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مقدمه

چکیده

صنعــت گردشــگری امــروزه بهســبب همهگیــری بیمــاری کویــد  19بــا شــرایط
خاصــی مواجــه اســت .بــرای عبــور از ایــن بحــران ،نمیتــوان فقــط بــه اقدامــات
دولــت اتــکا کــرد .ایــده اصلــی ایــن تحقیــق ،بهرهگیــری از مفاهیــم و آموزههــای
گردشــگری مســئوالنه و پیشــنهاد رویکــردی تحــت عنــوان گردشــگری
راهبرانه ـ مســئوالنه بــرای مقابلــه بــا تبعــات کروناســت .در ایــن رویکــرد ،نقــش
دولــت ،بهمنزلــه راهبــر ،بــا نقــش بدنــه گردشــگری ،درحکــم مســئول ،ترکیــب
شــده ،بیــان میشــود کــه چگونــه رفتــار مســئوالنه در اقــدام در ســطح فــردی و
ســازمانی ،بــه مفهــوم راهبــری در ســطح کالن کمــک میکنــد .تحقیــق حاضــر،
تحقیقــی کیفــی از نــوع اكتشــافی بهشــمار م ـیرود .بــرای تدویــن راهکارهــا ،از
روش تحلیــل محتــوی کیفــی و بــرای نهاییســازی آنهــا از غربالگــری اســتفاده
شــده اســت و درنهایــت راهکارهــا بــا توجــه بــه دو ُبعــد قابلیــت پیادهســازی و
کمــک بــه دســتیابی اهــداف ،اولویتبنــدی شــدهاند .نتایــج نشــان میدهــد کــه
همــة عناصــر درگیــر ،اعــم از دولــت ،بخش صنعــت ،گروههــای اجتماعــی ،حتی
مــردم و گردشــگران ،در عبــور ســریعتر از ایــن بحــران نقش بســزایی دارنــد و باید
ســهم خــود را ادا کننــد3.

در  29دســامبر  8( 2019دی  ،)1398در ووهــان ،پایتخــت
اســتان هوبئــی در مرکــز چیــن ،چهــار مــورد از ســینهپهلو
بــا علــت ناشــناخته گــزارش شــد .روز بعــد ،دفتــر ســازمان
بهداشــت جهانــی در کشــور چیــن در اینبــاره گــزارش داد.
ســرانجام ایــن بیماری بــا عنــوان کروناویروس جدیــد در 22
ژانویــه ( 2020دوم بهمــن  )1398رســم ًا اعــام شــد (Fanelli
 .)& Piazza, 2020; Li et al., 2020ســازمان جهانی بهداشــت
در  12فوریــه  23( 2020بهمــن  )1398کروناویــروس جدیــد
را بــه بیمــاری کوید  ۱۹تغییر نــام داد ( .)WHO, 2020شــیوع
ایــن بیمــاری بهســرعت در مدتزمــان کوتاهــی گســترش
یافــت و مــورد توجــه جهــان قــرار گرفــت و درنهایــت در
 11مــارس 21( 2020اســفند  )1398از طــرف ســازمان
بهداشــت جهانــی درحکــم یــک همهگیــری (پاندمیــک)

شــناخته شــد .در پــی بحــران شــیوع بیمــاری کروناویروس
در نقــاط مختلــف جهــان ،شــیوع آن در ایــران رســم ًا در
تاریــخ  ۲۹بهمــن  18( ۱۳۹۸فوریه  )2020تأیید شــد (وزارت
بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی .)1398 ،درنتیجــه
ایــن بیمــاری ،کشــورها بــا بهکارگیــری اســتراتژیهای
گوناگــون بــه قرنطینهکــردن ،فاصلهگــذاری اجتماعــی و
محدودکــردن فعالیتهــای اقتصــادی اقــدام کردنــد.
کویــد  19دنیــا را بــا بحــران ســامت پیشبینینشــدهای
مواجــه و تأثیــر عمیقــی در جوامــع داشــته اســت (Liu et
 .)al., 2020; Qiu et al., 2020; Zhang & Ma, 2020بخــش
گردشــگری ازجملــه بخشهایی اســت کــه تأثیر عمیقــی از
ایــن بیمــاری پذیرفته اســت .گردشــگری بخشــی حســاس
بــه نیــروی کار اســت و در واقــع یکــی از بخشهایــی اســت
بهشــدت تحــت تأثیــر ریســک در کل زنجیــره ارزش آن
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قــرار دارد؛ بنابرایــن گردشــگری نیــاز بــه پشــتیبانی فوری
و بســتههای خــاص دارد تــا مشــاغل را حفــظ و ظرفیــت
در بــازار و پیامدهــای فــوری ایــن بحــران را مدیریــت کنــد
(.)WHO, 2020a

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بــا وجــود اهمیــت صنعــت گردشــگری ،اولیــن اقدامــی که
در کل جهــان بــرای مدیریــت بیمــاری اتفــاق افتــاد اعمال
محدودیتهــای ســفر بــود؛ بدینقــرار کــه:
 )1از تاریــخ  6آوریــل ،حــدود  96درصــد از کل مقصدهــا در
سراســر جهــان محدودیتهــای ســفر را اعمــال کردنــد؛
 )2حــدود  43درصــد ( 90مقصــد) مرزهــای خــود را بهطور
کامل یــا جزئی بســتند؛
 )3حــدود  21درصــد ( 44مقصــد) ممنوعیت ســفر را برای
ـافرین مبدأهــای بحرانی اعمــال کردند؛
مسـ
ِ
 )4حــدود  27درصــد ( 56مقصــد) پروازهــای بینالمللــی
یــا محلــی را متوقــف کردنــد ()WTO, 2020b
اعمــال محدودیتهــای ســفر تأثیــر عمیقــی در صنعــت
گردشــگری داشــته اســت .بــا توجــه بــه ماهیــت بیماننــد
و بهســرعت درحــال تحــول بحــران ،بــرآورد تأثیــر
کویــد  19در گردشــگری بینالمللــی بســیار چالشبرانگیز
اســت .براســاس آمــار شــورای جهانــی گردشــگری و ســفر
( ۵۰ ،)2020aمیلیــون شــغل مربــوط به صنعت گردشــگری
در سرتاســر جهــان بــه علــت شــیوع کرونــا در معــرض
خطــر اســت .فقــط در آمریــکا پیشبینــی میشــود ایــن
بیمــاری  ۲۴میلیــارد دالر بــه صنعــت گردشــگری زیــان
بزنــد .در اروپــا نیــز زیــان یکمیلیــارد دالری در مــاه در
ایــن حــوزه تخمیــن زده میشــود .ایــن زیــان فقــط در
ایتالیــا ممکــن اســت تا خــرداد امســال بــه  ۷میلیــارد یورو
برســد (.)WTO, 2020a
در کشــور مــا نیــز بحــران کویــد  19باعــث شــده اســت کــه
مشــاغل صنعــت گردشــگری بــا چالــش مواجــه شــوند
و ســیل بــیکاری در گردشــگری بــه راهافتــد .در ایــران
زمانــی بحــران شــیوع كرونــا بــا تعطیــات ســال نــو
هم
ِ
و عیــد نــوروز ـ درحکــم بــازه اصلــی ســفرهای داخلــی و
خارجــی ـ موجــب شــده اســت تمامــی فعــاالن صنعــت
گردشــگری بــا مخاطــرهای بیســابقه روبــهرو شــوند؛
زیــرا براســاس تخمینهــای صورتگرفتــه از پنــج ســال
گذشــته ،ســالیانه از ابتــدای اســفند تــا پایــان فروردی ـن
حــدود  1میلیــون گردشــگر ایرانــی از کشــور خــارج و
حــدود  850هــزار گردشــگر خارجــی طــی ایــن مــدت بــه
كشــور وارد میشــدند .همچنیــن در ایــن مــدت ،حــدود
 20میلیــون ســفر داخلــی بــا  75میلیــون شــب اقامــت
(براســاس میانگیــن نــوروز  )1398ثبــت میشــد كــه بــا
توجــه بــه شــرایط كنونــی ،ایــن صنعــت بــا ركــود شــدیدی

