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Extended Abstract 

Introduction 

The tourism industry has long been recognized as one of the most vulnerable industries in the 

face of all kinds of crises. Meanwhile, health-related crises such as epidemics can have a direct 

negative impact on the tourism industry; because travel can facilitate the spread of epidemics. 

As of December 2019, cases of "unknown viral pneumonia" have been reported, initially 

associated with exposure to the Huanan Seafood Market in Wuhan, China. Subsequently, on 

January 6, 2020, a new coronavirus capable of infecting humans was discovered, called Covid-

19. Covid-19 changed the image of the world in every way and had a significant impact on 

tourism demand. Fear, anxiety and fatigue are common in the community due to the Covid-19 

epidemic. Citizens experience depression as a result of being isolated from society in order to 

minimize face-to-face contact. Hence, citizens have promoted " Untact tourism " to quench their 

thirst for travel and leisure and minimize the potential dangers of Covid-19. This type of tourism 

refers to a behavioral mode to minimize direct contact between people. This study highlights 

Untact tourism as a health-protecting behavior due to people's risk perception of Covid-19. The 

aim of this study was to investigate the effect of risk perception of Covid-19 on tourists' 

behavioral intentions towards Untact tourism based on the frameworks of the Health Belief 

Model and Theory of Planned Behavior. And it seeks to answer the question of whether the 

perceived risk of Covid-19 by tourists has a positive effect on their behavioral intentions 

towards Untact tourism? The insights gained from this study provide a mechanism for health-

protective behaviors resulting from individuals' risk perception in times of global health crises 

and their consequences for tourism destinations to adopt appropriate strategies to deal with the 

effects of epidemics. 

 
Methodology 

The present study is an applied one in terms of purpose. Since this study examines the effect of 

risk perception of Covid-19 on the behavioral intentions of tourists towards Untact tourism, it is 

a descriptive correlation and based on a structural equation model. The statistical population of 

the study was all tourists who visited the tourism attractions of Amol city during the outbreak of 

the second wave of Covid-19 in September and October 2020. In this research, the questionnaire 

was online, the link of the questionnaire was sent in social networks related to tourism channels 

of   Amol city. Respondents were asked to answer a questionnaire if they had traveled to the 
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tourism attractions of Amol during the months of September and October. During the one-

month period, 246 questionnaires were collected by available methods and analyzed. Structural 

equation modeling for data analysis was performed by using of Smart-PLS software. 

 

Results and discussion 

The present study is conducted due to the growing need to better understand the role of 

protective behaviors during the outbreak of Covid-19 pandemic. This study demonstrates the 

importance of risk perception of coronavirus as a basis for the formation of tourists' attitudes 

and behavioral intentions towards Untact tourism. In the literature, previous researchers have 

extensively discussed the effect of risk perception on behavioral intentions in tourism. However, 

little researches have been done on the effect of risk perception of Covid-19 on tourists' 

behavioral intentions towards Untact tourism. In addition, the indirect effects of perceived risk 

of Covid-19 on tourists' behavioral intentions towards Untact tourism were confirmed. 

 

Conclusion 

The aim of this study was to investigate the effect of risk perception of Covid-19 on behavioral 

intentions towards Untact tourism during the second wave of Covid-19 epidemic through the 

development of the planned behavior theory. In particular, this study highlights a significant 

insight into Untact tourism as a preventive or covert health behavior associated with Covid-19 

based on the Health Belief Model. From a theoretical point of view, this study used the concept 

of " Untact " in tourism to explain the new pattern of behavior among tourists during the 

epidemic. In particular, this concept has been highlighted as a health-protective behavior based 

on the Health Belief Model, although previous research has examined it from a technology-

based perspective. That is, the study discusses " Untact " as a concept to demonstrate a typical 

but innovative tourism behavior that satisfies people's desire to travel even during an epidemic 

while minimizing disease risks. Untact behaviors of individuals used for health care purposes 

could be potential avenues for future post-coronary research. From a practical point of view, this 

study will benefit marketers and tourism industry activists and provide an opportunity for them 

to develop and implement Untact tourism services and strategies to ensure a high risk perception 

of Covid-19 leads to tourist behavioral intentions towards Untact tourism. Also, tourism 

activists should consider Untact tourism as a new model that meets the needs of people to 

minimize perceived risk as well as provide their travel needs. This is not just the elimination of 

service conflicts, but can be a superior service based on a high level of customization. They can 

also send messages about their efforts to implement Untact tourism as a guarantee for the safe 

travel experiences of tourists. 
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تاری گردشگران نسبت به بر نیت رف 19-بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتال به کووید

های گردشگری گردشگری بدون تماس، مطالعه موردی: بازدیدکنندگان از جاذبه

 آمل در موج دوم شیوعشهرستان 
 

 ایران تهران، اسالمی، آزاد شمال، دانشگاه تهران واحد بازرگانی، مدیریت دکترا -1زادهداود قربان

 ایران ران،ته اسالمی، آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد بازرگانی، مدیریت دانشجوی کارشناسی ارشد -محمدی جواد آقا

 
 05/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 01/11/1399تاریخ دریافت:   

 

 چکیده
 از گردشـگران ادراك از یناشـ سالمتی کنندهمحافظت رفتار یک عنوانبه را تماس بدون گردشگری پژوهش این

 رفتـار نظریـه و متیسـال بـاور مـدل هـایچارچوب اسـاس بـر .کنـدمی برجسـته 19 -کوویـد بـه ابـتال ریسک
 بـه نسـبت رفتـاری نیـت بـر 19- دکوویـ به ابتال ریسک از ادراك تأثیر بررسی به پژوهش این شده،ریزیمهبرنا

 طـی در کـه گردشـگری 246 از اینمونه پژوهش، هدف به دستیابی منظوربه .پردازدمی تماس بدون گردشگری
 به کردند آمل شهر گردشگری هایجاذبه از بازدید به اقدام 1399 مهرماه و شهریور در 19-کووید دوم موج شیوع
 گردشـگری بـا رتب مـ اجتمـاعی هایشبکه در که آنالین پرسشنامه از استفاده با و شد انتخاب دسترس در روش
 اطالعـات آوریمـعج شیوه کاربردی، هدف ازنظر پژوهش این. شد اقدام اطالعات آوریجمع به نسبت شد توزیع

 نتـایج. اسـت ساختاری معادالت سازیمدل بر تأکید با همبستگی غیرها،مت بین رواب  بررسی لحاظ به و پیمایشی
کـه ادراك از ریسـک  اسـت آن زا حاکی Smart PLS 3.0و  SPSS افزارهاینرم کارگیریبه با هافرضیه آزمون

سبت به گردشگری بدون تماس، هنجارهای ذهنی و کنتـرل رفتـاری درك شـده نبر نگرش  19 -ابتال به کووید
کنتـرل  ن تأثیر مثبت دارد. همچنین، نگرش نسبت به گردشـگری بـدون تمـاس، هنجارهـای ذهنـی وگردشگرا

ارد. ر مثبتـی درفتاری درك شده گردشگران بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس نیز تـأثی
 از افـراد ادراك از ناشـی سـالمتی کنندهمحافظت رفتارهای برای را مکانیسمی پژوهش این از آمدهدستبه بینش

 تــا کنـدمی فـراهم گردشـگری مقاصـد بـرای آن پیامــدهای و جهـانی بهداشـت هـایبحران مواقـع در ریسـک
 .گیرند پیش در گیریهمه اثرات با مقابله برای را مناسبی هایاستراتژی

 

، 19-دادراك از ریسک، مدل بـاور سـالمتی، نیـت رفتـاری، گردشـگری بـدون تمـاس، کوویـ واژگان کلیدی:

 شهرستان آمل.
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 مقدمه
 اجتمـاعی سابقهبی تحوالت باع  و دچار اختالل کرده است را جهان 19-کووید به موسوم ویروس کرونا گیرهمه بیماری

 شـامل ایـن بیمـاری بـا مبـارزه جـانبی اثـرات (.Parady et al,2020:2) شده است جهان سراسر جوامع در اقتصادی -
 از (؛ یکـیShin et al,2020:4) اسـت جهانی سطح در اجتماعی و اقتصادی جدی پیامدهای با تولیدی، فعالیت شدنفلج

 بالیای اقتصادی، هایبحران سیاسی، اوضاع در تغییر ایمنی، و بهداشت مشکالت به را حساسیت بیشترین که هاییبخش
 هایشـرکت ه اکثـرکـطوری. به(2020:3et al, Van Nguyen) اسـت گردشـگری ها دارد، بخـشاپیـدمی و طبیعـی

 و هـاهتل .کردنـد لغـو یـا داده کـاهش را خود پروازهای المللیبین مرزهای شدن بسته و کم تقاضای دلیل به هواپیمایی
 .شـدند دائمی یا موقت تعطیلی به مجبور دولت هایمحدودیت یا گردشگران زیاد سقوط دلیل به گردشگری اقامتی اماکن
 تـأثیر میزبـان مقصـد محلی اقتصاد بر که بود هاییکنفرانس و هاجشنواره رویدادها، لغو گردشگری صنعت در عمده تأثیر
-کوویدشیوع ویروس ناشی از بحران صنعت گردشگری کشور ایران نیز از  (.Neuburger et al,2020:2) گذاشت منفی
کرونـا شـیوع ضرر ناشی از  ایران، دستیصنایعوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و که طوری. بهاستنصیب نبوده بی 19

