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 :دهیچک
 آحاد جامعه یبرا یو فرهنگ یو از عوامل برجسته ارتباط اجتماع یاز مسائل مهم اقتصاد یکی یگردشگر

تان اس انیم نیو توسعه آن است. در ا یگردشگر ژهیو یهالیپتانس یدارا یهااستان یخصوص برابه یمحل

 ریسا انندو ساختار مکمل آن هم عیو صنا یدر سطح مل یتوسعه گردشگر یهااز قطب یکیعنوان به لیاردب

 ینونبوده است که روند ک یمعضلات و مشکلات مختلف بانیگربهدرروند توسعه خود دست یمقاصد گردشگر

با توجه به  نیداشته است. بنابرا یادیز ریتاث لیاستان اردب یکرونا بر ساختار گردشگر یماریب یریگبا همه

و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی کاربردی -یاموارد مطروحه رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه

خواهد شد و  استفاده یو اسناد یااز روش کتابخانه ینظر یمبان نهیاطلاعات در زم یآورجمع یاست. برا

پژوهش  نیا یخواهد شد. جامعه آمار یآورنامه محقق ساخته جمعاز ابزار پرسش یریگبا بهره زیها نداده

 و لیو آحاد جامعه استان اردب یمردم محل ل،یاستان اردب کنندگاندیو بازد انشامل سه گروه گردشگر

تخاب . انشودیمرتبط با موضوع( جامعه م یهادر حوزه دیو اسات نیمربوطه )کارشناسان، مسئول نیمتخصص

است.  دهیگرد نییتع لیساده افراد هدف در سطح استان اردب یتصادف یریگاز نمونه یریگنمونه با بهره

 یهادهدا لیوتحلهیو تجز اریو انحراف مع انسیوار ن،یانگیم یهااز آماره یفیها توصداده لیوتحلهیجهت تجز

 نییمنظور تع( و بهSEM) یو مدل معادلات ساختار رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر زین یاستنباط

نحوه  نییجهت تع ونیرگرس نییتع بیضر ره،یچندمتغ ونیاز رگرس ر،یاثرگذار و اثرپذ یرهایارتباط کل متغ

 جهیشده است، نتاستفاده SPSS 25,AMOS 26افزار نرم طی( در محANOVA) انسیوار لیتحل ر،یتأث

 یماریب یریگهمه یکردهای( نشان داد که روAMOS) موسیا یافزار معادلات ساختارنرم طیدر مح هالیتحل

 اننیدر سطح اطم لیاستان اردب یو توسعه گردشگر  جذب  یخود بر رو یارهایها و مع رمولفهیکرونا با ز

 بیضر یرابطه دارا نیدر ا ارهایاز مولفه ها و مع یصورت که برخ نیدارد. بد داریمعن ریدرصد تأث 59

وسعه، در ت لیاستان اردب یاصل یو توانمند رساختیکه ز نیبا توجه به ا نیاست همچن ییبالا یهمبستگ

 رگذاریدر حوزه عوامل و عناصر تاث یا کیستماتیمطالعات جامع و س ازمندین اباشد لذ یم یصنعت گردشگر

 یونا مکر یپاندم لیخاص از قب طیعوامل بحث سلامت و بهداشت و شرا نیاز ا یکیاست که  یبر گردشگر

ر آن است نشانگ کوریبا استفاده از مدل و یموانع توسعه گردشگر یبندحاصل از رتبه جینتا تیباشد. در نها

در جذب  رگذاریعامل تأث نیعنوان اول( به000/0) یاجتماع یتیو نارضا یموانع اجتماع ان؛یازنظر پاسخگو که

 .باشدیاستان م یو توسعه گردشگر

 

 گیری، کرونا، استان اردبیلگردشگری، مدل یابی ساختاری، همه کلمات کلیدی:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول                     
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 مقدمه و بیان مسئله -1-1

و  ترینعنوان یکی از مهمهای تجربی و نظری موجود، صنعت گردشگری بهمطابق با ادبیات و پیشینه

علاوه بر تأثیرات اقتصادی،  میلیارد دلار در جهان، 0000پردرآمدترین صنایع جهان با درآمد سالانه نزدیک به 

عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی و نزدیکی جوامع بشری از طریق تبادلات محسوب 

عنوان صنعت بدون دود و صادرات نامرئی که هم علت و هم میشود. بیجهت نیست که از گردشگری به

ذکر همین بس که بر اساس مطالعات  شدن است، یاد میشود. از بعد اقتصادی نیزپیامدی درروند جهانی

بشکه نفت برابری میکند و در مقابل  09شده درآمد حاصل از جذب یک گردشگر خارجی با فروش انجام

چنین (. هم31: 0151یعقوب زاده، شود )نفر گردشگر برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می 6ورود 

زیست اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیطتوان صنعت سفید نامید زیرا برخلاف گردشگری را می

