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 چکیده

ة مدل گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط شیوع ارائهدف از پژوهش حاضر 

در بخش کیفی باا رویکارد کمی( است.  -کیفی)تحقیق، ترکیبی روشپاندمی است. 

ران و فعالاان تن از خبرگان و مدی 51 با افتهیساختارعمیق نیمه  ةمصاحب از بنیادداده

 ةجامعادر بخاش کمای، . اساتفاده گردیاد هاگردآوری دادهبرای  صنعت گردشگری

صاانعت گردشااگری در  ۀو فعالااان حااوز وکارهاکساابصاااحبان متشااکا از  یآمااار

نفار از  610برحسب جدول مورگاان،  که بودندی آذربایجان شرقی و غربی هااستان

 .ندشاد حجام نموناه انتخاا عناوان تصادفی در دساتر  باه صورتشهروندان به

 یهااداده ایاتحلو  سااختهمحقاق ةنامبا استفاده از پرسشی کمی هاداده یگردآور

 PLS softwareافااارنرم) یمعادلات سااختار سازی، با استفاده از روش مدلیکم

 -شارایط علی)کااهش تقاضاا بارای خادمات  ةمقول یی ازمدل نها نجام شد.( ا2.0
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ی بهداشاتی هاپروتکااز شیوع بیماری، الاام به رعایت محصولات گردشگری ناشی 

ی محیطای و هاتیمحادودو  ماردم دیکاهش قدرت خری بیماری، ریگهمهناشی از 

ی بنیادی توسعة خدمات گردشگری؛ فرهنگ و عاام هارساختیزی)انهیزمقانونی(، 

، صنعت گردشگری  نیتأمعمومی جامعه در پیشگیری از کرونا و یکپارچگی زنجیرۀ 

گیاری و )شادت هماهگرمداخلهدر صانعت(،  وکارهاکسبآوری توان بالقوه و تا 

 یصنعت گردشگر یراهبرد یالگوگذاری در دوران شیوع بیماری( و ریسک سرمایه

ی اطلاعات جهات بر فناوری و توسعة اباارهای مبتنی ریکارگبینی)کارآفر یکردبا رو

داخلای باا تاروی  سافرهای  سفر هوشمند، مدیریت بحران در صانعت گردشاگری،

که بر  شده ایتشکی بهداشتی در راستای رونق گردشگری داخلی( هاپروتکارعایت 

. نتاای  حااکی از آن اسات کاه اثرگذارناد پانادمیک،در دوران بحران  پیامدهای آن

گردشااگری بااا رویکاارد کااارآفرینی در صااورت اتخاااذ راهبردهااایی چااون توسااعة 

 گردشگری داخلی ةتوسع در صنعت گردشگری،ی، مدیریت بحران گردشگری مجاز

هاای و تمرکاا بار توساعة زیرسااخت هاای بهداشاتیرعایات پروتکا بار دیاتأک با

ی گردشگری، وکارهاکسبگردشگری، منجر به تحقق پیامدهایی چون حفظ و رونق 

و خلق بازار جدیاد گردشاگری بارای دوران پساا کروناا  تقویت صنعت گردشگری

 گردد. می

 .، گردشگری مجازیپاندمیک هایبحرانمدل گردشگری، کارآفرینی،  :اهکلیدواژه

 قدمه . م9

 و گردشاگری باا کاه شاودمای تلقای مهام ایمسالله هااآن مادیریت و هاابحران امروزه،

معماولی هساتند،  یگردشاگری اتفاقاات هاا درهرچناد بحاران .ارتباط دارد نیا آن هایفعالیت

هاا و طای ساال شادهساختههای طبیعی و انساانی بحران که بسیاری از مقاصد تحت تأثیرچنان

، 5)ریچای و جیاناگ انادهاا را توساعه دادهآوری و کااهش آنهای تا ها و استراتژیتاکتیک

 و تهدیاد کارده را مقصاد طبیعای عملکارد که رخدادی هرگونه ،حال نیا با .(55ص. ، 3452

 باشاد ایمنی گردشاگران برای تهدیدی ای نماید مختا را گردشگری با مرتبط وکارکسب انجام

                                                           
1. Ritchie & Jiang  
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 .(32ص. ، 5620، یاوری گوهر، منصوری مویاد) نیازمند واکنش مناسب و کنترل شرایط است

هاای بر بسیاری از بخاش 52کووید  گیربیماری همه ۀگستردمیلادی، شیوع  3434از آغاز سال 

رورت اساتفاده از به دلیاا ضا. های اقتصادی گردشگری تأثیر منفی گذاشته استمختلف بنگاه

 های اجتماعی، همچناینفاده از ماسک صورت و رعایت فاصلهنظیر است ییدارو ریغمداخلات 

خود از بیماری آگااهی  که ناقا بودن فرد زمانی) ناخودآگاه طوربهانتقال بدون علامت بیماری 

 ویارو  ی کاهکپانادمیماهیات  دلیااو به  (50ص.  ،34345،هال، گاسلینگ، اسکات) ندارد(

ناوازی و گردشاگری در ن(کاهش شدید مسافرت، مهماا5و بنا به دلایلی چون دارد  52کووید 

( افااایش ماداوم امکاان ایجااد تغییارات 6 ،اقتصاد جواما  گیر( سقوط چشم3 ،سراسر جهان

بااودن پایااان بحااران،  ینیبشیپرقابااایغ( 0و  اساساای ناشاای از گسااترش بیماااری در جواماا 

لاورد کیپانیادز، ) های اپیدمیک پیش از خود متفااوت اساتانواع بحرانبوده و با  فردمنحصربه

کشاور ماا  ،ه اهمیت درآمد صنعت گردشگریبا توجه ب .( (521، ص. 3441، 3بکمن بریایت،

 گردشگری داخلای و خاارجی خدماتمصون نمانده و بخش مهمی از  از این آسیبهم  ایران

باا توجاه باه  ،رونیاازا اسات. گردیده سنگینی به آن وارد ةضرب و دچار رکود و افت شده آن

گویی به این سؤالات اساسای پژوهش حاضر درصدد پاسخ موجود، خلأجدید بودن موضوع و 

به چه شکا  52رآفرینی در بحران کووید ( الگوی راهبردی گردشگری با رویکرد کا5ست که ا

 ؟اندکدماین الگو  یریگشکا( عواما اثرگذار بر 3است؟ 

 پژوهش ۀپیشین. 1

-انسان ریگهمههای ، بیماریتاریخی ازنظر»(، بر این عقیده است که 3434) آرونداتی روی

، 3434روی، ) «کننادها را مجبور به گسست از گذشته کرده و دنیای خود را از نو تصاور مای

ای بین یک جهاان و گیری یک پورتال است، دروازه(. وی بر این باور است که این همه6ص. 

جهان دیگر؛ بدین ترتیب آن دسته از افرادی که موافق بودند که نحوۀ کار جهان قبا از بحاران 

فرت و مسالما  مساا ازآنجاکهآفرین بدانند و ای تحولتوانند بحران را لحظهنامطلو  است، می

                                                           
1. Gössling, Scott ans hall  

2. Lordkipanidze, Brezet and Backman  
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 توجاه ماورد ژهیوباهگارا ، تفکر تحولجهانگردی بیشترین آسیب را در جهان در بحران دیدند

هاای اخیار در ماورد نیازهاای شاهروندان و (. نظرسنجی5، ص. 3434، 5هایگین) قرار گرفت

ها به  احساا  آزادی، فااای بااز، امنیات، سالامتی، ها با گردشگری، بیانگر نیاز آنارتباط آن

 قاا یدقانداز جدیدی از جهاان اسات و ایان امید، شکنندگی و نیاز به داشتن چشم ودن،عادی ب

ای که هار شاهروند های پیشنهادی گستردهها و فرصتاست که گردشگری ارزش ییجا همان

حاائا اهمیات  ةنکتا(. 6، ص. 3434، 3دل والاه) آوردکند را برای وی به ارمغان مایتعیین می

گاو ، اباارهای ارتباطی سنتی و تجاری دیگر پاسخپاندمی ۀگستردنتشار دیگر اینکه در شرایط ا

رقابتی به بازدیدکنندگان و مسافران دیگر کافی  متیق باتجار  یا خدمات عالی  ةارائنیستند و 