 اسـت میلیـارد تومـان اعـالم کـرده 800هزار و  3، 1399ماهه اول سال  3از زمان شیوع آن تا در صنعت گردشگری را 
شکل سفرها در طور کامل از بین نرفته است و وجود، صنعت گردشگری داخلی بهاین (. با1399سازمان میراث فرهنگی، )

 ونقـلحمل جایبـهبرونـد و یـا  ترمـدتکوتاهدهد به سـفرهای می حر کرده است افراد ترجیتغیی ایام شیوع ویروس کرونا
 تـأثیرات دلیل به .(Ghorbanzadeh & Abedi,2020:2) ریلی استفاده کنند ونقلحملشخصی و  خودروهایهوایی از 

 بـرای جامعه از شدن جدا رخاط شهروندان به .است شده در جامعه شایع خستگی و اضطراب ترس، ،19-گیری کوویدهمه
 ارضـار رو، شهروندان برایازاین .(Bae & Chang,2020:2اند )کرده تجربه را افسردگی رودررو، تماس رساندن حداقل به

را رواج  «1گردشـگری بـدون تمـاس» 19-کوویـد احتمـالی خطـرات رساندن حداقل به و فراغت و سفر برای خود عطش
  اشـاره دارد مـردم بـین مسـتقیم تمـاس رسـاندن حـداقل بـه بـرای رفتـاری الـتح یـک دادند. این نوع گردشگری بـه

(Kim, 2020:4.) اسـت آنالیـن پرداخـت و خرید سرویس،سلف هایپیشخوان شامل تماس بدون مصرف از هایینمونه 
(Lee & Lee,2020:6.) ًکنفـرانس، وویدی در توجهقابل افزایش با را فرهنگ بدون تماس 19-کووید شدن گیرهمه اخیرا 

برای گردشگری بـدون تمـاس  مسئوالن (.Kim,2020:7)است  کرده تسریع الکترونیک تجارت و آنالین هایسخنرانی
 در خصوصی رفاهی امکانات از استفاده ها،رستوران و هاکافه در میزها بین فاصله حفظ قوانین رفتاری مانند ای ازمجموعه
 هایتوصـیه کـه انـدسرپوشیده وضـع کرده فضای در هافعالیت جایبه باز ضایف هایفعالیت تشویق اقامتی و هایمکان
 بـرای اساسـی نیاز یک (. سفرYoo,2020دهد )می ارائه را اجتماعی گذاریفاصله اساس بر ایمن سفر تجربه برای عملی
 بشـری جوامـع همـه مشخصه که عادی زندگی برای الزم ساختاری هایوقفه از یکی» عنوانبه است و گردشگری افراد
 صـدمات توانندمی که گیرهمه هایبیماری مانند خطر عوامل حال،بااین (.Graburn,1983:11) شده استتعریف« است
 اسـاس بـر (.Chew & Jahari,2014:385) دهنـد قـرار تأثیر تحت را سفر در گیریتصمیم توانندمی کنند، ایجاد جدی
 ایـن با آمدن کنار برای دارند تمایل کنندمی درك خود سالمتی برای باالیی خطر که افرادی ،(HBM) 2سالمتی باور مدل
 نیازهـای بـا مواجهـه در (.Rosenstock,1974:357) دهند افزایش را سالمتی محافظتی رفتارهای در شدن درگیر خطر

 اینکـه ضمن تا گیرندش میپی را خود از محافظت رفتارهای ایمقابله هایاستراتژی عنوانبه افراد ایمنی، و سفر متناقض
 .(Bae & Chang,2020:4دهند ) کاهش را نیز شده درك خطر شود، برآورده سفر برای نیازشان

عنوان دروازه ورودی منطقه شمال کشور و پیوندگاه دو کانون عمده گردشگری کوه و دریا و با برخـورداری از شهر آمل به
بیعی پتانسیل باالیی در جذب گردشگر دارد. عالوه بر ایـن، آمـل بـه های گردشگری باارزش تاریخی، فرهنگی و طجاذبه

عنوان تنها بـهنه ترین مسیر از پایتخت و شهرهای جنوبی به شمال کشور استدلیل وجود محور مواصالتی هراز که کوتاه
ی برخوردار است. عنوان توقفگاه عبوری برای گردشگران سایر مقاصد گردشگری از اهمیت فروانمقصد گردشگری بلکه به

سـبب شـد چـه  19-ریزی و مدیریت مناسب منابع و خدمات گردشـگری در دوران شـیوع کوویـدوجود، عدم برنامهبااین
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شده ابتال به بیمـاری گردشگران بومی و چه گردشگران غیربومی به دلیل ترس از ابتال به بیماری و کاهش ریسک ادراك
 خـود محـافظتی از رفتار یک گردشگری بدون تماس که بر پژوهش منظور، ایناز سفر به این شهر خودداری کنند. بدین 

 شـده،ریزیبرنامه رفتار نظریه و سالمتی باور مدل اساس بر .کندمی تأکید است، 19-به کووید ابتال ریسک از افراد ادراك
 گردشـگری بـه نسبت دشگرانرفتاری گر نیت بر 19- کووید به ابتال 1ریسک از ادراك تأثیر بررسی پژوهش هدف از این

توس  گردشگران بر نیت  19-است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک درك شده ابتال به کووید تماس بدون
 ادبیـات بـه کـاربردی و نظـری منظـر از پـژوهش ها نسبت به گردشگری بدون تماس تأثیر مثبتی دارد؟ ایـنآن 2رفتاری

 نظـری، دیـدگاه از .کندمی کمک ازآنگردشگری در دوران شیوع کرونا ویروس و پس هایبازاریابی گردشگری و سازمان
 بسـ  را شده را با استفاده متغیر ادراك از ریسک که برگرفته از مدل باور سالمتی استریزیمدل رفتار برنامه مطالعه این
 و توسـعه بـرای فرصتی و بود خواهد شگریگرد صنعت فعاالن و بازاریان سود به مطالعه این کاربردی، دیدگاه از .دهدمی

 از بـاال ادراك کـه شـود حاصل اطمینان تا کندمی فراهم هاآن برای گردشگری بدون تماس راهبردهای و خدمات اجرای
در همـین راسـتا  .شـودمی نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس به منجر به 19-ریسک ابتال کووید

 گردد.می های زیر مطرحفرضیه
 تی بر نگرش نسبت به گردشگری بدون تماس دارد.تأثیر مثب 19-ادراك از ریسک ابتال به کووید 
 تی بر هنجارهای ذهنی نسبت به گردشگری بدون تماس دارد.تأثیر مثب 19-ادراك از ریسک ابتال به کووید 
 سبت به گردشـگری بـدون تمـاس تأثیر مثبتی بر کنترل رفتاری درك شده ن 19-ادراك از ریسک ابتال به کووید

 دارد.
 س بدون تما نگرش نسبت به گردشگری بدون تماس تأثیر مثبتی بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری

 دارد.
 ه گردشـگریهنجارهای ذهنی نسبت به گردشگری بدون تماس تأثیر مثبتی بر نیت رفتاری گردشگران نسبت بـ 

 بدون تماس دارد.
 نسـبت بـه  نسبت به گردشگری بدون تماس تأثیر مثبتی بر نیـت رفتـاری گردشـگران کنترل رفتاری درك شده

 گردشگری بدون تماس دارد.

