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مقدمه

چکیده

ایــن تحقیــق بــا هــدف طراحــی الگــوی تــابآوری در صنعــت گردشــگری
در مواجهــه بــا بح ـران کوویــد  19انجــام شــده اســت .روش پژوهــش کیفــی اســت
کــه از روش نظــری دادهبنیــاد اســتفاده شــده اســت .ب ـرای ایــن منظــور ،بــا اســتادان
ٔ
حــوزه گردشــگری و خبــرگان صنعــت گردشــگری در اســتان مرکــزی مصاحبــه
شــد و ،از مصاحبـ ٔـه  11بــه بعــد ،تحلیــل دادههــا بــه کشــف مفاهیــم و مقولههــای
جدیــدی منجــر نشــد .بــا وجــود ایــن ،ب ـرای اطمینــان از حصــول اشــباع نظــری،
 4مصاحبــۀ دیگــر نیــز انجــام شــد و دادههــای مربــوط بــه آنهــا تحلیــل شــد .ابـزار
ٔ
مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــود و از نرمافــزار اطلــس تــیآی
جمــعآوری دادههــا
بــرای کدگــذاری مصاحبههــا اســتفاده شــد .براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش،
نــوآوری در صنعــت گردشــگری و دیجیتالســازی ایــن صنعــت در شــیوع بیمــاری
ّ
ٔ
مثابــه شــرایط علــی در تــابآوری صنعــت گردشــگری تأثیرگــذار
کوویــد  19به
هســتند ،عوامــل اجتماعــی موجــود در جامعــه و اســتفاده از تجربیــات مدیــران
ٔ
ٔ
منزلــه عوامــل بسترســاز ،آمــوزش کارکنــان
حــوزه صنعــت گردشــگری به
خبــره در
ٔ
و سیاســتهای انگیزشــی و حمایتــی بهمنزلــه عوامــل مداخلهگــر در تــابآوری
صنعــت گردشــگری ،نقــش رســانهها و عوامــل فــردی در راهبردهــای تــابآوری در
صنعــت گردشــگری و توسـ ٔ
ـعه اقتصــادی بهمنزلـ ٔـه پیامدهــای تــابآوری در صنعــت
گردشــگری اســتخراج و شناســایی شــدند .در انتهــای ایــن مطالعــه ،توصیههایــی
مدیریتــی بـرای حــل بســیاری از مســائل پدیدآمــده در حـ ٔ
ـوزه کسـبوکار ،کــه ناشــی
ٔ
دربــاره محدودیتهــا و
از شــرایط فعلــی اســت ،اشــاره شــده اســت و همچنیــن
دامنـ ٔـه تحقیقــات آینــده نیــز بحــث شــده اســت.

جهــان در دهــه  2020بــا واقعــه بســیار ناخوشــایند
بیمــاری کوویــد  ،19کــه نمونــه آن در  30ســال گذشــته
تجرب��ه ش��ده اس��ت ،آغ��از ش��د (;Nkengasong, 2020
 .)WHO, 2003; Wujtewicz et al., 2020ایــن بیمــاری
یکــی از ســندرمهای تنفســی شــایع اســت کــه میلیونهــا
نفــر را در جهــان بــه کام مــرگ کشــیده و بــه فاجعــهای در
ســامت جهانــی تبدیــل شــده اســت .ســازمان بهداشــت

ٔ
منزلــه
جهانــی پیشگیــری و درمــان ایــن بیمــاری را به
فوریتریــن اقــدام در ســامت عمومــی توصیــف کــرد؛
زیـرا مــرگ گســترده ،انتشــار اطالعــات نادرســت ،ضــرورت
فاصلهگــذاری فیزیکــی و اجتماعــی و محدودیــت در ســفر و
شــرکت در مجامــع مشــکالت متعــددی را در کس ـبوکارها
پدیـ�د آورد ( .)Kaushal & Srivastava, 2021بــا پدیــد
آمــدن ایــن مشــکالت ،کشــورهای دیگــری ماننــد ایــاالت
متحــده امریــکا ،ایتالیــا ،اســپانیا ،فرانســه ،کــره جنوبــی،

 . 1دکتری مدیریت بازرگانی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،استان مرکزی ،ایران( .نویسندۀ مسئول)mghiyasi1983@yahoo .

 . 2دانشیار مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،استان مرکزی ،ایران.
 . 3استادیار گروه مدیریت ،مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی راه دانش بابل ،مازندران ،ایران.
 . 4استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،مازندران ،ایران.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401
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ایتالیــا ،ای ـران و بســیاری دیگــر از کشــورها شــاهد گســترش
بیســابقه بیمــاری و از دســت دادن زندگــی هــزاران نفــر
شـ�دهاند (Kaushal & Srivastava, 2021; Zhang
;et al., 2020; de Sausmarez, 2004; Chuo, 2007
 .)Kannan, 2020ایــن فاجعــه بــه ورشکســتگی بســیاری
از کســبوکارها منجــر شــد ،بهخصــوص در صنعــت
گردشــگری موجــب وحشــت گردشــگران شــد؛ چراکــه
ٔ
قرنطینــه خانگــی
تصــور نمیکردنــد تعطیــات خــود را در
بگذراننــد .عفونتهــا و مرگهــای ناشــی از بیمــاری
کوویــد  ،19کــه براثــر ســوار شــدن هواپیمــا ممکــن بــود رخ
دهــد ،آینــده صنعــت گردشــگری در سراســر جهــان را بــه
مخاطــره انداخــت و از زمــان شــیوع ایــن بیمــاری تاکنــون،
اکثریــت کســبوکارها باالخــص صنعــت گردشــگری و
صنع��ت هواپیمای��ی را تحتتأثی��ر ق��رار داد (& Kaushal
 .)Srivastava, 2021قبــل از شــیوع بیمــاری همهگیــر
کوویــد  ،19گردشــگری در باالتریــن ســطح خــود قــرار
داشــت ،بهطــوری کــه از هــر  10شــغل در سراســر جهــان
یــک شــغل بــا گردشــگری ارتبــاط داشــت و ورود گردشــگری
بینالمللــی در ســال  2019بــه ۱/۵میلیــارد رســیده بــود
(.)UNWTO, 2020
ازطرفــی ،مدیریــت کس ـبوکار یــک فراینــد مدیریتــی
جامــع و کنشگرانــه اســت کــه هــدف آن اطمینــان از
دســتیابی مســتمر بــه اهــداف حیاتــی کســبوکار اســت
( .)2016 ,.Torabi et alهمچنیــن ،بــا مدیریــت تــداوم
کســبوکار نهتنهــا توانایــی الزم بــرای مقابلــه بــا حوادثــی
رخداده را دارد ،بلکــه در پیشــگیری از بحــران و حــوادث
پــس از آن نیــز توانایــی بســیاری دارد (خســروی و همــکاران،
 .)1398در ایــن میــان ،یکــی از مهمتریــن راهکارهــای
تــداوم کســبوکار ،در زمــان بحــران ،ایجــاد تــابآوری
بهمنظــور مواجهــه بــا تغیی ـرات و تهدیــدات محیطــی اســت
( .)Salehi Abarquee et al., 2018تحقیقــات نشــان
داده اســت کــه بیشــتر اف ـراد حتــی در مواقــع روب ـهرو شــدن
بــا حــوادث زندگــی از خــود تــابآوری نشــان میدهنــد.
ٔ
همــه افــراد در سراســر
امــا در مواجهــه بــا بیمــاری کرونــا
ٔ
جهــان ،بهخصــوص جوانــان کــه تجربــه بیمــاری ســارس
را نداشــتند ،شــوک بزرگــی را تجربــه کردنــد کــه ایــن امــر
موجــب اســترس شــدیدی در بیــن آنــان شــد .اگرچــه ســارس
کشــندهتر از کوویــد  19بــوده اســت ،حــدود نیمــی از
بازمانــدگان بیمــاری ســارس از پریشــانی و اثـرات ناگــوار بعد
از آن بهبــود یافتنــد و مقاومــت و تــابآوری خــود را حفــظ
کردنـ�د ( .)Bonanno et al., 2008تــابآوری بــه عوامــل
گوناگونــی بســتگی دارد از جملــه تفاوتهــای فــردی ،زمینــه
خانوادگــیّ ،فنــاوری ،عوامــل اقتصــادی ،عوامــل محیطــی

