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Extended Abstract 

Introduction 

With the COVID-19 pandemic, the world is facing a greater challenge than World War II. With 

the spread of the virus and the lack of specific vaccines and drugs by the time of the study 

(August 2020), many countries are benefiting from non-pharmacological interventions such as 

quarantine and restrictions. This has increased the psychological pressure on people due to fears 

of illness, the quarantine debate, and the closure of some economic activities, such as tourism. 

In addition to endangering the health of society, this crisis is a major threat to the global 

economy. Therefore, it is necessary to take advantage of existing opportunities to overcome 

threats and to revive the economy of societies. One of the applied paradigms in this field is 

creative destruction. Creative destruction, using the resources, knowledge and skills of 

individuals, responds to new forms of demand and expands the opportunities for creative 

entrepreneurship. This model creatively replaces or combines new technologies with old ones. 

Accordingly, based on this theory, the role of entrepreneurs is not limited to creating new job 

opportunities, but with the existing structure, thinking, mobility and culture, engage in creative 

destruction and with this process, prepare the ground for economic development. 

 

Methodology 

This research is applied and has been done by survey method. The statistical population 

includes the adult population (over 20 years) of the historical texture of Yazd and the research 

period is related to August 2020. According to the population of the study area (37,700 people), 

the test population is equal to 21,860 people, which based on the Cochran's formula, the number 

of studied samples was calculated to be 378 people. Due to the special conditions of the society 

and the existence of restrictions on traffic and social communication, the Internet sampling 

method has been used. Accordingly, the designed questionnaires were published online and 

through social networks. Due to the limitations in the field of age of applicants and also 

incomplete questionnaires, 438 questionnaires were received, which by applying restrictions and 

random matching based on economic activity, 378 answers were selected for analysis and 

analyzed in terms of descriptive information in SPSS software. Smart-PLS3 was exerted to 

evaluate the relationship between Corona pandemic anxiety and creative destruction of tourism. 

The research questionnaire consists of two parts. The first part is related to the Corona Anxiety 

Scale, with 18 items based on the Likert scale and the other part is related to measuring creative 
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destruction with 21 items. This variable includes two factors: the attitude of the residents and 

the amount and direction of investments. 

 

Results and discussion 

Many people have stopped working without prior planning due to the lack of tourists and 

protection from the Corona virus. This has caused them to suffer a lot of psychological stress. 

Despite the dangers and effects of this pandemic, these people must overcome the existing 

conditions with creativity and entrepreneurship and create new ways to earn money from the 

existing potentials. Based on this, we can consider the anxiety caused by the COVID-19 

pandemic as a launching pad for creative destruction. For this purpose, the study seeks to assess 

the significance of the effect of anxiety caused by the corona pandemic on creative destruction. 

Based on the findings and the designed model, the variable of creative destruction consists of 

two factors: residents' attitudes toward tourism and the amount and direction of investments in 

tourism. According to the model, first, the effect of two independent variables on creative 

degradation is tested, which shows the attitude of residents towards tourism (path coefficient 

0.041 and T-value 2.072) and the amount and direction of investments (path coefficient 56 0. 

and T-value 17.37) In terms of path coefficient, have a positive effect on creative destruction 

and have a significant relationship. Therefore, the most important point in relation to creative 

destruction is to have a positive attitude towards tourism and its effects, and as observed in the 

results (path coefficient 0.875 and T-value 10/107), the same type of attitude increases 

investment and determines the type of them. But in relation to the main hypothesis of the 

research, we can point to its proof according to the path coefficient of 0.402 and T-value of 

9.621 because according to the analysis, the relationship between coronary anxiety and creative 

destruction in the historical texture of Yazd is meaningful and positive. 

 

Conclusion 

Accordingly, despite the COVID-19 pandemic, residents are trying to make up for lost 

opportunities due to the anxiety caused by it and are trying to somehow turn this threat into an 

opportunity with creativity and innovation, and revive their economic activities toward tourism. 
In such a way that they do not leave their home and place of residence and spend the least 

money without worrying about the absence of tourists. Those interested in tourism activities can 

act through virtual tourism as an undeniable part of the online economy. These people can 

create startup ideas by joining the network of millions in the field of virtual tourism. 
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 بر تخریب خالق گردشگری از دیدگاه ساکنان 19تحلیل تأثیر پاندمی کووید 
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 ، دانشگاه یزد، یزد، ایرانریزی شهریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -علیرضا عسگری سوادجانی

 ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایراندانشیار جغرافیا و برنامه -1ضا رضاییمحمدر 
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 05/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 01/11/1399تاریخ دریافت:   

 
 چکیده
الوه بر به بحرانی که ع، جهان با چالشی بسیار فراتر از جنگ جهانی دوم روبرو شده است. 19گیری کووید با همه

دم وجـود عـایـن ویـروس و  گسـترش با خطر انداختن سالمت جامعه، تهدیدی اساسی علیه اقتصاد جهانی است.
یـر دارویـی غیاری از کشـورها از مـداخالت (، بس2020آگوست ) واکسن و داروی مشخص تا زمان انجام پژوهش

برند. همین موضوع باع  شده تا فشار روانی ناشی از نگرانی ابتال به ها بهره میمانند قرنطینه و اعمال محدودیت
ابد. بدین یهای اقتصادی نظیر گردشگری، بر عموم مردم افزایش بیماری، بح  قرنطینه و تعطیلی برخی از فعالیت

ها بر تهدیدها غلبه کرده و بتوان اقتصاد جوامع را احیا نمود. یکی از مندی از فرصتاست تا با بهرهمنظور، ضروری 
باشد. تخریب خالق با استفاده از منابع، دانش و مهارت افراد، های کاربردی در این زمینه تخریب خالق میپارادایم

ع دهـد. ایـن پـژوهش از نـوق را گسـترش میبه اشکال جدیدی از تقاضاها پاسخ گفته و فرصت کارآفرینی خـال
زد یـگرفته است. جامعه موردمطالعه، ساکنان بافـت تـاریخی شـهر  پیمایشی صورت-کاربردی و به روش اسنادی

فاده از هـای موردنیـاز بـا اسـتشـده و دادهعنوان نمونه از طریـق فرمـول کـوکران انتخابنفر به 308باشد که می
و  402/0ریب مسیر ضمورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج،  Smart PLSده از پرسشنامه گردآوری و با استفا

ریخی ق در بافـت تـامعنادار اضطراب ناشی از پاندمی کرونا بر تخریب خـال بیانگر تأثیر مثبت و T 621/9ضریب 
ر جبـران ن سعی د، ساکنان به خاطر اضطراب ناشی از آ19باشد. بر این اساس باوجود پاندمی کووید شهر یزد می

