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Abstract  
The tourism industry is very vulnerable, and issues such as natural 
disasters, infectious diseases, epidemics, economic crises, war, etc., for 
example, the risks menace the tourism industry. Recognizing these risks 
and preoperational arrangements are such main concerns. The purpose 
of this study is to design a risk management model in the Iranian hotel 
industry; the exploratory mixed research method was used in the study. 
The statistical population in the qualitative section consisted of 
academic and tourism industry experts (tourism and risk managers, 
deputies, and professional tourism organizations and hoteliers), and in 
the quantitative section, staff of four or five-star hotels in Tehran. Yazd, 
Isfahan, and Shiraz province in the summer of 1400. In the qualitative 
area of the study, judgment and snowball sampling methods were used 
until the theoretical saturation was achieved within twelve in-depth 
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interviews. The interview's findings were then categorized using open, 
axial, and selective coding. Afterward, in the quantitative section, using 
a stratified random sampling method, 384 people were selected as a 
sample, and a questionnaire was distributed among them. Based on the 
findings of the qualitative part of the research, the tourism risk 
management model in the Iranian hotel industry in two dimensions 
(external and internal), consisting of 13 components and ٦۲ indicators, 
was designed and compiled, and the model was approved. 

Introduction: 
Tourism is very sensitive and vulnerable to the glass industry and is 
exposed to various risks. One of the main reasons for the high 
vulnerability of this industry is the integration of tourism and travel 
products, which is the interaction and cooperation of various sectors 
such as transportation, accommodation, hospitality, etc. (Ziaee et al., 
1400). Risk is a multifaceted concept generally associated with the 
expected adverse effects. (Brast Bauer, 2016). All organizations and 
systems at any level of performance and at any time and place face 
various risks that affect their performance and achieve their goals 
(Asgari, 2010). So the risks can not be eliminated, but they can be better 
managed to reduce the damage caused. Such an approach is called risk 
assessment and management, which can help reduce the elements and 
factors of risk or vulnerability to human societies and their property 
(Ritchie, 2009). 

Materials and Method 
The combined research method and research design are also of the type 
of mixed exploratory research design (qualitative-quantitative) 
The main research tools in the qualitative and quantitative stages of the 
research were as follows: 
Qualitative stage: Review and study of research and background on the 
subject. 
Qualitative stage: In-depth semi-structured interviews with experts. 
Quantitative step: Using the Likert scale closed questionnaire. 
The study's statistical population was a qualitative interview with a 
group of experts. For this purpose, the "snowball" sampling method was 
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used to achieve theoretical saturation. In this section, 12 people were 
selected. 
The statistical population of the research in a small part includes the 
staff of four and five-star hotels in Tehran, Yazd, Isfahan, and Shiraz in 
the summer of 1400. The sampling method of the study was 384 people. 
In the qualitative section, in-depth interviews with experts and content 
analysis techniques in the MaxQDA software environment were used 
to identify the components and research model components by studying 
and researching the research and literature on the subject. 
In the quantitative section, a questionnaire was used to test and quantify 
the identified model to survey statistical samples and use structural 
equations (SEM) in LISREL and Smart PLS software. 

Discussion and Results 
In the qualitative part of the research, the main focus of the research 
questions was exploring the factors affecting the dimensions, 
components, and indicators related to risk management in the hotel 
industry as the central concept. In the first stage, the main categories 
and sub-components were presented based on open and centralized data 
coding from research backgrounds, in-depth and exploratory interviews 
with key experts, and refinement of conceptual codes. The factor 
analysis results showed that out of 62 available indicators (items), 13 
main components could be identified. 
In the quantitative part,  a questionnaire with 62 items was compiled. 
Distribution and data were analyzed by exploratory and confirmatory 
factor analysis with LISREL and Smart PLS software. 
The risk management model consisted of 62 items, of which 31 were 
obtained for external risk management and 31 for internal risk 
management. Standardized parameter estimates showed that all 
indicators are statistically significant and have high factor loads. 
The final model of the research was tested and confirmed by structural 
equation modeling. 

Conclusions 
This research seeks to model risk management in the Iranian hotel 
industry. The spatial scope of this research is four- and five-star hotels 
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in the three cities of Yazd, Isfahan, and Shiraz, and Tehran is 
concentrated as the gateway for foreign tourists to the country. The 
importance of effective risk management in all industries has been 
considered for a long time. In addition to actors and implementers of 
various industries, national and international regulators have made 
effective risk management an integral part of their monitoring and 
control process. This particular importance has attracted a lot of 
attention in tourism, which is very sensitive and fragile due to its nature. 
According to the research results, political risk (standard coefficient 
0.702 and values T196.19), natural environment risk (0.725 and 
0.1515), legal risk (0.693 and 20.452), economic risk (0.719) 0 and 
111/19), social risk (0.669 and 016.18), cultural risk (0.673 and 15.664), 
human resources risk (0.804 and 09.05.31), scheduling risk (836/8). 0 
and 095/41), execution risk (0.787 and 31.761), procurement risk 
(0.722 and 08.05.32), cost management risk (0.775 and 30.729), design 
risk (0.764) And 25.446), and communication risk (0.819 and 36.080) 
were the explanators of the final research model. 

Keywords: Risk management, internal risk, external risk, hotel 
industry. 
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  ایران هتلداري صنعت در ریسک مدیریت براي مدلی

 فاطمه خدابخشی گرگانی
 علامه طباطبائی، دانشگاه مدیریت گردشگري، دکتري دانشجوي

 ایران تهران،
  

 استاد گروه مدیریت گردشگري دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران محمود ضیائی
  

 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران محمدتقی تقوي فرد
 

 رانعلامه طباطبائی، تهران، ایدانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه  محمدصالح ترکستانی

  چکیده
 هايیماريب طبیعی، بلایاي مانند مواردي و پذیرآسیب و حساس بسیار است صنعتی گردشگري، صنعت

 کرده دتهدی را گردشگري صنعت ریسک، عنوانبه غیره، و جنگ اقتصادي، بحران ها،¬اپیدمی و واگیردار
 یریتمد براي مدلی طراحی حاضر، پژوهش از هدف. اندیشید را لازم تمهیدات ها،آن شناخت با بایستی که

 جامعه. شد هاستفاد اکتشافی آمیخته تحقیق روش از منظور این براي است، ایران هتلداري صنعت در ریسک
 چهار هاي¬هتل کارکنان کمی، بخش در و گردشگري صنعت و دانشگاهی خبرگان کیفی بخش در آماري

 هدفمند روش کیفی بخش در است، بوده 1400 تابستان در شیراز و اصفهان یزد، تهران، شهرهاي ستاره پنج و
. است شدهانجام عمیق مصاحبه خبره، 12 با نظري اشباع به رسیدن تا و شدهانجام برفی گلوله و) قضاوتی(

 بخش رد همچنین. اندشدهبنديدسته انتخابی و محوري باز، کدهاي سطح سه در مصاحبه از حاصل هايیافته
 اساس بر. شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر 384 تصادفی، ايطبقه گیرينمونه روش از استفاده با کمی،

 بیرونی( عدب دو در ایران هتلداري صنعت در گردشگري ریسک مدیریت مدل تحقیق کیفی بخش هايیافته
 مطالعات از حاصل نتایج به توجه با که شد تدوین و طراحی شاخص 62 و مؤلفه 13 از متشکل ،)درونی و

 .است قرارگرفته تائید مورد آن هايشاخص و هامؤلفه تمامی تحقیق، کمی

  .هتلداري صنعت بیرونی، ریسک درونی، ریسک ریسک، مدیریت ها:کلیدواژه

 .مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته مدیریت گردشگري دانشگاه علامه طباطبائی است  
  :نویسنده مسئولmdziaee@gmail.com 
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 مقدمه 
. ودشیمي توسعه اقتصادي محسوب صنعت، نیروي محرکه یکعنوان به گردشگري

و در معرض  است ریپذبیآسي، بسیار حساس و اشهیشبه دلیل ماهیتش صنعتی  حالنیباا
ي ریپذبیآسي مختلف قرار دارد. یکی از دلایل اساسی در هاسکیرو  هاشک، هاتنش

بالاي این صنعت آمیختگی و هم پیوندي محصول گردشگري و سفر است که حال تعامل 
قامت، پذیرایی و غیره است (ضیائی و ، اونقلحمل ازجملهي مختلف هابخشو همکاري 

