمحرك 

هاي اهرمی ثانویهمحرك  
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میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
 تأثیرپذیري

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرگذار

 ي

 
۱ 

تقویت تورهاي مسافرتی 
 براي جذب گردشگر

385 238 373 231 
 

22 

ارتقاء کیفیت 
 ونقل سفرحمل

248 255 237 260 

 
انتخاب ایران به دلیل تجربه  ۲

 قبلی
364 228 357 224 

 
23 

-مهارتتوسعه 

هاي فردي و 
مدیریتی منابع 

 انسانی

245 300 248 306 

۳ 

آمادگی جهش سفر و 
میزبانی شایسته از 

 گردشگران
361 323 351 320 

 
24 

ارتقاء کیفیت 
هاي زیرساخت

 ریلی و هوایی
238 231 239 235 

 
۴ 

ارتقاء میزان خدمات 
بهداشتی، رفاهی و اقامتی 

 استاندارد
317 344 309 335 

 
 

25 

-برگزاري کالس

هاي آموزشی به 
 کارکنان

225 286 232 292 

 
ارتقاء ایمنی و امنیت براي  ۵

 مسافران
313 238 308 242 

 
 

26 

ارتقاء و بروز 
رسانی کیفیت 

خدمات 
 الکترونیکی 

221 313 227 315 

 
 
۶ 

سازي و آگاهی
پذیري گردشگران اطمینان

 از مقاصد
313 269 304 264 

 
 

27 

توسعه 
گردشگري 
جایگزین و 

 سفرهاي هوشمند

221 146 219 157 

۷ 

افزایش میزان مراکز اقامتی 
سنتی استاندارد و مجوزدار 
از سوي ستاد ملی پیشگیري 

 از کرونا

303 235 298 237 

 
 

28 

ارتقاء مجدد 
عملکرد 

 دستیصنایع

218 170 223 183 

 
آموزش و تقویت فرهنگ  ۸

 نوازي بعد از پساکرونامهمان
300 269 302 272 

 
29 

ارتقاء پایداري 
محیطی اماکن 

 گردشگري

214 248 216 243 

 
 
۹ 

افزایش تعداد و تنوع 
ها و مراکز خدماتی رستوران

مجوزدار از سوي ستاد ملی 
 پیشگیري 

293 235 293 240 

 
 
 

30 

اعمال قوانین 
بهداشتی مربوط 

 زیستبه محیط

204 228 202 218 

 
 

اي هتقویت و تولید پکیج ۱۰
 هاي کشورالمللی جاذبهبین

282 262 285 265 

 
 
 

31 

 هايارائه پروتکل
بهداشت عمومی 
و فاصله مناسب 
اجتماعی براي 

 گردشگران

197 272 190 271 

 
 

بخشی مجدد به سفر اولویت ۱۱
 و گردشگري

279 248 276 248 

 
 
 

32 

 برگزاري مجدد

 ها،فستیوال

-هاي بیننشست

المللی 
گردشگري و 

197 207 200 217 
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 سمینارهاي

 آنالین

 
۱۲ 

هاي مناسب بسته سازيآماده
سفر از طرف دفاتر خدمات 

 مسافرتی
276 207 271 199 

 
33 

الزامی بودن 
گواهی سالمت 

 گردشگران
187 105 186 102 

۱۳ 
آمادگی فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
272 330 273 328 34 

رسانی خدمات
نوین گردشگري 

مثل خدمات 
 دیجیتالی و
تجارت 

 الکترونیک

187 245 188 252 

 
۱۴ 

تولید محتوا  و تبلیغات براي 
جذب گردشگران در فضاي 

 مجازي
272 327 276 330 

 
35 

خدمات 
گردشگري به 

 شیوه آنالین
184 265 181 266 

 
۱۵ 

مشاوره و حضور مستقیم 
 کارشناسان

 165 183 173 180 ارائه بیمه سفر 36 278 269 279 265

 
۱۶ 

بودجه مناسب به اختصاص 
وزارت میراث فرهنگی، 

 دستیگردشگري و صنایع
265 344 274 340 

 
 

37 

دسترسی به 
 فضاهاي ورزشی

170 153 173 151 

 
۱۷ 

کنترل بهداشت و سالمت 
 وکارهاي کسبمحیط

262 245 259 240 

 
38 

ها و تهیه کیت
ی هاي بهداشتبسته

فردي براي 
هاي محیط

 عمومی بسته

163 211 160 196 

 
 

۱۸ 
سهولت دسترسی مجدد به 

 نیروي کار
262 252 271 264 

 
39 

ارائه تسهیالت 
حمایتی و 

هاي کمک
بالعوض 

هاي بخش به 
دیده خسارت

 گردشگري

122 194 129 187 

 
 

۱۹ 
 و پذیر نمودن قیمترقابت

به ایران  سفر هايهزینه
 ترازهم نقاط سایر به نسبت

262 228 269 232 

 
40 

 تقویت دسترسی

 خوانایی و

 شهري مسیرهاي

 عالئم و نظیر

 هانخیابا تابلوها،

122 194 128 198 

 
گذاري مجدد در سرمایه ۲۰

 بخش گردشگري
259 272 263 274 

 
41 

 امنیت کنترل

صورت به
 نامحسوس مانند

 دوربین با کنترل

75 109 73 105 

 
۲۱ 

المللی و باز بودن بین
 المللیهمکاري بین

255 300 259 299 
 

 گردشگري ایران در دوران پساکروناپذیري هاي رقابتبندي محركخوشه
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ترین عوامل تأثیرگذار مستقیم در سیستم هستند و در ها مهماین محرك :هاي تأثیرگذارمحرك 
اي هپذیري گردشگري ایران دوران پساکرونا از اهمیّتی راهبردي برخوردارند، که محركرقابت

د پذیري گردشگران از مقاصسازي و اطمینانل تجربه قبلی و آگاهیانتخاب مجدد ایران به دلی
هاي مناسب سفر از طرف دفتر سازي بستهگردشگري(از عدم وجود ویروس کرونا)، آماده

راز، افزایش تهاي سفر نسبت به سایر نقاط همپذیر نمودن قیمت و هزینهخدمات مسافرتی، رقابت
و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا و افزایش  میزان مراکز اقامتی سنتی استاندارد

ها و مراکز خدماتی مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا را شامل تعداد و تنوع رستوران
عنوان هاي فوق بیشترین تأثیرگذاري و کمترین تأثیرپذیري را دارند و بهشوند. محركمی

-. محركها وابسته استتغییرات سیستم به عملکرد آنها، وضعیت کالن و ترین محركبحرانی

ه خارج از کنترل نیستند چراکهاي تأثیرگذارْ ورودي سیستم محسوب شده و توسط سیستم قابل
 کنند.هاي باثبات عمل میصورت محركسیستم قرار داشته و به

اال و هم ها داراي دو ویژگی مشترك هم تأثیرگذاري باین محرك هاي دوگانه:محرك      
 انجامد. اینهاي دیگر میها به تغییر در محركتأثیرپذیري باال هستند و هر عملی روي آن

ها هم قابل هاي ریسک و هدف تقسیم کرد. این محركتوان به دو دستۀ محركها را میمحرك
ي هاوان محركعنگذارند؛ که بهدستکاري و کنترل است و هم بر پویایی و تغییر سیستم اثر می

محرك مشاوره و حضور مستقیم  16درمجموع . شوندکلیدي و استراتژیک هم شناخته می
عد از نوازي بکارشناسان، ارتقاء ایمنی و امنیت براي مسافرت، آموزش و تقویت فرهنگ مهمان

دوران پساکرونا، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران، ارتقاء میزان خدمات 
-اقامتی استاندارد، آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات، تقویت و تولید پکیج بهداشتی، رفاهی و

بخشی مجدد به سفر و گردشگري، کنترل هاي کشور، اولویتالمللی معرفی جاذبههاي بین
وکار، تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در هاي کسببهداشت و سالمت محیط

در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث  گذاري مجددفضاي مجازي، سرمایه
لمللی و افردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بین دستی، توسعۀ فرهنگی، گردشگري و صنایع

المللی و رهبري مسئوالنه، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و همکاري بین
هاي دوگانۀ هم اثرگذار و هم اثرپذیر  محرك تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر جزء
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هاي هدف به شرح زیر تقسیم هاي ریسک و محركاین نیروها خود به دودسته محرك هستند.