و مشـ�ارکت اجتماعـ�ی (Galatzer-Levy & Bonanno,
 .)2014از منظــر اجتماعی ـ اکولوژیکــی ،تــابآوری
فراینــدی اســت کــه بــه نتایــج مثبتــی در افــراد آســیبپذیر
منجــر میشــود .ایــن فراینــد توســط فــرد و سیســتمهای
ً
اجتماعــیای (مثــا خانــواده یــا جامعــه) کــه فــرد در آن
عض��و اس��ت تس��هیل میش��ود ( .)Theron, 2020: 70
دانــش و آگاهــی مدیـران صنعــت گردشــگری ،کــه از عوامــل
تــابآوری اســت ،میتوانــد در صــورت مــداوم بــودن مفیــد
باشــد و تهدیدهــای نامطمئــن در طــی بیمــاری همهگیــر
کوویــد  ۱۹و ســایر بیماریهایــی را کــه ممکــن اســت در
آینــده رخ دهنــد کاهــش دهــد و موجــب خوشبینــی بــه
آین��ده ای��ن صنع��ت ش��ود (.)Chen & Bonanno, 2021
شــهرهای ایــران ،بهخصــوص شــهرهایی ماننــد
مشــهد ،اصفهــان ،تبریــز ،شــیراز ،بهدلیــل برخــورداری
از پتانســیلهای گردشــگری ،در ســالهای اخیــر،
شــاهد گســترش روزافــزون کســبوکارهای وابســته بــه
ایــن صنعــت بــوده کــه نتایــج مطلــوب و چشــمگیری در
اقتصــاد ایــن مناطــق بــه هم ـراه داشــته اســت .امــا ش ـرایط
همهگیــری ویــروس کرونــا بــرای صاحبــان آژانسهــای
مســافرتی و هواپیمایــی مخاط ـرات بســیاری بــه وجــود آورده
و بقــا و عملکــرد آنهــا را بــا تهدیــد مواجــه کــرده اســت .بــر
ایــن اســاس ،بــدون بررســی و غلبــه بــر ایــن مخاطــرات و
تهدیــدات دســتیابی بــه پایــداری و تــداوم ایــن کس ـبوکارها
امکانپذیــر نیســت .از ســویی ،بــه دالیــل گوناگــون ازجملــه
عدمحمایــت دولــت ،عوامــل اقتصــادی ،نبــود دانــش کافــی
دربــاره تــابآوری و نبــود ّفنــاوری کــه در ایــن مطالعــه
آنهــا را بررســی خواهیــم کــرد ،مانــدگاری و ثبــات اغلــب
کسـبوکارهای موجــود کاهــش یافتــه اســت .عــاوه بــر این،
کســبوکارهای نوپــا تــابآوری کمتــری از کســبوکارهای
قدیمــی دارنــد و بیشــتر صاحبــان ایــن نــوع کســبوکارها
یــا تغییــر شــغل داده یــا شــغل خــود را از دســت دادهانــد.
بااینحــال ،در حــوزه گردشــگری ،تحقیقــات و اقدامــات
متعــددی درزمینــۀ تولیــد محصــوالت جدیدتــر گردشــگری
ٔ
وســیله شــخصی،
(ماننــد گردشــگری بههمــراه لیــدر بــا
ٔ
توســعه بومگــردی و کاروانهــای
گردشــگری الکترونیــک،
شــخصی) بـرای افزایــش ورودیهــا و تقویــت اثــر چندبرابری
صنعــت انجــام شــده اســت .لــذا ،اهمیــت ایــن تحقیــق
در آن اســت کــه ابتــدا خواننــدگان را از ادبیــات همهگیــری
مــداوم آگاه میکنــد و ســپس بــه جمعبنــدی ایــن ادبیــات
بــا توجــه بــه ادبیــات گردشــگری و مطالعــات انجامشــده
درخصــوص بحرانهــای بهداشــتی ،مدیریتــی ،عوامــل مؤثــر
در تــابآوری در گذشــته میپــردازد؛ بحرانهایــی کــه ایــن
بخــش را از جوانــب و در ســطوح گوناگــون تحتتأثیــر ق ـرار

طراحی الگوی تابآوری در صنعت گردشگری
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مبانی نظری
ویــروس «کرونــا» بیــش از پنجــاه ســال اســت کــه
تعریــف شــده اســت .نــام  Coronavirusدر ســال 1968
ابــداع شــد .نــام کرونــا از واژگان ایتالیایــی و اســپانیایی گرفتــه
شــده اســت کــه بــه معنــی تــاج اســت؛ زیـرا ســاختار ویــروس
در هنــگام مشــاهده از طریــق میکروســکوپ الکترونــی شــبیه
بــه تــاج اســت .ظهــور ســندروم حــاد تنفســی ویــروس کرونــا
در چیــن در پایــان ســال  2019باعــث شــیوع گســترده جهانــی
ایـ�ن بیمـ�اری شـ�د ( .)Liang & Acharya, 2020شــواهد
اپیدمیولوژیکــی شــیوع ایــن بیمــاری را بــا بــازار غذاهــای
دریایــی در ووهــان چیــن ،شــهری در اســتان هوبئــی در چیــن،
مرتب��ط میدان��د (Xu et al., 2020; Cohen & Normile,
 .)2020اولیــن مــورد گزارششــده در چیــن در  12دســامبر
ســال  2020بــود ،امــا در اواخــر ژانویــه  ، 2020ایــن
ویـ�روس حـ�دود دوهـ�زار نفـ�ر را در چیـ�ن آلـ�وده کـ�رد (Wu et
al., 2020; Abd El-Aziz & Stockand, 2020; Peeri
);et al., 2020; Ghinai et al., 2020؛ زی ـرا ایــن ویــروس
توانایـ�ی انتقـ�ال سـ�ریع شخصبهشـ�خص را دارد (Gautam
.)& Trivedi, 2020
گردشــگری پدیــدهای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
اســت کــه موجــب رفتوآمــد مــردم بــه کشــورها یــا
مکانهایــی خــارج از محیــط معمــول آنهــا بــرای اهــداف
شـ�خصی ،تجاری یـ�ا شـ�غلی میشـ�ود (.)UNWTO, 2017
گردشــگری در نــگاه کلــی پدیــدهای اجتماعــی بــا کارکردهــای
متعــدد اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی اســت کــه
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داده اســت .همچنیــن ،هرقــدر سیســتمی در ایــن بحـران رونــد
ســازگاری موفقیتآمیزتــری داشــته باشــد ،قویتــر میشــود،
بهطــوری کــه ابتــدا آســیبپذیر میشــود و درنتیجــه دوبــاره
متعــادل میشــود و در میــان رقبــا و مشــتریان «پایــدار»
نامگــذاری میشــود .لــذا ،ایــن مطالعــه براســاس مصاحبــه
و پاســخ  15شــرکتکننده و خبــره در حــوزه گردشــگری
اســت کــه دیدگاههایشــان درخصــوص تــابآوری صنعــت
گردشــگری و ویــروس همهگیــر کرونــا قابلتأمــل اســت .ایــن
پاس ـخها همچنیــن بــه نتایــج متنوعــی میانجامــد کــه نقــش
و اهمیــت مطالعــه را منعکــس میکنــد .بنابرایــن ،بــا توجــه
بــه ایــن مباحــث ،هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ایــن اســت
کــه الگویــی را بــرای تــابآوری در صنعــت گردشــگری بــر
اثــر بیمــاری کوویــد  19بــا اســتفاده از رویکــرد داده بنیــاد
شناســایی و طراحــی کنــد .بدینمنظــور ،برخــی اهــداف
فرعــی نیــز وجــود دارنــد کــه عبــارت اســت از شناســایی
ّ
شــرایط علــی و زمینــهای (بسترســاز) ،راهبردهــا ،شــرایط
مداخلهگــر و پیامدهــای تــابآوری در صنعــت گردشــگری.

