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

25مطیعی  و  محمدخانی
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 تاب

م ،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه: رویکردی برای مقابله با بحران کوید 19
عباس عباسی1، سحر سادات محمدی2

چکیده	
ــا شــرایط  ــد 19 ب صنعــت گردشــگری امــروزه به ســبب همه گیــری بیمــاری کوی
خاصــی مواجــه اســت. بــرای عبــور از ایــن بحــران، نمی تــوان فقــط بــه اقدامــات 
دولــت اتــکا کــرد. ایــده اصلــی ایــن تحقیــق، بهره گیــری از مفاهیــم و آموزه هــای 
گردشــگری  عنــوان  تحــت  رویکــردی  پیشــنهاد  و  مســئوالنه  گردشــگری 
ـ مســئوالنه بــرای مقابلــه بــا تبعــات کروناســت. در ایــن رویکــرد، نقــش  راهبرانه 
دولــت، به   منزلــه راهبــر، بــا نقــش بدنــه گردشــگری، درحکــم مســئول، ترکیــب 
شــده، بیــان می شــود کــه چگونــه رفتــار مســئوالنه در اقــدام در ســطح فــردی و 
ســازمانی، بــه مفهــوم راهبــری در ســطح کالن کمــک می کنــد. تحقیــق حاضــر، 
تحقیقــی کیفــی از نــوع اکتشــافی به شــمار مــی رود. بــرای تدویــن راهکارهــا، از 
روش تحلیــل محتــوی کیفــی و بــرای نهایی ســازی آن هــا از غربالگــری اســتفاده 
ــازی و  ــت پیاده س ــد قابلی ــه دو ُبع ــه ب ــا توج ــا ب ــت راهکاره ــت و درنهای ــده اس ش
کمــک بــه دســتیابی اهــداف، اولویت بنــدی شــده اند. نتایــج نشــان می دهــد کــه 
همــة عناصــر درگیــر، اعــم از دولــت، بخش صنعــت، گروه هــای اجتماعــی، حتی 
مــردم و گردشــگران، در عبــور ســریع تر از ایــن بحــران نقش بســزایی دارنــد و باید 

ســهم خــود را ادا کننــد.3
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز انجام شده است.

مقدمه
در 29 دســامبر 2019 )8 دی 1398(، در ووهــان، پایتخــت 
اســتان هوبئــی در مرکــز چیــن، چهــار مــورد از ســینه  پهلو 
بــا علــت ناشــناخته گــزارش شــد. روز بعــد، دفتــر ســازمان 
بهداشــت جهانــی در کشــور چیــن در این بــاره گــزارش داد. 
ســرانجام ایــن بیماری بــا عنــوان کروناویروس جدیــد در 22 
 Fanelli( رســمًا اعــالم شــد )ژانویــه 2020 )دوم بهمــن 1398
Piazza, 2020; Li et al., 2020 &(. ســازمان جهانی بهداشــت 

در 12 فوریــه 2020 )23 بهمــن 1398( کروناویــروس جدیــد 
را بــه بیمــاری کوید 19 تغییر نــام داد )WHO, 2020(. شــیوع 
ایــن بیمــاری به ســرعت در مدت زمــان کوتاهــی گســترش 
ــت در  ــت و درنهای ــرار گرف ــان ق ــه جه ــورد توج ــت و م یاف
11 مــارس2020 )21 اســفند 1398( از طــرف ســازمان 
ــک(  ــری )پاندمی ــک همه گی ــم ی ــی درحک ــت جهان بهداش

شــناخته شــد. در پــی بحــران شــیوع بیمــاری کروناویروس 
ــمًا در  ــران رس ــیوع آن در ای ــان، ش ــف جه ــاط مختل در نق
تاریــخ 29 بهمــن 1398 )18 فوریه 2020( تأیید شــد )وزارت 
بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی، 1398(. درنتیجــه 
ایــن بیمــاری، کشــورها بــا به کارگیــری اســتراتژی های 
گوناگــون بــه قرنطینه کــردن، فاصله گــذاری اجتماعــی و 

محدودکــردن فعالیت هــای اقتصــادی اقــدام کردنــد. 
ــده ای  ــالمت پیش بینی نش ــران س ــا بح ــا را ب ــد 19 دنی کوی
 Liu et( ــت ــته اس ــع داش ــی در جوام ــر عمیق ــه و تأثی مواج
بخــش   .)al., 2020; Qiu et al., 2020; Zhang & Ma, 2020

گردشــگری ازجملــه بخش هایی اســت کــه تأثیر عمیقــی از 
ایــن بیمــاری پذیرفته اســت. گردشــگری بخشــی حســاس 
بــه نیــروی کار اســت و در واقــع یکــی از بخش هایــی اســت 
به شــدت تحــت تأثیــر ریســک در کل زنجیــره ارزش آن 
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عباسی  و محمدی 26

قــرار دارد؛ بنابرایــن گردشــگری نیــاز بــه پشــتیبانی فوری 
و بســته های خــاص دارد تــا مشــاغل را حفــظ و ظرفیــت 
در بــازار و پیامدهــای فــوری ایــن بحــران را مدیریــت کنــد 

.)WHO, 2020a(

بــا وجــود اهمیــت صنعــت گردشــگری، اولیــن اقدامــی که 
در کل جهــان بــرای مدیریــت بیمــاری اتفــاق افتــاد اعمال 

محدودیت هــای ســفر بــود؛ بدین قــرار کــه:
1( از تاریــخ 6 آوریــل، حــدود 96 درصــد از کل مقصدهــا در 

سراســر جهــان محدودیت هــای ســفر را اعمــال کردنــد؛
2( حــدود 43 درصــد )90 مقصــد( مرزهــای خــود را به طور 

کامل یــا جزئی بســتند؛
3( حــدود 21 درصــد )44 مقصــد( ممنوعیت ســفر را برای 

مســافریِن مبدأهــای بحرانی اعمــال کردند؛
4( حــدود 27 درصــد )56 مقصــد( پروازهــای بین المللــی 

)WTO, 2020b( یــا محلــی را متوقــف کردنــد
اعمــال محدودیت هــای ســفر تأثیــر عمیقــی در صنعــت 
گردشــگری داشــته اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت بی ماننــد 
تأثیــر  بــرآورد  بحــران،  تحــول  درحــال  به ســرعت  و 
کویــد 19 در گردشــگری بین المللــی بســیار چالش برانگیز 
اســت. براســاس آمــار شــورای جهانــی گردشــگری و ســفر 
)2020a(، 50 میلیــون شــغل مربــوط به صنعت گردشــگری 

ــرض  ــا در مع ــیوع کرون ــت ش ــه عل ــان ب ــر جه در سرتاس
خطــر اســت. فقــط در آمریــکا پیش بینــی می شــود ایــن 
ــان  ــگری زی ــت گردش ــه صنع ــارد دالر ب ــاری 24 میلی بیم
ــاه در  ــارد دالری در م ــان یک میلی ــز زی ــا نی ــد. در اروپ بزن
ــط در  ــان فق ــن زی ــود. ای ــن زده می ش ــوزه تخمی ــن ح ای
ایتالیــا ممکــن اســت تا خــرداد امســال بــه ۷ میلیــارد یورو 

.)WTO, 2020a( برســد
در کشــور مــا نیــز بحــران کویــد 19 باعــث شــده اســت کــه 
ــوند  ــه ش ــش مواج ــا چال ــگری ب ــت گردش ــاغل صنع مش
ــران  ــد. در ای ــه راه  افت ــگری ب ــی کاری در گردش ــیل ب و س
ــو  ــال ن ــالت س ــا تعطی ــا ب ــیوع کرون ــران ش ــِی بح هم زمان
ــی و  ــفرهای داخل ــی س ــازه اصل ــم ب ـ درحک ــوروز  ــد ن و عی
ــت  ــاالن صنع ــی فع ــت تمام ــده اس ــب ش ـ موج ــی  خارج
گردشــگری بــا مخاطــره ای بی ســابقه روبــه رو شــوند؛ 
ــال  ــج س ــه از پن ــای صورت گرفت ــاس تخمین ه ــرا براس زی
ــن   ــان فروردی ــا پای ــفند ت ــدای اس ــالیانه از ابت ــته، س گذش
حــدود 1 میلیــون گردشــگر ایرانــی از کشــور خــارج و 
حــدود 850 هــزار گردشــگر خارجــی طــی ایــن مــدت بــه 
کشــور وارد می شــدند. همچنیــن در ایــن مــدت، حــدود 
ــت  ــب اقام ــون ش ــا 75 میلی ــی ب ــفر داخل ــون س 20 میلی
ــا  ــه ب ــد ک ــت می ش ــوروز 1398( ثب ــن ن ــاس میانگی )براس
توجــه بــه شــرایط کنونــی، ایــن صنعــت بــا رکــود شــدیدی 