برای کارآفریناان بسایار  بحران مؤثرمدیریت  ،(. در چنین شرایطی51، ص3434، 6راتن) نیست

 تعاما با جامعه نیاز دارد. بنابراین، بحاران ینوعبهها ای تجاری آنهحیاتی است؛ زیرا فعالیت

عنوان فرصتی برای بازنگری انتقادی در مسیر رشد گردشگری و زیار ساؤال باید به 52کووید 

، و همکااران  گرتاال) ، تلقای شاودبردن منطق ورود بیشتر که حاوی ماایای بیشاتری اسات
 ( .524، ص. 03434

ای بااا عنااوان در مطالعااه(، 1ص. ، 3434)، 1هاااجی مااان و راینولاادی، مادریااد، سااانتو 

طی تابستان و پاییا سال ، اذعان داشتند که «52تغییرات رفتاری در گردشگری در زمان کووید »

ای به دلایلی چون محدودیت سفر و تحرک، عواما روانی و اقتصاادی، تغییارات باالقوه 3434

های ژوئن تا دساامبر ساال ها سه سناریو بالقوه برای ماهآناست.  داده رخدر رفتار گردشگران 

تکاماا و گساترش ویارو  ، در خصوص میاان ورود جهانگردان بر اسا  چگاونگی 3434

 .ارائه دادند

هاای ملای گردشاگری در استراتژی»(، در مطالعاتی با عنوان 6ص. ، 3434) 0و رام  کراینر

تاأثیر قدرتمناد و متناوعی در صانعت  52کووید گیری ،  دریافتند همه«52کووید  طول شیوع

                                                           
1. Higgins  

2. Del Valle  

3. Ratten  

4. Gretzel & et al   

5. Santos, Madrid, Haegeman and Rainoldi  

6. Kreiner and ram 
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آن انجام اقادامات ذیاا اسات:  راتیتأثآمادگی جهت مقابله با  ةلازمگردشگری داشته است و 

( مقایساه 3برای گردشگری،  52های ملی جهت رهایی از پیامدهای کووید ( ترسیم استراتژی5

هاای پیشانهادی ساازمان جهاان های فعلای، (( ارزیاابی اساتراتژیاستراتژی ایوتحلهیتجاو 

گیر در درک بهتر تأثیر همه هدف بااست که  شده رفتهیپذگردشگری که در کشورهای مختلف 

 شود.اجرای سیاست صنعت گردشگری در سطح جهانی انجام می

بار  ثیر ویارو  کرونااأتا»ای با عنوان (، در مطالعه5. ص ،5622) نیکفال مغانلو، منصوری

شیوع ویرو  کروناا منجار باه ایجااد موانا  و مشاکلاتی در فتند که دریا« صنعت گردشگری

خدمات گردشاگری اعام  ۀریزنججهت حاور مسافران در مراکا گردشگری و تعطیلی تمامی 

و خادمات مساافرتی در سراسار  ونقااحمااز اقامت، غذا و نوشیدنی، تفریحی و سارگرمی، 

موتورهاای اشاتغال و رشاد  گردشاگری کاه یکای از ۀحوز یوکارهاکسبجهان شده است. 

و باه  شادهایتعط عملاا شوند، در این وضعیت عنوان صادرات نامرئی محسو  میو بههستند 

هاای فراوانای در است و واحدها و فعالیت شده متوقفزا نیا عبارتی چرخ این صنعت اشتغال

حای و هاای تفریونقاا، غاذا و خاوراک، مجتما ازجمله اقامات، حماا) وابسته به آنۀریزنج

ها ممکان اسات و کارکنان آن دهیدبیآسدستی( های بالادستی و پایینسرگرمی و سایر واسطه

و  توساعهدرحالکار خود را از دست بدهند. این امر باعث ایجاد رکود و سیر قهقرایی صنعت 

 د.گردبارگ گردشگری در سطح جهان می

 رفتاار بررسی»ای با عنوان عه(، در مطال551، ص. 5622) رودسری، فرخیان، نقویمیرتقیان

 تعاماا از جدیادی ، ابعااد«52 -شایوع کوویاد دوران در گردشاگران باه نسبت میابان ةجامع

 را یکپارچه تهدید و اجتماعی تبادل هاینظریه بر تلفیق مبتنی کرونا دوران در گردشگر-میابان

 اغلاب نگارش آنکه وجود با است که این نمود، بیان توانمی نتیجه عنوانبه آنچه. نمودند ارائه

 بار وابساتگی تأکیاد باا ایعاده باوده، منفای دوران این در گردشگران حاور به رامسر مردم

 هااآن باه پاژوهش گیارینتیجاه در که شروطی تحت و گردشگری به شهر اقتصاد و معیشت

 است. اولویت در شهر مردم سلامت بودند ، معتقدشده اشاره

تحلیاا »ای باا عناوان (، در مطالعاه152، ص. 5622)گااهی، طالبی، دررشادت جودهقان، 

کاه اساتراتژی منتخاب ، دریافتناد «راهبردی صنعت گردشگری سلامت ایران در دوران کروناا
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شاما دو استراتژی تدافعی و رقابتی بود. این تحقیق بیانگر این است کاه نقااط قاوت صانعت 

هاای موجاود عه بیش از چالشهای توسگردشگری سلامت بر نقاط ضعف غلبه دارد و فرصت

استراتژی حفظ و نگهداری بهترین راهبرد حمایات از گردشاگری سالامت در  ،است. همچنین

 .شرایط موجود در ایران است

نوسااازی اسااتراتژیک »(، در پژوهشاای بااا عنااوان 645، ص. 5622)  رادکریماایو  کلااابی

ساته عاماا ، چهاار د«گریهای فعال در صنعت گردشاکارآفرینانه در دوران پساکرونا: شرکت

عنوان عواما مؤثر بر را بهها انسانی، رهبری و قابلیت اصلی تمرکا بر نوآوری و خلاقیت، مناب 

 کردند . شناساییگردشگری پس از دوران کرونا  رونق

 هااایفعالیاات نقاش»(، در پژوهشای بااا عنااوان 564، ص.5625)پااورعبااداللهیآزادخاانی، 

 اساتقلال پذیری،ریسک بودن، نوآور متغیرهای ، دریافتند بین«یگردشگر توسعة در کارآفرینانه

 دارد. وجود ارتباط گردشگری و توسعة تهاجمی رقابت و عما

 . روش بررسی0

این روش مبتنای  .است ترکیبی روش حاضر، پژوهش جهت انجام شدهگرفته نظر در روش

در  شاده گرفتاه اتژی بکااراساتر .قیاسی است –بر پارادایم اصالت عما و با رویکرد استقرایی

 شادهاستفادهطار   .و پارادایم تفسیری است ادیبندهدا یپردازهینظر ۀویشمبتنی بر کیفی  ةمرحل

   .( است5224) 5مند استراو  و کوربینپژوهش بر اسا  طر  نظام بخش از در این

 مطالعه موردة محدود .9. 0

ناام  لومترمربا یک 11/01024با حدود  ،رانیفلات ا یشمال غرب ةدر گوشآذربایجان شرقی: 

 52باه  یاساتان ماتینظر تقسا از یشرق جانیبه خود گرفته است. استان آذربا یشرق جانیآذربا

، 5622، طباطباائی، زنگیرصفریانسبحانی، ) شودیم میدهستان تقس 503و  بخش 03 ،شهرستان

باا وساعت  هیااروم ةاچایبدون احتسا  در یغرب جانیاستان آذربای: غرب جانی. آذربا(22ص. 

