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 19ید وشیوع ویروس کوبحران  برابردر  گردشگری وکارهایکسب آوریتابنجش س

 شهرستان بابلسر ساحلی هایسکونتگاهمطالعه موردی: 
 

 ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراناستادیار گروه جغرافیا و برنامه - 1ییروزجایزاده فیقلیناصر عل

 
 10/06/1400تاریخ پذیرش:                                                 08/12/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 یبرا نهیبه ریزیبرنامهو  تیریمد جهت یگردشگر وکارهایکسبمالکان  آوریتاببر  موثر عوامل نییشناخت و تب

زان تبیین می وین تحقیق شناخت اهدف از  .باشدمی یضرور یناگهان راتییدر برابر تغ هافعالیت یانطباق تیظرف تیتقو

هرستان شنواحی ساحلی در  19ید گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کوومرتبط با بخش  وکارهایکسب آوریتاب

پرسشنامه محقق  ریقتحقیق از ط هایداده. .باشدمیحلیلی مبتنی بر پیمایش ت -است. روش تحقیق توصیفی بابلسر

شهر در  ریمرتبط با بخش گردشگ مختلف وکارهایکسباست. جامعه آماری تحقیق کلیه صاحبان  شدهآوریجمعساخته 

 گیرینمونه فرمول ر اساسبو  با توجه به گستردگی جامعه آماری. باشدمیبابلسر و روستاهای ساحلی این شهرستان 

 ردساده مو نمونه به روش تصادفی حجم عنوانبه مرتبط با بخش گردشگری وکارکسبصاحبان نفر  200 تعداد کوکران،

یل و تحل رسیون، رگ، تی مستقلایهای آماری تی تک نمونهآزموناز طریق  شدهآوریجمع هایداده. اندقرارگرفته انتخاب

مرتبط با بخش  وکارهایکسب آوریبتامیزان  طورکلیبهکه  دهدمینتایج مطالعات نشان  مسیر مورد تحلیل قرار گرفت.

. باشدمیوض دی مفرباالتر از حد متوسط و میانگین عد های ساحلی این شهرستانادر شهر بابلسر و روست گردشگری

وامل ع ،ن کروناها در مقابل شیوع بحراوکارکسب آوریتابعوامل موثر بر میزان در بین همچنین نتایج بیانگر آن است 

 ه است.داشتآن  ربی نادارمع معکوس تأثیر ؛وابستگی اقتصادی به بخش گردشگری میزانو  م معنادارستقیم تأثیراقتصادی 

 در برابر این بحران هاآن آوریتاببر سطح  مرتبط با بخش گردشگری وکارهایکسباز  حمایت دولت میزان تأثیر اما

 معنادار نبوده است.

 

 .بلسرشهر با ،روستاهای ساحلی، 19، گردشگری، کووید وکارکسب، آوریتاب :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 کههنگامی کندمیفعالیت گردشگری تحت سطح باالیی از عدم اطمینان و ریسک وارده توسط بحران فعالیت 

 توانندمی هابحران. این گیرندمیقرار  تأثیرمقصد گردشگری، گردشگران و جامعه محلی همه تحت  دهدمیبحرانی رخ 

و ابراهیمی ) کنندیه نیز خارج کشورهای همساه از مناطق و بلکاز یک مقصد خاص  فقطنهجریان گردشگری را 

 شدهعملکرد طبیعی مقصد  موجب آسیب به کهاست  رخدادی هرگونهبحران گردشگری در حقیقت  (.3 :1398همکاران، 

یاوری گوهر و ) استتهدیدی بر ایمنی گردشگران  ونموده  مرتبط با بخش گردشگری را مختل وکارکسبو انجام 

از جهت ایمنی، جذابیت و به اعتبار مقصد گردشگری یب آس ،از سوی محققان همچنین (.29 :1396، مؤیدمنصوری 

مربوط به  هایهزینهکاهش ورودی گردشگران و  از آن مقصد و بازدیدکنندگاندرک منفی بر  تأثیرآسایش با توجه با 

 عنوانبه ؛مرتبط با این بخش وکارهایکسبخود رکود در اقتصاد گردشگری و قطع تداوم عملیات  نوبهبهو  آنان

مک کرچر و در این خصوص  (.127 :1394فر،  مؤیدتقوایی و ) شودمیدر نظر گرفته گردشگری بحران پیامدهای 

 وکارهایکسبهستند که  اتفاقی و موردی یعاوق درواقعو  ناپذیرنداجتناب هابحرانکه  کنندمی( اشاره 2004) 1هاویی

 (.29 :1396 ،مؤید)یاوری گوهر و منصوری  دنمختل کن توانندمیجاری صنعت گردشگری را 

در  ،و امنیت سالمتیبهخاطر ماهیت جهانی بودن آن و اتکا  به بخش گردشگریهنوز  که دهدمینشان مطالعات 

مرتبط با آن نیز آمادگی خیلی خوبی برای  وکارهایکسبو  است پذیرآسیب شدتبه، بیرونی هایشوکبرابر رویدادها و 

محیط نامطمئن و امر با توجه به همین و  (2004و ریتچای،  2012، 2وانگ و ریتچای) ندارندمدیریت این بحران و بالیا 

 شدخواهد  گردشگری مرتبط با بخش وکارهایکسبعملکرد بر  عمیقمنفی  تأثیر موجب امروزی،جهان متالطم 

کوچک تا متوسط معمواًل بخش این  با مرتبط وکارهایکسب کهاینتوجه به  همچنین با (2018، 3چوهاری و همکاران)

و  تر هستندپذیرآسیب ،ضعیف و ناکافی هایقابلیتبه خاطر منابع و  هاشوکنسبت به تالطم محیطی و  مقیاس هستند

و معموالً آمادگی  باشدمی مدتکوتاهغالباً تمرکزشان در جهت فائق آمدن بر وظایف عملیاتی کارها  و نوع کسب.این 

مفهوم  روازاین (.2019، 4جیانگ و همکاران) ندارندرا  نشدهبینیپیشی هابحرانبرای هزینه الزم جهت پرداخت 

است بدین منظور که سیستم گردشگری و  شدهمطرحمهم و کلیدی در بخش گردشگری  یک موضوع عنوانبه آوریتاب

در این (. 2018چوهاری و همکاران، ) باشندباالیی داشته  آوریتاب آن بتوانند در مقابل بحران و بالیا، هایمؤلفه

 مطلوب العملعکسواکنش و  در جهت آوریتاب رویکردو گردشگری بر پایه مفهوم  ریزیبرنامهو خصوص مدیریت 

 ضروری و ،توسعه اقتصادی راستای به این بخش در ایجادشده هایشوکتغییرات سریع و به  گردشگری وکارهایکسب

 عنوانبهرا  آوریتاببر پایه  ریزیبرنامهحتی برخی از محققان  این رابطه در .(2015، 5اتیوداهلس و سوسیلو) استمهم 

در مورد توسعه  یجدید هایدیدگاهو در این خصوص  گیرندمیدر نظر  یک آلترناتیو برای توسعه پایدار گردشگری

 است شدهمطرحدر حال تغییر  شدتبهسازگاری و تطبیق با عوامل اجتماعی و اکولوژیکی در برابر جهان  و اجتماعات

 (.2013، 6لیو)

برخی  بوده و و مسلط یک بخش اقتصادی مهم عنوانبهدر برخی از کشورها  گردشگری کهاینبا توجه به همچنین 

                                                           
1 . McKercher and Hui 

2 . Wang and Ritchie 

3 . Chowdhury et al 

4 . Jiang et al 

5 . Dahles and Susilowati 

6 . Lew 
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برای رشد و بقاء تنها به این بخش وابسته هستند. اتکا به این بخش، فشار بسیاری بر مدیران و برنامه ریزان نیز  مقاصداز 