 شوند:می

شامل آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران، تقویت  هاي ریسک:محرك-1 

هاي ریسک براي محرك هاي ریسک سیستم؛تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر محرك
آنکه به بازیگران کلیدي سیستم مبدل شوند از ظرفیت بسیار باالیی برخوردارند؛ چراکه به علت 

 شدن به نقطه انفعال سیستم را دارند.ماهیت ناپایدار، پتانسیل تبدیل

تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، هاي هدف: محرك-2

دد در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی، گذاري مجسرمایه
لمللی اهاي فردي و مدیریتی منابع انسانی و باز بودن بیندستی، توسعه مهارتگردشگري و صنایع

ش از ها بیهاي هدف سیستم هستند. این محركالمللی و رهبري مسئوالنه محركو همکاري بین
عنوان نتیجه ول، بهقبها را با ضریب قطعیت قابلتوان آنند و میآنکه تأثیرگذار باشند، تاثیرپذیر

تکامل سیستم  توان به تغییرات وتکامل سیستم شناسایی و معرفی کرد. با دستکاري این محرك می
ه نمایش را ب شدهتعییناي از پیشدر جهت موردنظر دست یافت. بنابراین بیش از آنکه نتیجه

 ممکن در سیستم است.  بگذارد، نمایانگر اهداف 
-ها را محركتوان آنها خروجی سیستم به شمار رفته و میاین محرك هاي تأثیرپذیر:محرك

ین ها از تأثیرپذیري بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاري بسیار پایهاي نتیجه نیز نامید. این محرك
رد، این است که این توان برداشت کها میروي سیستم برخوردار هستند. آنچه از این محرك

ته هاي مستقل و تأثیرگذار روند مثبتی داشهاي مستقل هستند. اگر محركها نتیجۀ محركمحرك
ونقل سفر، برگزاري محرك ارتقاء کیفیت حمل 6ها نیز مثبت خواهند بود. باشند، این محرك

ماعی اجت هاي بهداشت عمومی و فاصله مناسبهاي آموزشی به کارکنان، ارائه پروتکلکالس
براي گردشگران، سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار، خدمات گردشگري به شیوة آنالین، و 

روزرسانی کیفیت خدمات الکترونیکی مانند اینترنت و خودپرداز در این دسته قرار ارتقاء و به
 ).5گرفتند (جدول

-اي بینهها، نشستسه محرك ارائۀ بیمه سفر، برگزاري مجدد فستیوال هاي مستقل:محرك      

رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و تجارت المللی گردشگري و خدمات
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-هاي مستثنی و مستقل  سیستم هستند. این نیروهاي محرك از سایر محركالکترونیک، محرك

ا از هر هستند. آنتأثیها یا تأثیر کمی گذارده و یا بیپذیرند و بر آنهاي سیستم تأثیر چندانی نمی
-جهت که نه به توقف محرك اصلی و نه به تکامل و پیشرفت یک محرك در سیستم میآن

 انجامند، ارتباط کمی با سیستم دارند.
گیرند. درواقع، حالت ها در نزدیکی مرکز شکل قرار میاین محرك هاي تنظیمی:محرك      

ریزان و رنامههایی که ببه سیاستکنند. بسته عنوان اهرم ثانویه عمل میتنظیمی داشته و گاهی به
رگذار، هاي تأثیها قابلیت ارتقاء به محركگیرند، این محركمدیران براي اهداف خود به کار می

کنترل بهداشت و سالمت  هاي هدف و ریسک را دارند.کننده یا محركهاي تعیینمحرك
 داري محیطی اماکنوکار، مشاوره و حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء پایهاي کسبمحیط

دستی، گردشگري، توسعه گردشگري جایگزین و سفرهاي هوشمند، ارتقاء مجدد عملکرد صنایع
ایی در هاي ریلی و هوزیست و ارتقاء کیفیت زیرساختاعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیط

 ).6این دسته قرار دارند (جدول 
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 پذیري گردشگري ایران در پساکروناآینده رقابتهاي مؤثر بر وضعیت بندي محركخوشه -6جدول 

 افزار میک مکبر اساس تحلیل در نرم
هانوع محرك هامحرك   

 تاثیرگذار

پذیري گردشگران از مقاصد سازي و اطمینانانتخاب مجدد ایران به دلیل تجربه قبلی، آگاهی
مودن قیمت پذیر نمسافرتی، رقابتهاي مناسب سفر از طرف دفتر خدمات سازي بستهگردشگري، آماده

هاي سفر نسبت به سایر نقاط همتراز، افزایش میزان مراکز اقامتی سنتی استاندارد و مجوزدار از و هزینه
وي ها و مراکز خدماتی مجوز دار از سسوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا، افزایش تعداد و تنوع رستوران

 ستاد ملی پیشگیري از کرونا

 دوگانه

اوره و حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء ایمنی و امنیت براي مسافرت، آموزش و تقویت فرهنگ مش
نوازي بعد از پساکرونا، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران؛ ارتقاء میزان خدمات مهمان

هاي پکیج لیدبهداشتی، رفاهی و اقامتی استاندارد؛ آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات، تقویت و تو
 بخشی مجدد به سفر و گردشگري، کنترل بهداشت و سالمتهاي کشور، اولویتالمللی معرفی جاذبهبین

ذاري گوکار، تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، سرمایههاي کسبمحیط
دستی، صنایعمجدد در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی، گردشگري و 

و رهبري  المللیالمللی و همکاري بینهاي فردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بینتوسعه مهارت
مسئوالنه، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب 

 گردشگر

 تنظیمی
 حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء پایداريوکار، مشاوره و هاي کسبکنترل بهداشت و سالمت محیط

محیطی اماکن گردشگري، توسعه گردشگري جایگزین و سفرهاي هوشمند، ارتقاء مجدد عملکرد 
 اي ریلی و هواییهزیست، ارتقاء کیفیت زیرساختدستی، اعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیطصنایع

 تأثیرپذیر
اي بهداشت ههاي آموزشی به کارکنان، ارائه پروتکلسونقل سفر، برگزاري کالارتقاء کیفیت حمل

عمومی و فاصله مناسب اجتماعی براي گردشگران، سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار، خدمات 
 گردشگري به شیوه آنالین، ارتقاء و بروز رسانی کیفیت خدمات الکترونیکی مانند اینترنت و خودپرداز.

 مستقل
ن، المللی گردشگري و سمینارهاي آنالیهاي بینها و نشستجدد فستیوالارائه بیمه سفر، برگزاري م

 رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و تجارت الکترونیکخدمات

 هدف

گذاري مجدد در بخش تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، سرمایه 
هاي مهارت دستی، توسعه، گردشگري و صنایعگردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی

 المللی و رهبري مسئوالنهالمللی و همکاري بینفردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بین

 آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر ریسک

  

ها دهند. در این شکلهاي توسعه را نشان میگرافیکی محركنمایش  5و  4هاي شماره شکل      
است. چگونگی هاي سیستم مشخص شدهها بر سایر محركتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محرك
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ترین تأثیر، تأثیرات ضعیف، تأثیرات متوسط، تأثیرات قوي و صورت ضعیفها بهتأثیرگذاري محرك

 ترین تأثیرات است.قوي

 
 ها ( از بسیار ضعیف تا بسیار قوي) مستقیم بین محركروابط  -4شکل

 
  ها ( از بسیار ضعیف تا بسیار قوي)روابط غیرمستقیم بین محرك -5شکل
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  گیرينتیجه

 دریرد. گهاي جهانی قرار میراحتی تحت تأثیر بحراندهد که بخش  سفر و گردشگري بهمی ها نشانبررسی   
که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگري و هتلداري جهان رخ دهد،  2020 سال