 60و  یطاول شارق ةقایدق 30درجاه و  05تاا  قاهیدق 64درجه و  00 نیب لومترمرب یک 65053

 شده اسات واق  رانیدر شمال غر  ا ،یعرض شمال ةقیدق 00درجه و  62تا  قهیدق 1درجه و 

                                                           
1. Strauss and Corbin  
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را  موردمطالعاه ۀمحدودجغرافیایی  ة( نقش5). شکا(10. ، ص5620، جلالیان، کهکی، موسوی)

 .دهدیمنشان 

 مطالعه موردة محدود -9شکل 

  5044،نگارندگان  مأخذ:
 

خبرگاان دانشاگاهی، مادیران و کارشناساان از  در بخاش کیفای این مطالعه آماری ةجامع

 ۀویشا تشاکیا شاده اسات.های آذربایجان غربای و شارقی در استان گردشگری و کارآفرینی
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 50بعاد از انجاام  انجاام گردیاد. نظاریو  هدفمناد صاورتبهدر پژوهش حاضر  گیرینمونه

 یابیاو دسات نانیجهت اطم یول ،اشباع نظری رسیدداده به  ایتحل افته،یساختار مهین ةمصاحب

کنندگان متخصا  هاای انتخاااا  شارکتملاک .میادامه داد 51 ةمعتبر تا مصاحب یهابه داده

ب اجاازه از شاهروندان پژوهشاگر پااس از کساا ها بود.فعالیت گردشگری آن ةسابق و بودن

ها، زماان و ماکان مصاحبااه را مشااخ  نماوده اسات. در کننده و باا هماهنگای آنشرکت

های مختلاف جمعیتای گیری باا حداکثار تناوع از زیرگروهایان مرحلاه ساعی شاد تاا نمونه

هاای فعالیات گردشاگری انجااام شااود کاه ویژگی  ةازنظر سن، جنسیت، تحصیلات، ساابق

 ( آورده شده است.5) جدولدر  بخش کیفی و کمی گرافیدمو
 

 کنندگان در پژوهشمشارکت یشناخت تیجمع یهایژگیو -9 جدول
 5044،نگارندگان : أخذم

 
 

 تاخادم ۀحاوزو فعالاان  وکارهاکسابصااحبان  شااما ،کمایبخاش در  آمااری ةجامع

حجام  ه از جدول مورگانبا استفاد ،است که با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعهگردشگری 

نیماه  مصااحبه از کیفای بخاش در هااداده آوریجهت جم  .شد تعییننفر  610نمونه برابر با 

 ایپان  گایناه طیاف باا بساته تسؤالا با نامهاز پرسش یکم بخش در و باز سوألات با عمیق
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انجاام ذار در این شیوه  طی ساه مرحلاه کدگاها داده ایوتحلهیتجافرایند  .استفاده شد لیکرت

 گردد:می

 هایمقوله ،شدهیبررس دقت به هامصاحبه از حاصا هایداده ،کدگذاری باز: در این مرحله

 .( تعیین شدندهامقوله ریز) هامقوله خرده و مشخ  ها،آن به مربوط فرعی هایمقوله و اصلی

 جاادیا بااز کدگاذاری در کاه ایاولیه هایدسته و کدها ،در این مرحلهکدگذاری محوری: 

 مشابه یکدیگر با مفهومی نظر از که کدهایی ادغام ضمن و شوندمی مقایسه یکدیگر با ،اندشده

-مقولاه .گیرنادمی قرار مشترکی محور حول شوند،می مربوط یکدیگر به که هاییدسته هستند،

  از: ندعبارتکدگذاری محوری  ةمرحلکوربین در  و استراو  پارادایمی مدل در موجود های

  است؛ مطالعه مورد ۀپدید پیدایش شرایط و :  مشتما بر عواماعلیشرایط 

 باا مرتبط حوادث وقوع محا پدیده، ای: مشتما بر مواردی است که باشرایط زمینه 

 پدیده ارتباط دارند؛ به پاسخ یا کنترل برای متقابا کنش محا یا پدیده

  چگاونگی بار مؤثر عواما و مقوله یا پدیده وقوع ساختاری ةنیزمشرایط میانجی: به 

 پردازد؛آن می پیامدهای به یا آن به واکنش

  :باا ماوردنظر ۀدیپد با برخورد و اداره کنترل، برای هاییواکنش و هابرکنشراهبردها 

 باشند؛مشخ ، مبتنی می دلیلی و هدف

  :راهبردها اتخاذ از حاصا از نتای  دنعبارتپیامدها.   

 :شکلی به را محوری ةمقول زیرا ؛است پردازینظریه اصلی ةمرحل کدگذاری انتخابی 

 ارائاه روایات یاک چاارچو  در را روابط آن و داده ربطها مقوله دیگر به مندنظام

برازش مدل و آزمون روابط بین متغیرهای تحقیاق، باا  کمی هایداده تحلیا .کنندمی

 انجاام pLs  Smart   افااارنرم با ساختاری معادلات یابیمدلاز  ایاستفاده از شیوه

 .است شده

 یریکارگباهکافی و  زمان صرف)روایی این مطالعه در بخش کیفی بر مبنای سه معیار اعتبار

(، کدگاذاران دیادگاه یکسانی از اطمینان کسب منظوربهکدگذار جهت چند نمونه مصاحبه  دو

پاذیری اساتفاده های پژوهش( و اطمینانن در خصوص یافتهامشورت با متخصص)پذیریانتقال

 ،بر ایان اساا  .جهت ارزیابی پایایی پژوهش استفاده گردید ییآزماباز ۀویشاز  ،همچنین .شد
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محاسابه  52/4پاژوهش برابار باا  ایان در گرفتاهانجام هایمصاحبه برای کدگذاران بین پایایی

 یاااز تحل ساازه واگارای و همگارا روایای تعیین منظور بهاین مطالعه  کمیدر بخش  .گردید

در  .اسات شده استفاده کرونباخ آلفای از نامهپرسش پایایی سنجش راستای در و تأییدی عاملی

-پرسشاست،  5/4متغیرها بالاتر از  ةهماین بخش با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای 

 .از پایایی کافی برخوردار است نامه

 مبانی نظری پژوهش. 4

 اقتصاادی تاأثیر رشاد بار آن درآماد اسات، خدماتی هایبخش ءجا گردشگری ازآنجاکه

 اقتصادی هایبخش سایر با گردشگری که بسیاری پیوندهای سبب به دیگر، یاز سو .گذاردمی

 ارائاه خدمت یا کالا آن به که نیا اقتصادی هایبخش سایر این خدمت ةتوسع صورت در دارد،

یعقاوبی منظاری، ) یابنادوساعه مایت آن باا هماراه کنند،می مصرف را آن محصول یا دهندمی

 از بایاد خاارجی گردشاگران برجذ  مؤثر عواما ةمطالع منظوربه  (.34، ص. 5625آقامیری، 

ماروت، ساالم، ) کارد گردشاگری اساتفاده خادمت تقاضای تاب  برآورد و کنندهمصرف ةینظر

 از حاصاا رواباط و هاپدیده تمامی شاما گردشگری (. بنابراین،355، ص. 5625نعمت اللهی،

 جواما  و هاادولات جهاانگردی، محصولات فروشندگان و کنندگانگردشگران، عرضه تعاما

فشاان، فر،گنادمزادهارکااکلی، یحیایآق) است گردشگران از پذیرایی و جذ  فرایند در میابان

 کشاور، یاک اقتصاادی رشاد بار بهباود گردشگری اثر نیترمهم (.551، ص. 5621اسمعیلی، 

 و مستقیم شکا به اشتغال کشور سطح افاایش عبارتی به یا عرصه این در اغلانش تعداد افاایش

 نظیار ایجااد مشااغلی میابان، کشور در گردشگری مناف  آشکارترین از یکی است. غیرمستقیم

صانعت  باا مساتقیم طورباه کاه اسات ونقااحما بخش و هامغازه ها،رستوران ها،هتا در کار

گردشاگری باا رویکارد  ةتوساع .(1، ص. 5621ی، اباونبی، فروحا) اسات ارتباط در توریسم

اقتصااد  یساازتناوعمیابان باشاد و باا  ةجامعتواند منب  جدید درآمدزایی برای کارآفرینانه می

. (11 ، ص.3451لرنار، هانات، دیماو، ) محصاولی را کااهش دهادوابستگی باه اقتصااد تاک

 ۀدیاانگرانه و ابتکاری اسات. کارآفرینی به معنای داشتن یک اولویت در رفتار پیشگیرانه، آینده

زمان ادامه داشته است، اما راهی برای غلبه بر موان  شای  در زمان بحاران  گذشت باکارآفرینی 
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که  یک نوآور است ،کارآفرین(. بر این اسا  51ص. ، 3452، 5لانسبری، گلاین) کندفراهم می