به دلیل عدم آگاهی از وقایع آینده اتفاق میافتند و این عدم  هاسکیر). 1400همکاران،
 يزیر، منجر به ایجاد فاصله بین آنچه اتفاق میافتد و آنچه یک شرکت برنامههاتیقطع

ریف یک تعو  شودیمشاهده م تعابیر متفاوتی در تعریف ریسک. شودیکرده است، م
براي  .باشدیمحتواي تمام تعاریف یکسان م ،حالنیواحد و گسترده از آن وجود ندارد، باا

 با کمبود فرد در آن که است وضعیتی سکیر :کرد اشاره به این تعریف توانینمونه م
 قداما احتمالی نتیجه یک کسب ، بر اساسنیبنابرا .شودیم روروبه قبلی و تجربه اطلاعات

کامل  طوربهتوان را نمی هاسکیر). 1400مزروعی، محمدي پور،کند (یمي ریگمیتصم به
از  ي ناشیهابیآسرا به شکل بهتري مدیریت نمود که  هاآن توانیمحذف کرد بلکه 

 کاهش یابد. هاآن
اصلی  ویژگی از است. شده روروبه سابقهیب بحران از نوعی با جهان حاضر، در حال
 رندگانیگمیتصم شودیم موجب که کرد اشاره آن بودن غیرمترقبه به توانمی این بحران

و ویرانگرترین  نیترمهمگفت  توانیمبگیرند.  قرار اضطراب و سردرگمی موقعیت در
ویروس  شمولجهان است. بحران 19چالش جهانی بعد از جنگ جهانی دوم بحران کووید

 دقیق، و مشابه تجربه نداشتن به توجهبا  که یافته ظهور ياگسترده هايحوزه در کرونا
 بلکه )،1400درمان (طیبی رهنی و مدبر عزیزي،  بخش و هادولت کشورها، تنهانه

 و گردشگري صنعت ازجمله خدماتی، هايبخش ژهیوبه هابخش تمام در را هاسازمان
، مثالعنوانبه ).1399قینانی،  است (شهوازیان و هاشمی قرار داده مخاطره مورد هتلداري

 شدیدي رکود هتلداري صنعت در 2020 لیآور و مه هايماه در (آمریکا) نیویورك شهر
 و مقصد در 19 کووید ویروس به مبتلایان تعداد بین قوي معکوس یک رابطه و داشته
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 در نیز (آمریکا) سانفرانسیسکو يهاهتل) و 2020a، 1رایت دارد (فوکوس وجود تقاضا
 شهر ). در2020bرایت،  فوکوساند (کرده تجربه درصدي را 95 رکود 2020 لیآور ماه

 تجربه هاهتل در ي موجودهااتاق از حاصل درآمد درصدي 86 کاهش (آمریکا) بوستون
 يهاهتل، 2020مارس  ماه است. در بوده 2020 سال لیآور تا مارس هايماه در بدي

کاهش  اتاق هر از حاصل درآمد و بوده هااتاق در اقامت درصدي 50 افت شاهد بوستون
است  داشته کاهش درصد 57 گفت توانیم 2019 سال به نسبت و درصدي داشته 22

 143هزار و  207 تاکنونبه صنعت گردشگري ایران،  واردشده). خسارات 2020، 2کل(
میلیون ریال  801هزار و  110که از این میزان  باشدیممیلیارد ریال ناشی از بحران کرونا 

. همچنین میزان خسارات بیکاري در صنعت باشدیممربوط به خسارات صنعت هتلداري 
و  هزار 47که بیش از نیمی از آن یعنی  باشدیممیلیون ریال  525هزار و  87گردشگري 

فر، هنگی خدمات سگزارش ستاد همامیلیون ریال مربوط به مراکز اقامتی بوده است ( 79
1400(. 

آن  در بلا 30 تاکنون طبیعی بلاي 40 که از بلاخیز جهان است کشور 10 جزء ایران
 شش کهیدرحال دهدیمتنها یک درصد جمعیت جهان را تشکیل  رانیا است. افتاده اتفاق

 دهدیم) این نشان 1395سرور، کاشانی، دارد (درصد تلفات حوادث جهان به ایران تعلق 
ها در اصل از آن یبرخکه با خطرات خاص همراه بوده است  شهیو سفر هم يگردشگر
 یانسان يایه نام بلاب یانسان تیفعال جهینت گرید ياریخود هستند و بس یعیفرد طبمنحصربه

 در هايماریب انواع بروز ارومیه باعث تدریجی دریاچه شدن خشک مثالعنوانبه .است
 يهانیزم حاصلخیزي کاهش چشمی، هايبیماري شیوع گیاهان، و حیوانات انسان،

 ضررهاي و منطقه زیرزمینی يهاآب کیفی و کمی تعامل برهم خوردن کشاورزي،
 شهر گردشگري موقعیت ارومیه دریاچه شدن خشک از بعد .شد جبرانرقابلیغ اقتصادي

رود در  زایند رودخانه یا خشک شدن .است افت کرده چهار رتبه به اول رتبه از ارومیه
 این و است داشته دنبال به را استان این به گردشگر ورود درصدي 30 کاهش اصفهان،

 جاي ی بردستعیصناو همچنین تولید  شهر اصفهان بر اقتصاد منفی اثرات گردشگر کاهش
علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل اقتصادي،  ).1396است (شکرزاده و رنجبري،  گذاشته

1 Phocuswright 
2 Cole 
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فت ابه  توانیمفراوان دارد. از آن جمله  راتیتأثاجتماعی، سیاسی و ... بر گردشگري 
باعث شد در  اشاره کرد که  ارزاي نرخ توجه ارزش پول ملی و بالا رفتن لحظهقابل

 ).1397ي، شهباز تمیزي،جود آید (به و یتوجهگردشگري داخلی و خارجی افت قابل
آن صنعت هتلداري در ایران، با توجه به استراتژي کاهش  تبعبهصنعت گردشگري و 

ته است اما یاف دوچنداني اقتصادي، اهمیتی هامیتحروابستگی کشور به درآمدهاي نفتی و 
ي این استراتژي را با مشکل مواجه سازادهیپ، هابحرانو  هاسکیراز سویی دیگر انواع 

 و تیسیتروري هاتیفعال، رشد در جهان تیجرم و جنا افزایش لیبه دلنموده است. 
یک مدیاپ يهايماریگسترش بي داخلی، هايریدرگي و هاجنگ، آشوب ي،ریگگروگان

ع و با موان ،یدر اقتصاد جهان ياقتصاد يهاو بحران یجهان یعیطب يایبلا ،و پاندمیک
 يگذارهیسرما جهیدرنت). 2015، 1گارگاست (ي جدي براي توسعه روبرو شده هاچالش

 درآمد افزایش جهت در و مقصد خصوص در ي بهینههايزیربرنامه نیازمند صنعت این در
 این صنعت در ریسک کشور، بررسی در گردشگري نقش به توجه با و باشدیم اقتصادي

). اگر ما بتوانیم براي هر نوع خطر 2018، 2(بو، باسر باشدیم اهمیت مورد بسیار
بنابراین ؛ رسدیمبهتر آماده شویم شانس تبدیل ریسک به بحران به حداقل  شدهییشناسا

اي بعد از هریزي قبل از وقوع بحران و مدیریت بحران به فعالیتمدیریت ریسک، به برنامه
 سک جلوگیري از تبدیل آن به بحرانوقوع ریسک اشاره دارد. موفقیت نهایی مدیریت ری

 ).2018، 3اینیفیشردرخشی، است (
در صنعت  خصوصاًي ریسک نهیدرزم شدهانجامبا مروري بر آمارها و مطالعات 

و همچنین ماهیت  ویژه آن در توسعه اقتصادي تیاهمگردشگري و هتلداري به دلیل 
نابراین بشده است؛ انجامدر این زمینه  یکم یاربس يهاپژوهشو شکننده آن،  ریپذبیآس

قرار  ریتأثیی که صنعت هتلداري را تحت هاسکیردر این مقاله به بررسی و شناسایی 
تا با شناخت بیشتر، شانس وقوع رویدادهاي نامطلوب کاهش یابد و از  میاپرداخته دهدیم

وهشی چنین پژ که نتایج رسدیمبه بحران جلوگیري شود. منطقی به نظر  هاآنتبدیل 
راهگشاي صنعت گردشگري و هتلداري در استفاده و اجراي موفق مدیریت ریسک بر 