اکنــون هــم بهمنزلــه «فراینــد» و هــم بهمنزلــه «صنعــت»
اهمیــت روزافزونــی پیــدا کــرده اســت تاآنجاکــه گردشــگری،
کــه پیتــر دراکــر آن را «لوکوموتیــو صنایــع جهــان» میخوانــد،
از نظــر شــاخصهای رشــد در ســال  ۲۰۱۷از صنعــت خــودرو
ســبقت گرفــت و پــس از صنعــت نفــت و پتروشــیمی در مقــام
ســوم جهــان ایســتاد .گردشــگری بهمنزلــه بزرگتریــن پدیــده
اجتماعــی جامعــه مــدرن بهتدریــج بــه صنعتــی فرابخشــی
بــه محــور تحــوالت نظــام اجتماعــی در بســیاری از جوامــع
بشــری تبدیــل شــده اســت و نقــش عمــدهای در تعییــن
راهبردهــای توســعه ملــی و بینالمللــی ایفــا میکنــد (ابراهیــم
بایســامی و شــکوهینیا .)1397 ،بــا در نظــر گرفتــن مزایــا
و معایــب گردشــگری ،مســئله مهمــی کــه بایــد بــدان توجــه
داشــت ایــن اســت کــه چگونــه بایــد رابطــه معماگونــه توســعه
و گردشــگری را تبییــن کــرد .گردشــگری بهطــور بالقــوه
روشــی جــذاب بـرای ایجــاد توســعه اجتماعــی و اقتصــادی در
مناطــق و کشــورهای مهمانپذیــر اســت .بااینحــال ،اغلــب
توســعه تحقــق نمییابــد و فقــط نخبــگان محلــی از مزایــای
آن برخــوردار میشــوند یــا مزایــای گردشــگری در مقایســه
بــا هزینههــا و آثــار منف ـیاش ناچیــز اســت .بنابرایــن ،معمــا
و چالــش بــزرگ کشــورهای درحالتوســعه ایــن اســت کــه
چگونــه میتــوان ایــن نتایــج منفــی و بلندمــدت گردشــگری
را پذیرفــت یــا مدیریــت کــرد و بــه توســعه پایــدار رســید
(آقاجانــی و ازکیــا.)1394 ،
بــه عبــارت ســاده ،تــابآوری بهمعنــای توجــه بــه
تغییــر خواســتههای موقعیتــی ،تصمیمگیــری درخصــوص
راهبردهــای محتمــل بــرای پاســخگویی بــه ایــن خواســتهها
و ســپس نظــارت بــر اثربخشــی راهبردهــای انتخابشــده،
ارزیابــی مجــدد شــرایط در حــال تغییــر و تعدیــل آنهــا در
ص��ورت ل��زوم اس��ت ( .)Bonanno & Burton, 2013اگــر
ســازمان گردشــگری دانــش ضعیــف کارکنــان را شناســایی
کنــد ،میتوانــد آموزشهایــی را بــرای بهبــود تواناییهــای
کارمنــدان ارائــه دهــد .بنابرایــن ،توســعه تــابآوری ســازمانی
را ایجــاد میکنــد .ازایــنرو ،بــا اشــاره بــه نیــاز ســازمان
بــرای «ترجمــه مفهــوم تــابآوری بــه ســازههای ملمــوس
کار» در بلندمــدت عملــی و مؤثــر هســتند .نکتــه مهــم در
ایجــاد تــابآوری ســازمانی ملــزم بــودن بــه ســرمایهگذاری
و برنامهریــزی مناســب اســت کــه بهدلیــل فقــدان مزایــای
قابلاندازهگیــری اســت و میتوانــد مشــکلآفرین باشــد
( .)Filimonau & De Coteau, 2020ازطرفــی ،درگیــری
کارکنــان نقــش مهمــی در برنامهریــزی بــرای حــوادث و
مقابلــه بــا مشــکالت دارد .البتــه ،ایــن امــر بــه توانمندســازی
کارکنــان در دوران قبــل از بحــران برمیگــردد کــه مدیریــت
بــا آموزشهایــی از قبیــل آموزشهــای ضمــن خدمــت،
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دورههــای بهزیســتی ذهنــی و ســازگاری در شــرایط
بحــران میتوانــد بــه کارکنــان کنــد کــه آگاهــی و دانــش
کافــی در مواجهــه بــا بحــران را بــه دســت آورنــد .ایــن
یافتههــا بــر لــزوم ایــن اقدامــات بــرای برنامهریــزی بهتــر
تأکیــد میکنــد و در رونــد بهبــود پــس از آســیب تأثیــر
مثبــت میگــذارد؛ آســیبهایی کــه بــدون آمادهســازی
کنترلناپذیـ�ر میشـ�وند (.)Nguyen et al., 2017

پرایــاگ و همــکاران ( )2020انــواع تــابآوری را شــامل
تــابآوری روانشــناختی ،کارمنــدی و ســازمانی میداننــد
کــه در بازیابــی ســازمانهای گردشــگری اثرگــذار هســتند
( .)Prayag et al., 2020فیلیمونــاو و دیکوتــو ()2020
نیــز انــواع اصلــی تــابآوری را بهصــورت شــکل 1
طبقهبنــدی میکننــد:
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شکل  :1انواع اصلی تابآوری ()Filimonau & De Coteau, 2020

ٔ
پیشینه تحقیقات
شــارما و همــکاران ( )2021در مطالعـهای بــه بررســی
احیــای صنعــت گردشــگری پــس از کوویــد  ۱۹و ار ٔ
ائــه
چارچوبــی مبتنــی بــر تــابآوری پرداختهانــد و بــه ایــن
نتایــج دســت یافتنــد کــه چهــار عامــل برجســته در ایجــاد
تــابآوری در صنعــت وجــود دارنــد :پاســخ دولــت ،نــوآوری
در ّفنــاوری ،تعلــق محلــی و اعتمــاد مصرفکننــده و کارمنــد.
آنهــا معتقــد هســتند کــه صنعــت گردشــگری بــا اســتفاده از
ایــن نــوع تــابآوری فراگیــر میتوانــد بــه یــک نظــم اقتصادی
جدیــد جهانــی تبدیــل شــود کــه بــا گردشــگری پایــدار،
رفــاه جامعــه ،اقدامــات اقلیمــی و مشــارکت جوامــع محلــی
مشــخص میشــود .تراســکویچ و فونتانــاری ( )2021در
مطالعــهای ،بــا عنــوان «پتانســیلهای گردشــگری بعــد از
کوویــد  :19مفهــوم تــابآوری مقصــد بـرای مدیریــت پایــدار
پیشــرفته در جهانگــردی» ،بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد
کــه بایــد از مؤلفههــای تــابآوری شــخصی ،بهزیســتی
ٔ
زنجیــره ارزش مقصــد
ذهنــی و معنویــت بــرای گســترش
حمایــت کــرد .همچنیــن ،نتونیــس و همــکاران ()2021
در مطالعــهای ،بــا عنــوان «تــابآوری صنعــت گردشــگری
و مهماننــوازی در طــی بیمــاری همهگیــر کوویــد »19
کــه در انگلیــس انجــام دادهانــد ،بــه تفاوتهــای ظریــف

