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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائ ة مدل گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط شیوع
پاندمی است .روش تحقیق ،ترکیبی(کیفی  -کمی) است .در بخش کیفی باا رویکارد
داده بنیاد از مصاحب ة عمیق نیمه ساختاریافته با  51تن از خبرگان و مدی ران و فعالاان
صنعت گردشگری برای گردآوری داده ها اساتفاده گردیاد .در بخاش کمای ،جامعاة
آماااری متشااکا از صاااحبان کسااب وکارها و فعالااان حااوز ۀ صاانعت گردشااگری در
استان ها ی آذربایجان شرقی و غربی بودند که برحسب جدول مورگاان 610 ،نفار از
شهروندان به صورت تصادفی در دساتر

باه عناوان حجام نموناه انتخاا

شاد ند.

گردآوری داده ها ی کمی با استفاده از پرسش نامة محقاق سااخته و تحلیاا داده هاای
کم ی  ،با استفاده از روش مدل سازی معادلات سااختار ی ( نرم افااار PLS software

 )2.0ا نجام شد .مدل نها یی از مقولة شارایط علی(کااهش تقاضاا بارای خادمات -
___________________________
تاریخ تصویب5044/41/40 :
تاریخ دریافت5044/40/51 :
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محصولات گردشگری ناشی از شیوع بیماری ،الاام به رعایت پروتکا ها ی بهداشاتی
ناشی از همه گیر ی بیماری ،کاهش قدرت خری د ماردم و محادود یت ها ی محیطای و
قانونی) ،زمینه ای( زی رساخت ها ی بنیادی توسعة خدمات گردشگری؛ فرهنگ و عاام
عمومی جامعه در پیشگیری از کرونا و یکپارچگی زنجیرۀ تأمی ن صنعت گردشگری ،
توان بالقوه و تا آوری کسب وکارها در صانعت) ،مداخله گر (شادت هماه گیاری و
ریسک سرمایه گذاری در دوران شیوع بیماری) و الگوی راهبردی صنعت گردشگری
با رو یکرد کارآفر ینی(ب کارگیر ی و توسعة اباارهای مبتنی بر فناور ی اطلاعات جهات
سفر هوشمند ،مدیریت بحران در صانعت گردشاگری ،تاروی سافرهای داخلای باا
رعایت پروتکا ها ی بهداشتی در راستای رونق گردشگری داخلی) تشکیا شده که بر
پیامدهای آن در دوران بحران پانادمیک ،اثرگذارناد  .نتاای حااکی از آن اسات کاه
گردشااگری بااا رویکاارد کااارآفرینی در صااورت اتخاااذ راهبردهااایی چااون توسااعة
گردشگری مجاز ی ،مدیریت بحران در صنعت گردشگری ،توسع ة گردشگری داخلی
با تأکیا د بار رعایات پروتکا هاای بهداشاتی و تمرکاا بار توساعة زیرسااخت هاای
گردشگری ،منجر به تحقق پیامدهایی چون حفظ و رونق کسب وکارها ی گردشگری،
تقویت صنعت گردشگری و خلق بازار جدیاد گردشاگری بارای دوران پساا کروناا
می گردد.
کلیدواژهها  :مدل گردشگری ،کارآفرینی ،بحران های پاندمیک  ،گردشگری مجازی.
 .9مقدمه

امروزه ،بحرانهاا و مادیریت آنهاا مساللهای مهام تلقای مایشاود کاه باا گردشاگری و
فعالیتهای آن نیا ارتباط دارد .هرچناد بحارانهاا در گردشاگری اتفاقااتی معماولی هساتند،
چنانکه بسیاری از مقاصد تحت تأثیر بحرانهای طبیعی و انساانی ساختهشاده و طای ساالهاا
تاکتیکها و استراتژیهای تا آوری و کااهش آنهاا را توساعه دادهاناد (ریچای و جیاناگ،5
 ،3452ص .)55 .با این حال ،هرگونه رخدادی که عملکارد طبیعای مقصاد را تهدیاد کارده و
انجام کسبوکار مرتبط با گردشگری را مختا نماید یا تهدیدی برای ایمنی گردشاگران باشاد
1. Ritchie & Jiang
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نیازمند واکنش مناسب و کنترل شرایط است (یاوری گوهر ،منصوری مویاد ،5620 ،ص.)32 .
از آغاز سال  3434میلادی ،شیوع گستردۀ بیماری همهگیر کووید  52بر بسیاری از بخاشهاای
مختلف بنگاههای اقتصادی گردشگری تأثیر منفی گذاشته است .به دلیاا ضارورت اساتفاده از
مداخلات غیر دارویی نظیر استفاده از ماسک صورت و رعایت فاصلههای اجتماعی ،همچناین
انتقال بدون علامت بیماری بهطور ناخودآگاه (ناقا بودن فرد زمانی که خود از بیماری آگااهی
ندارد) (گاسلینگ ،اسکات ،هال ،53434،ص )50 .و به دلیاا ماهیات پانادمیکی کاه ویارو
کووید  52دارد و بنا به دلایلی چون )5کاهش شدید مسافرت ،مهماانناوازی و گردشاگری در
سراسر جهان )3 ،سقوط چشمگیر اقتصاد جواما  )6 ،افااایش ماداوم امکاان ایجااد تغییارات
اساساای ناشاای از گسااترش بیماااری در جوام ا و  )0غیرقاباااپیشبینی بااودن پایااان بحااران،
منحصربهفرد بوده و با انواع بحرانهای اپیدمیک پیش از خود متفااوت اسات (لاورد کیپانیادز،
بریایت ،بکمن ،3441 ،3ص .) )521 .با توجه به اهمیت درآمد صنعت گردشگری ،کشاور ماا
ایران هم از این آسیب مصون نمانده و بخش مهمی از خدمات گردشگری داخلای و خاارجی
آن دچار رکود و افت شده و ضربة سنگینی به آن وارد گردیده اسات .ازایانرو ،باا توجاه باه
جدید بودن موضوع و خلأ موجود ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالات اساسای
است که  )5الگوی راهبردی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران کووید  52به چه شکا
است؟  )3عواما اثرگذار بر شکاگیری این الگو کدماند؟
 .1پیشینۀ پژوهش

آرونداتی روی ( ،)3434بر این عقیده است که «ازنظر تاریخی ،بیماریهای همهگیر انسان-
ها را مجبور به گسست از گذشته کرده و دنیای خود را از نو تصاور مایکنناد» (روی،3434 ،
ص .)6 .وی بر این باور است که این همهگیری یک پورتال است ،دروازهای بین یک جهاان و
جهان دیگر؛ بدین ترتیب آن دسته از افرادی که موافق بودند که نحوۀ کار جهان قبا از بحاران
نامطلو

است ،میتوانند بحران را لحظهای تحولآفرین بدانند و ازآنجاکه مسالما مساافرت و

1. Gössling, Scott ans hall
2. Lordkipanidze, Brezet and Backman
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جهانگردی بیشترین آسیب را در جهان در بحران دیدند ،تفکر تحولگارا باهویژه ماورد توجاه
قرار گرفت (هایگین ،3434 ،5ص .)5 .نظرسنجیهاای اخیار در ماورد نیازهاای شاهروندان و
ارتباط آنها با گردشگری ،بیانگر نیاز آنها به احساا

آزادی ،فااای بااز ،امنیات ،سالامتی،

عادی بودن ،امید ،شکنندگی و نیاز به داشتن چشمانداز جدیدی از جهاان اسات و ایان دقیقاا
همان جایی است که گردشگری ارزشها و فرصتهای پیشنهادی گستردهای که هار شاهروند
تعیین میکند را برای وی به ارمغان مایآورد (دل والاه ،3434 ،3ص .)6 .نکتاة حاائا اهمیات
دیگر اینکه در شرایط انتشار گستردۀ پاندمی ،اباارهای ارتباطی سنتی و تجاری دیگر پاسخگاو
نیستند و ارائة تجار