1 Garg, A. 
2 Boo, S., Busser, J., Baloglu, S. 
3 Dimitrios, B., Costa, C. 
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باشد و الگویی در استفاده از مدیریت ریسک  هاآني مختص به هایژگیواساس شرایط و 
در صنعت هتلداري فراهم کند. لذا پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی براي مدیریت ریسک 

 مدلاست که:  سؤالیی به این پاسخگوو هدف نهایی از آن،  در صنعت هتلداري بوده
 ست؟یی اهامؤلفهچگونه بوده، داراي چه ابعاد و  مدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایران

 پیشینه پژوهش
) تحت عنوان توسعه الگوي 1400و پارسا شکیب ( پورحسنپژوهشی توسط دکتر ضیائی و 

 19ي ویروس کووید ریگهمه: بحران موردمطالعهمدیریت بحران در صنعت گردشگري 
ي این پژوهش، اهداف و راهبردهاي مناسب در سه مرحله به هاافتهبر اساس ی انجام شد،

ترتیب مرحله پیش از بحران، هدف پیشگیري و راهبردهاي آمادگی و توانمندسازي، 
 خسارت مرحله حین بحران، هدف مدیریت اثرات و راهبردهاي کنشی/واکنشی و کاهش

و مرحله پس از بحران، هدف احیا و ارتقا و راهبردهاي مناسب آن نیز بازنگري بازاریابی، 
 . در پژوهشی که توسطباشدیم وکارکسبي آورتابمدیریت مالی/کارایی عملیات و 

شناسایی راهکارهایی جهت رونق ) و تحت عنوان 1399ترابی فارسانی و بهادري (
، يگذاراستیکه س دادنتایج نشان ، انجام شد، 19 یدوشیوع کوها پس از بحران اقامتگاه

مشارکت، رسوخ در بازار، توسعه محصول و افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات راهکارهایی 
  .هستند 19ید وها پس از بحران کومناسب براي رونق اقامتگاه

 مدیریت يهاچالش) و تحت عنوان 1399قینانی ( نتایج پژوهش شهوازیان و هاشمی
ایران،  هتلداري صنعت در راهکار و ارائه کرونا بحران از گذار دوران در انسانی منابع

د آموزش هاي خاصی هماننگیري از استراتژيمدیران منابع انسانی با بهرهنتایج نشان داد که 
 يریکارگهاي تأمین مالی و کاهش هزینه و بهو توانمندسازي منابع انسانی، شناسایی شیوه

ود توانند اهداف خهاي دولت مینظام مدیریت منابع انسانی متمایز همچنین کسب حمایت
 منابع ریتمدیبر عملکرد   را در کلیه سطوح سازمانی محقق کرده و تأثیر منفی این بحران

) 1398نماید. در پژوهشی که توسط فردوسی، آغنده و بابایی ( لیرا تعد هاهتل در انسانی
، مطالعه موردي: يها و مخاطرات مقاصد گردشگریلی بر ریسکتحل و تحت عنوان

نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص اقتصادي و مالی با انجام گرفت،  بندرانزلی
باشد و در رتبه یک قرارگرفته است. ترین احتمال وقوع را دارا می، بیش85/2رتبه میانگین 
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ازآن و پس باشدیدر رتبه دوم م 48/2سپس، شاخص امکانات و خدمات با رتبه میانگین 
چنین، هم .در رتبه سوم قرارگرفته است 08/2شاخص ایمنی و امنیت با رتبه میانگین 

در رتبه چهارم، شاخص بلایاي طبیعی با  77/1شاخص بهداشت و سلامت با رتبه میانگین 
ه میانگین ا رتباند. شاخص فرهنگی و اجتماعی بدر رتبه پنجم قرارگرفته 74/1رتبه میانگین 

 گیرد. ترین احتمال وقوع را دارد و در رتبه ششم قرار می، کم26/1
 ) و تحت عنوان ارزیابی1396چی و نصرآبادي (یی، گیوهرضادر تحقیقی که توسط 

ستاره  4ي هاهتل موردمطالعه(FRAME روش به اقامتی مراکز و هاهتل در حریق ریسک
 در حریق ریسک مقدار بالاترین و نیترمهم که داد نشان منتخب مشهد) انجام شد، نتایج

و  نیترمهم همچنین و باشدیم افراد براي شده برآورد ریسک به مربوط ي مشهدهاهتل
 واحدهاي معمولاً که بوده زیرزمین طبقات حریق بروز ازنظر هاهتل ترین قسمتپرریسک

منفی  طبقات در حریق ریسک بودن بالا دلیل به .دارد قرار آن در انبار، لاندري ،ساتیتأس
 پیشنهاد شد.  ریسک کاهش جهت کنترلی خاص اقدامات گرفتن نظر در هاهتل

) و تحت عنوان شناسایی 1396در تحقیقی که توسط رنجبریان، امامی و سلیم (
 ریسک يدهیپد ابعاد اکتشاف گردشگران بالقوه از ایران به شدهادراكمخاطرات 

 آمیخته ایران، انجام شد، نتایج گردشگري مقصد از بالقوه گردشگران شدهادراك
 خصوص در ریسک نوع هشت بالقوه که گردشگران دهدیم نشان یفیو ک کمی يمطالعه

 ریسک رضایت، ریسک بشر، نقض حقوق ریسک شامل ابعاد این .کنندیم ادراك ایران
 جرائم، ریسک پول نقد، به دسترسی عدم ریسک اجتماعی، ریسک نامناسب، پوشش
  ویزاست. ریسک و ارتباطات ریسک
) و تحت عنوان اهمیت مدیریت ریسک براي 2015( 1ي که توسط یورالامطالعهدر 

، صنعت دتمیطولانپایداري در گردشگري انجام شد نتایج نشان داد که بلایاي طبیعی در 
 توانیمن. با توجه به علم و فناوري موجود، دهدیمقرار  ریتأثگردشگري و توسعه را تحت 

آن بر  ریتأثیی که ممکن است ایجاد شود و هاانیزاز بلایاي طبیعی جلوگیري کرد، اما 
 ي مدیریت ریسک فاجعه کاهش یابد. هابرنامهبا  تواندیم، هادولتافراد، صنایع و 

1 Ural, M. 
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) و با عنوان کمی سازي ریسک و 2014( 1در پژوهشی که توسط کروکمپ و هیند
متغیرهاي خطر در صنعت  عنوانبهگردشگري به تعیین کمیت ساختارهاي اجتماعی 

است. تئوري و روش کمی سازي  شدهپرداختهگردشگري با اشاره به آفریقاي جنوبی 
 يهاشاخص. اندشدهي خطر مفهومی و عملیاتی هاشاخصو  شدهیبررسخلاصه  طوربه

تأکید بر روشی  .شوندیممقیاس بندي  هاشاخصبراي اهداف کمیت در  دهشمشخص
است که باید در مورد ریسک اعمال شود. تلاش ثانویه فراهم آوردن شفافیت در مورد 

ی، چگونگی ارتباط ریسک کمّی با طورکلبهي مفهومی و عملیاتی ریسک هامحدوده
 صنعت گردشگري هدف پژوهش بود.

 2روش
 –روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی 

 کمی) است.
 در بخش کیفی مصاحبه با گروهی از خبرگان که دارايآماري پژوهش،  يجامعه

سال سابقه کاري در صنعت گردشگري بودند و مدرك کارشناسی و بالاتر  3حداقل 
ي نهیرزمدي در بخش کیفی، طیفی از آگاهان کلیدي ریگنمونه منظوربهداشتند انجام شد. 