مواجــه خواهــد شــد (مرکــز پژوهشهــای مجلــس،
.)1399
برایناســاس جمعبنــدی میشــود کــه رکــود اقتصــادی بــا
افــت میلیونهــا شــغل درحــال وقــوع اســت .گردشــگری
بخشــی حســاس بــه نیــروی کار اســت و در واقــع یکــی از
بخشهایــی اســت کــه بهشــدت تحــت تأثیــر ریســک در
کل زنجیــره ارزش آن قــرار دارد؛ بنابرایــن گردشــگری نیاز
بــه پشــتیبانی فــوری و بســتههای خــاص دارد تــا مشــاغل
را حفــظ و ظرفیــت در بــازار و پیامدهــای فــوری ایــن
بحــران را مدیریــت کنــد .در میــان انبوهــی از توصیههــای
علمــی و غیرعلمــی ،کــه مدعــی حفــظ ســامت افرادنــد،
اهمیــت حفــظ ســامت کسـبوکارها نکتـهای اســت کــه
نبایــد در چنیــن شــرایطی مغفــول بمانــد.
دولــت راهکارهایــی را بــرای مقابلــه بــا بحــران در حــوزه
گردشــگری در نظــر گرفتــه اســت تــا راهبــری عبــور از
بحــران را برعهــده بگیــرد .ســؤال اینجاســت کــه آیــا
راهبــری دولــت کفایــت میکنــد؟ بــه نظــر میرســد ایــن
اقــدام دولــت بــرای راهبــری و هدایــت جریــان بازیابــی
گردشــگری در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا بــا وجــود
اینکــه ارزشــمند اســت ،کافــی نیســت و بــه جایــی
نمیرســد؛ مگــر اینکــه صنعــت گردشــگری و گردشــگران
بــا آن همراهــی کننــد.
ایــن پژوهــش بــرآن اســت کــه بــا بررســی و نتیجهگیــری
بوکارها و ســازمانهای
از اطالعــات موجــود ،بــه کســ 
متولــی بــرای حفــظ ســامت و ادامــه رونــد
فعالیتهایشــان در چالــش بــا پیامدهــای همهگیــری و
گســترش عــوارض بیمــاری کرونــا توصیههایــی کاربــردی
داشــته باشــد و بــرای ایــن موضــوع ،از مفهــوم گردشــگری
مســئوالنه اســتفاده میکنــد .در واقــع ایــن تحقیــق بیــان
میکنــد راهکارهــای اثربخــش ،راهکارهایــی اســت کــه
هــم نــگاه بــاال بــه پاییــن و راهبــری دولــت را میطلبــد و
هــم نیازمنــد رفتــار مســئوالنه و اقدامــات پاییــن بــه باالی
کنشــگران صنعــت و گردشــگران اســت.
مروری بر ادبیات
براســاس آخریــن بررســیهای ســازمان جهانــی
گردشــگری در مارس ( ۲۰۲۰ســومین ماه از سال میالدی)
بــه علت بســتن مرزهــای بســیاری از کشــورها و جلوگیری
از ورود گردشــگران و همچنیــن اعمــال محدودیتهــای
مســافرتی و تعطیلــی فرودگاههــا و مرزهــای ملــی ،میــزان
ورود گردشــگران بینالمللــی  ۵۷درصــد کاهــش داشــته
اســت .میــزان گردشــگران بینالمللــی در مــارس ،۲۰۲۰
حــدود  ۴۶/۳میلیــون نفــر بــوده اســت؛ درحالیکــه ایــن
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رقــم در ســال  ،۲۰۱۹حــدود  ۱۰۶/۸میلیــون نفــر بــوده
اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن آمارهــا ،بــا کاهــش  ۶۷میلیونــی
تعــداد مســافران بینالمللــی و افــت  ۸۰میلیــارد دالر درآمــد
گردشــگری همــراه بــوده اســت (.)WTO, 2020a
براســاس ســناریوهای حاضــر ،احتمــال کاهــش ورودی
ِ
ســرعت
گردشــگران بیــن  ۵۸تــا  ۷۸درصــد اســت کــه بــه
مهــار ،مدتزمــان محدودیــت ســفر و بســتن مرزهــا
بســتگی دارد .در ســال  ،۲۰۲۰ســه ســناریو براســاس ســه
تاریــخ احتمالــی بازشــدن تدریجــی مرزهــای بینالمللــی

وجــود دارد (شــکل  .)1براســاس ایــن ســه ســناریو ،تأثیــر
کاهــش تقاضــای ســفرهای بینالمللــی بــه رکــود ۸۵۰
میلیــون تــا  ۱/۱میلیــارد نفــر گردشــگر منجر خواهد شــد که
ایــن موضــوع باعــث کاهــش بیســابقه درآمدهــای حاصــل
از گردشــگری و رکــود  ۹۱۰میلیــارد تــا  ۱/۲تریلیــون دالر
همــراه خواهــد بــود .همچنیــن بیــن  ۱۰۰تــا  ۱۲۰میلیــون
شــغل مســتقیم در حــوزه گردشــگری در معــرض خطــر قرار
خواهــد گرفــت (.)WTO, 2020b
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شکل  :1پیشبینی سازمان جهانی گردشگری ـ ورود گردشگران بینالمللی در سال :2020
سه سناریو( ،درصد تغییر ماهیانه) ()WTO, 2020a

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

عمــق ایــن تأثیــر وقتــی روش ـنتر میشــود کــه بــا تأثیــرات
بحرانهــای قبلــی مقایســه شــود (شــکل  2و  .)3بعــد از
ســال  ،2000جهــان دچــار ســه بحــران اساســی شــد .در
ماجــرای  11ســپتامبر  ،2001رشــد گردشــگری بــه 0/1

درصــد رســید .در بحــران اپیدمــی ســارس در ســال ،2003
صنعــت گردشــگری بــا رشــد  -0/4مواجــه شــد و در بحــران
رکــود اقتصــادی  ،2009رشــد صنعــت گردشــگری بــه -4/0
درصــد رســید.

