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 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
و رفتار گردشگران کانون مطالعات  یگردشگر یدر تقاضا ریگ همه یها یماریب لیاز قب ییها بحران یمنف ریتأث

شده از  ادراک سکیر ریتأث رو، شیشده است. در پژوهش پ ستهیبه آن نگر یگرفته و از ابعاد گوناگون قرار  یمتعدد
شده است. پژوهش  ییبدون تماس شناسا یگربه گردش آوردن یرو یگردشگران برا لیدر تما 1۹-دیکو یماریب

گردشگران از مدل  یدر قصد رفتار 1۹-دیکو یماریشده از ب درک سکیر ریتأث یبررس یست و براا یکاربرد
 تیکرونا و رعا روسیو وعیش طیعلت شرا استفاده شده است. به شده یزیر رفتار برنامه یۀسالمت و نظر یباورها

 یاجتمـاع یها برخط در شبکه ۀنام پرسش پژوهش،  یها داده یگردآور یمانز ۀدر باز یبهداشت یها پروتکل
مدل و آزمون  ییدست آمد. روا به لیتحل قابل ۀنام پرسش  8۳1 ش،یرایشد و پس از و عیتوز ترییو تو نستاگرامیا

ادراك  کـهاز آن است  یحاک ها هیآزمون فرض جیشده است. نتـا یبررس یمعادالت ساختار یساز با مدل ها هیفرض
 یریگردشگران تأث یذهن یبدون تماس و هنجارها یدر نگرش به گردشگر 1۹-دیابتال به کوو سـکیاز ر یشناخت

 ۀشد درك یو کنتـرل رفتار یذهنـ یبـدون تمـاس، هنجارهـا ینگرش به گردشـگر ن،ی. همچنگذارد یمثبت م
مثبت را نشان  یریتـأث زیتماس ن بدون یگردشگر یقصد رفتار ۀگردشگران دربار یرفتار تیگردشگران در ن

 .کند ینم تیشـده حما درك یشده در کنتـرل رفتـار ادراک سکیر ریپژوهش از تأث نیا یها افتهی. اما دهد یم
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 مقدمه
 نیگردشگران بشمار ارزش و در  ییها بحران نیاست. چن داشتهچشمگیر  ینمود یگردشگر یها و تقاضا بحران نی، ارتباط بریاخ یها در سال

و  یموجب نگران بعضا   زین رداریواگ یها یماریب ،یعیطب یها بحران کنار در .(Reichel, 2007) دگذار یمستقیم م یو مقصد تأثیر أمناطق مبد
  .رود شمار می به یگردشگر یتقاضا یبرا یجد یمانع وشود  میوحشت مردم  یحت

 برخالف. است آورده وجود هبشماری  بیکرده و مشکالت  رینفر را درگ ها ونیلیممواجه بوده که   یعفون یها یماریب با همواره بشر خیتار
 یطوالن یها مدت تا آن به ابتال از یناش ترس طور نیهم و ریگ همه یها یماریب آثار است ممکن ،یسوز آتش و لیس زلزله، مانند یعیطب یایبال

با  ی،گردشگر صنعت ان،یم نیا در(. 2020 ،)استراس استزیاد  اریاحتمال بروز مجدد آن بس زین یریگ همه انیپا از پس یحت و باشد داشته ادامه
 یبرا نهیقرنط علت به ،جهان نقاط از یاریبس در. داشته است سابقه سخت و کم یطیشرا ،گردشگران یبه رفتار و تقاضا دیشد یتوجه به وابستگ

علت  به زین یشهر درون یسفرها، شد مختل و محدود یخارج و یداخل یگردشگر و سفر تنها نه ،1۹-دیکو یماریب وعیش از یریشگیپ
 Perić et) دگذار یم یسفر تأثیر منف قصد دردرک خطر  که دهد یشان من قاتیتحق جی. نتاافتی کاهش شدت محدودشدن روابط خانوادگی به

al., 2021). قیبه تعو ایلغو  یمسافران برا ماتیتصم درکه  ستا یدهد که درک خطر عامل مهم ینشان م زین ریمطالعات اخ یبرخ جینتا 
گاه ،رو نیا ازگذارد.  یتأثیر م یحیتفر یانداختن سفرها نقش دارند  یریگ سفر در طول همه یمردم برا یریگ میدر تصم یچه عوامل که نیاز ا یآ

  .(Ojo et al., 2021است ) یدر سراسر جهان ضرور یصنعت سفر و گردشگر نفعان یذ نیو همچن یمقامات بهداشت عموم یبرا
 گسترش از یریجلوگ یبرا دولت و گرفت قرار تأثیر تحت جامعه از یادیز یها جنبه ،1۹_دیکو ۀشدتأیید ابتالی نیاز زمان اول ،زین رانیا در

 یماریب وعیش و ابتال از یناش یها یکرد. نگران قیدر سراسر کشور تشو یاجتماع ۀفاصل تیرعا به را مردم ،ییها تیضمن اعمال محدود ی،ماریب
. شدمدت  نیدر ا مردم ادیز یخستگ و اضطراب ترس، ،یسردرگم موجب یاجتماع ی فاصلهو  یبهداشت یها پروتکل تیرعا ضرورت و مزبور

کرونا در دو سال  روسیو وعیش یرفتار آثار نیاز بارزتر یسفر و گردشگر یها برنامه دنیرس حداقل به و جامعه در یحضور تعامالت کاهش
 با. است بوده نیسرآفرمردم درد یبرا زین یبه لحاظ روان ی،جسمتأثیرات  بر عالوه ،مشکالت نیاز ا یناش یفشارها دیگذشته بوده است. تشد

انسان به  یذات لیتماعلت  به طور نیهم و اعصاب تمدد و یفکر یها تنش رفع یبرا معمول یها روش با یگردشگر و مسافرت امکان محدودشدن
 ازجمله نهیزم نیا در نو یها دهیا طرح موجب یجار یزندگ طیمح از گرفتن فاصله و سفرراه از  یو روان یجسم یقوا دیو تجد احتیو س ریس