آورد هاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان میساز دوستی و تفاهم بین ملتانسانی، زمینه

کشور نخست دنیا و ازلحاظ  5(. در این میان، ایران به لحاظ دارا بودن ابنیه تاریخی جزء 0111محسنی،)

کشور برتر دنیا قرار دارد. این در حالی است که باید متناسب با این  00های اکوتوریستی در میان جاذبه



 

 

 

درصد این میزان درآمد  9میلیارد دلاری گردشگری بهره ببرد و سهم آن حداقل  000ها از درآمد قابلیت

م توزیع سه %0009تر و کمتر از تنها این میزان نیست، بلکه درآمد سالانه بسیار پایینباشد اما درآمد ایران نه

دیگر، بسیاری از نویسندگان، عبارتهمان(؛ بهدارد )قرار  53است و در میان کشورهای دنیا، در رتبه 

ع های اخیر، گردشگری منبای که در سالگونهدانند؛ بهفرد اقتصادی میگردشگری را یک فرصت منحصربه

ی های بسیاربازرگانی و تراز پرداخت درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه

(. صنعت توریسم راهکارهای مناسب برای توسعه صادرات و کسب 0116کاظمی،است )از کشورها شده 

 هایاشتغال، درآمدهای مرتبط با مک آن شیبرافزادرآمدهای ارزی سرشار برای کشورها بوده و تأثیر مهمی 

دیگر؛ عبارت(؛ بهchand,2012باشد )ها داشته و استان اقامتی و نیز درآمدهای دولتی کشورها و مناطق

ها اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ای است که بر ابعاد مختلف زندگی انسانگردشگری، نظام پیچیده

محیطی و کالبدی در پهنه سرزمینی تأثیرگذار است. درواقع گردشگری، صنعت تولید و سیاسی، زیست

واره به افزایش میزان اشتغال و درآمد ملی کمک کرده و موجب ایجاد تقاضا مصرف است که توسعه آن هم

عنوان (. در این میان، استان اردبیل به0150حقیقی و همکاران،است )برای بسیاری از کالاها و خدمات شده 

های های توسعه گردشگری و گردشگر پذیر در سطح ملی و صنایع و ساختار مکمل آن در بازهیکی از قطب

زمانی مختلف و در سطح ملی با روندی رو به تزاید و در سطح جهانی با روندی ولو محدود مطرح بوده و 

و  معضلات بانیگربهدستاست. ولی این استان نیز همانند سایر مقاصد گردشگری درروند توسعه خود 

روند تقلیل و  ( برcovid-19کرونا )گیری بیماری مشکلات مختلفی بوده است که روند کنونی با همه

بر اساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری، چنین انکارناپذیری داشته است. هم تأثیراتی آن ریپذزوال

ای بر بازار گردشگری جهان خواهد گذاشت و با کاهش گیری ویروس کرونا در جهان تأثیرات گستردههمه

میلیون نفر کاهش خواهد یافت.  000تا  350المللی بین درصدی، تعداد گردشگران ورودی بین 10تا  30

درصدی  0میلیارد نفر، با رشد  0/ 9المللی حدود اد گردشگران بینتعد 3005این در حالی است که در سال 

، تعداد گردشگران ورودی 3030همراه بوده و با ادامه روند رشد گردشگری در سال  3001نسبت به سال 

های وارده بر بازار گردشگری جهان شده بود. آسیبمیلیارد نفر تخمین زده 6/0درصدی به  0تا  1با رشد 



 

 

 

 3001و شیوع سارس در سال  3005تر از رکود اقتصادی جهان در سال مراتب مخربع کرونا بهبر اثر شیو

درصد بوده است. سازمان جهانی گردشگری  0/0تأثیر آن بر بازار گردشگری جهان منفی  جهیبوده و درنت

گری و توسعه گردش مشاغلدر جهت حمایت از  3030-3030های انداز دوساله برای سالکه در یک چشم

اندازها نظر گرفته بود، شیوع ویروس کرونا دستیابی به این چشم اولویت برنامه در 9چهار هدف استراتژیک و 

خواهد انداخت. تأثیرات مخرب ویروس کرونا در بازار گردشگری جهان تنها در سال  ریها به تأخرا تا سال

سال آینده خواهد بود که  ۷تا  9ا بین هها نشانگر تأثیرات منفی و آسیببینینخواهد بود و پیش 3030

ها و اقتصاد بازار گردشگری وارد خواهد کرد بر مشاغل، فرصت سنگین و مهلکیضربه  جهیدرنت

(unwto,2020) های طبیعی، عنوان قطب گردشگری در حوزهبنابراین، این مهم برای استان اردبیل به؛

 59شده بیش از طبق برآوردهای انجام کهیطوربهست. بوده ا توجهقابل مراتببهفرهنگی، درمانی و غیره 

 )سایت سازمان میراث شیوع بیماری کرونا به استان وارد شداز میلیون تومان خسارت ناشی  019میلیارد و 