 بـدون گردشـگری بـه نسـبت گرانگردشـ رفتاری نیت بر 19- کووید به ابتال ریسک از ادراك در ارتباط با موضوع تأثیر
ر بـه ورت گرفته است که در زیـصارجی معدودی های داخلی و ختماس به دلیل بدیع بودن موضوع موردمطالعه، پژوهش

 شود.ها اشاره میتعدادی از آن
 امنیـت احسـاس بـر مـؤثر عوامـل ( پژوهشی با عنوان بررسـی1395) های داخلی، مشکینی و همکاراندر میان پژوهش

 کـه داد نشـان اهـآن پژوهش از حاصل هایانجام دادند. یافته (طرقبه شهر: موردی مطالعه) شهری گردشگران اجتماعی
 وجود معناداری رابطه گردشگران امنیت بااحساس پلیس عملکرد و شهر عموی فضاهای جنسیت، سن، مانند عواملی میان
 گردشـگران آسـایش و امنیت احساس میزان ( در پژوهش خود با عنوان سنجش1396) همچنین، مغانی و همکاران. دارد
 رابطـه هاآن امنیت احساس و گردشگران تحصیالت نشان دادند که میان (گناوه بندر ساحلی شهر موردی مطالعه) داخلی
 نیـز هـاآن امنیـت احسـاس کندمی پیدا افزایش هاآن تحصیالت سطح هرچه کهطوریبه دارد؛ وجود معناداری و مستقیم
طور مشـابه، به .است تهنداش معناداری و مستقیم رابطه هاآن امنیت بااحساس هاآن درآمدی سطح اما کند،می پیدا افزایش
 در گردشـگران بـه نسـبت میزبـان جامعـه رفتار ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی1399تقیان رودسری و همکاران ) میر

 شـیوع دوران در گردشـگران حضـور بـه میزبـان جامعه مردم اغلب نگرش رسیدند نتیجه این به 19-کووید شیوع دوران
 بودنـد معتقد گردشگری به میزبان جامعه اقتصاد و معیشت وابستگی بر تأکید با ایعده حال،بااین. است منفی 19-کووید
( در پژوهشی تحت عنـوان 1399درنهایت، قربان زاده و عابدی ) .بود بیماری شیوع دوران در گردشگران پذیرای توانمی

                                                           
1 . Risk Perception 

2 . Behavioral intention 
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 ویروس شیوع دوران در گردشگری مقاصد به سفر در گردشگران تجربی نیات بینیپیش در ایمن بستگیدل نقش بررسی
 تعهـد بر تجربی اعتماد حال،درعین. دارد گردشگران تجربی اعتماد بر مثبتی تأثیر ایمن بستگینشان دادند دل 19-کووید
 نیات پیشایند ترینمهم تجربی تعهد که داد نشان نتایج درنهایت. گذاردمی تأثیر مقصد با گردشگر تجربی ارتباط و تجربی
توان به مطالعـه بائـه و چانـگ های خارجی مرتب  با موضوع مورد میدر میان پژوهش .است آینده در گردشگران تجربی

 19-کوویـد شـیوع دوران در« تماس بدون» گردشگری به نسبت رفتاری قصد بر ریسک از ادراك ( با عنوان تأثیر2020)
 اسـت، گردشـگران نگـرش بـرای مهـم پیشـایندی ریسـک از عـاطفی جنوبی اشاره کرد. نتایج نشان داد ادراك کره در

 هم و شناختی ریسک هم معنادار تأثیر رغمعلی .دارد ذهنی هنجارهای بر مثبت تأثیر ریسک از شناختی ادراك کهدرحالی
 اصلی فرضیه با تضاد در که گذاردمی منفی تأثیر رفتاری قصد بر عاطفی ریسک از ادراك رفتاری، قصد بر عاطفی ریسک
 بـر سـالمتی ریسـک از ادراك ( در پـژوهش خـود تحـت عنـوان تـأثیر2020ین، چوا و همکـاران )همچن .است پژوهش
 19-کوویـد از پیامـدی عنوانبـه منفی گیر دریافتند که عاطفههمه بیماری یک دنبال به المللیبین سفرهای از جلوگیری

 عـدم و ذهنـی بهـروزی باعـ  خـود بهنوبه که دهدمی قرار تأثیر تحت را سالمتی شده درك ریسک توجهیقابل طوربه
 رفتـار و المللـیبین سـفرهای بـه نسبت نگرش توجهیقابل طوربه ذهنی بهروزی کهدرحالی. شودمی شده درك اطمینان
 را مـدتکوتاه اجتنـاب رفتـار توجهیقابـل طوربـه شده درك اطمینان عدم درنهایت،. کندمی بینیپیش را موقتی اجتنابی
 بـر 19- کوویـد بـه ابتال شده درك ریسک تأثیر( 2020) همکاران و کانیزارس -سانچز مشابه، طوربه .کندمی بینیپیش
کـه نگـرش و کنتـرل رفتـاری درك شـده بـر تمایـل  داد نشـان هاآن مطالعه نتایج دادند؛ قرار موردبررسی را سفر قصد

ن، هنجار ذهنی بر تمایـل بـه سـفر تـأثیری تأثیر مثبتی دارد. همچنی 19-گیری کوویدگردشگران به سفر در شرای  همه
دهـد ریسـک ندارد. درنهایت، اثرات منفی ریسک درك شده بر نگرش و کنترل رفتاری درك شده تائید شد که نشان می

را  19-گیری کوویـددرك شده با اثرگذاری بر نگرش و کنترل رفتاری درك شده، تمایل گردشگران به سفر در طول همه
 طـی در سـفر رفتـار و سـفر ریسـک از تحت عنوان ادراك (2020) ایگر و هایت، نتایج مطالعه نیوبرگرکند. درنتعدیل می

 طوربـه 19-کوویـد بیمـاری به ابتال ریسک از نشان داد که ادراك DACH منطقه موردی مطالعه: 19-کووید گیریهمه
 .دهدمی ایشافز مدتکوتاه دوره یک در را سفر رفتار و سفر ریسک از ادراك توجهیقابل
 

 مبانی نظری
 گردشگری بدون تماس

اسـت و  شدهمعرفی "Trend Korea 2018" کتاب در بار اولین برای اصطالح جدید در ادبیات است که «بدون تماس»
 بـدون» از( 2020) 1لـی و لـی (.,2020:4Kim) رسـاند، اشـاره داردمی حـداقل بـه را رودررو تماس که مصرفی رفتار به

 هـایویژگی کـه داشـتند اظهار هاآن .دیجیتال یاد کردند عصر در مشتری خدمات جدید استراتژی یک نعنوابه «تماس
 فنـاوری، ابـداعات خـاطر به ویژهبه کنند، اجتناب دیگران با غیرضروری تماس از خواهندمی که امروزی مردم فردگرایانه
 گفته خدماتی به خدمات بدون تماس (.Lee & Lee,2020:12)است  کرده برجسته مصرف بدون تماس برای را اولویت
ایـن  .شـودمی ارائـه دیجیتال هایفناوری از استفاده طریق از مشتریان و کارکنان بین حضوری برخورد بدون که شودمی

 را خـدمتی دارد تمایـل شخصـی برخـورد یـک در شـدن درگیر بدون که شودمی آغاز مشتری توس  معموالً نوع خدمات
ها فروشـیهای مختلف ماننـد بانکـداری، خردهوکارها در حوزهکسب از بسیاری .(Bordoloi et al,2018:4) کند دریافت

 ارائه را بدون تماس خدمات حاضر حال در نوازی در بخش گردشگریها و خدمات مهمانشاپها، کافیاینترنتی، رستوران
 خـدمات: اسـت ساده کامالً آن دالیل .یابند توسعه تسرعبه نیز بدون تماس خدمات هایسیستم رودمی انتظار .دهندمی
 مشتریان از توجهیقابل بخش .است تجاری هایبنگاه و مشتریان از خاصی نوع برای برد -برد پیشنهاد یک تماس بدون
 .دکننمی استقبال باارزش خدماتی یک کانال عنوانبه تماس بدون خدمات از مدرن جامعه در« فردگرایانه» هایگرایش با

 جـذب بـه خـدمات ارائـه هزینه رساندن حداقل به ضمن در زیرا باشد مزیت یک تواندمی تماس عدم وکارها،کسب برای
                                                           
1 . Lee & Lee 
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 در ادبیـات گردشـگری تازگیبـه« تمـاس بدون» اصطالح اگرچه .(Lee & Lee,2020:4) کندمی کمک جدید مشتری
 2000 دهـه اواخر از دور راه از 1خدماتی برخوردهای یا غیرحضوری حوزه خدمات محققان اما است، قرارگرفته مورداستفاده

 نوازیمهمـان و گردشـگری صـنعت .انـدداده قـرار موردبررسی خدماتی را چنین کردن پذیرامکان فناوری توسعه دلیل به
 این بر و است شدهگرفته نظر در ضروری کامالً خدماتی برخوردهای نقش بنابراین، وابسته است؛ انسانی منابع به شدتبه

 نشـان خدمات کارمندان با تعامالت از حاصل یادماندنیبه تجربیات .است شده تأکید 2حقیقت هایلحظه عنوانبه تعامالت
 دور راه از خـدمات معرفی از پس وجود،بااین .است مشتری وفاداری و رضایت عوامل ترینمهم از یکی که است شدهداده
 شـود،می مشـتری بـرای بخشرضایت هایتجربه به منجر که را متمایزی عوامل شدند مجبور فعاالن فناوری، بر مبتنی

 نـوآوری منظـر از اساسـاً دور راه از خـدماتی برخوردهـای پیشین، ادبیات در .(Bae & Chang,2020:5کنند ) شناسایی
 و فنـاوری کی،پزشـ مـالی، خـدماتی، بازاریـابی، هـایحوزه در نظـارت بـدون خودکـار خـدمات بـر تمرکز با دیجیتالی و
 عوامـل مورد در عمدتاً محققان (.Oh et al,2013; Seck & Philippe,2013)است  قرارگرفته نوازی موردبح مهمان

ــذار ــر تأثیرگ ــذیرش ب ــتری پ ــدمات از مش ــدون خ ــارت ب ــی نظ ــر مبتن ــاوری ب   و( Kim & Qu,2014:231) فن
  انــدکرده بحــ  مشــتری وفــاداری و رضــایت بــر فنــاوری بــر مبتنــی دور راه از خــدماتی برخوردهــای تــأثیر

