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 کرونا وهاي مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحرانچالش

 هتلداري ایراندر صنعت  ارائه راهکار
 **شمی قینانیهافیروزه *،سالله شهوازیان

 23/6/1399تاریخ پذیرش:        30/4/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

است. شده  و هتلداري گردشگري صنعت ازجمله هاي صنعت و تجارتچرختوقف کرونا باعث  شیوع ویروس
ا هدراین میان بیشترین آسیب متوجه منابع انسانی گردیده و نقش مدیریت منابع انسانی را درمواجهه با این آسیب

هاي مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا چالش هدف این پژوهش بررسینماید. بسیار برجسته می
و  بنیادداده  پردازينظریه بر پژوهش مبتنی استراتژي. ها درصنعت هتلداري استو ارائه راهکار غلبه بر این چالش

به روش نظري  آنان از نفر16 ، نخبگان و مدیران صنعت هتلداري بوده کهجامعه آماري باشد.رویکرد استقرایی می
قابلیت  مورد تحلیل قرارگرفت. MAXQDAافزاراستفاده از نرم هاي مصاحبه بادادهعنوان نمونه انتخاب شدند.  به

هاي مدیریت منابع چالش پژوهش، محوري شد. مقوله تأیید وگوبا ها باتکیه برتکنیک لینکلناعتماد و اعتبار یافته
 دهندها نشان میگردید. یافتهسه سطح فردي، سازمانی و فراسازمانی بررسی رد انسانی در دوران گذار از بحران کرونا

 سازمان، سطح ، در19کوویدپژوهش در سطح فراسازمانی، ماهیت آسیب زننده شدید پاندمی این علی شرایط
هاي سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع انسانی و درسطح فردي، ضعف مشکالت اقتصادي و ضعف مهارت

هاي اقتصادي، سیاسی، اي از چالشها، مجموعهباشد. تحلیل مصاحبههاي ادراکی مدیریت منابع انسانی میتمهار
-صگذارد. عوامل ساختاري و شاخهاي مواجهه بر بحران تأثیر میکند که بر استراتژياجتماعی و فرهنگی را بیان می

شود مدیران منابع انسانی با ها استنباط میشد. از یافتهگرشناختهمداخله عوامل عنوانهاي مالی و اعتباري نیز به
ی هاي تأمین مالهاي خاصی همانند آموزش و توانمندسازي منابع انسانی، شناسایی شیوهگیري از استراتژيبهره

اف انند اهدتوهاي دولت میوکاهش هزینه و بکارگیري نظام مدیریت منابع انسانی متمایز همچنین کسب حمایت
ها مدیریت منابع انسانی در هتل منفی این بحران  برعملکرد تأثیر کرده وخود را در کلیه سطوح سازمانی محقق

 نماید.    راتعدیل

نظریه  منابع انسانی، مدیریت بحران، مدیریت هتلداري، و گردشگريصنعت پاندمی کرونا،واژگان کلیدي: 
   بنیاد داده پردازي

  

 s.shahvazian@gmail.com ( نویسنده مسئول) جواد(ع)، یزد استادیار گروه مدیریت،  موسسه آموزش عالی امام *

 دانشجوي کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی گردشگري، دانشکده مدیریت،  موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد **
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 ان مسئلهمقدمه و بی 
 ها،بحران ترین ویژگیاصلی .استسابقه مواجه شدهحاضر، کل جهان با بحرانی بی حالرد

 و سردرگمی اضطراب درموقعیت گیرندگانشود تصمیممی موجب کههاستآنبودن غیرمترقبه

 بهنبود تجرباتوجه به که  هاي متنوعی ظهوریافتهرحوزهقرارگیرند. بحران دنیاگیرکرونا ویروس د
هاي خدماتی، ویژه بخشبه هاها درکلیه بخشها و صنعت درمان، بلکه سازمانتنها دولتنه، مشابه

ي ه اساساً همهکواضح است .استرا مورد مخاطره قرارداده گردشگري و هتلداريازجمله صنعت
بر روي اقتصاد و  ر کرونامیان تأثیاین اما در ،این بیماري متمرکز شوند ها باید برروي مهارتالش

 هايمحدودیت اعمال 1گردشگري جهانی است. بنابرآمار سازمانکسب وکارها نیز بسیار مهم 
 اساس بر. شد جهان سراسر در المللیبین گردشگران ورود درصدي 97 کاهش موجب  سفر،

 اريج سال نخست ماه چهار در کرونا، ویروس شیوع تأثیرات درباره سازمان این جدید اطالعات
 مدت به نسبت جهانی مقیاس در المللیبین شمارگردشگران) 2020 آوریل تا ژانویه( میالدي

 شمار ، 2019 سال که حالی است. در بوده کمتر میلیون 180 میالدي، 2019 سال در مشابه
 چهار ارآم بود. رسیده و پانصد میلیون نفر میلیارد یک به درصدي 4 رشد با المللیبین گردشگران

 وناکر شیوع سبب به المللیبین شمارگردشگران درصدي 44 کاهش از 2020 سال ابتدایی ماه
 75با شیوع کرونا، بیش از  2هاي شوراي جهانی سفر و گردشگريطبق بررسی دارد. حکایت

 تحت به شدت گردشگريقتصاد ا .در معرض خطر هستند گردشگريمیلیون شغل در صنعت 
بسته به . ستاگیر قرار گرفته و تدابیري براي مهار انتشار آن معرفی شدهبیماري همه این ثیرأت

 80تا  60تواند بین دهند که شوك بالقوه میمدت بحران، سناریوهاي بازنگري شده نشان می
اگر این بحران  د.باشبه همراه داشته  2020المللی در سال بین گردشگريدرصد کاهش در اقتصاد 

درصد خواهد رسید (سازمان همکاري و توسعه  80د میزان خسارت در این حوزه به مهار نشو
شود بیشترین آسیب متوجه می . از آمار احصاء شده از منابع مذکور  مشخص3)2020اقتصادي، 

ها گردیده که اغلب منجر به ازدست دادن شغل براي آنان شده است. نیروي انسانی شاغل در هتل
هسته اصلی موفقیت و عبور از بحران در این  نعت گردشگري و هتلداري،با توجه به ماهیت ص

1. unwto 
2. WTTC 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) 
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حوزه، نیروي انسانی در همه سطوح سازمانی آن است. نیروي انسانی عاملی است که به راحتی 

. یک واقعیت سازدامکان تغییر انتخاب محصول گردشگري از کشوري به کشور دیگر را میسر می
 ري و هتلداري صنایعی متکی به خدمات هستند و نیروي انسانیغیرقابل انکار آن است که گردشگ

لذا  ).1391تري براي ارائه خدمات مطلوب دارند (ضرغام، توانمند، آگاهی بیشتر و دید روشن
هاي خود اقداماتی موثر در حوزه بایستی براي دستیابی به اهداف و اجراي استراتژيها هتل