ت تبدیل خالقیت و نوآوری این تهدید را به فرص رفته داشته و در تالش هستند تا به نحوی باهای ازدستفرصت
 های اقتصادی خود در راستای گردشگری را به شکل جدیدی احیا نمایند.کرده و فعالیت

 

 ، شهر یزد.19گردشگری، تخریب خالق، اضطراب، کووید  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
طورکلی در قـرن سرعت در حال افزایش هستند. بـههای واگیردار بهها و شیوع بیماریگیریبه دلیل تغییرات جهانی، همه

 (، آنفـوالنزای آسـیایی1919-1918) انـد از: آنفـوالنزای اسـپانیاییشده است که عبارتگیری تجربهبیستم سه مورد همه
سـارس ) . این میزان در قرن بیست و یکم به پنج مورد افزایش پیـداکرده1968کنگ در سال ( و آنفوالنزای هنگ1957)

توان ( که می19 و کووید 2012و ابوال در سال  2012در سال  MERS، 2009، آنفوالنزای مرغی در سال 2002در سال 
در مقایسه  19ندمی، کووید همه پادر میان این (.Wu et al,2017:19این روند افزایشی را به تغییرات جهانی ارتباط داد )

 1گیر کرونا ویـروس جدیـد(. اولین شیوع بیماری همه,2020:19Majhi)باشد تر میتر و خطرناكبا موارد قبلی بسیار قوی
(. تعداد واقعـی افـراد Chen et al,2020:1) سرعت در سراسر جهان گسترش یافتدر شهر ووهان چین گزارش شد و به

، 2020اگوست  2ها، تقریباً مشخص نیست اما طبق آمار روزانه پایگاه ورلدمتر، در تاریخ محدودیتمبتال، با توجه به وجود 
(. با توجه به WorldMeter.info)شده است هزار نفر گزارش 690ها میلیون و تعداد فوتی 18تعداد مبتالیان این بیماری 

 (، بسیاری از کشورها از مـداخالت غیردارویـی2020اگوست ) عدم وجود واکسن و داروی مشخص تا زمان انجام پژوهش
2(NPI مانند بستن مرزها، قرنطینه، رعایت فاصله اجتماعی، تعطیلی مراکز آموزشی و برخی از مشاغل، لغو یـا بـه تعویـق )

...( و  ها، مباحثات سیاسی و انتخابات، مسابقات ورزشـی وها، کنسرتها، جشنوارهها، نمایشگاهکنفرانس) انداختن رویدادها
(. همین موضوع باع  شده تا در جامعه نگرانـی FCO,2020) برندممنوعیت تجمع افراد بیش از تعداد مشخص بهره می

( و رفتـار بـیش Huang & Zhao,2020:2) یافتـهابتال به بیماری، بح  قرنطینه و فشار روانی بر عمـوم مـردم افزایش
گیری و شیوع بیماری، با توجه به خطـرات (. در طول همهDong & Bouey,2020:1) ها شایع گرددواکنش در میان آن
تواند عامل اثر روانی منفـی بـر ترین اقدام پیشگیرانه قرنطینه است. البته این موضوع میترین و ضروریاین بیماری، مهم

ه بـر فشـار قرنطینـه، تعلیـق ها بروز نماید. عالوها و سالها ادامه داشته و یا بعد از ماهروی اعضای جامعه بوده و تا مدت
های اقتصادی در دوران بحران و رکود اقتصـادی، پریشـانی اجتمـاعی و اقتصـادی جـدی را ایجـاد و بدون برنامه فعالیت

(. در نتیجه ویروس بیولوژیک به بحران اقتصادی Brooks et al,2020:913) شودموجب اختالالت روانی و اضطراب می
، مـدیرکل سـازمان 3(. بحرانی که به بیان انگل گوریا,2020:4Ötsch) دارد رشد الگوی در ریشه شده کهدر جوامع تبدیل
کشـد تـا آسـیب ها طـول میکند و سالهای اقتصادی، برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا را وارد رکود میتوسعه و همکاری

یـن بیمـاری قرارگرفتـه، صـنعت شـدت تحـت تـأثیر ا(. یکی از صنایعی که بهHutt,2020:2) اقتصادی آن جبران گردد
گیری تعطیـل و سـازمان المللـی بـه خـاطر تبعـات ایـن همـهگردشگری است. در چنین وضعی گردشگری داخلی و بین

  شــدت تحــت تـــأثیر بحــران قرارگرفتــه اســـتگردشــگری جهــانی نیــز اعـــالم کــرده کــه ایـــن بخــش به

(Higgins-Desbiolles, 2020:17تأثیر بیماری کرونا بر گردش .)شـود بینی میگری در فضا و زمان متفاوت است. پیش
میلیـون شـغل مسـتقیم در  120المللی را کاهش دهد. همـین موضـوع باعـ  کـاهش درصد ورود گردشگران بین 78تا 

(. بر این اساس UNWTO,2020) تریلیون دالر درآمد ناشی از صادرات این صنعت گردد 120گردشگری و از بین رفتن 
توانـد اینکـه تـأثیرات سـور بـر جامعـه دارد، می های مرتب  و قرنطینه، عالوه بـران، تعطیلی فعالیتعدم حضور گردشگر

( 1943) های قدیمی گردد. در این راسـتا ژوزف شـومپیترساز احساس نیاز به پارادایمی جهت اصالح و بهبود پارادایمزمینه
 برای حل مشکالت موجود یا موانـع پـیش رو، منـابع، ،«خالق تخریب»را بیان نمود. پارادایم « 4تخریب خالق»اصطالح 
های جدیدی از تقاضا و منـابع پشـتیبانی بـرای گیری گونهو با شکل .بردیم کار به جدید هاییوهش به را مهارت و دانش

 تخریـب خـالق در پـارادایم (.Schumpeter,1943دهـد )یم گسـترش را های کـارآفرینیفرصـت ها،پاسخگویی به آن
کند. این امر ممکن است بـه های موجود میهای نوین یا بهبود عملکرد فناوریی حل مسائل، اقدام به خلق فناوریراستا

ها را برای خلق ایده جدید ترکیب نماید. ایـن تغییـرات ممکـن اسـت توسـ  آن های موجود بوده یابهای نابودی فناوری

                                                           
1 . coronavirus 

2 . Nonpharmaceutical interventions 

3 . Angel Gurria 

4 . creative destruction 



 3                     بر تخریب خالق گردشگری از دیدگاه ساکنان ... 19عسگری سوادجانی و همکاران/ تحلیل تأثیر پاندمی کووید 

افرادی انجام شود که با مشاهده وضعیت گردشگری، در  واسطهبهیا  دادهرخافرادی که در صنعت گردشگری فعالیت دارند 
 خلـقکارآفرینـان تنهـا بـه جهت کسب منفعت، اقدام به کارآفرینی و خالقیت نمایند. با توجه به نظریه شـومپیتر، نقـش 