مدیریت گردشگري و مدیریت ریسک، مدیران گردشگري و هتلداران و کارکنان «
اع نظري، تا رسیدن به اشب » یبرفگلوله «گیريکه از روش نمونه شدند انتخاب» يگردشگر

جدیدي اضافه  ها تکرار گردید و مطلب، گویه10پس از مصاحبه شماره  استفاده گردید.
نشد و به عبارتی اشباع نظري حاصل گردید. براي اطمینان از این موضوع، مصاحبه ادامه 

و  فردمنحصربه هیگو 62فرایند مصاحبه متوقف گردید.  12یافت و پس از مصاحبه شماره 
 مقوله کلیدي احصا شد. 13ي حول رتکراریغ

بخش کمی؛ شامل کارکنان در بخش کمی جامعه آماري در آماري پژوهش،  يجامعه
باشد. می 1400شیراز در تابستان  و اصفهان یزد، شهرهاي تهران، ستاره پنج و چهار هايهتل

اي بود، اي نسبی چندمرحلهگیري طبقهنمونه صورتبهي پژوهش، ریگنمونهروش 
شیراز، بیانگر یک طبقه شده و  و اصفهان یزد، هر یک از چهار شهر تهران، کهيطوربه

1 Croucamp, P., & Hind, C. 
2. Method 
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در هر یک از این چهار شهر، انتخاب شدند. در مرحله بعد در  ستاره پنج و چهار هايتله
صادفی در ت صورتبهتصادفی انتخاب و پخش پرسشنامه  طوربهها اي، بعضی هتلهر طبقه

 تعداد اعضاء نمونه با فرمول کوکران و نامشخصهر طبقه و به نسبت جمعیت آن طبقه بود. 
 نفر تعیین گردید. 384تعداد  بودن جامعه آماري به

 د:ذیل بودن به شرحسه دسته  در مراحل کیفی و کمی پژوهش، ابزار اصلی پژوهش
 وع.در مورد موض گرفتهانجامي هانهیشیپمرحله کیفی: بررسی و مطالعه تحقیقات و 

 مرحله کیفی: مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان.
 طیف لیکرت.بسته پرسشنامه مرحله کمی: استفاده از 

ها در مرحله کیفی با معیارهاي خاص پژوهش براي اطمینان از روایی و پایایی داده
صورت گرفته، جهت افزایش  2و قابلیت تأیید 1هاي لازم شامل مقبولیتکیفی بررسی

در این تحقیق هم از  استفاده شد. 3کنندگانهاي بازنگري توسط شرکتمقبولیت از روش
ذاري پنج مصاحبه اولیه به همراه کدگ شدهپیتامتن  کهيطوربهاین روش استفاده گردید، 

د، بود، قرار گرفت تا آنان در مور آمدهعملبهدر اختیار خبرگانی که از آنان مصاحبه  اولیه
در نند. ک نظراعمالگر از مصاحبه آنان، کرده بود، هایی که مصاحبهها و استنباطبرداشت
از روي مصاحبه، اصلاحات انجام  شدهپیتامغایرت و نیاز به اصلاح بر روي موارد  صورت

 مدنظر خبرگان بوده، مورد تحلیل قرار گیرد. آنچهگرفتند تا 
و در موردسنجش وضعیت ابعاد  ايگویه 62 شاملدر بخش کمی هم ابزار، پرسشنامه  

(محدوده محتوایی صوري،  سه روش به هاپرسشنامه مدل تحقیق، بود که روایی يهامؤلفه
CVR  وCVI (محدوده روایی همگرا  سازه و) 0/1تا  8/0و  0/1تا  6/0 ها بینبراي گویه

. شد تأییدها) و روایی واگرا بیشتر از همبستگی سازه با سایر سازه 874/0تا  543/0بین 
 آلفاي کرونباخ )،4/0(بیشتر از  هاپایایی هم به سه روش تعیین ضریب بارهاي عاملی گویه

 تأیید و رآوردب )952/0تا  871/0(بین  ترکیبی پایایی و) 946/0تا  778/0(بین  هامؤلفه
 روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی بوده است:. شد

1- Credibility 
2- Confirmability 
3- Member check 
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بررسی و مطالعه ، با پژوهش و اجزاء مدل هامؤلفهشناسایی بخش کیفی؛ براي  -الف
از خبرگان و  در مورد موضوع و مصاحبه عمیق گرفتهانجامهاي تحقیقات و پیشینه

افزار مکس.کیو.دي.اي نرم تحلیل محتوا در محیطتکنیک  يریکارگبه
)MAXQDA2018(. 

اي ه، با نظرسنجی از نمونهشدهییمدل شناسا سازيآزمودن و کمیبخش کمی؛ براي  -ب
و  LISREL يافزارهانرم در محیط) SEMمعادلات ساختاري ( يریکارگآماري و به

Smart PLS. 

 هایافته
 هاي بخش کیفییافته

در بخش کیفی پژوهش، محور اصلی سؤالات پژوهش مربوط به کاوش و اکتشاف عوامل 
هاي مربوط به مدیریت ریسک در صنعت و شاخص هامؤلفهمتأثر در خصوص ابعاد، 

اي همقوله در مرحله اول، مفهوم اصلی بود. براي نیل به این موضوع، عنوانبه هتلداري
هاي حاصل از پیشینه هاي فرعی بر اساس کدگذاري باز و محوري دادهاصلی و مؤلفه

هاي عمیق و اکتشافی با خبرگان کلیدي و انجام پالایش کدهاي تحقیقات و مصاحبه
 گذاري باز و محوري در مرحله اول،مفهومی ارائه گردید. بر این اساس براي انجام کد

ها موردبررسی قرار گرفت و ها در سطح جمله و عبارت براي هر یک از مصاحبهداده
ي بعدي با انجام پالایش در مرحله ها استخراج شدند.کدهاي مفهومی از رونوشت مصاحبه

ستمر دهی و با بررسی مهاي فرعی سازمانها در قالب مقولهاین مؤلفه و عمل کاهش،
 دهی مناسب هر یک از مفاهیم و مقولات،منظور اطمینان از سازمانگذاري شدند. بهنام

منظور رسیدن به اشباع ها بهو با مرور این مقوله ها وارسی شدرونوشت مصاحبه مجدداً
هاي فرعی صورت گرفت. کدگذاري باز و محوري، هاي اصلی و مقولهمنطقی براي مقوله

دار پس از چندین بررسی درباره رونوشت بندي معناکه یک طبقه زمانی متوقف گردید
 ها حاصل شد. پس از بررسی و مطابقت این کدها و حذف کدهاي تکراري،مصاحبه

هاي گرداوري ي دادهکدگذار ندیفرادر مرحله سوم از  کدهاي مشترك احصا گردید.
طبقه صورت  13ي کلیه مفاهیم و کدهاي محوري در بندخوشهي نهایی و سازمرتبشده، 
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 ورتصبهي احصا شده هامقولهگرفته است. این مراحل با توجه به جداول و مراحل فوق و 
 زیر قابل توصیف است:

 نمونه کدگذاري اولیه (منبع نویسندگان)-1جدول 
 کدهاي مفهومی از مصاحبه شدهاستخراجنمونه متن 

ي هاسکیراز  هامیتحرخارجی و وجود  و داخلی سیاست تحولات
مهم در صنعت هتلداري و گردشگري ایران بوده که این صنعت را 

ی ي سیاسهاتنش به نظرمدچار مشکل و به عبارتی فلج کرده است... 
مانند سقوط هواپیماي اکراینی و ترور سردار سلیمانی بر  رگذاریتأث

 د رعب و وحشتبوده است و باعث ایجا رگذاریتأثگردشگري بسیار 
ي هارساختیزدر گردشگران خارجی شده است. مشکلات مربوط به 

شهري و روستایی در کشورمان، همچنان، معضلی بزرگ بوده که مانع 
قرار گرفتن ایران بر ... گرددیماز حضور گردشگران خارجی در کشور 

روي خط زلزله و ضعف مدیریت که مانع از بروز سیل در مناطق 
...آنچه بوده و هست کنندهنگراناز بلایاي طبیعی  دشوینممختلف 

 تیحماعنوان یک ریسک و حتی معضل مهم است، عدمازنظر من، به
بودن صنعت گردشگري نسبت به  تیاهمکم دولت از صنعت هتلداري،

سایرین، عدم استقلال عمل بخش گردشگري در دولت است که 
 ست.ایجاد کرده ا مشکلات متعددي را براي این صنعت

 سیاسی يهاتنشو  وقایع وقوع −
، حملات کودتا انقلاب، (جنگ،

 ...) تروریستی و
 يهارساختیزمشکلات مربوط به  −

 شهري و روستایی
 سیاسی هايتحریم و فشارها بروز −
و  زلزله مانند طبیعی قهریه حوادث −

 یسالخشکسیل و 
مانند  هابحرانضعف در مدیریت  −

بروز سیل در اثر عدم مهار 
 بارندگی

دولت از صنعت  تیحماعدم −
 هتلداري

 ؟اندکدم، مدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایران مدلي هامؤلفهابعاد و 
مؤلفه اصلی  13شاخص (گویه) موجود،  62نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 

 2دول در ج هامؤلفههاي موجود این است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه ییشناساقابل
 اند.گذاري شدهنام
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 کدگذاري باز، انتخابی، محوري بر اساس ادبیات، پیشینه و مصاحبه-2جدول 

 سازه
کدگذاري 

 انتخابی
کدگذاري 

 محوري
 منبع بازکدگذاري 

ت هتلداري
ک در صنع

ت ریس
مدیری

 
           

یر
ک

س
ها

 ي
بیرونی

 

ریسک 
 سیاسی

 روي بر (مؤثر سیاسی هايتحریم و فشارها بروز
و  خارجی نیروي کارگیريبه مالی، تأمین منابع تدارکات،

(... 
I1, I2, I5, I8, I6 

بدبینی نسبت به گردشگران خارجی و  و داخلی سیاست
 ورودي

یغفوري  و لطفی فر
)1391( 

، کودتا انقلاب، (جنگ، سیاسی يهاتنشو  وقایع وقوع
 I10, I6, I5, I1, I7 ...) حملات تروریستی و

 ,I10, I16 دولت از صنعت گردشگري و هتلداري تیحماعدم

ریسک 
محیط 
 طبیعی

ی و سالخشکو سیل و  زلزله مانند طبیعی قهریه حوادث
... 

