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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
 

  

1. www.Fararu.com 
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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
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 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. 
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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 
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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



 81 حسن پور و همکاران

 
 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



 85 حسن پور و همکاران

 
 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
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