یا خدمات عالی با قیمت رقابتی به بازدیدکنندگان و مسافران دیگر کافی

نیست (راتن ،3434 ،6ص .)51در چنین شرایطی ،مدیریت مؤثر بحران برای کارآفریناان بسایار
حیاتی است؛ زیرا فعالیتهای تجاری آنها بهنوعی تعاما با جامعه نیاز دارد .بنابراین ،بحاران
کووید  52باید بهعنوان فرصتی برای بازنگری انتقادی در مسیر رشد گردشگری و زیار ساؤال
بردن منطق ورود بیشتر که حاوی ماایای بیشاتری اسات ،تلقای شاود (گرتاال و همکااران ،
 ،34340ص. )524 .
سااانتو  ،مادریااد ،هاااجی مااان و راینولاادی ،3434( ،1ص ،)1 .در مطالعااهای بااا عنااوان
«تغییرات رفتاری در گردشگری در زمان کووید  ،»52اذعان داشتند که طی تابستان و پاییا سال
 3434به دلایلی چون محدودیت سفر و تحرک ،عواما روانی و اقتصاادی ،تغییارات باالقوهای
در رفتار گردشگران رخ داده است .آنها سه سناریو بالقوه برای ماههای ژوئن تا دساامبر ساال
 ،3434در خصوص میاان ورود جهانگردان بر اسا

چگاونگی تکاماا و گساترش ویارو

ارائه دادند.
کراینر و رام ،3434( 0ص ،)6 .در مطالعاتی با عنوان «استراتژیهاای ملای گردشاگری در
طول شیوع کووید  ،»52دریافتند همهگیری کووید  52تاأثیر قدرتمناد و متناوعی در صانعت
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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گردشگری داشته است و لازمة آمادگی جهت مقابله با تأثیرات آن انجام اقادامات ذیاا اسات:
 )5ترسیم استراتژیهای ملی جهت رهایی از پیامدهای کووید  52برای گردشگری )3 ،مقایساه
و تجایهوتحلیا استراتژیهای فعلای )) ،ارزیاابی اساتراتژیهاای پیشانهادی ساازمان جهاان
گردشگری که در کشورهای مختلف پذیرفته شده است که با هدف درک بهتر تأثیر همهگیر در
اجرای سیاست صنعت گردشگری در سطح جهانی انجام میشود.
نیکفال مغانلو ،منصوری ( ،5622ص ،)5 .در مطالعهای با عنوان «تاأثیر ویارو
صنعت گردشگری» دریافتند که شیوع ویرو

کروناا بار

کروناا منجار باه ایجااد موانا و مشاکلاتی در

جهت حاور مسافران در مراکا گردشگری و تعطیلی تمامی زنجیرۀ خدمات گردشاگری اعام
از اقامت ،غذا و نوشیدنی ،تفریحی و سارگرمی ،حماونقاا و خادمات مساافرتی در سراسار
جهان شده است .کسبوکارهای حوزۀ گردشاگری کاه یکای از موتورهاای اشاتغال و رشاد
هستند و بهعنوان صادرات نامرئی محسو

میشوند ،در این وضعیت عملاا تعطیاشاده و باه

عبارتی چرخ این صنعت اشتغالزا نیا متوقف شده است و واحدها و فعالیتهاای فراوانای در
زنجیرۀوابسته به آن (ازجمله اقامات ،حمااونقاا ،غاذا و خاوراک ،مجتما هاای تفریحای و
سرگرمی و سایر واسطههای بالادستی و پاییندستی) آسیبدیده و کارکنان آنها ممکان اسات
کار خود را از دست بدهند .این امر باعث ایجاد رکود و سیر قهقرایی صنعت درحالتوساعه و
بارگ گردشگری در سطح جهان میگردد.
میرتقیانرودسری ،فرخیان ،نقوی ( ،5622ص ،)551 .در مطالعهای با عنوان «بررسی رفتاار
جامعة میابان نسبت باه گردشاگران در دوران شایوع کوویاد ،»52 -ابعااد جدیادی از تعاماا
میابان-گردشگر در دوران کرونا مبتنی بر تلفیق نظریههای تبادل اجتماعی و تهدید یکپارچه را
ارائه نمودند .آنچه بهعنوان نتیجه میتوان بیان نمود ،این است که با وجود آنکه نگارش اغلاب
مردم رامسر به حاور گردشگران در این دوران منفای باوده ،عادهای باا تأکیاد بار وابساتگی
معیشت و اقتصاد شهر به گردشگری و تحت شروطی که در نتیجاهگیاری پاژوهش باه آنهاا
اشاره شده ،معتقد بودند سلامت مردم شهر در اولویت است.
دهقان ،رشادت جو ،طالبی ،درگااهی( ،5622ص ،)152 .در مطالعاهای باا عناوان «تحلیاا
راهبردی صنعت گردشگری سلامت ایران در دوران کروناا» ،دریافتناد کاه اساتراتژی منتخاب
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شاما دو استراتژی تدافعی و رقابتی بود .این تحقیق بیانگر این است کاه نقااط قاوت صانعت
گردشگری سلامت بر نقاط ضعف غلبه دارد و فرصتهای توسعه بیش از چالشهاای موجاود
است .همچنین ،استراتژی حفظ و نگهداری بهترین راهبرد حمایات از گردشاگری سالامت در
شرایط موجود در ایران است.
کلااابی و کریماایراد ( ،5622ص ،)645 .در پژوهشاای بااا عنااوان «نوسااازی اسااتراتژیک
کارآفرینانه در دوران پساکرونا :شرکتهای فعال در صنعت گردشاگری» ،چهاار دساته عاماا
اصلی تمرکا بر نوآوری و خلاقیت ،مناب انسانی ،رهبری و قابلیتها را بهعنوان عواما مؤثر بر
رونق گردشگری پس از دوران کرونا شناسایی کردند .
آزادخاانی ،عبااداللهیپااور( ،5625ص ،)564.در پژوهشای بااا عنااوان «نقاش فعالیااتهااای
کارآفرینانه در توسعة گردشگری» ،دریافتند بین متغیرهای نوآور بودن ،ریسکپذیری ،اساتقلال
عما و رقابت تهاجمی و توسعة گردشگری ارتباط وجود دارد.
 .0روش بررسی

روش در نظر گرفتهشده جهت انجام پژوهش حاضر ،روش ترکیبی است .این روش مبتنای
بر پارادایم اصالت عما و با رویکرد استقرایی– قیاسی است .اساتراتژی بکاار گرفتاه شاده در
مرحلة کیفی مبتنی بر شیوۀ نظریهپردازی دادهبنیاد و پارادایم تفسیری است .طار استفادهشاده
در این بخش از پژوهش بر اسا

طر نظاممند استراو

و کوربین )5224( 5است.

 .9 .0محدودة مورد مطالعه

آذربایجان شرقی :در گوشة شمال غربی فلات ایران ،با حدود  01024/11کیلومترمربا ناام
آذربایجان شرقی به خود گرفته است .استان آذربایجان شرقی از نظر تقسایمات اساتانی باه 52
شهرستان 03 ،بخش و  503دهستان تقسیم میشود (سبحانی ،صفریانزنگیر ،طباطباائی،5622 ،
ص .)22 .آذربایجان غربی :استان آذربایجان غربی بدون احتسا

دریاچاة ارومیاه باا وساعت

 65053کیلومترمرب بین  00درجه و  64دقیقاه تاا  05درجاه و  30دقیقاة طاول شارقی و 60
درجه و  1دقیقه تا  62درجه و  00دقیقة عرض شمالی ،در شمال غر

ایران واق شده اسات
1. Strauss and Corbin

سال نوزدهم
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(موسوی ،جلالیان ،کهکی ،5620 ،ص .)10 .شکا( )5نقشة جغرافیایی محدودۀ موردمطالعاه را
نشان میدهد.