پژوهش هــای مجلــس،  )مرکــز  شــد  مواجــه خواهــد 
.)1399

براین اســاس جمع بنــدی می شــود کــه رکــود اقتصــادی بــا 
افــت میلیون هــا شــغل درحــال وقــوع اســت. گردشــگری 
بخشــی حســاس بــه نیــروی کار اســت و در واقــع یکــی از 
بخش هایــی اســت کــه به شــدت تحــت تأثیــر ریســک در 
کل زنجیــره ارزش آن قــرار دارد؛ بنابرایــن گردشــگری نیاز 
بــه پشــتیبانی فــوری و بســته های خــاص دارد تــا مشــاغل 
را حفــظ و ظرفیــت در بــازار و پیامدهــای فــوری ایــن 
بحــران را مدیریــت کنــد. در میــان انبوهــی از توصیه هــای 
علمــی و غیرعلمــی، کــه مدعــی حفــظ ســالمت افرادنــد، 
اهمیــت حفــظ ســالمت کســب وکارها نکتــه ای اســت کــه 

نبایــد در چنیــن شــرایطی مغفــول بمانــد.
ــا بحــران در حــوزه  ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــت راهکارهای دول
ــور از  ــری عب ــا راهب ــت ت ــه اس ــر گرفت ــگری در نظ گردش
بحــران را برعهــده بگیــرد. ســؤال اینجاســت کــه آیــا 
راهبــری دولــت کفایــت می کنــد؟ بــه نظــر می رســد ایــن 
ــی  ــان بازیاب ــت جری ــری و هدای ــرای راهب ــت ب ــدام دول اق
گردشــگری در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا بــا وجــود 
این کــه ارزشــمند اســت، کافــی نیســت و بــه جایــی 
نمی رســد؛ مگــر این کــه صنعــت گردشــگری و گردشــگران 

ــد. ــی کنن ــا آن همراه ب
ــا بررســی و نتیجه گیــری  ایــن پژوهــش بــرآن اســت کــه ب
از اطالعــات موجــود، بــه کســب و کارها و ســازمان های 
رونــد  ادامــه  و  ســالمت  حفــظ  بــرای  متولــی 
ــری و  ــای همه گی ــا پیامده ــش ب ــان در چال فعالیت هایش
گســترش عــوارض بیمــاری کرونــا توصیه هایــی کاربــردی 
داشــته باشــد و بــرای ایــن موضــوع، از مفهــوم گردشــگری 
مســئوالنه اســتفاده می کنــد. در واقــع ایــن تحقیــق بیــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــش، راهکارهای ــای اثربخ ــد راهکاره می کن
هــم نــگاه بــاال بــه پاییــن و راهبــری دولــت را می طلبــد و 
هــم نیازمنــد رفتــار مســئوالنه و اقدامــات پاییــن بــه باالی 

ــت. ــگران اس ــت و گردش ــگران صنع کنش

مروری بر ادبیات
جهانــی  ســازمان  بررســی های  آخریــن  براســاس 
گردشــگری در مارس 2020 )ســومین ماه از سال میالدی( 
بــه علت بســتن مرزهــای بســیاری از کشــورها و جلوگیری 
ــای  ــال محدودیت ه ــن اعم ــگران و همچنی از ورود گردش
مســافرتی و تعطیلــی فرودگاه هــا و مرزهــای ملــی، میــزان 
ــته  ــش داش ــد کاه ــی 5۷ درص ــگران بین الملل ورود گردش
اســت. میــزان گردشــگران بین المللــی در مــارس 2020، 
ــن  ــه ای ــت؛ درحالی ک ــوده اس ــر ب ــون نف ــدود 46/3 میلی ح
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رقــم در ســال 2019، حــدود 106/8 میلیــون نفــر بــوده 
اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن آمارهــا، بــا کاهــش 6۷ میلیونــی 
تعــداد مســافران بین المللــی و افــت 80 میلیــارد دالر درآمــد 

.)WTO, 2020a( ــت ــوده اس ــراه ب ــگری هم گردش
براســاس ســناریوهای حاضــر، احتمــال کاهــش ورودی 
ــرعِت  ــه س ــه ب ــت ک ــد اس ــا ۷8 درص ــن 58 ت ــگران بی گردش
مرزهــا  بســتن  و  ســفر  محدودیــت  مدت زمــان  مهــار، 
ــه  ــاس س ــناریو براس ــه س ــال 2020، س ــتگی دارد. در س بس
ــی  ــای بین الملل ــی مرزه ــدن تدریج ــی بازش ــخ احتمال تاری

وجــود دارد )شــکل 1(. براســاس ایــن ســه ســناریو، تأثیــر 
کاهــش تقاضــای ســفرهای بین المللــی بــه رکــود 850 
میلیــون تــا 1/1 میلیــارد نفــر گردشــگر منجر خواهد شــد که 
ایــن موضــوع باعــث کاهــش بی ســابقه درآمدهــای حاصــل 
از گردشــگری و رکــود 910 میلیــارد تــا 1/2 تریلیــون دالر 
همــراه خواهــد بــود. همچنیــن بیــن 100 تــا 120 میلیــون 
شــغل مســتقیم در حــوزه گردشــگری در معــرض خطــر قرار 

.)WTO, 2020b( خواهــد گرفــت

عمــق ایــن تأثیــر وقتــی روشــن تر می شــود کــه بــا تأثیــرات 
بحران هــای قبلــی مقایســه شــود )شــکل 2 و 3(. بعــد از 
ــد. در  ــی ش ــران اساس ــه بح ــار س ــان دچ ــال 2000، جه س
ماجــرای 11 ســپتامبر 2001، رشــد گردشــگری بــه 0/1 

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

درصــد رســید. 

 ورود گردشگران بین المللی در سال 2020:  شکل 1: پیش بینی سازمان جهانی گردشگریـ 
)WTO, 2020a( )سه سناریو، )درصد تغییر ماهیانه

)WTO, 2020a( )تعداد گردشگران بین المللی، )درصد تغییر  شکل 2: پیش بینی سازمان جهانی گردشگریـ 
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حــال بهتــر می تــوان درک کــرد کــه کاهــش 58 تــا 78 
ــت  ــرای صنع ــی را ب ــه عظیم ــال 2020 فاجع ــدی س درص
گردشــگری رقــم خواهــد زد. بســیاری از دانشــگاهیان 
ــت  ــد 19 در صنع ــه کوی ــری را ک ــزان تأثی ــران، می و مفس
گردشــگری داشــته اســت بــا نیرویــی شــبیه بــه جنگ های 
 Hall et al., 2020;( جهانــی اول و دوم مقایســه کرده انــد

.)Higgins-Desbiolles, 2020

ــار  ــگری اولین ب ــت گردش ــالمتی در صنع ــران س ــر بح تأثی
ــا و  ــن همه گیری ه ــه بی ــت. رابط ــه رخ داده اس ــت ک نیس
ــت  ــوده اس ــیاری ب ــان بس ــه محقق ــورد توج ــگری م گردش
)Burkle, 2006(. درمــورد تأثیر ســارس در صنعت هتلداری 

ــت  ــده اس ــر ش ــددی منتش ــات متع ــگری، مطالع و گردش
)Zheng et al., 2020(. همچنیــن مطالعاتــی کــه درباره ســایر 

 Cahyanto et al., 2016; Novelli( ــوال ــد اب ــا مانن همه گیری ه
 Gössling et al.,( ــزای خوکــی و مرغــی et al., 2018(، آنفوالن