شکل  :2پیشبینی سازمان جهانی گردشگری ـ تعداد گردشگران بینالمللی( ،درصد تغییر) ()WTO, 2020a
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حــال بهتــر میتــوان درک کــرد کــه کاهــش  58تــا 78
درصــدی ســال  2020فاجعــه عظیمــی را بــرای صنعــت
گردشــگری رقــم خواهــد زد .بســیاری از دانشــگاهیان
و مفســران ،میــزان تأثیــری را کــه کویــد  19در صنعــت
گردشــگری داشــته اســت بــا نیرویــی شــبیه بــه جنگهای
جهانــی اول و دوم مقایســه کردهانــد (;Hall et al., 2020
.)Higgins-Desbiolles, 2020

تأثیــر بحــران ســامتی در صنعــت گردشــگری اولینبــار
نیســت کــه رخ داده اســت .رابطــه بیــن همهگیریهــا و
گردشــگری مــورد توجــه محققــان بســیاری بــوده اســت
( .)Burkle, 2006درمــورد تأثیر ســارس در صنعت هتلداری
و گردشــگری ،مطالعــات متعــددی منتشــر شــده اســت
( .)Zheng et al., 2020همچنیــن مطالعاتــی کــه درباره ســایر
همهگیریهــا ماننــد ابــوال (Cahyanto et al., 2016; Novelli
 ،)et al., 2018آنفوالنــزای خوکــی و مرغــی (Gössling et al.,

2020; Hall, 2006; 2020; Page & Yeoman, 2007; Scott

 )& Gössling, 2015انجــام شــده اســت ،کــه میتواننــد
الگوهــای قابــل مقایس ـهای را فراهــم کننــد.
اگــر بــه بحــران اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا نــگاه
شــود ،میتــوان در پژوهشهایــی ماننــد پاپاتئــودورو و
همــکاران ( )2010در مــورد بحــران اقتصــادی  2008یــا
مطالعــه رفتــار مســافران در دوران بحــران (Campos-Soria
 )et al., 2015شــباهتهایی بهدســت آورد.

مرورپیشینه
مطالعــات رفتــار گردشــگران در بحرانهــا نیــز بــرای درک
تحــوالت فعلــی مفیــد اســت؛ مثـ ً
ا حاجــی بابا و همــکاران
( )2015بخشــی از گردشــگران مقــاوم در برابــر بحــران را

بررســی کردنــد ،افــرادی کــه همچنــان در زمــان بحــران بــه
ســفر خــود ادامــه میدهنــد .ســیبرا و همــکاران ()2013
نیــز برداشــتهای ایمنــی از گردشــگران بینالمللــی
را بررســی کردهانــد .اوكویامــا ( )2018زمــان بهینــه
سیاســتهای بازیابــی را تحلیــل کــرده اســت و ریچــی
( )2004و وانــگ و ریچــی ( )2012بــه موضــوع مدیریــت
بحــران در حــوزه گردشــگری در زمــان همهگیریهــا
میپردازنــد.
در دوره کوتاهــی کــه از همهگیــری کویــد  19میگــذرد،
برخــی تحقیقــات با هدف بررســی تأثیــر آن در گردشــگری
انجــام شــده اســت .بســیاری از ایــن مطالعــات بــر
تجزی هوتحلیــل تأثیــرات منطقــهای متمرکــز بودهانــد.
دینارتــو ،وانتــو و سباســتین ( )2020تأثیــر ویــروس را در
ـگری جزیــرهای در اندونزی بررســی کردند.
صنعــت گردشـ ِ
مارکزســانتوس و همــکاران ( )2020تحقیقــات خــود را
درمــورد ازدســتدادن صنعــت گردشــگری در فیلیپیــن
انجــام دادنــد و کورا -مارتینز و همکاران ( )2020به بررســی
شــیوع ویــروس در منطقــهای در اتریــش پرداختنــد.
مطالعــات اندکــی نیــز بــر تأثیــرات جهانــی کویــد  19در
صنعــت گردشــگری متمرکــز شــده اســت .گاســلینگ،
اســکات و هــال ( )2020اثــر محدودیتهــای ســفر جهانــی
و رفتارهــای مانــدن در خانــه را در گردشــگری ارزیابــی و
تغییــرات جهانــی را پیشبینــی کردنــد .نیوادومســکی
( )2020حرکــت درجهــت عکــس جهانیســازی و صنعــت
گردشــگری را بعــد از کویــد  19مطالعــه کــرد .همچنیــن
گالوانــی و همــکاران ( )2020پایــداری صنعــت گردشــگری
را در مواجهــه بــا بحــران کویــد  19ارزیابــی کردنــد .ســیگاال
( )2020نیــز بــا بررســی ادبیــات بــه تبییــن اهمیت بررســی
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تحقیــق حاضــر تحقیقــی مفهومــی اســت و براســاس
اســتراتژی ،تحقیقــی کیفــی ،از نــوع اكتشــافی اســت کــه
بهصــورت مــروری انجــام شــده اســت .مراحــل تحقیــق در
ســه بخــش تنظیــم شــده اســت (شــکل .)4

شکل  :4مراحل تحقیق
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روششناسیتحقیق
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تأثیــرات بیمــاری کویــد  19در گردشــگری پرداختــه اســت.
ایــن تحقیــق ،شــاید اولیــن مطالع ـهای باشــد کــه بهطــور
نظاممنــد در پــی ارائــه راهکارهــای علمــی و عملــی بــرای
ازبینبــردن تأثیــرات کویــد  19در صنعــت گردشــگری
اســت .در ایــن تحقیــق ،بــرای ارائــه راهکارهــای عملیاتــی
و اثربخــش از مفهــوم گردشــگری مســئوالنه اســتفاده شــده
اســت.
گردشــگری مســئوالنه مفهــوم جدیــدی اســت کــه اخیــر ًا
در حــوزه گردشــگری توجــه محققــان را بــه خــود جلــب
کــرده اســت ( .)Mihalic, 2016کاربــرد عبــارت «گردشــگری
مســئوالنه» در ادبیـ ِ
ـات موضوعی گردشــگری ،نخســتینبار
در دهــه نــود و در گــزارش اســمیت درخصــوص هماندیشــی
جهانــی گردشــگری در زمینــه گردشــگری جایگزیــن ،که در
الجزایــر برگزار شــده بــود ،صــورت گرفــت (.)Lee et al., 2017
مفهــوم ســفر اخالقــی را بــا اســتفاده از مفاهیــم گردشــگری
مســئوالنه میتــوان بــه ایــن شــکل توضیــح داد« :نوعــی
از گردشــگری کــه تأثیــرات منفــی بــر جامعــه محلــی را بــه
حداقــلرســانده و مزایــای اقتصــادی بیشــتری را بــرای
مــردم محلــی فراهــم مــیآورد» ( .)RTP, 2002در بیانیــه
کیپتــاون در ســال  2002گردشــگری مســئوالنه نوعــی
از ســفر توضیــح داده شــده اســت کــه «شــرایط زندگــی را
بــرای مــردم ســاکن منطقــه بهتــر میســازد و مکانهــای
بهتــری بــرای زندگــی و درعینحــال بــرای بازدیــد بهوجــود
مــیآورد» (.)Weeden, 2005
گردشــگری مســئوالنه ابتکار گردشــگری اســت که براساس
آن کیفیــت زندگــی ســاکنان محلــی ،منافــع اجتماعــی
و اقتصــادی و حفاظــت از منابــع طبیعــی در مقصــد
گردشــگری فراهــم میشــود .گردشــگری مســئوالنه بــه
رفتــار افــراد و ســازمانها در حــوزه گردشــگری میپــردازد.
پــس از درک اهمیــت مســئولیتپذیری در افزایــش
فرصتهــای تجــاری در بخــش گردشــگری ،ایــن مفهــوم
ل شــده اســت
بــه جریــان اصلــی ادبیــات گردشــگری تبدیـ 
( .)Hanafiah et al., 2016مفهــوم گردشــگری مســئوالنه
موردتوجــه بســیاری از پژوهشــگران حــوزه گردشــگری قرار
گرفتــه اســت .نتایــج یکــی از تحقیقــات نشــان میدهــد
کــه  ۶۶درصــد از برگزارکنندههــای تورهــا ادعــا میکننــد
کــه رعایــت اصــول گردشــگری مســئوالنه در جوامــع محلی
تأثیــر مثبــت دارنــد ()Chettiparamb, & Kokkranikal, 2012
براســاس مطالعــه فرانســوا -لکامپــت و پریــم -آالز (،)2019
رفتــار متعهــد گردشــگر در حــوزه گردشــگری بدینشــکل
تعریــف میشــود :مصــرف خدمــات بهگونــهای کــه تأثیــر
مثبتی در محیطزیســت داشــته باشــد و اســتفاده از قدرت
خریــد بهمنزلــه ابــزاری کــه نگرانیهــای اجتماعــی و