عسکر نژاد و همکاران 
)1395( 

ی به دلیل ترافیک و استفاده از طیمحستیزي هایآلودگ
 ي فسیلیهاسوخت

و  رنجبریان، غفار
 )1391تسلیمی (

 ,I11, I6, I17, I8 روز نبودن مناطق و حفظ شرایط سنتیبه
I22 

 و سوزيآتش مانند ینیبشیپرقابلیغ فیزیکی شرایط بروز
 انفجار

I5, I16, I25, I21, 
I27 

از دست رفتن جاذبه گردشگري به دلیل اشتباهات 
 مدیریتی و اقلیمی

مویدفر سعیده، توایی 
آبادي مسعود، زنگی

)1393( 
 I3, I14, I0, I12, I8 19مانند بحران کووید هایدمیاپي واگیردار و هايماریب

 I3, I11 شهري و روستایی يهارساختیمشکلات مربوط به ز

بودن نمهیا آن و  گرانی و امنیتونقل، مشکلات حمل
 مسیرهاي گردشگري

بار، فرجی سبک
عیاشی  و سلمانی

)1392( 
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 -2جدول ادامه 

 سازه
کدگذاري 

 انتخابی
کدگذاري 

 محوري
 منبع بازکدگذاري 

 

یر
ک

س
 يها

نی
رو

بی
 

ریسک 
 حقوقی

 ,I11, I12, I5, I6 و کنترل مضاعف ايمنطقه و محلی مقررات
 و مجوزهاروال اداري و بروکراسی سنگین براي 

 و فساد سیستمی هاي گردشگريتأییدیه
رنجبریان، امامی و 

 )1393(سلیم 
 I10, I6, I5, I1, I7 ربطيذي هاسازماني تحمیلی از سوي هادستورالعمل

ریسک 
 اقتصادي

 I3, I5 تورم و کاهش ارزش پول ملی

 هامتیقی ثباتیبنوسانات نرخ ارز و 
عسکرنژاد و همکاران 

)1395( 
 اذبهجفشار اقتصادي به اقامتگاه به دلیل از دست رفتن 

گردشگري بعضی مناطق به دلیل شرایط اقلیمی و بروز 
 ی و غیرهسالخشک

I10, I9, I5, I2 

 I10, I6, I5, I1, I7 در شرایط بحران تیحماعدممشکل بودجه دولت و 

 و افت قدرت خرید مردم وکارهاکسب مالی ورشکستگی
رنجبریان، غفاري و 

 )1391(تسلیمی 
مالی و رکود، رقابت قیمتی، نرخ سود، تورم،  يهابحران

 يهااقتصادي، سو استفاده يهاینیبشیورشکستگی، پ
 اقتصادي توسط افراد محلی،

بار، فرجی سبک
عیاشی  و سلمانی

)1392( 
و  ونقلحملبالا رفتن هزینه  افزایش قیمت سوخت،

 I9, I8, I5, I1 اقامتگاه

 I7, I11, I5 بودجه دولت افزایش مالیات براي جبران کسري

ریسک 
 اجتماعی

یل ان و کارکنان به دلسلامتی مرتبط با گردشگر يهاسکیر
 I3, I4, I1, I5 ي بهداشتیهارساختیزضعف در 

 )2016یادونگ و یو ( یفروشگراناذیت و آزار، مشکلات مربوط به شهروندان، 
 I10, I6, I5, I1, I7 گردشگراني، تجاوز به بربیج، مشکلات جرم و جنایت

ریسک 
 فرهنگی

 I12, I9, I2 ساختار فرهنگی ضعیف آسیب رساندن به منطقه،
 I12, I3, I15, I4 ناآشنا بودن به فرهنگ و پوشش هر منطقه،

 عدم مشارکت و استقبال از گردشگران،
برمایه ور و عبادتی 

)1397( 

 نبود ساختار فرهنگی قوي در جامعه،
یغفوري  و لطفی فر
)1391( 

ي هاتیملوجود تبعیض نژادي و مذهبی نسبت به 
 I9, I7, I6, I4, I10 مختلف
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 -2جدول ادامه 

 سازه
کدگذاري 

 انتخابی
کدگذاري 

 محوري
 منبع بازکدگذاري 

ک 
ریس

هاي درونی
 

ریسک 
نیروي 
 انسانی

 و جذب مهارت نیروي انسانی در پذیرش
 مسافران و ...

و عسکرنژاد 
 )1395همکاران (

از دست دادن نیروهاي متخصص و تعدیل نیرو 
به دلیل شرایط بد اقتصادي و فصلی بودن 

 گردشگري
I10, I6, I5, I1, I7 

 I12, I7, I8, I3, I4 صدمات نیروي انسانی حین کار

ریسک 
 يبندزمان

 هامحدودیت بودن نامشخص
پیري زاده و دردانی 

)1395( 
 I10, I6, I5, I1, I7 از سوي متولیان امر مناسب ریزيبرنامه عدم

 يبندزمان برنامه در هافعالیت تمام نگرفتن نظر در
رایان و همکاران 

)2019( 

ریسک 
 اجرا

 I12, I11, I9, I75 ایمنی و استانداردها و فنی رعایت عدم
 ,I7, I0, I6, I5 نامناسب اجراي هايروش

 I4, I6, I5 کاريدوباره و پروژه اجراي پیچیدگی

 در اجراي تعهدات پیمانکاران قصور
حجازي و همکاران 

)1382( 
 ,I2, I3 اجرایی هاينقشه در نقص و کمبود

 )1983اندرو ( حین استفاده از خدمات هتل جانی حوادث بروز

ریسک 
 تدارکات

 I10, I6, I5, I1, I7 تجهیزات هتل به دسترسی عدم

 ,I12, I3, I5, I11 تجهیزات هتل تهیه در عدم تخصص
I7 

 ,I4, I6, I1, I2 تجهیزات هتل براي عیب و نقص بروز
بروز نبودن تجهیزات و امکانات هتل با توجه به 

 نیاز مسافر
I10, I11, I12, 

I1, I7 

 ازیبرخی مواد اولیه موردن شدن کمیاب
 گردشگران به دلیل تحریم و ...

یغفوري  و فرلطفی
)1391،( 

ونقل و جابجایی مسافران از هتل حمل مشکلات
 I10, I6, I5, I1, I7 به سایر نقاط

 انتخاب براي مناسب سنجیامکان عدم
تأمین تجهیزات و مواد اولیه  هايکارخانه

 هتل ازیموردن
I10, I6, I5, I1, I7 
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 -2جدول ادامه 

 سازه
کدگذاري 

 انتخابی
کدگذاري 

 محوري
 منبع بازکدگذاري 

ک 
ریس

هاي درونی
 

ریسک 
مدیریت 

 هزینه

منابع کاري لازم ازجمله نیروي انسانی، هزینه بالاي 
 مواد و تجهیزات

، بارسبکفرجی 
سلمانی و عیاشی 

)1392( 
 I10, I5, I1, I7 نوسان در قیمت مواد اولیه و هزینه دستمزد

و  بهااجارهاسترداد هزینه سفرهاي لغو شده، 
 I10, I6, I5, I1, I7 ي جاريهانهیهز

ریسک 
 طراحی

 طراحی ازلحاظ ساختمان هتل پیچیدگی
یونسی پور  و ایمنی

)1395( 
 هاينقشه و هاطرح هماهنگی و تطابق عدم

 انتظار مورد و اهداف هاخواسته با پیمانکار
 پروژه اجراي از کارفرما

I10, I6, I5, I11, 
I8 

طراحی در چیدمان  متخصص انسانی منابع کمبود
 ها و فضاي هتلمیز و اتاق

عسکرنژاد و همکاران 
)1395( 

 I10, I6, I5, I7 ارتکاب خطا در مرحله طراحی

 ارتباطات

 I12, I6, I1, I7 بین گردشگران، خصمانهروابط 
 I10, I1, I7 برقراري ارتباطعدم تسلط بر زبان و ناتوانی در 