موجــود در تــابآوری در برابــر اغتشاشــاتی ماننــد کوویــد
 19رســیدند کــه تأثیــرات گوناگــون ســطح تــابآوری در
داخــل و بیــن صنایــع را شناســایی میکنــد .نتایــج مطالعــه
کاوشــال و سریواســتاوا )2021( 1بــا عنــوان «بیمارســتانها
و صنعــت مهماننــوازی و جهانگــردی در میــان بیمــاری
همهگیــر کوویــد  »19نشــان داد کــه تــابآوری در مواجهــه
بــا بحـران کوویــد  19شــامل نیــاز بــه چنــد مهــارت و توسـ ٔ
ـعه
حرفــهای کارکنــان ،افزایــش بهداشــت ،خوشبینــی اســت.
بررســی تــابآوری گردشــگری درزمینــۀ مدیریــت یکپارچـ ٔـه
بالیــا توســط فیلیمونــاو و دیکوتــو ( )2021نشــان داد کــه
ســهامداران محلــی گردشــگری بهخوبــی از آســیبهای
بالقــوهای کــه بالیــای طبیعــی میتواننــد بــه مقصــد وارد
کننــد آگاه هســتند ،امــا قــادر بــه ایجــاد معیارهــای مؤثــر
ب ـرای ایجــاد مقاومــت در ســطح مقصــد و ثبــات ســازمانی
نیســتند؛ زیــرا ایــن مســتلزم دانــش و آگاهــی تــابآوری
اســت .هــاک 2و هــاک ( )2018در مطالعــهای بــا عنــوان
«آنفوالنــزای خوکــی و تأثیــرات آن در گردشــگری در
برونئــی» بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه تعــداد گردشــگران
بهدلیــل آنفلوان ـزای خوکــی و بح ـران مالــی جهانــی کاهشــی
1. Kaushal & Srivastava
2. Haque & Haque

طراحی الگوی تابآوری در صنعت گردشگری
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روش تحقیق
پارادایــم مســلط بــر ایــن مطالعــه تفســیرگرایی اســت و
روش دادهبنیــاد ،کــه در ایــن پژوهــش بهمثابـ ٔـه راهبــرد پژوهــش
انتخــاب شــده اســت ،در زمـ ٔ
ـره پارادایــم تفســیری پژوهشــی
قـرار دارد .تئــوری بنیــادی (کــه بــا نامهــای تئــوری برخواســته
از دادههــا ،تئــوری زمین ـهای و تئــوری دادهبنیــاد نیــز شــناخته
میشــود) روش تحقیقــی عــام و روشــی اســتقرایی و تفســیری
اســت کــه بارنــی گلیــزر و انســلم اشــتراوس ارائــه کردهانــد.
هــدف و مسـ ٔ
ـئله پژوهــش (تــابآوری در صنعــت گردشــگری)
ٔ
تجربــه فعالیــت در آژانسهــای
از بیــن کارآفرینانــی کــه
ٔ
هواپیمایــی را دارنــد و اســتادان حــوزه گردشــگری انتخــاب
شــده اســت .نمونهگیــری از جامعـ ٔـه تحقیــق در ایــن مطالعــه
براســاس نمونهگیــری هدفمنــد (کســانی کــه شـرایط الزم بـرای
مصاحبــه را داشــتهاند) انجــام شــده و اصــل نمونهگیــری
نظــری مــورد نظــر بــوده اســت .مــاک تصمیمگیــری دربـ ٔ
ـاره
کفایــت دادههــای جمعآوریشــده و توقــف نمونهگیــری
بــه اشــباع نظــری (یعنــی دادههــا بهگونهــای نیســت کــه
طبقههــای جدیــد و متفاوتــی را ایجــاد کنــد) وابســته اســت.
در طــی فراینــد تحلیــل ،در مصاحبــه پانزدهــم ،محقــق بــه
اشــباع نظــری رســید .ازآنجاکــه شــرکتکنندگان کارشناســان
ارشــد بودنــد و بیشــتر آنهــا مشــاغل گوناگــون داشــتند،
بــرای جلوگیــری از تأخیــر ،پیگیریهــای گاهبهگاهــی انجــام
شــد .همچنیــن ،نمونــه کارت مصاحبــه در پیوســت قــرار
داده شــده اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه شــاخص تناســب،
یافتههــای پژوهــش را تعــدادی از متخصصــان حــوزه
گردشــگری و مدیریــت ارزیابــی ،پاالیــش و تأییــد کردنــد.
عــاوه بــر ایــن ،چارچــوب مفهومــی طراحیشــده را ســه
ٔ
خبــره پژوهــش بررســی کردنــد و
نفــر از مشــارکتکنندگان
دیدگاههــای تکمیلــی آنــان دریافــت و اعمــال شــد .در عرصــهٔ
عملــی ،چارچــوب مفهومــی استخراجشـ ٔ
ـده پژوهــش حاضــر
از قابلیــت کاربــرد در طراحــی الگــوی تــابآوری صنعــت
ّ
گردشــگری برخــوردار اســت و مالحظــات شــرایط علــی،
زمینــهای ،راهبردهــا ،پیامدهــا و مداخلهگــر در تــابآوری
صنعــت گردشــگری در آن لحــاظ شــده اســت .در پژوهــش
حاضــر ،بــه یافتههایــی کــه بــا الگــوی پژوهــش تناســب
نداشــتند نیــز در بخشهــای گوناگــون اشــاره شــده اســت.
بــرای مثــال ،برخــی مصاحبهشــوندگان اعتقــاد داشــتند کــه
کس ـبوکارهای نوپــا قابلیــت تــابآوری در مواجهــه بــا ایــن
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چشــمگیر یافتــه اســت کــه ایــن امــر بــا آزمایــش ضرایــب
مــدل تجزیهوتحلیــل ســری زمانــی مداخلــه تأییــد میشــود.
مشــخص شــده اســت کــه کشــور کوچکــی ماننــد برونئــی،
در طــی دوازده مــاه اول پــس از آنفلوانــزای خوکــی ،بهدلیــل
ً
آنفلوانــزای خوکــی ،تقریبــا ۳۰هــزار گردشــگر و 15میلیــون
دالر بــورس را از دســت داده اســت.
همچنیــن ،نتایــج برخــی مطالعــات داخلــی در حــوزهٔ
تــابآوری در صنعــت گردشــگری بــه شــرح زیــر اســت:
اکبــری و انصــاری ( )1399در مطالعــهای ،بــا عنــوان
«بازشناســی محرکهــای مؤثــر در رقابتپذیــری ســفر و
گردشــگری بــرای دوران پســاکرونا» ،بــه ایــن نتایــج دســت
یافتنــد کــه محرکهــای تقویــت تورهــای مســافرتی بــرای
جــذب گردشــگر (آمادگــی زیرســاختی) ،انتخــاب ایــران
بهدلیــل تجربــۀ قبلــی (آمادگــی ش ـرایط و چارچــوب قانونــی
گردشــگری) و آمادگــی جهــش ســفر و میزبانــی شایســته
از گردشــگران (آمادگــی زیرســاختی) از بیــن  41محــرک
رقابتپذیــری گردشــگری بــرای دوران پســاکرونا ،بهترتیــب،
بــا میـزان تأثیرگــذاری مســتقیم  364 ،385و  361در جایــگاه
اول تــا ســوم قـرار گرفتنــد .نتایــج مطالعــه کالبــی و کریمـیراد
( )1399بــا عنــوان «نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در
دوران پســاکرونا :شــرکتهای فعــال در صنعــت گردشــگری»
نشــان داد کــه خالقیــت و نــوآوری ،منابــع انســانی و رهبــری
قابلیتهــا و راهکارهایــی کاربــردی بــرای تســهیل نوســازی
اســتراتژیک کارآفرینانــه در ایــن دوران هســتند .نتایــج مطالعـ ٔـه
ابراهیمــی ( )1397بــا عنــوان «رابطــه تــابآوری کارآفرینــان با
تــداوم کسـبوکار» نشــان داد کــه بــا آمــوزش میتــوان میـزان
تــابآوری را بــاال بــرد و بــاال بــودن می ـزان تــابآوری اف ـراد
ارتبــاط مســتقیمی بــا تــداوم کسـبوکار دارد .قدمــی ()1394
ٔ
مطالعــه خــود بــا عنــوان «آسیبشناســی چالشهــای
در
توســعه پایــداری گردشــگری» بــه ایــن نتایــج دســت یافــت
کــه گردشــگری پایــدار اغلــب بــه طبیعتگــردی و وابســتگی
بــه محیطهــای طبیعــی ،رشــد تفکــر سیســتمی و رســیدن
بــه دیدگاههــای جدیــد و مؤثرتــر دربــاره گردشــگری بســتگی
دارد .داداشپــور و عادلــی ( )1394در مطالعــهای بــا عنــوان
«ســنجش ظرفیتهــای تــابآوری در مجموعــه شــهری
قزویــن» بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه مجموعــه شــهری
قزویــن بهلحــاظ ابعــاد نهــادی (بــا  48درصــد فاصلــه از
حــد بهینــه) و ســپس ابعــاد کالبدی ـ فضایــی (بــا  45درصــد
فاصلــه از حــد بهینــه) ،در بیــن ابعــاد گوناگــون تــابآوری،
وضعیــت نامناســبتری دارد .در ایــن میــان ،شــاخص
«نســبت تختهــای بیمارســتان بــه جمعیــت» مربــوط بــه
ُبعــد تــابآوری کالبدی ـ فضایــی« ،ســرمایه اجتماعــی»
مربــوط بــه ُبعــد تــابآوری اجتماعــی« ،مســاحت مراکــز