 موثر، قابلیت محیطی عوامل و شناسایی خود بر الوهوع دهند مدیریت منابع انسانی انجام

 از استفاده قوت و نقاط سازيو با بهینه کردهکسب را بیرونی محیط تحوالت با شدنسازگار

 نحو بهترین به را شرایط تهدیدهاي محیطی، و هابرضعف غلبه با همچنین موجود هايفرصت

  .اشدبداخلی و خارجی باید همگام با تغییرات  یمدیریتي هااستراتژينمایند.  مدیریت ممکن
بینی نشده مانند بحران کرونا مواجه هاي پیشهایی که کشورها با بحرانخصوصاً در زمان

ذارند. گتوجه و گاه جبران ناپذیر بر کسب و کار میها تأثیرات قابلگردند و این بحرانمی
 ناساییهمچنین ش ،ها و حوادث غیرمترقبهاندر بحرمنابع انسانی واکنش سریع مدیران بنابراین 

حیاتی  بسیار مهم و موجود و تالش براي نوآوري و خالقیت در این زمان، هايمستمر چالش
ها در این هاي مدیران منابع انسانی هتلدغدغه تریناز بزرگ توان اذعان داشت که یکی. میاست

هاي اقتصادي و روانی ناشی از مواجهه با بحرانهاي حل ها و شیوهمقطع زمانی، شناسایی چالش
حوزه  اساسی هايشناسایی چالش مطالعه این در کار انجام فرآیند اساس، همین کرونا است. بر

 اتخاذهاي و راه 19-دوران گذار از بحران و به ویژه پاندمی کووید در انسانی منابع مدیریت

براي غلبه  مناسب اقداماتدر راستاي انجام  نیمنابع انسا مدیرانمناسب جهت کمک به  استراتژي
مفیدي براي  بتوان به نتایج باشد. امید استدر هتلداري می احتمالی حوادث وقوع ها وبر زیان

پرسش اصلی  دست یافت. بلندمدت و مدت میان مدت، پژوهشی کوتاه هايبرنامه استفاده در
کرونا در در گذر از بحران منابع انسانی ها و مسائل مدیریتچالشکه استدراین خصوص این

 ؟ راهکارهاي برون رفت از بحران چیستچه خواهد بود؟  هتلداريصنعت 
 

 
 مرور مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 بحران
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سیختگیازهم به معناي بحران ست که یک هايفعالیت در شدید گ  فرآیند، این در جامعه ا
شوند، می شدید صدمات و آسیب دچار وسیع سطح در محیط ها وو دارایی اقالم ها،انسان

برنامه توســعه ســازمان بگیرد ( موجود خودکمک منابع از قادر اســت فقط جامعه کهطوريبه
ـــخیص بحران نقش عمده دارند که عبارتنداز:  .)1992، 1ملل ـــه عامل مهم در تعریف و تش س

انه در گهریک از عوامل سه که میزانهاي مختلف برحسب اینتهدید، زمان و غافلگیري. بحران
شد درجه آن ضعیف با سط و یا  شدید، متو شدت تهدید، کوتاهی زمان و بندي میها  شوند که 

عوامل خارجی  يمنزله به بحران هايهاي حاد هســتند. بازتابهاي بحرانغافلگیري از ویژگی
 ســوي دیگر افکارعمومی. از و زمان مشــکل وقایع، يفزاینده جریان خســارت، از عبارتند
 زدگی،وحشــت شــکســت،  ناباوري،  قبول شــامل عام طوربه بحران احســاســی هايواکنش

صر نظري، کوته ستن مق سات شدن دارجریحه دیگران  و دان سا ست اح  در هر بحران که ا
کنند (عســگري و می عمل متفاوت با درجات بحران احســاســی هايخارجی و واکنشعوامل 

 نماید:بندي می) بحران را این گونه طبقه2013(2ژنگ و وانگ .)1395همکاران، 
 و نیستند قبلی هشداردهندة عالمت گونههیچ داراي هابحران این فوري: هايبحران-1

 .نیستند هاآن دفع براي ریزيبرنامه نیز و هاآن مورد تحقیق در به قادر نیز هاسازمان
 شوند.می ایجاد آهستگی به هابحران این شوند:می ظاهر تدریجی صورت به که هاییبحران-2

 .ساخت محدود را هاآن سازمانی اقدامات طریق از یا و متوقف کرد را هاآن توانمی
 انجامند.می طول به هاسال حتی یا و هاماه ها،هفته هابحران این دار:ادامه هايبحران -3

 زمانی، فشارهاي به متفاوت هايموقعیت در هابحران این شدن با مواجه هاياستراتژي
 .دارد این وقایع بستگی بودن عظیم میزان و کنترل گستردگی

 هابحران شناسایی و بنديطبقه در وقایع شدت و فشار زمانی تهدید، معیارسطح سه از توانمی
 مشکل یک ویا پدیده یک زمانی چه که دادنشان مدیران به طریق این از و کرداستفاده

هاي متفاوتی براي بندي). دسته1396بحران شود(محمدي و چناري،  یک به تبدیل تواندمی
 دهد. می ها را  توضیحیکی از آن  1ي گردشگري ارائه شده که  جدول شماره هابحران

 
 )1395مؤید،  منصوري گهر وگردشگري (یاوري هايبحران بندي طبقه :1جدول

1. United Nations Development Programme (UNDP) 
2. Zhang & Wang 
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 تا زمان مدت بحران نوع

 وقوع

 انسان دخالت  ساخت انسان -طبیعی

 دخالت بدون مستقیم غیر ساخت انسان طبیعی ناگهانی طبیعی حوادث

 انسان

 مستقیم ساخت انسان ناگهانی تروریستی حمالت

 مستقیم ساخت انسان ثابت وجنگ سیاسی ثباتی بی

 انسان دخالت بدون طبیعی شده پدیدار اپیدمی و بیماري
 

و  دار بوده و در دسته بیماريآمده ناشی از بیماري کرونا، بحران ادامهپیشرسد بحران به نظر می
 گیرد. باتوجه  به گستردگی نفوذ این بحران در صنعت هتلداري، الزم استاپیدمی جاي می

کنترل بحران و کاهش اثرات آن مورد بررسی قرار  برها در هتلاقدامات مدیریت منابع انسانی 
 شود. ابتدا به تعاریف مدیریت منابع انسانی و وظایف آن پرداخته می گیرد. براي این منظور

 

 مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگري
ـــت وکارکنان، آن را ارائه  آنجا از ـــگري یک  فعالیت خدماتی اس کنند  نقش میکه گردش

ــنعت از اهمیت ویژه ــانی دراین ص ــت (خدائیکارکنان و منابع انس نتري، و کال اي برخوردار اس
 عنوان یکبه ،گردشــگري صــنعتدرتوســعه منابع انســانی  مدیریت و پیشــرفتچنین هم ).1391

ــب تلقی می ــاله دقیق براي خدمت مناس ــودمس ــتدالل ). 2014، 1ومحمد (الهروت ش محققان اس
هاي کنند که مدیریت منابع انســانی اغلب به لحاظ یک محیط پیوســته متشــکل از تمام شــیوهمی

ارزیابی عملکرد و پاداش ، آموزش و توســعه ،اســتخدام و انتخاب، شــغلی توصــیفتحلیل و 
در بعضـــی مطالعات  .)2019، 3؛ یونگ و دیگران2012، 2(رنویک و دیگران شـــودبررســـی می