زیسـتمحیطی را مرتفع کند .حنیفــه و همــکاران ()2016
در پژوهــش خــود عنــوان میکننــد کــه اقدامات گردشــگری
مســئوالنه بــه محبوبتریــن مفهــوم و اصــل بــرای توســعه
گردشــگری مــدرن تبدیــل شــده اســت .بــه بــاور ایشــان،
اقدامــات گردشــگری مســئوالنه حفاظــت از محیط طبیعی
و فرهنگهــای محلــی را ترویــج میدهــد و بــه کیفیــت
بهتــر زندگــی جوامــع محلــی کمــک میکنــد.
تأثیــر شــیوع کویــد  19در گردشــگری ،موجــب شــده بحــث
تحقیقــی در ایــن حوزه شــکل بگیــرد .مدیریت گردشــگری
بــاال بــه پاییــن (راهبــری از طــرف دولــت) مهمتریــن
محــور اینگونــه پژوهشهــا بــوده اســت ،امــا میــان ایــده
مفهومــی گردشــگری و کاربردیبــودن اینگونــه اقدامــات
شــکاف وجــود دارد .در حــوزه گردشــگری ،رونــد تحقیقاتی
جدیــدی تحــت عنــوان «گردشــگری مســئوالنهتر» شــکل
رفتــه اســت کــه بــه عملیاتیبــودن اقدامــات میاندیشــد
و مفهــوم آن ایــن اســت کــه در اقدامــات و رفتارهــای
کنشــگران و گردشــگران بایــد رویکــرد مســئوالنه دیــده
شــود .ایــده بررســی همزمــان مدیریــت گردشــگری بــاال
بــه پاییــن و کالن (راهبــری گردشــگری) و گردشــگری
مســئوالنه (اقدامــات و رفتارهــای خــرد) راهــی اســت بــرای
اینکــه بتوانــد نــگاه جامعتــری درمــورد بحــران موجــود
داشــته باشــد ،کــه هــم در ســطح کالن (راهبــری) و هــم
در ســطح عملیاتــی و خــرد (مســئوالنه) پوشــشدهنده
موضــوع باشــد.
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جامعــه آمــاری تحقیــق بــرای بخــش تحلیــل محتــوی،
کلیــه گزارشهــای مرتبــط و مصاحبههــای مســئوالن و
کارشناســان دربــاره موضــوع تحقیــق بــود .گزارشهــای
استفادهشــده عبارتانــد از :گزارشهــای داخلــی و
بینالمللــی مرتبــط بــا گردشــگری ،ســایر گزارشهــای
مقابلــه بــا کرونــا بــرای کســبوکارها ،پیشــنهادهای
مطرحشــده در ســخنرانیها و مصاحبههــا و صحبتهــای
مســئوالن و کارشناســان کــه از میــان آنهــا بهصــورت
هدفمنــد قضاوتــی مــواردی کــه بــا موضــوع راهکارهــا
مرتبــط بــود شناســایی ،انتخــاب و تحلیــل شــد .درکنــار
آنهــا ،از نظریــات  10خبــره نیــز بهــره گرفتــه شــده اســت.
ی بــر خبــرگان ،تعــداد
در تصمیمگیــری گروهــی مبتنــ 
نمونــه میتوانــد بیــن  10تــا  50نفــر باشــد (.)Turoff, 1970
از طرفــی ،کاوالــی اســفورا و اورتوالنــو )1984( 1معتقدنــد
کــه تعــداد خبــرگان بایــد بیــن  8تــا  12نفــر باشــد ،امــا
فیلیپــس ( )2000ایــن تعــداد را بیــن  7تــا  12نفــر اعــام
میکنــد و از نظــر مولِــن ( )2003ایــن تعــداد بایــد بیــش
از  4نفــر باشــد .بدینترتیــب در ایــن تحقیــق تعــداد
 10نفــر خبــره بهصــورت هدفمنــد قضاوتــی و بــه شــیوه
گلولــه برفــی انتخــاب شــدند .اطالعــات ایــن خبــرگان در
جــدول  1ارائــه شــده اســت.
جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی خبرگان
خبره

سمت

سازمان

تحصیالت

تخصص

1

استاد
دانشگاه

دانشگاه

دکتری

گردشگری

2

استاد
دانشگاه

دانشگاه

دکتری

هتلداری

3

مسئول
دولتی

سازمان
میراث
فرهنگی

کارشناسی
ارشد

صنایع دستی

4

فعال صنعتی

هتل

کارشناسی
ارشد

هتلداری

5

مسئول
دولتی

وزارت
گردشگری

کارشناسی

گردشگری

6

استاد
دانشگاه

دانشگاه

دکتری

گردشگری

7

فعال صنعتی

رستوران

کارشناسی

تغذیه

8

مسئول
دولتی

سازمان
میراث
فرهنگی

کارشناسی
ارشد

گردشگری

9

فعال صنعتی

آژانس
مسافرتی

دکتری

گردشگری

10

فعال صنعتی

تور اپراتور

کارشناسی

گردشگری

راهکارهــا ،بــا بهرهگیــری از مفاهیــم و آموزههــای
گردشــگری مســئوالنه و نگاه راهبــری و با اســتفاده از روش
تحلیــل محتــوای کیفــی اســتخراج شــده اســت .تحلیــل
محتــوا یکــی از روشهای کالســیک دادههای متنی اســت
کــه در آن محقــق در پــی تحلیــل ارتبــاط بیــن کلمــات یــا
مفاهیــم اســت (.)Strauss & Corbin, 1990
بــرای ایــن منظــور ،از مفاهیــم کدگــذاری بــاز و کدگــذاری
محــوری در بســتر تحلیــل محتــوای کیفــی اســتفاده
شــده اســت .در کدگــذاری بــاز ،مفاهیــم شناســایی شــده
و ویژگیهــا و ابعــاد آنهــا در دادههــا کشــف میشــوند
( .)Lee, 2001در ایــن مرحلــه ،مقولههــای اولیــه اطالعــات
درخصــوص پدیــده درحــال مطالعــه (ایدههــا و ابتــکارات
اجرایــی) ،بــا بخشبنــدی اطالعــات شــکل گرفتنــد .ایــن
اطالعــات از پاس ـخهای دریافتشــده از خبــرگان در کنــار
مــوارد مســتخرج از گزارشهــا بهدســت میآیــد .در
مرحلــه بعــد ،کدگذاریمحــوری صــورت میگیــرد .ایــن
کدگــذاری فراینــد ربطدهــی مقولههــا بــه زیرمقولههــا،
و پیونــددادن مقولههــا در ســطح ویژگیهــا و ابـــعاد اســـت
( .)Lee, 2001در ایــن مرحلــه ،ابتــکارات اجرایــی حاصــل
از کدگــذاری بــاز ،دســتهبندی شــده و در جــای خـــود
قـــرار مــیگیرد تــا دانــش فزاینــدهای درمــورد آنهــا ایجاد
شــود .در ایــن کدگــذاری ،مفاهیــم گردشــگری مســئوالنه
در کنــار نقــش راهبــری دولــت ،مدنظــر بــود.
بــرای نهاییســازی شــاخصها از غربالگــری فــازی
اســتفاده شــده اســت (آذر و فرجــی .)1390،بــرای ایــن
منظــور ،پرس ـشنامهای بــا طیــف هفتگانــه (جــدول )2
در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت و از آنهــا ســؤال شــد کــه
میــزان اهمیــت راهــکار پیشــنهادی چــه میــزان اســت.
جدول  :2فضای کیفی ـ زبانی برای ارزیابی معیارها
و تعیین درجات اهمیت آنها