 .است  شده تماس بدون یگردشگر
 سکیر یرضروریغ یها تماس از زیپره و یبهداشت یها پروتکل تیرعا با و سفر در متفاوت یرفتار یالگو با توانند یممردم  وهیش نیا در
 Choi et)کنند  برطرفمقاصد را  یگردشگر یها از جاذبه دیو بازد عتیخود به گذراندن اوقات فراغت در طب ازیو ن دهندرا کاهش  یماریابتال به ب

al., 2013با. است تماس بدون یگردشگر و یبهداشت یها پروتکل تیآنان به رعا شیگرا زانیجالب توجه در رفتار گردشگران تفاوت در م ۀ(. نکت 
 یا عده د،یانتخاب اقامتگاه، بازار و خر ه،ینقل لیازجمله هنگام تردد با وسا ،سفر نیح در یحضور تعامالت و ها از تماس یناش هایخطر وجود

 از افراد ادراک سالمت،مدل باور  طبق. ندارند یبهداشت یها دستورالعمل تیرعا به یبندیپا و ورزند یم اصرار خود معمول یرفتارها برهمچنان 
 جینتابنابر (. Rosenstock, 1974) است ؤثرم یحفظ سالمت برای یمحافظت یرفتارها تیرعا بهآنان  لیسالمت بر تما ۀدکنندیتهد هایخطر

 ی، رفتارهاخطر آنبه حداقل رساندن  ای یریجلوگ یکنند، برا یدرک م شان یسالمت یبرا یکه خطر خاص یافراد، (2017چن و همکاران ) پژوهش
 دهند.  یانجام م یترشیب نۀرایشگیپ یبهداشت

 یها راهکار عنوان به را یا کننده محافظت یرفتارهاباید  یمنیمتناقض سفر و ا یازهایبا ن رویاروییدر  منطقا   زیگردشگران ن ،اساس نیا بر
 یۀبا استناد به نظر ،مقاله نی(. اBrewer et al., 2004) دهند کاهش را یماریب به ابتال سکیر سفر، از بردن ضمن لذت ،انجام دهند تا یا مقابله
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 یرفتار قصددر  1۹-دیکو یماریب سکیادراک از ر ایکه آ است یاصلپرسش  نیبه دنبال پاسخ به ا ،سالمت باور مدل و شده یزیر رفتار برنامه
  .کرد لیتحل اساس نیا بر را گردشگران سفر سالمت و یمنیا یرفتارها در یدوگانگ و تفاوت توان یم و دارد ریأثت رانیا در تماس بدون یگردشگر

  پژوهش ینظر  یمبان

 سفر قصد و شده ادراک سکیر . 1

 است بودهپژوهشگران موردتوجه  موضوعات از یگردشگر یسفر و رفتارها رامونیپ یریگ میشده و تأثیر آن در تصم درک سکیر ،1990 ۀاز ده
(Huang & Xu, 2020.)  د کنن یو مصرف خدمات در مقصد درک م دیهنگام خرگردشگران شده است که  فیتعر یا دهیخطر پد ی،گردشگردر
(Tsaur, 2010.) به  یکنند و از مکان یم رییدارند و با گذشت زمان تغ ایپو یتیماه یرمرتبط با گردشگ هایاست که خطر نیتوجه ا شایان ۀنکت

 وعیمانند ش یمانند طوفان و زلزله و مسائل بهداشت عموم یعیطب یای، بالزیآم شامل اقدامات خشونت یگردشگرد. خطر در ان متفاوت گریمکان د
 & Korstanje, 2009; Lepp) تگردشگر متفاوت دانس هر یها یژگیاساس و توان بر یرا م یگردشگردر  سکیاست و ادراک ر یدمیاپ

Gibson, 2003 .) 

 آن ابعاد و یگردشگر  در شده ادراک سکیر  .2

ک ها از پژوهش یاریدر بس سفر نیح در گردشگران یبرا یو روان یجسم یهاخطر وجود ازجمله  یادی. ممکن است عوامل زاست شده دیتأ
 یبرا (یفرهنگ نیب یها ، تفاوتی)شوک فرهنگ یاجتماع مسائل ووهوا و...(  )جنگ، آب یطیمح طی(، شرابیا آسی یماری)ب یحوادث فرد

 4اواسی، (1998) 3فیگر و، سونمز (1992) 2ریروئل و فسنما ،(1987) وینی، موت(1972) 1و کاپالن یجاکوب های شود. پژوهش جادیگردشگر ا

 .استشده در این زمینه  های انجام پژوهشترین  از مهم (2011) 6و همکاران جوناسو  (2013) 5ومونلوس ،(1990)
 بااست که  یا پدیده یریسك گردشگر اوال   کهشود  می یریگ جهینت آن انواع یبند میتقس و سفر سکیر ۀنیزم در شده ارائه یها هینظر یبررس با

و  یبهداشت سکیپژوهش، راین با توجه به موضوع  ،ا  یثان ؛(Dowling & Staelin, 1994د )شو یم کادرا سفر مقصد و أبدم موقعیت هب توجه
مطالعات،  یپژوهش است. در برخ اتیموجود در ادب یها یبند طبقه بیشترمطرح شده و وجه مشترک  نیشیمطالعات پ ۀدر هم با  یسالمت تقر

 (. Rosenstock, 1971) است شده یتلق افراد یبهداشت یرفتارها ینیب شیپ در یاساس یا لفهؤم یسالمت سکیادراک ر