به  نابع انســــانی را  یت م مدیر ـــیم کارکردکلی  ندي نمودهدو نوع تقس ند؛ب نداز:  که ا بارت ع
ـــامل مدیریتی، عملیاتی.کارکردهاي وکارکردهاي کارکردهاي مدیریتی  ریزي،برنامه ش

ست وکنترل سازماندهی، هدایت ستخدام، نظیر هاییفعالیت به نیز عملیاتی و کارکردهاي ا  ا

1. Al Hrout   & Mohamed 
2. Renwick 
3. Yong   
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سانی، توسعه سانی خدمات و روابط جبران مدیریت منابع ان شاره ان دارد (عباسی و همکاران،  ا
سانی مدیریت ). اما نقش1396  بینیپیش گردشگري بطور خاص عبارتست از توسعۀ بر منابع ان
سانی نیروي شگري، در موردنیاز ان شی نیازهاي تعیین صنعت گرد  هايبرنامه تدوین و آموز

سایی تربیت، و تعلیم براي موردنیاز شکالت شنا شگري، بخش ونیازهاي م  از دعوت گرد
 در این حوزهکشورهاي فعال  گردشگري کارشناسان از برنامه، دعوت ارائۀ براي متخصصان

سی براي سیل برر شگري هايپتان صان اعزام و ایران گرد ص شگري داخلی متخ این  به گرد
شورها شنایی براي ک شگري نظام با آ ستانی، آن گرد شرافی بج سفانه تاکنون،  ).1393ها (ا متا

مدیریت منابع انسانی بیشتر به انجام وظایفی چون کارمندیابی، جبران خدمت و ... پرداخته است. 
 هاي مدیریت منابع انســـانیدر حالی که محققین مدیریت معتقد هســـتند در عصـــر کنونی نقش

  دهد.هاي جدید مدیریت منابع انسانی را نشان مینقش 1بایستی تغییر نماید. شکل 
 

افراد
 

 بلندمدت

دها
آین

فر
 

 شریک استراتژیک انسانیتوسعه دهنده سرمایه

 کارشناس عملیاتی حامی کارکنان

 کوتاه مدت

 
 )2009، 1هاي مدیریت منابع انسانی از دیدگاه استوارت و براون (سابرامونی: نقش1شکل 

 

مدیریت منابع انسانی بایستی خود را شریک استراتژیک و قهرمان تغییر براي سازمان بداند 
منابع  مدیرهاي پیش رو،  ). در شرایط کنونی  باتوجه به تهدیدها و فرصت2008، 2(ویمباش و پنل

 هاي هتل باشد ودهی و ایجاد تغییر در اهداف و استراتژيها باید عاملی براي جهتانسانی هتل
بستري را فراهم سازد که کلیه کارکنان را همگام با خود در راستاي دستیابی به اهداف هدایت 

بردي متفاوت راهباتوجه به شرایط مبهم فعلی و احتمال اجبار به اتخاذ تصمیمات  نماید. بعبارتی
کنان را در برابر مقاومت کار ،تدابیر موثر درنظرگرفتنبا بایست مدیرمنابع انسانی می با روال قبل،

ن باشد. خصوصاً با توجه به عدم حامی کارکنابایست ؛ اما ازطرف دیگر میدهدتغییر کاهش

1. subramony 
2. Wimbush & Panel 
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مدیرمنابع  گردندهاي شدید، با آن مواجه میاحساس امنیت شغلی که کارکنان در زمان بحران

باید محیطی را فراهم کند که در آن کارکنان احساس آرامش و امنیت کنند و انگیزه الزم  انسانی
 دادن همکاري و مشارکت بر مبتنی محیط یک در . اعتمادسازيبراي کار را داشته باشند

در ایجاد حس حمایت  تواند درنهایی می تصمیم اخذ از قبل تصمیمات، اتخاذ در کارکنان
-هاي جدید مربوط به مدیریت بحران از روشحمایت از طرح ایده چنینکارکنان موثر باشد. هم

ت هاي موثر و پراهمینماید. یکی دیگر از نقشهایی است که درکارکنان ایجاد تعلق خاطر می
ه است. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن و پیچید انسانی وسعه سرمایهمدیریت منابع انسانی، ت

هایی که پیش روي مدیران منابع انسانی قرارمی گیرد، توانا سازي کارکنان از بحران، یکی از راه
). پرورش کارکنان شاغل در هتل 1394ودیگران،  است (طهماسبیطریق کسب دانش و مهارت 

شود، انسانی می هایی که موجب افزایش سرمایهگیري در شرایط بحرانی و آموزشبراي تصمیم
هاي ناشی از آگاهی و دانش پایین کارکنان نسبت به شرایط جاري رهایی سازمان را از تنش

صان حرفهباید بتوانند به عنوان متخص انسانیمنابع  هایی که بیان شد مدیرانبخشد. درکنار نقشمی
نظیر انتخاب کارکنان، آموزش، کارمندیابی و ارزشیابی عملکرد را  خود وظایف تخصصی  ،اي
 رسیدن منابع انسانی، مدیریت هايفعالیت تمام . درمجموع هدفطور موثر و کارا انجام دهندبه
 تحقق انگیزه و افزایش زندگی کاري و تکیفی بهبود بیشتر، شغلی رضایت بیشتر، وريبهره به

 فراگیر، نوآوري منابع انسانی با دوراندیشی استراتژیک بنابراین مدیریت .سازمان است اهداف
 بهسازي، تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و تامین بایستمی یافته، سازمان گريوتحول
منابع را تضمین کند (محمدي  این وموثر جابه بکارگیري آنان و براي قبول قابل زندگی کیفیت

 ). 1396و چناري، 
 

 پیشینه پژوهش  
کسب  سناریوي را درهاي متعددي مدیریت منابع انسانی چالش هرسازماندراز دید محققان 
در  گیريریزي، تصمیمو متعهد، عدم برنامه کمبود نیروي کار ماهر: کند ازجملهوکار تجربه می

اندیشیدن و محلی جهانیتوازن بین  عدم ،)1390سطوح مختلف سازمانی (هاشمی و پورامین زاد، 
عدم شناخت نیازکارکنان،  ،)2003، 1؛ مندنهال و همکاران1394کردن (اردالن و فخاري، عمل

1.  Mendenhal et al 
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وري ناکافی منابع انسانی، بیساالري، تبعیض، عدم مشارکت کارکنان، بهرهعدم شایسته

 کارکنان هاي مادي و معنوي توانمندسازيهزینه، )2016، 1و چن و سوین1393(زارع، انگیزگی
هاي غیرتخصصی، عدم شناسایی توانایی و )، قرارگرفتن افراد در سمت2006(نرخده و جشی، 

کارکنان  ترك همکاري)، 1388کارایی افراد و استفاده نکردن از آن (بحرانی و سوخکیان، 
 سیاسی محیط در تغییرات و )1394آوري (اردالن و فخاري، فن هايپیشرفت، سازمان باسابقه

هاي هاي محققان در مورد چالشاي از یافته). خالصه1390زاد، و حقوقی،... (هاشمی و پورامین
 مشاهده نمود. 2توان در جدول مدیریت منابع انسانی را می

 

 یریت منابع انسانیهاي پیش روي مد: پیشینه پژوهش در حوزه چالش2جدول 
 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی براي سیاست

و  و تعهدکارکنانارتقاي انگیزش، رضایت شغلی 

هاي آموزشی براي هاي اجراي دورهاولویت

 توانمندسازي تدوین گردید.