در دنیا، موتور صنعت گردشگري در سرتاسر جهان خاموش   COVID-19با ظهور و شیوع ویروس
این مقاله با هدف بازشناسی عوامل و نیروهاي محرك موثر بر وضعیت آیندة  شد. در این راستا،

گردشگري کشور ایران براي دوران پساکرونا انجام گرفت. نتایج مقاله نشان داد  پذیري سفر ورقابت
با تاثیرگذاري مستقیم باال از نوع آمادگی  شدهبرنده شناسایی که جنس بیشتر نیروهاي محرك پیش

زیرساختی (تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از 
ارتقاء میزان خدمات بهداشتی، رفاهی و اقامتی استاندارد، افزایش میزان مراکز اقامتی  گردشگران،

ا هسنتی استاندارد و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا و افزایش تعداد و تنوع رستوران
و  تو مراکز خدماتی مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري) است. که این امر مستلزم بازبینی، نظار

ر وسازهاي گردشگري کشوهاي فیزیکی و ساختکنترل بر استانداردهاي مربوط به ایجاد زیرساخت
هاي داخلی که آمده این پژوهش با نتایج پژوهشدستنتایج  به .ایران براي دوران پسابحران است

؛ و دهاي زیرساختی است، همخوانی دارپذیري مقصدهاي مربوط به شاخصبیشترین تأثیر در رقابت
)، 2013)، گوفی (2001هاي خارجی کیم () و با پژوهش1399) و کرمی و همکاران (1396با  برومند(
پذیري ها را در ارتقاء رقابت) که نقش زیرساخت2016و همکاران ( 1)  و شی2013کروس (

مدت بلکه در تنها کوتاههاي منفی نهشوك گردشگري یک منطقه مهم برشمردند، همسو است.
ج کشد. با توجه به نتایتوجه خواهد بود و بهبودي این صنعت چندین سال طول میدت قابلبلندم

آمده در این پژوهش و پویش محیطی وضعیت گردشگري در کشور ایران با توجه به موج دستبه
ترین راهکار براي جذب گردشگران به ایران پس از بحران به وجود آمده، مدیریت بیماري کرونا، مهم

هاي گیري و حمایتاي در تصمیمچه و متمرکز و به دور از اقدامات موازي و الگوهاي جزیرهیکپار
ترین پشتوانه براي جلوگیري از ورشکست شدن صنعت گردشگري کشور، دولتی است. در واقع، مهم

هاي سابق، بکارگیري نیروهاي فعال، خالق و هاي نوین مدیریت(بازنگري و باز اندیشی رویهشیوه
هاي مالی، تزریق هاي دولتی (معافیتدهی و حمایتوردار از دانش و تخصص الزم)، سازمانبرخ

نقدینگی براي حمایت از بازیگران بزرگ و کوچک عرصه سفر و گردشگري داخلی، تدوین و 
هاي حمایتی براي تشویق شهروندان به سفر در دوران پسابحران (گردشگري سازي برنامهآماده

1. Shi 
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هاي ویژه گردشگران ورهاي مسافري براي جذب گردشگران، برگزاري جشنوارهداخلی)، تقویت ت

 ها،ها، استارت آپوکارهاي فردي فعاالن گردشگري مانند تشکلها، حمایت از کسببراي جذب آن
هاي حمایتی براي تشویق شهروندان به سفر در دوران سازي برنامهراهنمایان تور، تدوین و آماده

مندي از مرخصی تشویقی و تسهیالت سفر، فراهم کردن تسهیالت و تمهیداتی هرهپساکرونا مانند ب
وآمدها، روادید براي گردشگران خارجی و بازاریابی) هستند که بر بهبود شرایط گردشگري براي رفت

ذیري پها و الگوهاي مشخص رقابتنبود مدل هاي مهم این تحقیق،گذارند. یکی از محدودیتتأثیر می
بود، که براي مرتفع کردن این محدودیت از چارچوب  19-ردشگري در رابطه با کوویدمقاصد گ

هاي آن استفاده شد. در بررسی موضوع مفهومی مدل مجمع جهانی اقتصاد به دلیل جامع بودن شاخص
پذیري سفر و گردشگري، چرخۀ حیات مقصد براي دوران پساکرونا مورد بررسی قرار نگرفت، رقابت

پذیري و سناریوهاي آن براي آینده بسیار حائز اهمیت است این موضوع در بحث رقابتلحاظ نمودن 
یافتگی مقصدها و قرار گرفتن در مراحل مختلف چرخۀ حیات (دوران پساکرونا) زیرا میزان توسعه

رار ها موردتوجه قبایست در بررسیکنند که میهر یک مقتضیات و شرایطی متفاوتی را ایجاد می
پذیري مقصد در ارتباط با چرخۀ حیات و سناریوهاي آن براي دوران نابراین مطالعه رقابتگیرند. ب

 .شودعنوان موضوعی براي تحقیقات آتی پیشنهاد میپساکرونا به
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 چکیده:
درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگري، اهمیت نوسازي استراتژیک کارآفرینانه براي  19شیوع ویروس کووید 

ها در این صنعت را به امري حیاطی تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل فعالیت شرکتادامه 
کاربردي -باشد؛ بنابراین از منظر هدف توسعه اي موثر بر نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در دوران پسا کرونا می

یشی است. این پژوهش در دو فاز پیما-ها توصیفیاست و رویکردي کیفی و همچنین از منظر گردآوري داده
نمونه مورد بررسی دقیق قرارگرفته و  142مقاله از  23که در فاز اول با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته

هاي به دست آمده است. بر اساس مطالعات انجام شده و دادهها براساس تحلیل محتوا، کدگذاري شدهداده
نفر از خبرگان  در این صنعت انجام شد و با روش کدگذاري باز، محوري هاي مصاحبه طراحی وبا ده پروتکل

ارهایی ها و راهکمورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها: خالقیت و نوآوري، منابع انسانی، رهبري و قابلیت
  کاربردي جهت تسهیل نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در این دوران ارائه گردید.
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 مقدمه

ها طی چند هفته جهان را به محاصره خود درآورد و سالمتی و جان میلیون 19ویروس کووید 
خطر انداخت، همچنین منجر به تحوالت جهانی و تغییرات بزرگی شده که تاثیرات انسان را به

1UNWTO ,زندگی روزمره شهروندان و همچنین اقتصاد جهانی ایجاد کرده است (مهمی بر 

توقف المللی و داخلی م). گردشگري در بسیاري از کشورها عمال تعطیل شد و سفرهاي بین2020
گیر بودن این بیماري، این ) در همه2WHOگردید. باتوجه به اعالم سازمان بهداشت جهانی(

میلیون نفر در سراسر جهان به  12هاي جهان است. تاکنون بیش از نبحران یکی از بدترین بحرا
دهند ها تاکنون نشان میاند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دادهاین ویروس مبتال شده

منطقه و کشور در  220در حال حاضر در بیش از  .درصد است 7تا  5که نسبت مرگ و میر بین 
است. در این بین کشورهاي آمریکا، برزیل، هند، س مشاهده شدهجهان مورد مبتال به این ویرو

هزار  250یش از اند. ایران با بروسیه، پرو به ترتیب بیشترین آمار مبتالیان را به خود اختصاص داده
یر این تاثهاي مختلفی تحتمورد ابتال در رتبه دهم کشورها در جهان قرار دارد و صنایع و بخش

کند که از زمان آغاز این ) عنوان می3IMFالمللی پول (است. صندوق بینبیماري قرار گرفته
میلیارد دالر بودند. این  100گیر، بازارهاي درحال ظهور شاهد خروج سرمایه بیش از بیماري همه

درصد کاهش یابد که بسیار بدتر از  3تا  2020کند که رشد جهانی در سال بینی میصندوق پیش
ه در آن اند کترین افت در تاریخ را تجربه کردهسریعست. بازارهاي سرمایه، بحران مالی جهانی ا