تواناد اباداع یاک محصاول جدیاد، روش آورد و این ترکیب میترکیب جدیدی به وجود می

 .جدید برای تولید محصول موجود، ایجاد بازاری جدیاد و یاا اساتفاده از منااب  جدیاد باشاد

توانند انواع مختلفی از بهداشتی، سیاسی، مالی، فناوری، سازمانی و طبیعای داشاته ها میبحران

(. عدم اطمینان ذاتی یک بحران نمایاانگر نیااز باه اتخااذ باه 501، ص. 3450تین، )میلیس باشد

رویکردهای جدید است، در چنین شرایطی رویکردهای منطقی و عادی باه دلیاا مابهم باودن 

 بسانده کنناد اردارنادیاخت، کارآفرینان باید به مناابعی کاه در رونیازاشوند. شرایط اعمال نمی

عنوان شهروندان یک جامعه ها بر کارآفرینان بهبحران. (5401، ص. 4343 3و همکاران، کرا )

(. بنابراین، واکنش سری  نسبت به یک 53، ص 3434،  6ولی) گذاردو صاحبان مشاغا تأثیر می

نفعان تحت تأثیر آن بسیار مهم است؛ زیرا یک بحاران بساته باه ناوع شرایط بحرانی برای ذی

(. بار ایان اساا ، 6، ص. 3450، 0دورن) تهدیاد اساتیاک فرصات و  ۀدهندنشاندرک آن، 

چنانچه یک بحران منجر به ایجاد دانش جدید، یادگیری شناسایی بازارهای جدید، ناوآوری و 

عنوان یک فرصات در نظار گرفات. همچناین، توان آن را بهخلق مایت رقابتی شود، آنگاه می

م صرف مناب  جدیاد باشاد، آنگااه هرگاه یک بحران ساختارهای موجود را تغییر داده و مستلا

 .(345، ص. 3434، 1اگر ) قرارداد مدنظریک تهدید  ةمثاب بهتوان آن را می

 های پژوهشفتهیا .5

 های بخش کیفییافته .9. 5

مناد اساتراو  و ها در بخش کیفی این پژوهش مبتنای بار طار  نظاامداده ایوتحلهیتجا

  .است استوار انتخابی و محوری باز، کدگذاری ةمرحلکوربن و بر منبای سه 

                                                           
1. Lounsbury and Glynn  

2. Krausi and et al   

3. Liew  

4. Doern  

5. Eggers  
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 کدگذاری باز. 9. 9. 5

گاذاری و شکساتن متن مصاحبه بارها و بارها خوانده شد و بعد از نشانه ،در کدگذاری باز

 ایاپاس از تحل در این پاژوهششد. رسید در نظر گرفته میمی ها، هر مفهومی که به ذهنداده

 قوله تبدیا شدند.م 50مفهوم  به  00و پالایش، ها مصاحبه ةیکل

 کدگذاری محوری . 1. 9. 5

 هام  قارار کناار در معنااییهام یاا و اشاتراکات بر اساا  مفاهیم محوری، کدگذاری در

یکدیگر  با ،اندجادشدهیا باز کدگذاری در که ایاولیه هایدسته و کدها ،گریدعبارتبه .یرندگمی

 هااییدساته مشابه هستند، یکدیگر با مفهومی ازنظر که کدهایی ادغام ضمن و شوندمی مقایسه

ابعااد پاارادایم کدگاذاری،  .گیرندمی قرار مشترکی محور حول شوند،می یکدیگر مربوط به که

، تبیاین شاده و (5) (،0) (،1) (،0) (،6) (،3) ها در جاداولحاصا از مصاحبه یهاتحلیا داده

 است. شده انیبمدل کیفی پژوهش( ) ، نظریهتیدرنها

 یحاک  ینتاشود. محوری میطبقه ۀگیری پدیدی: این شرایط باعث ایجاد و شکاشرایط عل

کاهش تقاضا برای خادمات و محصاولات شااما  ی،اعلّ یطبا شرا طمرتب ةاز وجود چهار مقول

ی ریگهماهی بهداشاتی ناشای از هااپروتکاالاام به رعایت  ،گردشگری ناشی از شیوع بیماری

 ی محیطی و قانونی است. هاتیمحدودو  ممرد دیکاهش قدرت خربیماری، 
 

 شرایط علی کدگذاری محوری -1جدول 
 5044 ،نگارندگانمأخذ: 

 کدگذاری باز()کد نهایی()مفاهیم هامقوله ابعاد

لی
 ع
ط
رای
ش

 

 -کاهش تقاضا برای خدمات 

محصولات گردشگری ناشی از 

 شیوع بیماری

 تغییر سبک گردشگری گردشگران

 پیشنهادی گران به ارزشافاایش حساسیت گردش

ناشی از عدم مسافرت به دلیا اعمال  ریوممرگکم شدن میاان 

 محدودیت

 در گردشگری وکارهاکسبی بودن برخی ادوره

ی هاپروتکاالاام به رعایت 

 ی بیماریریگهمهبهداشتی ناشی از 

 بهداشت و سلامتی هاپروتکاضرورت رعایت 

 ماعیاجت فاصلة تیرعاالاام به 

 اعمال محدودیت  یماری به دلیا مقابله با گسترش ب
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 کدگذاری باز()کد نهایی()مفاهیم هامقوله ابعاد

 مردم دیکاهش قدرت خر

 نرخ تورم

 کاهش قدرت خرید مردم

 وکارکسبفاای 

 هاتیمحدودرکود اقتصادی ناشی از اعمال 

 ی محیطی و قانونیهاتیمحدود

 ی قانونیهاتیمحدود

 های خانوادهشارف

 ختلفممنوعیت سفر به مناطق م

 

شااارایط خاصااای که در آن راهبردها برای اداره، کنترل و پاسااااخ باه  یی:انهیزم طیشرا

ی شااما اناهیزممارتبط باا شارایط  ةساه مقولا از وجاود یحااک  ینتاا کناد.می پدیده فراهم

مومی جامعه در پیشاگیری فرهنگ و عام ع ة خدمات گردشگری،ی بنیادی توسعهارساختیز

 وکارهاکسابآوری و توان بالقوه و تا  گردشگریصنعت  نیتأمرچگی زنجیره یکپا از کرونا،

 از مصاحبه است. شدهاستخرا(کد نهایی  51مقوله و  6است. این جدول شاما 
 

 یانهیزمکدگذاری محوری شرایط  -0جدول 

 5044 ،نگارندگانمأخذ: 
 کدگذاری باز()کد نهایی()مفاهیم هامقوله ابعاد

ط 
رای
ش

انهیزم
 ی(

 ةی بنیادی توسعهارساختیز

 خدمات گردشگری

 ارتباطات و اطلاعات های فناوریزیرساخت

 ونقا گردشگریحما هایزیرساخت

 های بهداشتی زیرساخت

 ی گردشگریرفاههای زیرساخت

فرهنگ و عام عمومی جامعه 

در پیشگیری از کرونا و 

 نیتأمیکپارچگی زنجیره 

 صنعت گردشگری

 گردشگران در انتخا  بسته گردشگری ةطانرفتار محتا

 های بهداشتیرعایت دستورالعما

 یموق  و صحیح نهادهای سازمانهماهنگی و تعاملات بین سازمانی به

 صنعت گردشگری نیتأم ۀاشتراک اطلاعات در زنجیر

 موق  و صحیح نهادهای سازمانیهماهنگی و تعاملات بین سازمانی به

 خدمات گردشگری مختلف هایبخش همکاری مشارکت و 

 در برابر اختلالات  نیتأم ۀی زنجیرریپذانطباق
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 کدگذاری باز()کد نهایی()مفاهیم هامقوله ابعاد

 گویی سری  به تغییراتدر پاسخ نیتأم ۀی زنجیرریپذانعطاف

ی آورتا توان بالقوه و 

 در صنعت  وکارهاکسب

 وکارهای صنعت گردشگریکسب افاونگی 

 دشگرانگویی به نیازهای گرچابکی در پاسخ

 در شرایط بحرانی وکارهاکسب پایداری 
 

 یهااو بار راهبردهاا و کنش پاردازدیما یشرایط علا ایتعد و جر  : بهگرمداخلهشرایط 

گیاری و ریساک شادت هماهمقولاه شاااما  دواز وجاود  یحاک  ینتا .گذاردیمتقابا تأثیر م