 -توصیفی

 پیمایشی

مدل مدیریت بحران 

 منابع انسانیدر نظام 

 هاي نفتیبنگاه 

خلیلی و 

 )1398همکاران(

 فرهنگ سازي پیاده شغل، شرح سازيشفاف 

 وسیستمایمن  محیطی شرایط سازمانی، پویاي

 به هاهدایت بیمارستان عملکرد، برمبنايپرداخت 

 در بسزایی نقش یادگیرنده هايسازمان سمت

 منابع انسانی بهینه مدیریت هايچالش کاهش

 .دارد

 کیفی پژوهش

روش تحلیل 

 محتوا

 مدیریت هايچالش

 در منابع انسانی بهینه

 بیمارستان

کشوري و 

 )1397همکاران(

 منابع انسانی مدیریت نظام اثربخش یک وجود

 بحران ي مدیریتزمینه در بسیار مهم عنصري

منابع  مدیریت نظام که ستادهایی است. بعبارتی در

 عملیات کیفیت است،یافته  استقرار انسانی

 .دارد بهتري وضعیت بحران مدیریت

 - توصیفی

 پیمایشی

 مدیریت نظام تأثیر

 بر منابع انسانی

عملیات  کیفیت

 بحران مدیریت

عسکري و 

 )1395همکاران(

ناشی از تغییر در  منابع انسانی هاي مدیریتچالش

ا هچهار بعد اساسی تکنولوژي، ساختار، استراتژي

که هر یک از این تغییرات و فرهنگ سازمانی است 

 ايکتابخانه

 فراروي هايچالش

منابع  مدیریت

 21قرن در انسانی

اردالن 

 )1394وفخاري(

1. Chen   & .Su-Yen 
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 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

هاي نوینی در حوزه مدیریت منابع انسانی چالش

 کند.ایجاد می

هاي فراروي مدیریت منابع انسانی به چالش

تقسیم دوبخش درون سازمانی و برون سازمانی 

سازمانی عبارتند از: درون  هايچالششوند. می

ریزي عدم یکپارچگی عملیات منابع انسانی، برنامه 

نیروي انسانی براي کوتاه مدت، عدم شفافیت در 

وري اندك، انگیزش کم شرح وظیفه، بهره

هاي اطالعاتی مدیریت. کارکنان، ضعف سیستم

هاي برون سازمانی عبارتند از: روند صعودي چالش

خ بیکاري، جمعیت جوانان، زنان جمعیت، نر

ها و ها، مهارتشاغل، تغییر در سطح تخصص

ها، آموختگان برخی رشتهتحصیالت، تورم دانش

هاي داخلی و برون مرزي، گسترش مهاجرت

 ها و ...فناوري

 -اکتشافی

 ايکتابخانه

 هايچالش بررسی

منابع  مدیریت

 درایران انسانی

 )1393زارع(

، امید ،از جمله خودکارآمديسرمایه روانشناختی 

تاب آوري و خوش بینی منبع کلیدي حمایت در 

ي چالش برانگیز هابه ویژه در طول رویدادر کا

و امنیت  سالمتیبا وجود تهدیدها براي . است

که سرمایه روانشناختی کارکنان  است بعید ی،شغل

هاي شرکت بنابراین، .به طور طبیعی بهبود یابد

ان رمایه روانشناختی کارکنتوانند سگردشگري می

تقویت  ۱را از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی نتایج نشان داد که  .کنند

 ،تاثیر مثبتی بر خودکارآمدي کارکنان شرکت

 -توصیفی

 پیمایشی

 ثیرات مسئولیتأت

هاي اجتماعی شرکت

ه بر سرمای گردشگري

روانشناختی کارکنان 

-کووید در بحران

از دیدگاه نظریه  19

حفاظت از منابع 

 انسانی

 

و  ۲هیجی

 همکاران

)2020( 

1. Corporate Social Responsibility(CSR) 
2. Jie He et al 
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 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

آوري و خوش بینی از طریق رضایت اب، تامید

جهت گیري انفرادي ، عالوه بر این .کارمندان دارد

، امید، کارکنان را بر خودکارآمدي CSR اثرات

 .کندتاب آوري و خوش بینی تقویت می

استقالل ی، انگیزه و مهارت منابع انسان فقدان

شغلی، ریسک گریزي و مشکالت مربوط به 

تصمیمات مالی، اقتصادي و روانی به عنوان 

 ي مدیریت منابع انسانی مطرح گردید.هاچالش

 کیفی پژوهش

 گراندد تئوري

هاي مدیریت چالش

منابع انسانی با 

 کارهاوکسب

ذوالفقاریان و 

 )2019(۱نادري

صنعت هتلداري در سطح جهانی با مجموعه 

نوسانات اقتصاد،  هاي عمده مثلوسیعی از چالش

 افزایش ،کمبود کارگر و حفظ پرسنل با کیفیت

 استانداردهاي حفظ و ارائه آوري،فن تقاضاي

 اتتجربی کردن فراهم استثنایی، و عالی خدمات

 همواج رقابت و پایداري انگیز،خاطره و شخصی

 . است

 کیفی پژوهش

 تحلیل محتوا

هاي بررسی چالش

عمده در مواجهه با 

در  داريصنعت هتل

 سطح جهانی

 ۲نین

)2018( 

 توسط اغلب کافی آموزش دهدمی نشان هایافته

 عملیاتی هايمهارت توسعه براي هتلداران

 یقطر از عمدتاً  استخدام. شودنمی تامین کارمندان

 به منجر که شود؛می انجام جابه جایی داخلی

 توجهیقابل شکاف. شودمی منابع انسانی مشکالت

 حسط و رودمی انتظار جدید کارمندان از آنچه بین

 .دارد وجود موجود مهارت

 کیفی پژوهش

 اکتشافی

هاي موانع و چالش

صنعت 

هتلداري(مطالعه 

 )هندموردي 

 

 )2017(۳کومار

اجتماعی، -هاي اقتصاديماهیت شغل، تفاوت

و  پذیردسترس يهاسطوح مختلف پاداش

 کیفی پژوهش

 گراندد تئوري

ها و چالش

هاي مدیریت فرصت

 در منابع انسانی

چن و سوین 

)2016( 

1. Zolfagharian & Nader 
2. Nain 
3. Kumar 
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 نام محقق موضوع روش تحقیق هاها ویافتهچالش

اي هبه عنوان چالشمرتبط  اجراییهاي مسئولیت

 مدیریت منابع انسانی مطرح گردید.