 هایطرح ارائهو موجب  وارد کرده در برابر بحران و بالیا و جامعه گردشگری وکارکسبحفاظت از در جهت گردشگری 

بنابراین در یک فعالیت اقتصادی مهم و روبه رشد مانند  آن شده است.مالی یامدهای احتراهبردی برای برخورد با پ

پیامدهای آن ضروری  محدود ساختنردهای متوقف یا بو بررسی راه و شناخت ابعاد حادثه و بحران گردشگری درک

رهیافتی موثر برای تحقق  آوریتاب ریزیبرنامهها و وکارکسب آوریتابدر این خصوص  (.24 :1396ریتچای، ) است

در روند عادی این  کنندهمختلتوسعه اجتماعات گردشگری پذیر و کاهش احتمال ناپایداری ناشی از رخداد شرایط 

در گردشگری بر بازیابی صنعت گردشگری و شمار گردشگران ورودی  آوریتاب اندازچشم ترینرایجها است. وکارکسب

آن بر اقتصاد و  تأثیرو  بینیپیشو یا قابل  غیرمنتظرهتغییر سریع متغیرهای ناشی از رخدادهای  تبعبهبه مقصد 

و  یگردشگری بر تغییر متغیرهای اجتماعی، محیط آوریتابممکن است  درواقعگردشگری است.  وکارهایکسب

 وکارهایکسبو  آوریتابه آن، ایجاد یکپارچه توجه نماید اما هدف نهایی از توجه ب طوربهاقتصادی سازنده، گردشگری 

درک کامل از عوامل و  (.5:1396صادقلو و همکاران، ) استین متغیرها در برابر رخدادهای شکننده بیرونی ا مرتبط با

در بهبود وضعیت  تنهانه ،در مقاصد گردشگری وکارکسبدرک شده مالکان  آوریتاببر  اثرگذار هایمکانیسم

برای  هافعالیتاین  مالکان مرتبط با بخش گردشگری ضروری است بلکه برای تقویت ظرفیت انطباقی وکارهایکسب

 (.2018، 1گائو و همکاران) باشدمیمدیریت در برابر بحران و تغییرات ناگهانی ضروری 

 اندازهبه هاآناز  کدامهیچتجربه کرده است که را  بسیاری اپیدمی و پاندمی ازجملهبحران دنیا تاکنون تعداد زیادی از 

 کهطوریبه (.2020، 2بای و همکاران) اندنداشتهگردشگری  ازجملهمنفی بر اقتصاد جهانی  تأثیر 19کووید شیوع  بحران

، بر اقتصاد ملی 19بحران شیوع ویروس کووید  درنتیجهدر دنیا  المللیبینو  ایناحیهمحلی،  هایمسافرت هایمحدودیت

دریایی،  ونقلحملهوایی،  ونقلحملمرتبط با این بخش نظیر بخش  وکارهایکسبو  سیستم گردشگری ازجمله

گوسلینگ و ) استمنفی گذاشته  تأثیرو مانند آن  هافستیوالدهای پذیرایی و ح، واهااقامتگاهعمومی،  ونقلحمل

و  شدهشروع 1398 بهمناواخر از  کهآندر کشور ایر 19ویروس کووید شیوع بحران  همچنین (.2020، 3همکاران

 شدهمرتبط با این بخش  وکارهایکسب ازجملهاقتصاد گردشگری اثرات منفی بر موجب تاکنون  نیز ادامه داردهمچنان 

یکی از مصادیق  عنوانبه شهرستانساحلی این خط  نزدیک به بابلسر و نیز روستاهای ساحلی شهراین رابطه  در است.

و نواحی شده  در این یزیاد وکارهایکسب گیریشکلتوسعه گردشگری موجب  ؛چند دهه اخیر در .باشدمیاین بحث 

 ، عملکرد این نوع19شیوع بحران کووید  با امروزه اما است شده وابسته آنبه و اشتغال بسیاری از ساکنین نیز  درآمد

نظیر  بخش این مرتبط با وکارهایکسب کهطوریبه ؛قرارگرفته تأثیرتحت  ایگونهبه در این نواحی هاوکارکسب

کاهش تعداد گردشگران و  درنتیجه، خدمات تفریحی، تجاری و مانند آن ونقلحملو پذیرایی،  اقامتی خدمات هایبخش

جهت  روازاین .شده استمخاطره دچار  ،در جهت کنترل این بحرانها از سوی دولت وکارکسباین نوع موقت  تعطیلی

 موردمطالعهدر ناحیه  در مقابل این بحرانگردشگری  وکارکسب آوریتاب بحثپیش رو،  هایچالشکاهش مخاطرات و 

گردشگری در  وکارهایکسب آوریتابسطح  شناخت و تبیینبنابراین  باشدمیبسیار مهم و کلیدی  مسئلهیک  عنوانبه

ها به وکارکسببرگشت  نیز وران حاین ببا  هاآندر جهت سازگاری  ،آنموثر بر هر یک از عوامل و  موردمطالعهناحیه 

 بر اساس مسئوالن و مجریاندر این خصوص برخوردار است. بسیاری  از اهمیت و ضرورت هاآنو بهبود  اولیه تحال

                                                           
1 . Guo  

2 . Bai  

3 . Gossling  
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در  آوریتاب ، راهکارها و قوانین و مقررات مناسبی را در جهت ارتقای سطحهاسیاست توانندمیاین پژوهش  هاییافته

 سؤالبه  بحث، این پژوهش تالش دارد تاو ضرورت این  اهمیت بنابراین با توجه به برابر این بحران وضع و اجرا کنند.

 ذیل پاسخ دهد:

در چه  19ان شیوع ویروس کووید در برابر بحر موردمطالعهدر ناحیه  گردشگری وکارهایکسب آوریتابمیزان -

 چه عواملی قرار دارد؟ تأثیرو تحت است  سطحی

 

 مبانی نظری

 19بحران شیوع کووید گردشگری و 

اجتماعی، -اقتصادی هایریسکو  هابحرانبا  پذیرآسیببسیار  یک بخش عنوانبهگردشگری از گذشته تاکنون 

، لرزهزمیننظیر تروریسم،  هابحراندر مقابل این  گردشگری البته روبرو شده است و متعددی سیاسی و محیطی

. اولیه برگشته است تداشته است و دوباره به حال آوریتاب و غیره (سارس)ابوال، بیماری سندرم حاد تنفسی  هایبیماری

ی فوق هابحرانمتفاوتی را با  هاینشانهعالئم و  19بیماری کووید  و اثرات نظیربیو  سابقهبی هایجنبهاما ماهیت، 

یک فعالیت  عنوانبهو عمیقی را بر گردشگری  مدتیطوالنیتغییرات ساختاری  تواندمیاین بیماری  درواقع. دهدمینشان 

موجود  هایارزشو  هاسیستمشده،  تنیدهدرهم چندبعدیرات و در مقیاس جهانی، این اث اجتماعی و اقتصادی داشته باشد

 .(2020، 1سیگاال) باشدمین پاندمی شاخص ای ترینمهم عنوانبهو کسادی اقتصادی را مورد چالش قرار داده و رکود 

سازمان جهانی  هایگزارش بر اساس ،المللیبیندر سطح  در زمان و فضا متفاوت خواهد بود 19ید واثرات بیماری کو

که این امر منجر به از  یابدمی کاهش درصد 78ورودی تا  المللیبینگردشگران  دهدمینشان  هاتخمین، گردشگری

سازمان جهانی ) شدخواهد گردشگری  میلیون شغل مستقیم از بخش 120و دالر درآمد صادرانی تریلیون  2/1دست رفتن 