(McLean & Osei-Frimpong,2017:496.) اول درجــه در «بــدون تمــاس» مفهــوم مــورد در پیشــین مطالعــات 
 (.Lee & Lee,2020:12) اسـت کـرده بررسـی را فنـاوری بـر مبتنـی هایدیـدگاه و جامعه امـروزی فردی خصوصیات

 خود محافظتی از رفتار یک عنوانبه را تماس بدون زندگی شیوه یک مردم ،19-کووید گیریهمه شرای  تحت حال،بااین
فنـاوری )ماننـد اینترنـت بانـک و خریـد  بـر مبتنی خدمات از استفاده ازجمله ایمنی، پیگیری و ریسک از جلوگیری برای

 انجـام طبیعـت( در بـاز فضـای در رویپیـاده یـا زدن )چادر مانند فناوری عاری از تماس بدون رفتارهای نیز و اینترنتی(
 موردبحـ  گیـرد،برمی در را دیجیتـالی غیـر جنبه که اصطالحی عنوانبه پژوهش گردشگری بدون تماس را این .اندداده
 بـا مسـتقیم تمـاس از کـهدرحالی اسـت شـدهتعریف شهری هایجاذبه از بازدید برای ایشیوه عنوانبه داد و خواهد قرار

 .شودمی حفظ دیگران از ه اجتماعیفاصل یا و شودمی اجتناب دیگران
 

 ادراک از ریسک و گردشگری

 خـاص ریسـک یـک از ناشـی نامشخص هایموقعیت مورد در ارزشی هایقضاوت یا ذهنی باورهای به ریسک از ادراك
. اندکرده بررسی عاطفی و شناختی بعد دو اساس بر را شدهادراك ریسک محققان(. Bae & Chang,2020:2) دارد اشاره
 ریسـک از ادراك کـهدرحالی اسـت، فـرد توسـ  شـده درك ریسـک شدت و حساسیت شامل 3ریسک از شناختی ادراك
  (.,2015:49Shim & You) دارد اشـاره خطـر معـر  در گـرفتن قـرار مـورد در فـرد نگرانـی یـا اضطراب به 4عاطفی

ــگری، در ــوزه گردش ــک ح ــه ریس ــک عنوانب ــی ی ــلی نگران ــرای اص ــافران ب ــی مس ــه موردبررس ــت قرارگرفت   اس
(Sánchez-Cañizares et al,2020:3 .)گردشـگران کـه شـودمی باعـ  اغلـب گردشگری نامشهود و تجربی طبیعت 

 گردشـگری در ریسـک ادراك(. Fuchs et al,2013:6) کننـد درك را غیرسیسـتماتیک هایریسـک از باالتری سطوح
 سفر تصمیمات تواندمی که دهد قرار خطری معر  در را هاآن است ممکن عملی اینکه احتمال» از افراد ادراك عنوانبه
  شـودمی تعریـف« شـود داده تشـخیص قبـولی قابـل حـد از فراتـر شده درك خطر کهدرصورتی دهد، قرار تأثیر تحت را
(Chew & Jahari,2014:383 .)صـدمات، از ناشـی سـالمتی و مالی روانی، جسمی، ریسک شامل است ممکن ریسک 

 .باشد گیرهمه هایبیماری و سیاسی ثباتیبی طبیعی، بالیای سم،تروری حوادث،
ــک از ادراك ــه ریس ــک عنوانب ــه ی ــی مؤلف ــیپیش در اساس ــای بین ــتی رفتاره ــ  بهداش ــه موردبح ــت قرارگرفت   اس

(Rosenstock, 1974 .) حـداقل بـه یا جلوگیری برای کنند،می درك را خاصی ریسک که افرادی که است این بر فر 

                                                           
1 . Service encounters 

2 . Moment of Truth 

3 . Cognitive risk perception 

4 . Affective risk perception 
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 ایـن در(. Chen et al,2017:190) دهنـدمی انجـام تریپیشـگیرانه بهداشـتی رفتارهای بهداشتی، هایریسک رساندن
 گیرهمـه بیمـاری طـی در افـراد بهداشتی محافظتی اقدامات توضیح برای چارچوبی عنوانباور سالمتی به مدل پژوهش،
عنوان یـک متغیـر مرتبـه دوم متشـکل از بـه 19-دشد و متغیر ادراك از ریسک ابتال به کوویـ خواهد استفاده 19-کووید

 ریسک شناختی درك شده و ریسک عاطفی درك شده است.
 

 مدل باور سالمتی

 .شد ارائه متحدهایاالت عمومی بهداشت خدمات در اجتماعی روانشناسان توس  1950 دهه در بار اولین سالمتی باور مدل
 .است قرارگرفته مورداستفاده بهداشتی رفتارهای توضیح برای مفهومی چارچوب یک عنوانبه ایگسترده طوربه این مدل
 معتقـد فرد که رفتاری هر یا بگذارد تأثیر فرد جسمی سالمت بر است ممکن که رفتاری هر» عنوانبه سالمتی رفتارهای

 درك داشـتیبه هایریسک شود. در مدل باور سالمتی،می تعریف« بگذارد تأثیر وی جسمی سالمت بر است ممکن است
 ایـن مـدل (.Ban & kim,2020:4)اسـت  افـراد سـالمت ارتقادهنده رفتارهای کنندهتشویق اصلی عوامل از یکی شده
 مورداسـتفاده نوازیمهمـان و گردشـگری هایزمینه در پیشگیرانه بهداشتی رفتارهای توصیف برای آمیزیموفقیت طوربه

 و هوانـگ مثال،عنوان؛ بـه(Bae & Chang,2020; Ban & Kim,2020; Huang et al,2020) اسـت قرارگرفتـه
 بهداشـتی، باورهـای بـین سـاختاری روابـ  توضیح برای را شدهریزیو رفتار برنامه مدل باور بهداشتی (2020) 1همکاران
ئه و همچنین با .کردند ادغام گردشگری مقاصد به سفر به هنگام مسافران پیشگیرانه رفتارهای و خود کارآمدی ها،نگرش
در سفر به مقاصد گردشگری از مدل بـاور  19-منظور بررسی ادراك گردشگران از ریسک ابتال به کووید( به2020) 2چانگ

( این مدل را برای بررسی گردشگری پزشکی در کره جنـوبی اعمـال 2020) 3سالمتی استفاده کردند. درنهایت، بان و کیم
 کردند.
عـال فاست سـبب  یا مرس سارس قبلی مانند هایبحران به تر ازتر و عفونیریمس بسیار که 19-گیر کوویدهمه بیماری
کـه  افـراد هـایرفتار چارچوب مدل باور سـالمتی، اساس بر پژوهش این .شده است مردم سالمت بهبود رفتارهای شدن

را  19-ال بـه کوویـدابـت کنتیجـه ریسـ در و برسـاند حداقل به را انسانی ارتباط تا شودمی نامیده رفتارهای بدون تماس
 به نسبت شدهادراك یسکر بین فرضی رابطه توجیه برای که مدل باور سالمتی معنا این به .کندکاهش دهد، برجسته می

. اسـت شده رجستهب 19-کووید یوعش طی در که« تماس بدون گردشگری» یعنی سالمتی، ارتقادهنده رفتار و 19-کووید
 .شودمی گرفته بکار

 

 4شدهریزیرنامهتئوری رفتار ب

 و هـانگرش بـا رفتـار آن در کـه بـود مسـتدل عمل تئوری اساس بر اصل ( در1985) 5آجزن شدهریزیبرنامه رفتار نظریه
 و ذهنـی هنجارهـای نگـرش، بر اساس این نظریه،(. Chaulagain et al,2020:3) شودمی بینیپیش ذهنی هنجارهای

گـذارد می تـأثیر رفتار بر خود، نوبهبه که کنندمی عمل رفتاری قصد کنندهیینتع عوامل عنوانبه شده درك رفتاری کنترل
(Park et al,2017:115). ازآنجاکـه  .شـودمی اطـالق خاص عمل یا پدیده یک از فرد منفی یا مثبت ارزیابی به نگرش

 قصـد دارمعنـی کننـده بینـیپیش یک عنوانبه اغلب نگرش یابد،می ادامه طوالنی مدت برای گیریشکل از پس نگرش
 را افـراد کـه شودمی گفته اجتماعی فشارهای به ذهنی هنجارهای (.Wang et al,2018:425) کندمی عمل فرد رفتاری
 است مفهومی شده درك رفتاری کنترل (.Bae & Chang,2020:5) دهند انجام خاص عملی تا کندمی دلسرد یا ترغیب
 .شـودمی مربوط خاص عمل یک انجام برای موردنیاز پول و زمان ها،مهارت مورد در خود هایتوانایی از فرد درك به که