 (یعاطف ـ یشناخت) شده ادراک سکیر  .3

 انی، ترس و اضطراب است. در میمانند نگران یتحت تأثیر احساسات زیخطرناک ن یها تیاحساس خطر، پاسخ به موقع یۀبر اساس فرض
 ردیگ یمورد استفاده قرار م سکیادراک ر ۀندیعنوان نما اوقات به یقدر برجسته است که گاه آن ی، نگرانسکیبه ر یاحساس یها واکنش

(Sjobergl, 1998.) 
. ه استشد ییشناسااحساس  نیدتریشد «ینگران» ،یطیمح هایبه خطر یاحساس یها اکنشو ربارۀد (2003) 7مطالعات بوهم در

رفتار افراد  نییدر تع یاحساس یها و واکنش یشناخت یها یابیعنوان کردند که ارز ساساتاح نقش بر تمرکز اب (2001) 8و همکاران نیلوونشتا
                                                           
1. Jacoby & Kaplan 

2. Roehl & Fesenmaier 

3. Sönmez & Graefe 

4. Yavas 

5. Solomon 

6. Jonas 

7. Böhm 

8. Loewenstein 
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 ،عواطفنقش  لیتحل یبرا یعنوان احساسات را چارچوب نظر به سکیر یۀنظر پژوهشگران نیگذارد. ا یتأثیر م تیقطع و عدم سکیتحت ر
احساسات است که افراد در  بروز از ینوع یعاطف سکیر ن،یبنابرا. دادندارائه  ،و رفتارها یریگ میدر تصم یشناخت یها یابیمستقل از ارز

اغلب به  ی، مانند ترس، اضطراب و نگرانهابه خطر یعاطف یها واکنش (.Slovic et al., 2004)کنند  یبر اساس آن عمل م یریگ میتصم
 (. Loewenstein et al., 2001) شوند  ی منجر میشناخت یها یابیاز ارز یمتفاوت یرفتارها

 سالمت باور مدل. 4

 یگرفته است. رفتار بهداشت مورد استفاده قرار یا طور گسترده به ی،بهداشت یرفتارها حیتوض یبرا یمفهوم یچارچوب منزلۀ به ،سالمت باورمدل 
 «تأثیر بگذارد اش یممکن است بر سالمت جسم باور داردکه فرد  یهر رفتار ایفرد تأثیر بگذارد  یکه ممکن است بر سالمت جسم یهر رفتار»

  (.Sutton, 2004) شود یم فیرتع
استفاده  یو مصرف مواد مغذ یمنی، استفاده از کاله اونیناسیمانند کاهش وزن، واکس یبهداشتگوناگون  یرفتارها حیتوض یبرا مدل نیا 

 ۀارتقادهند یرفتارها ۀکنند قیتشو یاز عوامل اصل یکیشده  درک یبهداشت هایمدل مزبور، خطردر (. Donadiki et al., 2014 )شده است 
 رانهیشگیپ یبهداشت یرفتارها فیتوص یبرا مدل نیا، مشخص شده است که نیبرا . عالوه(Champion & Skinner, 2008)سالمت افراد است 

  (.Huang & Xu, 2020) تاس دیمف زین یگردشگر یها نهیدر زم

   شده یزیر  برنامه رفتار یۀنظر . 5

تئوری  ایمدل  ۀتوسع کهاست  1991در سال  1آجزن ۀشد یزیر برنامه رفتار یۀکند، نظر یم یکه قصد رفتار را بررس ییها هینظر نیتر از متداول یکی
کنترل  ۀو درج یذهن یرفتار، هنجارها کینگرش به  :تحت تأثیر سه عامل قرار دارد زمان : رفتار همشود یم فیگونه تعر نیو ااست مستدل  عمل
فرد است که بر اساس  یها رفتار بر اساس اعتقادات و نگرش ینیب شیپ یها مدل نیتر یاز اصل یکیشده  یزیر رفتار برنامه یۀنظر .شده ادراک رفتار
 ینیب شیپ یذهن یها و هنجارها رفتار با نگرش ،عمل مستدل یۀ(. طبق نظرAjzen, 1991) است افتهی توسعه( TRAعمل مستدل ) یۀنظر

 با( 1991) آجزندهد،  حیقرار دارد را توض عددمت ۀکنند نییکه تحت تأثیر عوامل تع ییرفتارها توانست ینم هینظر نیکه اازآنجاشود.  یم
مانند  ییها معموال  در رشته هینظر نیاز ا(. Terry et al., 1999) داد توسعه را مستدلعمل  یۀشده نظر درک یترل رفتارکن ریمتغ کردن اضافه
 (.De Groot & Steg, 2007; Ferdous, 2010) دشو یماستفاده  یو گردشگر یبدن تی، تربیابی، بازاری، پزشکیشناس روان

 .است شده داده نشان 1 شکل در ها آن نیب روابط با ههمرا شده یزیر برنامه رفتار یۀنظر یرهایمتغ

 (Ajzen, 1991) شده یزیر  رفتار برنامه یۀ: نظر 1شکل 

                                                           
1. Ajzen  
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 یمدت طوالن یبرا یریگ و ازآنجاکه پس از شکل (Ajzen, 1985)شود  یخاص اطالق م یعمل ای دهیفرد از پد یمنف ایمثبت  یابیارزنگرش به 
  .(Hsu & Huang, 2012) دکن یعمل م یدار قصد رفتار یمعن ۀنندک ینیب شیپ منزلۀ ، اغلب بهابدی یم تداوم

 ,.Rivis et al) دکن یم بیامتناع از آن ترغ ایخاص  کاریانجام  یبراشود که افراد را  یاطالق م یاجتماع یفشارهابه  یذهن یهنجارها

توسط فرد  یکار نیخاص دارند، احتمال انجام چن یمثبت به عمل شیدوستان نگر ایخانواده  یکه وقت دهد یم حی( توض1991(. آجزن )2009
 و برآورده شود و برعکس.تا انتظارات از ا ابدی یم شیافزا