ماهیت خدماتی مشاغل خدماتی و ارتباط گسترده 
 I1, I7 با مشتري

ي اجرایی به هادستورالعملی رساناطلاعضعف در 
 I2, I5, I10, I9 گردشگران

 و افتخار به گردشگران یرسانروحیه خدمتنبودن 
 I1, I2, I5, I7, I9 و نارضایتی شغلی

 بخش کمیهاي یافته
مرد  %51ها زن و از آزمودنی %49هاي تحقیق، در بررسی توصیفی آزمودنیآمار توصیفی: 

 40تا  30بین  %41سال،  30ها کمتر از از آزمودنی %23درصد) و  59/16نفر مجرد ( 36و 
از  %17 همسال سن داشتند. در سابقه خدمت  50بالاتر از  %9سال و  50تا  40بین  %27سال، 

سال سابقه خدمت  20بالاتر از  %16سال و  20تا  10بین  %67سال،  10ها کمتر از آزمودنی
 اند.داشته
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در این مرحله با انجام مطالعه کیفی و با توجه توضیحات مربوط به آن در آمار استنباطی: 
 گویه تدوین که ابتدا روایی صوري آن، طی 62محقق ساخته با  بخش کیفی پرسشنامه

به سحامتائید گردید و بر اساس  هاآن موردنظرنظرسنجی از چندین خبره و انجام اصلاحات 
CVR  وCVI 20یک گروه  دیتائها، روایی محتوایی پرسشنامه، مورد هریک از گویه براي 

 CVIو  CVRمحدوده  کهيطوربهنفره متشکل از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفت، 
براي سنجش آمد.  به دست 0/1و  8/0و  0/1تا  6/0 بین بیبه ترتها براي هر یک از گویه

اي ادفی طبقهگیري تصمدل، پرسشنامه محقق ساخته مذکور بعد از تائید پایایی، با روش نمونه
ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدي ها توزیع و دادهتن از آزمودنی 384در بین  نسبی

 گردید. تحلیل Smart PLSو  LISREL يافزارهانرمبا 
داري عنیکه سطح م گرفتهانجامتوزیع،  ازنظرها ابتدا آزمون نرمالیته براي ارزیابی داده

ي مدل آماره يهامؤلفهاسمیرنوف نشان داد که براي همه -ي آزمون کولموگروفآماره
بوده که  05/0، بالاتر از هاآنکه سطح معناداري  قرارگرفته) -96/1+،96/1ي (در بازه هاآن

 کند.ها را تائید مینرمال بودن توزیع داده

 ، چگونه است؟مدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایران مدلبرازش 
گویه  62مدل مدیریت ریسک شامل  :LISREL افزارنرمدر  شدهییشناساتعیین برازش مدل 

گویه براي مدیریت ریسک درونی به  31گویه براي مدیریت ریسک بیرونی و  31بوده که 
آماري  ازلحاظها نشان داد که همه شاخص استانداردشدهدست آمد. برآوردهاي پارامتر 

هاي خصمعناداري هستند و بارهاي عاملی آن در سطح بالایی قرار دارند. بررسی نتایج شا
 باشد.برازش حاکی از برازش مناسب مدل می
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 شده مدیریت ریسک بیرونی دیهاي تائگویه -3جدول 

 گویه برچسب مؤلفه
برچسب 

 گویه
بار 

 عاملی
 tمقدار 

وضعیت 
 گویه

 يبندرتبه
 هاشاخص

ریسک 
 R.siyasi سیاسی

 2 شد دیتائ Q1 0,77 14,52 1سؤال 
 3 شد دیتائ Q2 0,75 13,92 2سؤال 
 1 شد دیتائ Q3 0,81 15,52 3سؤال 
 1 شد دیتائ Q4 0,81 15,57 4سؤال 

ریسک 
محیط 
 طبیعی

R.mohiti 

 5 شد دیتائ Q5 0,75 14,24 5سؤال 
 4 شد دیتائ Q6 0,77 14,86 6سؤال 
 5 شد دیتائ Q7 0,75 14,19 7سؤال 
 6 شد دیتائ Q8 0,63 11,40 8سؤال 
 3 شد دیتائ Q9 0,78 15,10 9سؤال 

 1 شد دیتائ Q10 0,84 16,78 10سؤال 

 3 شد دیتائ Q11 0,78 15,22 11سؤال 
 2 شد دیتائ Q12 0,80 15,78 12سؤال 

ریسک 
 حقوقی

R.hoghoug
hi 

 2 شد دیتائ Q13 0,89 18,26 13سؤال 
 1 شد دیتائ Q14 0,90 15,67 14سؤال 
 3 شد دیتائ Q15 0,86 17,49 15سؤال 

ریسک 
 اقتصادي

R.eghtesad
i 

 6 شد دیتائ Q16 0,77 14,83 16سؤال 
 5 شد دیتائ Q17 0,78 15,09 17سؤال 
 3 شد دیتائ Q18 0,80 15,64 18سؤال 
 4 شد دیتائ Q19 0,79 15,34 19سؤال 
 5 شد دیتائ Q20 0,78 15,20 20سؤال 
 2 شد دیتائ Q21 0,82 16,25 21سؤال 
 1 شد دیتائ Q22 0,83 16,45 22سؤال 
 1 شد دیتائ Q23 0,83 16,54 23سؤال 

ریسک 
 R.ejtemaei اجتماعی

 3 شد دیتائ Q24 0,81 15,77 24سؤال 
 1 شد دیتائ Q25 0,90 18,61 25سؤال 
 2 شد دیتائ Q26 0,87 17,67 26سؤال 

ریسک 
 R.farhangi فرهنگی

 3 شد دیتائ Q27 0,81 15,70 27سؤال 
 1 شد دیتائ Q28 0,86 17,22 28سؤال 
 5 شد دیتائ Q29 0,42 7,00 29سؤال 
 2 شد دیتائ Q30 0,83 16,48 30سؤال 
 4 شد دیتائ Q31 0,79 15,15 31سؤال 

 باشد.می 095/0برابر  RMSEAو مقدار  40/3مقدار کاي اسکوئر بر درجه آزادي مدل براي مدیریت ریسک بیرونی 
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 شده مدیریت ریسک درونی دیهاي تائگویه-4جدول 

 برچسب گویه گویه برچسب مؤلفه
بار 

 عاملی
 tمقدار 

وضعیت 
 گویه

 يبندرتبه
هشاخص

 ا
ریسک 
نیروي 
 انسانی

R.ensani 
 3 شد دیتائ Q32 0,80 15,34 1 سؤال
 2 شد دیتائ Q33 0,81 15,62 2 سؤال
 1 شد دیتائ Q34 0,87 17,24 3 سؤال

ریسک 
بندزمان
 ي

R.zaman 
 2 شد دیتائ Q35 0,87 17,59 4 سؤال
 3 شد دیتائ Q36 0,86 17,38 5 سؤال
 1 شد دیتائ Q37 0,92 19,46 6 سؤال

ریسک 
 R.ejra اجرا

 4 شد دیتائ Q38 0,81 16,06 7 سؤال
 3 شد دیتائ Q39 0,85 17,14 8 سؤال
 1 شد دیتائ Q40 0,89 18,59 9 سؤال
 2 شد دیتائ Q41 0,86 17,67 10 سؤال
 2 شد دیتائ Q42 0,86 17,65 11 سؤال
 5 شد دیتائ Q43 0,76 14,54 12 سؤال

ریسک 
 R.tadarokat تدارکات

 2 شد دیتائ Q44 0,81 16,07 13 سؤال
 5 شد دیتائ Q45 0,72 13,53 14 سؤال
 4 شد دیتائ Q46 0,77 14,77 15 سؤال
 3 شد دیتائ Q47 0,80 15,78 16 سؤال
 2 شد دیتائ Q48 0,81 15,88 17 سؤال
 1 شد دیتائ Q49 0,82 16,40 18 سؤال
 6 شد دیتائ Q50 0,49 8,44 19 سؤال