                                                           
1 . Huang  

2 . Bae & Chang 

3 . Ban & Kim 

4 . Theory of Planned Behavior 

5 . Ajzen 
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 عمـل یـک آمیزموفقیـت انجـام برای موردنیاز منابع و است شرایطی کنترل به قادر او اینکه بر مبنی فرد یک باور به این
ها، زمینـه در معمـوالً شـدهیزیربرنامه رفتـار نظریـه (.Wang et al,2018:427) دارد اشـاره کنـد،می مدیریت را خاص
 مـدل در را دیگری متغیرهای اندکرده سعی محققان حال،بااین .قرارگرفته است آزمون مورد ها و کشورهای مختلفرشته

 اصـالت، ماننـد متغیرهـایی گردشـگری، در .دهند افزایش رفتارها دقیق بینیپیش برای را آن توضیحی قدرت تا بگنجانند
 افـزایش منظوربـه گردشـگران هـایویژگی و مکان، ریسک درك شده به بستگیدل سفر، هایدیتمحدو مقصد، تصویر
 (.Bae & Chang,2020; Girish & Lee,2019; Park et al,2017) شــد اضــافه گردشــگری رفتارهــای درك
 سـفرها دربـاره گیریتصـمیم در اطمینـان عـدم و ریسک افتراقی بررسی تأثیر برای گردشگری، بخش در مثال،عنوانبه
(Quintal et al, 2010:801)، گردشـگران محیطیزیسـت مسـئوالنه رفتـار بـر زیسـتمحی  عمـومی امکانات تأثیر یا 
(Wang et al,2020: 43 )است قرارگرفته مورداستفاده. 

را  یحال نیـازدرعین و شده است وجودم هنجارهای و به چالش کشیدن کامل آشفتگی باع  19-کووید گیرهمه بیماری
دل بـاور سـالمتی و رفتـار مـ نظریه دو از پژوهش، این در .است کرده ایجاد گردشگران آتی رفتاری نیات بینیپیش برای
 عنوانبـه گردشگری بدون تماس قبال در رفتاری نیت شده است.استفاده مدل مفهومی یک ساخت شده برایریزیبرنامه
 نیـت رفتـاری پیشـایندهای عنوانشده بـه درك رفتاری کنترل و هنیذ هنجارهای نگرش، متغیر سه و است نهایی پیامد
مـدل رفتـار  19-از ریسک ابـتال بـه کوویـد با افزودن متغیر ادراك ،19-کووید بحرانی شرای  به توجه با سپس، .هستند
 بـه ردف تمایل که کرد توجیه باور سالمتی از مدل استفاده با توانمی را این بس  مدل .داده شد گسترش شدهریزیبرنامه
 شـودمی فر  که معنا این به .کندمی برجسته دركقابل هایریسک تحت را سالمتی از کنندهمحافظت رفتار یک اتخاذ

 ابـتال ریسک از ادراك معر  در هاآن سالمتی ارتقا یا/  و محافظت برای افراد تالش تماس بدون گردشگری رفتارهای
 .است 19-کووید به
 

 کنترل رفتاری درک شده و نیات رفتاری اک از ریسک، نگرش، هنجارهای ذهنی،روابط میان ادر

 رفتـاری نیت بر خود نوبهبه که است نگرش کنندهتعیین عامل شده درك ریسک که است داده نشان پیشین هایپژوهش
 هنجارهای از مهم یپیشایند عنواناز ریسک به ادراك همچنین، (.Ajzen,1985; Quintal et al,2010) گذاردمی تأثیر
 بـه منجـر ریسک از کمتری سطح طورکلی،به(. Wang et al,2018:425) است شدهشناخته رفتاری هایکنترل و ذهنی
 فـرد موردنظر رفتارهای به نسبت مثبتی نگرش دوستانشان یا خانواده اینکه به افراد باور درجه افزایش مثبت، نگرش یک
 یابـدمی افـزایش مـوردنظر عمـل یـک انجـام بـرای خود هایتوانایی به نسبت یدشد در نهایت ادراك و دهندمی نشان

(Chaulagain et al,2020:3)( در مطالعه2020. بائه و چانگ ) ای بر روی نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری
نگـرش نسـبت بـه  بـر 19-ای دریافتند که ادراك از ریسک عاطفی ابتال به کوویـدبدون تماس در میان گردشگران کره
-ها نشان داد ادراك از ریسک شناختی ابتال بـه کوویـدگذارد. همچنین نتایج مطالعه آنگردشگری بدون تماس تأثیر می

( در مطالعـه 2020) 1کانیزارس و همکـارانش-گذارد. متعاقب آن سانچزبر هنجارهای ذهنی گردشگران تأثیر مثبتی می 19
را باال بدانند، نگرش منفـی نسـبت  19-گیری کوویددرك شده سفر در طول همه خود نشان دادند اگر گردشگران ریسک

 دهندهای رفتاری بیشتری را مدنظر قرار میدهند و کنترلبه سفر شکل می
 هنجارهـای نگـرش، تـأثیر تحـت کـه شوندمی تعیین رفتاری نیت توس  انسانی رفتارهای ،(1991) آجزن نظر بر اساس
 موردبررسـی را رفتاری اهداف و متغیر سه این بین رابطه پیشین مطالعات .گیردمی قرار شدهدراكا رفتاری کنترل و ذهنی
 ;Chen & Tung,2014; Park et al,2017) اسـت کـرده تأییـد را شـدهریزیبرنامه رفتـار اعتبـار نظریـه و داده قرار

Chaulagain et al,2020; Wang et al,2018.) بایو  ذهنو  هنجارهوا  شوور اوا،ک ارتباط با در طور خاص،به 

قوو  و  قرنطونوه و احو ودی  ،19-کوویو  شووو  اوج زاان در چراکه حت  .باشن  رفتار  تمایل اصل  عاال

 گذار فاصوله توا ان خواسته شهرون ان صرفاً از به اشت  اقااات کهدرحال  اس  ن اشته وجود کشور در اهم 
                                                           
1 . Sánchez-Cañizares  
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 بـرای اجتمـاعی فشـار تأثیر تحت بسیار مردم رفتارهای حال،بااین .ن ها  به اشت  را رعای  کنو پروتکل اجتماع 

 سـرزنش از جلـوگیری برای هادست مکرر شستن و زدن ماسک اجتماعی، گذاریفاصله مانند پیشگیرانه رفتارهای رعایت
رفتـاری درك در زمینه گردشگری نیز مطالعات نشان داده که نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل  .است قرارگرفته عمومی

شده گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس تأثیر مثبتی بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به ایـن نـوع گردشـگری 
 بـه نسـبت نگـرش هرچـه داد نشان اسپانیایی گردشگران با ارتباط در پژوهشی . همچنین(Bae & Chang,2020)دارد 

ـــان ـــفر امک ـــی در س ـــه وضـــعیت ط ـــد گیرهم ـــت 19-کووی ـــد،با ترمثب ـــفر قصـــد ش ـــز س ـــوی نی ـــت  ترق  اس

(Sánchez-Cañizares et al, 2020)( و سـانچز 2020) مدل بائه و چانگ از اقتباسی حاضر پژوهش مفهومی . مدل–

کـه در آن اثـرات  دهـد؛می نشـان را متغیرهـا بـین رواب  و مفهومی مدل (1) شکل. است (2020) کانیزارس و همکاران
شده بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشـگری بـدون تمـاس موردبررسـی قـرار یزیرمتغیرهای تئوری رفتار برنامه

عنوان یک متغیر مرتبه دوم با دو بُعد ریسک عاطفی و شناختی درك شده بر گیرد. همچنین، اثرات ادراك از ریسک بهمی
، کنترل رفتاری درك شده طور غیرمستقیم و از طریق نگرشنیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس به

 شود.و هنجارهای ذهنی پرداخته می
 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 

 پژوهش روش

 پــژوهش ـنایـ رویکــرد. اسـت پیمایشـی و توصیفی تحقیقات جز روش از نظر و کاربردی هدف از نظر حاضر پژوهش
 تبیین پژوهش، اصلی هدف و پیمایشی حاضر ژوهشپ استراتژی. باشدیمی معادالت ساختاری سازمدلو مبتنی بر  کمـی

 پرسشنامه استفاده با پژوهش این یهاداده گردآوری شیوه .است گرفتهانجام مقطعـی تـک صورتبه که است ینیبشیپ و
ک شـناختی ریس، ریسک عاطفی درك شدهسازه ) 6پرسشنامه پژوهش در دو بخش توسعه یافت. بخش اول شامل است. 

