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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 

                                                                                                                                                                                 



 151 قربان زاده و عابدي

 
 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  
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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
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 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  

 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 180

 

 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 
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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 
                                                                                                                                                                                 



 185 امیري فهلیانی

 
 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. 
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 (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. 
4. Robert Kates 
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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

1. Kirk 
2. Mental Maps 
3. Peter Gould 
4. Johnston 
5. Gould 
6. Downs 
7. Downs and Stea 
8. Gould and White 
9. Saarinen 
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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 (
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 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

  

1. Foster 
2. Gold 
3. Elsabawy 
4. Meade 
5. Golledge 
6. Mayer 
7. Brown 
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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 

 بررسیمورد 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مشخص کردن نیروهاي پیشران



 195 امیري فهلیانی

 
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



 199 امیري فهلیانی

 
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

 هافروشگاهدر  تجمع وکارکسبصاحبان  24 حضور در مراسمات گردشگرانآگاهی   24
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 ضعف سرزندگی ضعف سرزندگی 25 تغذیه نامناسب رخنه تفکرات غلط 25

 رانندگان وسایل نقلیه تغذیه نامناسب 26 رخنه تفکرات غلط حضور در مراسمات 26

 تغذیه نامناسب رانندگان وسایل عمومی 27 فواصل اجتماعی فواصل اجتماعی 27

28 
 موردیبسفرهاي 

 شهري

 شهري موردیبسفرهاي 
28 

 یدوستنوع یدوستنوع

 آگاهی گردشگران آگاهی گردشگران 29 آمادگی اجتماعی آمادگی اجتماعی 29

 سکونت معتادان سکونت معتادان 30 بهداشت فردي بهداشت فردي 30

 اشتغال اشتغال 31 وکارکسبصاحبان  وکارکسبصاحبان  31

 مهاجرت گسترده مهاجرت 32 پارك و فضاي سبز فصلی بودن اشتغال 32

 اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی 33 فصلی بودن اشتغال پارك و فضاي سبز 33

 فصلی بودن اشتغال فصلی بودن اشتغال 34 اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی 34

 
 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 
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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،
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 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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 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
پذیري گردشگري، ویروس کرونا، پساکرونا، ایراندشگري، رقابتگر: واژگان کلیدي  

 

 )نویسنده مسئول( .ریزي شهري دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه *
akbari.majid191@gmail.com  

 ریزي شهري دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه **

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 256

 

 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

1. Competitiveness 
2. Dwyer  
3. Pitelis 
4. Balan  
5. Krstić 
6. Lee   
7. Teixeira &Ferreira 
8. Hieu & Rasovska 
9. Henderson 
10. Cole & Razak 
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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 

1. Kreiner & Ram 
2. UNWTO 
3. Zheng 
4. Ötsch 
5. Kock 
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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  
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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 
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 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



 275 اکبري و انصاري 

 

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
 

  

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 282

 

 منابع
پذیري ). تحلیل عوامل مؤثر در رقابت1398افراخته، حسن، جاللیان، حمید، آرامی، حمید. (

، 14وره دهاي انسانی، ریزي سکونتگاهطالعات برنامهشهرستان سرعین)، مگردشگري(مطالعه موردي: 
 .257-274)، صص 47(پیاپی 2شماره 

پذیري ). توسعۀ مدل بومی سنجش رقابت1396برومند، بابک، کاظمی، علی، رنجبریان، بهرام. (
-105، صص 2، شماره 8، دوره فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوینگردشگري مقاصد گردشگري ایران، 

122. 
نگاري برند ). آینده1399الدین افتخاري، عبدالرضا، هاشمی، سید سعید. (پرچکانی، پروانه، رکن

، شماره 15دوره صلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سازي پایدار مقصدهاي گردشگري ساحلی، ف
 .157-195، صص 50

ؤثر بر رشد گردشگري با تأکید بر ). بررسی عوامل م1396زروکی، شهریار، اولیایی نسب، مرضیه. (
ریزي و توسعه رنامهپذیري مقصد کاربردي از روش داده هاي تابلویی پویا و تخمین زن، برقابت

 .77-104، صص23، سال ششم ، شماره گردشگري
هاي مؤثر بر ). شناسایی پیشران1397آبادي، لیال. (اکبري، اسماعیل، پوراحمد، احمد، جاللعلی

سال هفتم،  ،گردشگري و توسعهپژوهی، گردشگري پایدار شهر کرمان با رویکرد آیندهوضعیت آینده 
 . 156-178شماره اول، صص 