جمعیت جهان در کشورها در همان سطح از  درصد 90که نزدیک به  دهدمیهمچنین آمارها نشان  (.2020گردشگری، 

 ازجملهداخلی  هایمسافرتدر  و خیلی از این کشورها درجاتی از محدودیت را دانبوده المللیبینمحدودیت مسافرت 

نسبت به همین ماه در سال قبل،  2020، در مارس هااقامتگاه. در بخش اندداشتهمسافرت هوایی محدود و اقامت در خانه 

 کشور چین، نیز کهطوریبه(. 2020گوسلینگ و همکاران، ) استتخت کاهش داشته  اشغالضریب  یا بیشتر درصد 50

 .(2020، 2نسبت به سال قبل در ماه ژانویه بوده است )یانگ و همکاران ضریب اشغال تخت درصدی 71شاهد کاهش 

( هفتگی صورتبه) طولی شدهارزیابی هایداده گزارشی از روزوسازمان گردشگری ن ،نمونه طوربهدر سطح ملی همچنین 

مرتبط با بخش گردشگری، نیروی  وکارکسبدرصد از واحدهای  90، 2020مارس  26تا  دهدمینشان  که کرد ارائهرا 

کارشان را کاهش  نیرویدرصد از  75حداقل  درصد از این واحدها 78 کهطوریبه. موقت اخراج کردند طوربهکارشان را 

. نتایج مطالعات از کشور اندداشتهین کاهش نیروی کار را بیشتر هاجاذبهتفریحی و  ، مراکزهاهتلاین خصوص  در دادند.

 استاقتصادی بیشترین آسیب را دیده  هایفعالیتنروژ حاکی از آن است که بخش گردشگری در مقایسه با دیگر 

مرتبط با بخش  وکارهایکسبو  هافعالیت این اساس شیوع این نوع ویروس، بر (.2020گوسلینگ و همکاران، )

، تهدید این پزشکیتوسعه سالمتی عمومی و  رغمعلی کهطوریبهمخاطره انداخته است.  به طورجدیبها ر گردشگری

است که مسافرت و  و تغییرات جهانی شدنجهانیآن فرایند  اصلیدالیل  یکی ازدر حال افزایش است که  پاندمی هنوز

                                                           
1 . Sigala 

2 . Yang  
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بر پاندمی  این یک مقصد برای پاسخ به آوریتابو  ظرفیت .باشدمیاصلی آن  هایمؤلفهیکی از  عنوانبهگردشگری 

بستگی دارد.  ی دیگرهابحرانتجربیات  و قبلی هایپاندمیاز مقاصد از یادگیری احتمالی و درجاتی  بحران،مراحل  اساس

از  متأثر ،مدتطوالنیدر به این بحران و مقصد این صنعت  هایفعالیتواکنش مجموعه ، رویکرد سیستمیدر اساساً 

 (.2020هال و همکاران، ) باشدمینیز  ها و مقاصد رقیبوکارکسب

 

 در برابر بحران آوریتاب

ی اکولوژیکی هاسیستمبطه با اکولوژیست مشهور کانادایی در را توسط هولینگابتدا  1973در سال  آوریتابمفهوم 

به معنای برگشت  Resilieioین که از ریشه الت رودمیاین واژه اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار مطرح گردید 

به و  کندمیعیین ون یک سیستم را تو پیوندهای در تداوم روابط آوریتاباست. هولینگ معتقد است،  شدهگرفتهبه عقب 

را  آوریتاب، 2010یانت در و پایداری دو ویژگی مهم در سیستم اکولوژیکی هستند. آلن و بر آوریتابنظر هولینگ 

که در  کنندمی تأکیدف کرده و پاسخگویی به اختالل ایجادشده در آن تعری منظوربهظرفیت یک سیستم  عنوانبه

، 1396ان، و همکار نامجویان) کندمیر و عملکرد سیستم تغییر نساختا ی تاب آور، پس از اعمال تنش و اختاللهاسیستم

 است تا به اقتصادی تمرکز داشته آوریتابتا حد زیادی بر مفهوم  آوریتابدر رابطه با گردشگری، مفهوم  (.84

به  کهاین از بیشترگردشگری  آوریتاباکثر تحقیقات در خصوص همچنین  ، فرهنگی و نهادی وزیر ساختاری آوریتاب

 (.2013لیو، ) اندداشتهو مفهومی بپردازند عمدتاً بر مطالعات موردی تمرکز  ساختار تئوریکیتوسعه بحث 

بستکی  هاآن آوریتابآشفته امروزی، تا حد زیادی به ظرفیت  وکارکسبفعال در محیط  هایسازمانبقاء و توسعه  

از محیط اقتصادی یا  نظرصرف، خوب عمل کردن ایبه ظرفیت سازمان بر ایگسترده طوربهها وکارکسب آوریتابدارد. 

یا با اتخاذ شیوه  از طریق اجرای راهبردهای مدیریت ریسک و تواندمی آوریتابمربوطه اشاره دارد. این  محیط سازمانی

، و ایمانی ورمزیاری) کندمیآماده  ناپذیراجتناب هایچالشرا برای مقابله با  هاسازمانمدیریت نوآورانه رخ دهد که 

 تأثیرگذار مرتبط با بخش گردشگری وکارهایکسبیک مقصد و  آوریتاببر میزان  ،فاکتورهای متعددی (.186 :1396

گردشگری در برابر بحران  وکارهایکسب آوریتاببر  در این رابطه سرمایه اجتماعی و انسانی از عوامل موثر .است

از طریق سرمایه انسانی،  اشاره دارد و وکارکسبانسانی در  هایظرفیتبه مهارت و  . سرمایه انسانیباشدمی

نیازهای گردشگران منطبق خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق  بر اساسمرتبط با بخش گردشگری  وکارهایکسب

 گیریاندازه( وکارکسب)یا قابلیت کارکنان آن  هایشانقابلیتها در وکارکسبمالکان و مدیران  شدهگزارشسطح اعتماد 

)بیگز و  تسها ضروری اوکارکسب آوریتابارتقای  درنتیجهو  در بحران آمیزموفقیتکه برای انطباق و مدیریت  شودمی

 .(2012، 1همکاران

در برابر بحران فراهم کند  گردشگری وکارهایکسبسپری را برای  تواندمینیز  باالیی از سرمایه اجتماعی سطح

در این خصوص سرمایه اجتماعی دید تئوریکی باارزشی را برای ارزیابی عوامل و  (.2010، 2مک گهی و همکاران)

سرمایه اجتماعی یکی از  درواقع .کندمیدر یک مقصد گردشگری فراهم  وکارکسباجتماع و  آوریتاب هایمکانیسم

، 3والکر و همکاران) کندمیودش را با تغییرات ناشی از بحران سازگار خعوامل اصلی است که از طریق آن اجتماع 

ها، هنجارهای مشترک، اعتماد و وکارکسبافراد و  اجتماعی از هایشبکهایده اصلی سرمایه اجتماعی،  .(2006

                                                           
1 . Biggs  

2 . McGehee  

3 . Walker  
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دشوار و بحرانی ایفاء کند.  ها در زمانوکارکسبحمایتی را برای  تواندمیکه  باشدمی وکارکسبمتقابل  هایهمکاری

جهت  آوریتابها و ارتقای سطح وکارکسبدر ایجاد سرمایه اجتماعی، در تشویق و رشد  گذاریسرمایهبدین ترتیب 

نتایج مطالعات چوهاری و همکاران همچنین (. 2010مک گهی و همکاران، ) استمقابله با بحران بسیار مهم و ضروری 