خاص کاری انجام  یبراالزم زمان و پول  و ها مهارتبارۀ خود در یها ییاست که به درک فرد از توانا یشده مفهوم ادراک یکنترل رفتار
 خاصکاری انجام  یبراالزم منابع  تیریو مد اوضاعکنترل  توانایی که نیا بهفرد باور  بهو اشاره دارد  ((Hsu & Huang, 2012شود  یمربوط م

، افراد یطور کل دارد. به یرفتار بستگ تیشده و قصد به نوع و ماه ادراک یکنترل رفتار ۀرابط زانیکند که م ی( استدالل م1991) آجزن .را دارد
 (. Bandura et al., 1999است ) رتریپذ امکانشود  یرا انجام دهند که تصور م یدارند رفتار یشتریب لیتما

 تماس بدون یگردشگر . 6

  2018روند کره بار در کتاب نیاول یاست که برا دیجد یاصطالح تماس بدون
را به  یکه تماس حضور دارد یو اشاره به رفتار است شده یعرفم1

 .است تماس بدون یها تیفعال از ییها نمونه یانفراد یها تیفعال شیافزا و یدورکار و نیآنال پرداخت و دیخر (.kim, 2017) رساند یحداقل م
ند که ا هها اظهار داشت . آناند کرده یمعرف تالیجیدر عصر د یخدمات مشتر دیجد را راهبردبدون تماس  یها تیفعال (2020) 2یل و یل

 شده موجب ی،ورادر فن ینوآورعلت  بهکنند، خصوصا   اجتناب گرانیبا د یرضروریخواهند از تماس غ یافراد مدرن که م ۀانیفردگرا یها یژگیو
مانند مصرف  یاصطالحات، استفاده از 2020 یۀفوردر 19_دیافراد باشد. از زمان انتشار کو یها تیاولو وجز تماس بدون یرفتارها کهاست 
 .است شده جیرا تماس بدونو انتخابات  تماس بدون، استخدام تماس بدونخدمات  ،تماس بدون یابی، بازارتماس بدون، فرهنگ تماس بدون

 یرحضوریاستفاده از خدمات غ با، یمنیا از نانیاطمو  ابتال راز خط یریجلوگ ی، مردم برا19_دیکو یریگ همه طیدر شرا ،نیهمچن
 شروعرفتار محافظت از خود  ینوععنوان  را به یدیجد ی، سبک زندگیرو ادهیپ ایزدن  کمپمانند  ییرفتارها نیو همچن یورابر فن یمبتن

، اقامت در اماکن عتیبا گذراندن وقت در طب کرونا، یریگ و اوقات فراغت در دوران همه سفر به خود ازینرفع  یاز مردم برا یاری. بساند کرده
  .دهند یم کاهش را یماریب به ابتال سکیر ،ییتنها سفر به ایای  جاده یباز و سفرها یدر فضا اطراقبردن از  خانواده، لذت ۀژیو یاختصاص

 پژوهش ۀنیشیپ

در  گردشگران  ابندیدر  تا  اند داده  انجام ی ماریب  و  سمیترور   موضوع  با  سفر ۀ شد  ادراک  سکیر  یرو بر  پژوهشی (2009) 3یو چاکرابورت نوواتیچیرت
  ها آن .گذارد یم  ها آن یریگ میتصم  بر  یریتأث  چه  یبحران  مواقع  در  ها سکیر  نیا  و  کنند می  درک را ییها سکیر  چه  خود  کشور  از  خارج  به  مسافرت

 . ابندی یم خود  مقصدی برا  را یگریدی ها نیگزیجا  و  کنند ینم  متوقف  کامال   را  خود یسفرها   مردم  که  افتندیدر
در  19کوید  یماریاز ب یو اضطراب ناش رانهیشگیپ یرفتارها تیرعا زانیم یبررس» عنوان با پژوهشیدر  ،(1400)ی زاده و محمد ینخع

 .ردارتباط معناداری وجود دا 19کوید مارییاز ب یو اضطراب ناش رانهیشگیرفتارهای پ تیرعا ریدو متغ نیب که افتندیدر، «رانیبزرگ سال ا تیجمع

                                                           
1. Korea Treand 2018 

2. Lee & Lee  
3. Rittichainuwat & Chakraborty  



 1401بهار و تابستان ، 1۳ شمارۀ پیاپی، 7دورۀ گردشگری و اوقات فراغت، 

1۹2 

 که کند یمادعا ، «کرونا طیدر شرا یگردشگر یو کارها کسب یها چالش یواکاو» عنوان با یا در مطالعه ،(1399) آرباطان ی اکبر
 متمرکز تجارت یبقا بر اهداف تحقق از را خود توجه دیبا ها بحران و یماریب یریگ همه در بزرگ و کوچک یوکارها کسب صاحبان و نانیکارآفر

 .کنند

 ها هیفرض و پژوهش یمفهوم مدل

 هنجار نگرش،(، یو عاطف ی)شناخت شده ادراک سکیر یرهایمتغ نیب روابط ییشناسا یپ در ینظر یمبان اساس بر پژوهشگران ،پژوهش نیا در
 . (2)شکل  نشان داده شده است رهایمتغ نیروابط ب یچگونگ ،پژوهش یهستند. در مدل مفهوم یشده و قصد رفتار کنترل رفتار ادراک ،یذهن

 (Bae & Chan, 2021پژوهش ) ی: مدل مفهوم2شکل 

 :است شده مطرح رانیا کشور یبرا ها هیفرض یاست تمام گفتنیو  استها به شرح زیر  هیبر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرض

 .گذارد تأثیر می بدون تماس ینگرش به گردشگر در 19 دیکو یماریاز ب یشناخت ۀشد ادراک سکیر. 1
 .گذارد تأثیر میبدون تماس  ینگرش  به گردشگر در 19 دیکو یماریاز ب یعاطفۀ شد ادراک سکیر. 2
 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر دربارۀ یذهن هنجار در 19 دیکو یماریاز ب یشناختۀ شد ادراک سکیر. 3
 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر دربارۀ یذهن هنجار در 19 دیکو یماریاز ب یعاطفۀ شد ادراک سکیر. 4