1.Cavalli-Sforza & Ortolano

واژه زبانی

نماد

مقدار

واژه زبانی

نماد

مقدار

بینهایت مهم

S7

OU

کماهمیت

S3

L

بسیار مهم

S6

VH

بسیار
کماهمیت

S2

VL

مهم

S5

H

بیاهمیت

S1

N

متوسط

S4

M

بــرای تلفیــق و تجمیــع قضــاوت زبانــی اعضــای گــروه
تصمیمگیرنــده ،از یــک تابــع تجمیــع ( )Qبــرای بدنــه
مبیــن توافــق
تصمیمگیــری اســتفاده میشــود .ایــن تابــع ّ
تعــداد مشــخصی از اعضــای گــروه تصمیمگیرنــده بــر روی
گزینــه /راهــکار اســت .برایناســاس ،بــرای هــر عامــل ،iبدنه
تصمیمگیــری یــک ارزش ( Q(kفراهــم میکنــد Q(k(.بیــان
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(دانایی فرد و همکاران)1390 ،
معیارها

بُعد
محدودیتها/
خطرات

 Bijبیانگــر ارزش  jامیــن نمــره خــوب شــاخص  iاســت.
( Q(jبیانگــر آن اســت کــه تصمیمگیرنــده چقــدر احســاس
میکنــد کــه حمایــت حداقــل  jفــرد خبــره الزم اســت.
را میتــوان درحکــم وزندهــی بــه jامیــن نمــره خــوب
گزینــه  ،)Bij( iبراســاس خواســت تصمیمگیرنــده ،کــه
حمایــت  jفــرد خبــره را الزم میدانــد Q(j(،در نظــر گرفــت.
عملگــر  maxنقــش جمــع را در روش میانگینگیــری عددی
معمولــی بــازی میکنــد.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق ،رابطــه  Uiرا میتــوان تعمیم
میانگیــن وزنی معمولــی در نظــر گرفت.
دوبعــدی قابلیــت
بــرای اولویتبنــدی راهکارهــا ،از مــدل ُ
پیادهســازی (میــزان ســادگی اجــرا) و کمــک بــه دســتیابی
اهــداف گردشــگری اســتفاده شــده اســت (دانایــی فــرد و
همــکاران .)1390 ،معیارهــای ایــن مــدل در جــدول 3
نشــان داده شــده اســت.

قانونی و محیطی،

ریسك طوالنیبودن
میزان دانش،

شایستگی ،توانمندی

قابلیتهای
قابلیت پیادهسازی

و سطح نوآوری و

مورد نیاز

تكنولوژی مورد نیاز

(میزان سادگی اجرا)
نیازمندیهای
سرمایهگذاری
دوره زمانی
پروژه

میزان كمك به

اهداف گردشگری

جمع كل سرمایه

(داخلی و خارجی)
مورد نیاز

زمان انجام پروژه و زمان
دستیابی به نتایج

میزان كمك بازیابی گردشگری
در زمان بحران

میزان کمک به توسعه گردشگری در آینده

ایــن مــدل بیــان میکنــد کــه راهــکاری کــه هــم بــه
تحقــق اهــداف گردشــگری (هــم در بخــش بازیابــی و
هــم در بخــش توســعه آینــده) کمــک بیشــتری بکنــد و
هــم قابلیــت پیادهســازی باالتــری داشــته باشــد اولویــت
باالتــری دارد .منظــور از قابلیــت پیادهســازی ایــن اســت
کــه محدودیتهــای کمتــر ،پیچیدگــی کمتــر ،و نیازمنــدی
ســرمایهگذاری کمتــر داشــته باشــد و در دوره کوتاهتــری
اجرایــی شــود .راهکارهــای براســاس مــدل فــوق ،در چهــار
گــروه دســتهبندی میشــوند کــه عبارتانــد از:
 )1اولویــت اجــرا :ایــن راهکارهــا بــه ایــن دلیــل کــه میــزان
پیچیدگیشــان كمتــر اســت و بــه دســتیابی بــه هــدف كمك
بیشــتری میكننــد در اولویتانــد .ســازمان بایــد بــرای ایــن
راهکارهــا اولویــت ویــژه قائــل شــود؛
 )2انتخــاب اســتراتژیک :راهکارهــای ایــن بخــش ،بــا
وجــود آنكــه بــه دســتیابی كلــی بــه هــدف كمــك میكننــد،
پیچیدگــی بســیار زیــادی نیــز دارنــد .ســازمان بایــد ایــن
راهکارهــا را برحســب زمــان تنظیــم كنــد؛ بهگونــهای كــه
ریســك اجــرا بــه حداقــل برســد و امــكان ترســیم افقهــای
زمانــی درازمدتتــر فراهــم آیــد؛
 )3اجــرای ســریع :بــا وجــود اینكــه ســطح امكانپذیــری
باالســت ،ایــن راهکارهــا كمــك كمتــری بــه دســتیابی بــه
هــدف میكننــد ،امــا اجــرا و بهكارگیــری آنهــا بــه تقویــت
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کــه در آن  qتعــداد نقــاط در مقیــاس انتخــابشــده اســت.
 rبیانگــر تعــداد افــراد خبــره مشــارکتکننده در فراینــد
تصمیمگیــری اســت Int .بــه معنــی مقــدار عــدد صحیــح
اســت K .تعــداد افــراد خبره حمایتکننــده از گزینه اســت.
بعــد از یــک تابــع اجمــاع نظــر مناســب ،از عملگــر
متوســطگیری مــوزون مرتبشــده بــرای تجمیــع
نظریــات اعضــای گــروه تصمیمگیرنده (خبــرگان) اســتفاده
میشــود .ایــن عملگــر ،روشــی مؤثــر بــرای تجمیــع
ارجحیتهــای زبانــی افــراد در ارجحیــت زبانــی جمعــی و
گروهــی اســت .یاگــر ( )1991ایــن عملگــر را بهمنزلــه فــن
ی کــرده اســت.
جمــع جدیــد معرفــ 
بــرای هــر گزینــه ،ارزیابــی واحــد افــراد خبــره بهصــورت
نزولــی مرتــب میشــود Bij .بیانگــر jامیــن باالتریــن نمــره
شــاخص  iاســت .ارزیابــی کلــی راهکارهــا عبارتانــد از:
 Uiبیانگرامتیازکلی