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

Gössling, 2015 &( انجــام شــده اســت، کــه می تواننــد 

الگوهــای قابــل مقایســه ای را فراهــم کننــد. 
ــگاه  ــا ن ــروس کرون ــی از وی ــادی ناش ــران اقتص ــه بح ــر ب اگ
شــود، می تــوان در پژوهش هایــی ماننــد پاپاتئــودورو و 
ــا  ــادی 2008 ی ــران اقتص ــورد بح ــکاران )2010( در م هم
 Campos-Soria( مطالعــه رفتــار مســافران در دوران بحــران

آورد.  به دســت  شــباهت هایی   )et al., 2015

مرور پیشینه 
مطالعــات رفتــار گردشــگران در بحران هــا نیــز بــرای درک 
تحــوالت فعلــی مفیــد اســت؛ مثــاًل حاجــی بابا و همــکاران 
ــران را  ــر بح ــاوم در براب ــگران مق ــی از گردش )2015( بخش

بررســی کردنــد، افــرادی کــه همچنــان در زمــان بحــران بــه 
ســفر خــود ادامــه می دهنــد. ســیبرا و همــکاران )2013( 
بین المللــی  گردشــگران  از  ایمنــی  برداشــت های  نیــز 
بهینــه  زمــان   )2018( اوکویامــا  کرده انــد.  بررســی  را 
سیاســت های بازیابــی را تحلیــل کــرده اســت و ریچــی 
ــت  ــوع مدیری ــه موض ــی )2012( ب ــگ و ریچ )2004( و وان
همه گیری هــا  زمــان  در  گردشــگری  حــوزه  در  بحــران 

می پردازنــد. 
در دوره کوتاهــی کــه از همه گیــری کویــد 19 می گــذرد، 
برخــی تحقیقــات با هدف بررســی تأثیــر آن در گردشــگری 
بــر  مطالعــات  ایــن  از  بســیاری  اســت.  شــده  انجــام 
تجزیه و تحلیــل تأثیــرات منطقــه ای متمرکــز بوده انــد. 
ــو، وانتــو و سباســتین )2020( تأثیــر ویــروس را در  دینارت
صنعــت گردشــگرِی جزیــره ای در اندونزی بررســی کردند. 
مارکزســانتوس و همــکاران )2020( تحقیقــات خــود را 
ــن  ــگری در فیلیپی ــت گردش ــت دادن صنع ــورد ازدس درم
انجــام دادنــد و کورا- مارتینز و همکاران )2020( به بررســی 
شــیوع ویــروس در منطقــه ای در اتریــش پرداختنــد. 
ــد 19 در  ــی کوی ــرات جهان ــر تأثی ــز ب ــی نی ــات اندک مطالع
ــلینگ،  ــت. گاس ــده اس ــز ش ــگری متمرک ــت گردش صنع
اســکات و هــال )2020( اثــر محدودیت هــای ســفر جهانــی 
ــی و  ــگری ارزیاب ــه را در گردش ــدن در خان ــای مان و رفتاره
تغییــرات جهانــی را پیش بینــی کردنــد. نیوادومســکی 
)2020( حرکــت درجهــت عکــس جهانی ســازی و صنعــت 
ــن  ــرد. همچنی ــه ک ــد 19 مطالع ــد از کوی ــگری را بع گردش
گالوانــی و همــکاران )2020( پایــداری صنعــت گردشــگری 
را در مواجهــه بــا بحــران کویــد 19 ارزیابــی کردنــد. ســیگاال 
)2020( نیــز بــا بررســی ادبیــات بــه تبییــن اهمیت بررســی 

)WTO, 2020a( )شکل 3: ورود گردشگران بین المللی )2000-2019( و سناریوها برای سال 2020 )میلیون نفر
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تأثیــرات بیمــاری کویــد 19 در گردشــگری پرداختــه اســت. 
ــور  ــه به ط ــد ک ــه ای باش ــن مطالع ــاید اولی ــق، ش ــن تحقی ای
ــرای  ــه راهکارهــای علمــی و عملــی ب نظام منــد در پــی ارائ
ازبین بــردن تأثیــرات کویــد 19 در صنعــت گردشــگری 
اســت. در ایــن تحقیــق، بــرای ارائــه راهکارهــای عملیاتــی 
و اثربخــش از مفهــوم گردشــگری مســئوالنه اســتفاده شــده 

اســت.
ــرًا  ــه اخی ــت ک ــدی اس ــوم جدی ــئوالنه مفه ــگری مس گردش
ــب  ــود جل ــه خ ــان را ب ــه محقق ــگری توج ــوزه گردش در ح
ــگری  ــارت »گردش ــرد عب ــت )Mihalic, 2016(. کارب ــرده اس ک
مســئوالنه« در ادبیــاِت موضوعی گردشــگری، نخســتین بار 
در دهــه نــود و در گــزارش اســمیت درخصــوص هم اندیشــی 
جهانــی گردشــگری در زمینــه گردشــگری جایگزیــن، که در 
 .)Lee et al., 2017( الجزایــر برگزار شــده بــود، صــورت گرفــت
مفهــوم ســفر اخالقــی را بــا اســتفاده از مفاهیــم گردشــگری 
ــی  ــح داد: »نوع ــکل توضی ــن ش ــه ای ــوان ب ــئوالنه می ت مس
از گردشــگری کــه تأثیــرات منفــی بــر جامعــه محلــی را بــه 
ــرای  ــتری را ب ــادی بیش ــای اقتص ــانده و مزای ــل  رس حداق
مــردم محلــی فراهــم مــی آورد« )RTP, 2002(. در بیانیــه 
کیپ تــاون در ســال 2002 گردشــگری مســئوالنه نوعــی 
ــی را  ــرایط زندگ ــه »ش ــت ک ــده اس ــح داده ش ــفر توضی از س
ــای  ــازد و مکان ه ــر می س ــه بهت ــاکن منطق ــردم س ــرای م ب
بهتــری بــرای زندگــی و درعین حــال بــرای بازدیــد به وجــود 

 .)Weeden, 2005( »مــی آورد
گردشــگری مســئوالنه ابتکار گردشــگری اســت که براساس 
آن کیفیــت زندگــی ســاکنان محلــی، منافــع اجتماعــی 
مقصــد  در  طبیعــی  منابــع  از  حفاظــت  و  اقتصــادی  و 
ــه  ــئوالنه ب ــگری مس ــود. گردش ــم می ش ــگری فراه گردش
رفتــار افــراد و ســازمان ها در حــوزه گردشــگری می پــردازد. 
افزایــش  در  مســئولیت پذیری  اهمیــت  درک  از  پــس 
ــوم  ــن مفه ــگری، ای ــش گردش ــاری در بخ ــای تج فرصت ه
بــه جریــان اصلــی ادبیــات گردشــگری تبدیــل  شــده اســت 
مســئوالنه  گردشــگری  مفهــوم   .)Hanafiah et al., 2016(

موردتوجــه بســیاری از پژوهشــگران حــوزه گردشــگری قرار 
ــد  ــان می ده ــات نش ــی از تحقیق ــج یک ــت. نتای ــه اس گرفت
ــد  ــا می کنن ــا ادع ــای توره ــد از برگزارکننده ه ــه 66 درص ک
کــه رعایــت اصــول گردشــگری مســئوالنه در جوامــع محلی 
)Chettiparamb, & Kokkranikal, 2012( ــد ــت دارن ــر مثب تأثی

براســاس مطالعــه فرانســوا- لکامپــت و پریــم- آالز )2019(، 
رفتــار متعهــد گردشــگر در حــوزه گردشــگری بدین شــکل 
ــر  ــه تأثی ــه ای ک ــات به گون ــرف خدم ــود: مص ــف می ش تعری
مثبتی در محیط  زیســت داشــته باشــد و اســتفاده از قدرت 
و  اجتماعــی  نگرانی هــای  کــه  ابــزاری  به  منزلــه  خریــد 

زیســت محیطی را مرتفع کند. حنیفــه و همــکاران )2016( 
در پژوهــش خــود عنــوان می کننــد کــه اقدامات گردشــگری 
مســئوالنه بــه محبوب تریــن مفهــوم و اصــل بــرای توســعه 
ــاور ایشــان،  ــه ب ــل شــده اســت. ب گردشــگری مــدرن تبدی
اقدامــات گردشــگری مســئوالنه حفاظــت از محیط طبیعی 
و فرهنگ هــای محلــی را ترویــج می دهــد و بــه کیفیــت 