 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر از شده کادرا یکنترل رفتار در 19 دیکو یماریاز ب یشناختۀ شد ادراک سکیر. 5
 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر از شده کادرا یکنترل رفتار در 19 دیکو یماریاز ب یعاطف ۀشد ادراک سکیر. 6

 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر یقصد رفتار در 19 دیکو یماریاز ب یشناختۀ شد ادراک سکیر. 7
 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر یقصد رفتار در 19 دیکو یماریاز ب یعاطفۀ شد ادراک سکیر. 8

 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر یقصد رفتار دربدون تماس  ینگرش به گردشگر. 9
 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر یقصد رفتار دربدون تماس  یگردشگر دربارۀ یذهن یهنجارها. 10
 .گذارد تأثیر می تماس بدون یگردشگر یقصد رفتار در یگردشگر ه ازشد ادراک یکنترل رفتار. 11
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  یشناس روش

 قرار همبستگی ـ فییتوص قاتیتحق گروه در ،یساختار معادالت لیتحل روش و موضوع تیماه به توجه با و است یکاربرد نوع از پژوهش
تشکیل  رانیا ساکن سال هجده یباال بزرگساالن را پژوهش نیا یآمار ۀجامع. است شده یآور جمع یشیمایپ روش با یدانیم یها داده. ردیگ یم

 سکونت محل استان از خارج یگردشگر بار کی کم دست ساالنهمعموال   سفر، طیشرا ابودنیمه صورت در ،1۹ -کوید یماریب از پیش کهاند  داده
 و ترئیتو یاجتماع یها شبکه از یکی کم دستپژوهش عضو فعال  نیا یها داده یگردآور مقطع در و( سفرند اهل که یافراد) اند داشته خود

 دربرخط  ۀنام پرسش انتشار از پس روز چهار یطزده شد.  نینفر تخم ۳84نمونه  ی. با توجه به جدول مورگان، تعداد مناسب برااند بوده نستاگرامیا
 منظور به که یسؤاالت و ها نامه پرسش یبررس از بعد که شد داده برگشت و لیتکم نامه پرسش 8۵۵ تعداد ،نستاگرامیا و توئیتر یاجتماع یها شبکه

 لیتحل قابل نامۀ پرسش 8۳1 تیدر نها ،را نداشت لیورود به تحل طیکه شرا ییها نامه پرسش حذف و بود شده گنجانده نامه پرسش در یغربالگر
 . شداستخراج 
 یآور جمع دایرکت و امرالد ساینس مانند ینترنتیمعتبر ا یها و مراجعه به وبگاه یویآرش و ای کتابخانه با روش پژوهش ینظر بخش یها داده

 یگردآور یبرا پژوهشگران ،یمفهوم مدل نییتع و نهیزم نیا در موجود یها مدل و ها هینظر و موضوع اتیادب یلیتحل یبررس از پس. است شده
 است شده استفاده مشابه یپژوهش در و هیته (2021) 1چنگو  ِبیپژوهش که توسط  ۀنام پرسش. اند گرفته کار به را نامه پرسش ابزار یدانیم یها داده

 رهایمتغ از کیهر به ریز مشخصات بااستاندارد  الؤس 24 به دوم بخش و یشناخت تیجمع و یغربالگر سؤاالت به اول بخش دارد: بخش دو
 :است افتهی اختصاص

 یذهن یهنجارها(، 12 تا 9 ؤاالت)س یشناخت ۀشد ادراک سکیر(، 8 تا 5 ؤاالت)س یعاطف ۀشد ادراک سکیر(، 4تا  1 ؤاالت)س نگرش
 با کرتیل یا نهیگز پنج فیط نیهمچن(. 24 تا 21 ؤاالت)س شده ادراک یرفتار(،کنترل 20 تا 17 ؤاالت)س رفتار قصد(، 16 تا 13 ؤاالت)س
 .شد یمعرف گان دهند پاسخ به موافقم یلیخ و موافقم ،ندارم ینظر ،مخالفم ،مخالفم یلیخ یها نهیگز

که  دهد یم نشان جینتا. است شده محاسبه ها ریمتغ از کیهر یبرا یبیترک ییایپا وکرونباخ  یآلفا بیضر ،نامه پرسش ییایپا نییتع یبرا
 و گرا هم)  مدل ییروا یاست. بررس 8/0از  بیشتر رهایمتغ ۀهم یبرا یبیترک ییایپا بیو ضر 7/0از  بیشتر رهایمتغ ۀهم یکرونباخ برا یآلفا بیضر

انجام  ۳ اس ال و اسمارت پی اس اس پی ی اسافزارها نرم یریکارگ هبو  یت روشها با  هیو آزمون فرض یساختار تمعادال یساز مدل با( واگرا
 AVEمربوط به  ری. مقاداست 2 4/0(AVEشده ) استخراج انسیوار نیانگیم اریمع یسطح قبول یمالک برا مقدار ،گرا هم ییروا در. شده است

 بستگی هم زانیم واگرا ییروا. است یریگ اندازه مدل یگرا هم ییروا دییتأ از یحاک که است 7۹/0تا  ۵۳/0 نیو ب شتریب 4/0مدل از  ۀساز ششهر 
آن سازه  نیب یاشتراک انسیاز وار شتریهر سازه ب یبرا AVEجذر  زانیاست که م پذیرفتنی یواگرا وقت یی. روادهد یم نشان را شیها شاخص با سازه

 .باشد مدل در گرید یها و سازه
  

                                                           
1. Bae & Chang   
2. Average variance extracted 
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 ها سازه یبستگ هم بیو ضرا AVEجذر  ۀسیمقا سیماتر : 1 جدول