سازمان تجارت  .درصد سقوط را تجربه کرد 20جلسه تجاري  16در تنها  4S&P500شاخص 
بین  2020است که تجارت جهانی کاال به دلیل این بیماري در سال ) اعالم کرده5WTOجهانی نیز(

  .یافت درصد کاهش خواهد 32تا  13
عی هاي سیاسی و طبیهاي آن همواره در معرض خطر بحرانصنعت گردشگري با توجه به ویژگی

گهر و است و این مسئله مستلزم استراتژي و مدیریت مناسب در بحران است (یاوري

1. World Tourism Organization 
2. World Health Organization  
3. International Monetary Fund 
4. Standard and Poor's index 
5. World Trade Organization 
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) طبق آخرین گزارشات اعالم 1UNWTO). سازمان جهانی گردشگري (1396مؤید، منصوري

طور کامل بسته شده و بقیه مرزها نیز با رصد از مرزهاي جهان بهد 72کرده است که حدود 
بینی کرده است که تعداد گردشگران جهانی در اند؛ لذا این سازمان پیشهایی مواجهمحدودیت

درصدکاهش خواهد یافت که این به معناي از  80تا  60، 2019با مقایسه آمار سال  2020سال 
عت گردشگري است. بر اساس گزارش خبرگزاري ایسنا، دست دادن بخش زیادي از درآمد صن

میلیارد تومان خسارت به صنعت  5300ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، 
 80ها و ناوبري هوایی ایران کاهش عالوه بر این شرکت فرودگاه گردشگري وارد کرده است.

بنا برگزارش جامعه  است.هدرصدي درآمد را با توجه به کاهش شدید پروازها عنوان کرد
هزار  60هاي مختلف کشور در چهار ماه گذشته و در پی شیوع بیماري کرونا هتلداران، استان

میلیارد ریال خسارت دیدند که اثر قابل توجهی بر این صنعت گذاشته است. همچنین تحلیل 
خدمات  و وکارهاي آنالین صنعت گردشگري با کاهش فروشسایت تکراسا نشان داد که کسب

انسانی آن نفر از نیروي 120درصد کاهش فروش داشته و  80بابا عنوان مثال علیمواجه شدند؛ به
نفر از نیروي انسانی  80گشت نیز درصد کاهش فروش داشته و الی 75اند، فالیتیو تعدیل یافته

افت  باعث گذاري اجتماعیهاي مسافرتی و معیارهاي فاصلهمحدودیتاست. خود را تعدیل کرده
گردشگري نقش مهمی در توسعه  .وکار شده استهاي کسبکنندگان و هزینهشدید مصرف

کند. لذا رشد و توسعه این صنعت عالوه بر هاي شغلی ایفا میاقتصادي کشور و ایجاد فرصت
هاي جدید، در برقراري موازنه ارزي تأثیرگذار است و زمینه رشد سایر ایجاد مشاغل و فعالیت

 ها نشان). آخرین گزارش1393کند(صفري و میرزایی، اي اقتصادي را نیز فراهم میهبخش
میلیون شغل در صنعت گردشگري در معرض نابودي قرار  50دهد که با ظهور ویروس کرونا، می

درصد از  66درصد از کارفرمایان و  2ILO ،(81المللی کار(دارند و طبق آمار سازمان بین
و درآمدهاي آنان تحت تأثیر این بیماري قرار گرفته است. همچنین با کارکنان دیگر مشاغل 

ها و دیگر دستی، رستورانونقل، صنایعوکارهاي مرتبط با این صنعت مانند حملتوجه به کسب
اهش تولید ها نفر و کوکارها باعث بیکاري میلیونمشاغل وابسته، ازبین رفتن صنعت و کسب

وکارهاي بحران پاندمی کرونا آسیب جدي را به کسبگردد. میناخالص داخلی و رشد اقتصادي 

1. World Tourism Organization 
2. International Labour Organization 
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است. کارآفرینان و مدیران نیاز به استراتژي براي فعال در سطح داخلی و جهانی وارد کرده

نوآوري یکی از عوامل کلیدي موفقیت  ها و کاهش تهدیدات دارند.گیري از فرصتافزایش بهره
از آنجایی که صنعت  .)2019، 1ر و همکارانشود(کالمنزدر صنعت گردشگري محسوب می

باشد، ارائه راهکارها و گردشگري جزو مشاغل پرریسک در دوران بحران کرونا می
بین  کند. تنشها در این صنعت کمک میوري و عمر شرکتهایی نو به افزایش بهرهاستراتژي

هاي مداوم امور روزمره و امور جاري و تغییرات  را میتوان با نهادینه کردن نوسازي
هاي نوسازي برطرف کرد. نوسازي استراتژیک نه تنها رسازمانی و تشویق در جهت فعالیتساختا

با ). 2009، 2هاي نوپا نیز صادق است (آگاروال و هلفاتهاي بالغ بلکه براي شرکتبراي شرکت
، نوسازي  19پذیر بودن صنعت گردشگري در برابر بحران ویرووس کووید توجه آسیب

وکارهاي فعال در این صنعت همگام با تحوالت و تغییرات ه کسباستراتژیک کارآفرینان
گرفته از این بیماري در توسعه و احیاي این صنعت حیاتی است. در واقع، نوسازي نشأت

استراتژیک کارآفرینانه در بردارنده فرایند تشخیص وکشف نیازها، خالقیت در بازارسازي و ارائه 
منابع انسانی، اطالعاتی، مالی و فیزیکی شرکت و  هاينوآوري است که به واسطه قابلیت

سازي فرایندها و ساختارهاي درونی شرکت اجرا شده هاي بازاریابی و جوانبازتعریف استراتژي
). 1395ها استوار است(کالبی و همکاران، برداري از فرصتاست و بر فرایندهاي کشف و بهره

ودي کند و سبب ناببا مشکالت جدي روبرو میها را عدم توجه به نوسازي در این صنعت شرکت
در این  شود، بنابراینهاي فعال و وارد شدن خسارت بسیار سنگین به اقتصاد کشور میشرکت

پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در صنعت گردشگري 
ن ک کارآفرینانه در دورااست و راهکارهایی نیز جهت تسهیل نوسازي استراتژیپرداخته شده

 پساکرونا ارائه شده است.

  

1. Kallmuenzer et al., 
2 .Agarwal, &  Helfat. 
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 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 و گردشگري  19 -کووید
گیر در قرن بیست و یکم نیست. گسترش این اولین بیماري همه 19کرونا و یا ویروس کووید 

و عرضه محصوالت و از طرفی نیز بر تقاضا  بیماري باعث ایجاد وحشت در میان عموم مردم شده
کنندگان داخلی در اکثر کشورها به شدت کاهش مصرف است.در سراسر جهان تأثیر گذاشته

تقاضا براي غذا، کمک پزشکی و سایر موارد ضروري درحال افزایش است و این تقاضا  یابند.می
بیشتر از تقاضا براي کاالهاي غیرضروري مانند پوشاك و خدمات مختلف است (ابوباکار و 

کننده داخلی، تأثیر منفی بر تولید و اشتغال خواهد پایین بودن تقاضاي مصرف ).2020رسبی، 
گذاشت. تأثیر بر روي بخش خدمات در مقیاس کوچک چشمگیر خواهد بود. شدت و مدت 

هاي مختلف براي مهار زمان تأثیرگذاري بر عرضه و تقاضا بستگی به اقداماتی دارد که دولت
به گزارش تجارت نیوز، به نقل از  .)2020، 1دهند (خان و یاسمین خانمیشیوع ویروس انجام 

2CNBC درصد افزایش  6تا  4، نرخ بیکاري در کشورهایی مانند آمریکا، چین، آلمان بین
است. پس از شیوع این بیماري شاهد افت شدید فروش کاالهاي مصرفی در بخش داشته
و در آمریکا  %15,8فروش کاالهاي مصرفی در چین ایم. فروشی در چین و آمریکا بودهخرده

یافته است. در ایران نیز مانند سایر کشورها با گسترش این ویروس برخی از کاهش  % 6,2
ه به گزارش اند. با توجهاي اقتصادي با کاهش تقاضا و برخی دیگر با تعطیلی مواجه شدهفعالیت