کشورهاي اتحادیه 

 جنوب شرقی آسیا

سازي، تنوع هاي اقتصادي، جهانیدگرگونی

ت یهاي مدیرداخلی و تکنولوژي را بعنوان چالش

 نماید. منابع انسانی معرفی می

 کیفی پژوهش

 تحلیل محتوا

ها و چالش

هاي موثر بر فرصت

آینده مدیریت منابع 

 انسانی

استون و 

 )2015(1ددریک

به عنوان سازندگان تصویر  هاي منابع انسانیفعالیت

هتل بین مدیریت هتل و مشتریان بسیار مهم است 

منابع انسانی در نتیجه آموزش منظم و ارزیابی 

 .کارکنان ضروري است

 کیفی پژوهش

 تحلیل محتوا

مدیریت منابع انسانی 

در صنعت 

 و صنعت گردشگري

 هتلداري

الهروت ومحمد 

)2014( 

منابع انسانی بین  مدیریتهاي ازمهمترین چالش

اند، فقدان تخصص ها تجربه کردهالمللی که آن

وزه حمدیریت استراتژیک منابع انسانی به ویژه در 

جبران خدمت و مسائل حقوقی بوده؛ همچنین 

هاي مربوط به تامین پرسنل از مسائل منابع چالش

 شود.می انسانی محسوب

 کیفی اکتشافی

هاي مدیریت چالش

منابع انسانی در توسعه 

هاي مردم نهاد سازمان

 کانادا

 )2010سولیوان (

 

مدیران منابع  نیستند؛ ثابت محیطی وتغییراتاست  تغییر درحال سرعت به باتوجه به اینکه جهان
 هايزیرمؤلفه تمامی ).2006، 2باشند (نرخده و جشیروبرو نمی ثابت هايچالش با انسانی

 نیروي نقش همینطور و دارند مدیریت بحران فرآیند در زیادي نقش منابع انسانی مدیریت

 منزله به بحران مدیریت ستادهاي است. اساسی بسیار بحران و حل مهار يمرحله در انسانی

 بسیارمهم غیرمترقبه حوادث به مدیران سریع واکنش هستند و هابحران برابر در مقدم خط وجود

مدیریت  ستاد هايبحران و حوادث غیرمترقبه، پایگاه با رویارویی به همین دلیل درهنگام .است
 و مهارت دانش، علم، با دارندکه دیدهآموزش متخصص انسانی نیروي به مبرم نیاز بحران، 

 منابع ). درمیان1395باشد (عسگري و همکاران،  ي خدماتارائه پاسخگوي خود يتجربه

1. Stone  & Deadrick 
2. Narkhede & Joshi  
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است (محمدي و  بحران مدیریت در اثربخش نظام یک درواقع منابع انسانی، مختلف، مدیریت

 بحران در مدیریت و منابع انسانی مدیریت متغیر دو اهمیت به ). بنابراین باتوجه1396چناري، 

 بحران، مدیریت عملیات کیفیت منابع انسانی بر مدیریت تأثیر تأیید به باتوجه همچنین و سازمان

فراهم  دو این و استقرار همزمان سازيپیاده براي را الزم يزمینه توانندمدیران می
مطالعات رغم دهد، علیمروري بر مطالب فوق نشان می). 1395آورند(عسگري و همکاران، 

هاي به وجود آمده در انجام شده درخصوص تأثیر و نقش مدیریت منابع انسانی بر بحران
قات دار تحقیویژه درشرایط بحران جهانی ادامهها، تاکنون درخصوص مدیریت بحران به سازمان

ی هتلداري در شرایط بحران ها در صنعتچالش این که اینعالوه است. به عمیقی صورت نگرفته
قیق و ي ذکر شده در ادبیات تحهامورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل براساس پارادایم

هاي مربوط به حوادث طبیعی، حمالت تروریستی و بی ثباتی سیاسی و باتوجه به تفاوت بحران
ر هاي جدید مدیریت منابع انسانی دهاي پاندمیک، در این مقاله به شناسایی چالشجنگ با بحران

ها و تهیه فهرستی از راهکارهاي کاهش تنش در هتلداري براي هتل 19رویارویی با پاندمی کووید 
  شود.تحت این شرایط پرداخته می
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 روش شناسی پژوهش
هاي مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از چالش بررسی حاضر پژوهش کلی هدف
ایران است. باتوجه به این هدف و تبیین ادراك کرونا و ارائه راهکاردر صنعت هتلداري بحران

گردشگري به ویژه هتلداري در این زمینه ، از استراتژي کیفی نظریه داده نظران صنعتصاحب
 مزایاي بنیاد داده پردازينظریه تفسیري، و کیفی هايروش میان شود. دراستفاده می 1بنیاد

 هايپدیده تفسیر براي باالیی ظرفیت که راچ دارد، همراه به پژوهشگران براي فردي به منحصر

دهد می مفاهیم ظهور و مطالعه حوزة بررسی براي بیشتري عمل آزادي محقق به و داشته پیچیده
 و افراد فکرهاي طرز و عقاید رفتارها، اعمال، عمیق بررسی آن، اصلی ). هدف2011، 2جونز(

 به کهايگونهبه دهد؛می روي هاآن واقعی زندگی در کهاست نحوي همان به هاگروه

). استفاده از 1385حاج باقري،  ادیب(بینجامد  عرصه آن در اجتماعی فرایندهاي سازيروشن
 فاقد موجود هايیا نظریه دارد؛ وجود پدیده یک از اندکی درك که شرایطی در این روش

 ).2011، ۳مایریرك و پارکر( است شده توصیه باشند،نظرمی مورد پدیدة از کاملی تبیین

گیري پژوهش: شناسی به اختصار بدین شرح است: جهتشخصات تحقیق حاضر از حیث روشم
 ،بنیاد ادهد نظریه: پژوهش استراتژي تفسیري،: پژوهش فهفلس ،کیفیش: روش پژوه ،بنیادي

همقطعی و شیوتک زمانی پژوهش: افق ،اکتشافی: هدف پژوهش، رویکرد پژوهش: استقرائی
 .ساختاریافته نیمه بهمصاح :هادادهگردآوري

هاي هاي دولتی و خصوصی در استاننفر از مدیران هتل 16مشارکت کنندگان این مطالعه را 
 اساس روش بر تحقیق مبناي مطالعه، این در اینکه به توجه اند. بامختلف ایران تشکیل داده

 نیز تابع گیرينمونه شده، استفاده بنیاد داده پردازيراهبرد نظریه از خاص طوربه و بوده کیفی

در  رویکرد، این در نمونه حجم است. شده انجام نظري  شیوة به و بوده روش همین قواعد
 یعنی شود. حاصل هاداده اشباع تا یابدادامه می آنقدر گیرينمونه و شودمی مشخص کار حین

 اطالعات دیگر و قبلی است هايداده تکرار جدید، هايداده که رسدمی این نتیجه به محقق

 به دست باشد، داشته موجود طبقات و کدها گسترش یا کد جدید به نیاز که جدیدي مفهومی

1. Grounded Theory 
2. Jones 
3. Parker & Myrick 
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ها از روش مصاحبه عمیق و آوري داده).  براي جمع1385حاج باقري،  ادیب(نیاید 