 های موردمطالعه سازه
یسک ادراک شدۀ  ر
 شناختی

یسک ادراک شدۀ  ر
 عاطفی

قصد 
 رفتاری

 نگرش
هنجار 
 ذهنی

کنترل رفتار 
 شده ادراک

      728/0 شدۀ شناختی ادراکریسک 
     8۳6/0 ۳۵۳/0 شدۀ عاطفی ریسک ادراک

    8۹2/0 -07۳/0 20۹/0 قصد رفتاری
   778/0 467/0 008/0 114/0 نگرش

  7۳۵/0 4۳۹/0 482/0 -141/0 0۹1/0 هنجار ذهنی
 7۵۳/0 282/0 206/0 ۳04/0 -0۵0/0 048/0 شده کنترل رفتار ادراک

 ری)مقاد گرید یها سازه با سازه آن یبستگ هم بی( از ضرایقطر اصل ریهر سازه )مقاد AVE ریمقاد شود، یم مشاهده 1 جدول در که گونه همان
برازش  انگریب که افزار نرم یخروج. است ها سازه یواگرا ییروا بودن پذیرفتنی از یحاک مطلب نیا که است شده شتریب( ستون هم و سطر هم

 آمده است. ۳است در شکل  یساختار معادالت مدل قیطر از پژوهش یمدل مفهوم

 
 (یر یگ اندازه یها مدل یابی)ارز  ریمس بیو ضرا یبار عامل ۀاستانداردشد بیبا ضرا یمدل مفهوم :1شکل 

  ها افتهی

 به ییگو پاسخ در را مشارکت نیکمتردرصد 46 با مردان و نیشتریب درصد ۹/۵۳ سهم با زنان بیترت به که دهد یم نشان پژوهش یها افتهی
تا  2۵ یسن گروه به متعلق تعداد نیشتریب که است سال ۵4 از بیشتر تا 18 نیب یها گروه در نمونه یسن عیتوز ،نیچن.هماند داشته ها نامه پرسش

.  بوده است مجردهامربوط به  درصد 7/2۹ و نأهالمتبه مربوط  ها نامه پرسش ارسال و لیتکم دردرصد مشارکت  ۳/70. ستا ها ساله ۳4
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( درصد 84 حدود با )مجموعا   یدانشگاه التیتحص با افراد فعاالنۀ ازحضور یحاک یشناخت تیجمع یها داده یفیتوص لیتحل ،تینها در
 . اند داشته مشارکت درصد 6/1۵ ها پلمهید و و درصد 1 پلمید از کمتر التیتحص با افراد. است

 ،شود یم مشاهده 2 جدول در که طور همان. شود بررسی می پژوهش یها هیفرض تیضع و ی،لیتحل یآمارها جینتا به ینگاه با ،ادامه در
 که است ۹6/1 از ترکم مقدار نیا هیفرضسه  یبرا و دارد ها هیفرض نیا دییتأ از نشان که است ۹6/1 ازبیشتر  هیفرضشش  یبرا یت ۀآمار مقدار

 ،نمونه یبرا. است وابسته بر مستقل ریمتغ مثبت اثر یمعن به آماره نیا مقدار بودن مثبت ،نیهمچن. است ها هیفرض نیا نشدندییتأ از یحاک
 که ی،لیتحل ۀآمار جینشده است. نتا دییتأ نگرش بر یعاطف ۀشد ادراک سکیر اثر ۀرابط اما. دارد نگرش بر مثبت اثر یشناخت ۀشد ادراک سکیر

 یها مدل یبرا که ییها شاخص و ارهایمع یتمام. است شده فیتعر ۀرابطرد سه  و رابطهشش  دأییت ۀدهند نشان ،است آمده 2 جدول در
 صورت خالصه آمده است. هب 2در جدول  رود یم کار به یساختار

 ها هیو آزمون فرض یساختار  یها مدل یها شاخص ریمس لیتحل جینتا: 2جدول 

 ها فرضیه
 مسیر:

 نتیجۀ آزمون فرضیه سطح معناداری 𝛃 t_value متغیر وابسته متغیر مستقل 

 تأیید 00۳/0 0۹۳/۳ 127/0 نگرش شدۀ شناختی  ریسک ادراک 1فرضیۀ 
 رد 408/0 8۹۹/0 -0۳7/0 نگرش شدۀ عاطفی  ریسک ادراک 2فرضیۀ 
 تأیید 000/0 ۳44/4 161/0 هنجار ذهنی شدۀ شناختی  ریسک ادراک ۳فرضیۀ 
 تأیید 000/0 6۵۹/۵ -1۹8/0 هنجار ذهنی شدۀ عاطفی  ریسک ادراک 4فرضیۀ 
 رد 08۵/0 717/1 07۵/0 شده کنترل رفتار ادراک شدۀ شناختی ریسک ادراک ۵فرضیۀ 
 رد 068/0 8۵1/1 -076/0 شده کنترل رفتار ادراک شدۀ عاطفی  ریسک ادراک 6فرضیۀ 
 تأیید 000/0 ۹2۳/4 174/0 قصد رفتاری شدۀ شناختی  ریسک ادراک 7فرضیۀ 
 تأیید 007/0 811۵/2 -0۹0/0 قصد رفتاری شدۀ عاطفی  ریسک ادراک 8فرضیۀ 
 تأیید 000/0 ۵2۵/8 2۹۳/0 قصد رفتاری نگرش  ۹فرضیۀ 
 تأیید 000/0 184/8 282/0 قصد رفتاری هنجار ذهنی  10فرضیۀ 
 تأیید 000/0 666/4 1۵1/0 قصد رفتاری شده  کنترل رفتار ادراک 11فرضیۀ 