ریسک 
مدیریت 

 هزینه

R.m.hazine
h 

 1 شد دیتائ Q51 0,87 17,63 20 سؤال
 2 شد دیتائ Q52 0,84 16,76 21 سؤال
 3 شد دیتائ Q53 0,76 14,41 22 سؤال

ریسک 
 R.tarahi طراحی

 2 شد دیتائ Q54 0,88 18,09 23 سؤال
 1 شد دیتائ Q55 0,90 18,61 24 سؤال
 3 شد دیتائ Q56 0,80 15,51 25 سؤال
 4 شد دیتائ Q57 0,65 11,77 26 سؤال

ریسک 
 R.ertebatat ارتباطات

 2 شد دیتائ Q58 0,83 16,51 27 سؤال
 2 شد دیتائ Q59 0,83 16,41 28 سؤال
 1 شد دیتائ Q60 0,85 17,02 29 سؤال
 2 شد دیتائ Q61 0,83 16,53 30 سؤال
 3 شد دیتائ Q62 0,79 15,39 31 سؤال

 باشد.می 088/0برابر  RMSEAو مقدار  10/3مقدار کاي اسکوئر بر درجه آزادي براي مدل مدیریت ریسک درونی 
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مدیریت ریسک در صنعت هتلداري  مدلي هامؤلفهی ابعاد و کنندگنییتبشدت 
 ، به چه میزان است؟ایران

مدل نهایی پژوهش از طریق : Smart PLS افزارنرمدر  مدل يهامؤلفهتائید ابعاد و 
این مرحله، همان بیان رسمی  است. قرارگرفتهسازي معادلات ساختاري مورد آزمون مدل

سازي معادلات ساختاري ترین مراحل موجود در مدلمهممدل است و این مرحله یکی از 
 است.

  

 



 61 |خدابخشی گرگانی و همکاران 

 

ل 
شک

1- 
رد

ندا
ستا

ب ا
رای

 ض
ین

خم
ت ت

حال
در 

ش 
وه

 پژ
دل

م
 

 

 

 



 1401تابستان |  58شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 62
شکل

 2
- 

مدل
 

ش
پژوه

 
 در

ب معناداري تی
ت تخمین ضرای

حال
 

 
 

 

 



 63 |خدابخشی گرگانی و همکاران 

شده ادهد) نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدي براي مدل نهایی پژوهش، نشان 4در جدول (
 .است

 نتایج آزمون مدل نهایی پژوهش -5جدول 
 يبندرتبه نتیجه ضریب معناداري ضرایب استاندارد هاي مدلابعاد و مؤلفه

 3 پذیرش 19,613 0,702 ریسک سیاسی
 1 پذیرش 21,015 0,725 ریسک محیط طبیعی

 4 پذیرش 20,452 0,693 ریسک حقوقی
 2 پذیرش 19,111 0,719 ریسک اقتصادي
 6 پذیرش 18,016 0,669 ریسک اجتماعی
 5 پذیرش 15,664 0,673 ریسک فرهنگی

 3 پذیرش 31,095 0,804 ریسک نیروي انسانی
 1 پذیرش 41,095 0,836 يبندزمانریسک 

 4 پذیرش 31,761 0,787 ریسک اجرا
 7 پذیرش 23,085 0,722 ریسک تدارکات

 5 پذیرش 30,729 0,775 ریسک مدیریت هزینه
 6 پذیرش 25,446 0,764 ریسک طراحی

 2 پذیرش 36,080 0,819 ریسک ارتباطات

 1 پذیرش 34,435 0,804 مدیریت ریسک بیرونی

 2 پذیرش 28,937 0,788 مدیریت ریسک درونی

 گیريبحث و نتیجه
قلمرو  .بوده است داري ایران مدیریت ریسک در صنعت هتل یابیمدل این تحقیق در پی 

چهار و پنج ستاره موجود در سه شهر یزد، اصفهان و شیراز  يهاهتلمکانی این پژوهش، 
درگاه  وانعنبهبوده که مثلث طلایی گردشگري ایران را تشکیل داده و همچنین شهر تهران 

است. اهمیت موضوع مدیریت اثربخش  متمرکزشدهورودي گردشگران خارجی به کشور 
ران و و علاوه بر بازیگ ارگرفتهقر موردتوجهها در همه صنایع، مدتی طولانی ست که ریسک

المللی، عامل مدیریت مؤثر ریسک را بخشی مجریان صنایع مختلف، نهادهاي ناظر ملّی و بین
اند، این اهمیت ویژه، در حوزه ناپذیر از فرایند نظارت و کنترل خود قرار دادهجدایی

لب کرده جگردشگري که به دلیل ماهیتش، بسیار حساس و شکننده ست توجهی دوچندان 
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ن صنعت ای يریپذبیآسرغم اهمیت این موضوع و این است که علی تأملقابلاست اما نکته 
وزه اي با رویکرد مدیریتی در این حاست کمتر مطالعه برگرفتهدر  آن راکه  ییهاسکیراز 

با بررسی دو بعد درونی و  الخصوصیعلاست  شدهانجام ،»1مدیریت ریسک«و با محوریت 
 بیرونی صنعت.

باور عمومی بر این است که بیش از هر فعالیت اقتصادي دیگر، موفقیت و یا شکست 
یک محیط امن و سالم براي گردشگران  نیتأممطرح در حیطه گردشگري به  يهابرنامه

توسعه  رواقعداست.  شدهلیتبدبستگی دارد و امنیت، به جزئی کلیدي از صنعت گردشگري 
صنعت گردشگري در هر کشور نشان از ثبات امنیت در آن کشور دارد (خواجوند احمدي، 

 ).1396نوابخش و فتحی، 
مدل  يهاهمؤلفابعاد و تحقیق مبنی بر شناسایی  اصلیپاسخگویی به سؤال  منظوربه

: ریسک از اندعبارتشناسایی شد که  مؤلفه 13 ایران، هتلداري در صنعتمدیریت ریسک 
و  725/0، ریسک محیط طبیعی ()613/19و مقادیر تی  702/0(ضریب استاندارد  سیاسی

)، 111/19و  719/0)، ریسک اقتصادي (452/20و  693/0)، ریسک حقوقی (015/21
)، ریسک نیروي 664/15و  673/0)، ریسک فرهنگی (016/18و  669/0ریسک اجتماعی (

و  787/0)، ریسک اجرا (095/41و  836/0( يبندزمان)، ریسک 095/31و  804/0انسانی (
و  775/0)، ریسک مدیریت هزینه (085/32و  722/0)، ریسک تدارکات (761/31
، )080/36و  819/0) و ریسک ارتباطات (446/25و  764/0)، ریسک طراحی (729/30
 .اندنهایی پژوهش بودهمدل کننده تبیین

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش ترابی  ریسک سیاسی:
 نوري عسگرنژاد)، 1396، خواجوند احمدي، نوابخش و فتحی ()1399( فارسانی و بهادري

قینانی  )، شهوازیان و هاشمی1392، سلمانی و عیاشی (بارسبک)، فرجی 1395و همکاران (
 ر دارد.)، همخوانی داشته و در یک راستا قرا1399(

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش  ریسک محیط طبیعی:
)، مویدفر، تقوایی و 1395و همکاران ( عسگرنژادنوري)، 1399قینانی ( شهوازیان و هاشمی

، )1391()، لطفی و خامه چی 1392، سلمانی و عیاشی (بارسبک)، فرجی 1393آبادي (زنگی
 )، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.1391(فر و یغفوري لطفی

1 Risk Management 
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نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش مویدفر،  ریسک حقوقی:
، سلمانی و بارسبک)، فرجی 1393)، رنجبریان، امامی و سلیم (1393آبادي (تقوایی و زنگی

 در یک راستا قرار دارد. ، همخوانی داشته و)1391()، لطفی و خامه چی 1392عیاشی (
نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش طیبی  ریسک اقتصادي:

و  عسگرنژادنوري)، 1399قینانی ( )، شهوازیان و هاشمی1400رهنی و مدبر عزیزي (
)، 1393)، رنجبریان، امامی و سلیم (1393آبادي ()، مویدفر، تقوایی و زنگی1395همکاران (

)، همخوانی داشته و 1391فر و یغفوري ()، لطفی1392، سلمانی و عیاشی (بارسبکجی فر
 در یک راستا قرار دارد.