تأثیرات این بیماری بر گردشگری استان  جانبههمه(. لذا لزوم بررسی 0155فرهنگی و گردشگری اردبیل، 

و با توجه به محرومیت نسبی استان اردبیل و درصد بالای بیکاری جوانان این  دینمایماردبیل را دوچندان 

ها در جهت رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و کسب منطقه لازم است، با استفاده از تمامی امکانات و قابلیت

 ختلفیهای معنوان صنعتی که با حوزهدرآمد از راههای مختلف اقدام شود. گسترش صنعت گردشگری به

زیست و خدمات در تعامل است؛ دارای اهمیت فراوانی برای این نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط

استان است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت 

ان زارهای اصلی توسعه در استعنوان یکی از ابتواند بهاقتصادی و اجتماعی آن ناحیه شده است، بنابراین می

اردبیل نیز که دارای پتانسیل بسیار فراوان منطبق با علایق گردشگران است؛ موردتوجه قرار گیرد و 

باشد های بسیاری برای توسعه صنعت گردشگری میها و قابلیتکه استان اردبیل دارای پتانسیلازآنجایی

ی مسائل و مشکلات موجود در این صنعت در این استان شناستر و آسیبکه در این زمینه به شناخت عمیق

ترین شرایط برای گردشگری استان نمایان گردیده است. لذا و بحرانی نیتریاساسنیز نیاز است که یکی از 

بر روند بیماری کرونا را از  دیتأکاین پژوهش در نظر دارد مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری با 



 

 

 

گیری بیماری کرونا را شناسایی، ارزیابی ردشگران و خود مردم محلی ناشی از همهدیدگاه کارشناسان و گ

و تحلیل نماید در واقع در این پژوهش با توجه به تاثیراتی که همه گیری ویروس کرونا در مناطق مختلف 

استان بر روی زیرساخت های گردشگری و جلوگیری از رشد و توسعه آن که در این شرایط صورت گرفته 

و بسیاری از مناطق گردشگری با کمبود گردشگری و تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری مواجه بوده اند 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ که با توجه به این رویکرد اهمیت و ضرورت بررسی این پژوهش 

 ندیدررسما را ی متعددی که میتواند علگردد و لذا عطف به اهمیت هدف مذکور در کنار شروط مشخص می

افزاری تحقق هدف به هدف مورداشاره یاری نماید، ما شاهد آن هستیم که محققین کمتر به عوامل نرم

ت، فرد اسنوعی پژوهشی منحصربهمذکور در مطالعات نظری و تجربی خود پرداختهاند. در این مطالعه که به

گیری جهت بررسی اثرات این همهی معادلات ساختاری هاطیمحمحقق درصدد کشف شرایط ساختاری در 

بر  ؤثرمعوامل  نیترمهمباشد. لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که بر گردشگری استان اردبیل می

 گیری بیماری کرونا چیست؟گردشگری استان اردبیل ناشی از همه

 تحقیق سؤالات -1-2

 سؤالات است که:شده این پژوهش در راستای پاسخ به این عطف به تئوری عنوان

 ی وجود دارد؟ارابطهگیری بیماری کرونا و گردشگری چه میان شرایط حاد همه-0

 واقع شود؟ مؤثردر جذب گردشگر  تواندیمگیری کرونا تا چه حدی وجود همه-3

 ی وجود دارد؟ارابطهمیان ضعف موانع ساختاری و نهادی و توسعه گردشگری در پهنه استان اردبیل چه  -1

 بین موانع اجتماعی و توسعه گردشگری در استان اردبیل چه رابطه ای وجود دارد؟ -0

 بین میزان تحمل و مدیریت بحران شرایط حاد و جذب گردشگر چه رابطه ای وجود دارد؟ -9

 فرضیات تحقیق -1-3

 باشد:شامل موارد ذیل می شدهمطرحتبع سؤالات مطروحه اهم فرضیات به

 ی وجود دارد.اهیدوسوگیری بیماری کرونا در شرایط حاضر رابطه کاهش همه بین توسعه گردشگری و-0



 

 

 

ی نیبشیپبه نظر می رسد بین رویکردهای خاص شرایط بیماری و جذب گردشگر در استان اردبیل شرایط -3

 ی وجود دارداکننده

ه استان اردبیل رابطرسد که میان کاهش موانع ساختاری و نهادی و توسعه گردشگری در پهنه به نظر می-1

 مستقیمی وجود دارد.

 ارد.داری وجود درسد که بین موانع اجتماعی و توسعه گردشگری در استان اردبیل رابطه معنیبه نظر می-0

 بین میزان تحمل و مدیریت بحران شرایط حاد و جذب گردشگر رابطه مثبتی وجود دارد. -9

 تحقیق اهمیت و ضرورت –1-4

اخیر با رشد تصاعدگونه  قرنمینی هزاره سوم طی هادهیپد نیترمهموان یکی از عنصنعت گردشگری به

یاری از بس کهیطوربهخود تأثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصاد و تبادل فرهنگی کشورها داشته است. 