 از استفاده با و داده بنیاد رویکرد اساس بر هاداده تحلیل گرفته شد. روشساختاریافته بهرهنیمه

ها باز، تجزیه و تحلیل داده شد. با استفاده از روش کدگذاري انجام مقوله یابی و کدگذاري
اط ها، ارتبانجام پذیرفت. درگام بعد یعنی درکدگذاري محوري ضمن پیش رفتن مصاحبه

ها تا حدودي مشخص شد و درآخرین گام، هاي نسبی از کدهاي مصاحبهگیريمقوالت در نمونه
گیري گزینشی از مقوالت بعمل آمد و درمرحله تکمیلی با توجه به دگذاري انتخابی با نمونهک

 هايمصاحبه طریق از تحقیق فازاولیه اطالعات به دست آمده، شکل نهایی نظریه تکمیل شد. در

 مصاحبۀ از این تحقیق، گردید. در حاصل شناخت موضوع از ها،هتل مدیران با باز و عمیق

 آوريجمع از حصول اطمینان براي اما رسید. اشباع مرحلۀ به هالحاظ داده به پژوهشگر دهم،

این  در که مدیرانی کلی مشخصات کرد. پیدا ادامه نفر شانزدهم تا هامصاحبه کافی، هايداده
 .است شده ارائه 3جدول در اند، کرده مشارکت تحقیق

 
 : مشخصات کلی مشارکت کنندگان3جدول

 خدمتمحل  جنسیت

 مرد زن

 همدان کیش کاشان  شیراز کرمانشاه تهران اصفهان 12 4

مدرك 

 تحصیلی

 1 - - 1 - 1 2 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

4 - 1 - 3 - - 

 - 1 - - - - 2 دکترا

 1 1 3 1 1 1 8 تعداد نمونه درهرشهر

سابقه اشتغال در صنعت 

 هتلداري

 45تا 10بین 

 سال

 31 سال 9 سال31

 سال

 13تا 10 بین

 سال

 سال27 سال10

 

 ازقبل گفتگو محورهاي متغیّراست، دقیقه100تا 40بین هاآن زمان که شدههاي انجامدر مصاحبه

 .کندارائه موردنظررا مطلوب، اطالعات تا بتواند با آمادگی شونده قرارگرفتدر اختیار مصاحبه 
ها پس از از مصاحبهشد. هریک  سازيها پیادهمصاحبه و متن ضبط شدهانجام هايمصاحبه

 صورت سؤاالت به شونده ارسال و مورد تایید نهایی قرارگرفت.سازي مجدداً براي مصاحبه پیاده
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شد که بتوان به پاسخ  طراحی ايودر سه دسته محرك، اصلی و پایانی، به گونه باز وکامالً کلی

 سواالت ذیل دست یافت:
 کرونا کدامند؟حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانهاي چالش گیريشکل علّی .عوامل1
 چیست؟ 19ها در مواجهه با بحران پاندمی کووید هاي مدیریت منابع انسانی هتلچالش .2

 کرونا کدامند؟هاي حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحراندر چالش گرمداخله عوامل .3

 کرونا کدامند ؟ه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانهاي حوزچالش بروز ايزمینه عوامل .4
کرونا هاي حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانچالش . راهبردهاي برطرف نمودن5

 کدامند؟
کرونا کدامند هاي حوزه منابع انسانی در دوران گذار از بحرانچالش برطرف نمودن . پیامدهاي6
 ؟

ش دانند مطلبی اضافه بر آنچه بصورت پرسخواسته شد چنانچه الزم میدر مرحله تکمیلی از آنان 
 مطرح شده، بیان کنند.

) انجام 1390( 1هاي استراس و کوربینهاي این پژوهش براساس دستورالعملداده تحلیل تجزیه و
 انتخابی محوري وکدگذاري باز،کدگذاري اصلی کدگذاري مرحله گرفت. این شیوه شامل سه

هاي باز داده کدگذاري گام، اولین پژوهش بیان شد. در کیفی نظریه یا مدل درنهایتاست. 
باز،  کدگذاري صورت گرفت. جهت" MAXQDA 10"افزارنرم از استفاده با گردآوري شده

کدهاي استخراج  سپس افزارگردید،این نرم Documents Systemباکس وارد مربوط هايداده
 پاالیش و بازبینی متناوب مورد طوربه هاي انتخابیشد. داده رجد Code System  باکس در شده

از  ايمجموعه استقرایی، فرایندي در هاماهیت آن و سنخیت تشابهات براساس و قرارگرفت
 را مشترکی معانی کهمفاهیمی درگام بعدي، شد. ساماندهی مفهوم یک حول مشابه هايداده

 سازماندهی اولیه دارند، مفاهیم به نسبت تريانتزاعی سطح که هامقوله در قالب داشتند؛ خود در

طبقۀ  ذیل بود، برخوردار بیشتري قرابت از شانو محتوایی معنایی بار که هاییمقوله درنهایت و
چهار معیار ارزیابی را براي تحقیقات کیفی  )1998( 3لینکلن و 2وباشدند. گداده قرار ايویژه

1. Strauss & Corbin 
2. Guba 
3. Lincoln  
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 قابلیتو  3اعتماد،  قابلیت2پذیريانتقال، 1دربردارندة قابلیت اعتبارکنندکه پیشنهاد می
تحقیق و هدف به تمرکز روي  است. دراین پژوهش جهت اطمینان از قابلیت اعتبار 4تأییدپذیري

مچنین ؛ هانداین موضوع جستجويخوبی در ها و فرایند تحلیل بهاطمینان از این موضوع که داده
،  هاي دادهآوررویکرد جمعی که مرتبط با موضوع بودند تأکید شد. کنندگانانتخاب شرکت

گان از شوندکه درك و برداشت مصاحبهنحويبود. بهي نیمه ساختاریافته و عمیق هامصاحبه
ق انتقال، محق قابلیت ها احصا گردد. درخصوصوجود آورنده و استراتژيها و شرایط بهچالش

من سنجیدن ض بتواند خواننده تا پرداخته است تحقیق و مراحل آن انجام شرایط دقیق توصیف به
بلیت بکارگیرد. جهت اطمینان از قا آن را خود، مطالعه انجام شرایط با تحقیق میزان همخوانی نتایج

اي خام هبا توجه به داده هااعتماد نتایج، محقق بعد از گذشت زمان، مجدداً به کدگذاري مصاحبه
اخت و تغییري در کدگذاري ایجاد نشد. براي تاییدپذیري ضمن تخصیص حاصل از مصاحبه پرد

 در پژوهش کنندهغیرشرکت مرورخبرگان و مشارکت کنندگان بازبینی روش دو زمان کافی از

شد. به این ترتیب که بعد از پیاده سازي متن مصاحبه، فایل به مصاحبه شوندگان  استفاده
نفر خبره درخواست  3چنین از ی را تأیید نمایند. همي متنهابازگردانده شد تا صحت رونوشت

 ها و مدل مفهومی را مورد بررسی قرار دهند.    شد که فرایندکدگذاري و احصاء مقوله
 

 ها:یافته
اولیه  کد 632 تعداد ها،آن اعتبارسنجی و میدانی مطالعات حاصل از هايداده تحلیل براساس
شدند. در ادامه فرایند  تبدیل مقوله 11مفهوم و  32کدثانویه، 111به  پاالیش، از پس و شناسایی