کســبوکار بــزرگ مقیــاس» مربــوط بــه ُبعــد تــابآوری
اقتصــادی و شــاخص «عملکــرد نهــادی» مربــوط بــه ُبعــد
تــابآوری نهــادی وضعیــت نامناســبتری دارنــد و بایــد در
اولویــت برنامهریــزی قــرار گیرنــد.
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ٔ
مقایســه
بــا خبــرگان و مشــاهدات محقــق؛  )2بــا روش
دائمــی در تحلیــل دادههــا ،اعتبــار افزایــش مییابــد .در ایــن
روش ،مقولههــا ،رویدادهــا ،زمینههــا و افــراد گوناگــون
ً
ٔ
مرحلــه دوم ،ضمــن
دائمــا بــا هــم مقایســه میشــوند .در
ســؤال درخصــوص روابــط بیــن اج ـزا ،درخصــوص ماهیــت
متغیرهــا و اعتبــار مؤلفههــای اولیــه ،کــه در مبانــی نظــری بــه
آنهــا اشــاره شــده اســت ،بحــث میشــود.
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بحـران را نخواهنــد داشــت و تنهــا افـرادی کــه در ایــن حرفــه
دارای تجربـ ٔـه کافــی و شناختهشــده هســتند قــدرت تــابآوری
دارنــد .ازایــنرو ،بــرای صنعــت گردشــگری تجربــه شــرط
الزم اســت .در مقابــل،تعــدادی دیگــر از مصاحبهشــوندگان
اعتقــاد داشــتند کــه بســیاری از فعالیتهــای تــابآوری
ً
ضرورتــا بــه حمایتهــای دولــت بســتگی دارد.
همچنیــن ،براســاس رویکــرد مریــام ( ،)1985در
ایــن تحقیــق ،بــرای افزایــش اعتبــار درونــی از روشهــای
یافتهها
کثرتگرایــی ،بررســیهای اعضــا و بررســی زوجــی
ٔ
تحلیــل دادههــا طــی ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز،
اســتفاده شــد .درخصــوص اعتبــار بیرونــی ،نظرســنجی
ٔ
حــوزه گردشــگری و کدگــذاری محــوری (شناســایی مقولهمحــوری ،شــرایط
از مدیــران ،کارشناســان و مشــاوران
ّ
ٔ
انــدازه مناســبیتعمیمپذیــر علــی ،شــرایط مداخلهگــر ،شــرایط زمینــهای و پیامدهــا) و
مدیریــت ،مــدل نهایــی را به
کــرده اســت .همچنیــن ،بـرای تضمیــن درســتی از راهبردهای کدگــذاری انتخابــی (خلــق نظریــه) انجــام شــده اســت.
کدگــذاری بــاز :بــرای کدگــذاری از نرمافــزار اطلــس
زیــر اســتفاده شــده اســت )1 :جمـعآوری دادههــا از چندیــن
ً
منبــع اطالعــات اعتبــار یافتههــا را تأییــد میکننــد ،مثــا تــیآی اســتفاده شــده اســت .در جــدول  ،1بــه نمونههایــی
مصاحبــه بــا مدیــران و کارشناســان گردشــگری ،مصاحبــه از تحلیــل مصاحبــه و کدگــذاری اولیــه اشــاره شــده اســت.
ٔ
جدول  :1نمونه تحلیل مصاحبه و کدگذاری اولیه در کدگذاری باز

ردیف

مفاهیم

کد اولیه

1

برخــی از کس ـبوکارها در صنعــت گردشــگری دارای مــکان ملکــی هســتند ،ایــن نــوع مدی ـران در ش ـرایط
بحرانــی کمتــر دچــار آســیب میشــوند .امــا شــرکتهای گردشــگریای کــه مــکان کسبوکارشــان
اســتیجاری اســت در مواجهــه بــا بحرانهــا ،بهدلیــل هزینههایــی کــه بــرای ایــن مــکان اســتیجاری
پرداخــت میکننــد و نبــود درآمــد ،ورشکســت میشــوند .بنابرایــن ،الزم اســت در ایــن مواقــع دولــت از
آنهــا حمایــت کنــد.

حمایت مالی

2

کس ـبوکاری میتوانــد موفــق عمــل کنــد کــه در تجــارت خــود دارای انعطافپذیــری الزم باشــد و ســعی
کنــد از چندیــن کانــال ایجــاد درآمــد کنــد .بهعنــوان مثــال ،گردشــگری مجــازی ،گردشــگری داخلــی،
گردشــگری خارجــی ،طبیعتگــردی ،تــور مخصــوص ســالمندان و غیــره.

انعطافپذیری در
ار ٔ
ائه خدمات

5

موثرتریــن عامــل در صنعــت گردشــگری ایجــاد امنیــت ب ـرای گردشــگران در ســفر بــه کشــورهای مبــدا و
مقصــد اســت .اگــر امنیــت منطقــه از نظــر جــو امنیتــی ،آرامــش ،ســامت وغیــره تأمیــن باشــد ،حتــی در
ش ـرایط ســخت بــا تکیــه بــر گردشــگران داخلــی امــکان تــابآوری فراهــم میشــود.

امنیت داخلی کشورها

7

هــر کسـبوکاری کــه در شـرایط بحرانــی بتوانــد تــابآوری کافــی داشــته باشــد میتوانــد در بیــن مخاطبــان
مزیــت رقابتــی کســب کنــد و تصویــر ذهنــی مطلوبــی بـرای مشــتریان ایجــاد کنــد؛ زیـرا در شـرایط بحرانــی
ٔ
حــوزه صنعــت گردشــگری
باعــث بهتــر شــناختهشــدن کســبوکار میشــود و ،اگــر کســبوکارهای
بتواننــد در ش ـرایط بحرانــی بــه حیــات خــود ادامــه دهــد ،چهـ ٔ
ـره بهتــری را از خــود در بــازار آن کس ـبوکار
نشــان خواهنــد داد ،حتــی ممکــن اســت بــا خــارج شــدن رقبــا و کس ـبوکارهای کوچــک .بنگاههایــی کــه
باقــی ماندهانــد در ادامــه موفــق بــه جــذب مشــتریان رقبــا و برندســازی و جایگاهیابــی موفــق میشــوند و
کس ـبوکار خــود را در زمــان بح ـران بــه کس ـبوکاری شناختهشــده تبدیــل میکننــد و ایــن تــابآوری بــه
تواناییهــای مدیریــت و خبــره شــدن مدیــر میافزایــد.