 زننـدیم دسـت بـه تخریب خالق موجود،تحرك و فرهنگ  بلکه با ساختار، تفکر، محدود نبوده،د یشغلی جد یهافرصت
 را فراهم نمایند.توسعه اقتصادی  مقدمات این فرایند، باتا 

اث جهـانی بت در کمیتـه میـریکی از مقاصد اصلی گردشگری در کشور، با ث عنوانبهدر این میان بافت تاریخی شهر یزد 
مایه و سیاسی، از سر های انسانی، اجتماعی، فرهنگیی متعدد در حوزه سرمایههاتیمز، عالوه بر 1396یونسکو در تیرماه 

ود. اما بـا شی تبدیل گردشگر خارجو  به مکانی مناسب جهت جذب سرمایه تواندیمو در این راستا  مندبهرهی نیز المللنیب
سـاز در زمینـه گردشـگری، زمینه 19های ناشـی از کوویـد گیری ویـروس کرونـا در جهـان و محـدودیتتوجه به همـه

مثال عنوانت تاریخی یزد با رویکرد تخریب خالق شده است. بهی در گردشگری بافهای جدید اقتصادگیری فرصتشکل
سـاز تخریـب خـالق در توانـد زمینهکاهش شدید آمار گردشگران، همچنین اضطراب و فشارهای روانـی ناشـی از آن می

ا در تخریـب خـالق رابطـه میـان اضـطراب و اسـت تـا ر بر آنرو، در این پژوهش سعی ینازامحدوده موردمطالعه باشد. 
 ؟.محدوده تاریخی شهر یزد بررسی و مشخص شود، آیا بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد

بسـیاری در  گیری ویروس کرونا، تأثیر آن بر گردشگری و نیاز به تخریب خالق، مطالعاتبا توجه به اهمیت موضوع همه
 زیر اشاره نمود: توان به مواردزمینه این موضوع صورت گرفته که می

باشـد. وی گیری گردشـگری پـس از بحـران کرونـا می( در پژوهشی به دنبال تعریف مجدد و شکل2020)1نیویادومسکی
سـابقه بـرای اسـتفاده مجـدد از هایی بیهای به وجود آمده پس از پاندمی کرونـا، فرصـتمعتقد است علیرغم محدودیت

تکرار نشدنی برای توسعه مجدد، مطابق با اصول پایداری و از بین بردن هایی شده است. فرصتیصنعت گردشگری فراهم
گیری، ای بـا عنـوان همـه( در مقاله2020همکاران )زیست. گوسلینگ و های تاریک گردشگری مانند تخریب محی جنبه

ری، بـه کـاهش پردازند. در این پژوهش ضمن بیان اهمیت گردشگمی 19گردشگری و تغییرات جهانی به ارزیابی کووید 
های اجتمـاعی پرداختـه و ضـمن مقایسـه بـا واسطه کـم شـدن تحرکـات و فاصـلهها در این صنعت بهچشمگیر فعالیت

هـا اشـاره دارد. هایی نظیر تغییـرات اقلیمـی، بـه اثـرات مخـرب اجتمـاعی و اقتصـادی آنهای دیگر و بحرانگیریهمه
سـازی گردشـگری در راهی بـرای آماده 19های بحران کووید آموزه( در پژوهشی با عنوان 2020همکاران )و  2پرایدوکس

هـایی نظیـر کرونـا ویـروس و مقابله با تحوالت اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی، در پی برقـراری ارتبـاط میـان بحران
ابلـه بـا های مناسب جهت بازگشت بـه رونـد اقتصـادی گذشـته و مقها تدوین استراتژیتحوالت اقلیمی است. از نظر آن

های توقف پوشانی داشته باشد. بسیاری از برنامههای اقلیمی همهای کاهش آسیبتواند تا حدی با فعالیتبحران فعلی می
ها بیـانگر اسـتفاده از وهوایی دانست. نتایج حاصل از کار آنتوان راهکاری برای مقابله با تغییرات آبیری را میگهمهاین 

محیطی در هایی با حداقل مصرف منابع جهت کاهش پاندمی و همچنـین مسـائل زیسـتوهفرصت ایجادشده و اتخاذ شی
انجـام  19ای در مـورد کوویـد رشته(، پژوهشی در رابطه با اهمیت مطالعات میان2020همکاران )و  3گردشگری است. ون

 مـروری مقالـه اند. ایـنختهداده و در یک تیم تحقیقاتی متشکل از کارشناسان بهداشت و گردشگری به این موضوع پردا
در  .دهـدمی قرار موردبح  این تحقیقات را متنوع مزایای و هاداشته و چالش ایرشتهمیان هایبررسی پیچیدگی بر کوتاه

 داند.حلی برای معضالت بهداشت جهانی و رسیدن به رفاه اجتماعی مینهایت، مطالعات میان رشته را راه
گیری کرونا ویروس، ضمن بیان تأثیرات منفی این بحران در اقتصاد ه در رابطه با همههای صورت گرفتبر اساس پژوهش

باشند. بیشتر مطالعـات از حلی برای کاهش یا از بین بردن این تأثیرات میویژه گردشگری، به دنبال یافتن راهجهانی و به
ی جدیـد نهایـت اسـتفاده را از شـرای  فعلـی کارگیری راهکارهاتوان با بهاین بحران تحت عنوان فرصت یادکرده که می

یری خالقیت در کنار تغییر و تحـول و کارگبهتوان با داشت. راهکارهایی که منجر به توسعه پایدار گردد. بر این اساس می

                                                           
1 . Niewiadomski 

2 . Prideaux 

3 . Wen 
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 های بدیعطلبی و نوآوری زمینه فعالیتپاسخگویی به نیازهای گردشگران، زمینه تخریب خالق را فراهم آورده و با فرصت
را به وجود آورده و تأثیرات این بیماری بر صنعت گردشگری را کاهش داد. در نتیجه این پژوهش سعی بر آن دارد عـالوه 

تـأثیر ها، گذاریبر سنجش میزان تخریب خالق گردشگری بر اسـاس نـوع نگـرش سـاکنان و میـزان و جهـت سـرمایه
 و کارآفرینی موردبررسی قرار دهد. خالق عنوان محرکی بر تخریباضطراب ناشی از پاندمی کرونا را به

 

 مبانی نظری
 تخریب خالق

انقالب اجتماعی  ( مطرح گردید که در آن ظهور عصر خالق در شکل یک2005) یدافلورنظریه شهر خالق توس  ریچارد 
 هاآنادی تصالندگی اقاست. به باور این نظریه، جذب افراد خالق موجب قدرتمند شدن شهرها و ب شدهیمعرفی مهارنشدن