بهتــر زندگــی جوامــع محلــی کمــک می کنــد. 
تأثیــر شــیوع کویــد 19 در گردشــگری، موجــب شــده بحــث 
تحقیقــی در ایــن حوزه شــکل بگیــرد. مدیریت گردشــگری 
بــاال بــه پاییــن )راهبــری از طــرف دولــت( مهم تریــن 
ــده  ــان ای ــا می ــت، ام ــوده اس ــا ب ــه پژوهش ه ــور این گون مح
ــات  ــه اقدام ــودن این گون ــگری و کاربردی ب ــی گردش مفهوم
شــکاف وجــود دارد. در حــوزه گردشــگری، رونــد تحقیقاتی 
جدیــدی تحــت عنــوان »گردشــگری مســئوالنه تر« شــکل 
ــد  ــات می اندیش ــودن اقدام ــه عملیاتی ب ــه ب ــت ک ــه اس رفت
و مفهــوم آن ایــن اســت کــه در اقدامــات و رفتارهــای 
کنشــگران و گردشــگران بایــد رویکــرد مســئوالنه دیــده 
ــاال  ــگری ب ــت گردش ــان مدیری ــی هم زم ــده بررس ــود. ای ش
بــه پاییــن و کالن )راهبــری گردشــگری( و گردشــگری 
مســئوالنه )اقدامــات و رفتارهــای خــرد( راهــی اســت بــرای 
ــود  ــران موج ــورد بح ــری درم ــگاه جامع ت ــد ن ــه بتوان این ک
ــم  ــری( و ه ــطح کالن )راهب ــم در س ــه ه ــد، ک ــته باش داش
در ســطح عملیاتــی و خــرد )مســئوالنه( پوشــش دهنده 

ــد.  ــوع باش موض

روش شناسی تحقیق 
تحقیــق حاضــر تحقیقــی مفهومــی اســت و براســاس 
ــه  ــت ک ــافی اس ــوع اکتش ــی، از ن ــی کیف ــتراتژی، تحقیق اس
به صــورت مــروری انجــام شــده اســت. مراحــل تحقیــق در 

ــکل 4(. ــت )ش ــده اس ــم ش ــش تنظی ــه بخ س

شکل 4: مراحل تحقیق
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ــوی،  ــل محت ــش تحلی ــرای بخ ــق ب ــاری تحقی ــه آم جامع
ــئوالن و  ــای مس ــط و مصاحبه ه ــای مرتب ــه گزارش ه کلی
ــای  ــود. گزارش ه ــق ب ــوع تحقی ــاره موض ــان درب کارشناس
و  داخلــی  گزارش هــای  از:  عبارت انــد  استفاده شــده 
ــای  ــایر گزارش ه ــگری، س ــا گردش ــط ب ــی مرتب بین الملل
پیشــنهادهای  کســب وکارها،  بــرای  کرونــا  بــا  مقابلــه 
مطرح شــده در ســخنرانی ها و مصاحبه هــا و صحبت هــای 
مســئوالن و کارشناســان کــه از میــان آن هــا به صــورت 
هدفمنــد قضاوتــی مــواردی کــه بــا موضــوع راهکارهــا 
مرتبــط بــود شناســایی، انتخــاب و تحلیــل شــد. درکنــار 
آن هــا، از نظریــات 10 خبــره نیــز بهــره گرفتــه شــده اســت. 
در تصمیم گیــری گروهــی مبتنــی  بــر خبــرگان، تعــداد 
 .)Turoff, 1970( نمونــه می توانــد بیــن 10 تــا 50 نفــر باشــد
ــد  ــو1 )1984( معتقدن ــفورا و اورتوالن ــی اس ــی، کاوال از طرف
ــا  ــد، ام ــر باش ــا 12 نف ــن 8 ت ــد بی ــرگان بای ــداد خب ــه تع ک
ــا 12 نفــر اعــالم  ــن تعــداد را بیــن 7 ت فیلیپــس )2000( ای
ــش  ــد بی ــداد بای ــن تع ــن )2003( ای ــر مولِ ــد و از نظ می کن
از 4 نفــر باشــد. بدین ترتیــب در ایــن تحقیــق تعــداد 
10 نفــر خبــره به صــورت هدفمنــد قضاوتــی و بــه شــیوه 
گلولــه برفــی انتخــاب شــدند. اطالعــات ایــن خبــرگان در 

ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 1 ارائ ج

جدول 1: اطالعات جمعیت شناختی خبرگان

تخصصتحصیالتسازمان سمت خبره 

استاد 1
گردشگریدکتری دانشگاه دانشگاه 

استاد 2
هتلداریدکتری دانشگاه دانشگاه 

مسئول 3
دولتی

سازمان 
میراث 

فرهنگی 

کارشناسی 
صنایع دستی ارشد 

کارشناسی هتل فعال صنعتی 4
هتلداریارشد 

مسئول 5
دولتی

وزارت 
گردشگریکارشناسی گردشگری 

استاد 6
گردشگریدکتری دانشگاه دانشگاه 

تغذیه کارشناسی رستوران فعال صنعتی 7

مسئول 8
دولتی

سازمان 
میراث 

فرهنگی 

کارشناسی 
گردشگریارشد 

آژانس فعال صنعتی 9
گردشگریدکتریمسافرتی 

گردشگریکارشناسیتور اپراتور فعال صنعتی 10

1.Cavalli-Sforza & Ortolano

آموزه هــای  و  مفاهیــم  از  بهره گیــری  بــا  راهکارهــا، 
گردشــگری مســئوالنه و نگاه راهبــری و با اســتفاده از روش 
تحلیــل محتــوای کیفــی اســتخراج شــده اســت. تحلیــل 
محتــوا یکــی از روش های کالســیک داده های متنی اســت 
کــه در آن محقــق در پــی تحلیــل ارتبــاط بیــن کلمــات یــا 

.)Strauss & Corbin, 1990( مفاهیــم اســت
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 ویژگی هــا و ابعــاد آن هــا در داده هــا کشــف می شــوند 
)Lee, 2001(. در ایــن مرحلــه، مقوله هــای اولیــه اطالعــات 

درخصــوص پدیــده درحــال مطالعــه )ایده هــا و ابتــکارات 
اجرایــی(، بــا بخش بنــدی اطالعــات شــکل گرفتنــد. ایــن 
اطالعــات از پاســخ های دریافت شــده از خبــرگان در کنــار 
در  می آیــد.  به دســت  گزارش هــا  از  مســتخرج  مــوارد 
ــن  ــرد. ای ــورت می گی ــوری ص ــد، کدگذاری مح ــه بع مرحل
ــا،  ــه زیرمقوله ه ــا ب ــی مقوله ه ــد ربط ده ــذاری فراین کدگ
و پیونــددادن مقوله هــا در ســطح ویژگی هــا و ابـــعاد اســـت 
ــل  ــی حاص ــکارات اجرای ــه، ابت ــن مرحل )Lee, 2001(. در ای

از کدگــذاری بــاز، دســته بندی شــده و در جــای خـــود 
قـــرار مـــی گیرد تــا دانــش فزاینــده ای درمــورد آن هــا ایجاد 
شــود. در ایــن کدگــذاری، مفاهیــم گردشــگری مســئوالنه 

در کنــار نقــش راهبــری دولــت، مدنظــر بــود. 
فــازی  غربالگــری  از  شــاخص ها  نهایی  ســازی  بــرای 
ــن  ــرای ای ــی،1390(. ب ــت )آذر و فرج ــده اس ــتفاده ش اس
ــدول 2(  ــه )ج ــف هفت گان ــا طی ــش نامه ای ب ــور، پرس منظ
در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت و از آن هــا ســؤال شــد کــه 
ــت. ــزان اس ــه می ــنهادی چ ــکار پیش ــت راه ــزان اهمی می