انعطافپذیری در
ار ٔ
ائه خدمات،
قابلیتهای فردی،
مدیریت منابع انسانی
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جدول  :2شناسایی مؤلفههای استخراجشده از کدگذاری مصاحبه (طراحی نگارندگان)

1

استفاده از وام و اعتبارات میتواند سطح آسیبپذیری کسبوکارها در مواقع بحران
را کاهش دهد.

سیاستهای پولی

2

ٔ
بودجه کافی از طرف دولت نقش مؤثری در تابآوری دارد.

سیاستهای پولی

3

نهادهای دولتی در مواقع بحران مانند ســایر کشــورها میتوانند به کسبوکارها
کمک کنند.

مشارکت با همکاران بالقوه

4

ذخایر نقدی و نقدینگی الزم برای هر کسبوکاری در مدیریت بحران بسیار مؤثر
است.

نقدینگی

5

با کاهش هزینههایی از جمله حذف نیروی مازاد و استخدام پرسنل متخصص
میتوان به تابآوری کمک کرد.

کاهش هزینهها

6

مدیریت بایستی از انعطافپذیری الزم در ارائه خدمات برخوردار باشد ،زیرا
ویژگی الزم برای هر مدیری انعطافپذیری در مواقع بحرانی است.

انعطافپذیری

7

ٔ
هزینه رفتوآمد و خدماتی را کاهش داده شود.
هزینههای ثابت مثل

کاهش هزینهها

8

از دورکاری بهجای کار حضوری استفاده شود و همچنین از برخی هزینههای ثابت
ٔ
هزینه برق ،گاز و تلفن بکاهیم.
مثل

کاهش هزینهها

9

تنوع شغلی و فرصت های شغلی جدید در کسب و کار ایجاد کرد.

تغییر کاربری

10

با برگزاری تورهای داخلی و استفاده از بومگردیها با بهداشت محیط میتوان به
ٔ
توسعه گردشگری منطقهای و محلی به
رشد کسبوکار کمک کرد .درواقع ،با
کسبوکار کمک میکنیم.

11

از کارکنان با تحصیالت تخصصی در جذب مشتری استفاده کنیم.

ویژگیهای عمومی

12

ٔ
روحیه شاد استفاده کنیم.
از کارکنان جوان ،شاداب ،و با

ویژگیهای عمومی

13

کارکنان با مهارت و آگاهی باال در مدیریت بحران نقش بسزایی دارند.

ویژگیهای عمومی

14

آموزش الزم برای واکنش سریع در مواقع بحران و اضطراری بسیار مؤثر است.

ویژگیهای عمومی

15

با حفظ روحیه و کمک کردن به یکدیگر از تنشها در محیط کار کاسته شود.

همکاری

16

کرونا مانند بیماری سارس است .بهزودی واکسن خواهد آمد و بعد از این بیماری
هم باز هم باید آمادگی بیماریهای دیگر را داشته باشیم.

17

مدیریت الزم است ارتباطی قوی با برخی افراد سازمانهای همکار و نهادهای
دولتی داشته باشد.

عوامل اقتصادی

ٔ
توسعه منطقهای و محلی
مشارکت و

ویژگیهای عمومی
ٔ
توسعه ارتباطات

عوامل اجتماعی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ردیف

کد باز

کد محوری

کد انتخابی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کدگــذاری محــوری :درمجمــوع ،از تحلیــل مصاحبههــای
انجامشــده تعــدادی کــد اســتخراج شــد کــه در
جــدول  2کدهــای استخراجشــده براســاس منبــع کــد
(مصاحبهشــونده) ارائــه شــده اســت .جــدول کلــی بــرای

کدهــای اختصاصیافتــه بــه مفاهیــم تکمیــل شــد.
اطالعــات مســتخرج از مصاحبههــا از منظــر مؤلفههــا
(عوامــل) و ارزیابــی مؤلفههــا مشــتمل بــر  45جملــه45 ،
کــد بــاز 24 ،کــد محــوری و  6کــد انتخابــی اســت.
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ردیف

کد باز

کد محوری
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سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

18

در بحران کرونا ،مهمترین چیز بهداشت فردی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
است .با رعایت این موارد میتوان به ٔ
همه کارها در محیط کاری پرداخت ،زیرا
کرونا جزئی از زندگی افراد شده است.

بهداشت فردی در محیط کار

19

هر اتفاقی در هر ٔ
برهه زمانی ممکن است پیش بیاید .بنابراین ،این ما هستیم که
بایستی دنبال راهحل باشیم.

تمرکز

20

به اتفاقات روزمره در زندگی میتوانیم خوشبینانهتر نگاه کنیم و درپی راههای
جایگزین باشیم و با نوآوری از خطرات بحران پیشآمده بکاهیم که یکی از آنها
ٔ
توسعه گردشگری الکترونیک است.

ٔ
روحیه خوشبینانه

21

در محیط کار از وسایل شخصی استفاده کنیم و از مشتریان بخواهیم از وسایل
شخصی خود در زمان مراجعه استفاده کنند.

بهداشت فردی در محیط کار

22

هنگام مواجهه با مشکالت ،بیشترین تالشم را میکنم و به نتیجه کاری ندارم.

23

معتقد هستم که ،علیرغم وجود موانع در دوران بحران کرونا ،با جایگزین کردن
خدمات دیگر میتوانم به اهدافم دست یابم.

24
25
26
27
28
29

در لحظات استرس در هنگام بحران کرونا میدانم که برای کمک گرفتن به کجا
مراجعه کنم.
ٔ
توسعه کسبوکار اینترنتی برای فروش
یکی از پیامدهای کرونا این بود که به
ّ
خدمات کمک کرد .شاید قبل از کرونا پذیرش این فناوری بسیار سختتر بود.
ً
کارهای نو و جدید همیشه ماندگارتر هستند و ایدههای مناسب با شرایط قطعا
تابآوری را باال میبرند.
ٔ
از راه فروش اینترنتی و ارائه خدمات آنالین به کسبوکارم کمک میکنم.
دیجیتالیسازی /پذیرش ّفناوری /هوش مصنوعی.

ٔ
استفاده حداکثری از توان فضای مجازی و رسانهها در معرفی کسبوکار.

ٔ
روحیه خوشبینانه
تمرکز
دیجیتالیسازی
نوآوری
ّفناوری
ّفناوری

ارائه خدمات نوآورانه

32

فراهم بودن زیرساختهای عمومی و تکنولوژیکی در بحران کرونا بسیار اثربخش است.

خدمات آنالین

خدمات آنالین

با رعایت پروتکلهای بهداشتی و استانداردهای بهداشتی خاطر مشتریان را از
استرسهای ناشی از ویروس راحت کنیم.
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در محیط کار و مر ٔ
اجعه حضوری با مشتریان.

استانداردهای بهداشتی

35

مسافرتهای کوتاه و چندساعته برای مشتریان عاشق سفر برنامهریزی کنیم.

برنامهریزی

36

مدیر توانمند قبل از هر اتفاقی برای مواقع بحرانی برنامهریزی میکند.