شکل  -9محدودة مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان 5044،

جامعة آماری این مطالعه در بخاش کیفای از خبرگاان دانشاگاهی ،مادیران و کارشناساان
گردشگری و کارآفرینی در استانهای آذربایجان غربای و شارقی تشاکیا شاده اسات .شایوۀ
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نمونهگیری در پژوهش حاضر بهصاورت هدفمناد و نظاری انجاام گردیاد .بعاد از انجاام 50
مصاحبة نیمه ساختاریافته ،تحلیا داده به اشباع نظری رسید ،ولی جهت اطمینان و دساتیاابی
به دادههای معتبر تا مصاحبة  51ادامه دادیم .ملاکهاای انتخاااا

شارکتکنندگان متخصا

بودن و سابقة فعالیت گردشگری آنها بود .پژوهشاگر پااس از کسااب اجاازه از شاهروندان
شرکتکننده و باا هماهنگای آنها ،زماان و ماکان مصاحبااه را مشااخ

نماوده اسات .در

ایان مرحلاه ساعی شاد تاا نمونهگیری باا حداکثار تناوع از زیرگروههای مختلاف جمعیتای
ازنظر سن ،جنسیت ،تحصیلات ،ساابقة فعالیات گردشاگری انجااام شااود کاه ویژگیهاای
دموگرافی بخش کیفی و کمی در جدول ( )5آورده شده است.
جدول  -9ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
مأخذ :نگارندگان 5044،

جامعة آمااری در بخاش کمای ،شااما صااحبان کسابوکارها و فعالاان حاوزۀ خادمات
گردشگری است که با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه ،با استفاده از جدول مورگان حجام
نمونه برابر با  610نفر تعیین شد .جهت جم آوری دادههاا در بخاش کیفای از مصااحبه نیماه
عمیق با سوألات باز و در بخش کمی از پرسشنامه با سؤالات بساته باا طیاف پان گایناهای
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لیکرت استفاده شد .فرایند تجایهوتحلیا دادهها در این شیوه طی ساه مرحلاه کدگاذار انجاام
میگردد:
کدگذاری باز :در این مرحله ،دادههای حاصا از مصاحبهها به دقت بررسیشده ،مقولههای
اصلی و مقولههای فرعی مربوط به آنها ،مشخ

و خرده مقولهها (زیر مقولهها) تعیین شدند.

کدگذاری محوری :در این مرحله ،کدها و دستههای اولیهای کاه در کدگاذاری بااز ایجااد
شدهاند ،با یکدیگر مقایسه میشوند و ضمن ادغام کدهایی که از نظر مفهومی با یکدیگر مشابه
هستند ،دستههایی که به یکدیگر مربوط میشوند ،حول محور مشترکی قرار میگیرناد .مقولاه-
های موجود در مدل پارادایمی استراو

و کوربین در مرحلة کدگذاری محوری عبارتند از:

 شرایط علی :مشتما بر عواما و شرایط پیدایش پدیدۀ مورد مطالعه است؛
 شرایط زمینهای :مشتما بر مواردی است که با پدیده ،محا وقوع حوادث مرتبط باا
پدیده یا محا کنش متقابا برای کنترل یا پاسخ به پدیده ارتباط دارند؛
 شرایط میانجی :به زمینة ساختاری وقوع پدیده یا مقوله و عواما مؤثر بار چگاونگی
واکنش به آن یا به پیامدهای آن میپردازد؛
 راهبردها :برکنشها و واکنشهایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدۀ ماوردنظر باا
هدف و دلیلی مشخ

 ،مبتنی میباشند؛

 پیامدها :عبارتند از نتای حاصا از اتخاذ راهبردها.
 کدگذاری انتخابی :مرحلة اصلی نظریهپردازی است؛ زیرا مقولة محوری را به شکلی
نظاممند به دیگر مقولهها ربط داده و آن روابط را در چاارچو

یاک روایات ارائاه

میکنند .تحلیا دادههای کمی برازش مدل و آزمون روابط بین متغیرهای تحقیاق ،باا
استفاده از شیوهای از مدلیابی معادلات ساختاری با نرمافااار  Smart pLsانجاام
شده است.
روایی این مطالعه در بخش کیفی بر مبنای سه معیار اعتبار(صرف زمان کافی و باهکارگیری
دو کدگذار جهت چند نمونه مصاحبه بهمنظور کسب اطمینان از یکسانی دیادگاه کدگاذاران)،
انتقالپذیری(مشورت با متخصصان در خصوص یافتههای پژوهش) و اطمینانپاذیری اساتفاده
شد .همچنین ،از شیوۀ بازآزمایی جهت ارزیابی پایایی پژوهش استفاده گردید .بر ایان اساا ،
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پایایی بین کدگذاران برای مصاحبههای انجامگرفتاه در ایان پاژوهش برابار باا  4/52محاسابه
گردید .در بخش کمی این مطالعه به منظور تعیین روایای همگارا و واگارای ساازه از تحلیاا
عاملی تأییدی و در راستای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده اسات .در
این بخش با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای همة متغیرها بالاتر از  4/5است ،پرسش-
نامه از پایایی کافی برخوردار است.
 .4مبانی نظری پژوهش

ازآنجاکه گردشگری جاء بخشهای خدماتی اسات ،درآماد آن بار رشاد اقتصاادی تاأثیر
میگذارد .از سوی دیگر ،به سبب پیوندهای بسیاری که گردشگری با سایر بخشهای اقتصادی
دارد ،در صورت توسعة این خدمت سایر بخشهای اقتصادی نیا که به آن کالا یا خدمت ارائاه
میدهند یا محصول آن را مصرف میکنند ،هماراه باا آن توساعه ماییابناد (یعقاوبی منظاری،
آقامیری ،5625 ،ص .)34 .به منظور مطالعة عواما مؤثر برجذ

گردشاگران خاارجی بایاد از

نظریة مصرفکننده و برآورد تاب تقاضای خادمت گردشاگری اساتفاده کارد (ماروت ،ساالم،
نعمت اللهی ،5625،ص .)355 .بنابراین ،گردشگری شاما تمامی پدیدهها و رواباط حاصاا از
تعاما گردشگران ،عرضهکنندگان و فروشندگان محصولات جهاانگردی ،دولاتهاا و جواما
میابان در فرایند جذ

و پذیرایی از گردشگران است (آقارکااکلی ،یحیایزادهفر،گنادمفشاان،

اسمعیلی ،5621 ،ص .)551 .مهمترین اثر گردشگری بار بهباود رشاد اقتصاادی یاک کشاور،
افاایش تعداد شاغلان در این عرصه یا به عبارتی افاایش سطح اشتغال کشور به شکا مستقیم و
غیرمستقیم است .یکی از آشکارترین مناف گردشگری در کشور میابان ،ایجااد مشااغلی نظیار
کار در هتاها ،رستورانها ،مغازهها و بخش حماونقاا اسات کاه باهطور مساتقیم باا صانعت
توریسم در ارتباط اسات (فروحای ،اباونبی ،5621 ،ص .)1 .توساعة گردشاگری باا رویکارد
کارآفرینانه میتواند منب جدید درآمدزایی برای جامعة میابان باشاد و باا تناوعساازی اقتصااد
وابستگی باه اقتصااد تاکمحصاولی را کااهش دهاد (لرنار ،هانات ،دیماو ،3451 ،ص.)11 .
کارآفرینی به معنای داشتن یک اولویت در رفتار پیشگیرانه ،آیندهنگرانه و ابتکاری اسات .ایادۀ
کارآفرینی با گذشت زمان ادامه داشته است ،اما راهی برای غلبه بر موان شای در زمان بحاران
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کارآفرین ،یک نوآور است که