کاهش داشته  %1,37در مقایسه با ماه قبل  98هاي اسفند منتشر شده از شاپرك، تعداد تراکنش
هاي هاي قبل با توجه به در پیش بودن تعطیالت نوروزي تراکنشاست که براساس آمار سال

رشدي  1399ها، کشور در سال بینیاسفند نسبت به بهمن ماه رشد مثبتی داشتند. براساس پیش
 کسري بودجه افزایش خواهد یافت. منفی را تجربه خواهد کرد. عالوه بر این، مشکالت ناشی از

از آنجا که در حال حاضر هیچ درمان استانداردي براي این ویروس وجود ندارد، اجتناب از 
 ). 3،2020عفونت و گسترش بیشتر آن مهم است(وو و همکاران

1. Khan & Yasmine Khan 
2. www.cnbc.com 
3. Wu et al. 
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بشر، گردشگري و تاثیر نوازي، حقوقمهمان") در پژوهش خود با عنوان 2020( 1باوم و هاي

به بررسی تهدیدات ویروس کرونا و ارزیابی زمان واقعی تاثیر این تهدید بر  "19کووید 
گردشگري پرداختند، نتایج این پژوهشِ واقعه نگر نشان داد که بحران ویروس کرونا تاثیر بسیار 
زیادي بر صنعت گردشگري گذاشته و درآمد این صنعت در بعضی از مناطق آسیا، اروپا و 

) نیز در پژوهشی با 2020و همکاران ( ۲صدي داشته است. ونآمریکاي شمالی کاهش صددر
 پیامدهاي منفی ویروس کرونا بر ": اثرات بالقوه بر سبک زندگی و مسافرت19کووید "عنوان 

صنعت گردشگري و تغییرات سبک زندگی گردشگران و رفتارها و ترجیحات مسافران را بررسی 
شگري، مدیریت گردشگري و رفتارهاي گردشگران ها ادبیات بازاریابی گردکردند؛ در مقاله آن

روي الگوها  19ها نشان داد که بحران ویروس کووید مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن
ر ي صنعت گردشگري مبتنی بهاي آیندهگذارد و فعالیتمسافرتی و گردشگري تاثیر می

 این صنعت براي ادامهشود که مشاغل باشد  و این تغییرات باعث میگردشگري هوشمند می
حیات مجبور به تجدید نظر در طراحی خدمات خود گردند.طبق بررسی سازمان جهانی 

و معیشت  بینی، جوامع، اقتصادهاگردشگري، کروناویروس با تأثیرات گسترده و غیرقابل پیش
مردم در سراسر جهان را به خطر انداخته و هشداري در جهت رکود جهانی و از دست رفتن 

ن، سابقه و در حال تحول سریع بحراده مشاغل در سراسر جهان است و با توجه به ماهیت بیگستر
  .المللی بسیار چالش برانگیز استبرآورد تأثیر ویروس کرونا در گردشگري بین

1. Baum and Hai 
2. Wen et al 
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 منبع: سازمان جهانی گردشگري

 . تعداد گردشگر جهانی (میلیون)2020. پیش بینی سال 1شکل

رد تا مانع گیدر حال حاضر در بسیاري از کشورها قرنطینه هوشمند و ردیابی مورد استفاده قرار می
ري گذااست براي عالمتگسترش ویروس باشند. در کل، ابزارهاي قرنطینه هوشمند ممکن 

هاي تکنولوژیکی به کاهش خطر گسترش ویروس حلخطر به کار رود. این راهمسافران سالم و بی
کرونا قبل از اینکه واکسن موثر، بدون به خطر انداختن گردشگر کشف شود، کمک خواهد 

 )2020کرد. (استریلکوفسکی، 
نی براي توسعه بیتواند هر نوع پیشمی در چنین بحرانی که غیرقابل پیش بینی و نامشخص است،

توان در نظر گرفت که پس از می بیشتر در اقتصاد، از جمله در بخش گردشگري را دشوار کرد.
براي توسعه  پایان دوره قرنطینه بخش گردشگري قادر به بهبودي در سطح جهان خواهد بود.

برنامه جدید باید با هدف  رد.توان یک برنامه توسعه استراتژیک آماده کپایدار گردشگري می
مناسب  هايها مراقبتتوسعه گردشگري محلی براي افزایش مشاغل درگیر باشد و از زیرساخت

 ).2020صورت گیرد(کالینکار و پتیل،
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 کارآفرینی استراتژیک و نوسازي استراتژیک
. استصورت گرفته 21ها در حوزه کارآفرینی استراتژیک در اوایل قرن نخستین پژوهش

استفاده از  ها بامندي از فرصتکارآفرینی استراتژیک دربرگیرنده خلق مزیت رقابتی و بهره
). 2009، 1هاي استراتژیک است (لومپکین و همکارانهاي نوآوري، کارآفرینی و نوسازيفعالیت

) معتقدند که کارآفرینی استراتژیک یکی از اشکال کارآفرینی شرکتی 2013(2کربت و همکاران
کرد شرکت تواند بر عملهاي پویا میکارآفرینی استراتژیک در ارتباط با نوآوري و قابلیتاست.

ها در جهت )، بنابراین در توانمندسازي شرکت2019، 3تأثیرگذار باشد(ریستانتی و ویجاجا
هایی که ). شرکت2007، 4پاسخگویی به تغییرات محیطی مؤثر است (ایرلند و همکاران

اي کارآفرینی، به هتوانند فرصتاستراتژیک را به کار نمیگیرند، به احتمال کمتر میکارآفرینی 
). 2018، 5ویژه آنهایی که خارج از حوزه رقابتیشان هستند را شناسایی کنند(ویدرز و همکاران

هاي بسیار در حوزه پژوهشی کارآفرینی استراتژیک راهنمایی محدود در رابطه علیرغم پیشرفت
 ). 2018، 6ها وجود دارد(مزيسازي کارآفرینی استراتژیک در شرکتچگونگی پیاده با چیستی و

) از اشکال کارآفرینی استراتژیک میتوان به نوسازي 2008(7براساس پژوهش کووین و کوراتکو
وکار برخی از پژوهشگران نوسازي استراتژیک را تغییر در مدل کسباستراتژیک اشاره کرد. 

). نوسازي 2018، 8میلکركر تعریف مجدد بازار و محصوالت جدید (دانند و برخی دیگمی
هاي خود در پیگیري هاي یک سازمان براي حفظ توانمندياستراتژیک به عنوان قابلیت

). 2018شود (کالبی و خواجیان، ها در نظر گرفته میهاي جدید و استفاده بهینه از قابلیتنوآوري
هاي حاصل از احیا و جایگزینی ها و خروجیندها، مضموناستراتژیک شامل تمامی فراینوسازي
هاي شرکت). 1395باشد (کالبی و همکاران، هاي کلیدي شرکت با رویکرد بلندمدت میویژگی

اي روبرو هستند که با تغییرات چشمگیر و غالباً غیرقابل هاي پویا و فزایندهامروزي با محیط

1. Lumpkin  et al 
2. Corbett et al., 2013 
3. Ristyanti & Widjaja, 2019 
4. Irland et al., 2007 
5. Withers et al., 2018 
6. Mazzei 
7. Covin & Kuratko 
8. Mielcarek 
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، هاي نوسازي استراتژیکشوند. پژوهشمی بینی فناوري، سیاسی و اقتصادي مشخصپیش

خود بررسی  هاي استراتژیکها در مسیر خود را با تغییر هدف و قابلیتچگونگی تغییر وابستگی
ها نیاز دارند که خود را در زمانی تغییر دهند، نوسازي از آنجا که اغلب شرکت .کنندمی

مه ها است. تقریباَ همدت آناستراتژیک یک نکته کلیدي در درك بقا و کامیابی طوالنی
ها با مسئله نوسازي استراتژیک یا حفظ تدوام روبرو است. استمرار تضمین کننده قابلیت شرکت