خصـات ( اسـت. بخـش دوم شـامل مشرفتـاری نیـتو کنترل رفتاری درك شـده ، هنجارهای ذهنی، نگرش، درك شده
 40 آزمـون یـک نمونـهت. در مرحله پیشو سن( اس تأهل، وضعیت دهندگان )جنسیت، تحصیالتجمعیتی شناختی پاسخ

افزار خ توس  نرمآلفای کرونبامنظور محاسبه قابلیت پایایی ابزار سنجش انتخاب شد و سازگاری درونی با محاسبه تایی به
SPSS باشد که نتیجـه نشـان داد کـه می 96/0 محاسبه گردید. بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

 اند.خوبی درك شدهدهندگان بهسؤاالت توس  پاسخ

حاضـر اصـالح گردیـد.  ای از مطالعات قبلی اقتباس شد و متناسـب بـا حـوزه پـژوهشگویه 24 گیرییک مقیاس اندازه
کـامالً مخـالف( ارزیـابی کردنـد.  = 1 کامالً موافـق تـا =5ای لیکرت )گزینه 5 ها را در مقیاسدهندگان تمام گویهپاسخ
 مــورد در را خــود نظــرات ســؤاالت، بـه پاسـخ ضمن تا شد خواسته دهندگانپاسخ از صوری روایی سنجش منظوربه

 هـاآن اصـالحی نظـرات و نمایند ابراز موجود ابهامات همچنین و موردنظر شاخص سنجش جهتها گویه بـودن مناسـب
 تائیـد و سـؤاالت درسـتی بررسـی جهـت و تحقیـق این پرسشنامه محتوایی روایی بررسی برای سپس. شـد اعمـال نیـز

 یهانمونـه بـین در توزیـع از قبـل الزم اصالحات و گرفت قرار خبرگان و نظرانصاحب اختیار در پرسشنامه آن، محتوای
( 1). جـدول است شدهاستفاده تأییدی عاملی تحلیل از سازه روایی برای حاضر، تحقیق در. شد اعمـال تحقیـق این آماری
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  دهد.ها را نشان میتعداد سؤاالت و منابع هریک از آن

 در پژوهش یموردبررس. متغیرهای 1ل جدو

 منابع تعداد سؤاالت در مدل مفهومیو عالمت آن متغیر 

 4 Bae & Chang (2020) (CRP) ریسک شناختی درك شده

 4 Bae & Chang (2020) (ARP) ریسک عاطفی درك شده

 4 Sánchez-Cañizares et al,2020 (AT) نگرش

 4 Sánchez-Cañizares et al,2020 (SNهنجارهای ذهنی )

 4 Sánchez-Cañizares et al,2020 (PBC) کنترل رفتاری درك شده

 4 Bae & Chang (2020) (BI) ت رفتارینی
 

 

اقـدام بـه  1399 مهرماهدر شهریور و  19-جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگرانی بودند که در طی شیوع موج دوم کووید
 یشناسـروش شباهت زین و جامعه از یفهرست هیته نبودن مقدور لیدل بهی گردشگری شهر آمل کردند. هاجاذبهبازدید از 

 یبـرا نمونـه حجـم نییعت کیتکن از نمونه حجم یریمتغ چند ونیرگرس یهاجنبه یبرخ با یساختار معادالت یسازمدل
 بـه پاسـخ جهت دهندگانپاسخ به رسیدن برای همچنین .(1384 هومن،) است شدهاستفاده یساختار معادالت یسازمدل

 .است شدهاستفاده دسترس در گیرینمونه روش از پرسشنامه
 5q ≤ n≤ 15qتعیین حجم نمونه در معادالت ساختاری:  (:1) فرمول

 مونه است.نحجم  nهای پرسشنامه( و یهگو) شدهمشاهده= تعداد متغیرهای  qکه در آن: 
 360و حـداکثر  120اری سؤال در پرسشنامه حداقل حجم موردنیاز برای معادالت ساخت 24( و تعداد 1فرمول ) با توجه به

 پـژوهش این باشد. درعنوان حجم نمونه به نظر مناسب می( به360-120ای میان این بازه )ونهنمونه است که انتخاب نم
گردشگری مـرتب  بـا شـهر  هایکانال با مرتب  اجتماعی هایشبکه در پرسشنامه لینک بود، آنالین صورتبه پرسشنامه

های گردشگری شهر ی شهریور و مهر به جاذبههاشده بود که اگر در طول ماهدهندگان خواستهاز پاسخ .گردید ارسال آمل
آوری شد کـه پرسشنامه به روش در دسترس جمع 273ماهه اند به پرسشنامه پاسخ دهند. در طول بازه یکآمل سفرکرده
 رفت.گوتحلیل قرار مورد سالم و بدون نقص بود که مورد تجزیه 246از این تعداد 

ها سـنجیده شـد. بـا نرمال بودن داده SPSSافزار وسیله نرمروف اسمیرنوف بهدر این پژوهش، با استفاده از آزمون کلموگ
ها تائید نشـد، بـه ایـن معنـا کـه است، نرمال بودن داده 05/0توجه به آماره آزمون و سطح معناداری متغیرها که کمتر از 

سازی معـادالت ت مدلیکرد مناسب جهگیری برای انتخاب یک رویمرو، در فرایند تصمها توزیع نرمال نداشتند. ازاینداده
تری است رویکرد مناسب Smart PLSافزار ستفاده از نرمهای نسل دوم با اها استفاده از روشساختاری برای تحلیل داده

 (.1397)داوری و رضازاده،
 

 موردمطالعهمحدوده 

 هزارسـاله؛ 3 قـدمتی بـا شـهری. باشـدیم بزرگ تهران همان یا کشور مرکز به شمالی شهر ترینیکنزد آمل شهرستان
 و اسـتقرارگرفته  جغرافیاییازلحاظ  مازندران استان مرکزیت به آمل شهرستان که مساحت یلومترمربعک 3200 با شهری
 بـه شـرق از محمودآبـاد، سـاحلی شهرسـتان بـه شـمال از تهـران، اسـتان به جنوب از و بوده شهرستان مرکز آمل شهر

 معـروف مرغـوب بـرنج شهر به که کنارفریدون شهرستان به شرق شمال از و نور هرستانش به غرب از و بابل شهرستان
 جلگـه در واقـع ،(نفـر 271269 آمـل؛ شـهر) جمعیـت نفر 401639 با برابر جمعیتی با شهرستان این. شودیم ختم است،

 دقیقـه 25 و درجـه 36 و شرقی طول دقیقه 21 و درجه 52 در دریا سطح از متر 76 ارتفاع با هراز رود طرفین و مازندران
 کیلـومتری شـش و خـزر دریای جنوب کیلومتری 18 استان، مرکز ساری، غرب کیلومتری 70 فاصله در و شمالی عر 
 آملـه، همـرو، آمـارد، یهانام به قدیم در آمل شهر. دارد قرار تهران شرقی شمال کیلومتری 180 و البرز کوه دامنه شمال
 بـه آ ترکیـب از نیسـت؛ مـرگ را تـو مرگ، ضد معنای به است شده نامیده آمل که حال و تاس بوده معروف آمو مرداد،
 بـه تـوانیم آمل شهرستان گردشگری یهاجاذبه از. دارد معنایی هویت نابودی، مرگ؛ معنای به مل و ضد یا پاد معنای
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... و ساهون دریاچه ،دوخواهران ریاچهد الریجان، و استراباکو گرم آب الیمستان، جنگل مانند طبیعی گردشگری یهاجاذبه
 نـام...  و بهمنـی ملـک قلعه آمل، آتشکده معلق، پل هشتل، برج بزرگ، میر مقبره عمارت مانند تاریخی یهاجاذبه نیز و
 دهد.یمآمل را نشان  شهرستان اتوکدی ( نقشه2شکل ) .برد

 

 
 . نقشه اتوکدی شهرستان آمل2شکل 

 

 هابحث و یافته

 گیریمدل اندازه بررسی برازش

شـده ارزیـابی گیری انعکاسی، بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجهای اندازهمنظور ارزیابی مدلبه
ررسی ضـرایب بعد از ب .فراتر رفته است 6/0شده ای عاملی از مقدار توصیهدهد که تمام باره( نشان می3و  2شد. جدول )

رسـد. بررسـی می ه محاسبه و گزارش پایایی شاخص )ضرایب آلفـای کرونبـاخ و پایـایی ترکیبـی(بارهای عاملی نوبت ب
ی معیـار بعـد از بررسـ ( دارد.7/0نشان از وضعیت مطلوب همه متغیرها )بـیش از  و پایایی ترکیبی ضرایب آلفای کرونباخ

( 3و  2طـابق جـدول )م .ی قـرار گرفـترسـ( موردبرAVEیا  شدهپایایی، معیار روایی همگرا )میانگین واریانس استخراج
های پژوهش همبستگی مطلوبی بـا دهنده این است که سازهاست و نشان 5/0ها باالتر از برای تمامی سازه AVEمقادیر 
 های خود دارند.شاخص

 
 مرتبه دوم گیریهای مدل اندازهبررسی برازش سازه .2جدول 

 عاملی بار ابعاد متغیر

 (CRادراك از ریسک )
 86/0ضریب آلفا: 

 89/0پایایی ترکیبی: 
 81/0روایی همگرا: 

 88/0 (CRP) شناختی درك شدهریسک

 93/0 (ARP) ریسک عاطفی درك شده

 

 



 25                  بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به ...   19-زاده و آقامحمدی/ بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتال به کوویدقربان