ترکیب جدیدی به وجود میآورد و این ترکیب میتواناد اباداع یاک محصاول جدیاد ،روش
جدید برای تولید محصول موجود ،ایجاد بازاری جدیاد و یاا اساتفاده از منااب جدیاد باشاد.
بحرانها میتوانند انواع مختلفی از بهداشتی ،سیاسی ،مالی ،فناوری ،سازمانی و طبیعای داشاته
باشد (میلیستین ،3450 ،ص .)501 .عدم اطمینان ذاتی یک بحران نمایاانگر نیااز باه اتخااذ باه
رویکردهای جدید است ،در چنین شرایطی رویکردهای منطقی و عادی باه دلیاا مابهم باودن
شرایط اعمال نمیشوند .ازاینرو ،کارآفرینان باید به مناابعی کاه در اختیاردارناد بسانده کنناد
(کرا

و همکاران ،3434 3،ص .)5401 .بحرانها بر کارآفرینان بهعنوان شهروندان یک جامعه

و صاحبان مشاغا تأثیر میگذارد (لیو ،3434 ، 6ص  .)53بنابراین ،واکنش سری نسبت به یک
شرایط بحرانی برای ذینفعان تحت تأثیر آن بسیار مهم است؛ زیرا یک بحاران بساته باه ناوع
درک آن ،نشاندهندۀ یاک فرصات و تهدیاد اسات (دورن ،3450 ،0ص .)6 .بار ایان اساا ،
چنانچه یک بحران منجر به ایجاد دانش جدید ،یادگیری شناسایی بازارهای جدید ،ناوآوری و
خلق مایت رقابتی شود ،آنگاه میتوان آن را بهعنوان یک فرصات در نظار گرفات .همچناین،
هرگاه یک بحران ساختارهای موجود را تغییر داده و مستلام صرف مناب جدیاد باشاد ،آنگااه
میتوان آن را به مثابة یک تهدید مدنظر قرارداد (اگر  ،3434 ،1ص.)345 .
 .5یافتههای پژوهش
 .9 .5یافتههای بخش کیفی

تجایهوتحلیا دادهها در بخش کیفی این پژوهش مبتنای بار طار نظااممناد اساتراو

و

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

1. Lounsbury and Glynn
2. Krausi and et al
3. Liew
4. Doern
5. Eggers
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 .9 .9 .5کدگذاری باز

در کدگذاری باز ،متن مصاحبه بارها و بارها خوانده شد و بعد از نشانهگاذاری و شکساتن
دادهها ،هر مفهومی که به ذهن میرسید در نظر گرفته میشد .در این پاژوهش پاس از تحلیاا
کلیة مصاحبهها و پالایش 00 ،مفهوم به  50مقوله تبدیا شدند.
 .1 .9 .5کدگذاری محوری

در کدگذاری محوری ،مفاهیم بر اساا

اشاتراکات و یاا هاممعناایی در کناار هام قارار

میگیرند .بهعبارتدیگر ،کدها و دستههای اولیهای که در کدگذاری باز ایجادشدهاند ،با یکدیگر
مقایسه میشوند و ضمن ادغام کدهایی که ازنظر مفهومی با یکدیگر مشابه هستند ،دساتههاایی
که به یکدیگر مربوط میشوند ،حول محور مشترکی قرار میگیرند .ابعااد پاارادایم کدگاذاری،
تحلیا دادههای حاصا از مصاحبهها در جاداول ( ،)5( ،)0( ،)1( ،)0( ،)6( ،)3تبیاین شاده و
درنهایت ،نظریه (مدل کیفی پژوهش) بیان شده است.
شرایط علی :این شرایط باعث ایجاد و شکاگیری پدیدۀ طبقهمحوری میشود .نتای حاکی
از وجود چهار مقولة مرتبط با شرایط علّای ،شااما کاهش تقاضا برای خادمات و محصاولات
گردشگری ناشی از شیوع بیماری ،الاام به رعایت پروتکاهاای بهداشاتی ناشای از هماهگیری
بیماری ،کاهش قدرت خرید مردم و محدودیتهای محیطی و قانونی است.
جدول  -1کدگذاری محوری شرایط علی
مأخذ :نگارندگان5044 ،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

تغییر سبک گردشگری گردشگران

شرایط علی

کاهش تقاضا برای خدمات -

افاایش حساسیت گردشگران به ارزش پیشنهادی

محصولات گردشگری ناشی از

کم شدن میاان مرگومیر ناشی از عدم مسافرت به دلیا اعمال

شیوع بیماری

محدودیت
دورهای بودن برخی کسبوکارها در گردشگری

الاام به رعایت پروتکاهای
بهداشتی ناشی از همهگیری بیماری

ضرورت رعایت پروتکاهای بهداشت و سلامت
الاام به رعایت فاصلة اجتماعی
مقابله با گسترش بیماری به دلیا اعمال محدودیت
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مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

نرخ تورم
کاهش قدرت خرید مردم

کاهش قدرت خرید مردم
فاای کسبوکار
رکود اقتصادی ناشی از اعمال محدودیتها
محدودیتهای قانونی

محدودیتهای محیطی و قانونی

فشارهای خانواده
ممنوعیت سفر به مناطق مختلف

شرایط زمینهایی :شااارایط خاصااای که در آن راهبردها برای اداره ،کنترل و پاسااااخ باه
پدیده فراهم میکناد .نتاای حااکی از وجاود ساه مقولاة مارتبط باا شارایط زمیناهای شااما
زیرساختهای بنیادی توسعة خدمات گردشگری ،فرهنگ و عام عمومی جامعه در پیشاگیری
از کرونا ،یکپارچگی زنجیره تأمین صنعت گردشگری و توان بالقوه و تا آوری کسابوکارها
است .این جدول شاما  6مقوله و  51کد نهایی استخرا)شده از مصاحبه است.
جدول  -0کدگذاری محوری شرایط زمینهای
مأخذ :نگارندگان5044 ،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
زیرساختهای بنیادی توسعة

زیرساختهای حماونقا گردشگری

خدمات گردشگری

زیرساختهای بهداشتی
زیرساختهای رفاهی گردشگری

شرایط زمینهای)

رفتار محتاطانة گردشگران در انتخا
فرهنگ و عام عمومی جامعه
در پیشگیری از کرونا و
یکپارچگی زنجیره تأمین
صنعت گردشگری

بسته گردشگری

رعایت دستورالعماهای بهداشتی
هماهنگی و تعاملات بین سازمانی بهموق و صحیح نهادهای سازمانی
اشتراک اطلاعات در زنجیرۀ تأمین صنعت گردشگری
هماهنگی و تعاملات بین سازمانی بهموق و صحیح نهادهای سازمانی
مشارکت و همکاری بخشهای مختلف خدمات گردشگری
انطباقپذیری زنجیرۀ تأمین در برابر اختلالات
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مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

انعطافپذیری زنجیرۀ تأمین در پاسخگویی سری به تغییرات
افاونگی کسبوکارهای صنعت گردشگری

توان بالقوه و تا آوری

چابکی در پاسخگویی به نیازهای گردشگران

کسبوکارها در صنعت

پایداری کسبوکارها در شرایط بحرانی

شرایط مداخلهگر :به جر و تعدیا شرایط علای مایپاردازد و بار راهبردهاا و کنشهاای
متقابا تأثیر میگذارد .نتای حاکی از وجاود دو مقولاه شاااما شادت هماهگیاری و ریساک
سرمایهگذاری در دوران شیوع بیماری در طبقة عواما مداخلهگر اسات .ایان جادول شااما 3
مقوله و  5کد نهایی استخرا)شده از مصاحبه است.
جدول  -4کدگذاری محوری شرایط مداخلهگر
مأخذ :نگارندگان 5044 ،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