 3گر اسات. ایان جادول شااما عواما مداخله ةگذاری در دوران شیوع بیماری در طبقسرمایه

   از مصاحبه است. شدهاستخرا(کد نهایی  5مقوله و 
 

 گرمداخلهکدگذاری محوری شرایط  -4جدول 

 5044نگارندگان ، مأخذ: 
 کدگذاری باز()کد نهایی()مفاهیم هامقوله ابعاد

ط 
رای
ش

له
اخ
مد

 گر

 گیری شدت همه

 سرعت انتقال بیماری

 بیماریعدم کشف درمان قطعی برای 

 ی و تغییر نوع بیماریریگاو(

گذاری در دوران شیوع ریسک سرمایه

 بیماری

 ریسک عدم بازگشت سرمایه

 گذاران از وضعیت آینده بیماریابهام سرمایه

 الاام به تعطیلی موقت اماکن و واحدهای صنفی 

 فقدان قوانین و مقررات حمایتی

 

و   یریکارگباه ةمقول شود. سهمحوری منبعث می ۀکه از پدیدا یا تعاملاتی هکنشراهبردها: 

مادیریت بحاران در صانعت  ،ی اطلاعات جهت سفر هوشامندبر فناوراباارهای مبتنی  ةتوسع

تای روناق ی بهداشاتی در راساهااپروتکاداخلای باا رعایات تروی  سافرهای  و گردشگری

کد نهاایی  55مقوله و 6شاما  راهبردها شناسایی شدند. این جدولگردشگری داخلی در طبقة 

 از مصاحبه است. شدهاستخرا(
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 کدگذاری محوری راهبردها -5جدول 

 5044،نگارندگان مأخذ: 
 کدگذاری باز() کد نهایی() مفاهیم هامقوله ابعاد

ها
رد
اهب
ر

 

 ةی  و  توسعریرگبکا

بر اباارهای مبتنی 

ی اطلاعات فناور

 جهت سفر هوشمند

 

 برگااری تورهای آشناسازی

 سازی سفر هوشمندآموزش و فرهنگ

 های سفر هوشمنداجرای پروتکا

 های گردشگریو اپلیکیشن تیساطراحی و ایجاد و 

 عیشعا محدوده در خدمات معرفی و گردشگر یابیموقعیت ی امکانسازفراهم

 یدست یمعرفی، بازاریابی و فروش دیجیتال سوغات و صنا

 محصولات و خدمات نوین در صنعت گردشگری ةئو ارا اتولید محتو

 داری دیجیتال و برگااری تور مجازی موزهایجاد سیستم موزه

 صورت مجازیبازاریابی و تبلیغات تورهای گردشگری به

 وجودر موتورهای جست تیسابهبود جایگاه و 

مدیریت بحران در 

 خدمات گردشگری

 ریجبران آسیب و خسارت مشاغا گردشگ

 ی مالیاتی و ...(هاتیمعافتسهیلات، )های حمایتیسیاستاجرای 

 گردشگری نیتأم ۀتثبیت زنجیر

 گردشگری ةنیدرزمبه فعالان و آموزشی  یامشاوره یهاتدوین بسته

 های مجازیخدمات به گردشگران از طریق شبکه ةتسری  و تسهیا در ارائ

 گذاریمایهتصویب قوانین و تسهیا شرایط سر

 انسانی فعال در صنعت گردشگری ةحفظ سرمای

تروی  سفرهای 

داخلی با رعایت 

ی بهداشتی هاپروتکا

در راستای رونق 

 گردشگری داخلی

 شرایط بهداشتی داخلی درتشویق و تروی  سفرهای 

 یاورردشگری باارزش آفرینی در حوزه فنهای گآپاندازی استارتراه

 فروش و بازاریابی دیجیتال در گردشگری، یرساناطلاع

 ی بهداشتیهاپروتکا تیبا رعامحصولات و خدمات   ةارائ

 به گردشگران مدتکوتاهی زمانی هابازههای نوآورانه در بسته ةارائ

 

حفاظ و شاما مقوله  دواز وجود  ی، حاک ینتاراهبردهاست.  اتخاذ از حاصا پیامدها: نتای 

و خلاق بازارهاای  گردشاگریاثربخشی در خدمات  و بهبودی گردشگر یوکارهارونق کسب

کاد نهاایی  56مقولاه  3جدید گردشگری بارای دوران پسااکرونا اسات. ایان جادول شااما 

 از مصاحبه است. شدهاستخرا(
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 کدگذاری محوری پیامدها -6جدول 

 5044نگارندگان مأخذ: 
 کدگذاری باز()کد نهایی()مفاهیم هامقوله ابعاد

پیا
ها
مد

 

حفظ و رونق 

ی وکارهاکسب

 گردشگری

 محلی و ملی اقتصاد رشد به کمک

 گردشگری  با تغییرات ناگهانی وکارهاکسبی ریپذانطباق

 پذیری محصولات و خدمات گردشگریافاایش رقابت

 ییزارونق اقتصادی و اشتغال

 منظور ایجاد بازار کار و تسهیا فعالیت بخش خصوصی به

د اثربخشی در بهبو

و  گردشگریخدمات 

خلق بازارهای جدید 

گردشگری برای دوران 

 پسا کرونا

خلق بازار جدید 

 گردشگری برای 

 دوران پسا کرونا

 تأمین رضایت خاطر گردشگران

 نیازهای متنوع بازار به پاسخی و پویایی در ریپذانعطاف

 گرایش به سفرهای داخلیافاایش 

 نی در صنعت گردشگریکارآفری سطح ارتقای

 یاجتماع -یخدمات رفاه یمحل یهارساختیز بهبود

 شناسایی بازارهای جدید

 گردشگری مقصد یک از واقعی بازدید برای مجازی گردشگران تحریک

 مجازی مقاصد مختلف گردشگری معرفی  و  آشناسازی
 

 قضایای( پژوهش)حکمی یهاگزاره

مرحلاة کدگاذاری محاوری، قااایای زیار بددسات  یهافهبر پایة مؤل در پژوهش حاضر

 :اندآمده

 ،محصولات گردشاگری ناشای از شایوع بیمااری -کاهش تقاضا برای خدمات  .5 ةقااای

و  ماردم دیاکاهش قدرت خر، ی بیماریریگهمهی بهداشتی ناشی از هاپروتکاالاام به رعایت 

مادل کاارآفرینی گردشاگری در ر با یعنوان شااارایط علابهی محیطی و قانونی هاتیمحدود

 .اثرگذارند کپاندمی یهابحران

فرهناگ و عاام عماومی  ة خادمات گردشاگری،ی بنیادی توساعهارساختی. ز3 ةقااای 

شااارایط  عنوانبه صنعت گردشگری نیتأم ۀجامعه در پیشگیری از کرونا و یکپارچگی زنجیر

  .گذارد تأثیرمی کمیپاند یهابحرانمدل کارآفرینی گردشگری در بر  یانهیزم
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 عنوانباه، گاذاری در دوران شایوع بیمااریگیری و ریساک سارمایهشدت همه .6 ةقاای

 .گذارندمی تأثیر کپاندمی یهابحرانمدل کارآفرینی گردشگری در بر  گرمداخلهشاارایط 

، ی اطلاعاات جهات سافر هوشامندبر فناوراباارهای مبتنی  ةتوسعی و ریکارگ. ب0 ةقاای

ی بهداشاتی هاپروتکاداخلی با رعایت تروی  سفرهای ، بحران در صنعت گردشگریمدیریت 

مادل کاارآفرینی گردشاگری در راهبردهااای اصالی بار  در راستای رونق گردشگری داخلای

 هستند. کپاندمی یهابحران

، شااما کپانادمی یهاابحرانمدل کارآفرینی گردشگری در . پیامدهای دستور کار 1 ةقاای

و خلاق باازار جدیاد  تقویات صانعت گردشاگری ،ی گردشاگریوکارهاکسبحفظ و رونق 

 گردشگری برای دوران پسا کرونا خواهد بود.