 زبانی برای ارزیابی معیارها  جدول 2: فضای کیفیـ 
و تعیین درجات اهمیت آن ها

مقدار نماد واژه زبانیمقدار نماد واژه زبانی

S3Lکم اهمیتS7OUبی نهایت مهم

بسیار S6VHبسیار مهم
کم اهمیت

S2VL

S1Nبی اهمیتS5Hمهم

S4Mمتوسط

بــرای تلفیــق و تجمیــع قضــاوت زبانــی اعضــای گــروه 
تصمیم گیرنــده، از یــک تابــع تجمیــع )Q( بــرای بدنــه 
تصمیم گیــری اســتفاده می شــود. ایــن تابــع مبّیــن توافــق 
ــر روی  ــده ب ــروه تصمیم گیرن ــای گ ــخصی از اعض ــداد مش تع
گزینــه/ راهــکار اســت. براین اســاس، بــرای هــر عامــل i، بدنه 
تصمیم گیــری یــک ارزش )k(Q فراهــم می کنــد.)Q)k بیــان 
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ــه شــاخص  مــی دارد کــه اگــر عضــو  K ام، عامــل i را به منزل
کلیــدی و انتخــاب آن گزینــه به عنــوان مناســب ترین گزینــه 
ــده  ــل برگزی ــه آن عام ــد، آن گاه چگون ــخیص داده باش تش

خواهــد شــد.
تابع اجماع به صورت زیر تعریف  شده است:

کــه در آن q تعــداد نقــاط در مقیــاس انتخــاب  شــده اســت. 
r بیانگــر تعــداد افــراد خبــره مشــارکت کننده در فراینــد 
ــح  ــدد صحی ــدار ع ــی مق ــه معن ــت. Int ب ــری اس تصمیم گی
اســت. K تعــداد افــراد خبره حمایت کننــده از گزینه اســت. 
عملگــر  از  مناســب،  نظــر  اجمــاع  تابــع  یــک  از  بعــد 
تجمیــع  بــرای  مرتب شــده  مــوزون  متوســط گیری 
نظریــات اعضــای گــروه تصمیم گیرنده )خبــرگان( اســتفاده 
بــرای تجمیــع  ایــن عملگــر، روشــی مؤثــر  می شــود. 
ارجحیت هــای زبانــی افــراد در ارجحیــت زبانــی جمعــی و 
ــه فــن  گروهــی اســت. یاگــر )1991( ایــن عملگــر را به منزل

ــت.  ــرده اس ــی  ک ــد معرف ــع جدی جم
ــورت  ــره به ص ــراد خب ــد اف ــی واح ــه، ارزیاب ــر گزین ــرای ه ب
نزولــی مرتــب می شــود. Bij بیانگــر jامیــن باالتریــن نمــره 
ــد از: ــا عبارت ان ــی راهکاره ــی کل ــت. ارزیاب ــاخص i اس ش

Ui بیانگر امتیاز کلی 

 

ــت. ــاخص i اس ــوب ش ــره خ ــن نم ــر ارزش j امی Bij  بیانگ

)Q)j بیانگــر آن اســت کــه تصمیم گیرنــده چقــدر احســاس 
می کنــد کــه حمایــت حداقــل j فــرد خبــره الزم اســت. 

 را می تــوان درحکــم وزن دهــی بــه jامیــن نمــره خــوب 
گزینــه   )Bij(، براســاس خواســت تصمیم گیرنــده، کــه 
حمایــت j فــرد خبــره را الزم می دانــد،)Q)j  در نظــر گرفــت.
عملگــر max نقــش جمــع را در روش میانگین گیــری عددی 

معمولــی بــازی می کنــد.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، رابطــه Ui را می تــوان تعمیم 

میانگیــن وزنی معمولــی در نظــر گرفت.
ــرای اولویت بنــدی راهکارهــا، از مــدل دوُبعــدی قابلیــت  ب
پیاده ســازی )میــزان ســادگی اجــرا( و کمــک بــه دســتیابی 
ــرد و  ــی ف ــت )دانای ــده اس ــتفاده ش ــگری اس ــداف گردش اه
همــکاران، 1390(. معیارهــای ایــن مــدل در جــدول 3 

ــت.  ــده اس ــان داده ش نش

جدول 3: معیارهای اولویت  بندی راهکارها 
)دانایی فرد و همکاران، 1390(

معیارهابُعد

قابلیت پیاده سازی 
)میزان سادگی اجرا(

محدودیت ها/ 
خطرات

میزان محدودیت های 
قانونی و محیطی، 
ریسك طوالنی  بودن

قابلیت های 
مورد نیاز

میزان دانش، 
شایستگی، توانمندی 

و سطح نوآوری و 
تکنولوژی مورد نیاز 

نیازمندی های 
سرمایه گذاری

جمع کل سرمایه 
)داخلی و خارجی( 

مورد نیاز

دوره زمانی 
پروژه

زمان انجام پروژه و زمان 
دستیابی به نتایج

میزان کمك به 
اهداف گردشگری 

میزان کمك بازیابی گردشگری 
در زمان بحران 

میزان کمک به توسعه گردشگری در آینده 

ایــن مــدل بیــان می کنــد کــه راهــکاری کــه هــم بــه 
تحقــق اهــداف گردشــگری )هــم در بخــش بازیابــی و 
ــد و  ــتری بکن ــک بیش ــده( کم ــعه آین ــش توس ــم در بخ ه
ــت  ــد اولوی ــته باش ــری داش ــازی باالت ــت پیاده س ــم قابلی ه
ــت  ــن اس ــازی ای ــت پیاده س ــور از قابلی ــری دارد. منظ باالت
کــه محدودیت هــای کمتــر، پیچیدگــی کمتــر، و نیازمنــدی 
ســرمایه گذاری کمتــر داشــته باشــد و در دوره کوتاه تــری 
اجرایــی شــود. راهکارهــای براســاس مــدل فــوق، در چهــار 

گــروه دســته بندی می شــوند کــه عبارت انــد از:
1( اولویــت اجــرا: ایــن راهکارهــا بــه ایــن دلیــل کــه میــزان 
پیچیدگی شــان کمتــر اســت و بــه دســتیابی بــه هــدف کمك 
بیشــتری می کننــد در اولویت انــد. ســازمان بایــد بــرای ایــن 

راهکارهــا اولویــت ویــژه قائــل شــود؛
2( انتخــاب اســتراتژیک: راهکارهــای ایــن بخــش، بــا 
وجــود آنکــه بــه دســتیابی کلــی بــه هــدف کمــك می کننــد، 
ــن  ــد ای ــد. ســازمان بای ــادی نیــز دارن پیچیدگــی بســیار زی
ــه  ــه ای ک ــد؛ به گون ــم کن ــان تنظی ــب زم ــا را برحس راهکاره
ریســك اجــرا بــه حداقــل برســد و امــکان ترســیم افق هــای 

ــد؛ ــم آی ــر فراه ــی درازمدت ت زمان
ــری  ــا وجــود این کــه ســطح امکان پذی ــریع: ب 3( اجــرای س
ــه  ــه دســتیابی ب باالســت، ایــن راهکارهــا کمــك کمتــری ب
هــدف می کننــد، امــا اجــرا و به کارگیــری آن هــا بــه تقویــت 

i
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ــا  ــد ب ــازمان می توان ــد. س ــك می کن ــع کم ــرح جام ــی ط کل
اجــرای موفقیت آمیــز ایــن راهکارهــا شــتاب گیــرد و ادعا کند 
طرح هــای زودبــازده را از میــان آن هــا بیــرون کشــیده اســت و 

روحیــه و آمادگــی بــرای تغییــر را دارد؛
4( رد: راهکارهایــی کــه در ایــن قســمت قــرار می گیرنــد 
پیچیدگــی بســیار زیــادی دارنــد و بــه دســتیابی بــه هــدف در 
ســازمان کمــك اندکــی می کننــد. بهتــر اســت ایــن راهکارهــا 

از برنامــه ســازمان خــارج شــوند. 

یافته های تحقیق 
تدوین راهکارها براساس گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه 

بــرای ارائــه پیشــنهاد، ابتــدا بایــد حوزه هــای تأثیرگــذاری، 
عناصــر درگیــر و نقش هــای متفــاوت آن هــا شناســایی 
شــود. براســاس ترکیــب مفهــوم راهبــری در گردشــگری و 
گردشــگری مســئوالنه این مــوارد در شــکل 5 نمایــش داده 

شــده اســت. 