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش  ریسک اجتماعی:
)، مویدفر، تقوایی و 1395و همکاران ( عسگرنژادنوري)، 1399قینانی ( شهوازیان و هاشمی

)، 1391فر و یغفوري ()، لطفی1392، سلمانی و عیاشی (بارسبک)، فرجی 1393دي (آبازنگی
 همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش ترابی  ریسک فرهنگی:
سلمانی و ، بارسبک)، فرجی 1395و همکاران ( عسگرنژادنوري، )1399( فارسانی و بهادري

 )، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.1391فر و یغفوري ()، لطفی1392عیاشی (
نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش  ریسک نیروي انسانی:

، همخوانی داشته و در )1399( )، ترابی فارسانی و بهادري1400طیبی رهنی و مدبر عزیزي (
 دارد.یک راستا قرار 

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش فرجی  :يبندزمانریسک 
، همخوانی داشته و در یک )1391()، لطفی و خامه چی 1392، سلمانی و عیاشی (بارسبک

 راستا قرار دارد.
نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش طیبی رهنی  ریسک اجرا:

، بارسبک)، فرجی 1396)، خواجوند احمدي، نوابخش و فتحی (1400و مدبر عزیزي (
 )، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.1392سلمانی و عیاشی (

نتایج پژوهش  نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با ریسک تدارکات:
، بارسبک)، فرجی 1393)، رنجبریان، امامی و سلیم (1399قینانی ( شهوازیان و هاشمی
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، همخوانی داشته و در یک راستا قرار )1391()، لطفی و خامه چی 1392سلمانی و عیاشی (
 دارد.

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش  ریسک مدیریت هزینه:
، همخوانی داشته و در یک )1391()، لطفی و خامه چی 1399قینانی ( شهوازیان و هاشمی

 راستا قرار دارد.
نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش شهوازیان  ریسک طراحی:

، بارسبک)، فرجی 1396احمدي، نوابخش و فتحی ( )، خواجوند1399قینانی ( و هاشمی
 )، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.1392سلمانی و عیاشی (

نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضر در این بعد با نتایج پژوهش ترابی  ریسک ارتباطات:
امی )، رنجبریان، ام1396، خواجوند احمدي، نوابخش و فتحی ()1399( فارسانی و بهادري

 )، همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.1393و سلیم (
ابعاد  یکنندگنییتب و شدت يبندتیاولوتحقیق مبنی بر  بعديپاسخگویی به سؤال  منظوربه

 با استفاده ،مدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایران مدل يهامؤلفهو 
 ریسک محیط طبیعی، ریسکترتیب:  بهاس الپی افزارنرماز نظرات خبرگان و نتایج 

اقتصادي، ریسک سیاسی، ریسک حقوقی، ریسک فرهنگی و ریسک اجتماعی در بعد 
 سکیر، ریسک ارتباطات، ریسک نیروي انسانی، ریسک اجرا، يبندزمانبیرونی و ریسک 

وامل ع نیترمهم عنوانبهمدیریت هزینه، ریسک طراحی و ریسک تدارکات در بعد درونی 
 شناسایی شدند.

ک ، مدل مدیریت ریسمدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایران مدلراي تعیین برازش ب
گویه براي مدیریت  31گویه براي مدیریت ریسک بیرونی و  31گویه بوده که  62شامل 

ها نشان داد که همه شاخص استانداردشدهریسک درونی به دست آمد. برآوردهاي پارامتر 
آماري معناداري هستند و بارهاي عاملی آن در سطح بالایی قرار دارند. بررسی نتایج  ازلحاظ
 باشد.هاي برازش حاکی از برازش مناسب مدل میشاخص

 ه شرحب، مدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایرانمدل با توجه به نتایج حاصله،  تیدرنها
 گردد:ذیل ارائه می
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 منابع
ها پس از شناسایی راهکارهایی جهت رونق اقامتگاه). 1399ترابی فارسانی ندا، بهادري سیدرضا. (

). 1399(15. مطالعات جهانگردي)( يگردشگرمطالعات مدیریت . 19 یدوبحران شیوع کو
113-91. 
. یرانا گردشگري بخش بر ارز نرخ نوسانات تأثیر بررسی). 1397. (ساناز شهبازي، و علیرضا تمیزي،

 .17-1 ،)4(7، توسعه و گردشگري
ي امنیت هاشاخص)، واکاوي 1396( سروش ، فتحی،مهرداد ی، نوابخش،سیع خواجوند احمدي،

ل هفتم، جغرافیا، سا فصلنامه سیاسی در راستاي توسعه صنعت گردشگري در استان مازندران،
 185-169صفحات  4شماره 

). تحلیل فضایی احساس امنیت گردشگران و تأثیر آن بر 2018. (، زهرااینیفیشرمریم.  درخشی،
-193، 16)1) (ياهیتوسعه ناح و جغرافیا .(موردي: شهر ساري يهگردشگري (مطالع يهتوسع
221. 

ها و مراکز ارزیابی ریسک حریق در هتل). 1396. (نصرآبادي مهناز، گیوه چی سعید، رضایی میثم
کار و بهداشت). چهار ستاره منتخب مشهد يها(مطالعه موردي هتل FRAMEاقامتی به روش 

 .80-93). 2(1 .ارتقاء سلامت
ي استنباط شده از هاسکیر). گونه شناسی 1391رنجبریان بهرام، غفاري محمد، تسلیمی امین. (

). 3(1. ي راهبردي امنیت و نظم اجتماعیهاپژوهشاصفهان،  موردمطالعهسفرهاي خارجی، 
121. 

ي گردشگران شدهادراك). شناسایی مخاطرات 1393رنجبریان بهرام، امامی علیرضا، سلیم شیرین. (
 .53-75). 11(3. ي و توسعه گردشگريزیربرنامهمجله بالقوه از ایران، 

ي کالبدي شهر اهر در برابر بحران زلزله، ریپذبیآس). ارزیابی 1395سرور هوشنگ، کاشانی امیر. (
 34 شماره، فصلنامه آمایش محیط

 گذار دوران در انسانی منابع مدیریت يهاچالش). 1399قینانی فیروزه. ( شهوازیان سلاله، هاشمی
 نامهژهیو گردشگري مدیریت فصلنامهایران.  هتلداري صنعت در راهکار و ارائه کرونا بحران از

 .217-252). 1399(15. 19کووید  گیريهمه
). توسعه الگوي مدیریت بحران در صنعت 1400( ، پارسا شکیب،پورحسنضیائی محمود،  

 97-65). 37(11. ي و توسعه گردشگريزیربرنامهفصلنامه علمی پژوهشی گردشگري، 
 کرونا. ویروس بحران از بعد انسانی منابع ). مدیریت1400طیبی رهنی علی، مدبر عزیزي حسین. (

 .77-98). 1(13. اضطراري يهاتیوضع و بحران مدیریت فصلنامه
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انواع  يبندطبقه). 1395. (بنگینی منیره ،ابراهیم پور حبیب، زاده محمدحسن ،عسگرنژادنوري باقر
 .تهران ،اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی گردشگري، يهاسکیر

). ارزیابی سطح ریسک در فرایند 1392حسنعلی، سلمانی محمد، عیاشی اطهره. ( بارسبکفرجی 
 .123-140). 6(2. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطیي گردشگري، هاستمیستوسعه 

از کرونا  دهیدبیآسي وکارهاکسب). جدول خسارات 1400گزارش ستاد هماهنگی خدمات سفر (
 1400تا اردیبهشت سال 

ملی  شی، نقش امنیت در توسعه گردشگري زابل، هما1391مه چی، محسن،لطفی، حیدر و خا
، هاافتیها و رهشهرهاي مرزي و امنیت؛ چالش

 https://civilica.com/doc/179182زاهدان،
). نقش امنیت در توسعه گردشگري، موردشناسی چابهار، 1391لطفی فر مجتبی، یغفوري حسین. (

 .اقتدار دریایی جمهوري اسلامی ایرانهمایش ملی توسعه سواحل مکران و 
گردشگري  نیتأممدل ریسک زنجیره  ارائه). 1400ي اسماعیل، محمدپور الهام. (نصرآبادمزروعی 

، مجله مدیریت اطلاعات سلامتتفسیري، -ي ساختاريسازمدلسلامت، رویکرد فراترکیب و 
18 )4( 

 بر تأکید با گردشگران امنیت بیینت). 1393آبادي علی. (مویدفر سعیده، تقوایی مسعود، زنگی
 .1-24). 7(2. پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی، گردشگري بحران مدیریت يهامؤلفه
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