 ویژهبهگردشگری  وکارهایکسب آوریتابکه سرمایه اجتماعی باعث تقویت  دهدمینشان  2018در سال 

اجتماعی  از کشور ژاپن بیانگر آن است که سرمایه 2011در سال 1. نتایج مطالعات آلدریچخواهد شد خرد وکارهایکسب

 بوده است. 1995کوبه در سال  لرزهزمینبحران و بهبود بعد از  آوریتابفاکتور در ارتقای سطح  ترینقوی عنوانبه

شرایط  ویژهبهوامل اقتصادی عمرتبط با بخش گردشگری  وکارهایکسب آوریتابموثر بر میزان یکی از عوامل 

. در این خصوص دسترسی به منابع مالی و شرایط باشدمیها وکارکسبمالکان از  و دسترسی به منابع مالی و درآمد مالی

در برابر بحران و افزایش ها مرتبط با بخش گردشگری وکارکسبمالی مطمئن یکی از عوامل کلیدی در موفقیت و بقای 

بیانگر آن است که مالکان  2007در سال  3و میشایل2نتایج مطالعات کیوسیو (. 2012بیگز و همکاران، ) باشدمی آوریتاب

 آوریتاببهترین پاسخ برای بحران و افزایش  عنوانبهرا  دائمیگردشگری در ویکتوریا، حق بیمه  وکارهایکسب

و  هافعالیتاقتصادی به  آمیزموفقیتو اشتغال و بهبود رشد  وکارکسب هایفعالیتهمچنین حفظ تداوم . دانستندمی

 تواندمی(. در این رابطه محققان معتقدند که دولت 2020دولت در زمان بحران بستگی دارد )سیگاال،  هایسیاست

 آوریتابرات منفی در زمان بحران و ارتقای سطح اقدامات اداری، مالی و اقتصادی جدیدی را جهت کاهش اث و هابرنامه

 ارائهبا بهره کم،  هایوامکردن از مالیات، فراهم کردن  نظرصرفشامل کاهش یا  تواندمیاجرا کند این امر  وکارکسب

، 6، و گیو و وال2003، 5، بلیک و سینکالیر2002، 4هیوانگ و مین) باشدها وکارکسبسوبسید یا یارانه به صاحبان 

 باشدمیبخش گردشگری  مختلف نفعانذیبه  روزبهاطالعات  ارائهدولت در زمان بحران،  هاینقش(. از دیگر 2006

فراتر از عوامل خرد و عمدتاً در نواحی روستایی  وکارهایکسب ویژهبهگردشگری  وکارهایکسب(. 2005، 7کوپر)

 (.2012بیگز و همکاران، ) مالحظات فرهنگی و ارزشی نیز قرار دارد. تأثیرتحت  و سود اقتصادی و جنبه مالی

 صاحبان آوریتابیکی از عوامل موثر بر  عنوانبهکه وابستگی به بخش گردشگری  دهدمیمطالعات نشان 

مطالعه خود نتیجه  در 2015در سال  8داهلس وسوسیلواتی کهطوریبه. باشدمیمرتبط با این بخش  وکارهایکسب

رویکرد  ترینمهماز راهبردهای معیشتی،  ایمجموعهکه عدم وابستگی معیشت به یک منبع و تعریف  اندگرفته

 والسو و داهلس از جزیره کومرود هاییافتههمچنین نتایج  به هنگام بحران بوده است. آوریتاببهبود  ها برایوکارکسب

معناداری  طوربهدرآمدی برای ساکنین تنها منبع  عنوانبهوابستگی به بخش گردشگری اندونزی بیانگر آن است که 

 .(2015و داهلس، 9السو) شودمیمردم محلی در مقابل بحران  آوریتابی و کاهش سطح پذیرآسیبافزایش  باعث

 هاآنگردانندگان ها و تجربه وکارکسبکه سابقه  دهدمیگردشگری شمال استرالیا نشان  نفعانذیاز  بیگز مطالعات

از آلپس جنوبی نیوزیلند بیانگر شان مطالعاتنتایج همچنین  .بوده است آوریتابفاکتورهای مهم و موثر در میزان  عنوانبه

دارای  قویاحتمالبهاز سابقه قبلی بحران  ایباتجربهو  ترباتجربه بازگردانندگان ،تربزرگ وکارهایکسبآن است که 

                                                           
1 . Aldrich 

2 . Cioccio 

3 . Michael 

4 . Huang and Min 

5 . Blake & Sinclair 

6 . Gu & Wall 

7 . Cooper 

8 . Dahles and Susilowati 

9 . Lasso 



 1217                                          ...          بحران وکارهای گردشگری در برابرآوری کسبسنجش تاب / زاده فیروزجاییعلیقلی

 2008در این زمینه مطالعات هال و ویلیامز در سال (. 2011بیگز، ) هستندده نوآوری و پذیرش و تطبیق با بحران آین

معموالً در ابتدای فعالیت با است خیلی کم  شانگیریشکلو سابقه  که نوپا هستندی وکارهایکسبکه  دهدمینشان 

و کارکنان در بین  ارید، توسعه اعتماد و وفاهانقشیافتن دسترسی به مشتری، هماهنگی، تعریف ی نظیر هایچالش

 هستندکمتری برخوردار  آوریتابها از وکارکسباین نوع  درنتیجهو  دسترسی به سرمایه و منابع مالی مواجه هستند

همبستگی مثبت  وکارکسبابقه فعالیت سکه  دهدمینشان  اورچیستون نتایج مطالعاتهمچنین  .(2008، 1هال و ویلیامز)

 .(2013اورچیستون، ) دارد آوریتاببرای بحران و کاهش  ریزیبرنامهو معناداری را با 

 

 موردمطالعه حدودهم

در . باشدمیارند احلی قرار دسدر کنار خط  کهآناین شهرستساحلی  شهر ساحلی بابلسر و روستاهای موردمطالعهناحیه 

 احلیسروستاهای  عنوانبهو میرکال  رودمینفت چال، کرفون، ، روستاهای ناز بین نقاط روستایی این شهرستااین رابطه 

لی این در منطقه ساحاخیر  هایدههدر توسعه گردشگری  درنتیجهجهت مطالعه در نظر گرفته شد.  گردشگر پذیر

خط  و مانند آن در کنار ونقلحمل، پذیراییاقامتی، تجاری، تفریحی،  وکارکسبزیادی نظیر  وکارهایکسبشهرستان، 

است و همچنان نیز  شدهشروع 1398که در سال  19که با شیوع بحران کووید  است گرفتهشکلساحلی این شهرستان 

 .است گذاشته العهموردمطگردشگری در ناحیه  وکارهایکسباختالل و آسیب زیادی بر انواع  ادامه دارد

 

 
 موردمطالعه. موقعیت ناحیه 1 شماره شکل

 

 پژوهشروش 

است. ابزار  پیمایش بر مبتنی تحلیلی -توصیفی و به لحاظ روش انجامپژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی  این

مطالعه  ن پژوهش با استفاده ازیا موردنیازمتغیرهای  از طریق پرسشنامه بوده است. هاگویههر یک از  هایدادهگردآوری 

                                                           
1 . Hall & Williams 
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مرتبط با  سؤاالتژوهش، ن پی. در اقرار گرفتمورد انتخاب  موردمطالعهمعتبر و مطالعه میدانی از ناحیه  یمنابع علم

است. واحد تحلیل در این  شدهتنظیمم ک یلیاد تا خیز یلیاز خ ایگزینه 5 رتیکل از طیفمتغیرهای پرسشنامه با استفاده 

ی که در این پژوهش وکارهایکسب .باشدمیمرتبط با بخش گردشگری در شهرستان بابلسر  وکارکسبپژوهش صاحبان 