اطمینان و انسجام است، و نوسازي استراتژیک به همان اندازه که نوآوري و تکامل را فراهم 
طریق نوآوري مداوم  نوسازي استراتژیک از ).2018، 1سازد مهم است(اسمیت و همکارانمی

هاي محیطی پاسخ دهند تا از شدت دهد تا به پویاییها اجازه میشود و به شرکتتعریف می
ها در هاي شرکت و خروجیتغییرات اساسی در فعالیت ها کاسته شود. همچنین شاملرقابت آن

واقع، ). در 2015، 2هنگام پاسخگویی شرکت به نیازهاي محیط خود است (آلبرت و همکاران
نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در بردارنده فرایند تشخیص وکشف نیازها، خالقیت در 

ی هاي منابع انسانی، اطالعاتی، مالی و فیزیکبازارسازي و ارائه نوآوري است که به واسطه قابلیت
سازي فرایندها و ساختارهاي درونی شرکت هاي بازاریابی و جوانشرکت و بازتعریف استراتژي

 ).1395اجرا شده است (کالبی و همکاران، 
نوسازي استراتژیک تالشی پرخطر و نامطمئن است. یک شرکت ممکن است مسیر خود را بداند،  

اما نداند چه نوع ابتکارات و اقداماتی براي نوسازي استراتژیک مورد نیاز است. نوسازي 
ه شرکت هایی فراتر از آنچه کتاستراتژیک به نوع جدیدي از تفکر و همچنین توانایی دیدن فرص

لیاتی هاي عمدر حال اجراست، نیاز دارد. بنابراین به منظور نوسازي استراتژیک، فرایندها و مدل
مورد نیاز است که ممکن است در زمان آغاز نامشخص باشند. کارکنان مستعد نقش مؤثري در 

ه در حالت سکون کامل ها هموار). شرکت2019، 3اجراي این فرایند دارند(جروي و خوروا
ها همیشه در حال تغییر هستند، اما سرعت اند، شرکتنیستند. همانطور که بسیاري اشاره کرده

طبیعی تغییر ممکن است بسیار کند باشد، به خصوص در محیطی با رقابت و یا تغییرات 
 ).4،1997تکنولوژیکی باال. (فولر و لبردا

1. Schmitt  et al., 
2. Albert  et al., 
3. Järvi & Khoreva 
4. Fuller & Volberda 
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شود و عملکرد تر بررسی میا شرایط محیطی مطلوبنوسازي رفتاري مبتنی بر فرصت است که ب

 کند، اما درگیر شدن در آن نیز به شرکت کمکاي را تحت چنین شرایطی ایجاد میبهبود یافته
کند تاثیر منفی احتمالی تهدیدات را به عملکردي پیشرفته تبدیل کند. نوسازي استراتژیک می
ستراتژیک ریزي ااجرایی باید از فرایندهاي برنامهتواند اشکال مختلفی داشته باشد، و مدیران می

د. این هاي سیاسی و اقتصادي استفاده کننبراي تعیین تناسب یک فرم مشخص براساس واقعیت
هاي ریزي باید پویا، با مشارکت سهامداران داخلی و خارجی، و شامل ارزیابی مدلفرآیند برنامه

هایی براي کارآمدتر کردن و ارها به همراه روشوکار غیرسنتی، خدمات، فرایندها، و بازکسب
هاي موجود باشد. تعیین هدف باید شامل اهداف نوآوري، به ویژه هنگامی اجراي موثر فعالیت

هاي خارجی مرتبط هستند، باشد. محتواي استراتژي باید ایجاد منابع جدید و ها با فرصتکه آن
 .)2015، 1را برجسته کند(کرنی و موریساشکال ارزش، یعنی ایجاد ارزش، و انواع روابط 

به عنوان راهی  هاي شرکتبنابراین نوسازي استراتژیک کارآفرینانه، فرایند بررسی مجدد توانایی
 ).2018هاست (کالبی و خواجیان، برداري از فرصتبراي ایجاد تعادل در اکتشاف و بهره

 

 روش پژوهش

کاربردي است. این پژوهش از منظر گردآوري -ايپژوهش حاضر کیفی و بر حسب هدف توسعه 
پیمایشی است. روش پژوهش شامل دو فاز فراترکیب و مصاحبه است. در این  -ها توصیفیداده

گیري هدفمند از ) و نمونه2006(2پژوهش در بخش فراترکیب ما از روش سندلوسکی و باروسو
نمونه اولیه  142ایم که به تفاده کردههایی از ادبیات موجود اسمنابع علمی براي استخراج ویژگی

هاي نوسازي استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک و کارآفرینی سازمانی دست یافتیم. در زمینه
هاي نامربوط و ارزیابی منابع یافت شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و با حذف مقاالت و داده

ب شده و عوامل مؤثر استخراج و از طریق مقاله به عنوان نمونه نهایی انتخا 23کیفیت، در نهایت 
آمده دستروش تحلیل محتوا چارچوب آن به دست آمد. براي سنجش روایی چارچوب به

نفر از اساتید دانشگاه در حوزه کارآفرینی استراتژیک گرفته شد. با توجه به مطالعات  5تاییدي از 

1. Kearney & Morris 
2. Sandelowski, & Barroso, 
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ر چارچوب بدست آمده مصاحبه هاي به دست آمده در فاز دوم، با تکیه بانجام شده و مولفه

. هاي صنعت گردشگري انجام گرفتموردي با رویکرد اکتشافی با مدیران و خبرگان شرکت
ت و ساختاریافته استفاده شده اسالزم به ذکر است که بنا به هدف پژوهش، از روش مصاحبه نیمه

ارشناسان ارشد و ها تا مرحله اشباع پیش برده شدند. جامعه آماري شامل مدیران و کمصاحبه
گیري هدفمند مرد) به شیوه نمونه 7زن و  3نفر از آنها ( 10باشند که متخصصان این صنعت می

سال در این صنعت هستند.  5شوندگان داراي تجربه کاري باالي انتخاب شدند. تمامی مصاحبه
ته است. ر گرفسازي شده و براي تجزیه و تحلیل مورد استفاده قراها به دقت پیادهمتن مصاحبه

ویژگی  1ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. در جدول براي تجزیه و تحلیل داده
 شود.شوندگان، مشاهده میشناختی مصاحبهجمعیت

 
 شوندگانهاي جمعیت شناختی مصاحبه. ویژگی1جدول 

کد 
 شوندهمصاحبه

 سابقه کاري شوندهسمت مصاحبه سازمان جنسیت

1Q 10 مدیرعامل 1 مرد 

2Q 12 مدیرفروش 2 مرد 

3Q 7 معاون بازاریابی و تبلیغات 2 مرد 

4Q 6 سرپرست فروش 3 زن 

5Q 7 مشاور بازاریابی 4 زن 

6Q 15 مدیریت فنی 4 مرد 

7Q 13 مدیرعامل 2 مرد 

8Q 9 مدیریت گردشگري 1 زن 

9Q 10 رئیس هیئت مدیره 3 مرد 

10Q 16 مدیریت فنی 3 مرد 

 

  

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 298

 

 هایافته
کاري سال سابقه 5شوندگان داراي حداقل یافته هاي بخش توصیفی نشان داد که اکثر مصاحبه

 سال است و افرادي باتجربه در صنعت هستند.  10ها حدود بوده و میانگین سوابق کاري آن
ی ها، از طریق روش سندلوسکدر فاز اول با توجه با مطالعه متون، اسناد و مدارك و بررسی پژوهش

یافتیم. برخی از عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک مقاله نهایی دست 23) به 2006وسو(و بار
 است.گردآوري شده و کدگذاري و دسته بندي صورت گرفته

 
 . عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک (چارچوب فاز اول)2جدول 

 عوامل(کدها) نظریه پرداز

 محصوالت و بازار جدیدفرایند تغییر براي دستیابی به  ) 1991برگلمن(

 

خالقیت و 

 نوآوري
 
 