میزان محدودیتهای

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

م ـیدارد کــه اگــر عضــو  Kام ،عامــل  iرا بهمنزلــه شــاخص
کلیــدی و انتخــاب آن گزینــه بهعنــوان مناسـبترین گزینــه
تشــخیص داده باشــد ،آنگاه چگونــه آن عامــل برگزیــده
خواهــد شــد.
تابع اجماع بهصورت زیر تعریفشده است:

جدول  :3معیارهای اولویتبندی راهکارها
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كلــی طــرح جامــع كمــك میکنــد .ســازمان میتوانــد بــا
اجــرای موفقیتآمیــز ایــن راهکارهــا شــتاب گیــرد و ادعا كند
طرحهــای زودبــازده را از میــان آنهــا بیــرون كشــیده اســت و
روحیــه و آمادگــی بــرای تغییــر را دارد؛
 )4رد :راهکارهایــی كــه در ایــن قســمت قــرار میگیرنــد
پیچیدگــی بســیار زیــادی دارنــد و بــه دســتیابی بــه هــدف در
ســازمان كمــك اندكــی میكننــد .بهتــر اســت ایــن راهکارهــا
از برنامــه ســازمان خــارج شــوند.

یافتههایتحقیق

تدوین راهکارها براساس گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه

بــرای ارائــه پیشــنهاد ،ابتــدا بایــد حوزههــای تأثیرگــذاری،
عناصــر درگیــر و نقشهــای متفــاوت آنهــا شناســایی
شــود .براســاس ترکیــب مفهــوم راهبــری در گردشــگری و
گردشــگری مســئوالنه این مــوارد در شــکل  5نمایــش داده
شــده اســت.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :5حوزهها ،عناصر و نقشهای مدیریت گردشگری ( Fonseca, 2021؛ )Asmelash & Kumar, 2019; Mihalic, 2016

تقســیمبندی حوزههــای مدیریــت گردشــگری
(جهتدهــی ،اجــرا و نتیجــه) از مــدل تعالی اروپــا ویرایش
 2020اخــذ شــده اســت ( .)Fonseca, 2021تقســیمبندی
عناصــر گردشــگری (دولــت ،صنعــت گردشــگری،
گروههــای اجتماعــی ،مــردم و گردشــگران) براســاس
حوزه

جهتدهی

تحقیقــات امالشــا و کومــار ( )2019و تقســیمبندی
نقشهــای گردشــگری (راهبــری ،حمایــت و پشــتیبانی،
اقــدام و عمــل و رفتــار مســئوالنه) براســاس تحقیقــات
میهالیــچ ( )2016اســت .بــا کنــار هــم قــرار دادن آنهــا،
مــدل پیشــنهادی تحقیق در شــکل  6تنظیم شــده اســت.
نتیجه

اجرا

عنصر

دولت

صنعت

گروههای اجتماعی

مردم و گردشگران

نقش

جهتدهی راهبری

اقدام و عمل

حمایت و پشتیبانی

رفتار مسئوالنه

نتیجه برای همه ذینفعان
در مدیریت بحران

شکل  :6مدل پیشنهادی گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه برای مقابله با پیامدهای کوید 19

پیشــنهادهای ارائهشــده ،در پــی فراهمکــردن چارچوبــی
عملــی بــرای کمــک بــه کشــور در کاهــش تأثیــر آنــی
بحــران روی ســفر و گردشــگری اســت ،کــه بــه هماهنگی و
همــکاری هــر چهــار عنصــر نیــاز دارد .بــرای ســاماندهی
آنچــه در حــوزه گردشــگری بایــد روی دهــد ،بــه طــرح
جامــع نیــاز اســت .بــرای رســیدن بــه طــرح جامــع بایــد از
ایدههــای بهبــود شــروع کــرد و بــا طبقهبنــدی بــه طــرح
جامــع رســید:
ایده بهبود ← راهکار بهبود ← طرح تحول ← بخش تحول

بــا کنــار هــم قــرار دادن ایدههــای بهبــود براســاس
شــباهت و اهــداف یکســان ،راهکارهــای بهبــود شــکل
گرفتنــد .ایــن راهکارهــا بــه  40مــورد رســیدند .در ســطح
بعــدی ،راهکارهــای بهبــود در قالــب طرحهــای تحــول
تقســیمبندی شــدهاند .ایــن طرحهــا براســاس موضــوع
تمركــز راهکارهــا تعریــف شــده و هــر طــرح مأموریــت دارد
یــك موضــوع مرتبــط بــا گردشــگری را ارتقــا دهــد .در ایــن
ســطح 40 ،راهــکار ،بــه  12طــرح تحــول تبدیــل شــده
اســت .در ســطح بعــدی 12 ،طــرح تحــول بــه  4بخـش ،که

گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه :رویکردی
برای مقابله با بحران کوید 19

بــر اســاس گروههــای درگیــر اســت ،تعریــف شــدهاند؛ مثـ ً
ا
ایجــاد مشــوق بــرای حفــظ مشــاغل و حفاظــت از گروههای
آســیبپذیرتر از ترکیــب ایدههــا و ابتــکارات:
 )1فراهمکــردن انگیزههــای ویــژه بــرای شــرکتهایی کــه
نیــروی کار خــود را حفــظ میکننــد؛
 )2ارائــه یارانــه دســتمزد بــه شــرکتهایی کــه بــه جلوگیــری
از شــیوع بیمــاری کمــک میکننــد؛
 )3پرداخــت حقــوق کارکنــان بخــش گردشــگری توســط
دولــت بــرای مــدت چنــد مــاه؛
 )4در نظــر گرفتــن معافیــت از پرداخــت حــق بیمــه ســهم
کارفرمــا بهمــدت حداقــل شــش مــاه؛

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

راهــکار اول:

 )5توســعه و گســترش مزایــای اجتماعــی ،بهویــژه بــرای
افــراد آســیبپذیرتر؛
 )6پشــتیبانی ویــژه بــرای مشــاغل خویشفرمــا و آزاد مانند
معافیتهــای مالیاتی؛
 )7ایجــاد مکانیســمهایی بــرای بیکاریهــای فصلــی
ماننــد کاهــش ســاعات کاری؛
 )8تســهیل قوانیــن مربــوط بــه پرداختهــای مشــاغل
موقــت و پارهوقــت ،و ســادهترکردن آنهــا؛
 )9پیشبینــی اقدامــات حمایتــی از گروههایــی کــه
آســیبپذیرترند ،بهویــژه زنــان و جوانــان.
همیــناقــدامبــرایشــکلگیریطرحهــاوبخشهــاادامــهپیــدا
کرد(شــکل.)7لیســتراهکارهادرجدول 3مشــاهده میشــود.
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بخش
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 .1جهتدهی دولت

 .1مدیریت و کاهش تأثیرات بحران

راهکار
 .1ایجاد مشوق برای حفظ مشاغل و حفاظت از گروههای آسیبپذیرتر
 .2پشتیبانی مالی از شرکتها
 .3بازبینی مالیاتها ،هزینهها و مقررات مؤثر در حمل و نقل و گردشگری
 .4حمایت از حقوق مشتری /گردشگر
 .5قراردادن گردشگری در بستههای فوریتهای اقتصادی استانی و ملی
 .6ایجاد استراتژیها و مکانیسمهای مدیریت بحران در حوزة گردشگری
 .7فراهمکردن انگیزة مالی برای فعالیت و سرمایهگذاری در گردشگری
 .8حمایت از مشاغل جدید و توسعة مهارتها ،خصوص ًا مهارتهای دیجیتال