 مرتبه اول گیریهای مدل اندازهبررسی برازش سازه .3جدول 

 CR AVE آلفا کرونباخ بار عاملی هاگویه متغیر

ریسک 
 شناختی

(CRP) 

 75/0 در دوران شیوع ویروس 19-بتال به کوویداحتمال باالی ا

75/0 84/0 57/0 
 83/0 ایر افرادس با مقایسه در 19-کووید به ابتالی احتمال باالی

 75/0 گیرهمه هایبیماری سایر با مقایسه در 19-کووید به ابتال احتمال باالی

 68/0 19-کووید از ناشی مرگ احتمال باالی

ریسک 
 عاطفی

(ARP) 

 76/0 دوران شیوع ویروس در سفر با 19-نگرانی از ابتال به کووید

85/0 91/0 69/0 
 89/0 هانگرانی از ابتال اعضا خانواده در صورت سفر به همراه آن

 83/0 دوران شیوع در سفر با زندگی محل به 19-کووید انتقال نگرانی از

 84/0 شیوع دوران رد سفر با ویروس گسترش و رشد نگرانی از

 نگرش
(AT) 

 83/0 تماس بدون مفید بودن گردشگری

81/0 87/0 63/0 
 81/0 تماس بدون باارزش بودن گردشگری

 76/0 تماس بدون پر مزیت بودن گردشگری

 76/0 تماس بدون جذاب بودن گردشگری

هنجارهای 
 ذهنی

(SN) 

 65/0 ظر دوستان و آشنایانبدون مشکل بودن گردشگری بدون تماس از ن

77/0 85/0 60/0 
 75/0 ستما بدون مشارکتم در گردشگری از هستند مهم برایم که افرادی حمایت

 85/0 تماس بدون گردشگری از چرایی مشارکتم در هستند مهم برایم که درك افرادی

 81/0 تماس ونبد گردشگری از مشارکتم در هستند برایم مهم که افرادی موافقت اکثر

کنترل 
 رفتاری

(PBC) 

 81/0 مستقل بودن در استفاده از گردشگری بدون تماس

84/0 89/0 68/0 
 87/0 توانایی مشارکت در گردشگری بدون تماس

 83/0 اطمینان از خود برای مشارکت در گردشگری بدون تماس

 79/0 تماس بدون یگردشگر مشارکت در برای کافی فرصت و زمان منابع، داشتن

 نیت رفتاری
(BI) 

 78/0 آینده نزدیک در تماس بدون گردشگری استفاده از به تمایل

87/0 91/0 73/0 

 86/0 نزدیک آینده در تماس بدون گردشگری از استفاده با سفر به تمایل

 دونبـ گردشـگری از گیـریبهره بـا نزدیـک آینده در رفتن مسافرت برای تالش
 تماس

93/0 

 دونبـ گردشـگری از اسـتفاده بـا نزدیـک آینده در سفر هزینه برای و وقت صرف
 تماس

83/0 

 
باشـد کـه میـزان رابطـه یـک سـازه بـا پردازد روایی واگـرا میگیری میآخرین معیاری که به بررسی برازش مدل اندازه

 AVEدهـد مقـدار جـذر ان می( نشـ4ول )سـنجد. جـدها میطه آن سازه بـا سـایر سـازههایش را در مقایسه رابشاخص

اند، از مقدار همبستگی میان های موجود در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه
توان اظهار داشت کـه در پـژوهش رو میاند، بیشتر است. ازاینشدههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب دادهها در خانهآن

دیگر، روایـی واگـرای بیانهای دیگر. بههای خود قرار دارند تا با سازهها در مدل در تعامل بیشتری با شاخصزهحاضر، سا
 مدل در حد مناسبی است.

 

 وایی واگرا به روش فورنل و الرکرگیری با استفاده از ر. بررسی برازش مدل اندازه4جدول 

 CRP ARP AT SN PBC BI هاسازه

CRP 75/0      

ARP 65/0 83/0     

AT 66/0 65/0 79/0    

SN 59/0 58/0 65/0 77/0   

PBC 53/0 72/0 71/0 72/0 83/0  

BI 60/0 60/0 69/0 70/0 77/0 85/0 
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 بررسی برازش مدل ساختاری

 مربعـات حـداقل روش بـه ( سـاختاری ) مدل برازش هایشاخص از پژوهش، هاییافته اعتبار دادن نشان برای
در نظـر عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوس  و قویرا به 67/0و  33/0، 19/0سه مقدار  شد. استفاده جزئی
ا سـه زدر مورد یک سازه درون که معیاردرصورتید. کنبینی مدل را مشخص میقدرت پیش ر. معیااست شدهگرفته
های بینی ضعیف، متوس  و قوی سـازه یـا سـازهرا کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0، 02/0مقدار 
 های برازش مدل معادالت ساختاری آورده شده است.( شاخص5زای مربوط به آن دارد. در جدول )برون

 

 های برازش مدل ساختاری. شاخص5جدول 

   <0/33 قبولمقادیر قابل
 واریانس تبیین شده

 > 0/15 

 متغیر شاخص استون گیزر

 428/0 380/0 (AT) نگرش

 418/0 334/0 (SNهنجارهای ذهنی )

 498/0 458/0 (PBC) کنترل رفتاری درك شده

 663/0 518/0 (BI) نیت رفتاری
 

 آید.( به دست می1ی است؛ که از فرمول )های معادالت ساختارمربوط به بخش کلی مدل GOF1معیار 

 (: شاخص برازش مدل کلی1فرمول )

= GOF 

GOF= 49/0  
معرفی نمودند. بـا توجـه بـه مقـدار  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوس  و قوی برای را به 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار 

، GOFعالوه بـر معیـار  قوی برای مدل پژوهش است. دهنده برازش کلی(، نشان49/0آمده برای مدل پژوهش )دستبه
( برای ارزیابی مناسب بودن مدل کلی استفاده شد که مقدار ایـن SRMRمانده استانداردشده )ریشه میانگین مربعات باقی
کننـد کـه ( توصـیه می1998) 2شود. هو و بنتلـراست که مقدار مناسبی محسوب می 069/0شاخص برای پژوهش حاضر 

 قبول در نظر گرفته شود.سطح قابل 08/0یا  10/0کمتر از مقداری 

دهنده مردان هستند؛ طـوری کـه جنسـیت های توصیفی پژوهش نشان داد در نمونه موردبررسی اکثر کارکنان پاسخیافته
 4/37ل، سـا 30تـا  25درصد بین  42.3درصد آنان زن بودند. ازلحاظ گروه سنی  7/40دهندگان مرد و درصد پاسخ 3/59

 5/30. تحصـیالت سال سـن دارنـد 40درصد بیشتر از  1/4سال و  40تا  36درصد بین  1/16سال،  35تا  31درصد بین 
ناسی ارشد و باالتر بـوده اسـت. درصد کارش 6/30درصد کارشناسی،  9/38دیپلم و کمتر از دیپلم،  دهندگاندرصد از پاسخ

 در پژوهش مفهومی مدل ها،فرضیه آزمون ها مجرد بودند. برایآندرصد از  8/61دهندگان متأهل و درصد از پاسخ 4/37
 .است شدههداد نشان 4 و 3 شکل در آن نتایج که شد آزمون Smart- PLS3 افزارنرم

 

                                                           
1 . Goodness Of Fit 

2 . Hu and Bentler 
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 . مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد3 شکل

 

 
 . مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری4 شکل

 
 

 یارهـایمع از یکـی. شودیم استفاده T (t-value)ی معنادار اعداد ای مسیر بیضرا از پژوهش یهاهیضفر یبررس منظوربه
 سـطوح در آن قـدارم اگـر. اسـت t یمعنـادار اعداد ضرایب مسیر و (یساختار بخش) مدل در هاسازه نیبرابطه  سنجش
 در و هاسـازه انیـمرابطـه  صـحت از نشـان باشد، 27/3 و 57/2 ،96/1 از شتریب بیبه ترت %9/99و  %99 ،%95 نانیاطم
های پژوهش ساس دادهابر  (.1397 رضازاده، و یداور) استموردنظر  نانیاطم سطوح در پژوهش یهاهیفرض دییتأ جهینت

اسـت، تأییـد  96/1تـر از بزرگ T-valueقـدار مپژوهش، با توجـه بـه اینکـه ی هاهیفرض همهشده، های محاسبهو آماره
 .(6ین با توجه به ضرایب استاندارد نتایج زیر به دست آمد )جدول شود. همچنمی

 

 های پژوهش. نتایج آزمون فرضیه6جدول 

 نتیجه آزمون T-Value ضریب مسیر به سازه ------ از سازه فرضیه

H1  تائید 80/17 654/0 نگرش ---ادراك از ریسک 

H2  تائید 12/15 646/0 هنجارهای ذهنی ---ادراك از ریسک 

H3  تائید 89/17 706/0 کنترل رفتاری درك شده ---ادراك از ریسک 

H4 تائید 65/2 231/0 نیت رفتاری --- نگرش 
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H5  تائید 88/4 246/0 نیت رفتاری ---هنجارهای ذهنی 