توسعه  درنتیجهو یا  باشندمیوابسته به بخش گردشگری  تا حدیکه  ی هستندوکارهایکسب اندقرارگرفته موردبررسی

بر  همچنین. باشدمی ونقلحمل و ، تجاری، تفریحیپذیرایی -اقامتی هایبخش شاملکه  اندگرفتهشکلگردشگری 

 تعیین شد مرتبط با بخش گردشگری وکارکسبصاحبان نفر از  200 کوکران، حجم نمونه تعداد گیرینمونهفرمول  اساس

روش به  موردمطالعهدر نواحی  1399در فصل تابستان و پاییز پرسشنامه  از طریق نیز پژوهش موردنیاز هایداده

 گردید. آوریجمعتصادفی ساده  گیرینمونه

 اقتصادی هایمؤلفه، سرمایه انسانی هایمؤلفهو وابسته عنوان متغیر  طورکلیبه آوریتابمیزان در این پژوهش 

ارزشی به  هایهویتو نهادی، وابستگی به بخش گردشگری،  مدیریتی هایمؤلفه، سرمایه اجتماعی و وکارکسب

پرسشنامه از روش اعتبار  سؤاالتتحقیق بوده است. برای سنجش اعتبار یا روایی  مستقلمتغیر  عنوانبه وکارکسب

برای سنجش اعتبار روایی  کهطوریبهکرونباخ استفاده شد.  یآلفاب ی، از ضرییایزان پایسنجش م یو برا یصور

از روش آلفای کرونباخ  هاگویهاست. برای سنجش پایایی  شدهاستفادهپرسشنامه از نظرات اساتید و نخبگان مربوط 

بل قبولی استفاده شد. نتایج حاصله از ضریب پایایی بیانگر آن است که این ضرایب معنادار و در سطح مناسب و قا

استفاده شد و با توجه به  (k-s) اسمیرنوفاز آزمون کولموگروف  هاداده(. جهت بررسی نرمال بودن 1)جدول  باشدمی

 هایدادهنرمال بودن  دهندهنشانبوده است این نتایج  05/0سطح معناداری برای همه متغیرها بیشتر از  کهاین

آماری  هایآزموناز طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر  شدهآوریجمع هایدادهدر این تحقیق است.  مورداستفاده

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهتحلیل مسیر مورد رگرسیون و ، روش تی مستقلتی تک نمونه ای، 

 
 هامؤلفه ییایسطح پا و هاشاخصپژوهش، منبع  هایشاخص .1جدول شماره 

نوع 
 متغیر

منبع  هاشاخص مؤلفه
 هاشاخص

 یآلفا
 کرونباخ

 ر وابستهیمتغ
میزان 

 آوریتاب
 کلیطوربه

 وکارکسبایجادشده برای  هایچالش غلبه بر جهت میزان توانایی-
 19بحران شیوع کووید  درنتیجه
 درنتیجه وکارکسبمناسب و بهتر برای بهبود  هایروشاستفاده از -
 ایجادشده هایچالش
 اولیهها به حالت وکارکسبتوانایی برگشت - 
 وکارکسبمناسب از شرایط ایجاد برای  العملعکسواکنش و -
بحران  درنتیجه ایجادشدهبا تغییرات  وکارکسبمیزان سازگاری -
 19 کوویدشیوع 

 .19در طی بحران کووید  وکارکسبفعالیت  تداوم-

 گائو و
( 2018) همکاران

ورمزیاری و ایمانی 
(1396) 

832/0 

 یرهایمتغ
 مستقل

 مؤلفه
سرمایه 
 اجتماعی

 رجوعارباببا مشتریان و  ارتباط خوب-
 با فامیل نزدیک خود ارتباط خوب

 مسئوالن محلی گردشگری با ارتباطمیزان -
مرتبط با بخش  وکارهایکسبمالکان دیگر با  ارتباطمیزان --

 گردشگری
 بخش گردشگری غیردولتیمیزان اعتماد به مسئوالن دولتی و -
 

مک گهی و 
 2010همکاران، 

819/0 

 مؤلفه
اقتصادی 

 وکارکسب

 وکارکسبمیزان درآمد از -
 در زمان بحرانی اندازپسمنابع مالی و  شرایط -
 هایهزینهظرفیت یا توانایی اقتصادی در جهت جبران خسارات و -–
 وکارکسبوارده به 

بیگز و 
( 2012) همکاران

داهلس و 
 سوسیلواتی

835/0 
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 19بعد از شیوع کووید  وکارکسباقتصادی کلی  عملکرد-
 

و  صادقلو( 2015)
 (1396) همکاران

سرمایه 
 انسانی

 سطح تحصیالت-
 طورکلیبهسابقه فعالیت  -
 ی قبلی در بخش گردشگریهابحران میزان تجربه از - 
 میزان مهارت در این فعالیت –

(، 2011) بیگز
 ویلیامزهال و 

(2008) 
 اورچیستون

صادقلو و  و( 2013)
 (1396) همکاران

807/0 

 مؤلفه
به  وابستگی

بخش 
 گردشگری

 میزان وابستگی شغلی به بخش گردشگری-
 میزان وابستگی درآمدی به بخش گردشگری -
 میزان وابستگی معاش به بخش گردشگری -

و داهلس 
( 2015) سوسیلواتی

و السو و داهلس 
(2015) 

826/0 

 هایمؤلفه
مدیریتی و 

 نهادی

 با بهره کم هاوام ارائهیارانه یا  صورتبهمالی دولت  هایکمکمیزان -
 میزان معافیت مالیاتی در زمان بحران-
اطالعات الزم و  ارائهدولت در جهت آگاهی بخشی و  هایکمک–

 .وکارکسببه صاحبان  روزبه
مسئوالن دولتی جهت حل مشکل در زمان بحران  پذیریمسئولیت-
 19کووید 

هیوانگ و 
بلیک ، 2002مین، 

و سینکالیر، 
گیو و وال،  ،2003
و صادقلو و  2006

 (1396) همکاران

793/0 

 هایهویت
ارزشی 
 وکارکسب

 وکارکسبعشق به 
 وکارکسبلذت از 

بیگز و 
 (2012) همکاران

843/0 

 

 هایافتهبحث و 

 90 گردشگری وکارکسبشاغالن  دهندگانپاسخکه به لحاظ جنسیت، از مجموع  دهدمیتوصیفی نشان  هایبررسی

 25 دهدمینشان  مرتبط با بخش گردشگری جامعه نمونه وکارکسبنوع  وده است. نتایجب زن درصد 10مرد،  درصد

مرتبط با  هافعالیت درصد 15، بخش تجاریمربوط به  وکارکسب درصد 20 ،خدمات اقامتیمربوط به  وکارکسب درصد

بررسی سنی جامعه  .اندبوده ونقلحملدر بخش  درصد 5واحدهای پذیرایی،  درصد 35 خدمات تفریحی در نوار ساحلی،

درصد در  22سال،  40تا  30در گروه سنی  درصد 29سال،  30تا  20در گروه سنی  درصد 16نمونه بیانگر آن است که 

 .اندداشتهقرار  سال به باال 60در گروه سنی  درصد 15سال،  60تا  50 در گروه سنی درصد 15سال،  50تا  40 گروه سنی

درصد دارای  7دیپلم،  درصد 26کمتر از دیپلم،  درصد 33 ،شدهانتخاببه لحاظ سطح تحصیالت از کل نمونه 

، تأهلو باالتر بوده است. به لحاظ وضعیت  لیسانسفوقدارای مدرک  درصد 4دارای مدرک لیسانس  درصد 30،دیپلمفوق

 .اندبوده متأهلپاسخگویان نمونه عمدتاً 

 هاوکارکسب آوریتابسطح -

قرار گرفت. در این خصوص نتایج  موردسنجش گویه 6گردشگری از طریق  وکارهایکسب آوریتابمتغیر میزان 

متوسط بوده در حد  20/3 عددی نیانگیبا م گردشگری نمونه وکارهایکسب آوریتاب زانیم طورکلیبه که دهدمینشان 

در این رابطه نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر آن است که اختالف این میانگین عددی در سطح آلفای کمتر از  است.