 ، اصـطالح(. با جذب افراد خالق در مراکـز شـهری و گسـترش نـوآوری توسـ  ایـن افـراد,2005:5Floridaگردد )یم
 اقتصـادی یهاسـازه سـاختن تحـت عنـوان ویـران نوآوری، روند توصیف برای شومپیتر، ژوزف توس  «خالق تخریب»

 دها،فرآینـ مـواد، حصـوالت،طرح این موضوع نشـان داد کـه م وی با .ابداع گردید جدید امکانات وقفهیب ایجاد و قدیمی
دهنـد یمشـکل  را قـابتیر مزیت و انحصاری منافع و شد خواهند قدیمی هاییفناور جایگزین جدید یهاروش و بازارها

(1943:81Schumpeter,.) موکراسـید و سوسیالیسـم داری،یهسـرما» کتـاب در ،«خـالق تخریب»الگوی  بر اساس» 
 جدید چیزیک به خود سنتی یوهش از و شود متحول باید جامعه آن شود،یم توزیع و انباشته جامعه در ثروت وقتی ،شومپیتر

 نوسازی پویا اسـت ه و یکبود مخرب هم و خالقانه هم روند این. برسد توسعه بعدی مرحله به تا شود تبدیلتر مناسب و
 مجموعـه یـت و نـوآوری، بـرایبـا خالق بایـد حـال،ین. درعگذاردب سر پشت را ثروت و قدرت سنتی ساختار تواندیم که

یب خـالق را شومپیتر تخر (.,2014:427Pitsuwan) یدنماجدیدی ایجاد  چهارچوب اجتماعی و سیاسی رواب  از جدیدی
ــروی ــرب نی ــوآوری مخ ــدیم ن ــه دان ــد ک ــادی رش ــردن  را اقتص ــین ب ــا از ب ــتمیسب ــادهاس ــی ایج ــد یم ی قبل  کن

(7 :4201Hetemaki,اصطالح .) «و عامل حرکت  تحقیق و پژوهش و اقتصادی میان منابع بیانگر پیوند« خالق تخریب
ی راتـییتغ یریـگیو پ نیـیتع یهااز راه یکیخالقانه  بیمدل تخر(. ,2013:1Navickieneاست ) نوآوریجلو درراه روبه
کـه  هاییگذارییهفعاالنه، سرما یزیربرنامه بدون ین مدل،. بنابرادهدیمتاریخی رخ  یکه در طول زمان در شهرهااست 

  شـــودیانداز مچشـــم ی، ســـرانجام منجـــر بـــه نـــابودگــرددیممنجــر بـــه کـــاالیی شـــدن فرهنـــگ و میـــراث 

(2009:157& De Wall,Mitchell .) 
دی اسـت، این بدان معنی است که کارآفرین تعادل ایستا را در اقتصاد تخریب و تعادل پویایی را که الزمه توسـعه اقتصـا

 شـومپیتر معتقـد (.,2014:7Hetemakiکنـد )یم های قبلی ایجـادیستمسبا از بین بردن  را اقتصادی کرده و رشدایجاد 
 ایـن .کنـدیمهـدایت  جدیـد هـاییآورفن مسیر ایجاد ها را درگذارییه، سرماسود یاافزوده ارزش برای تالش که است
همچنـان  .گـرددیها مآن به وابسته هایینوآورو  موجود هاییآور( فنیبتخر) شدن منسوخ به منجر، هاگذارییهسرما

کـرد رشـد یـا زوال، مشـاهده  صورتبهتوان بازتاب آن را یمگذارد، یممستقیم بر اقتصاد منطقه تأثیر  طوربهکه این امر 
(2013:376Mitchell,اما نلسون .) (2013 )پس باید ایـن . کندیم مختل ار بازار نظم ازحد،یشب نوآوری که معتقد است

 گـذرا نظـم ةیـدا بـا تعادل ایده نلسون، تحلیل (. در,2013:18Nelsonباشد )ها در حد تعادل و متناسب با تقاضا ینوآور
 دارد، وجـود کـافی انسـجام یافته،یصتخصـ منـابع از عملیاتی ساختار ایجاد برای زمان، ازهرلحظه  در. شودیم جایگزین
 ایـن حـال،ین. بااشـودیم هدایت قیمت سیستم توس  که اقتصادی متقابل وابستگی علی منطق یک بر مبتنی انسجامی
 پـس در اساسـی نکتـه این ،. درواقعکندیم ایجاد موجود وضع کشیدن چالش به برای را هایییزهانگ مداومطور به ساختار
اسـت  تعـادل از خـارج سیسـتم یـک لزومـاً نکهای یعنی یابد،یم توسعه "درون از" دارییهسرما که است شومپیتر ادعای

(2018:1Bloch & Metcalfe,مفهوم .) فراینـد یـکعنوان بـه را رقابـت کـه تکـاملی اقتصاد که زمینه خالق تخریب 
باشـد. یم نـوآوری مهـم نقش مورد در شومپیتر اولیه هاییدها مرهون بسیار، کندیم تعریف اقتصادی تعادل نه و تکاملی
 تخریـب و ایجـاد در بلکـه، کنـدیم هـدایت را تولیـد چرخـهتنها نـه کارآفرین گذارییهسرما که کندیم استدالل هاروی
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 که است یاندازچشمفرهنگی،  میراث خرید مرکز(، 1998) میچل گفته به. کندیم ایفا مهمی نقش انباشتی یاندازهاچشم
 تخریـب" (. ایـده,2007:1034Huang et alکـرد ) آن اسـتداللدر مورد  موفقیت با توانیم را خالقانه تخریب مفهوم
شـده  نـوآوریجلو درراه روبـهباشـد، موجـب حرکـت یمتحقیـق و پـژوهش  بـا اقتصـادی منابع که بیانگر پیوند "خالق

(2013:1Navickiene,و در ) ـــس ـــد پ ـــالق رش ـــارآفرینی خ ـــه ینوآورو  ک ـــق گرفت ـــزرگ رون ـــای ب ـــت ه  اس
(2003:16Ye & Nurse, .) 
 