میلادی تعداد  3030تا سال  WTO0ی نیبشیپ. طبق انددهینامقرن حاضر را قرن گردشگری  نظرانصاحب

سازمان جهانی گردشگری برای  درواقعمیلیارد نفر در سال خواهد رسید.  006گردشگران به رقمی بالغ بر 

با توجه به شیوع ویروس کرونا  (.UNWTO,2019) بینی کرده استدرصد را پیش 0تا  1رشدی بین امسال 

ی از رویدادها و مسابقات ورزشی )از جمله لغو و لغو بسیار وآمدرفتدر سطح جهان و اعمال محدودیت 

ی فرهنگی و هنری هاوالیفستو  هاجشنوارهو...(  3030ی اروپا هاملتتوکیو و مسابقات جام  3030المپیک 

در سرتاسر جهان از سوی کشورهای مختلف جهان برای قطع زنجیره انتقال این ویروس خطرناک این 

به واقعیت تبدیل نخواهد شد بلکه این میزان کمترین رشد را  تنهانهی سازمان جهانی گردشگری نیبشیپ

از سوی سازمان جهانی  منتشرشده. با توجه به آمار کردهای قبل تجربه خواهد نسبت به سال 3030در سال 

. اندمیلیون گردشگر به کشورهای مختلف سفرکرده 900و  اردیلیم 0حدود  3005گردشگری در سال 

 0میلادی با رشد  3001میلیارد سفر نسبت به سال  009با ثبت  3005لی در سال الملگردشگری بین

درصدی همراه بوده است و صنعت گردشگری جهانی نیز برای دهمین سال پیاپی رشد مثبتی را پشت سر 

                                           
1: World Tourism Organization 



 

 

 

نیز سال قدرتمندی را پشت سر گذاشت که البته  3005در حالی در سال  یالمللگردشگری بین. گذاردمی

درصد( برابری  6)رشد  3001درصد( و سال  ۷)رشد  300۷با آمارهای غیرمنتظره و درخشان سال  نتوانست

باشد . یکی از موانعی که اکثر کشورهای جهان در حال حاضر با آن روبرو هستند بحران ویروس کرونا میکند

 کل دنیا را تحتبحرانی که اقتصاد که موجب ضرر و زیان زیادی به ساختار اقتصادی کشورها شده است. 

از جهان مشهود است و هیچ کشوری  یادر هر نقطه با  یبر اقتصاد کشورها تقر راتشیتأثیر قرار داده و تأث

که در  ییهاصورت مستقل به لحاظ اقتصادی مسائلش را حل کند و پیش ببرد. یکی از بخشبه تواندینم

ونا در جهان باعث شده است تا شیوع ویروس کر ت.این دوره آسیب جدی دیده صنعت گردشگری اس

بسیاری از پروازها در سراسر جهان کنسل  جهیاجتناب کنند، درنت یالمللنیبسیاری از مردم از سفرهای ب

ترین بحران جهانی پس از جنگ جهانی به بزرگ شدنلیشیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و تبد .اندشده

مراتب کارشناسان را برهم زد و بازار گردشگری با بیشترین آسیب که به یهاینیبشیدوم تمامی معادلات و پ

با توجه به اینکه  نوینی شده است. هاست، وارد مرحل 3005بسیار بیشتر از رکود اقتصادی جهان در سال 

اساسی اقتصاد در تمام کشورهای جهان و ازجمله ایران شناخته  یهاهیعنوان یکی از پاصنعت گردشگری به

های بسیاری در حوزه جذب گردشگر دارد، چند وقتی است ها و ظرفیتازآنجاکه ایران پتانسیلو  شودیم

هایی را این صنعت فعالیت و توسعه یسازیریزی خاص، بوممربوطه در راستای برنامه انیمسئولان و متصد

اما متأسفانه  پی داشته است؛ها و نتایج مطلوبی نیز در اند که البته موفقیتدر دستور کار خود قرار داده

 یفردمحض اینکه این صنعت جانی تازه گرفت، جهان و در پی آن ایران دچار شرایط خاص و منحصربهبه

ه ای مواجتنها در ایران که در سراسر کره زمین با مشکلات عدیدهشد که توسعه صنعت گردشگری را نه

ر تأثیر پاندمی کرونا بر صنعت گردشگری استان با توجه به موارد فوق اهمیت تحقیق حاضر ازنظ .ساخت

ی که در . به طورشودیمباشد بیشتر مشخص گردشگر پذیر ایران می هایاستانعنوان یکی از اردبیل که به

شرایط حاضر با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در استان یه وقفه ای نیز در روند توسعه گردشگری 

ست و از ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری استان به صورت کامل نمی استان اردبیل نیز رخ داده ا

توان استفاده کرد بنابراین اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر در اینجا مشخص می گردد چرا که بحث بررسی 



 

 

 

اثرات همه گیری ویروس کرونا بر ساختار گردشگری استان می تواند جلوی این وقفه را گرفته و عواملی که 

مر دخیل هستند شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و شاهد رشد و توسعه مجدد صنعت گردشگری در این ا

 استان در بخش های مختلف آن را شاهد باشیم.