 گردد. می کدگذاري تشریح
لیدي ک نکات این شد. داده عنوانی ها،کلیدي مصاحبه نکات تمامی اولیه به کدگذاري مرحله در
 با ناسبمت و خود خالقیت با را عناوینی چنین خود پژوهشگر یا شد؛ استخراج هامصاحبه بطن از

 4 جدول در شده استخراج کدهاي و مصاحبه از اينمونه مثال عنوان به نمود. انتخاب هاویژگی
 :است شده آورده

1. Credibility 
2. Transferability 
3. Dependability 
4. Confirmability 
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 استخراجی) کدهاي با مصاحبه متن نمونه( مصاحبه اولیه : کدگذاري4جدول

 کدگذاري اولیه کلیدي) نکات( مصاحبه متن
 هارتم نیروهاي از همه بدتر بود؛ انسانیدرمنابع  کرد ایجاد چالش که بخشی مهمترین در کرونا
 دادن ازدست شدیم. اخراجشان به مجبور که دیده

 نیروهایی بود دادن دست از و هانیرو حفظ براي تالش اوضاع این در چالش ترینبزرگ نظرم به  متخصصي روهاین
 شده است. کشیده زحمت هاآن براي که

 نسانی.ا نیروي هزینه سهم و کاهش انسانی نیروي هزینه کاهش یعنی است چاره راه تنها تعدیل
 روین لیتعد

 وري است. بهره کاهش و کار نیروي هاي ما تعدیلیکی از دغدغه
  یانسازم ساختار رییتغ است. سخت بسیار هاآن گیري شکل و شده پاشیده هم از هاهتل برخی ساختار

 است. رفتن بین از حال در هم ما سازمانی چارت روین لیتعد اثر در
انسانی با  وينیر حفظ دوم و سیستم بقاي اول جهت مالی منابع مدیریت منابع انسانی براي تأمین

 چالش روبروست.
 پرسنل حقوق نیتام

 گذارد.می را خودش تاثیر هم منابع انسانی حوزه در قطعاً  دارد؛ دنبال به مالی بحران کرونا چون
  .کنند پرداخت خودشان کارکنان به اقتصادي يهابحث در گذشته مثل توانندنمی هاسازمان چون

 است. ضعیف بسیار پرسنل از گروهی مالی پشتوانه
 را هابهترین توانیمنمی هاپست بعضی براي استخدام زمان در هستند. ضعیف بسیار قشر از افرادي  لپرسنی مال مشکالت

 دهند.می کار درخواست هاهتل این در بعد به 2 درجه از معموالً ها،پست این براي کنیم. جذب
 مایتاوح از سخت شرایط در کندمی فکر که چرا داشت. نخواهد شغلی امنیت احساس کارگر

 در یناامن حس شود. نمی
 باشد ارزیانب خیلی خیلی تواندمی دهندمی دست از را کارشان کارکنان اینکه و ناامنی حس این کارکنان

 است. روبرو آن با سازمان کل که هایی استچالش از یکی و

 

 دکدثانویهچن. شدند تبدیل ثانویه کدهاي ها بهآن فراوان تعداد علت به اولیه بعدکدهاي درمرحله
 معناییهم یا و اشتراکات براساس مفاهیم محوري، کدگذاري در. شد کد مفهومی یک به تبدیل

 باز کدگذاري در اي کهاولیه هايدسته و کدها به عبارت دیگر، قرار گرفتند. هم کنار در

 یکدیگر با مفهومی نظر از کدهایی که ادغام ضمن و مقایسه شده یکدیگر با بودند، شده ایجاد

 واقع، قرارگرفتند. در مشترکی محور مربوط بوده، حول یکدیگر به هایی کهدسته مشابه بودند و

 شرایط محوري، مقوله دسته؛ شش و گرفتشکل  کدگذاري پارادایم ابعاد مرحله، این در

 پیامدها را شامل شد. خالصۀ راهبردها و حاکم)، اي (بسترشرایط زمینه گر،مداخله شرایط علی،

 کدگذاري که مرسوم به  درمرحله آخر .شد ارائه 6درجدول  اصلی مفاهیم ها ومقوله طبقات،

 پیامدهاي و وقوع چگونگی، مراحل ها،داده در نهفته اساسی فرایند یا اصلی متغیر انتخابی است،
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 در محوري و کدگذاري باز از حاصل مفاهیم آمده، به دست روابط براساس شد. نمودار آن

 ،2شماره  مدل، شکل یک به صورت و شد داده پیوند یکدیگر به انتخابی، کدگذاري مرحله
  .گردید منعکس

 ،19ها درمواجهه با بحران پاندمی کووید هاي مدیریت منابع انسانی هتلچالش پژوهش دراین
ها وجود داده مختلف هايبخش در آن ردپاي زیرا شد. گرفته درنظر محوريمقوله  منزلهبه

 جمع خود، حول را هامقوله دیگر تواندمی کهايبه گونه داراست، را محوري نقشی و داشته

 آمده است: 5در جدول کند. نمونه اي از روش انجام کدگذاري محوري دراین پژوهش 
 

 
 مقوالت و باز مقوالت، کدهاي و مفهومی کدهاي دهیشکل و ثانویه کدگذاري : نمونه5جدول 

 محوري پدیده به مربوط

 هايطبقه محوريکدگذاري
 کدگذاري مفهوم )مقوالت(فرعی

 فراوانی ثانویه

 پدیده محوري
 تیریمدي هاچالش

 دوران در منابع انسانی
 کرونابحران از گذار

 با مرتبط يهاچالش
 و تیریمد اصول

 در سطح ندهایفرآ
 یسازمان

 تیریمد
 نگهداشت

 یانساني روین

 دادن ازدست
ي روهاین

 متخصص
20 

 18 روین لیتعد

 سازماندهی
 ساختار تغییر

 اثر در سازمانی
 نیرو تعدیل

5 

 با مرتبط يهاچالش
 و تیریمد اصول

 سازمان يندهایفرآ
 در سطح فردي

 تیریمد
 خدمت جبران

 حقوق نیمأت
 14 پرسنل

ی مال مشکالت
 8 پرسنل

 تیریمد
 یانسان روابط

 در یناامن حس
 6 کارکنان

 

 
حت ها، تهتل منابع انسانی تیریمدي هاچالشدر این پژوهش سه دسته از عوامل تأثیرگذار بر

ناشی از ماهیت آسیب زننده شدید بحران  که فراسازمانی علّی شناخته شد. عوامل عنوان شرایط
باشد. عوامل سازمانی که درصد باالیی از آن را مشکالت اقتصادي سطح می 19پاندمی کووید 

هاي سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع دهد. در کنار آن ضعف در مهارتسازمان تشکیل می
ی . در نهایت عوامل فردي که ناشانسانی در سازمان نیز در سطح سازمانی تأثیرگذار شناخته شد
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ده هاي انجام شهاي ادراکی در سطح مدیران منابع انسانی است. براساس مصاحبهاز ضعف مهارت