)Asmelash & Kumar, 2019; Mihalic, 2016 ؛Fonseca, 2021 ( شکل 5: حوزه ها، عناصر و نقش های مدیریت گردشگری

گردشــگری  مدیریــت  حوزه هــای  تقســیم بندی 
)جهت دهــی، اجــرا و نتیجــه( از مــدل تعالی اروپــا ویرایش 
2020 اخــذ شــده اســت )Fonseca, 2021(. تقســیم بندی 
گردشــگری،  صنعــت  )دولــت،  گردشــگری  عناصــر 
گروه هــای اجتماعــی، مــردم و گردشــگران( براســاس 

تقســیم بندی  و   )2019( کومــار  و  امالشــا  تحقیقــات 
نقش هــای گردشــگری )راهبــری، حمایــت و پشــتیبانی، 
ــات  ــاس تحقیق ــئوالنه( براس ــار مس ــل و رفت ــدام و عم اق
ــا،  ــرار دادن آن ه ــم ق ــار ه ــا کن ــت. ب ــچ )2016( اس میهالی
مــدل پیشــنهادی تحقیق در شــکل 6 تنظیم شــده اســت. 

نتیجهاجراجهت   دهیحوزه

مردم و گردشگرانگروه های اجتماعیصنعتدولتعنصر 
نتیجه برای همه ذی نفعان 

در مدیریت بحران رفتار مسئوالنهحمایت و پشتیبانیاقدام و عملجهت  دهی راهبرینقش 

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

پیشــنهادهای ارائه  شــده، در پــی فراهم کــردن 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 ســامان دهی 
ــرح  ــه ط ــد، ب ــد روی ده ــگری بای ــوزه گردش ــه در ح آنچ
جامــع نیــاز اســت. بــرای رســیدن بــه طــرح جامــع بایــد از 
ــرح  ــه ط ــدی ب ــا طبقه بن ــرد و ب ــروع ک ــود ش ــای بهب ایده ه

جامــع رســید: 
ایده بهبود ← راهکار بهبود ← طرح تحول ← بخش تحول 

براســاس  بهبــود  ایده هــای  دادن  قــرار  هــم  کنــار  بــا 
ــکل  ــود ش ــای بهب ــان، راهکاره ــداف یکس ــباهت و اه ش
گرفتنــد. ایــن راهکارهــا بــه 40 مــورد رســیدند. در ســطح 
ــول  ــای تح ــب طرح ه ــود در قال ــای بهب ــدی، راهکاره بع
ــوع  ــاس موض ــا براس ــن طرح ه ــده اند. ای ــیم بندی ش تقس
تمرکــز راهکارهــا تعریــف شــده و هــر طــرح مأموریــت دارد 
یــك موضــوع مرتبــط بــا گردشــگری را ارتقــا دهــد. در ایــن 
ــده  ــل ش ــول تبدی ــرح تح ــه 12 ط ــکار، ب ــطح، 40 راه س
اســت. در ســطح بعــدی، 12 طــرح تحــول بــه 4 بخــش ، که 
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بــر اســاس گروه هــای درگیــر اســت، تعریــف شــده اند؛ مثــاًل 
ــکار اول: راه

ایجــاد مشــوق بــرای حفــظ مشــاغل و حفاظــت از گروه های 
آســیب پذیرتر از ترکیــب ایده هــا و ابتــکارات: 

ــه  ــرکت هایی ک ــرای ش ــژه ب ــای وی ــردن انگیزه ه 1( فراهم ک
نیــروی کار خــود را حفــظ می کننــد؛

2( ارائــه یارانــه دســتمزد بــه شــرکت هایی کــه بــه جلوگیــری 
از شــیوع بیمــاری کمــک می کننــد؛

ــط  ــگری توس ــش گردش ــان بخ ــوق کارکن ــت حق 3( پرداخ
ــاه؛ ــد م ــدت چن ــرای م ــت ب دول

4( در نظــر گرفتــن معافیــت از پرداخــت حــق بیمــه ســهم 
ــاه؛ ــش م ــل ش ــدت حداق ــا به م کارفرم

ــرای  ــژه ب ــی، به وی ــای اجتماع ــترش مزای ــعه و گس 5( توس
افــراد آســیب  پذیرتر؛

6( پشــتیبانی ویــژه بــرای مشــاغل خویش فرمــا و آزاد مانند 
ــای مالیاتی؛  معافیت ه

فصلــی  بی کاری هــای  بــرای  مکانیســم هایی  ایجــاد   )7
ماننــد کاهــش ســاعات کاری؛

8( تســهیل قوانیــن مربــوط بــه پرداخت هــای مشــاغل 
آن هــا؛ ســاده ترکردن  و  پاره وقــت،  و  موقــت 

کــه  گروه هایــی  از  حمایتــی  اقدامــات  پیش بینــی   )9
جوانــان.  و  زنــان  به ویــژه  آســیب پذیرترند، 

همیــن اقــدام بــرای شــکل گیری طرح هــا و بخش هــا ادامــه پیــدا 
کرد )شــکل 7(. لیســت راهکارها در جدول 3 مشــاهده می شــود. 

شکل 7: مقوله ها و زیرمقوله های مقابله با تأثیرات کوید 19 در صنعت گردشگری 
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جدول 3: راهکار های پیشنهادی با رویکرد گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه 

راهکارطرحبخش

1. مدیریت و کاهش تأثیرات بحران 1. جهت دهی دولت

1. ایجاد مشوق برای حفظ مشاغل و حفاظت از گروه های آسیب پذیرتر

2. پشتیبانی مالی از شرکت ها

3. بازبینی مالیات ها، هزینه ها و مقررات مؤثر در حمل و نقل و گردشگری

4. حمایت از حقوق مشتری/ گردشگر

5. قراردادن گردشگری در بسته های فوریت های اقتصادی استانی و ملی 

6. ایجاد استراتژی ها و مکانیسم های مدیریت بحران در حوزة گردشگری

2. اقدام بخش 
صنعت 

2. فراهم  کردن انگیزه و شتاب دهی به بازیابی 

7. فراهم کردن انگیزة مالی برای فعالیت و سرمایه گذاری در گردشگری

8. حمایت از مشاغل جدید و توسعة مهارت ها، خصوصًا مهارت های دیجیتال 

9. درک بازار و فعالیت سریع برای بازیابی اعتماد و تحریک تقاضا 

10. حمایت از فعالیت های بازاریابی و برگزاری رویدادها

11. مدیریت مشارکت ها

3. برنامه ریزی برای آینده 

12. متنوع سازی بازارها، محصوالت و خدمات

13. سرمایه گذاری در سیستم های هوشمندی کسب وکار و بازاریابی دیجیتال

14. آمادگی برای بحران، تقویت تاب آوری 

15. سرمایه گذاری در سرمایة انسانی و توسعة استعداد

16. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی و پذیرش اهداف توسعة پایدار 

4. راهبری و مدیریت روانی بحران 

17. پذیرش و درک واقعیت

8. افزایش تحمل ابهام و تقویت تاب آوری 

19. شناسایی نقاط اهرمی

20. اطالع رسانی به هنگام

21. ایجاد مکانیزم مدیریت بحران در سطح صنعت و بنگاه 

5. درک بازار، متنوع سازی خدمات و تحریک تقاضا 

22. بازیابی اعتماد در کل بخش گردشگری 

23. تحریک تقاضا

24. بازتعریف زنجیرة  تأمین گردشگری و بهبود تعامالت و همکاری ها 

25. فعالیت بازاریابی و متنوع سازی خدمات 

26. توسعة گردشگری مجازی

27. توسعة اقدامات کارآفرینانه و خالقانه در حوزة گردشگری

6. مدیریت مالی و نقدینگی 
28. مدیریت نقدینگی و کاهش هزینه های غیرضروری با نگاه بلندمدت

29. تدوین استراتژهای تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه 

7. سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی 

30. همدلی با کارکنان

31. حفظ، نگه داشت و توسعة نیروهای کلیدی 

32. ایجاد تیم های کاری تخصصی/ تشکیل کارگروه های حل مسئله 

33. احترام به اصول کار شایسته در شرایط بحران 

3. حمایت گروه های 
اجتماعی 

8. حمایت رسانه ای
34. مدیریت جریان اطالعات و شفافیت اطالعاتی 

35. ترویج و ترغیب سفر 

36. تعریف طرح های تحقیقاتی در حوزة گردشگری در پساکرونا 9. حمایت تحقیقاتی 

37. حمایت انجمن ها، نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی از گردشگری 10. حمایت اجتماعی 