 بیان اهداف تحقیق -1-5

 هدف کلی

 قرار زیر است:مطابق با سؤالات و فرضیههای پژوهش اهم اهداف این پژوهش به

 اردبیل استان یتوسعه گردشگرگیری کرونا بر مدل یابی ساختاری، ارزیابی و تحلیل اثرات پاندومی و همه

 اهداف اختصاصی

 کننده مشکلات و موانع موجود صنعت گردشگری استان اردبیل؛های تعیینشناسایی عوامل و مؤلفه-0

 سنجش و تحلیل موانع ساختاری توسعه گردشگری در استان اردبیل؛-3

 از شرایط کرونا؛ دهیدبیآسبررسی و ارزیابی ساختارهای گردشگری -1

 ی گردشگری مقاوم در مقابل شرایط کرونا؛هاگونه ی استان اردبیل ازلحاظهالیپتانسبررسی -0

ی پیش روی صنعت گردشگری استان اردبیل در شرایط هاچالشترین موانع و بررسی و ارزیابی مهم-9

 کرونا.

گیری جهت کمک به توسعه پایدار شناخت راهکارها و راهبردهای توسعه گردشگری در شرایط همه-6

 اجتماعی در پهنه استان؛ –اقتصادی 

 تلاش در جهت تسهیل موانع توسعه گردشگری در استان اردبیل با ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی.-۷

 های پژوهشمحدودیت -1-6

ی با توجه به شرایط حاضر مواجه گردیده است ادهیعددر فرایند انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر با مشکلات 

 باشد:شامل موارد ذیل می هاآنکه اهم  طلبدیمرا  هاآنکه لزوم توجه به مواردی از 



 

 

 

  ی پژوهش؛هایازمندینمحدودیت در دسترسی به آمار و ارقام جدید و مستند منطبق با 

 ی مراکز آموزشی به خاطر پاندومی کرونا و تأثیر منفی روی روند هایلیتعطبا شرایط  شدنمواجه

 اجرایی پژوهش؛

  بسیط بودن موضوع و گستردگی موضوع موردمطالعه؛ لیبه دلعدم وجود بودجه و زمان کافی 

 بیشتر زمان در  هدر رفتهای خام که چندجانبه بودن آن باعث مشکلات مربوط به گردآوری داده

 شدهیگردآورورود اطلاعات و چندوجهی بودن اطلاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -5-1

 فرهنگی، دارای آثار و مهم اقتصادی اجتماعی های پدیده از یکی گردشگری تردید، بی اخیر، های دهه در

 گردشگری گذشته، دهة است. در چند آمده در جهانی و فراگیر ای پدیده صورت به که بوده محیطی و سیاسی

 کنار در است. بوده جهان اقتصادی های بزرگترین بخش از یکی و شدن متنوع حال در و رشد به رو همواره

 توزیع وکار، کسب رونق زایی، اشتغال نظیر مواردی صنعت گردشگری، فراوان ارزی درآمدهای مستقیم منافع

 آثار حفظ و تبلیغ صلح، توسعة به کمک فرهنگی، تبادل و ترویج فضایی، توسعة عدالت به کمک ثروت،

راستای منافع  در صنعت این از گیری بهره دنبال به کشورها همة تقریبا  است شده باعث و اجتماعی فرهنگی

های با توجه به داده آمدهدستبهملی خود باشند. فصل پایانی پژوهش حاضر به نتایج حاصل از داده و اطلاعات 

نتایج  ی آماری اختصاص دارد. در ادامه روند این فصل پیشنهادهای مرتبط باهاآزمونو  شدهیگردآور

یی بس مهم که درروند پژوهش خلاء هاموضوعبیان گردیده و جهت مساعدت به پژوهشگران آتی  آمدهدستبه

ی پیش روی پژوهش هاتیمحدودصورت پیشنهادی ارائه گردیده است و در پایان ها مشهود بود، بهاساسی آن

 است. شدهارائهمواجه با پاندومی کرونا بود  حاضر کهحاضر با توجه به شرایط 

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



 

 

 

 گیریبحث و نتیجه -5-3

و  اندبوده بانیگربهدستی متعددی هایریگهمه و هابحران انواع با همواره تاکنون، آفرینش آغاز از هاانسان

 چند در هابحران تعداد تحقیقات اساس واردشده است. بر هاآن به فراوانی مالی و جانی یهابیآس بابت این از

است  یافتهافزایش هم شود هابحران این صرف بایستی که هاییهزینه و است داشته زیادی رشد سال اخیر

صنعت گردشگری  دارد کشورها اقتصادی توسعه و رشد در مهمی نقش که اقتصادی مهم یهابخش از یکی

ترین صنعت های اقتصادی جهان است. این صنعت بزرگترین فعالیتصنعت گردشگری از پررونقاست. 