 یر یگ جهینت و بحث

 از زین ها هیفرض نیا اساس بر شده میترس روابط(، 2 )جدولششمدوم، پنجم و  یها هیفرضرد و  ها داده لیتحل از آمده دست به جینتا به توجه با
 . شود یم حذف یمفهوم مدل

 دییتأوجود دارد.  یدار یمعن ۀبدون تماس رابط یگردشگر یقصد رفتار و یشناخت ۀشد ادراک سکیر ریتأث نیب ،پژوهش جیبر اساس نتا
 بدون سبک به ها آن سفر قصد ریتغدر م رییموجب تغ گردشگراناز سوی  شده ادراک سکیر زانیدر م راتییکه تغ استمفهوم  نیبه ا هیفرض نیا

 ،جهینت نیا اساس بر. تسو اس هم (2016) همکاران و فنگ پژوهش جیبا نتا رهایمتغ نیا نیمعنادار ب ۀرابط از آمده دست هب جینتا .شود می تماس
 سکیر گر،ید انیب  . بهاستگردشگران  سفرقصد  ۀکنند نییتع یاصل عوامل از یکی( ی)سالمت یکیزیف سکیخصوص ر به و سکیادراکات از ر

ممکن  یسالمت یها بحرانبروز  رایز ،کند یم فایا یگردشگر مقصد از دیقصد بازد یگردشگران برا یها یریگ میدر تصم یشده نقش مهم درک
 سکیادراکات گردشگران از ر ی،کل  طور شود. به یبه مقاصد گردشگر گردشگران ورود از مانع و افزایش دهد گردشگر را یکیزیف سکیاست ر
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تأثیر  سکیدرک رکه  کنند یم دأییت زین (2008) همکاران و یاستفانکند.  یم فایا یاتیمربوط به گردشگر نقش ح یها یریگ میتصم و رفتار در
 .دهد یمنشان  یقصد رفتارچشمگیری در 

 سکی( و ریعاطف سکی)ر یاز نگران یتأثیر متفاوت گوناگونعات وممکن است در مسائل و موض که بر این نظرند (2006) ویو ر کامرون
گاه و اطالعات که یزمان و دتریشد یعاطف سکیر ریتأث ،ناشناخته باشد یموضوع جینتا ای یکه اثربخش یوجود داشته باشد. هنگام یشناخت  یآ

 یشناخت سکیر که دهد یم نشان زین پژوهش نیا یها افتهی. ابدی یم شیافزا یرفتار قصد در یشناخت سکیر ریتأث باشد، شتریب موضوعدربارۀ 
کرونا بوده است که  یماریب بارۀدر ادیز یها یرسان اطالع علت این تأثیر .است داشته یرفتار قصد در یشتریب تأثیر یعاطف سکیر در مقایسه با
 جامعه داشته باشد.  یمحافظت یدر انجام رفتارها یشتریب ریثأت یشناخت سکیباعث شده ر

وجود  معکوس یا رابطه تماس بدون یگردشگر سبک به سفر قصد و یعاطف ۀشد ادراک سکیر نیب ،پژوهش یها افتهی طبق ی،طرف از
 نیا به جهینت نیا. داشت خواهند تماس بدون سبک به سفر یبرا یکمتر قصد دارند یماریب به ابتال از یدتریشد ینگران که یافراددارد؛ یعنی 

 به ابتال برابر در ها آن از یگردشگر سبک نیا دارند اعتقاد و هستند یماریب یریگ همه دوران در سفر هرگونه مخالف افراد نیا که است علت
 .کند محافظت یماریب

را بشناسند و  یگردشگر از سبک نیا بارۀدرگردشگران نگرش که  دهد یم را نشیب نیا مقصد رانیمد و ابانیبازار به سکیراین شناخت 
 اریبس پس کرد. عوض یگردشگر مکان از مجدد دیتقاضا و قصد بازد یالگو رییمنظور تغ ها را به برداشت آن شود یچگونه م دریابند که

 .شوند یبررس زین نگرش نیا بر مؤثر عوامل که است یضرور
( یدار ی)معن P مقدار نگرش، بر یشناخت ۀشد ادراک سکیر ریتأثخصوص در که دهد ینشان م یبرازندگ یها حاصل از شاخص جینتا

و  یبای ها افتهیبا نتیجه  نیا .شود یم دییأتپژوهش  یاصل یۀفرض نیبنابرا ؛( استα=0/0 5) یدار یتر از سطح معن و کوچک 003/0برابر 
 بدون یبه گردشگر یکه نگرش مطلوب دهد می  نشان افتهی نیا. دارد یخوان هم( 2015) وی و میشو  (2014) یو جاهار وی، چ(2021) گچان

 . شود یم دأییپژوهش ت یۀشده است و فرض جادیا یماریب دربارۀ اطالعات و آمارهابر اساس  تماس
 یعاطف ۀشد ادراک سکیر یتأثیرگذاررد  انگریب جینگرش، نتادر  یعاطف ۀشد ادراک سکیتأثیر رخصوص درپژوهش  یۀبرخالف فرض اما

بر اساس  تماس بدون یبه گردشگر یکه نگرش مطلوب کند یم انیب جینتا. استبدون تماس  ینگرش به گردشگردر  19 -کوید یماریاز ب
 نشده است. جادیا یماریب از ینگران و ترس احساس

 ،یذهن یهنجارهادر  یو عاطف یشناخت ۀشد ادراک سکیر دو هر ریتأثخصوص در ،یبرازندگ یها آمده از شاخص دست به جینتا طبق
قرار  یعاطف و یشناخت ۀشد ادراک سکیرتحت تأثیر  زین تماس بدون یگردشگر دربارۀ یذهن یهنجارهاو  شود یم دأییت پژوهش یۀفرض

معتقد کند، احتماال   یدرک م را آن از یناش ینگران و اضطراب نیهمچن و یشناخت ازجمله یماریب نیااز  یناش هایخطر یفرد ی. وقتردیگ یم
مطابقت دارد  (2012) رو شالِ  یمور یها افتهی اب جهینت نی. اهست زین انشیاطراف و دوستان خانواده، دییتأ مورد تماس بدون یاست که گردشگر