 آوریتاباین اساس سطح  مطلوبیت عددی معنادار است. بر عنوانبه( 3) مفروضدرصد با میانگین عددی  5

، آوریتابمربوط به متغیر  یاز بین گویه هاآستانه اشباع فاصله دارد. همچنین  گردشگری با سطح وکارهایکسب

 با میانگین 19 کوویدبحران شیوع  درنتیجه ایجادشدهبا تغییرات  وکارکسبمیزان سازگاری گویه مربوط به  ترینمهم

 17/3عددی  با میانگین ها به حالت اولیهوکارکسببه توانایی برگشت  گویه مربوط تریناهمیتکمو  25/3عددی 

 .باشدمی
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 وکارهایکسب آوریتابهای مربوط به گویه از کیهر برای یا نمونه تک یت آزمون جینتا و رتبه نیانگیم .2شماره  جدول

 گردشگری

 Test value=3 هامؤلفه

ن یانگیم
 رتبه

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 تی

سطح 
 معناداری

حد 
 پایین

 حد باال

 3646/0 0454/0 012/0 53/2 20/0 20/3 وکارکسببرای  ایجادشده هایچالش جهت غلبه برمیزان توانایی 

 3654/0 0546/0 008/0 66/2 21/0 21/3 ایجادشدهچالش  درنتیجهها وکارکسبمناسب برای بهبود  هایروشاستفاده از 

 3092/0 0308/0 017/0 40/2 17/0 17/3 ها به حالت اولیهوکارکسبتوانایی برگشت 

 3395/0 0405/0 013/0 50/2 19/0 19/3 وکارکسببرای  ایجادشدهمناسب از شرایط  العملعکسواکنش و 

 4369/0 0631/0 09/0 63/2 25/0 25/3 19بحران شیوع کووید. درنتیجه ایجادشدهبا تغییرات  وکارکسبمیزان سازگاری 

 3395/0 0405/0 005/0 86/2 22/0 22/3 .19در طی بحران کووید  وکارکسبفعالیت  تداوم

 3030/0 1137/0 000/0 34/4 208/0 208/3 میانگین کلی() آوریتابمیانگین 

 

وابستگی به میزان به لحاظ  اندگرفتهشکل موردمطالعهی که در ارتباط با بخش گردشگری در ناحیه وکارهایکسب

در  آوریتابدر این خصوص مطالعه از میزان  .باشندمیمتفاوت  ها و محل استقراروکارکسبنوع  ،گردشگری بخش

متغیر  که بین متغیر میزان وابستگی به بخش گردشگری با دهدمیارتباط با میزان وابستگی به بخش گردشگری نشان 

درصد این موضوع را  5در سطح آلفای کمتر از  -72/0 ضریب همبستگی کهطوریبه .دارد رابطه معکوس وجود آوریتاب

 نیز رابطه معنادار بوده است آوریتابو میزان  هاوکارکسبطرف دیگر به لحاظ نوع از . دهدمیقرار  تائیدمورد 

 (5/4با میانگین ) گردشگریوابستگی به بخش میزان  بیشترین که دارای و تفریحی اقامتی وکارهایکسب کهطوریبه

تجاری،  با وابستگی کمتر به گردشگری نظیر خدمات وکارهایکسبرا نسبت به  تریپایین آوریتابمیزان  اندبوده

 و شهرها روستا مرتبط با بخش گردشگری که در وکارهایکسب آوریتابسطح  همچنین. اندداشته ونقلحملپذیرایی و 

در نقاط  هاوکارکسب آوریتابقرار گرفت نتایج بررسی از سطح  ایمقایسه موردبررسی اندداشتهقرار بابلسر  ساحلی

درصد،  5آلفای باالتر از با  آزمون تی مستقل نتایج در این خصوص دهدمیروستایی و شهری تفاوت معناداری را نشان ن

که نواحی  دهدمینشان و مشاهدات  شدهانجام مطالعات برخی ازگرچه  .دهدمیقرار  تائید مورد عدم تفاوت معناداری را

باالتری در مقایسه با  آوریتابسطح  معموالً ؛بودن اقتصاد روستایی یا تنوع اقتصادی چندبعدیبه دلیل  روستایی معموالً

همراه با  موردبررسی در روستاهایدر یک دهه اخیر  ویژهبه توسعه انبوه گردشگری اما در برابر بحران دارندنقاط شهری 

توسعه گردشگری  کهطوریبه ه استابعاد دیگر اقتصاد روستا را مورد چالش قرار داد ؛کارآمدو مدیریت  ریزیبرنامهفقدان 

نظیر مرتبط با بخش گردشگری  هایفعالیتبخش کشاورزی و رونق  ویژهبهاقتصادی محلی  هایفعالیتموجب رکود 

؛ رکود زمان شروع این پاندمی تاکنون از شیوع بحران کرونااما  شده استبخش خدماتی و ساختمانی  هایفعالیت

و شهر  موردمطالعه اقتصادی روستاهای ساحلی وابستگی داشته است و در ضمن در پیرا  بخشمرتبط با این  هایفعالیت

 است. دادهقرار  تأثیرتحت  بحران این را در برابر هاآن آوریتابسطح  ،هاوکارکسببه این نوع بابلسر 
 

 در نقاط روستایی و شهری وکارکسب آوریتابمیانگین  تفاوتآزمون تی مستقل از  .3 شمارهجدول 

 حد باال حد پایین اختالف میانگین مقدار تی سطح معناداری معیار انحراف میانگین رتبه مناطق

 65/0 18/3 روستایی
313/0 418/0- 677/0 241/0- 156/0 

 70/0 22/3 شهری
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 هاوکارکسب آوریتابعوامل موثر بر  -

 مؤلفه 6مطالعات مبانی نظری و مشاهدات میدانی  بر اساس، هاوکارکسب آوریتابجهت سنجش عوامل موثر بر 

که در روش تحقیق آمده است دارای چند  طورهمان هامؤلفهقرار گرفت که هر یک از  موردبررسیمتغیر مستقل  عنوانبه

 عنوانبه هاوکارکسب آوریتابهریک از متغیرهای مستقل بر سطح  تأثیرگذاریهمچنین جهت میزان  .باشدمیگویه 

( 4جدول. ) رگرسیونمدل  هاییافتهکه  طورهمانمتغیر وابسته از مدل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. 

 75/0برابر با متغیرهای مستقل  گردشگری با وکارهایکسب آوریتابسطح ضریب همبستگی چندگانه  دهدمینشان 

همبستگی متغیرهای مستقل بدین ترتیب این امر بیانگر  باشدمیکه همبستگی آن از نوع مستقیم با شدت زیاد  باشدمی

با  عوامل اقتصادی مؤلفه ، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی ووکارکسبوابستگی به بخش گردشگری، هویت ارزشی به 

است و بیانگر آن است  آمدهدستبه 62/0. همچنین ضریب تعیین نیز باشدمی هاوکارکسب آوریتابسطح متغیر وابسته 

 متغیرپنج از طریق در شهر و روستاهای ساحلی بابلسر  وکارکسب آوریتابسطح درصد از تغییرات متغیر  62/0که 

و سطح معناداری آن کمتر از یک  03/52در این مدل برابر با  شدهمحاسبه. میزان واریانس شودمیمستقل فوق تبیین 

، با آوریتابسطح مثبت بر  تأثیردارای بیشترین اقتصادی  مؤلفه دهدمی. نشان 5که جدول  طورهمان. باشدمیدرصد 

 -106/0با بتای  آوریتابسطح منفی بر  تأثیرینیز دارای بیشترین  وابستگی به بخش گردشگری مؤلفهو  411/0بتای 

 وکارهایکسب آوریتابدولتی بر سطح  هایسیاستعوامل مدیریتی و  مؤلفه تأثیر ،هامؤلفهدر بین  همچنین بوده است.