سرعت انتقال بیماری
شدت همهگیری

عدم کشف درمان قطعی برای بیماری

شرایط مداخلهگر

او)گیری و تغییر نوع بیماری
ریسک عدم بازگشت سرمایه
ریسک سرمایهگذاری در دوران شیوع

ابهام سرمایهگذاران از وضعیت آینده بیماری

بیماری

الاام به تعطیلی موقت اماکن و واحدهای صنفی
فقدان قوانین و مقررات حمایتی

راهبردها :کنشها یا تعاملاتی که از پدیدۀ محوری منبعث میشود .سه مقولة باهکارگیری و
توسعة اباارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت سفر هوشامند ،مادیریت بحاران در صانعت
گردشگری و تروی سافرهای داخلای باا رعایات پروتکاهاای بهداشاتی در راساتای روناق
گردشگری داخلی در طبقة راهبردها شناسایی شدند .این جدول شاما  6مقوله و 55کد نهاایی
استخرا)شده از مصاحبه است.
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جدول  -5کدگذاری محوری راهبردها
مأخذ :نگارندگان 5044،
ابعاد

مقولهها

مفاهیم (کد نهایی) (کدگذاری باز)

برگااری تورهای آشناسازی
آموزش و فرهنگسازی سفر هوشمند
بکارگیری و توسعة
اباارهای مبتنی بر
فناوری اطلاعات
جهت سفر هوشمند

اجرای پروتکاهای سفر هوشمند
طراحی و ایجاد و سایت و اپلیکیشنهای گردشگری
فراهمسازی امکان موقعیتیابی گردشگر و معرفی خدمات در محدوده شعاعی
معرفی ،بازاریابی و فروش دیجیتال سوغات و صنای دستی
تولید محتوا و ارائة محصولات و خدمات نوین در صنعت گردشگری
ایجاد سیستم موزهداری دیجیتال و برگااری تور مجازی موزه
بازاریابی و تبلیغات تورهای گردشگری بهصورت مجازی
بهبود جایگاه و سایت در موتورهای جستوجو

راهبردها

جبران آسیب و خسارت مشاغا گردشگری
اجرای سیاستهای حمایتی(تسهیلات ،معافیتهای مالیاتی و )...
مدیریت بحران در
خدمات گردشگری

تثبیت زنجیرۀ تأمین گردشگری
تدوین بستههای مشاورهای و آموزشی به فعالان درزمینة گردشگری
تسری و تسهیا در ارائة خدمات به گردشگران از طریق شبکههای مجازی
تصویب قوانین و تسهیا شرایط سرمایهگذاری
حفظ سرمایة انسانی فعال در صنعت گردشگری

تروی سفرهای

تشویق و تروی سفرهای داخلی در شرایط بهداشتی

داخلی با رعایت

راهاندازی استارتآپهای گردشگری باارزش آفرینی در حوزه فناوری

پروتکاهای بهداشتی

اطلاعرسانی ،فروش و بازاریابی دیجیتال در گردشگری

در راستای رونق

ارائة محصولات و خدمات با رعایت پروتکاهای بهداشتی

گردشگری داخلی

ارائة بستههای نوآورانه در بازههای زمانی کوتاهمدت به گردشگران

پیامدها :نتای حاصا از اتخاذ راهبردهاست .نتای  ،حاکی از وجود دو مقوله شاما حفاظ و
رونق کسبوکارهای گردشگری و بهبود اثربخشی در خدمات گردشاگری و خلاق بازارهاای
جدید گردشگری بارای دوران پسااکرونا اسات .ایان جادول شااما  3مقولاه  56کاد نهاایی
استخرا)شده از مصاحبه است.
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جدول  -6کدگذاری محوری پیامدها
مأخذ :نگارندگان 5044
ابعاد

مفاهیم(کد نهایی)(کدگذاری باز)

مقولهها

کمک به رشد اقتصاد محلی و ملی
حفظ و رونق

انطباقپذیری کسبوکارها گردشگری با تغییرات ناگهانی

کسبوکارهای

افاایش رقابتپذیری محصولات و خدمات گردشگری

گردشگری

رونق اقتصادی و اشتغالزایی
و تسهیا فعالیت بخش خصوصی به منظور ایجاد بازار کار

پیامدها

بهبود اثربخشی در

تأمین رضایت خاطر گردشگران

خدمات گردشگری و

انعطافپذیری و پویایی در پاسخ به نیازهای متنوع بازار

خلق بازارهای جدید

افاایش گرایش به سفرهای داخلی

گردشگری برای دوران

ارتقای سطح کارآفرینی در صنعت گردشگری

پسا کرونا

بهبود زیرساختهای محلی خدمات رفاهی -اجتماعی

خلق بازار جدید

شناسایی بازارهای جدید

گردشگری برای

تحریک گردشگران مجازی برای بازدید واقعی از یک مقصد گردشگری

دوران پسا کرونا

آشناسازی و معرفی مجازی مقاصد مختلف گردشگری

گزارههای حکمی(قضایای) پژوهش

در پژوهش حاضر بر پایة مؤلفههای مرحلاة کدگاذاری محاوری ،قااایای زیار بددسات
آمدهاند:
قااایة  .5کاهش تقاضا برای خدمات  -محصولات گردشاگری ناشای از شایوع بیمااری،
الاام به رعایت پروتکاهای بهداشتی ناشی از همهگیری بیماری ،کاهش قدرت خریاد ماردم و
محدودیتهای محیطی و قانونی بهعنوان شااارایط علای بار مادل کاارآفرینی گردشاگری در
بحرانهای پاندمیک اثرگذارند.
قااایة  .3زیرساختهای بنیادی توساعة خادمات گردشاگری ،فرهناگ و عاام عماومی
جامعه در پیشگیری از کرونا و یکپارچگی زنجیرۀ تأمین صنعت گردشگری بهعنوان شااارایط
زمینهای بر مدل کارآفرینی گردشگری در بحرانهای پاندمیک تأثیرمی گذارد.
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قاایة  .6شدت همهگیری و ریساک سارمایهگاذاری در دوران شایوع بیمااری ،باهعنوان
شاارایط مداخلهگر بر مدل کارآفرینی گردشگری در بحرانهای پاندمیک تأثیر میگذارند.
قاایة  .0بکارگیری و توسعة اباارهای مبتنی بر فناوری اطلاعاات جهات سافر هوشامند،
مدیریت بحران در صنعت گردشگری ،تروی سفرهای داخلی با رعایت پروتکاهای بهداشاتی
در راستای رونق گردشگری داخلای راهبردهااای اصالی بار مادل کاارآفرینی گردشاگری در
بحرانهای پاندمیک هستند.
قاایة  .1پیامدهای دستور کار مدل کارآفرینی گردشگری در بحرانهاای پانادمیک ،شااما
حفظ و رونق کسبوکارهای گردشاگری ،تقویات صانعت گردشاگری و خلاق باازار جدیاد
گردشگری برای دوران پسا کرونا خواهد بود.
درنهایت با توجه به نتای کدگذاری مدل نهایی کارآفرینی گردشگری با رویکارد دادهبنیااد
در بحرانهای پاندمیک با تأکید بر هماهگیری کوویاد  52بهصاورت شاکا شامارۀ ( )3ارائاه
میگردد.