 
  . چرخه تخریب خالق1 شکل شماره

 

 تخریب خالق و گردشگری شهری

ز ای مهـم در راسـتای کـارآفرینی، ایـن صـنعت هـاحوزهیکی از  عنوانبهشدن آن با توجه به اهمیت گردشگری و مطرح
ــرخالق ــه  شــودیصــنایعی شــناخته م نیت ــردد یمشــهرها توســعه اقتصــادی  ، باعــ جــذب گردشــگران ضــمنک  گ

(2014:509,Sleuwaegen & Boiardi با حضور کارآفرینان و طبقه خالق شهری، گردشگری خالق شکل .)گیـرد. یم
 ( و,2017:2Ei & Karamanis) بوده ها متمرکزو رسانه هایت، جو، روای، سبک زندگیت، هویرخالق بر تصو یگردشگر
ت خالقانـه اقـداما یتارد و بر اهمد ینکنو سا گردشگران میان یارتباطات تعامل بر یاگسترده ید، تأکآنانداز معاصر چشم
فـزودن پیدایش ایـن چـرخش خـالق در گردشـگری معاصـر و ا (.,2019:292Duxbury et alکند )یم یدمکان تأک در

گردیـده  محتوای خالقانه به محصوالت گردشگری موجب پیشرفت این صنعت شده و موجب ادغـام فرهنـگ و تجـارت
ی هاسـتهخوات نیازها و یت در کنار نیاز به تغییر و تحول، با توجه به تغییرا(. وجود خالق ,2018:732Bakas et al)است 

رش توانـد زمینـه تخریـب خـالق را فـراهم آورده و باعـ  گسـتیمگردشگران و تالش برای پاسخگویی به این نیازهـا 
 ینه گردشگری شده و موجبات توسعه اقتصادی گردد.درزمکارآفرینی 

 

 مت روان جامعهیری کرونا ویروس و سالگهمه

تواند اثرات روانی منفی مانند اضـطراب را در یمشده و  پاندمی ویروس کرونا در جامعه باع  تغییر در شرای  زندگی مردم
ی وکارهاکسـبپی داشته باشد. با توجه به تعطیلی بسیار از مراکز آموزشـی، تفریحـی و تعلیـق و محـدودیت بسـیاری از 

 بنـا بـربرنـد. یمدر قرنطینه به سر  اجباربهحاکم شده و بسیاری از مردم داوطلبانه و یا اقتصادی، شرای  سختی بر جوامع 
روانی قرنطینه در دوران پاندمی کرونا انجام دادند، دریافتنـد  تأثیرات( در رابطه با 2020همکاران )پژوهشی که بروکس و 

ی زمـان زااسـترسی و زیان اقتصـادی از عوامـل قرنطینه، ترس از بیماری، خستگی روانی، اطالعات ناکاف زمانمدتکه 
روند. جدا شدن از عزیزان، از دست دادن آزادی، عدم اطمینـان نسـبت بـه وضـعیت بیمـاری و عـدم یمقرنطینه به شمار 

ــه درزمفعالیــت  ــأثیراتو اقتصــاد خــویش از مــواردی اســت کــه  وکارکســبین ــزایش  ت ــه را اف  دهــد یممنفــی قرنطین
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(0:912202Brooks & et al, بنابراین شرای  موجود .)روانی، شرای  بسیار دشواری را بـه وجـود آورد.  ازلحاظتواند یم
باشد. ممکن یممخرب آن  تأثیراتقرار گیرد، مدیریت شرای  و کنترل  موردتوجهی که در این زمان باید امسئلهین ترمهم

تـوان بـا خلـق فرصـت از همـین یم. اما با یک برنامـه ی موجود شدیداً آسیب ببینندهاتنشاست بسیاری از افراد در اثر 
 را کاهش داد. آنشرای  نیز استفاده بهینه برده و فشار روانی حاصل از 

 

 
  . مدل مفهومی پژوهش2شکل شماره 

 

 روش پژوهش
علت  به سالبزرگ این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل جمعیت

ژوهش مربـوط بـه پـسال( بافت تاریخی شهر یـزد بـوده و بـازه زمـانی  20فعالیت اقتصادی در زمینه گردشگری )باالی 
نفـر  21860رابر است با ب(، جامعه مورد آزمون، نفر 37700موردمطالعه )است. با توجه به جمعیت محدوده  1399 مردادماه

شد. به دلیـل شـرای   نفر محاسبه 378 موردمطالعهرصد، تعداد نمونه د 95فرمول کوکران با سطح اطمینان  بر اساسکه 
ه گردیـده یری اینترنتـی اسـتفادگنمونـهات اجتمـاعی از روش های تردد و ارتباطیتمحدودخاص حاکم بر جامعه و وجود 

ه وجـود شـر گردیـد. بـا توجـه بـی اجتمـاعی منتهاشـبکهیق از طرآنالین و  صورتبهشده یطراحی هاپرسشنامهاست. 
د کـه بـا اعمـال شـپرسشـنامه دریافـت  438ی ناقص، تعداد هاپرسشنامهمحدودیت در زمینه سن متقاضیان و همچنین 

پاسـخنامه  378های مرتب  بـا گردشـگری، تعـداد ها و همتاسازی تصادفی بر مبنای فعالیت اقتصادی در حوزهیتمحدود
بی رابطـه میـان و جهـت ارزیـا قرارگرفتهمورد تحلیل  Spssاطالعات توصیفی در محی   ازلحاظجهت تحلیل انتخاب و 

 بهره گرفته شد. 3Smart PLSاضطراب حاصل از پاندمی کرونا و تخریب خالق در گردشگری از 
ر بـگویـه و  18باشد. قسمت اول مربوط به مقیاس اضطراب بیمـاری کرونـا، بـا یمپرسشنامه پژوهش شامل دو قسمت 

باشد. قسمت دیگر مربوط بـه یم( 1398همکاران )ن قسمت برگرفته از پژوهش علیپور و باشد. اییمطیف لیکرت  اساس
هـت عامـل نگـرش سـاکنان محـدوده و میـزان و ج پرسشنامه سنجش تخریب خـالق در جامعـه بـوده کـه شـامل دو

 شده است.یطراحمبانی نظری پژوهش  بر اساسباشد. این بخش از پرسشنامه نیز از یمگویه  21ها با گذارییهسرما
 

 محدوده موردمطالعه
در . فضای قدیمی در ثبت آثار ملی قرارگرفته اسـت 6500بیش از  وهکتار  743 بربالغبافت تاریخی شهر یزد با مساحتی 

 از فرد است.منحصربه دوره ایلخانی همچون گذشته، مسکونی هستند و از این نظر این بافت تاریخی، یهااین بافت، خانه
 مسـجد امیـر چخمـاق، مجموعـه الدین، مسـجد فـرط،سید رکن بقعه کبیر، جامع مسجد به توانیم یزد خیتاری بناهای
انبار شش بادگیری، خانـه محمـودی، آباد، حمام خان، آتشکده، آباغ دولتب فاضل، شاهزاده مسجد مال اسماعیل، حظیره،
، 1395سرشـماری سـال  بـر اسـاسنفـر  37700معـادل  د. بافت تاریخی یزد با جمعیتی... اشاره کر ، بازار وهایخانه الر
، آبـاددولت شیخداد، محلـه اند از: محلهعبارت هاآنسابقه تاریخی  برحسبزیر محله است که  49محله اصلی و  9شامل 
 پشـت ها و محلـهیزردشت گازرگاه، محله شش بادگیری، محله سبز، محله گنبد مصلی، محله گودال فهادان، محله محله
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 (.1399پایگاه اینترنتی شهرداری یزد،باغ )
 

 
 

 هابحث و یافته
 7/69و  75/35در ایـن پـژوهش  کنندگانمشـارکت، میـانگین سـنی هاپرسشنامهاز تحلیل  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 متأهـل هـاآندرصد از  1/79و  را مردان تشکیل داده کنندگانشرکتدر صد  3/64سال سن داشتند.  40زیر  هاآندرصد 
ی مـرتب  وکارهاکسبدرصد پاسخگویان در زمینه گردشگری یا  8/68درصد دارای تحصیالت دانشگاهی و  6/47بودند. 