 ادیابندادهبا توجه به نتای  کدگذاری مدل نهایی کارآفرینی گردشگری با رویکارد  تیدرنها

ه ( ارائا3) ۀشاکا شامار صاورتبه 52گیری کوویاد بر هماه دیتأکهای پاندمیک با در بحران

 .گرددیم

 
داده  هینظربر مبنای  91کووید  پاندمی الگوی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران -1ل شک

 بنیاد

 5044، نگارندگانمأخذ: 
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 شدهارزیابی الگوی ارائه

معادلاات  یابیامادل ۀویشا ،ارزیابی الگوی حاصله از بخاش کیفای باهدفاین مرحله در 

 .است شده گرفتهساختاری بکار 

 
 مدل مفهومی پژوهش -0شکل 

 5044نگارندگان، مأخذ: 

 

 حاکم شناسیو مبتنی بر پارادایم روش کمی ۀویشدر این بخش مبتنی بر  شدهاستفادهروش 

پان   طیاف با بسته اتسؤال با نامهاز پرسش کمیهای آوری دادهاست. جهت جم  گراییاثبات

 سازه واگرای و همگرا روایی تعیین منظوربه ،است ذکر انیشااستفاده گردید.  لیکرت ایگاینه

 شاده استفاده کرونباخ آلفای از نامهپرسش پایایی سنجش راستای و در تأییدی عاملی تحلیا از 

 ساختاری معادلات یابیمدلی از ادر این مطالعه، با استفاده از شیوه کمی هایداده است. تحلیا

 .تاس شده انجام pls  Smart  افاارنرم با
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 ساختار عاملی الگوی پیشنهادی دیأیتکشف و 

اصالی آن  یهامؤلفاهدر ایان تحقیاق بار اساا  نظار متخصصاان طراحای و  مدنظرمدل 

گیری متغیرهاای بارای انادازه ساؤال 15ای متشاکا از ناماهشناسایی گردیاد. ساپس، پرساش

تحلیا عاملی باین  آماری توزی  گردید. در این بخش، به بررسی و تهیه و میان نمونة موردنظر

شاود. دهندگان پرداختاه میهای الگوی پیشنهادی بر اسا  نظر پاسخو شاخ  هامؤلفهابعاد، 

الگاو پرداختاه  دیاأیتدر این تحلیا، ابتدا ساختار عاملی را کشف و پس از شناسایی عواما به 

ساختار  دیأیتو برای  SPSS افاارنرمشود. برای کشف ساختار از تحلیا عاملی اکتشافی در می

 است. شده استفاده Smart PLS افاارنرمدر  یدییتأعاملی از تحلیا عاملی 

 تحلیل عاملی اکتشافی

قارار گیارد کاه  یبررسا موردتحقیق  ةدر ابتدا لازم است امکان انجام تحلیا عاملی بر نمون

تگی و مااتریس همبسا KMO برداریبرای این منظور از آزمون بارتلت، شاخ  کفایت نمونه

و مقدار بالاتر  یک قرار دارد صفرتا ۀدر باز KMOشود. مقدار شاخ  استفاده می ریضد تصو

مقدار شااخ  نادیاک باه یاک باشاد،  هرچهدانند. می قبولقابارا برای این شاخ   5/4از 

اندازه نمونه( برای تحلیا عاملی مناسب هستند وگرنه نتاای  تحلیاا عااملی )موردنظر یهاداده

و مقادار  13/4برابار باا   KMOمقدار شاخ   .چندان مناسب نیست موردنظر یهاهدادبرای 

و در ساطح  آمدهدساتبه 32/6505برابار باا  541آزادی  ةآماره آزمون کرویت بارتلت با درج

 دار است. معنی کاملا  41/4خطای 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

های پارامتریک فارض نرماال فاده از آزمونبرای است ازیموردناصلی  یهافرضشیپیکی از 

و بررسی  موردنظرهای قبا از انجام آزمون ،رونیازااست.  یبررس موردبودن توزی  متغیرهای 

متغیرهاای  کاه یصاورت درهای تحقیق، باید نرمال بودن توزی  متغیرهاا آزماون شاود. فرضیه

ی ناپارامتریاک بارای بررسای هااتحقیق از توزی  نرماال پیاروی نکنناد لاازم اسات از آزمون

های تحقیق استفاده شود. در این تحقیق، برای بررسی نرمال باودن متغیرهاای از آزماون فرضیه

اساات.  شاده گااارش( 5) اسامیرنوف اساتفاده شاد. نتااای  آزماون در جادول -کلماوگروف
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دار درصاد معنای 1شود تماام متغیرهاای تحقیاق در ساطح خطاای گونه که مشاهده میهمان

 تند.هس
 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق -7جدول 
 5044نگارندگان،مأخذ: 

 (.sig)داریسطح معنی مقدار آماره متغیرهای تحقیق

 434/4 415/4 شرایط علّی

 445/4 414/4 ایشرایط زمینه

 454/4 410/4 گرشرایط مداخله

 445/4 401/4 راهبردها

 445/4 551/4 پیامدها
 

 یدییتأی تحلیل عامل

های تحقیق با توجاه باه نرماال و آزمون فرضیه شدهاستخرا(مدل  دیتائسنجش و  منظوربه

 Smart PLSافااار نبودن توزی  تمام متغیرها از روش حداقا مربعاات جائای باه کماک نرم

باار متغیر وابساته توساط متغیرهاای مساتقا و  ۀشده شد. ضرایب مسیر، واریانس تبییناستفاد

 .  اندشده مشخ  0در شکا  شدهمشاهدهیرهای متغ یعامل

 مسیر و بار عاملی متغیرها بینمودار ضرا -4شکل 

 5044نگارندگان،  مأخذ:
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از متغیرهای پنهان با استفاده از  هرکدامداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مربوط به معنی

داد روی مسایر . در این شکا اعاآمده است( به نمایش 1)روش خودگردان بررسی و در شکا

 تفسایر tمربوطه هستند و همانناد آزماون  tو نیا خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر آماره 

 داریمعنادرصاد  1در ساطح  ±20/5های بالا مقادیر بیشتر از یعنی برای تعداد نمونه ؛شوندمی

 باشند. می
 

 
 عاملی داری ضرایب مسیر و بارهایبرای بررسی معنی tمقدار آماره  -5شکل

 5044نگارندگان،  مأخذ:

 

 هاهمسانی درونی( گویه)پایایی

روی  شادهمشاهدهها، بار عاملی هر یک از متغیرهاای گویه از هرکدامجهت بررسی پایایی 

 0/4بارهای عاملی بالااتر از  معمولا است.  شده گاارش( 1)متغیرهای مکنون مربوطه در جدول

شود باار عااملی تماام اهده میستند. به صورتی که مشدار همعنی 41/4و در سطح  قبول مورد

 ها بالاتر از میاان مطلو  هستند. گویه
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 هابار عاملی گویه  -8جدول 

 5044نگارندگان،مأخذ: 

 یشرایط عل 
شرایط 

 ایزمینه

شرایط 

 گرمداخله
 پیامدها راهبردها

     136/4 کاهش تقاضا برای خدمات 

     163/4 هاالاام به رعایت پروتکا

     104/4 کاهش قدرت خرید مردم

     521/4 محیطی و قانونی یهاتیمحدود

    250/4  فرهنگ عمومی جامعه در پیشگیری 

    250/4  خدمات  ةزیرساخت بنیادی توسع

    242/4  وکارهاکسب یآورتا توان و 

   230/4   گیریشدت همه

   230/4   گذاری در دوران شیوعریسک سرمایه

  233/4    مدیریت بحران در صنعت گردشگری

  162/4    اطلاعات ی فناوری اباارها یریکارگبه

  251/4    تروی  سفرهای داخلی 

 210/4     گردشگریبهبود اثربخشی خدمات 

 205/4     گردشگری یوکارهاکسبرونق 

 

. در ایان جادول مقادار اند( آورده شاده2)داری ضرایب مسایر نیاا در جادولنتای  معنی

از مسایرها  هرکدامداری مربوط به و سطح معنی tضریب مسیر، انحراف استاندارد، مقدار آماره 

 است.  شده نوشته
 

 tمقدار ضرایب مسیر و آماره  -1جدول 
 5044نگارندگان،مأخذ: 