شکل  -1الگوی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران پاندمی کووید  91بر مبنای نظریه داده
بنیاد
مأخذ :نگارندگان5044 ،
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ارزیابی الگوی ارائهشده

در این مرحله باهدف ارزیابی الگوی حاصله از بخاش کیفای ،شایوۀ مادلیاابی معادلاات
ساختاری بکار گرفته شده است.

شکل  -0مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :نگارندگان5044 ،

روش استفادهشده در این بخش مبتنی بر شیوۀ کمی و مبتنی بر پارادایم روششناسی حاکم
اثباتگرایی است .جهت جم آوری دادههای کمی از پرسشنامه با سؤالات بسته با طیاف پان
گاینهای لیکرت استفاده گردید .شایان ذکر است ،بهمنظور تعیین روایی همگرا و واگرای سازه
از تحلیا عاملی تأییدی و در راستای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شاده
است .تحلیا دادههای کمی در این مطالعه ،با استفاده از شیوهای از مدلیابی معادلات ساختاری
با نرمافاار  Smart plsانجام شده است.
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کشف و تأیید ساختار عاملی الگوی پیشنهادی

مدل مدنظر در ایان تحقیاق بار اساا

نظار متخصصاان طراحای و مؤلفاههای اصالی آن

شناسایی گردیاد .ساپس ،پرساشناماهای متشاکا از  15ساؤال بارای انادازهگیری متغیرهاای
موردنظر تهیه و میان نمونة آماری توزی گردید .در این بخش ،به بررسی و تحلیا عاملی باین
ابعاد ،مؤلفهها و شاخ

های الگوی پیشنهادی بر اسا

نظر پاسخدهندگان پرداختاه میشاود.

در این تحلیا ،ابتدا ساختار عاملی را کشف و پس از شناسایی عواما به تأییاد الگاو پرداختاه
میشود .برای کشف ساختار از تحلیا عاملی اکتشافی در نرمافاار  SPSSو برای تأیید ساختار
عاملی از تحلیا عاملی تأییدی در نرمافاار  Smart PLSاستفاده شده است.
تحلیل عاملی اکتشافی

در ابتدا لازم است امکان انجام تحلیا عاملی بر نمونة تحقیق مورد بررسای قارار گیارد کاه
برای این منظور از آزمون بارتلت ،شاخ

کفایت نمونهبرداری  KMOو مااتریس همبساتگی

ضد تصویر استفاده میشود .مقدار شاخ

 KMOدر بازۀ صفرتا یک قرار دارد و مقدار بالاتر

از  4/5را برای این شاخ

قاباقبول میدانند .هرچه مقدار شااخ

نادیاک باه یاک باشاد،

دادههای موردنظر(اندازه نمونه) برای تحلیا عاملی مناسب هستند وگرنه نتاای تحلیاا عااملی
برای دادههای موردنظر چندان مناسب نیست .مقدار شاخ

 KMOبرابار باا  4/13و مقادار

آماره آزمون کرویت بارتلت با درجة آزادی  541برابار باا  6505/32بهدساتآمده و در ساطح
خطای  4/41کاملا معنیدار است.
آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

یکی از پیشفرضهای اصلی موردنیاز برای استفاده از آزمونهای پارامتریک فارض نرماال
بودن توزی متغیرهای مورد بررسی است .ازاینرو ،قبا از انجام آزمونهای موردنظر و بررسی
فرضیههای تحقیق ،باید نرمال بودن توزی متغیرهاا آزماون شاود .در صاورتی کاه متغیرهاای
تحقیق از توزی نرماال پیاروی نکنناد لاازم اسات از آزمونهاای ناپارامتریاک بارای بررسای
فرضیههای تحقیق استفاده شود .در این تحقیق ،برای بررسی نرمال باودن متغیرهاای از آزماون
کلماوگروف -اسامیرنوف اساتفاده شاد .نتااای آزماون در جادول ( )5گااارش شاده اساات.
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همانگونه که مشاهده میشود تماام متغیرهاای تحقیاق در ساطح خطاای  1درصاد معنایدار
هستند.
جدول  -7نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
مأخذ :نگارندگان5044،
متغیرهای تحقیق

مقدار آماره

سطح معنیداری()sig.

شرایط علّی

4/415

4/434

شرایط زمینهای

4/414

4/445

شرایط مداخلهگر

4/410

4/454

راهبردها

4/401

4/445

پیامدها

4/551

4/445

تحلیل عاملی تأییدی

بهمنظور سنجش و تائید مدل استخرا)شده و آزمون فرضیههای تحقیق با توجاه باه نرماال
نبودن توزی تمام متغیرها از روش حداقا مربعاات جائای باه کماک نرمافااار Smart PLS

استفاده شد .ضرایب مسیر ،واریانس تبیینشدۀ متغیر وابساته توساط متغیرهاای مساتقا و باار
عاملی متغیرهای مشاهدهشده در شکا  0مشخ

شدهاند.

شکل  -4نمودار ضرایب مسیر و بار عاملی متغیرها
مأخذ :نگارندگان5044 ،
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معنیداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مربوط به هرکدام از متغیرهای پنهان با استفاده از
روش خودگردان بررسی و در شکا( )1به نمایش آمده است .در این شکا اعاداد روی مسایر
و نیا خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر آماره  tمربوطه هستند و همانناد آزماون  tتفسایر
میشوند؛ یعنی برای تعداد نمونههای بالا مقادیر بیشتر از  ±5/20در ساطح  1درصاد معنایدار
میباشند.

شکل -5مقدار آماره  tبرای بررسی معنیداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی
مأخذ :نگارندگان5044 ،

پایایی(همسانی درونی) گویهها

جهت بررسی پایایی هرکدام از گویهها ،بار عاملی هر یک از متغیرهاای مشاهدهشاده روی
متغیرهای مکنون مربوطه در جدول( )1گاارش شده است .معمولا بارهای عاملی بالااتر از 4/0
مورد قبول و در سطح  4/41معنیدار هستند .به صورتی که مشاهده میشود باار عااملی تماام
گویهها بالاتر از میاان مطلو

هستند.
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جدول  -8بار عاملی گویهها
مأخذ :نگارندگان5044،
شرایط علی

کاهش تقاضا برای خدمات

4/136

الاام به رعایت پروتکاها

4/163

کاهش قدرت خرید مردم

4/104

محدودیتهای محیطی و قانونی

4/521

شرایط

شرایط

زمینهای

مداخلهگر

فرهنگ عمومی جامعه در پیشگیری

4/250

زیرساخت بنیادی توسعة خدمات

4/250

توان و تا آوری کسبوکارها

4/242

شدت همهگیری

4/230

ریسک سرمایهگذاری در دوران شیوع

4/230

راهبردها

مدیریت بحران در صنعت گردشگری

4/233

بهکارگیری اباارهای فناوری اطلاعات

4/162

تروی سفرهای داخلی

4/251

پیامدها

بهبود اثربخشی خدمات گردشگری

4/210

رونق کسبوکارهای گردشگری

4/205

نتای معنیداری ضرایب مسایر نیاا در جادول( )2آورده شادهاند .در ایان جادول مقادار
ضریب مسیر ،انحراف استاندارد ،مقدار آماره  tو سطح معنیداری مربوط به هرکدام از مسایرها
نوشته شده است.
جدول  -1مقدار ضرایب مسیر و آماره t
مأخذ :نگارندگان5044،
مســــــیر

ضریب مســــیر

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

سطح معنیداری

از شرایط علّی به راهبردها

4/311

4/420

3/50

4/443

از شرایط زمینهای به راهبردها

4/603

4/422

6/00

4/445

از شرایط مداخلهگر به راهبردها

4/625

4/450

1/65

4/445

از راهبردها به پیامدها

4/516

4/465

35/51

4/445
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نتای جادول بالاا ،ضارایب مسایر از شارایط علای ،شارایط زمیناهای و شارایط