تـوان بـه مثال میعنوانوکارهایی تـومم بـا خالقیـت مشـغول بودنـد. بـههـا در کسـبفعالیت داشتند. که بسـیاری از آن
تی و با مشارکت گردشگران مشغول ی اشاره نمود که در محیطی سندستهای کوچک صنایعهای سنتی یا کارگاهخانهسفره

 تولید هستند.
و رسیدن به رواب  میان متغیرها از مدل یابی معادالت ساختاری با رویکـرد  هادادهدر این پژوهش جهت تحلیل استنباطی 

به حجم نمونه، سـطح سـنجش است. این مدل وابستگی کمتری  شدهاستفادهمبتنی بر واریانس یا حداقل مربعات جزئی، 
(. اولین گام در پژوهش حاضر ارزیابی ,2020:215Altekreeti & Daudدارد )شده یعتوزی هادادهمتغیرها و نرمال بودن 

شده است. در اعتبـار باشد. جهت برآورد اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و سازه استفادهیمروایی و پایایی ابزار سنجش 
میزان سـنجش وجـوه مختلـف  ازلحاظرا  هامعرفبستگی داشته و  هاسنجهته به چگونگی تعریف مفهومی محتوایی وابس

ییدی مرتبـه دوم بـا اسـتفاده از تأی نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اسازهدهد. اعتبار یممفهوم، مورد ارزیابی قرار 
 بـر اسـاسپـردازد. یمن انطباق میان سازه تجربی و نظـری تعیین شد. این آزمون به بررسی میزا Smart PLS افزارنرم

 باشد.یم( بیانگر میزان روایی و پایایی 1شماره )محاسبات صورت گرفته، جدول 
 

 . معیارهای ارزیابی مدل1شماره  جدول

 ابعاد متغیر
 آلفای
 کرونباخ

 آلفای کرونباخ
 PLSمتغیر در 

ضریب 
پایایی 
 مرکب

میانگین 
واریانس 
 استخراجی

یزان و جهت م
 هایگذارهیسرما

 796/0 های اقتصادی گردشگریروند کمی و کیفی فعالیت

755/0 823/0 784/0 

 742/0 روند کاالیی شدن میراث

 706/0 های شغلیافزایش فرصت

 763/0 نریههای خالقانه و گسترش فعالیت

 771/0 هابهبود کیفیت زیرساخت

نگرش مردم نسبت به 
 ردشگریگ

 791/0 پذیرش گردشگران

 812/0 احساس رضایت از حضور گردشگران 622/0 786/0 783/0

 754/0 برقراری تعامل با گردشگران
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 ابعاد متغیر
 آلفای
 کرونباخ

 آلفای کرونباخ
 PLSمتغیر در 

ضریب 
پایایی 
 مرکب

میانگین 
واریانس 
 استخراجی

 738/0 آگاهی از اهمیت صنعت گردشگری

 تخریب خالق

 781/0 وجود شرای  محیطی مناسب جهت ایده پردازی

839/0 850/0 743/0 

 786/0 موردنیاز جهت خالقیتهای وجود زیرساخت

 850/0 توجه به تحقیق و توسعه

 797/0 استقبال از تفکر انتقادی و ایده پردازی

 801/0 حضور طبقه خالق

 788/0 میزان توجه به صنایع خالق

 765/0 های نوینمیزان توجه مدیریت شهری به ایده

 از ناشی اضطراب
 کرونا

 738/0 ی از فکر کردن به کرونااضطراب ناش

801/0 788/0 628/0 

 847/0 ترس از ابتال به کرونا

 789/0 نگرانی از انتقال ویروس به دیگران

 744/0 هانگرانی از اختالل در فعالیت

 828/0 نگرانی ناشی از مسائل مالی

 

 عنوانبـهایـن معیـار  است. (AVE) شدهاستخراجن واریانس سنجه رایج برای ایجاد روایی همگرا در سطح سازه، میانگی
، معادل اشتراك یـک سـازه AVE بنابراین. شودمقدار میانگین کل توان دوم بارهای معرف متناظر با هر سازه تعریف می

یمـی از متوسـ ، سـازه بـیش از ن طوربـهکـه،  دهدمییا باالتر نشان  0.5است. مقدار میانگین واریانس استخراجی برابر 
اسـاس نتـایج و میـزان  دل بـردر این م .(1397پایگاه آماری پارس مدیر، ) کندمیمتناظر را تشریح  هایمعرفواریانس 

AVE  باشد.، بیانگر روایی همگرا در سطح سازه می5/0باالتر از 
اسـب بـرای آن ار مندهـد و مقـدها ارائـه میبر اساس همبستگی درونی گویـهرا پایایی  است کهشاخصی آلفای کرونباخ 

هـایی را نسـبت بـه روش سـنتی ه برتریمحاسبه پایایی معیار دیگری نیز وجود دارد ک منظوربه .باشدمی 0.7از  تربزرگ
شـود. برتـری پایـایی ترکیبـی یمگفتـه  (CR) آلفا کرونباخ را به همراه دارد و به آن پایایی ترکیبـی وسیلهبهمحاسبه آن 

بـا  هایشـانسازهه بـه همبسـتگی مطلق، بلکه با توج صورتبهنه  هاسازهر این است که پایایی نسبت به آلفای کرونباخ د
 درنتیجـهدارنـد.  بیشتر اهمیـت زیـادتری عاملی بارهای با ، شاخصگردد. همچنین برای محاسبه آنیکدیگر محاسبه می

 شدهگزارش مناسب 7/0مرکب میزان باالی  یشوند. برای پایایاین معیارها استفاده می هردویبرای سنجش بهتر پایایی، 
توان گفت کـه مـدل از پایـایی بوده درنتیجه می 7/0تر از بزرگ ها با توجه به نتایج،در این پژوهش نیز پایای سازه .است

ی سـاختاری بـه هامـدلباشـد. در تحلیـل یمبعدی مربوط به آزمون کیفیت مدل ساختاری  گام مطلوبی برخوردار است.
 اند از:ی ساختاری عبارتهامدلکرد حداقل مربعات جزئی، سه معیار اصلی برای آزمون کمک روی

 