H6  تائید 43/5 427/0 نیت رفتاری ---کنترل رفتاری درك شده 

 

تـوان گفـت است. می 96/1تر از بزرگ T توجه به اینکه مقدار آماره (، با6بر اساس نتایج جدول ) %95در سطح اطمینان 
یب داری دارد. همچنـین ضـرنگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درك شده اثر مثبت و معنـی بر ادراك از ریسک

، 65/0ه ترتیـب متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتـاری درك شـده بـ مسیر میان متغیر ادراك از ریسک و
د از درصـ 70و  64، 65بـه میـزان  باشد که بیانگر این مطلب است که متغیر ادراك از ریسک به ترتیبمی 70/0و  64/0

مینـان کنـد. همچنـین، در سـطح اطتغییرات متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درك شده را تبیین می
بـت و ترل رفتاری درك شده بر نیت رفتاری گردشـگران اثـر مثکن وتوان ادعا کرد که نگرش، هنجارهای ذهنی می 95%
 داری دارد. همچنین ضریب مسیر میان متغیرهای نگـرش، هنجارهـای ذهنـی، کنتـرل رفتـاری درك شـده و نیـتمعنی

باشد که بیانگر این مطلب است که متغیرهای نگـرش، هنجارهـای می 42/0و  24/0، 23/0رفتاری گردشگران به ترتیب 
فتـاری گردشـگران را درصد از تغییرات متغیـر نیـت ر 42و  24، 23به میزان  کنترل رفتاری درك شده به ترتیبذهنی و 
 کند.تبیین می

 

 گیرینتیجه
 در تماس بدون گردشگری هب نسبت رفتاری نیت بر 19-کووید به ابتال ریسک از ادراك تأثیر بررسی هدف با مطالعه این
ایـن  خاص، طوربه .است گرفتهانجام شدهریزیبرنامه رفتار ظریهن بس  از استفاده با 19-گیری کوویدموج دوم همه طول

 بـا ارتبـاط در پوششـی ای پیشگیرانه سالمتی رفتار یک عنوانبه تماس بدون گردشگری مورد در معناداری بینش پژوهش
 .کندمی برجسته سالمتی باور مدل اساس بر را 19-کووید
 تمـاس بـدون گردشـگری بـه نسبت نگرش بر مثبتی طوربه 19-کووید به ابتال ریسک از ادراك که دهدمی نشان نتایج
. دارد همخـوانی( 2014) 3همکـاران و پورتنـوی و( 2014) 2جاهـاری و چیو ،(2015) 1یو و هایشیمیافته با که گذاردمی تأثیر

 بـه نسـبت نگـرش بـر 19-کووید به تالاب شده درك عاطفی ریسک که داد نشان( 2020) چانگ و بائه مطالعه همچنین
 اسـاس بـر تمـاس بـدون گردشـگری به نسبت مطلوبی نگرش که معنا این به .دارد مثبتی تأثیر تماس بدون گردشگری
 بیمـاری از قبـل کـه افـرادی همچنین،. است گرفتهشکل( شناختی بعد) افراد توس  شده درك ریسک شدت و حساسیت

 چنـین از خـود عـاطفی هـاینگرانی دلیـل بـه اسـت ممکن گرفتند،نظر نمی در را تماس بدون سفر 19-کووید گیرهمه
 .باشند داده تغییر را خود نگرش ای،مسئله
 .گرفت قرار ریسک از ادراك تأثیر تحت تماس بدون گردشگری به نسبت ذهنی هنجارهای آمده،دستاساس نتیجه به بر

 نگرانـی و اضطراب نیز و بیماری به نسبت حساسیت و شدت ازجمله - بیماری واقعی اطالعات روی از فردی کههنگامی
 اعضــای توســ  تمــاس بــدون گردشــگری کــه بــود خواهــد معتقــد احتمــاالً کنــد،می درك را خطــرات -آن از ناشــی
 بـر عفونی بیماری دركقابل تهدید تأثیر که پیشین هایپژوهش هاییافته با نتیجه این .شودمی حمایت اشگروهیدرون
 ،19-کوویـد گیریهمـه تحـت (.Bae and Chang,2020) دارد مطابقت کند،می تأیید را اجتماعی هنجارهای با طباقان

 در را سـپرهای اسـت ممکـن اجتمـاعی گذاریفاصله مانند اجتماعی هنجارهای با انطباق برای همساالن قوی فشارهای
کننده در این پژوهش نسـبت بـه داد گردشگران شرکت همچنین نتایج نشان .کند ایجاد جامعه در بهداشتی خطرات برابر

خـاص )گردشـگری  عمـل توانند یکمی شرای  خطر ابتال به بیماری هستند و کنترل به قادر اینکه بر توانایی خود مبنی
( 2020آمده از فرضیه سوم با مغـایر بـا یافتـه بائـه و چانـگ )دستاند. نتیجه بهمدیریت کنند، باور داشته را بدون تماس(

 هاییافتـه با که گذاشت مثبت تأثیر رفتاری نیت بر شده درك رفتاری کنترل و ذهنی هنجارهای نگرش، است. سرانجام،

                                                           
1 . Shim & You 

2 . Chew & Jahari 

3 . Portnoy et al 
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 ;Bae & Chang, 2020; Chaulagain et al,2020) دارد مطابقت شدهریزیبرنامه رفتاری پیشین نظریه هایپژوهش

Park et al,2017; Wang et al,2018)رفتـار، ارزیابی تأثیر تحت تماس بدون گردشگری به نسبت فرادا رفتاری ؛ نیت 
 کاربردهـای پـژوهش ایـن .گرفـت قـرار تمـاس بدون گردشگری انجام در شدهادراك توانایی و فرهنگی گروه از شناخت
 گردشـگری ادبیات به کمک برای دانشگاهی هایتالش دهندهنشان مطالعه این نخست، .دهدمی نشان را متعددی نظری

 و زنـدگی جهـانی جامعـه در شدید آشفتگی باع  و است درگیر آن با دنیا حاضر حال در که است جهانی مسئله تفسیر با
 یـک مطالعـه ایـن نتایج موقت، رهایی از پس زمستان در 19-کووید سوم احتمالی موج گرفتن نظر در با .است شده افراد
 و گاسـلینگ توسـ  کـه بلندمـدت و مـدتکوتاه رفتـاری تتغییـرا مشاهده جهت طولی مطالعات برای مهم مرجع نقطه

 گردشگران میان در جدید رفتاری الگوی تبیین برای مطالعه این دوم، .دهدمی ارائه را است پیشنهادشده( 2020) همکاران
 رفتـار یـک عنوانبـه مفهـوم ایـن خاص، طوربه .کرد استفاده گردشگری در« تماس بدون» مفهوم از گیری،همه طی در

 هایدیدگاه از را آن پیشین هایپژوهش اگرچه است، شده برجسته سالمتی باور مدل بر مبتنی سالمتی از کنندهمحافظت
 دادن نشـان بـرای مفهومی عنوانبه را« تماس بدون» مطالعه این که، معنی این به .است کرده بررسی فناوری بر مبتنی
 بـرآورده را گیریهمه طول در حتی سفر به افراد تمایل که است داده قرار موردبح  بدیع اما عادی گردشگری رفتار یک
 از حفاظـت مقاصـد بـرای کـه افـراد تمـاس بـدون رفتارهای .رساندمی حداقل به را بیماری خطرهای کهدرحالی کندمی

 نظریـه مطالعـه یـنا سـوم، .باشد کرونا از بعد آتی هایپژوهش برای احتمالی هایراه تواندمی شوند،می استفاده سالمتی
 هنجارهـای و نگـرش میـانجیگری نقـش ایـن، بر عالوه .داد گسترش ریسک از ادراك متغیر با را شدهریزیبرنامه رفتار
 در هـایبینش پـژوهش این همچنین .کرد تأیید را رفتاری نیت و ریسک از ادراك بین شده درك رفتاری کنترل و ذهنی
 .کندمی فراهم آینده در عفونی هایبیماری شیوع هنگام در گردشگری رفتارهای مورد
 فعـاالن باشـد الزم اسـت ممکـن .دهـدمی ارائه گردشگری را برای فعاالن حوزه عملی همچنین کاربردهای مطالعه این

 رسـاندن حـداقل بـه بـرای را افراد نیاز که بگیرند نظر در جدیدی الگوی عنوانبه را تماس بدون گردشگری گردشگری،
 بلکـه نیسـت خدماتی دهایبرخور حذف فق  این .کندمی فراهم سفر برای هاآن نیاز تأمین همچنین و شدهادراك ریسک
 تواننـدمی همچنـین .اسـت ایجادشـده سازیسفارشی از باالیی سطح اساس بر که باشد برتر خدمت یک تواندمی درواقع
 امـن سـفر تجـارب بـرای تضـمینی عنوانبـه تمـاس بـدون گردشگری اجرای برای را هایشانتالش به مربوط هایپیام

 .کنند مخابره گردشگران
 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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