). تدوین سناریوهاي مؤثر بر آینده 1399آبادي، لیال. (اکبري، اسماعیل، مرصوصی، نفیسه، جاللعلی
، 15دوره  ،یریت گردشگريفصلنامه مطالعات مدپژوهی، گردشگري پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده

 .35-60، صص 50شماره 
). تحلیلی 1399پور، محمود، محمودزاده، سید مجتبی، عرب مازار، علی. (فرزین، محمدرضا، حسن
یت فصلنامه مطالعات مدیروکار و کارآفرینی بخش گردشگري ایران، نهادگرایانه بر فضاي کسب

 .1-34، صص 50، شماره 15، دوره گردشگري
). تحلیل و بررسی نقش دولت در 1399آبادي، داود، لطفی، شهرزاد. (العابدین، حسننکرمی، زی

و در هاي نفصلنامه نگرشهاي گردشگري؛ مطالعه موردي بحران کرونا، ریزي بحرانمدیریت و برنامه
 .639-617، صص  3، شماره 12، دوره جغرافیاي انسانی



 283 اکبري و انصاري 

 
پژوهی گردشگري پایدار، رهیافتی نو در . آینده)1398نعیمی مجد، محبوبه، نعیمی مجد، آرزو. (

ی مدیریت، پژوهفصلنامه آینده اقتصاد مقاومتی(موردمطالعه: کارشناسان صنعت گردشگري و هتلداري)،
 .200-212، صص 166، شماره 30دوره 

ˇSkare, M., Soriano, D. R., and Porada-Rochon M. l. (2020). Impact of 
COVID-19 on the Travel and Tourism Industry, Technological Forecasting 
& Social Change (2020), doi: 
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469. 

Abu Bakar, N., and Rosbi., S. (2020). Effect of Coronavirus disease 
(COVID-19) to tourism industry. International Journal of Advanced 
Engineering Research and Science (IJAERS), 7(4), 189-193. 

Andersen, A. D., and Andersen, P. D. (2014). Innovation system 
foresight. Technological Forecasting and Social Change, 88, 276-286. 

Balan, D. Balaure, V., and Veghes, C. (2009). Travel and Tourism 
Competitiveness of the world's top Tourism Destination: An exploratory 
assessment. 

Balan, D., Balaure, V. and Veghes, C. (2009). Travel and tourism 
competitiveness of the world's top tourism destination: An exploratory 
assessment, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 
979-987. 

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future, 
Tourism Management, 21, 97-116. 

Cole, S., and Razak, V. (2009). Tourism as future, Futures, 41(6), 335-
345. 

COVID-19 and employment in the tourism sector: Impact and response 
in Asia and the Pacific, international labour rganization, 24 april 2020.  

Crouch, G. (2007), Modelling Destination Competitiveness, A survey 
and Analysis of the Impact of competitiveness Attributes, Sustainable 
Tourism Pty Ltd, Australia. 

Crouch, G. I. (2007). Measuring tourism competitiveness: research, 
theory and the WEF index. Journal of Destination Marketing & 
Management, 2(3), 146-154. 

Dolnicar, S., & Zare, S. (2020). COVID19 and Airbnb: Disrupting the 
disruptor. Annals of Tourism Research. 
https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102961 

Dwyer, L., Forsyth, P., and Dwyer, W. (2010). Tourism Economies and 
Policy. Bristol: Channel View Publications. 

Fang, M. (2006). An Examination of Destination Competitiveness from 
the Tourists perspective: The Relationship between Quality of Tourism 

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 284

 
Experience and Perceived Destination Competitiveness, PHD thesis in 
hospitality and tourism Management, Virginia Polytechnic Institute and 
state university. 

Ferreira, J. and Estevao, C. (2009). Cristina Regional Competitiveness 
of Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal, Available online at 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14853. 

Ferreira, J., and Estevao, C. (2009). Cristina Regional Competitiveness 
of Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal, Available online at 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14853. 

Folinas, S., and Metaxas, T, (2020). Tourism: The Great Patient of 
Coronavirus COVID-2019, University of Thessaly, 16 March 2020, MPRA 
Paper No. 99666, posted 17 Apr 2020 10:54 UTC Online at 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99666/. 

Gössling S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism, and 
global change: A rapid assessment of Covid-19. Journal of Sustainable 
Tourism 

Henderson, I. L., Mark, A., Wai Hong, K. T. (2018). Testing 
discontinuous innovations in the tourism industry: The case of scenic 
airship services, Tourism Management, 66, 167-179. 

Hieu, V. M., and Rasovska, I. (2017), Craft villages and tourism 
development, a case study in Phu Quocisland of Vietnam”, Management, 
21(1), 223-236. 