در نواحی روستایی و گردشگری  وکارکسباین خصوص گرچه دولت به صاحبان در است.  معنادار نبودهگردشگری 

 . همچنین برخی ازاندندانسته را کافی هاحمایت گونهاین هاوکارکسباست اما صاحبان  آوردهعملبه  هاییحمایتشهری 

 هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.که است  شدهگرفتهدر سطح استانی و ملی  گردشگری وکارکسبتصمیمات حمایتی از 
 

 ظرفیت تحمل اجتماعی وابسته میزان بر متغیر مستقل متغیرهای تأثیرجدول ضریب تعیین مربوط به  .4شماره  جدول

 سطح معناداری شدهمحاسبهمیزان واریانس  میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 51/150 53/23 1/141 رگرسیون

 - - 156/0 45/61 خطا

 - - - 66/202 کل

83/0R= 69/0 R2= 

 

 وکارکسب آوریتابضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل بر میزان  .5شماره جدول 

 سطح معناداری t ضرایب معیار شده ضرایب معیار نشده متغیرهای مستقل

B بتا خطای استاندارد 

 000/0 -69/3 -106/0 061/0 -090/0 وابستگی به بخش گردشگری مؤلفه

 000/0 81/4 244/0 039/0 186/0 سرمایه اجتماعی مؤلفه

 03/0 04/2 112/0 41/0 084/0 سرمایه انسانی مؤلفه

 001/0 42/3 184/0 038/0 129/0 وکارکسبهویت ارزشی  مؤلفه

 000/0 19/7 411/0 043/0 310/0 عوامل اقتصادی مؤلفه

 265/0 04/2 112/0 027/0 030/0 دولتی هایسیاستعوامل مدیریتی و  مؤلفه

  

 تأثیرمستقیم دارای  طوربهصرفاً متغیر عوامل اقتصادی  در بین متغیرها، که دهدمینشان  نیز نتایج مدل تحلیل مسیر

هویت ارزشی به اما دیگر متغیرهای مستقل نظیر  .گردشگری بوده است وکارهایکسب آوریتابمعنادار بر سطح 

در  وکارکسب آوریتابسطح معناداری بر  تأثیر غیرمستقیمو  مستقیم طوربه، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی وکارکسب
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 ، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانیوکارکسبمتغیرهای هویت ارزشی به  کهطوریبه .داشته است 19برابر بحران کووید 

همچنین در بین  داشته است. آوریتابمثبت معناداری بر سطح  تأثیربر عملکرد اقتصادی  تأثیربا  غیرمستقیم طوربه

معناداری بر آن داشته است. معکوس  تأثیرمستقیم و غیرمستقیم  طوربهمتغیرها وابستگی به بخش گردشگری  متغیرها،

سطح بر  040/0برابر با  غیرمستقیمو  106/0برابر با  معکوس تأثیرمتغیر وابستگی به بخش گردشگری دارای  کهطوریبه

آمد. این یافته  دست به 146/0اثر کلی متغیر وابستگی به بخش گردشگری بر آن معادل  درمجموعکه  باشدمی آوریتاب

در برابر آن  آوریتابسطح  شودمیبیشتر  بخش گردشگریبه ها وکارکسبصاحبان وابستگی  هرچقدرکه  دهدمینشان 

 و کسب. آوریتابسطح مستقیم بر  تأثیر 244/0نیز دارای  متغیر سرمایه اجتماعی. کندمیکاهش پیدا  19بحران کووید 

. یعنی باشدمی 422/0 آوریتابسطح بر آن بوده است. بدین ترتیب اثر کل این متغیر بر  غیرمستقیم تأثیر 188/0و  کار

 ارتقا یافتهنیز  هاآن آوریتاب، سطح است پیداکرده افزایش گردشگری وکارکسبسرمایه اجتماعی صاحبان  هرچقدر

مستقیم بر سطح  طوربه کهآنعالوه بر  وکارکسبسرمایه انسانی و هویت ارزشی به  از طرف دیگر متغیرهای است.

 آوریتابملکرد اقتصادی و سرمایه اجتماعی، بر سطح عبر  تأثیرنیز با  غیرمستقیم طوربه اندبوده تأثیرگذار آوریتاب

 .اندبودهگردشگری موثر  وکارهایکسب
 

 آوریتابسطح مستقل بر  یرهایم و کل متغیرمستقیم، غی. آثار مستق6 شماره جدول

 اثر کل میرمستقیاثر غ میاثر مستق هامؤلفه

 146/0 -040/0 -106/0 وابستگی به بخش گردشگری مؤلفه

 432/0 188/0 244/0 سرمایه اجتماعی مؤلفه

 126/0 014/0 112/0 سرمایه انسانی مؤلفه

 1897/0 0057/0 184/0 وکارکسبهویت ارزشی  مؤلفه

  - 411/0 عوامل اقتصادی مؤلفه

 

 
 . نتایج مدل تحلیل مسیر2شماره شکل 
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 گیرینتیجه

همچنان نیز  کهآن مدتطوالنیبا توجه به دوره  19 ویدکو شیوع که اگرچه بحران نتایج تحقیق حاکی از آن است

کاهش بسیار زیاد  درنتیجهخرد و نوپا  وکارهایکسب ویژهبهگردشگری  وکارهایکسبرا به  هاییآسیبادامه دارد 

 طورکلیبه دهدمینتایج حاصل از این مطالعه نشان  اما .ها وارد کرده استوکارکسبموقت  تقاضای گردشگران و تعطیلی

در این رابطه نتایج حد مطلوبیت بوده است. یا  حد متوسط ودر  19برابر بحران کووید  ها دروکارکسب آوریتابمیزان 

که  وکارهایکسبی کلی طوربه .متفاوت بوده است هاوکارکسبدر بین انواع  آوریتابکه میزان  دهدمینشان  ترجزئی

ی وکارهایکسب از کمتر، 19در برابر بحران کوید  هاآن آوریتابمیزان  اندداشتهوابستگی زیادی به بخش گردشگری 

با  اقامتی و تفریحی وکارهایکسبصاحبان  در این خصوص .اندداشتهکه وابستگی کمتری به بخش گردشگری است 

دارای با وابستگی کمتر  ونقلحملپذیرایی، تجاری و  وکارهایکسبصاحبان  کمتر و آوریتابدارای  وابستگی بیشتر

 ارائهعالوه بر  ونقلحملپذیرایی، تجاری و  وکارهایکسب کهایندر این رابطه با توجه به  .اندبودهباالتری  آوریتاب

 خدمات بخش کمتری را نسبت بهی پذیرآسیبمیزان . اندکردهمی ارائهگردشگران، به ساکنین نیز خدمات ت به خدما

با  از طرف دیگر .انددادهباالتری از خود نشان  آوریتابمیزان  درنتیجهو  داشتهتفریحی  خدمات کنندگانارائهاقامتی و 

در وضعیت زرد  19کووید  از زمان بحران شیوع واحدهای اقامتیفعالیت  ،های بهداشتیبر اساس پروتکل کهاینتوجه به 