37

با فروش اینترنتی ارز به مشتریان آژانس کسبوکار را توسعه دهیم.
ٔ
برگزاری تورهای یک ٔ
وسیله شخصی افراد.
روزه موضوعی با

34

38
39

کاهش هزینههای جاری و تعدیل کارکنان در مواقع بحران و دورکاری کردن
بهجای کار حضوری.

40

الزم است مدیر برای کارکنان انگیزه ایجاد کند.
ٔ
تجربه چنین بحرانهایی را داشتهاند ،مشورت
با افراد بسیار متخصص و توانا ،که
و مشارکت کنیم.

42

برای کارکنان آموزشهای ضمن خدمت و دورههای انگیزشی برگزار کنیم.

43

با اطالعرسانی به مشتریان ،آنها را آگاه کنیم که سفر امنی را برای آنها میتوانیم
برگزار کنیم.

41

تکنولوژیکی

ّفناوری

30

33

عوامل فردی

ٔ
روحیه خوشبینانه

افزایش خدمات الکترونیک مانند تورهای مجازی چندساعته با لیدر شخصی
یک کسبوکار دارای تابآوری باید خالق ،مبتنی بر ّفناوری اطالعات قوی باشد.

31

کد انتخابی

استانداردهای بهداشتی

برنامهریزی
ٔ
توسعه اقتصادی
ٔ
توسعه اقتصادی
تعدیل نیرو
ایجاد انگیزش
مشارکت کارکنان
آموزش منابع انسانی
امنیت داخلی

مدیریت
منابع انسانی
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ردیف

کد محوری

کد باز

45

تبلیغات و برندسازی با تمرکز بر پروتکلهای بهداشتی از طریق رسانههای
اجتماعی.

مدیریت دانش کارکنان
رسانه
تبلیغات رسانه ای

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

44

از رسانههای اجتماعی برای اطالعرسانی و آگاهی و خدمات جایگزین استفاده
کنیم.

کد انتخابی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ٔ
نمودار  :1شبکه تابآوری صنعت گردشگری

شــاخصها و عوامــل مؤثــر در تــابآوری در صنعــت
گردشــگری در شـرایط کوویــد  19را کــه بــا اســتفاده از نرمافزار
اطلــس تــیآی شناســایی و اســتخراج شــدهاند میتــوان در
قالــب الگــوی پارادایــم (شــکل  )2طراحــی کــرد .کدهــای
بازشناساییشــده از طریــق مصاحبــه شــامل  45شــاخص
اســت کــه بــا توجــه بــه قرابــت معنایــی و همخانــواده بــودن در
 45کــد بــاز 24 ،کــد محــوری و  6کــد انتخابــی دســتهبندی
شــدند.

کدگذاری انتخابی (خلق نظریه)
پــس از کدگــذاری محــوری ،از طریــق برقــراری
ارتبــاط بیــن مقولههــای شناساییشــده ،الگــوی تــابآوری
اســتخراج و مقولههایــی کــه نیــاز بــه اصــاح و توسـ ٔ
ـعه بیشــتر
دارنــد توســعه داده میشــوند .بــر ایــن اســاس ،الگــوی کیفــی
تــابآوری در صنعــت گردشــگری مطابــق شــکل  2ارائــه شــده
اســت.

140

غیاثآبادی فراهانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :2کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم

نتیجهگیری
کســبوکارهای بالــغ ،در مقایســه بــا کســبوکارهای
ی و انطبــاق بیشــتری
نوظهــور ،تــابآوری ،برگشــتپذیر 
بــا بحــران کرونــا دارنــد بهعلــت اینکــه کســبوکارهای
نوپــا هنــوز در مرحلههــای ابتدایــی و درگیــر وامهــای
کالنــی هســتند کــه بــرای شــروع کار گرفتــه شــدهاند و بــه
ٔ
مرحلــه پسانــداز و ســودآوری و درواقــع ســرمایهگذاری
نرســیدهاند ،درحالیکــه کســبوکارهای بالــغ ایــن مراحــل
را طــی کردهانــد و برندســازی کــرده و وارد بــازار شــدهاند و
توانایــی ایــن را دارنــد کــه بــا ش ـرایط ایجادشــده در بح ـران
رودررو شــوند .شــاید گردشــگری در ایــران در وضعیتــی
ٔ
منزلــه بخــش اقتصــادی بســیار
قــرار نداشــته باشــد کــه به
مهــم روی آن تمرکــز داشــته باشــیم؛ زیــرا ایــران کمتــر از
یــک درصــد از درآمدهــای گردشــگری دنیــا را از گردشــگری
دارد ،درحالیکــه کشــورهایی هســتند کــه ایــن مقــدار ب ـرای
آنهــا بســیار باالتــر اســت .در ســطح ملــی و خواهناخــواه در
ســطح اســتانی ،کسـبوکارهای کوچـک تــابآوری کمتــری

دارنــد و بیشــتر در معــرض آســیب قــرار دارنــد .ازطرفــی،
کســبوکارهای تــابآور در ایــن شــرایط کــه در مقابــل
بحــران از خــود انعطافپذیــری نشــان داده و اقدامــات الزم
را ب ـرای جلوگیــری از خط ـرات ناشــی از اپیدمــی کوویــد 19
انجــام میدهنــد و خــود را بــا شــرایط ســازگار میکننــد
در بیــن مشــتریان و رقبــا «پایــدار» نامگــذاری میشــوند
و از تصویــر مطلوبــی در بیــن مشــتریان و رقبــا برخــوردار
میشــوند.
بایــد ب ـرای تــابآور کــردن کس ـبوکار و فعالیــت آن،
نگاههــا از مدیریــت بحــران منفعالنــه بهســمت مدیریــت
ریســک حرکــت کنــد .قبــل از شــروع یــک کس ـبوکار بایــد
توجــه کــرد کــه ایــن کسـبوکار در آینــده بــا چــه مخاطـرات
و ریســکهای احتمالــی روبــهرو خواهــد شــد .لــذا بایــد
احتمــاالت نیــز در نظــر گرفتــه شــود و بـرای اینکــه در بحران
قــرار نگیرنــد راهــکار ارائــه شــود .بســیاری از کشــورهای
منطقــه و مناطــق گردشــگری ناچــار شــدهاند رویکردهــای
منفعالنــه اتخــاذ کننــد و مدیریــت بح ـران منفعالنــه داشــته