Kock, F., Nørfelt, A., Josiassen, A., Assaf, A. G., and Tsionas, M. 
(2020). Understanding the COVID-19 tourist psyche: The Evolutionary 
Tourism Paradigm. Annals of Tourism Research, 85. 103053. 
doi:10.1016/j.annals.2020.103053. 

Kreiner, N.C., and Ram, Y. (2020). National tourism strategies during 
the Covid-19 pandemic, Annals of Tourism Research, 
https://doi.org/10.1016/ 

Krstić, B., Radivojević, V., Stanišić, T. (2017). Tourism industry and 
national competitiveness:a sub-sAHARan AFRICA countriesperspective, 
Ecohomnka,  63(1), 1-17. 

Lia, K. X., Jin, M., and Shi, W. (2017). Tourism as an important impetus 
to promoting economic growth: A critical review, Tourism Management 
Perspectives, 13, 135-142. 

Lin. C. C., McAleer, M. and Ramos, V. (2020). A Charter for 
Sustainable Tourism after COVID-19, Sustainability 2020, 12, 3671. 

Magruk, A. (2011). Innovative classiication of technology foresight 
methods. Technological and Economic Development of Economy, (4), 
700-715. 



 285 اکبري و انصاري 

 
Marais, M., Plessis, En.. and Saayman, M. (2017). A review on critical 

success factors in tourism, Journal of Hospitality and Tourism 
Management, 13, 1-12. 

Peter, M. K., and Jarratt, D. G. (2015). The practice of foresight in long-
term planning. TechnologicalForecasting and Social Change, 101, 49-61. 

Pitelis, C. N. (2011). The competitive Advantage and Catching-up of 
National: A New framework and  the role of  FDI , Clusters and public 
policy. In P. Nijkamp, & I Siedschlag, Innovation Growth and 
competitiveness: Dynamic Regions in the knowledge- Based world 
Economy, 281-303. 

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, New York, 
NY: Free Press. 

Schwab, K. (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018, 
World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 

Shi, Y., Zhong, L., Chen, T., Yu, H., (2016). Tourism competitiveness 
evaluation and spatio-temporal characteristics of Chinese border countries, 
Chinese Geographical Science, 26(6), 817–828. 

Strielkowski, w. (2020). COVID-19 recovery strategy for tourism 
industry, Centre for Tourism Studies, Prague Business School, Werichova 
29, 15200 Prague, Czech Republic;n strielkowski@pbs-education.cz 

Teixeira, S., and João J. M. F. (2018). Entrepreneurial artisan products 
as regional tourism competitiveness, International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & Research, 1-12. 

The Travel and Tourism Competitiveness Report. (2007). World 
Economic Forum. 

Thurner, T. (2017). Introduction to the special issue: Science, 
Technology, and Innovation (STI) prospects for Russia. foresight, 19(2). 

Uğur, N. G., and Akbiyik, A. (2020). Impacts of COVID-19 on global 
tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism Management 
Perspectives, 100744. doi:10.1016/j.tmp.2020.100744. 

UNWTO database (2020). accessed February 2020, 
https://www.unwto.org/data. 

UNWTO. (2016). Tourism Highlights. 2015 Edition. 
Varum, C. A., Melo, C., Alvarenga, A., and Carvalho, P. S. (2011). 

Scenarios and possible futures for hospitality and tourism, Foresight, 13(1), 
19-35. 

WEF. (2017). The travel and tourism competitiveness report 2015: 
Balancingeconomic, www.weforum.org. 

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 286

 
Yang, Y., Zang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and 

tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious 
disease outbreak. Annals of Tourism Research. 
https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102913. 

Zheng, Y., Goh, E., and Wen, J. (2020). The effects of misleading media 
reports about COVID19 on Chinese tourists mentalhealth: Aperspective 
article. Anatolia, 31 (2), 337–340. 

 



 728-930 صفحات ،1399پاییز  ،19گیري کووید همهفصلنامه مدیریت گردشگري ویژه نامه 

  doi.org/10.22054/tms.2020.52807.2330پژوهشینوع مقاله: 
 

- 

 

هاي فعال کارآفرینانه در دوران پساکرونا: شرکتنوسازي استراتژیک 
 در صنعت گردشگري

 **سیمین کریمی راد، *1امیر محمد کالبی

 12/6/1399 تاریخ پذیرش:-15/3/1399تاریخ ارسال:

 

 چکیده:
درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگري، اهمیت نوسازي استراتژیک کارآفرینانه براي  19شیوع ویروس کووید 
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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 
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 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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