4. رفتار مردم و 
گردشگران 

11. رفتار مسئوالنه 
38. رعایت موازین بهداشتی

39. حمایت از اقتصاد گردشگری

40. حفظ شوق سفر و برنامه ریزی برای سفر در آینده 12. برنامه ریزی سفرهای آینده 
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نهایی سازی راهکارها 
بــرای نهایی ســازی از غربالگــری فــازی اســتفاده شــده 
چهل گانــه  راهکارهــای  منظــور،  ایــن  بــرای  اســت. 
پیشــنهادی در اختیــار 10 نفــر از خبرگان حوزه گردشــگری 
ــع  ــس از آن تاب ــد. پ ــذ ش ــا اخ ــات آن ه ــت و نظری ــرار گرف ق
ــه  ــع ب ــع تجمی ــرای k=1 تاب ــه ب ــد. ک ــبه ش ــع محاس تجمی

ــت.  ــر اس ــرح زی ش

بــرای بقیــه مــوارد هم محاســبه شــد که نتیجــه آن در ســطر 
اول جــدول 4 نشــان داده شــده اســت. بخــش نظریــات 
به صــورت  چهل گانــه  راهکار هــای  براســاس  خبــرگان 
نزولــی در جــدول 4 نشــان داده شــده اســت. مقــدار امتیــاز 
نهایــی براســاس روابطــی کــه در بخــش قبــل توضیــح داده 

شــده، محاســبه شــده اســت.
 

جدول 4: نهایی سازی راهکارها

نتیجه OU VH H H M M L VL VL N راهکار

 OU OU OU OU OU OU OU VH VH VH H A1

 OU OU VH VH VH H H H H M L A2

 OU OU VH VH VH VH VH H H H H A3

 OU OU VH H H H H M M M M A4

 OU OU VH H H H H H M M L A5

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 OU OU VH VH VH VH H H H M M A37

 OU OU VH VH VH VH H H M VL VL A38

 OU OU OU OU VH VH H M M M L A39

 OU OU OU VH VH VH H H L N N A40

نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که خبرگان همه چهل راهکار پیشنهادی را پذیرفته اند. 

اولویت بندی راهکارها 
قابلیــت  بعــد  دو  از  راهکارهــا  اولویت بنــدی  بــرای 
پیاده ســازی و کمــک بــه دســتیابی بــه اهــداف گردشــگری 
اســتفاده شــده اســت. نظریــات خبــرگان درخصــوص 
ــم  ــرت )1 خیلی ک ــه لیک ــف پنج گان ــاس طی ــا براس معیاره
تــا 5 خیلی زیــاد( و طبــق معیارهــای جــدول 2 جمــع آوری 
شــد. میانگیــن نتیجــه ارزیابــی 10 نفــر از خبــرگان در 

جــدول 5 نشــان داده شــده اســت. 
ترســیم ماتریــس ارزیابــی اهمیــت نشــان می دهــد کــه 
بســیاری از راهکارهــا در اولویــت اجــرا قــرار دارد )شــکل 8(. 
راهکارهــای 12، 14، 16 و 26 در انتخــاب اســتراتژیک قــرار 

دارنــد؛ یعنــی بــا وجــود آن کــه بــه دســتیابی کلــی بــه هــدف 
کمــك می کننــد، پیچیدگــی بســیار زیــادی نیــز دارنــد. 
ــه  ــریع اند؛ ب ــدام س ــش اق ــای 17 و 18 و 36 در بخ راهکاره
ایــن معنــی کــه بــا وجــود این کــه ســطح امکان پذیــری 
باالیــی دارنــد ایــن راهکارهــا بــه دســتیابی بــه هــدف کمــك 
کمتــری می کننــد، امــا اجــرا و به کارگیــری آن هــا بــه تقویت 
کلــی طــرح کمــك می کنــد. هیــچ راهــکاری در منطقــه رد 
قــرار نگرفتــه اســت. ایــن نتیجــه در راســتای نتیجــه بخش 
ــده  ــذف نش ــکاری ح ــچ راه ــه هی ــه ک ــرار گرفت ــری ق غربالگ

اســت. 
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عباسی  و محمدی 36

جدول 5: اولویت بندی راهکارها

کمک	به	دستیابی	به	اهداف	قابلیت	یاده	سازیراهکارکمک	به	دستیابی	به	اهداف	قابلیت	پیاده	سازیراهکار
A14/14/8A214/13/6

A24/34/9A223/74/9

A33/75A233/54/8
A44/94/7A243/44/7
A54/64/6A254/64/6
A64/13/9A262/94/3
A754/2A274/24/6
A83/25A284/33/7
A93/45A294/53/1

A104/94/3A3053/4
A114/53/8A313/73/5
A122/25A324/83/6
A133/44/6A3353/7
A142/43/7A343/44/7
A153/63/5A354/84/5
A162/73/1A364/92/7
A174/62A3753/1
A184/42/1A384/13/5
A194/84/5A394/24/5
A204/73/8A4053/7

شکل 8: اولویت بندی راهکارها
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نتیجه گیری
ــک از  ــه بی ش ــت ک ــه اس ــرایطی مواج ــا ش ــان ب ــروز جه ام
جنــگ جهانــی دوم بــه این ســو ســابقه نداشــته اســت و بــه 
تبــع آن کســب وکارها، به ویــژه در بخــش گردشــگری بایــد 
ــش رو  ــای پی ــود از چالش ه ــرایط موج ــد در ش ــالش کنن ت
عبــور کننــد؛ بنابرایــن ضــروری بــه نظــر می رســد کــه بخش 
گردشــگری در زمــان بحــران و هم زمــان بــا ورود ســایر 
بخش هــا بــه مرحلــه بازســازی، پشــتیبانی شــود. صنعــت 
گردشــگری بــه علــت ماهیــت فردبه فــرد بــودن آن از شــیوع 
کرونــا آســیب جــدی دیــده اســت، امــا پــس بازگشــت رونــق 
اقتصــادی کشــور بعــد از پایــان بحــران، نقــش کلیدی تــری 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــا ایف ــر بخش ه ــبت دیگ به نس
در ایــن پژوهــش عنــوان شــد کــه بحــران بیمــاری کویــد 19 
ــگری  ــی »گردش ــد، یعن ــی جدی ــا عبارت ــگری را ب در گردش
مســئوالنه تر« مدیریــت کــرد. نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه 
ــات  ــه اقدام ــط ب ــوان فق ــران نمی ت ــن بح ــور از ای ــرای عب ب
دولــت اتــکا کــرد. همه عناصــر درگیر، اعــم از دولــت، بخش 
صنعــت، گروه هــای اجتماعــی، حتــی مــردم و گردشــگران، 
ــد و  ــزایی دارن ــش بس ــران نق ــن بح ــریع تر از ای ــور س در عب
بایــد ســهم خــود را ایفــا کننــد. بــا تعییــن راهکارهــا، غربال 

و اولویت بنــدی آن هــا، ده راهــکار برتــر تعییــن شــد: 

نقش دولت 
1( پشتیبانی مالی از شرکت ها؛

2( حمایت از حقوق مشتری/ گردشگر؛
فوریت هــای  بســته های  در  گردشــگری  قــراردادن   )3

اقتصــادی اســتانی و ملــی؛
و  فعالیــت  بــرای  مالــی  انگیــزه  فراهم کــردن   )4

گردشــگری؛ در  ســرمایه گذاری 
5( حمایت از فعالیت های بازاریابی و برگزاری رویدادها. 

نقش صنعت 
1( شناسایی نقاط اهرمی؛

2( فعالیت بازاریابی و متنوع سازی خدمات؛
3( احترام به اصول کار شایسته در شرایط بحران.