 نوآوري در محصوالت با تمرکز بر بازار )2007ترنر و همکاران(

 هاالهام گرفتن از فرهنگ نوآوري در شرکت )2018کالبی و خواجیان(

 تخریب خالق )1942شومپیتر(

 )1395کالبی و همکاران(
 هاي آمیزهخالقیت در بازارسازي و  بازتعریف استراتژي

 بازاریابی 

 کشف نیازهاي پاسخ داده نشده )1395کالبی و همکاران(

 مدیران ارشد عاملی کلیدي در نوسازي استراتژیک )2015گالسر و همکاران(

 رهبري

 )2011کوي و همکاران(
گیري حاکمیت شرکتی بر مسیر نوسازي تأثیر جهت

 استراتژیک

 )2018لوگمن و همکاران(
به دست آوردن مهارت ارتباطی باال براي ترغیب و متقاعد 

 کردن کارکنان در ضرورت تغییر

 رهبري مشارکتی و یادگیري سازمانی )2006جونز و مکفرسون(

 )1990سنگه (
انداز هاي فرد و خلق چشمیادگیري گروهی، توانمندي

 مشترك

 منابع انسانی 
فلود، رووز، جاکبز و 

 )2005کلرمنز(
رابطه مثبت بین نیروي انسانی متخصص و شناسایی و 

 هایافتن فرصت

 )2019جروي و خوروا(
شناسایی عوامل تغییر بالقوه و مدیریت استعدادها براي 

 توسعه کارکنان
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 برنامه نوآورانه منابع انسانی )2011سیمسک و هووي(

تونگدوگان و 
 )2019همکاران(

 هاي پویاکارگیري قابلیتتوسعه و به

 هاقابلیت

 )2009آگارال و هلفات(
هاي کلیدي ها و خروجیتغییر و آرایش مجدد ویژگی

 شرکت

 هابهبود روابط با سایر شرکت )2015کرنی و موریس(

 )2015راسکو(
دیدگاه مبتنی بر ادغام و همکاري و ایجاد فرصت در مقابل 

 با دیدگاه رقابتی

 )1398شراعی و همکاران(
توجه به مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترك در 

 توسعه پایدار

)، 2008کووین و کوراتکو(
موریس و 

)، باسوو و 2010همکاران(
)، کووین و 2011بادهوا(

 )2010کوراتکو(

 تعریف مجدد روابط با بازار و رقبا در تغییر جایگاه رقابتی

 )2018کالبی و خواجیان(
نوسازي مدل کسب و کار و بازتعریف و احیاي مجدد 

 ساختارسازمانی

اسپینوسو و 
)، سیمسک 2011سونس(

 )2011و هووي(
 هاسازماندهی مجدد فعالیت

 
ها به صورت مفهومی کدگذاري شد که برخی از هاي استخراجی از مصاحبهدر گام بعد دیدگاه

 ارائه شده است. 3آنها در جدول 
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 کدگذاري مفهومی. 3جدول

کد 
 هشوندمصاحبه

 هاي مفهومیگزاره

1Q 

 هاي ناشی از بحرانتمرکز بر شناسایی فرصت
 شناسایی موانع ورود در دوران پساکرونا و عملکرد دیگر رقبا

 هاي در دسترسگیري از فناوريتغییر در ساختار و بهره
 هارقابتی و کاهش هزینهخالقیت در بازاریابی در دوران پساکرونا در بازار به شدت 

2Q 

 هاي بهداشتیارائه خدمات و محصوالت همگام با پروتکل
 ارائه خدمات و محصوالت با غربالگري مناطق و تمرکز بر مناطق سفید

 هاي ویژه تصمیم در شرکتایجاد کارگروه
 یانمشترخلق خدماتی فراتر از نیاز و انتظار گردشگران و مشتریان با توجه به حفظ آرامش 

3Q 

هاي رزرو تورهاي گردشگري با توجه به نیاز مشتریان در گرفتن ارتقا  و خالقیت در سیستم
 خدمات آنالین

 ارائه سمینارها و وبینارها براي آموزش کارکنان براي ایجاد انگیزه در کارکنان
 هاي بهداشتیحضور کارشناسان بهداشت در تورها و سازمان براي رعایت پروتکل

 بندي مشتریان با توجه به ارائه گواهی سالمتطبقه

4Q 

 گذاريبندي جدید در قیمتفرمول

 هاي ترفیع و معرفی و برندسازي به صورت الکترونیکی و فضاي مجازيتوسعه کانال
 استفاده از استراتژي کاهش هزینه

 پذیريحمایت فردي از خالقیت و ارائه راهکارها توسط کارکنان و افزایش ریسک

5Q 

 هاي ویژه به گردشگران با توجه به ابتال و عدم ابتال به بیماري در گذشتهارائه بسته
ارائه محتواي آموزشی در جهت آگاهی و آموزش و اطالع رسانی صحیح به گردشگران جهت 

 19کاهش مخاطرات ناشی از کووید

6Q 

 وري و ایجاد تغییرههاي کاري براي افزایش بهرایجاد تیم
 جلسات مشارکتی بین کارکنان و مدیران براي جذب ایدهبرگزاري 

 تفیض اختیارات بیشتر به کارکنان
 جذب نیروهاي کارآمد

7Q 

آوري در شرایط شناسایی تهدیدات محیطی و خطاهاي رقباي خارج شده از صحنه رقابت و تاب
 کنونی

اطی براي دوران استفاده از فرصت براي آموزش کارکنان و باالبردن دانش فنی و مهارت ارتب
 پساکرونا

 هاي دورکاريسازي و ایجاد ظرفیتبازطراحی فرایندهاي کوچک
 کاهش حقوق و دستمزد و حفظ نیروهاي کاري
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8Q 

 19هاي اجتماعی و زیست محیطی در کاهش آلودگی ناشی از کووید ارائه استراتژي
 باالبردن کیفیت سیستم حمل و نقل و خدمات اقامتی

 اعتبارات مالیاستفاده از 
 استفاده از مدل شراکتی به جاي حقوق و دستمزد

9Q 

 بازطراحی فرایندهاي خدماتی با توجه به کاهش تقاضا
 اي جدید گیري براي ورود به بازار جایگزین و حوزهبررسی و تصمیم

 هاي سفر با ساختار جدید و مناسب دوران پساکروناارائه بیمه

10Q 
 هاي حمل و نقل با توجه به استاندارهاي سازمان بهداشت جهانیسیستمتغییر فیلترهاي بهداشتی 

 اجباري کردن به همراه داشتن گواهی سالمت گردشگران به همراه دیگر مدارك شناسایی

 
است؛ خالقیت و کدگذاري محوري براساس کدگذاري اولیه و ثانویه آمده 4در جدول شماره 

 هاي شناسایی شده جهت احیاي صنعت گردشگريها مولفهانسانی و قابلیتنوآوري، رهبري، منابع
 باشند. می

 هاها و شناسایی مؤلفه. طبقه بندي گویه4جدول
 هاگویه هامؤلفه

خالقیت و 

 نوآوري

 خدماتی فراتر از نیاز و انتظار با توجه به حفظ آرامش مشتریان خلق
 هاي رزرو تورهاي گردشگري از طریق فضاي مجازيخالقیت در سیستم

 خالقیت در بازاریابی در دوران پساکرونا در بازار به شدت رقابتی با توجه به کاهش هزینه
 الهام گرفتن از فرهنگ نوآوري در شرکت

 الت با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقهارائه خدمات و محصو
 هاي بهداشتیارائه خدمات و محصوالت با به روزترین پروتکل

 هایی ویژه براي حفظ مشتریان قدیمیارائه تخفیفات و پکیج
 بندي مشتریان و گرفتن آزمایشاتغربالگري و طبقه

 مدارك شناساییاجباري کردن به همراه داشتن گواهی سالمت گردشگران به همراه دیگر 
 هاي سفر با ساختار جدید و مناسب دوران پساکروناارائه بیمه

 هاي ویژه به گردشگران با توجه به ابتال و عدم ابتال به بیماري در گذشتهارائه بسته
 ارائه محتواي آموزشی در جهت آگاهی و آموزش و اطالع رسانی صحیح به گردشگران