مداخلهگر به راهبردها مثبت و در سطح خطای  4/41کاملا معنیدار میباشند .همچنین ،ضریب
مسیر از راهبردها به پیامدها در سطح خطای  4/41کاملا معنیدار هست.
پایایی ترکیبی

باارای بررساای روایاای همگاارا بایااد میااانگین واریااانس استخرا)شااده) (AVEو پایااایی
مرکب) (CRمحاسبه شود .باگوزی و یاای ( )5211شااخ

معیاار بارای میاانگین واریاانس

استخرا)شده را برابر  4/0و برای پایایی مرکب را برابر  4/1معرفی کردهاند و مقادیر بارگتار از
آن را مناسب در نظر گرفتهاند (باگوزی ،وای ،5211 ،5ص .) 13نتای بررسی پایاایی ترکیبای
در جدول( )54گاارششده است .همانگونه که مشاهده میشاود تماامی اعاداد بیشاتر از 4/0
بوده و لذا پایایی ترکیبی سازهها موردقبول هستند.
واریانس استخراجشده

مقادیر واریانس استخرا)شدۀ مربوط به سازهها نیا در جادول ( )54گااارش شاده اسات.
مقدار قاباقبول برای این معیار که بیانگر اعتبار مناسب اباارهای اندازهگیری است ،مقادار 4/1
هست .همانگونه که مشاهده میشود مقاادیر واریاانس استخرا)شاده بارای تماام متغیرهاای
تحقیق بالاتر از  4/1بوده و اعتبار اباارهای اندازهگیری را تأیید میکند.
جدول  -93پایایی ترکیبی و واریانس استخراجشدة متغیرهای تحقیق
مأخذ :نگارندگان5044 ،
متغیرهای تحقیق

پایایی ترکیبی

واریانس استخراجشده

شرایط علّی

4/125

4/011

شرایط زمینهای

4/261

4/161

شرایط مداخلهگر

4/236

4/115

راهبردها

4/233

4/522

پیامدها

4/211

4/252

1. Bagozzi and Yi

600

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

بررسی و آزمون مدل ساختاری

بر اسا

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

دست آمدهاند .این بدین معنی است که متغیرهای مساتقا تحقیاق (شارایط علای ،زمیناهای و
مداخلهگر) درمجموع توانستهاند  16/1درصد تغییرات متغیر میانجی (راهبردها) را تبیاین کنناد
و متغیر میانجی (راهبردها) نیا توانسته  05/0درصد تغییرات متغیر وابساته (پیامادها) را تبیاین
کند که درصدهای بسیار بالایی هستند .برای بررسای بارازش کلای مادل میتاوان از شااخ
نیکویی برازش( )GOFبهصورت زیر استفاده کرد
) (Communality ) * ( R 2

که برابر مجذور ضر

GOF 

دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضارایب تعیاین اسات.

سه مقدار  4/31 ،4/45و  4/60به ترتیب بهعنوان مقادیر ضاعیف ،متوساط و قاوی بارای ایان
شاخ

لحاظ میشود .برای مدل تحقیق حاضر مقدار این شاخ

برابر است با

GOF  0 / 726  0 / 819  0 / 771

بهاینترتیب با توجه به نتای پایایی ترکیبی ،واریانس استخرا)شده ،ضریب تعیاین مادل و
شاخ

نیکویی برازش میتوان نتیجه گرفت که مادل ترسیمشاده در حیطاه تحلیاا مسایر از

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

مطابق با الگاوریتم تحلیاا دادههاا در نرمافااار  ، PLSپاس از بررسای بارازش مادلهای
اندازهگیری ،با توجه به ضریب مسیر و آماره  tو همچنین نمودارهای (ضارایب مسایر و باار
عاملی متغیرها ،معنیداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی) ،فرضیههای تحقیق آزموده میشوند.
ضریب مسیر نشاندهندۀ اثر یاک ساازه بار روی سااازۀ دیگار اسات .ضارایب مسایر مثبات
نشاندهندۀ روابط مستقیم بین متغیرها و ضرایب مسیر منفی نشاندهنادۀ راباط معکاو

باین

متغیرها است .درصورتیکه مقدار ضریب معناداری هریک از مسیرها بیش از  5/20باشد ،مسیر
مربوطه در سطح اطمینان  21درصد معنادار و فرضیه مرتبط با آن تأیید میشود .طبق یافتاههای
تحقیق ،براسا

ضریب معناداری مسیرها ،فرضیههای شرایط علی بر راهبردها با ضریب مسیر
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4/311و شرایط زمینهای به راهبردها با ضریب مسیر  4/603و شرایط مداخلاهگر بار راهبردهاا
با ضریب مسیر 4/625و راهبردها به پیامدها با ضریب مسیر  4/516بر راهبردهای گردشاگری
با رویکرد کارآفرینی در بحران همهگیری کووید  52تأثیر معناداری دارند .همة این مسیرها در
سطح  4/41معنادار میباشند و ضریب مسیرها در شرایط مناسب قرار دارناد .بار ایان اساا
طبق یافتههای تحقیق بر اسا

نتای بهدستآمده از بخش کمای ،راهبردهاای گردشاگری باا

رویکرد کارآفرینی در بحران همهگیری (موردمطالعه :پاندمی کووید  )52مورد تأیید است .بار
اسا

نتای پایایی ترکیبی ،واریانس استخرا)شده ،ضاریب تعیاین مادل و شااخ

نیکاویی

برازش به این نتیجه دستیافتیم کاه مادل ترسیمشاده در حیطاة تحلیاا مسایر از مفروضاات
تجربی-نظری مناسبی برخوردار بوده و دارای برازش خیلی مناسبی هسات .بناابراین ،الگاوی
راهبردهای گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران همهگیری کوویاد ماورد تأییاد اسات.
نتای حاصا از آزماون فرضایات در جادول ( ،)55نشاان داده شاده اسات و مادل مفهاومی
طراحیشده را تأیید میکند.
جدول  -99اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیات پژوهش
مأخذ :نگارندگان5044 ،
ضریب مسیر