 داریسطح معنی tمقدار آماره  انحراف استاندارد ضریب مســــیر مســــــیر

 443/4 50/3 420/4 311/4 یط علّی به راهبردهااز شرا

 445/4 00/6 422/4 603/4 ای به راهبردهااز شرایط زمینه

 445/4 65/1 450/4 625/4 گر به راهبردهااز شرایط مداخله

 445/4 51/35 465/4 516/4 از راهبردها به پیامدها
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ای و شارایط زمیناه ی، شارایطول بالاا، ضارایب مسایر از شارایط علابر اسا  نتای  جاد

همچنین، ضریب  باشند.دار میمعنی کاملا  41/4گر به راهبردها مثبت و در سطح خطای مداخله

 .  هستدار معنی کاملا  41/4مسیر از راهبردها به پیامدها در سطح خطای 

 پایایی ترکیبی

و پایااایی  (AVE)شاادهاستخرا(روایاای همگاارا بایااد میااانگین واریااانس  بررساای باارای

میاانگین واریاانس ( شااخ  معیاار بارای 5211باگوزی و یاای ) .شودمحاسبه  (CR)کبمر

اند و مقادیر بارگتار از معرفی کرده 1/4را برابر  پایایی مرکبو برای  0/4را برابر  شدهاستخرا(

پایاایی ترکیبای نتای  بررسی  . ( 13، ص5211، 5ایو )باگوزی، انداسب در نظر گرفتهآن را من

 0/4 از شاتریبشاود تماامی اعاداد گونه که مشاهده میاست. همان شدهگاارش( 54)در جدول

 هستند.  موردقبول  هاسازهبوده و لذا پایایی ترکیبی 

 شدهاستخراجواریانس 

اسات.  شاده گااارش (54) ها نیا در جادولمربوط به سازه ۀشداستخرا(مقادیر واریانس 

 1/4گیری است، مقادار گر اعتبار مناسب اباارهای اندازهبرای این معیار که بیان قبولقابامقدار 

بارای تماام متغیرهاای  شادهاستخرا(شود مقاادیر واریاانس گونه که مشاهده می. همانهست

 .کندمی دیأیتگیری را بوده و اعتبار اباارهای اندازه 1/4تحقیق بالاتر از 
 

 تحقیق متغیرهایة شداستخراجپایایی ترکیبی و واریانس  -93جدول 

 5044، نگارندگانمأخذ: 
 شدهاستخراجواریانس  پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق

 011/4 125/4 شرایط علّی

 161/4 261/4 ایشرایط زمینه

 115/4 236/4 گرشرایط مداخله

 522/4 233/4 راهبردها

 252/4 211/4 پیامدها

 
                                                           
1. Bagozzi and Yi  
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 بررسی و آزمون مدل ساختاری

 باه 050/4و  161/4تعیین چندگانه برای مدل تحقیاق برابار  بر اسا  نتای ، مقدار ضرایب

ای و ی، زمیناهلاشارایط ع) . این بدین معنی است که متغیرهای مساتقا تحقیاقاندآمده دست

راهبردها( را تبیاین کنناد ) درصد تغییرات متغیر میانجی 1/16اند توانسته درمجموعگر( مداخله

پیامادها( را تبیاین ) درصد تغییرات متغیر وابساته 0/05ته راهبردها( نیا توانس) و متغیر میانجی

تاوان از شااخ  کند که درصدهای بسیار بالایی هستند. برای بررسای بارازش کلای مادل می

 زیر استفاده کرد  صورتبه( GOF)نیکویی برازش

( )*( )GOF Communality R 2
 

که برابر مجذور ضر  دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضارایب تعیاین اسات.  

مقادیر ضاعیف، متوساط و قاوی بارای ایان  عنوانبهبه ترتیب  60/4و  31/4، 45/4ر سه مقدا

 شود. برای مدل تحقیق حاضر مقدار این شاخ  برابر است باشاخ  لحاظ می

/ / /GOF   0 726 0 819 0 771 
، ضریب تعیاین مادل و شدهاستخرا(با توجه به نتای  پایایی ترکیبی، واریانس  بیترتنیابه

در حیطاه تحلیاا مسایر از  شادهمیترستوان نتیجه گرفت که مادل ویی برازش میشاخ  نیک

 و دارای برازش بسیار مناسبی است.نظری مناسبی برخوردار بوده  -فرضیات تجربی

 هاهیفرضآزمون 

 یهاپاس از بررسای بارازش مادل ، PLS افااارنرم هاا درمطابق با الگاوریتم تحلیاا داده

ضارایب مسایر و باار ) و همچنین نمودارهای tضریب مسیر و آماره  با توجه به  ،یریگاندازه

. شوندیتحقیق آزموده م یهاهیفرض داری ضرایب مسیر و بارهای عاملی(،، معنیعاملی متغیرها

ضارایب مسایر مثبات  .دیگار اسات ۀاثر یاک ساازه بار روی ساااز ۀدهندضریب مسیر نشان

راباط معکاو  باین  ۀدهنادیب مسیر منفی نشانمتغیرها و ضرا روابط مستقیم بین ۀدهندنشان

باشد، مسیر  20/5مقدار ضریب معناداری هریک از مسیرها بیش از  کهیدرصورتست. ا متغیرها

ی هاافتاهطبق ی .شودیدرصد معنادار و فرضیه مرتبط با آن تأیید م 21مربوطه در سطح اطمینان 

با ضریب مسیر  علی بر راهبردها یطی شراهاهیفرضاسا  ضریب معناداری مسیرها، تحقیق، بر



 601                             ... یدر پاندم ینیکارآفر یگردشگر یالگو نییو تب نیتدوسال نوزدهم                                   

 

گر بار راهبردهاا و شرایط مداخلاه 603/4ای به راهبردها با ضریب مسیر و شرایط زمینه311/4

بر راهبردهای گردشاگری   516/4و راهبردها به پیامدها با ضریب مسیر  625/4با ضریب مسیر

این مسیرها در  ةهمی دارند. رمعنادا ریتأث 52کووید  یریگهمهبا رویکرد کارآفرینی در بحران  

 اساا  ایان بار .در شرایط مناسب قرار دارناد هاو ضریب مسیر باشندیمعنادار م 41/4سطح 

 باا  گردشاگری راهبردهاای کمای، بخش از آمدهدستبه نتای  اسا  بر تحقیق هاییافته طبق

 بار. است یدتأی دمور( 52 کووید پاندمی: موردمطالعه) گیریهمه  بحران در کارآفرینی رویکرد

 نیکاویی شااخ  و مادل تعیاین ضاریب شده،استخرا( واریانس ترکیبی، پایایی نتای  اسا 

 مفروضاات از مسایر تحلیاا ةحیطا در شادهترسیم مادل کاه یافتیمدست نتیجه این به برازش

 الگاوی بناابراین،. هسات مناسبی خیلی برازش دارای و بوده برخوردار مناسبی نظری-تجربی

. ساتا یادتأی ماورد کوویاد گیریهمه  بحران در کارآفرینی رویکرد با  گردشگری یراهبردها

و مادل مفهاومی  اسات شاده داده نشاان ،(55) جادول در فرضایات آزماون از حاصا نتای 

 .کندیرا تأیید م شدهیطراح
 

 و نتیجه فرضیات پژوهش tاثرات مستقیم، آماره  -99 جدول

 5044، نگارندگانمأخذ: 

 هافرضیه
مسیر  ضریب

 βاستاندارد شده  
 معنی داری tآماره 

قبول یا رد 

 فرضیه

 قبول Sig<0.05 461/1 -606/4 الگوی راهبردی گردشگری ←کاهش تقاضا 

 قبول Sig<0.05 525/1 -023/4 الگوی راهبردی گردشگری  ←اعمال محدودیت

 لقبو Sig<0.05 511/1 -342/4 الگوی راهبردی گردشگری  ←عواما اقتصادی

 قبول Sig<0.05 442/0 533/4 الگوی راهبردی گردشگری  ←های گردشگریزیرساخت

 قبول Sig<0.05 055/3 430/4 الگوی راهبردی گردشگری  ←فرهنگ و عام عمومی

 قبول Sig<0.05 433/1 546/4 الگوی راهبردی گردشگری  ←مینأت ۀیکپارچگی زنجیر

 قبول Sig<0.05 324/1 -465/4 یالگوی راهبردی گردشگر  ←گذاریریسک سرمایه
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 هاپیشنهادگیری و نتیجه .6