 (2R) شاخص ضریب تعیین( 1

چنـد درصـد از  کندبیان می . این شاخصباشدمیمسیر  لمد زادرونارزیابی متغیرهای مکنون  اصلیمعیار  ،تعیین بضری
 زادرونی متغیرهـای مکنـون بـرا 19/0، 33/0، 67/0. مقادیر پذیردمیصورت  زابرونتوس  متغیر  زادرونتغییرات متغیر 

زمون در آنتایج در این  ت.اس شدهتوصیف، متوس  و ضعیف توجهقابل ببه ترتی (درونی)مسیر ساختاری  لدر مد (وابسته)
 مشاهده است.( قابل2) جدول شماره

 

   (2R) . شاخص ضریب تعیین2شماره  جدول
 شدهیین تعدیلضریب تع ضریب تعیین 

 877/0 850/0 تخریب خالق

 817/0 788/0 هایگذارهیسرمامیزان و جهت 
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غیرهای دهنده میزان تأثیر متتوجهی بوده و نشانها در این آزمون در حد قابلتوان گفت شاخص ضریب تعیین آزمودنیمی
 هاست.مستقل بر آن

 2Qشاخص ( 2

شـدت  در مـورد گردد.میحاسبه آن از نوع انعکاسی باشد م هایشاخصکه  لدم زایدرون هایسازهتنها برای  2Qعیار م
نشـان از قـدرت  بکه به ترتی انددهنمورا تعیین  35/0و  15/0، 02/0سه مقدار  زادرون هایسازهدر  لمد بینیپیشقدرت 
دیر معیـار را بـرای هـر ازیر مق لآن سازه دارد. جدو 2Q هایشاخص لضعیف، متوس  و قوی یک سازه در قبا بینیپیش

 .دهدمینشان  لمد زایدرون متغیرهاییک از 
 

 

 2Q. شاخص 3 شماره جدول

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 0 4536 4536 اضطراب کرونا

 516/0 199/1828 3780 تخریب خالق

 425/0 570/1738 3024 هاگذارییهمیزان و جهت سرما

 0 3402 3402 نگرش ساکنان به گردشگری

 

 .دارد آن سازه 2Qهای شاخص لقوی یک سازه در قبا بینیپیشقدرت جدول فوق، بیانگر 
 

 GOFشاخص ( 3

( شاخصـی بـرای SEM-CB) محـور کواریـانسبـرخالف روش  PLS معادالت ساختاری به کمـک روش سازیمدلدر 
و سـاختاری را مـدنظر  ریگیاندازههر دو مدل ، (GOF) برازشسنجش کل مدل وجود ندارد ولی شاخصی به نام نیکویی 

ده و . حدود این شاخص بین صفر و یک بورودمیمعیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار  عنوانبهو  دهدمیقرار 
بـرای  .معرفـی نمودنـد GOF مقادیر ضعیف، متوسـ  و قـوی بـرای عنوانبهرا به ترتیب  36/0، 25/0، 01/0سه مقدار 

 شود.صورت قوی تائید میمدل به زیر استفاده نمود. بر اساس نتایج برازش کلی توان از فرمولبرازش کلی نیز می
 

 

 . برازش کلی مدل4 شماره جدول

 GOF ضریب تعیین شاخص اشتراکی 

 75/0 850/0 743/0 تخریب خالق

628/0 هایگذارهیسرمامیزان و جهت   788/0 

 

 Tضریب معناداری 

 96/1از  T مقـدار آمـاره کهرتیدرصـو. پـردازیممی T وت استارپ به محاسبه آمارهدر این بخش با استفاده از الگوریتم ب
 اعـداداسـت ) %95طمینـان اپژوهش در سطح  هایفرضیه تائید درنتیجهو  هاسازهبین  رابطه تبیشتر شود، نشان از صح

ارد مسیر بین متغیر مسـتقل استاند بضرایباشد. می 27/3و  58/2 ببه ترتی %99/99و  %99معناداری در سطوح اطمینان 
 عاملی بارگر مقدار ا. کندمین درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیی زاناین می ،که متغیر مستقل بیانگر آن استو وابسته 

 ایمکاربردهبـه سازه آن برای که سؤالی که گیریممی نتیجه باشد 4/0پرسشنامه و متغیرهای مکنون بیشتر از  سؤاالتبین 
ین متغیر مکنون مستقل بهمچنین باید گفت که اگر مقدار ضریب مسیر  .است سنجیده را موردنظر مکنون متغیر یخوببه

 سته خواهیم بودیش در متغیر وابکه با افزایش متغیر مستقل شاهد افزا گیریممیو متغیر مکنون وابسته مثبت باشد نتیجه 
کـه بـا  گیـریممیجـه قل و متغیر مکنون وابسته منفی باشـد نتیو بالعکس اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مست

 استانداردشـده بایضـرو  Tجدول زیر ضریب معناداری  .افزایش متغیر مستقل شاهد کاهش در متغیر وابسته خواهیم بود
 دهد.میرا نشان  رواب مسیرهای مربوط به هر یک از 
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 Tها و ضریب سازهاستاندارد مسیر بین  بضرای .5 شمارهجدول 

 Pمقدار  Tضریب  انحراف معیار میانگین نمونه ضریب مسیر 

 000/0 621/9 042/0 407/0 402/0 تخریب خالق <-اضطراب کرونا 

 000/0 370/17 032/0 557/0 560/0 قتخریب خال <- هاگذارییهمیزان و جهت سرما

 039/0 072/2 020/0 040/0 041/0 ریب خالقتخ <-نگرش ساکنان به گردشگری 

 000/0 220/107 008/0 876/0 875/0 هاگذارییهزان و جهت سرمامی <-نگرش ساکنان به گردشگری 

 
مسیرها دارای ضریب مسیر مثبت هستند که نشان از رابطـه مسـتقیم میـان متغیرهـای (، تمام5) با توجه به جدول شماره

 دهند.ها را نشان میحت رابطه میان سازه، ص96/1باالتر از  Tمستقل و وابسته بوده و ضریب معناداری 

 
 

 
  در مدل پژوهش T. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری 5 شکل شماره

 

 گیرینتیجه
کوویـد  ردهگست گسترش با گیری ویروس کرونا، جهان با چالشی بسیار فراتر از جنگ جهانی دوم روبرو شده است.با همه
 ،() (،Andersen et al,2020:452آن ) های ویروسـیریشـه بررسـی به شروع بهداشت و پزشکی علوم دانشمندان ،19

امـا  (.Cao et al,2020:269کردنـد ) آن بـا مـرتب  بالینی هایآزمایش و (،Wu et al,2020:507انتقال ) هایتخمین
نسـانی ها تاکنون تنها منجر به تهیه و تست واکسن در حد محی  آزمایشگاهی شـده و هنـوز بـه مرحلـه اهای آنتالش