قبول یا رد

آماره t

معنی داری

کاهش تقاضا ← الگوی راهبردی گردشگری

-4/606

1/461

Sig<0.05

قبول

اعمال محدودیت← الگوی راهبردی گردشگری

-4/023

1/525

Sig<0.05

قبول

عواما اقتصادی← الگوی راهبردی گردشگری

-4/342

1/511

Sig<0.05

قبول

زیرساختهای گردشگری← الگوی راهبردی گردشگری

4/533

0/442

Sig<0.05

قبول

فرهنگ و عام عمومی← الگوی راهبردی گردشگری

4/430

3/055

Sig<0.05

قبول

یکپارچگی زنجیرۀ تأمین← الگوی راهبردی گردشگری

4/546

1/433

Sig<0.05

قبول

ریسک سرمایهگذاری← الگوی راهبردی گردشگری

-4/465

1/324

Sig<0.05

قبول

فرضیهها

استاندارد شده β

فرضیه
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

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

کرونا ،بخش گردشگری جهان را با چالشی اساسی مواجه کرده است .این مطالعاه باا

رویکرد روششناسی ترکیبی ،طی دو بخش کیفی و کمی انجاام شاد .در بخاش نخسات ایان
پژوهش که مبتنی بر شیوۀ نظریاهپاردازی دادهبنیااد اسات ،پژوهشاگر طای فراینادی رفات و
برگشتی ،به تجایهوتحلیا دادهها طی سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و گاینشی اقدام کارده
و مدل راهبردی گردشگری با رویکرد کارآفرینی در بحران کوویاد  52را ارائاه نماوده اسات.
سپس در گام دوم به برازش و اعتباریابی مدل ارائهشده پرداخته اسات .بار ایان اساا  ،مادل
پیشنهادی پژوهش به شر ذیا هست:
 شرایط علی :در این مطالعه ساه مقولاة  )5کااهش تقاضاا بارای خادمات  -محصاولات
گردشگری ناشی از شیوع بیماری )3 ،اعمال محدودیت و الاام به رعایات پروتکااهاای
بهداشتی ناشی از همهگیری بیماری و  )6عواما اقتصادی بهعناوان عواماا علای الگاوی
پیشنهادی شناسایی شدند .این یافته با نتای تحقیقات گاسلینگ ،اسکات ،هاال )3434( ،و
هایستد و کلر ،)3434(5همخوانی دارد.
 شرایط زمینهای :در این مطالعه چهار مقولة ذیا بهعنوان بسترهای اثرگذار بر شاکاگیاری
گردشگری با رویکارد کاارآفرینی شناساایی شادند )5 :زیرسااختهاای گردشاگری)3 ،
فرهنگ و عام عمومی جامعه در پیشگیری از کرونا )6 ،یکپارچگی زنجیرۀ تأمین صانعت
گردشگری )0 ،توان بالقوه و تا آوری کسبوکارها در صنعت در قالب شرایط زمیناهای.
این یافته با حاصا مطالعات راتن ( )3434مطابقت دارد.
 شاارایط مداخلااهگاار :در ایاان پااژوهش دو عامااا  )5شاادت همااهگیااری و  )3ریسااک
سرمایهگذاری در دوران شیوع بیماری کووید  ،52در طباق عواماا مداخلاهگار یعنای آن
دسته از مقولاتی که بهطور غیرمستقیم بار توساعة گردشاگری باا رویکارد کاارآفرینی در
بحرانهای پاندمیک(کووید  )52اثرگذارند ،شناسایی شدند .این نتای با یافتههای حاصاا
از پژوهش هاسیتد و کلر )3434( ،و سازمان تجارت جهانی( ،)3434همخوانی دارد.
1. Hystad and Keller
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 راهبردها :این طبقه مشتما برکنشها و تعاملاتی است که اجرای موفقیتآمیا آنهاا منجار
به توسعة گردشگری با رویکرد کارآفرینی در دوران بحران پاندمی کووید  52خواهد شد.
این راهبردها عبارتند از )5 :توسعة گردشاگری مجاازی )3 ،مادیریت بحاران در صانعت
گردشگری )6 ،توسعة گردشگری داخلی با تأکید بر رعایت پروتکاهاای بهداشاتی و )0
تمرکا بر توسعة زیرساختهای گردشگری .ایان نتاای باا یافتاههای مطالعاات هاایگین
( ،)3434کراینر و رام ( )3434و کلابی و کریمی راد ( )5622مطابقت دارد.
 در حالت کلی ،بر اسا

بافتههای بهدستآمده ،کاهش تقاضا ،اعمال محادودیت ،عواماا

اقتصادی و ریسک سرمایهگذاری بار الگاوی راهباردی گردشاگری دارای تاأثیر منفای و
معنیداری میباشند .نتای این پژوهش بیانگر آن است کاه زیرسااختهاای گردشاگری،
فرهنگ و عام عمومی و یکپارچگی زنجیرۀ تأمین بر الگوی راهباردی گردشاگری دارای
تأثیر مثبت و معنیدار میباشند ،ضمن اینکه زیرساختهای گردشگری از بیشاترین تاأثیر
بر الگوی راهبردی گردشگری برخوردار است.
 پیامدها :بر اسا

یافتههای این پژوهش اجرای صاحیح راهبردهاای پیشانهادی منجار باه

تحقق دو پیامد اصلی حفاظ و روناق کسابوکارهای گردشاگری و بهباود اثربخشای در
خدمات گردشگری و خلق بازارهای جدید گردشگری برای دوران پساکرونا میگردد.
 در بخااش کماای پااژوهش ،باار اسااا

بافتااههای بهدسااتآمده ،کاااهش تقاضااا ،اعمااال

محدودیت ،عواما اقتصادی و ریسک سرمایهگذاری بر الگوی راهبردی گردشگری دارای
تأثیر منفی و معنیداری میباشند .بر این اسا  ،میتوان اذعان داشت با افاایش تأثیر ایان
عواما گردشگری با رویکرد کارآفرینی با چالشهایی مواجه میشاود و کااهش در آنهاا
منجر به بهبود وضعیت گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط هماهگیری کوویاد 52
میگردد ،ضمن اینکه زیرساختهای گردشگری از بیشاترین تاأثیر بار الگاوی راهباردی
گردشگری برخوردار است.
از نوآوریهای این پژوهش میتوان به موارد ذیا اشاره کرد )5 :جدیاد باودن موضاوع باا
توجه به رویکرد کارآفرینی و نگرش مثبت آن جهات حاا چاالشهاای ناشای از بحاران)3 ،
همسو بودن موضوع در راستای کاهش پیامدهای ناشی از شیوع پاندمیهایی نظیار کوویاد 52
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بر کسبوکارهای گردشگری )6 ،خلق نظریه در زمینة صنعت گردشگری با رویکرد کارآفرینی
در بحرانهای پاندمیک که بر اسا

مطالعات صورت گرفته به نظر میرسد تااکنون در کشاور

پژوهشی با این عنوان انجام نپذیرفته است.
کتابنامه
 .5ایمان ،م .)5612( .مبانی پارادایمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی (چاپ اول) .قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3آذر ،ع ،.و غلام زاده ،ر .)5621( .مدلسازی معادلات ساختاری :کمترین مربعات جائای ( – PLS
( )SEMچاپ اول) .تهران :انتشارات نگاه دانش.
 .6آزادخانی ،پ ،.و عبداللهی پور ،ز .)5625( .نقش فعالیتهاای کارآفریناناه در توساعة گردشاگری
شهر ایلام .فصانامة علمی – ترویجی فرهنگ ابلام 04( ،و .564-511 ،)05
 .0آق ارکاکلی ،آ ،.یحییزاده فر ،م ،.گندم فشان ،د ،.و اسمعیلیخانبهباین ،ن .)3452(.مطالعاة عواماا
مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلای در اساتان گلساتان .برناماهریای و توساعة گردشاگری،)64( ،
.555-520
 .1دهقااان ،ر ،.رشااادتجااو ،. ،طااالبی ،ک ،.و درگاااهی .)5622( . ،تحلیااا راهبااردی صاانعت

گردشگری سلامت ایران در دوران کرونا .مجلة دانشکده پیراپاشکی دانشگاه علوم پاشاکی تهاران،
.160-152 ،)0 (50
 .0سبحانی،

 ،.صفریانزنگیر ،و ،.و طباطبائی،

 .)5622( .پهنهبندی اقلیمی چغندر قناد بار اساا

خصوصیات خاک و عواما اقلیمی (مطالعة موردی :استان آذربایجاان شارقی) .فصااناماة علاوم و
تکنولوژی محیط زیست.21-545 ،)0(33 ،
 .5علی اکبری ،م ،.عیسیزاده ،ف ،.و آقاجان بگلو،
بیماری کروناویرو

 .)5621( .پیامدهای روانی اجتماعی مبتلایان به

جدید (کوید  :)52یک مطالعة کیفی .مجلة روانشناسی سلامت ایران،)3(3 ،

.2-34
 .1فروحی ،ش ،.و ابونبی ،آ .)5621( .اثرات اقتصادی کرونا بر صانعت گردشاگری  .بررسای مساائا
روز اقتصادی .اتاق بازرگانی ،بولتن اقتصادی شمارۀ  ،3مرکا پژوهشهای اتاق ایران.66-16 ،
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