 شایوع .اسات ماردم بین تعاملات بر مبتنی و اجتماع ثیرأت تحت همواره گردشگری صنعت

ن مطالعاه باا یا .است کرده مواجه اساسی چالشی با را گردشگری جهان بخش کرونا، ویرو 

بخاش نخسات ایان  در .انجاام شاد کمیشناسی ترکیبی، طی دو بخش کیفی و رویکرد روش

طای فراینادی رفات و  بنیااد اسات، پژوهشاگرپاردازی دادهنظریاه ۀویشپژوهش که مبتنی بر 

کارده اقدام کدگذاری باز، محوری و گاینشی  ةمرحلسه  طیها داده ایوتحلهیتجابه برگشتی، 

ه اسات. نماودرا ارائاه  52رویکرد کارآفرینی در بحران کوویاد  باگردشگری  یراهبردو مدل 

دل ما ،بار ایان اساا  .شده پرداخته اساتمدل ارائه یابیاعتبارسپس در گام دوم به برازش و 

 :هستپیشنهادی پژوهش به شر  ذیا 

  محصاولات  -کااهش تقاضاا بارای خادمات ( 5 ةمقولادر این مطالعه ساه   :علیشرایط

هاای پروتکاا و الاام به رعایات اعمال محدودیت ( 3، گردشگری ناشی از شیوع بیماری

الگاوی  علایعناوان عواماا قتصادی بهاعواما ( 6گیری بیماری و بهداشتی ناشی از همه

( و 3434) گاسلینگ، اسکات، هاال،این یافته با نتای  تحقیقات  .پیشنهادی شناسایی شدند

 .وانی داردخ(، هم3434)5کلرهایستد و 

 گیاری ن بسترهای اثرگذار بر شاکاعنواذیا به ةقولچهار م در این مطالعهای: شرایط زمینه

( 3، هاای گردشاگریزیرسااخت( 5گردشگری با رویکارد کاارآفرینی شناساایی شادند: 

مین صانعت أت ۀریزنجکپارچگی ( ی6، فرهنگ و عام عمومی جامعه در پیشگیری از کرونا

 ی.ادر صنعت در قالب شرایط زمیناه وکارهاکسبآوری توان بالقوه و تا  (0، گردشگری

 .مطابقت دارد( 3434) یافته با حاصا مطالعات راتناین 

 ریسااک ( 3گیااری و شاادت همااه( 5گاار: در ایاان پااژوهش دو عامااا شاارایط مداخلااه

یعنای آن  گارعواماا مداخلاه طباقدر  ،52کووید  گذاری در دوران شیوع بیماریسرمایه

نی در گردشاگری باا رویکارد کاارآفری ةتوساعغیرمستقیم بار  طوربهدسته از مقولاتی که 

های حاصاا این نتای  با یافته .( اثرگذارند، شناسایی شدند52کووید )کپاندمیهای بحران

 .خوانی دارد(، هم3434)سازمان تجارت جهانی و (3434)از پژوهش هاسیتد و کلر، 
                                                           
1. Hystad and Keller  
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 :هاا منجار آمیا آنکه اجرای موفقیت است و تعاملاتی هابرکنشمشتما  این طبقه راهبردها

 .خواهد شد 52کووید  پاندمیی با رویکرد کارآفرینی در دوران بحران گردشگر ةتوسعبه 

مادیریت بحاران در صانعت  (3، گردشاگری مجاازی ةتوسع( 5 از: ندعبارتاین راهبردها 

( 0و  هاای بهداشاتیرعایت پروتکا کید برأت با گردشگری داخلی ةتوسع( 6، گردشگری

 هاایگینمطالعاات  یهاافتاهیباا ایان نتاای   .گردشگری یهارساختیز ةتوسعتمرکا بر 

 .( مطابقت دارد5622) کریمی رادو  یو کلاب (3434) رامو  کراینر(، 3434)

 یت، عواماااعمال محادود، کاهش تقاضا ،آمدهدستبههای بافته بر اسا  ،در حالت کلی 

و  منفای یرثأدارای تا یگردشاگر یراهبارد یبار الگاو گذارییهسرما ی و ریسکاقتصاد

ی، گردشاگری هاایرسااختز کاه استبیانگر آن  پژوهش ینا ی نتا باشند.یم یداریمعن

دارای  یگردشاگر یراهبارد یبر الگوین مأت ۀریزنج ی و یکپارچگیو عام عموم فرهنگ

ی از بیشاترین تاأثیر گردشگر یهایرساختز ضمن اینکه ،باشندیم داریمثبت و معن یرتأث

 ی برخوردار است.گردشگر یراهبرد یالگو بر

 ی این پژوهش اجرای صاحیح راهبردهاای پیشانهادی منجار باه هاافتهاسا  یبر امدها: پی

اثربخشای در  و بهباودی گردشاگر یوکارهاحفاظ و روناق کسابتحقق دو پیامد اصلی 

 .گرددیمو خلق بازارهای جدید گردشگری برای دوران پساکرونا  گردشگریخدمات 

  اعمااال ، کاااهش تقاضااا ،آمدهدسااتبهی هاباار اسااا  بافتااه ،پااژوهش در بخااش کماای

دارای  یگردشگر یراهبرد یبر الگو گذارییهسرما ی و ریسکاقتصاد یت، عوامامحدود

اذعان داشت با افاایش تأثیر ایان  توانیم ،. بر این اسا باشندیم یداریو معن منفی ریتأث

هاا در آن و کااهش شاودیمیی مواجه هاچالشعواما گردشگری با رویکرد کارآفرینی با 

 52ی کوویاد ریگهماهمنجر به بهبود وضعیت گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط 

 یراهبارد یالگاو ی از بیشاترین تاأثیر بارگردشگر یهایرساختز ضمن اینکه ،گرددیم

 ی برخوردار است.گردشگر

( جدیاد باودن موضاوع باا 5توان به موارد ذیا اشاره کرد: های این پژوهش میاز نوآوری

( 3، هاای ناشای از بحارانبه رویکرد کارآفرینی و نگرش مثبت آن جهات حاا چاالش توجه

 52هایی نظیار کوویاد پاندمیسو بودن موضوع در راستای کاهش پیامدهای ناشی از شیوع هم
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با رویکرد کارآفرینی  یصنعت گردشگر ةنیزم در( خلق نظریه 6، گردشگری یوکارهاکسببر 

 کشاور در رسد تااکنوننظر می به گرفته صورت مطالعات اسا بر ک که پاندمیهای در بحران

 است. انجام نپذیرفته عنوان این با پژوهشی

 نامهکتاب

 :قم .(چاپ اول) ی و کیفی تحقیق در علوم انسانیهای کممبانی پارادایمی روش(. 5612) ایمان، م. .5

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 – PLS) یمربعات جائا نی: کمتریمعادلات ساختار یسازمدل(. 5621) غلام زاده، ر.و  آذر، ع.، .3

SEM( )نتشارات نگاه دانشا :تهران .(چاپ اول. 

هاای کارآفریناناه در توساعة گردشاگری (. نقش فعالیت5625) .عبداللهی پور، زو  .،آزادخانی، پ .6

 .564-511 (،05و  04) ،ترویجی فرهنگ ابلام –علمی  ةنامفصا .شهر ایلام

عواماا  ةعا(. مطال3452)، ن.باینبهخاناسمعیلی و .،د ،گندم فشان .،م ،زاده فریحیی .،آ ،آق ارکاکلی .0

، (64) ،گردشاگری ةو توساع یایربرناماه مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلای در اساتان گلساتان.

520-555. 

(.  تحلیااا راهبااردی صاانعت 5622) و درگاااهی،  .  ،طااالبی، ک.  ،جااو،  .رشااادت  ،دهقااان، ر. .1

 دانشکده پیراپاشکی دانشگاه علوم پاشاکی تهاران، ةمجلی سلامت ایران در دوران کرونا. گردشگر

50 (0) ،152-160. 

قناد بار اساا   بندی اقلیمی چغندرپهنه .(5622) .  ،طباطبائیو  .،و ،زنگیرصفریان ،  .،سبحانی .0

علاوم و  ةنامافصاا. موردی: استان آذربایجاان شارقی( ةخصوصیات خاک و عواما اقلیمی )مطالع
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