بیشتر  یپذیرآسیباین امر موجب  کردندمیدر وضعیت قرمز نیز فعالیت خود را متوقف و ظرفیت  درصد 50تا 

خدمات اقامتی به  ارائهشان صرفاً مربوط به وکارکسبافرادی که  درنتیجهشده اقامتی  از نوع خدمات هاوکارکسب

 شده است. هاآن آوریتابگردشگران بوده است سبب کاهش سطح 

در این کمی  و سابقه فعالیت اندبودهی که نوپا وکارهایکسب آوریتابمیزان که  دهدمینشان  این بررسی نتایجدیگر 

ن دلیل ناکافی بود به ازجملهبه دالیل مختلف نوپا  وکارهایکسبو حتی برخی از  انددیدهآسیب شدتبه اندداشتهبخش 

 هاآن آوریتابمیزان و  وکارکسبسابقه به فعالیت خود ادامه دهند در این خصوص بین  اندنتوانسته دولتی هایحمایت

( و 2008) ویلیامز(، هال و 2011) . در این رابطه بیگزرابطه معکوس معناداری وجود داشته استدر مقابل بحران کرونا؛ 

کی از یدر این خصوص به همین نتیجه رسیدند.  آوریتابعوامل موثر بر  در بحث مطالعاتشان در نیز (2013) اورچیستون

 بخش گردشگریبا  مرتبط وکارهایکسبباید از  هادولتموارد اساسی و کلیدی در زمینه مدیریت بحران این است که 

تا  .آورندعمله ب بیشتری جانبههمهحمایت  ،باالتر باسابقه وکارهایکسبهستند نسبت به فعالیت کم  باسابقه و نوپا که

از دیگر کنند.  پیدابه حالت اولیه برگشته و بهبود  درنهایتو شوند  ؛ سازگارهابحرانها بتوانند در مقابل وکارکسباین نوع 

و روستایی  نواحی شهریمرتبط با بخش گردشگری در  وکارهایکسبوت معناداری بین انتایج مطالعه این است که تف

 وجود نداشته است.نوار ساحلی 

مرتبط با این  وکارهایکسببخش گردشگری و  کهاست آن بیانگر دیگر  هایبحرانتجربه این بحران و  طورکلیبه 

و  ترشکنندهماهیت  دارای ؛هابحرانکه مرتبط با بخش گردشگری نیستند در برابر  وکارهاییکسبدر مقایسه با  بخش

در یا روستا و شهر یک منطقه  بعدیتکفعالیت اقتصادی غالب و  عنوانبه نباید هستند ر نتیجه این بخش؛ پذیرترآسیب

نه باتلر و ین زمیدر ااقتصادی مطرح شود.  هایبخشمکمل دیگر  اقتصاد متنوع و ساززمینهبلکه باید  .ه شودنظر گرفت

 یست و بهتر است گردشگرین و شهری ییروستا یتوسعه نواح یبرا ییجادو حلراهلزوماً  یگردشگرمعتقدند نیز  کالرک

 .(225، 2002هال و ویلیامز، ) شودشهری  و ییاء توسعه روستاکه نقطه اتکنیگردد، تا ا یقیمتنوع و تلف یاقتصاد ساززمینه

در این است  شدهاستفادهاز روش رگرسیون و تحلیل مسیر  آوریتابعوامل موثر بر  تأثیرجهت سنجش میزان 



 1401 زمستان ،4 شمارۀ ، 54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش                                                                                1224

وابستگی ، سانیناقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه ا عواملمتغیرهای مستقل  تأثیر دهدمینتایج تحلیل نشان خصوص 

معنادار  19ها در برابر بحران کووید وکارکسب آوریتابمیزان  بر وکارکسبارزشی  هایهویتبه بخش گردشگری و 

بر سطح  معنادار مثبت تأثیردارای بیشترین  عوامل اقتصادیدر بین متغیرهای مستقل، متغیر  بوده است. در این خصوص

مرتبط با  وکارهایکسبصاحبان وضعیت اقتصادی ارتقای با بنابراین . بوده است 19در برابر بحران کووید  آوریتاب

نتایج مدل  بر اساسدر این خصوص  خواهد کرد.پیدا  بهبود 19در برابر بحران کووید  آوریتاب، سطح بخش گردشگری

یت ارزشی مثبت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و هو تأثیرتحت  ها نیزوکارکسباقتصادی  متغیر عوامل ،تحلیل مسیر

 وکارکسب آوریتابمثبت معنادار بر سطح  تأثیرمستقیم  طوربههم  الذکرفوقمتغیرها در این رابطه  بوده است وکارکسب

نقش  وکارکسب آوریتابدر ارتقای  ،عوامل اقتصادی ی برتأثیرگذاراز طریق  غیرمستقیم طوربهداشته است و هم 

 بعد از متغیر عوامل اقتصادی، متغیر سرمایه اجتماعی، آوریتاببر سطح  تأثیرگذاراز میان متغیرهای  طورکلیبه .اندداشته

، متغیر سرمایه غیرمستقیم تأثیرگذارو در بین متغیرهای است  بوده هاوکارکسب آوریتاببر سطح  تأثیربیشترین  دارای

نتایج این  در این رابطه .داشته است. آوریتابارتقای سطح  دروامل اقتصادی از طریق عرا  تأثیراجتماعی بیشترین 

وابستگی  مؤلفه طرف دیگر از( همسو بوده است. 2011) آلدریچ( و 2018)چوهاری و همکاران  مطالعه با نتایج مطالعات

داشته  هاوکارکسب آوریتاببر میزان  یمعکوس معنادار تأثیر ،غیرمستقیممستقیم و  طوربه به بخش گردشگری نیز

 سطح شودمیها به بخش گردشگری بیشتر وکارکسبصاحبان  وابستگی هرچقدرنتایج این مدل،  بر اساس است.

ها در برابر بحران وکارکسبصاحبان  آوریتابسطح  درنتیجهافزایش و مرتبط با این بخش  هاوکارکسبی پذیرآسیب

 آوریتابمعکوس معنادار بر سطح  تأثیر مستقیم طوربه وابستگی به بخش گردشگری کهطوریبه .کندمیکاهش پیدا 

 وکارهایکسب آوریتابمعنادار بر عوامل اقتصادی، بر سطح  سمعکو تأثیراز طریق نیز  غیرمستقیم طوربهداشته است 

این اساس نتایج این مطالعه با  بر نقش داشته است. موردمطالعهمرتبط با بخش گردشگری در شهر و روستاهای ناحیه 

 .مطابقت دارد (2015) ( و السو و داهلس2015سوسیلواتی )داهلس و  هاییافته

 در این رابطه باشدمیطرح موضوعات جدید برای تحقیقات در آینده  این پژوهش، مسئلهبررسی  از دستاوردها و نتایج

سنجش  گردشگری در برابر بحران کرونا؛ وکارهایکسبانواع  آوریتاب؛ سنجش تطبیقی نظیر برخی از موضوعات

بحران و  این اقتصادی در مقابل هایبخشمرتبط با بخش گردشگری با دیگر  وکارهایکسب آوریتاب ایمقایسه

 در برابر مرتبط با بخش گردشگری وکارهایکسب آوریتابسطح ها با وکارکسبیا  هابنگاهاندازه  رابطههمچنین ارزیابی 

ز موضوعات نتایج حاصله ا قرار گیرد و از سوی دیگر موردتوجهجهت تحقیقات آتی از سوی محققان  تواندمیبحران 

 این بخش مفید و ارزشمند باشد. کارآمدجهت مدیریت  اندرکاراندستو  برای مسئوالن اجرایی ندتوامی الذکرفوق
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