طراحی الگوی تابآوری در صنعت گردشگری
براثر بیماری کووید 19
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باشــند .ایــن پژوهــش ،بــا شناســایی عوامــل تــابآوری در
کســبوکارها و ار ٔ
ائــه راهــکار ،بــه بنگاههــا کمــک خواهــد
کــرد کــه بتواننــد در هنــگام قرارگیــری در ش ـرایط بحرانهــای
همهگیــر تــابآور باشــند.
ٔ
مطالعــه کیفــی و مصاحبــه بــا مدیــران و
لــذا نتایــج
ٔ
کارشناســان در حــوزه صنعــت گردشــگری نشــان داد عواملــی
کــه میتواننــد در تــابآوری کســبوکار بهخصــوص در
صنعــت گردشــگری مؤثــر باشــند شــامل عوامــل اقتصــادی،
اجتماعــی ،فــردی ،تکنولوژیکــی ،مدیریــت منابــع انســانی
و رســانه اســت .در تحقیقــات گذشــته ،بــه برخــی از ایــن
عوامــل مؤثــر در تــابآوری اشــاره کردهانــد کــه بــا برخــی از
نتایــج در ایــن تحقیــق همســو بــوده اســت .عوامــل اقتصــادی
مؤثــر در تــابآوری بــا مطالعـ ٔـه شــارما و همــکاران (،)2021
فیلیمونــاو و دیکوتــو ( ،)2020اکبــری و انصــاری ( )1399و
تراســکویچ و فونتانــاری ( )2021همســو بــوده اســت .زی ـرا
ذخایــر نقــدی و نقدینگــی ،بودجــه و وامهــای بهموقــع نقــش
مؤثــری در تــابآوری دارنــد .یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در
تــابآوری عوامــل فــردی یــا شــخصی اســت کــه نتایــج ایــن
یافتــه بــا تحقیقــات تراســکویچ و فونتانــاری ( )2021و اکبری
و انصــاری ( )1399همســو اســت .نتایــج نشــان داده اســت
ٔ
ٔ
انگیــزه
روحیــه خوشبینانــه ،تمرکــز و
افــرادی کــه دارای
قــوی هســتند و از بهزیســتی ذهنــی الزم برخــوردار هســتند
دارای تــابآوری باالیــی در بحرانهــا هســتند .یکــی دیگــر
از مؤلفههــا مدیریــت منابــع انســانی اســت کــه نقــش بســیار
تأثیرگــذاری دارد و بــا نتایــج و یافتههــای تحقیقــات کاوشــال و
سریواســتاوا ( ،)2021کالبــی و کریمـیراد ( ،)1399پرایــاگ
و همــکاران ( )2020و ابراهیمــی ( )139۷همســو بــوده
اســت .اقدامــات ســنتی منابــع انســانی ماننــد رضایتمنــدی
کارکنــان ،نــرخ غیبــت و جابهجایــی آنهــا و اقدامــات
راهبــردی مدیریــت ماننــد عملکــرد و فرهنــگ کار کارکنــان و
آمــوزش از عوامــل مؤثــر در مدیریــت منابــع انســانی اســت
کــه هــر مدیــر منابــع انســانیای بایــد درخصــوص تــابآوری
ســازمانی بــه کار گیــرد .ســایر مؤلفههایــی کــه در تحقیقــات
پیشــین بــه آنهــا اشــاره نشــده اســت مؤلفههــای تکنولوژیکــی
و رســانهای هســتند کــه در پژوهــش حاضــر مطــرح شــدهاند.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر بــه
مدیــران صنعــت گردشــگری بــرای مواجهــه بــا بحــران
کوویــد  19پیشــنهاد میشــود:
از کارکنــان بــا تحصیــات مناســب ،ســن مناســب ،ؤ
حــوزه کاری کمــک
مهــارت کافــی ،آگاهــی و تخصــص در
گرفتــه شــود .همچنیــن ،آمــوزش هــای الزم بــرای واکنــش
ســریع بــه مخاطبــان بــه آنهــا داده شــود .همچنیــن ،بایــد
آژانسهــای مســافرتی کوچــک و واســطه حــذف و بــا ســازمان

بزرگتــر ادغــام شــوند و حفــظ روحیــه ،مشــارکت و مدیریــت
مناســب ب ـرای تــابآوری در کس ـبوکار ادامــه یابــد.
 مدیــر شــرکت ســازگاری الزم در برابــر وقایــع وتغیی ـرات جامعــه را داشــته باشــد ،در مواجهــه بــا مشــکالت
دنبــال راهحــل باشــد و بــا موفقیتهایــی کــه در گذشــته در
شــغل خــود بــه دســت آورده اســت بــا اطمینــان کامــل بــا
چالشهــا و مشــکالت مقابلــه کنــد .ازطرفــی ،تــابآوری
در تغییــرات جامعــه میتوانــد بــه تواناییهــای مدیریــت
بیفزایــد ،تــوان اجرایــی عوامــل و کارمنــدان را ارتقــا بخشــد
و بــه تجربـ ٔـه کل مجموعــه در مواجهــه بــا بحرانهــا و نحـ ٔ
ـوه
روبــهرو شــدن بــا آنهــا اضافــه کنــد.
 در مواجهــه بــا تغییــرات جامعــه از فــروش اینترنتــیو ار ٔ
ائــه خدمــات از طریــق اینترنــت و ابــداع کارهــای نــو
مثــل فــروش ارز اینترنتــی و گردشــگری الکترونیــک در کنــار
خدمــات قبلــی ســازمان بتــوان بــه کســبوکار ادامــه داد.
 تورهــای برگ ـزاری در زمــان کرونــا بــا رعایــت کامــلپروتکلهــای بهداشــتی برگــزار شــوند ،ار ٔ
ائــه خدمــات بــه
شــرکتهای هواپیمایــی و قطــار و اتوبــوس و هتلهــا بیشــتر
از دو و نیــم برابــر ســال قبــل شــود .همچنیــن ،مدیریــت
میتوانــد بــا ورود بــه بــازار ارز و همــکاری بــا صرافیهــا و
فــروش اینترنتــی ارز بــه مشــتریان آژانــس نوعــی کســب درآمــد
و ایــن درآمــد را جایگزیــن زیــان مالــی ناشــی از کرونــا کند .از
ســوی دیگــر ،در دوران کرونــا و بــا توجــه بــه محدودیتهــای
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،میتــوان تورهــای یــکروزه
موضوعــی بــا وسـ ٔ
ـیله شــخصی اف ـراد برگ ـزار کــرد.
ایــن مطالعــه بــا محدودیتهــای خاصــی روبــهرو
بــود کــه بایــد در تحقیقــات بعــدی رفــع شــود .برخــی از
آنهــا در اینجــا مطــرح شــدند .اولیــن و مهمتریــن تحقیــق
براســاس تحلیــل کیفــی اســت کــه ،اگرچــه از پاســخ مصاحبــه
بــا مدیــران یــا کارکنــان ارشــد اســتفاده میکنــد ،نمیتــوان
نتایــج آن را تعمیــم داد .بنابرایــن ،بــا وجــود مشــکالت موجود،
ضــروری اســت کــه تحقیقــات تجربــی دقیــق و گســتردهای
ٔ
دربــاره تأثیــرات همهگیــری ایــن بیمــاری در صنعــت انجــام
و توصیههایــی مبتنــی بــر مــدل ارائــه شــود .نتایــج تحقیقــات
انجامشــده در ایــن مقالــه میتوانــد متغیرهــای گوناگونــی
را نشــان دهــد کــه از دیدگاههــای متخصصــان صنعــت
بــهدســت آمدهانــد و میتــوان آنهــا را در تحقیقــات آینــده
عملیاتــی کــرد .تحقیقــات آمــاری بــا اســتفاده از مدلســازی
معــادالت ســاختاری و حتــی مطالعــات مثلثبنــدی
میتوانــد بینــش عمیقتــری ارائــه کننــد و بــه غنیســازی
ادبیــات کمــک کننــد .توصیــه میشــود کــه ایــن مقیــاس بـرای
بررســی تأثیــرات شــیوع ایــن بیمــاری ،واکنــش صنعــت بــه
آن و تغییــر ســفر و رفتــار مصرفکننــده توســعه یابــد .یکــی
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دیگــر از محدودیتهــای مهمــی کــه بایــد بــه آن پرداختــه
شــود ایــن اســت کــه چشــماندازهای گزارششــده در ایــن
مطالعــه مبتنــی بــر ویژگیهــای اســتان مرکــزی اســت .در
تحقیقــات بعــدی ،ممکــن اســت مضامیــن دیگــری مطــرح
شــوند و برخــی عوامــل بهدســتآمده در تحقیــق فعلــی
ممکــن اســت در ســایر ســناریوها اعمــال نشــوند ،کــه خــوب
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ممکــن اســت بــه یافتههــای جدیــد کمــک کننــد.
ٔ
ٔ
مجموعــه ثابتــی از راهبردهــا،
منزلــه
تــابآوری ،به
اهمیتــی اساســی اســت .بنابرایــن ،بــه محققــان آتــی پیشــنهاد
میشــود اثــر تــابآوری در وضعیــت کوویــد  ۱۹را بهمنزلـ ٔـه
راههایــی بـرای ســهولت در ســامت روان عمومــی شناســایی
کننــد.
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