 .کند یمتأیید  یاجتماع یهنجارهادر  را یعفون یها یماریشده از ب درک دیکه تأثیر تهد
 ؛ یعنیدهد یم ریمتغ دو نیامعکوس  ۀنشان از رابط یو هنجار ذهن یعاطف ۀشد ادراک سکیر نیدر ارتباط ب ریمس بیبودن ضر یمنف

 دنندار تماس بدون یگردشگر به یمثبت دگاهید شان خانواده و انیاطراف که معتقدند ،کنند یم درککرونا  روسیوبارۀ در یشتریب ینگران که یافراد
 به ابتال از یریشگیپ یبرا یمنیا راه را تماس بدون یگردشگر واست سفر هرگونه لغو بر یمبن شتریب ها آن انیاطراف نیب در شده فیتعر هنجار و
 .دانند ینم یماریب

 یو عاطف یشناخت ۀشد ادراک سکیر ریتأث نیگفت که ب شود یشده م ادراک یکنترل رفتاردر  یشناخت ۀشد ادراک سکیر ریتأث درخصوص
. ( مطابقت دارد2021) چانگ و یبا پژوهش با جینتا نیا. وجود ندارد یدار یمعن ۀبدون تماس رابط یگردشگر ازشده  ادراک یکنترل رفتاردر 
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 شده ادراک سکیر که است نیا انگریب که بود تأثیر یب شده ادراک رفتار کنترل در یعاطف و یشناخت ۀشد ادراک سکیر زین ها آن یها در پژوهش
 و قصد برای او ییتوانا در یریتأث شده ادراک سکیر باشد داشته را یرفتار انجام ییتوانا یفرد اگر و نیست رفتار کنترل درک بر مؤثر عوامل وجز

 .است افراد در خطر ادراک زانیم از مستقل ییتوانا نیا و ندارد رفتار آن انجام

به سبک بدون تماس  از قصد سفر یمثبت یها کننده ینیب شیشده پ درک یو کنترل رفتار یذهن یرفت، هنجارها یطور که انتظار م همان
(. Murray & Schaller, 2012مطابقت دارد ) شده یزیر برنامه رفتار یۀنظر ۀحوزه در های پیشین پژوهشفراوان از  یها افتهیبودند، که با 

 ینیب شیپ ییثر در مدل گنجانده شوند، توانامؤرفتارها، اگر عوامل  یبرخ یبرا کم دست»که  ندخاطرنشان کرد (1996)و همکاران  چاردیر
 جینتا رود یم انتظار شده، ادراک سکیر ریمتغ با شده یزیر برنامه رفتار یۀنظر ۀتوسع با ،رو نیازا «.ابدی یم شیافزا شده یزیر برنامه رفتار یۀنظر

 .باشددست آمده  به یتر قیدق
را تأیید  یاجتماع یانطباق با هنجارها در یعفون یماریب کدر قابل دیتهد تأثیر د کهمطابقت دار نیشیپ یها پژوهش یها افتهی با جهینت نیا

 یاجتمـاع یگذار مانند فاصله یاجتماع یانطباق با هنجارها یبرا انیآشنا و دوستان یقو ی، فشارها19-کوید یریگ د. تحـت همـهنکن یم
 (.  (Lee & Collins, 2000کند جادیدر جامعه ا یبهداشت هایرا در برابر خطر یا یمحافظت یممکـن اسـت سـپرها

 راتییتغ در 1۹-دیتأثیر کو بارۀدر یکاربرد یجیمرتبط، نتا ینظر میمفاه یلیتحل یضمن بررس پژوهش، نیا که گفت دیبا پایان در
 دیمف ییراهنما تواند یم پژوهش نیا جینتا ،یسالمت داتیتهد ریسا ای 1۹-دیکو یاحتمال یبعد یها . با توجه به موجاردگردشگران د یرفتار

 یگردشگر تماس در  مفهوم بدون یریکارگ به با پژوهش نیا، عالوه به. باشد یگردشگر صنعت فعاالن و گذاران استیس و زانیر برنامه یبرا
بر  یمبتن یمحافظت یرفتارمنزلۀ  مفهوم به نیطور خاص، ا . بهدهد یم حیتوض یریگ در طول همه شگرانگرد نیرا در ب یدیجد یرفتار یالگو
سفر  یافراد برا لیتما یماریاز ب یناش هایبه حداقل رساندن خطر باشده است که  مطرح شده یزیر برنامه رفتار یۀنظر و بهداشت باور مدل

 . انگیزد برمیرا  یریگ در زمان همه یحت

 یسپاسگزار 
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Abstract 

The negative impacts of crises such as pandemics on tourism demand and tourist behavior have been 

studied from different dimensions. As a result of one of the most critical pandemics in recent decades 

and its impact on tourists and the behavior of tourists, this study examines the effects of covid-19 risk 

perception on behavioral intention toward “untact” tourism, based on the frameworks of the Health 

Belief Model and the extended Theory of Planned Behavior. Due to the Corona pandemic outbreak 

and Quarantine during the research data collection (June 1400), an online questionnaire was published 

on social networks such as Instagram and Twitter, and 831 questionnaires were used for data analysis. 

The model’s validity and testing of the hypotheses have been investigated by modeling structural 

equations. The results indicate that the cognitive perception of Covid-19 risk positively affects 

attitudes and subjective norms. Also, the attitude, subjective norm, and perceived behavioral control of 

tourists positively influence behavioral intention. However, the findings of this study do not support 

the effect of perceived risk on perceived behavioral control. 
Keywords: Coronavirus Disease-19, Risk Perception, Untact Tourism, Health Belief Model, Theory 

of Planned Behavior 
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