 .2فراهمکردن انگیزه و شتابدهی به بازیابی

 .9درک بازار و فعالیت سریع برای بازیابی اعتماد و تحریک تقاضا
 .10حمایت از فعالیتهای بازاریابی و برگزاری رویدادها
 .11مدیریت مشارکتها
 .12متنوعسازی بازارها ،محصوالت و خدمات
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 .13سرمایهگذاری در سیستمهای هوشمندی کسبوکار و بازاریابی دیجیتال
 .3برنامهریزی برای آینده

 .14آمادگی برای بحران ،تقویت تابآوری
 .15سرمایهگذاری در سرمایة انسانی و توسعة استعداد
 .16حرکت به سمت اقتصاد چرخشی و پذیرش اهداف توسعة پایدار
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 .28مدیریت نقدینگی و کاهش هزینههای غیرضروری با نگاه بلندمدت
 .29تدوین استراتژهای تأمین مالی کوتاهمدت و میانمدت بنگاه
 .30همدلی با کارکنان

 .7سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی

 .31حفظ ،نگهداشت و توسعة نیروهای کلیدی
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 .11رفتار مسئوالنه
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نهاییسازیراهکارها
بــرای نهاییســازی از غربالگــری فــازی اســتفاده شــده
اســت .بــرای ایــن منظــور ،راهکارهــای چهلگانــه
پیشــنهادی در اختیــار  10نفــر از خبرگان حوزه گردشــگری
قــرار گرفــت و نظریــات آنهــا اخــذ شــد .پــس از آن تابــع
تجمیــع محاســبه شــد .کــه بــرای  1=kتابــع تجمیــع بــه
شــرح زیــر اســت.

بــرای بقیــه مــوارد هم محاســبه شــد که نتیجــه آن در ســطر
اول جــدول  4نشــان داده شــده اســت .بخــش نظریــات
خبــرگان براســاس راهکارهــای چهلگانــه بهصــورت
نزولــی در جــدول  4نشــان داده شــده اســت .مقــدار امتیــاز
نهایــی براســاس روابطــی کــه در بخــش قبــل توضیــح داده
شــده ،محاســبه شــده اســت.

جدول  :4نهاییسازی راهکارها
راهکار
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نتیجه این ارزیابی نشان میدهد که خبرگان همه چهل راهکار پیشنهادی را پذیرفتهاند.
اولویتبندیراهکارها
بــرای اولویتبنــدی راهکارهــا از دو بعــد قابلیــت
پیادهســازی و کمــک بــه دســتیابی بــه اهــداف گردشــگری
اســتفاده شــده اســت .نظریــات خبــرگان درخصــوص
معیارهــا براســاس طیــف پنجگانــه لیکــرت ( 1خیلیکــم
تــا  5خیلیزیــاد) و طبــق معیارهــای جــدول  2جمـعآوری
شــد .میانگیــن نتیجــه ارزیابــی  10نفــر از خبــرگان در
جــدول  5نشــان داده شــده اســت.
ترســیم ماتریــس ارزیابــی اهمیــت نشــان میدهــد کــه
بســیاری از راهکارهــا در اولویــت اجــرا قــرار دارد (شــکل .)8
راهکارهــای  16 ،14 ،12و  26در انتخــاب اســتراتژیک قــرار

دارنــد؛ یعنــی بــا وجــود آنكــه بــه دســتیابی كلــی بــه هــدف
كمــك میكننــد ،پیچیدگــی بســیار زیــادی نیــز دارنــد.
راهکارهــای  17و  18و  36در بخــش اقــدام ســریعاند؛ بــه
ایــن معنــی کــه بــا وجــود اینکــه ســطح امكانپذیــری
باالیــی دارنــد ایــن راهکارهــا بــه دســتیابی بــه هــدف كمــك
كمتــری میكننــد ،امــا اجــرا و بهكارگیــری آنهــا بــه تقویت
كلــی طــرح كمــك میکنــد .هیــچ راهــکاری در منطقــه رد
قــرار نگرفتــه اســت .ایــن نتیجــه در راســتای نتیجــه بخش
غربالگــری قــرار گرفتــه کــه هیــچ راهــکاری حــذف نشــده
اســت.
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شکل  :8اولویتبندی راهکارها

گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه :رویکردی
برای مقابله با بحران کوید 19

نقشصنعت

 )1شناسایی نقاط اهرمی؛
 )2فعالیت بازاریابی و متنوعسازی خدمات؛
 )3احترام به اصول کار شایسته در شرایط بحران.
نقش گروههای اجتماعی

ترویج و ترغیب سفر
نقش گردشگران

حفظ شوق سفر و برنامهریزی برای سفر در آینده
ایــن اولویتهــا بــه ایــن معنــی اســت کــه دولــت بایــد از
یکســو بــا تزریــق منابع مالی بــه گردشــگری و حمایتهای

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نقش دولت

)1پشتیبانیمالیازشرکتها؛
 )2حمایت از حقوق مشتری /گردشگر؛
 )3قــراردادن گردشــگری در بســتههای فوریتهــای
اقتصــادی اســتانی و ملــی؛
 )4فراهمکــردن انگیــزه مالــی بــرای فعالیــت و
ســرمایهگذاری در گردشــگری؛
 )5حمایت از فعالیتهای بازاریابی و برگزاری رویدادها.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نتیجهگیری
امــروز جهــان بــا شــرایطی مواجــه اســت کــه بیشــک از
جنــگ جهانــی دوم بــه اینســو ســابقه نداشــته اســت و بــه
تبــع آن کس ـبوکارها ،بهویــژه در بخــش گردشــگری بایــد
تــاش کننــد در شــرایط موجــود از چالشهــای پیــشرو
عبــور کننــد؛ بنابرایــن ضــروری بــه نظــر میرســد کــه بخش
گردشــگری در زمــان بحــران و همزمــان بــا ورود ســایر
بخشهــا بــه مرحلــه بازســازی ،پشــتیبانی شــود .صنعــت
گردشــگری بــه علــت ماهیــت فردبهفــرد بــودن آن از شــیوع
کرونــا آســیب جــدی دیــده اســت ،امــا پــس بازگشــت رونــق
اقتصــادی کشــور بعــد از پایــان بحــران ،نقــش کلیدیتــری
بهنســبت دیگــر بخشهــا ایفــا خواهــد کــرد.
در ایــن پژوهــش عنــوان شــد کــه بحــران بیمــاری کویــد 19
در گردشــگری را بــا عبارتــی جدیــد ،یعنــی «گردشــگری
مســئوالنهتر» مدیریــت کــرد .نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه
بــرای عبــور از ایــن بحــران نمیتــوان فقــط بــه اقدامــات
دولــت اتــکا کــرد .همه عناصــر درگیر ،اعــم از دولــت ،بخش
صنعــت ،گروههــای اجتماعــی ،حتــی مــردم و گردشــگران،
در عبــور ســریعتر از ایــن بحــران نقــش بســزایی دارنــد و
بایــد ســهم خــود را ایفــا کننــد .بــا تعییــن راهکارهــا ،غربال
و اولویتبنــدی آنهــا ،ده راهــکار برتــر تعییــن شــد:

معنــوی ماننــد کمــک بــه فعالیتهــای بازاریابــی ،از ایــن
صنعــت حمایــت کنــد کــه ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد،
مگــر اینکــه گردشــگری در بســتههای فوریتهــای
اقتصــادی اســتانی و ملــی قــرار بگیــرد .دولتهــا نباید فقط
از شــرکتها حمایــت کننــد .حــق و حقــوق گردشــگران نیــز
بایــد در ایــن حــوزه محفــوظ نگــه داشــته شــود؛ بــرای مثال
برنامهریــزی مجــدد تورهــا و بلیطهــای کنسلشــده بــا
هــدف تضمیــن حقــوق مشــتریان بایــد در نظــر گرفته شــود
و تــا جایــی کــه ممکــن اســت ،مکانیســمهای جایگزیــن
بــرای کاهــش دعــاوی بیــن مشــتری و بخــش خصوصــی
حــوزه گردشــگری (توراپراتورهــا ،هتلهــا ،شــرکتهای
هواپیمایــی و  )...فراهم شــود .فعالیت صنعت گردشــگری
نیــز بهمنظــور تحقــق راهبردهــای ســازمانی و بهبــود
فعالیتهــای ســازمان و ارائــه خدمــات بــه مشــتریان بایــد
بــر نقــاط اهرمــی متمرکــز باشــد و بــا شناســایی الگــوی
رفتــار خریــد مصرفکننــدگان در زمــان بــروز بیمــاری
و طراحــی کمپینهــا و پروژههــای خالقانــه بازاریابــی
محصــوالت و بســتههای ویــژه بــه ایــن مهــم بپردازنــد.
همچنیــن بایــد بتواننــد بــا احتــرام بــه حقــوق کارکنــان و بــا
اجــرای دســتورالعملهای بهداشــتی و پیشــگیرانه و اعمال
ســاعت کاری انعطافپذیــر و دورکاری ،محیــط کاری ســالم
و امنــی بــرای آنــان فراهــم کننــد .نقــش رســانهها و فعــاالن
اجتماعــی ،بــرای شــروع بازســازی اقتصــاد ملــی ،بایــد
ترویــج و ترغیــب بــه ســفر و حمایــت از صنعــت گردشــگری
و ترویــج تأثیــر مثبــت ســفر دوبــاره ،بهویــژه در بازارهــای
محلــی ،باشــد .مســئولیت گردشــگران هــم حفــظ شــوق
ســفر و برنامهریــزی بــرای رفتــن به ســفر پــس از ایــن بحران
اســت؛ بهطــوریکــه بایــد بیرونرفتــن و فعالبــودن در
برنامــه آنهــا قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه گردشــگری محلــی،
بــه برنامهریــزی بــرای تعطیــات بعــدی اقــدام کننــد.
نکتــه بســیار جالــب در ایــن اولویتبنــدی ایــن اســت کــه
هــر چهــار گــروه ،در ده راهــکار برتــر نقــش دارنــد کــه خــود
بیانگــر ایــن اســت کــه نمیتــوان بــدون تعامــل بــا هــم ،بــر
مشــکالت ناشــی از ایــن همهگیــری فائــق آمــد .نکتــه مهــم
دیگــر در تعــداد راهکارهــای هــر گــروه اســت .از ایــن تعــداد
میتــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه نقــش دولــت بیــش
از صنعــت و نقــش آن دو ،بیــش از گروههــای اجتماعــی و
گردشــگران اســت.
پژوهــش حاضــر از چنــد جنبــه بــا تحقیقــات دیگــر
مقایسهشــدنی اســت .جنبــه اول ارائــه راهــکار مقابلــه
بــا کویــد  19در صنعــت گردشــگری اســت .بســیاری از
تحقیقاتــی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت ،بــه دنبــال
راهــکار نبودنــد و تنها آثار را بررســی کردند (ماننــد Gössling
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et al., 2020؛ نیوادومســکی2020 ،؛ گالوانــی و همــکاران،
 .)2020البتــه بعضــی از تحقیقــات نیــز راهکارهایــی بــرای
مقابلــه بــا تأثیــرات ارائــه کردنــد (ماننــد WTO, 2020a؛ مرکز
پژوهشهــای مجلــس.)1399 ،
موضــوع بعــدی ،روششناســی دســتیابی و اولویتبنــدی
راهکارهاســت .تحقیقاتــی کــه راهکارهــای مقابلــه بــا
کویــد  19را ارائــه کردهانــد (ماننــد WTO, 2020a؛ مرکــز
پژوهشهــای مجلــس )1399 ،برخــاف ایــن تحقیــق،
فاقــد روششناســی تعییــن راهــکار و اولویتبنــدی
هســتند.
نکتــه دیگــر ،حــوزه جغرافیایــی ایــن تحقیــق اســت کــه بــه
کشــور خودمــان محــدود اســت .برخــی تحقیقــات نیــز بــه
یــک منطقــه جغرافیایــی محــدود بودنــد (ماننــد دینارتــو
و همــکاران2020 ،؛ ســنتنو و مارکــز2020 ،؛et al., 2020
 .)Correa-Martínezالبتــه مطالعاتــی نیــز هســتند کــه بــه
بررســی تأثیــرات جهانــی کویــد  19در صنعــت گردشــگری
پرداختهانــد (ماننــد Gössling et al., 2020؛ Sigala, 2020؛
.)Galvani et al., 2020
امــا ویژگــی منحصربهفــرد پژوهــش حاضــر ،بهرهگیــری از
مفهــوم گردشــگری مســئوالنه در ارائــه راهکارهاســت .بــا
وجــود تحقیقاتی کــه در حوزه گردشــگری مســئوالنه انجام
شــده ،میتــوان گفــت ایــن مطالعــات بســیار محــدود بــوده
و عملیاتیســازی آن کمتــر اتفــاق افتــاده اســت (Mihalic,
 .)2016یکــی از ویژگیهــای ایــن تحقیــق ،عملیاتیکــردن
مفهــوم گردشــگری مســئوالنه در زمــان بحــران اســت؛
بــه ایــن معنــی کــه نقشهــا و مســئولیتهای افــراد و
در واقــع رفتــار آنهــا در بازیابــی و توســعه گردشــگری
در ایــن شــرایط حســاس میتوانــد راهگشــا باشــد و بایــد
در نظــر گرفتــه شــود .ایــن تحقیــق در واقــع بــه دنبــال
کاربردیکــردن راهکارهــای مقابلــه بــا بحــران کویــد 19
از طریــق گردشــگری مســئوالنه بــود .ایــن پژوهــش از
یکســو درک نظــری و از ســوی دیگــر درک عملــی موجــود
و کاربردهــای مفاهیــم مدیریــت گردشــگری و گردشــگری
مســئوالنه را ترکیــب کــرده و رویکردهــای نظــری جدیــدی
را در قالــب گردشــگری راهبرانــه ـ مســئوالنه بــرای مقابله با
تأثیــرات بحــران کویــد  19ارائــه کــرد.
محدودیــت اصلــی ایــن تحقیــق این اســت که تقــدم و تأخر
راهکارهــا بررســی نشــده و اثربخشــی راهکارهــا بهصــورت
کمــی قابلیــت اندازهگیــری نداشــت .پیشــنهاد میشــود
ّ
در قالــب نقشــه جامــع ،تعامــل و تقــدم و تأخــر راهکارهــا و
همچنیــن اثربخشــی راهکارهــا بعــد از اجراییشــدن آنها
بررســی شــود.
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