 تورهاي مجازيتمرکز بر گردشگري مجازي و برگزاري 

 رهبري
 هاي در دسترسگیري از فناوريتغییر در ساختار و بهره

 شناسایی تهدیدات محیطی و خطاهاي رقباي خارج شده از صحنه رقابت
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برگزاري جلسات تعاملی میان کارکنان و مدیران براي ارتقاي انگیزه و ارتباط درون 

 شرکتی
 شرایط جدیداندازها متناسب با بازبینی و تدوین مجدد چشم

 انداز مشتركتمرکز بر رهبري مشارکتی و ایجاد چشم
 گیري حاکمیت شرکتیتغییر در جهت

 پذیريحمایت فردي و افزایش ریسک
 سالگذاري در بازارهاي جایگزین تا بازه زمانی یکسرمایه

منابع 

 انسانی 

 گیري با مشارکت کارکنان در حل مشکالتهاي تصمیمایجاد کارگروه
 سمینارها و وبینارها براي آموزش کارکنان براي ایجاد انگیزهارائه 

 استفاده از فرصت براي باالبردن دانش فنی و آموزش کارکنان
 استفاده از فرایندهاي دورکاري و ارائه خدمات الکترونیکی

 هاي بین واحدي براي ایجاد تغییراتایجاد اتاق فکر و تیم
 گیريي تصمیمهاي ویژهایجاد کارگروه

 ارائه شرایط ویژه و تعامل یراي کارکنان مبتال به کرونا
 هاي اداري و کاهش حقوق و دستمزد با رویکرد حفظ منابع انسانی سازمانکاهش هزینه

 تفیض اختیارات بیشتر به کارکنان
 استفاده از مدل شراکتی به جاي حقوق و دستمزد

 جذب نیروهاي کارآمد

 هاقابلیت

 از بحرانهاي ناشی شناسایی فرصت
 شناسایی موانع ورود در دوران پساکرونا و عملکرد دیگر رقبا

 هاي بهداشتیحضور کارشناسان بهداشت در تورها و سازمان براي رعایت پروتکل
هاي حمل و نقل با توجه به استاندارهاي سازمان بهداشت تغییر فیلترهاي بهداشتی سیستم

 جهانی
 مات اقامتیباالبردن کیفیت سیستم حمل و نقل و خد

 ها براي ارائه خدمات به صورت آنالینایجاد زمینه همکاري با دیگر شرکت
 بازطراحی فرایندهاي خدماتی با توجه به کاهش تقاضا

 هاي تحلیل بازار براي توسعه بازاریابی و فروشایجاد تیم
 ارزیابی مالی و استفاده از اعتبارهاي مالی مانند وام براي پیشبرد اهداف

 هاي فناوري در شرکتگسترش دیجیتال مارکتینگ با تمرکز بر زیرساخت تمرکز و
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ط ها در شرایتوجه به مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترك در توسعه پایدار شرکت

 بحران

 

 گیريبحث و نتیجه
ی عصر هاي نوپا وگزارش سایت تحلیلهمانطور که عنوان شد، بنابرگزارش تاثیر کرونا بر شرکت

وکارها در حوزه گردشگري در کشور با تعدیل نیرو و کاهش درصد کسب 70از  ایران، بیش
هزار میلیارد تومان برآورد  5اند که ضررهاي ناشی از آن در دو ماه اخیر بیش از تقاضا روبرو شده

هاي وارد شده به صنعت گردشگري ناشی از کرونا و نابودي بسیاري شود. با توجه به خسارتمی
ي فعال در این صنعت داشتن مزیت رقابتی و نوسازي استراتژیک کارآفرینانه وکارهااز کسب

براي ماندن در بازار امري حیاتی است. در پژوهش از تحلیل محتواي کیفی ازطریق کدگذاري 
هاي کالمی است و کدگذاري باز ثانویه که قرار دادن آن حول یک بازاولیه، که همان گزاره

تخراجی هاي اسشده است، کدگذاري محوري نیز بر اساس مولفهویژگی مشترك است، استفاده 
هاي صورت پذیرفت. جهت احیاي صنعت گردشگري براساس مطالعه اسناد موجود و یافته

ري و انسانی، رهبدسته عامل اصلی که عبارتند از تمرکز بر نوآوري و خالقیت، منابع 4پژوهش 
می در هاي کدهنده آن است که پژوهشنشانهاي صورت گرفته ها شناسایی شد. بررسیقابلیت

حوزه نوسازي استراتژیک کارآفرینانه با تکیه بر ابعاد آن صورت گرفته است و بیشتر بر ابعاد 
است. در این پژوهش سعی بر این بود تا ها در نوسازي استراتژیک اشاره شدهنوآوري و قابلیت

ن نوآوري کارآفرینانه را شناسایی کرد. داشتبتوان دیگر ابعاد تأثیرگذار بر نوسازي استراتژیک 
هاي بهداشتی سازمان بهداشت جهانی از ملزومات ماندن در در ارائه خدمات با توجه به پروتکل

بی و هاي بازاریامدت است. با ارائه روشصحنه رقابت با توجه به درگیري با بحران در طوالنی
ه به ی و توجه ویژه به انتظارات مشتریان با توجهاي ارتباطفروش آنالین، تخفیفات، ایجاد کانال

ی اجتماعی و حمایت مالشرایط بهداشتی جدید و با برگزاري سمینارها و نشان دادن مسئولیت
دشگري هاي گرها در این دوران فرصتی است تا شرکتمیتوان تقاضا را مدیریت کرد. محدودیت

 رسانی دانش کارکنان استفاده کنند. بههاي فناوري، دیجیتال مارکتینگ و به روزاز قابلیت
ها، کارگیري فناوري در دورکاري کارکنان و برگزاري سمینارها در آموزش و استفاده از رسانه
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دیجیتال مارکتینگ، تمرکز بر گردشگري مجازي و برگزاري تورهاي مجازي تأثیرگذار خواهد 

 ن عالوه بر کاهش هزینه میتوانبود. با ایجاد شرایط دورکاري و کاهش حقوق و دستمزد کارکنا
هاي جدید از تعدیل نیرو و اخراج کارکنان جلوگیري کرد. با رهبري کارآفرینانه و استفاده از ایده

و نو می توان مسیري جدید در جهت جایگزینی و جبران ضررهاي ناشی از کاهش تقاضا را آغاز 
ابع و راتژي در استفاده از منکرد. تمرکز بر ایجاد فرهنگ کارآفرینی در شرکت، تغییر است

اندازهاي جدید متناسب با شرایط بحرانی حال حاضر، تعامل هاي در دسترس، تدوین چشمفناوري
گر پذیري و تعامل و مشارکت با دیبا کارکنان در ایجاد انگیزه، حمایت فردي و افزایش ریسک

ها و ها، فرصتناسایی ریسکهاي جدید در شوري و استفاده از ایدهها براي افزایش بهرهشرکت
شگري ها در صنعت گردتهدیدات محیطی و شناسایی سایر رقبا بسیار مؤثر است. اغلب شرکت

هاي بهداشتی دارند تا بتوانند شرایط مساعدتري را براي اطمینان سعی در ارائه خدمات با پروتکل
 ونا، باالبردن کیفیتخاطر مشتریان فراهم کنند. به دلیل عدم اطمینان در محیط بعد از کر

ین هاي بهداشت جهانی ضروریست. بنابراها با توجه به استانداردونقل و اقامتگاههاي حملسیستم
هاي هاي ناشی از این بحران با نوسازي استراتژیک کارآفرینانه شرکتمیتوان با شناسایی فرصت

هاي اناز آن به جبران زی فعال در صنعت گردشگري و پاسخگویی به نیازها در زمان بحران و بعد
 وارده به این صنعت کمک کرد. 

هاي تحقیق میتوان به کمبود و عدم دسترسی به خبرگان و کمبود فرصت براي تعامل از محدودیت
با آنان اشاره کرد و در راستاي توسعه پژوهش  به اجراي روند پژوهشی در سایر صنایع پیشنهاد 

 شود.می
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