شده است و به دلیل برخورداری از توانمندی زیاد در خلق و ارتقاء خدماتی جهان ازنظر درآمدزایی شناخته

منبع مهم ت. گردشگری ای، شهری و روستایی، همیشه کانون توجه بوده اسهای توسعه ملی، منطقهمؤلفه

های اقتصادی مناطق مقصد تواند در بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی و دیگر بخشکه می باشدمیدرآمد 

 صنایع نیرتریپذبیآس و نیترحساس از یکی گردشگری صنعت شک، بدون وجود نیا با. گردشگری مؤثر باشد

 تروریستی، حملات ها،طبیعی، اپیدمی یهابحران همچون یاعمده شود. حوادثمی محسوب هابحران به

صنعت  در بحران هایمؤلفه و مصادیق نیترمهمکنند. می تحمیل صنعت این به را فشارهایی نادرست مدیریت

 تکنولوژیکی، امنیت، یهاشکست ها،اپیدمی داخلی، تضادهای طبیعی، بلایای از؛ اندعبارت گردشگری

 و بهداشت حوزه یهابحرانی، طیمحستیز یهابحران اجتماعی،-فرهنگی یهابحران اقتصادی، یهابحران

 مقصدهای از بسیاری بحران بروز هنگام .باشندیم مدیریت نیازمند ،ذکرشده یهابحران و ؛...و درمان

 بایستی مدیران شرایط این در شوند،می مشکل دچار هاهای آنزیرساخت و شوندمی خطر دچار گردشگری

می  تلقی مهم ای مسئله آنها مدیریت و ها بحران امروز، شرایط در بحران باشند. از خروج برای حلراه دنبال

 دارا با صنعت گردشگری که رسد می نظر به و دارد آن های فعالیت و گردشگری با نیز ارتباطاتی که شود

 این که است بحران گونه هر آماده پذیرش همواره سازد می جدا صنایع دیگر از را آن که هایی ویژگی بودن

 امروز که هاییبحران از بخشد. یکی شدت را این صنعت در بحران بروز میزان و وقوع احتمال تواند می امر

گیری آن در ساختار و تأثیرات همه کرونا ویروس است، شده ایران خصوصا  و از جوامع بسیاری ریگ بانیگر

 دلیل به و است کرده رو روبه مختلفی مشکلات با را جامعه جهانی کرونا ویروس باشد. بحرانگردشگری می



 

 

 

 و درمان برای راهی اند نتوانسته پزشکی علم متخصصان آن، درمان شیوهو  علائم ها، نشانه بودن ناشناخته

 یک ویروس این پزشکی علم متخصصان و کارشناسان عقیده به که آنجا از کنند. آن پیدا کردن کن ریشه

 و رکود سفر موجب این و شود می برابر چند آن انتقال قدرت سفرها و اجتماعات با و بوده ویروس مسری

 همه بیماری با چنین جهان گذشته، قرن طی در گفت توان می اطلاعات، آخرین اساس شود. بر می گردش

 می انجام المللی بین در سطح سفرها و گردشگری فعالیت های که این به توجه است. با نشده روبرو گیر

 المللی بین های جابجایی و گردشگری فعالیت های ویروس، این شیوع از جلوگیری برای کشورها همه شوند،

 را مرزی های گذرگاه دیگر برخی و بسته کاملا  را خود کشورها مرزهای برخی که طوری به کردند. محدود را

نکنند. بنابراین در این  سفر ضروری موارد در جز دادند هشدار خود به شهروندان کشورها و کردند محدود

د مدل باشنوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی می پژوهش نیز که از نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از

گیری بیماری کرونا در گردشگری استان اردبیل مورد بحث بررسی و تحلیل قرار یابی ساختاری اثرات همه

رونا باشد که اثرات بیماری کها نیز نشان داد که با توجه به موضوع پژوهش، اولین بار میگرفت و نتایج بررسی

ور و نتایج نیز بیانگر آن است که، به ط ردیگیمتان اردبیل مورد بررسی و تحلیل قرار در ساختار گردشگری اس

کلی بین توسعه گردشگری و همه گیری بیماری کرونا در شرایط حاضر رابطه ای دوسویه ای وجود دارد و این 

ل ساختار ستان اردبیرابطه به صورت مستقیم و معنادار می باشد به گونه ای که با پیشروی شرایط کرونایی در ا

گردشگری استان نیز بیشتر درگیر آن شده و در نتیجه با توجه به اعمال محدودیت ها، از میزان گردشگران 

ورودی به استان نیز کاسته می شود. اما با توجه به رویکرد خاص شرایط بیماری و جذب گردشگر در استان 

ات اثرن می تواند در جذب گردشگر موثر باشد، در واقع اردبیل، این رویکردها با درنظر گرفتن جمیع موارد آ