انـد. وردهآحـران روی ببرای همین بسیاری از افراد به مداخالت غیر دارویی، جهت درامـان مانـدن از ایـن  نرسیده است.
باشـد امـا پیامـدهای منفـی رغم اینکه یک اقدام حفاظتی میباشد. قرنطینه علیترین اقدام در این زمینه میقرنطینه مهم

تـوان تیجـه میدرنهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشـت. و حتی تعطیلی فعالیت روانی ناشی از فاصله گرفتن از اجتماع
مـاعی، شـگران اجتماهیت این ویروس را چندوجهی دانسته و شیوع گسترده آن در بستر تعامالت اجتماعی و فرهنـگ کن

 رساند.های موجود به اقتصاد جوامع آسیب میشود و با محدودیتتهدیدی فرهنگی و اجتماعی محسوب می
بـر  بوده کـه بالفاصـله محلی و ایمنطقه المللی،بین مسافرتی هایها در این ایام، محدودیتترین محدودیتیکی از مهم
 گردشـگری (. ماهیـتFlight Radar,2020:24) گردشگری تـأثیر گذاشـته اسـت هایسیستم ازجمله ملی اقتصادهای

 فعلـی اجتمـاعی و اقتصـادی سیسـتم و دارد شرایطی چنین در یمهم نقش آن رشد و تکامل الگوی و( مسافرت مستلزم)
ها بر گردشـگری، گیریو علیرغم تأثیرات همه (Sigala,2020:14) شودمی ویروس این تأثیر و گسترش در تسریع باع 

ها، از نغذایی، تولیدات صنعتی، تغییرات اقلیم و جابجایی انسـا ونقل، موادصورت غیرمستقیم از طریق حملاین صنعت به
همین موضوع باع  شده تا اکثر افراد از سفرهای غیرضـروری دسـت  (.Gössling et al,2020:3) کندها حمایت میآن

های مرتب  با گردشگری به حالت تعلیق درآید. اما نکته مهم آسیب اقتصادی بـه فعـالین ایـن کشیده و بسیاری از فعالیت
ریزی دم مراجعه گردشگران و در امان ماندن از ویـروس کرونـا، بـدون برنامـهباشد. بسیاری از افراد به دلیل ععرصه می
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اند. همین امر باع  شده تا فشاری روانی بسیاری را متحمل شوند. این افراد باوجود خطـرات قبلی دست از فعالیت کشیده
های جدیـدی در اشـته و شـیوهو تأثیرات ناشی از این پاندمی باید با خالقیت و کارآفرینی شرای  موجود را پشـت سـر گذ

 های موجود خلق نمایند.جهت کسب درآمد از پتانسیل
,Wen et 2020; Niewiadomski,2020Gossling et al ;موردمطالعه )های مرتب  با موضوع با بررسی نتایج پیشینه

2020; Prideaux et al,2020al,ونـا ویـروس بـر گیری کرها جهت کاهش اثرات منفـی همـهتوان به تالش آن(. می
صنعت گردشگری اشاره نمود. برخی از این مطالعات ضمن اشاره به مسائل و مشکالت به وجود آمده، از این بحران تحت 

ها معتقدند کارگیری راهکارهای جدید، نهایت استفاده را از شرای  فعلی داشت. آنتوان با بهعنوان فرصت یادکرده که می
طلبی و نـوآوری منجـر بـه قیت و نوآوری، زمینه تغییرات اساسی را فراهم آورده و با فرصتکارگیری خالتوان با بهکه می
های بدیع در این عرصه گردد. در نتیجه این پژوهش نیز سعی بر آن دارد عالوه بر سنجش میزان تخریـب خـالق فعالیت

راب ناشـی از پانـدمی کرونـا را تـأثیر اضـطها، گذاریگردشگری بر اساس نوع نگرش ساکنان و میزان و جهـت سـرمایه
 و کارآفرینی موردبررسی قرار دهد. عنوان محرکی بر تخریب خالقبه
شده، متغیر تخریب خالق از دو عامل نگرش ساکنان نسـبت بـه گردشـگری و میـزان و ها و مدل طراحیاساس یافته بر

ها از این صـنعت باعـ  فـراهم ت آنایشود. نگرش ساکنان و اعالم رضها در گردشگری تشکیل میگذاریجهت سرمایه
ها و بـه گذاریهای مرتب  شده و در نتیجه میزان سـرمایههای حضور گردشگران در محی  و گسترش فعالیتشدن زمینه

ر تخریـب خـالق دو متغیر مستقل بـ اساس مدل، ابتدا میزان تأثیر کند. بردنبال آن خالقیت و کارآفرینی افزایش پیدا می
( T 072/2و ضـریب  041/0ضریب مسیر ) به گردشگری دهد، نگرش ساکنان نسبترارگرفته که نشان میمورد آزمون ق

سیر، تأثیر مثبت بـر تخریـب ( ازلحاظ ضریب مT 37/17و ضریب  56/0ضریب مسیر ) هاگذاریو میزان و جهت سرمایه
یب خالق داشتن نگـرش مثبـت بـه ابطه با تخرترین نکته در رمهم باشند. بنابراینخالق داشته و دارای رابطه معنادار می

 (،T 22/107و ضـریب  875/0ضـریب مسـیر ) طور که در نتایج مشـاهده شـدباشد و همانگردشگری و تأثیرات آن می
ضـیه اصـلی پـژوهش، باشد. امـا در رابطـه بـا فرها میها و تعیین نوع آنگذاریهمین نوع نگرش باع  افزایش سرمایه

هـای صـورت اسـاس تحلیل ود زیرا بـربه اثبات آن اشاره نم T 621/9و ضریب  402/0ضریب مسیر  توان با توجه بهمی
باشـد. بـاوجود مثبت می وگرفته، رابطه میزان اضطراب ناشی از کرونا بر تخریب خالق در بافت تاریخی شهر یزد معنادار 

رفته داشـته و در تـالش های ازدسـتصـت، ساکنان به خاطر اضطراب ناشی از آن سـعی در جبـران فر19پاندمی کووید 
راسـتای  هـای اقتصـادی خـود درخالقیت و نوآوری این تهدید را به فرصت تبدیل کـرده و فعالیت هستند تا به نحوی با

ای که از خانه و محل زندگی خود خارج نشده و با صرف کمترین هزینه گونهگردشگری را به شکل جدیدی احیا نمایند. به
های گردشگری و ارائـه خـدمات بـرای دوسـتداران ایـن مندان به فعالیتی از عدم حضور گردشگران. عالقهو بدون نگران
تواننـد انکار اقتصاد آنالین اقدام نمایند. این افراد میعنوان بخش غیرقابلتوانند از طریق گردشگری مجازی بهصنعت می

 های استارتاپی بپردازند.لق ایدهبا پیوستن به شبکه میلیونی در حوزه گردشگری مجازی، به خ
 

 تقدیر و تشکر
 ست.شته ابنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است، حامی مالی ندا
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