 
نقش گروه های اجتماعی 

ترویج و ترغیب سفر 

 نقش گردشگران 
حفظ شوق سفر و برنامه ریزی برای سفر در آینده 

ــد از  ــت بای ــه دول ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــا ب ــن اولویت ه ای
یک ســو بــا تزریــق منابع مالی بــه گردشــگری و حمایت های 

ــن  ــی، از ای ــای بازاریاب ــه فعالیت ه ــک ب ــد کم ــوی مانن معن
صنعــت حمایــت کنــد کــه ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد، 
فوریت هــای  بســته های  در  گردشــگری  این کــه  مگــر 
اقتصــادی اســتانی و ملــی قــرار بگیــرد. دولت هــا نباید فقط 
از شــرکت ها حمایــت کننــد. حــق و حقــوق گردشــگران نیــز 
بایــد در ایــن حــوزه محفــوظ نگــه داشــته شــود؛ بــرای مثال 
برنامه ریــزی مجــدد تورهــا و بلیط هــای کنسل شــده بــا 
هــدف تضمیــن حقــوق مشــتریان بایــد در نظــر گرفته شــود 
ــن  ــم های جایگزی ــت، مکانیس ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای و ت
ــی  ــش خصوص ــتری و بخ ــن مش ــاوی بی ــش دع ــرای کاه ب
حــوزه گردشــگری )توراپراتورهــا، هتل هــا، شــرکت های 
هواپیمایــی و ...( فراهم شــود. فعالیت صنعت گردشــگری 
نیــز به منظــور تحقــق راهبردهــای ســازمانی و بهبــود 
فعالیت هــای ســازمان و ارائــه خدمــات بــه مشــتریان بایــد 
ــوی  ــایی الگ ــا شناس ــد و ب ــز باش ــی متمرک ــاط اهرم ــر نق ب
رفتــار خریــد مصرف کننــدگان در زمــان بــروز بیمــاری 
بازاریابــی  پروژه هــای خالقانــه  و  و طراحــی کمپین هــا 
ــد.  ــم بپردازن ــن مه ــه ای ــژه ب ــته های وی ــوالت و بس محص
همچنیــن بایــد بتواننــد بــا احتــرام بــه حقــوق کارکنــان و بــا 
اجــرای دســتورالعمل های بهداشــتی و پیشــگیرانه و اعمال 
ســاعت کاری انعطاف پذیــر و دورکاری، محیــط کاری ســالم 
و امنــی بــرای آنــان فراهــم کننــد. نقــش رســانه ها و فعــاالن 
ــد  ــی، بای ــاد مل ــازی اقتص ــروع بازس ــرای ش ــی، ب اجتماع
ترویــج و ترغیــب بــه ســفر و حمایــت از صنعــت گردشــگری 
ــای  ــژه در بازاره ــاره، به وی ــفر دوب ــت س ــر مثب ــج تأثی و تروی
محلــی، باشــد. مســئولیت گردشــگران هــم حفــظ شــوق 
ســفر و برنامه ریــزی بــرای رفتــن به ســفر پــس از ایــن بحران 
اســت؛ به طــوری  کــه بایــد بیرون رفتــن و فعال بــودن در 
برنامــه آن هــا قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه گردشــگری محلــی، 

ــد. ــدام کنن ــدی اق ــالت بع ــرای تعطی ــزی ب ــه برنامه ری ب
ــه  ــن اولویت بنــدی ایــن اســت ک ــب در ای نکتــه بســیار جال
هــر چهــار گــروه، در ده راهــکار برتــر نقــش دارنــد کــه خــود 
بیانگــر ایــن اســت کــه نمی تــوان بــدون تعامــل بــا هــم، بــر 
مشــکالت ناشــی از ایــن همه گیــری فائــق آمــد. نکتــه مهــم 
دیگــر در تعــداد راهکارهــای هــر گــروه اســت. از ایــن تعــداد 
ــش  ــت بی ــش دول ــه نق ــرد ک ــت ک ــه برداش ــوان این گون می ت
ــی و  ــای اجتماع ــش از گروه ه ــش آن دو، بی ــت و نق از صنع

گردشــگران اســت.
بــا تحقیقــات دیگــر  از چنــد جنبــه  پژوهــش حاضــر 
مقایسه شــدنی اســت. جنبــه اول ارائــه راهــکار مقابلــه 
بــا کویــد 19 در صنعــت گردشــگری اســت. بســیاری از 
تحقیقاتــی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت، بــه دنبــال 
 Gössling راهــکار نبودنــد و تنها آثار را بررســی کردند )ماننــد
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ــکاران،  ــی و هم ــکی، 2020؛ گالوان et al., 2020؛ نیوادومس

2020(. البتــه بعضــی از تحقیقــات نیــز راهکارهایــی بــرای 
مقابلــه بــا تأثیــرات ارائــه کردنــد )ماننــد WTO, 2020a؛ مرکز 

پژوهش هــای مجلــس، 1399(.
موضــوع بعــدی، روش شناســی دســتیابی و اولویت بنــدی 
راهکارهاســت. تحقیقاتــی کــه راهکارهــای مقابلــه بــا 
کویــد 19 را ارائــه کرده انــد )ماننــد WTO, 2020a؛ مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس، 1399( برخــالف ایــن تحقیــق، 
اولویت بنــدی  و  راهــکار  تعییــن  روش شناســی  فاقــد 

ــتند.  هس
نکتــه دیگــر، حــوزه جغرافیایــی ایــن تحقیــق اســت کــه بــه 
کشــور خودمــان محــدود اســت. برخــی تحقیقــات نیــز بــه 
یــک منطقــه جغرافیایــی محــدود بودنــد )ماننــد دینارتــو 
 et al., 2020و همــکاران، 2020؛ ســنتنو و مارکــز، 2020؛
ــه  ــه ب ــتند ک ــز هس ــی نی ــه مطالعات Correa-Martínez(. البت

بررســی تأثیــرات جهانــی کویــد 19 در صنعــت گردشــگری 
پرداخته انــد )ماننــد Gössling et al., 2020؛ Sigala, 2020؛ 

 .)Galvani et al., 2020

امــا ویژگــی منحصربه فــرد پژوهــش حاضــر، بهره گیــری از 
ــا  مفهــوم گردشــگری مســئوالنه در ارائــه راهکارهاســت. ب
وجــود تحقیقاتی کــه در حوزه گردشــگری مســئوالنه انجام 
شــده، می تــوان گفــت ایــن مطالعــات بســیار محــدود بــوده 
 Mihalic,( ــت ــاده اس ــاق افت ــر اتف ــازی آن کمت و عملیاتی س
2016(. یکــی از ویژگی هــای ایــن تحقیــق، عملیاتی کــردن 

مفهــوم گردشــگری مســئوالنه در زمــان بحــران اســت؛ 
بــه ایــن معنــی کــه نقش هــا و مســئولیت های افــراد و 
در واقــع رفتــار آن هــا در بازیابــی و توســعه گردشــگری 
ــد  ــد و بای ــا باش ــد راه گش ــاس می توان ــرایط حس ــن ش در ای
ــال  ــه دنب ــع ب ــق در واق ــن تحقی ــود. ای ــه ش ــر گرفت در نظ
ــد 19  ــران کوی ــا بح ــه ب ــای مقابل ــردن راهکاره کاربردی ک
از طریــق گردشــگری مســئوالنه بــود. ایــن پژوهــش از 
یک ســو درک نظــری و از ســوی دیگــر درک عملــی موجــود 
و کاربردهــای مفاهیــم مدیریــت گردشــگری و گردشــگری 
مســئوالنه را ترکیــب کــرده و رویکردهــای نظــری جدیــدی 
ـ مســئوالنه بــرای مقابله با  را در قالــب گردشــگری راهبرانــه 

ــه کــرد. تأثیــرات بحــران کویــد 19 ارائ
محدودیــت اصلــی ایــن تحقیــق این اســت که تقــدم و تأخر 
راهکارهــا بررســی نشــده و اثربخشــی راهکارهــا به صــورت 
ــود  ــنهاد می ش ــت. پیش ــری نداش ــت اندازه گی ــی قابلی کّم
در قالــب نقشــه جامــع، تعامــل و تقــدم و تأخــر راهکارهــا و 
همچنیــن اثربخشــی راهکارهــا بعــد از اجرایی شــدن آن ها 

بررســی شــود. 
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