درصد اطمینان بیان  9۷توان با ی را میگردشگررویکردهای خاص شرایط بیماری بر روی جذب و توسعه 

بینی کنندگی دارند. به ازای هر واحد تغییری در متغیر داشت که عوامل ایجادکننده این متغیرها نقش پیش

دهد کند. تأثیرات متغیرها نشان میمستقل به همان میزان در متغیر وابسته شرایط پیش کنندگی را ایجاد می

دهنده این باشد که این امر نشانمی سنجشقابل آمدهدستبهغیر تابع نیز با نتایج که تأثیر متغیر عامل بر مت



 

 

 

ده به متغیر پیشی بینی کنن عنوانبهمهم است که با تغییر عوامل ایجادکننده رویکردهای خاص بیماری کرونا 

 شود.دچار نوسان می توسعه گردشگری در استان اردبیل آمدهدستبهمیزان 

بررسی تاثیر ضعف موانع ساختاری و نهادی در توسعه گردشگری استان اردبیل نیز نشانگر آن است که هر یک 

از زیرمولفه های اعتبارات تخصیصی، ساماندهی ضعیف، ناکارآمدی در مدیریت بحران، ناکارآمدی قوانین، 

ه ترتیب دارای ضریب توسعه گردشگری ببا تصمیمات اقتضایی، سلب اختیارات مدیران محلی و نهادی 

توان بیان فوق می جینتابوده است. با عنایت به  601/0و  609/0، ۷09/0، 6۷1/0، 959/0، 93۷/0همبستگی 

در جذب و توسعه گردشگری در استان  شدهانیبداشت که هر کدام از زیرمولفه های موانع ساختاری و نهادی 

و توسعه گردشگری از همبستگی متوسط به بالا برخوردار  اردبیل نقش مهمی دارند که تاثیر این موارد در جذب

بررسی و تحلیل های مربوط به موانع اجتماعی و توسعه گردشگری در استان اردبیل نیز نشان داد که از  است.

موانع اجتماعی و نارضایتی اجتماعی است. این بین مهم ترین موانع اجتماعی در توسعه گردشگری استان، 

درصد در جذب و  19است که به ازای یک واحد تغییر در کاهش موانع اجتماعی، نزدیک  نتایج نشانگر آن

توسعه گردشگری موفقیت حاصل خواهد شد. همچنین به ازای یک واحد تغییر در کاهش نارضایتی اجتماعی 

 در واقع توسعه گردشگری تابعی از دو متغیر توسعه گردشگری توفیق حاصل خواهد شد. درصد در 10حدود 

 353/0، 10۷/0به ترتیب با ضرایب بتای  قبولقابلموانع اجتماعی و نارضایتی اجتماعی با سطح معنیداری 

 میباشد.

در بررسی تاثیر میزان تحمل و مدیریت بحران در جذب گردشگر نیز نتایج بررسی و تحلیل ها نشان داد که  

 قوت و تاثیر آن در جذب گردشگر می باشدی فرصت و ریگدهینادبیشترین عاملی که مدنظر قرار گرفته است 

و از طرف دیگر هم کمترین عامل از زیرمولفه های میزان تحمل و مدیریت بحران مربوط به بحث آینده نگری 

 می باشد، در واقع تاثیر این عامل در جذب گردشگر به مراتب کمتر از مولفه های دیگر می باشد.

 



 

 

 

 59( نشان داد که در سطح اطمینان AMOS) موسیادلات ساختاری افزار معاها در محیط نرمنتیجه تحلیل

گیری کرونا با زیرمولفه ها و معیارهای خود بر روی توسعه و جذب گردشگری استان اردبیل تأثیر درصد همه

انگر آن نش بندی موانع توسعه گردشگری با استفاده از مدل ویکوررتبهدار دارد. در نهایت نتایج حاصل از معنی

سازی مدل ویکور برای موانع توسعه گردشگری در از تحلیل و خلاصه آمدهدستبههای بر اساس یافتهت که اس

عنوان اولین عامل ( به000/0) یاجتماعشرایط بحران کرونا ازنظر پاسخگویان؛ موانع اجتماعی و نارضایتی 

 تأثیرگذار در جذب و توسعه گردشگری استان اردبیل می باشد.

 لیان اردبدر است یکرونا و توسعه گردشگر یپاندوم نیرابطه ببه طور کلی نتایج پژوهش بیانگر آن است که 

 ییالاب یهمبستگ بیرابطه با ضر نیدر ا ارهایاز مولفه ها و مع یصورت که در برخ نیاست بد یرابطه معنادار

 یپاندم طیراش نیبه ا یاژهیتوجه و دیسازان با میو تصم رانیگ میمهم است که تصم نیدهنده ا است که نشان

است که  یرابطه اندک یاز مولفه ها دارا یبرخ نیو همچن ندیاستان نما یگذار در گردشگر ریو موارد تاث

استان  یاصل یو توانمند رساختیکه ز نیبا توجه به ا همچنیناست. یدر سطح محل تیریتوجه و و مد ازمندین

در حوزه عوامل و عناصر  یا کیستماتیمطالعات جامع و س ازمندیاست لذا ن یدر توسعه، گردشگر لیاردب

 یندمپا لیخاص از قب طیعوامل بحث سلامت و بهداشت و شرا نیاز ا یکیاست که  یبر گردشگر رگذاریتاث

 یهاریاز متغ کیکه به هر  دهدیبه سوالات مطرح شده در پژوهش حاضر نشان م تیبا عنا اباشد. لذ یکرونا م

ث در مبح یبند تیداشت و اولو ژهیتوجه و دیبا لیاستان اردب یآن در شهرستان ها یمولفه ها ریبا ز یصلا

 زیتوجه ن زانیها م تیعوامل است. که بسته به هر کدام از اولو نیها و مهمتر تینشان دهنده اولو زیمدل ن

 .دینما دایپ تیاکثر دیبا

 هاپیشنهاد -5-4 

وار صورت خلاصهی ذیل بههاشنهادیپآمده دستبا توجه به پژوهش و فرضیات موردنظر در پژوهش و نتایج به

 گردد:ارائه می

و کاهش اثرات  هانهیهزی درست در اختصاص بودجه جهت هایبندتیاولوافزایش اعتبارات تخصیصی و -0

 فراگیر بیماری



 

 

 

در جهت ساماندهی اصولی و توجه به همکاری و مشارکت در ی مختلف هاارگانکاهش ناهماهنگی در بین -3

 ها؛بین آن

ی، شرح دقیق وظایف، نگرندهیآبینی و بهبود میزان کارآمدی و تحمل مدیریت بحران از طریق پیش-1

 ی و ارائه آمار دقیق مبتلایان؛رساناطلاع

 وء آن بر ساختار گردشگری استان.ی ناشناخته در جهت کاهش اثرات سهابحرانآمادگی در جهت مقابله با  -0

 اصلاح قوانین و عدم ارائه اطلاعات متناقض در جهت بهبود شرایط موجود و افزایش اعتماد در بین شهروندان؛ -9

ر ی دریگمیتصمو جلوگیری از  هااستانی متمرکز در بالا و انتقال آن به مرکز ریگمیتصموجود نظام  -6

 ی مختلف؛هایریگمیتصمجهت جلوگیری از و محلی در  هاشهرستانستادهای 

ی اجتماعی، جلوگیری از بدنامی و از دست هاگروهی اجتماعی از طریق افزایش درآمد هایتینارضاکاهش -۷

 رفتن سرمایه اجتماعی و مشاغل فصلی گردشگری؛

ی ارتباطی و هاشبکهتوسعه و جذب گردشگر، از طریق افزایش امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی، در -1

 های اقامتی و تفریحی؛ی، مکاناجاده

 ی، اکوتوریسم و امنیتدستعیصنا ازجملهی موجود هالیپتانسافزایش و توسعه گردشگری از طریق وجود -5

 موجود در توسعه گردشگری استان اردبیل؛

ذار سلامت تأثیرگ شرایط اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و ازجملهبهبود عوامل ساختاری تأثیرگذاری کرونا -00

 در ساختار گردشگری استان؛

افزایش ظرفیت تحمل اجتماعی مقصد گردشگری استان اردبیل در دوران کرونا از طریق ارتقاء سطح -00

 امکانات بهتر و بیشتر در منطقه، جادیا توجه به فرهنگ بومی، هایناهنجارکیفیت زندگی جامعه محلی، کاهش 

 جامعه برای آرامش عدم و ناراحتی مردم بومی و گردشگران، کاهش میزانتعارض و درگیری در بین  کاهش

گردشگران؛ حضور انبوه گردشگران و تأثیر آن در  از استقبال و پذیرش کیفیت و محلی؛ تعداد گردشگران

 گیری ویروس کرونا.همه

 در دوران کرونا. های شغلی گردشگری برای افراد بومی در جهت جلوگیری از مهاجرت آنهافرصتافزایش -03

 بومی؛ ی مردمسلامتبهها ی آنتوجهیبی گردشگران نسبت به شیوع پاندمی و تیمسئولیبجلوگیری از -01

ها توسط گردشگران کاهش میزان اضطراب جامعه میزبان از طریق جلوگیری از مورد اهانت قرار گرفتن آن-00

 شتی؛ی بهداهادستورالعملو تمسخر مردم بومی به دلیل رعایت 

 کاهش میزان افکار منفی در بین جامعه میزبان در جهت حضور گردشگران؛-09

کاهش دوری گزینی و حالت تدافعی در جامعه میزبان از طریق ارائه خدمات مناسب به گردشگران، برخورد -06

 ی؛نوازمهمانمناسب و شایسته و رعایت اصول 