 نابع انسانیم تیریمداجتماعی و فرهنگی قاطعانه بر مشکالتی که  هاي اقتصادي، سیاسی،چالش
این  اي قرارگرفت. دروامل زمینهگذارد؛ که در دسته عدر این شرایط با آن مواجه است، تاثیر می

هاي مالی و اعتباري و عوامل ساختاري که شامل ضعف مهارت مدیران عملیاتی، پژوهش شاخص
 هاي رشد و یادگیري کارکنان و طراحیزیرساخت در کار و نیروي انسانی، ضعف فرهنگ

 که هدفمندي اقداماتاند. گر را ایجاد نمودهباشد شرایط مداخلهاجباري می هايدستورالعمل

سازند در هاي مدیریت منابع انسانی هتل درمواجهه با بحران فراهم میچالش براي هاییحلراه
سه سطح فراسازمانی، سازمانی و فردي شناسایی گردیدکه منجربه تحقق اهداف سازمان درکلیه 

 گردد.سطوح می
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 محوري کدگذاري از ناشی اصلی مفاهیم و هامقوله طبقات، فهرست :6 جدول

 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 به مسافران سالمت دیتهد •

 روسیو واسطه

 19کووید بحران دیشد زننده بیآس تیماه
 عوامل
 یفراسازمان

شرا
طی

عل 
 ی

 روسیو عیسر انتشار •

 تیماه به نسبت یآگاه عدم •

 روسیو

 يهاروش شناخت عدم •

 آن انتشار کنترل و درمان

 بوجود ياقتصاد مشکالت •

 هاهتل يبرا آمده
 سازمان سطح ياقتصاد مشکالت

 یسازمان عوامل

 دستورالعمل نیتدو عدم •

 وضعف بحران تیریمد

 بحران حل مهارت

منابع  تیریمد یسازمانده يهامهارت ضعف
 انسانی

 یبانیپشت و تیحما عدم •

 ارشد تیریمد
منابع  تیریمد یارتباط يهامهارت ضعف

 انسانی
 به شفاف ییپاسخگو عدم •

 يسو از یانسان يروین

 رارشدیمد

منابع  رانیمد یاطالع کم •

 سازمان درون از انسانی

منابع  تیریمد یادراک يهامهارت ضعف

 انسانی
 يفرد عوامل

منابع  رانیمد تسلط عدم •

 یاسیس طیشرا بر انسانی

 یاجتماع و ياقتصاد

 يهانهیهز ریزيبرنامه عدم •

 ینیب شیپ رقابلیغ

 تنوع تیریمد •
پد یانسان روابط تیریمد

ی
محور ده

 ي

 کارکنان در یناامن حس •
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 هب نسبت پرسنل ینیبدب •

 مرتبط يهاچالش مجموعه

 تیریمد اصول با

 يفرد سطح در

 يهاچالش

منابع  تیریمد

 دوران در انسانی

 از گذار

 کرونابحران

 پرسنل یمال مشکالت •

 خدمت جبران تیریمد
 پرسنل حقوق نیتام •

 درشرف کارمندان مشکل •

 یبازنشستگ

 مجدد جذب از نانیاطم عدم •

 پرسنل یبرخ

 نگهداشت تیریمد

 یانسان يروین

 مرتبط يهاچالش

 تیریمد اصول با

در  ندهایفرآ و

 یسازمان سطح

 يروهاین دادن ازدست •

 متخصص

 روین لیتعد •

 متخصص يروهاین ینیگزیجا •

 کرونا از پس شده لیتعد

 ثرا در یسازمان ساختار رییتغ •

 روین لیتعد
 یسازمانده

 ریزيبرنامه در رانیمد ضعف •

 بحران
 ریزيبرنامه

 مرتبط يهاچالش

 تیریمد اصول با

در  ندهایفرآ و

 یفراسازمان سطح

 يبند سطح و يبند درجه •

 تیباماه مرتبط عوامل هاهتل

 و گردشگريصنعت

 يهتلدار

 يهاچالش

 ياقتصاد

 يهاچالش

 ، ياقتصاد

 یاجتماع ،یاسیس

 یفرهنگ و

شرا
طی

زم 
نهی

ا 
 ي

 یانسان منبع نهیهز يباال سهم •

 هاهتل در

 يساز رهیذخ امکان عدم •

 هتل محصول
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 مشاغل یخدمات تیماه •

 گسترده ارتباط و يهتلدار

 يمشتر با

 بر رگذاریتاث يهاتنش ینیاکرا يمایهواپ سقوط •

 در يگردشگر تیامن

 رانیا

 يهاچالش

 یاسیس

 یمانیسل سردار ترور •

 هامیتحر از متاثر مشکالت •

 صنعت از دولت تیحما عدم •

 يساز تیظرف عدم هتلداري

 در هتلداري صنعت

 کالن سطح

 وزارت بودن تیاهم کم •

 به نسبت يگردشگر

 نیریسا

 بخش عمل استقالل عدم •

 دولت در يگردشگر
 يساز تیظرف عدم

 در هتلداري صنعت

 کالن سطح

 فیضع يهارساختیز •

 کشور در يگردشگر

 يگردشگر التیتشک ضعف •

 التیتشک در یستمیس فساد •

 يهتلدار

 يگردشگر نبودن تیدراولو •

 خانواده ازین عنوان به

 یفرهنگ و یاجتماع يهاچالش

 پساکرونا ییقضا مشکالت •

 شیآسا و رفاه با سفر ارتباط •

 مردم تیامن و

 سفر از مردم تیامن حس عدم •

 کرونا طیشرا در

 میتصم يهامهارت در ضعف •

 يریگ
 يساختار عوامل یاتیعمل رانیمد مهارت ضعف

عوامل
مداخله 
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 هتلداران جامعه يکار کم •

 یابیکارمند مهارت در ضعف •

 فرد تناسب عدم رعایت و

 شغل با

 یانسان يروین و کار فرهنگ کارکنان یررسمیغ ارتباطات •

 نسبت کارکنان آموزش عدم •

 ياستانداردها تیرعا به

 یبهداشت
 يریادگی و رشد يهارساختیز در ضعف

 کارکنان
 مطابق کارکنان آموزش عدم •

 شغل شرح با

 کارکنان یبرخ آموزش عدم •

 يا حرفه اخالق به نسبت

 شهرها شدن نهیقرنط •

 ياجبار يهادستورالعمل یطراح
 سفرها لغو ای و تیممنوع •

 کیپ زمان در هاهتل یلیتعط •

 کار

 وام اخذ يدشوار •

 یمال يهاشاخص
ی مال يهاشاخص

 و اعتباري

 دولت بودجه مشکل •

 يکاریب مهیب پرداخت عدم •

 دولت توسط

 مردم ياقتصاد مشکالت •

 يهاآموزش يبرگزار •

 ياحرفه و یفن يهامهارت
منابع  یبالندگ و آموزش

 انسانی

 هاياستراتژي
 يفرد سطح

 در سازمان
 تیریمد

 کرونابحران

 هاياستراتژي
منابع  خاص

 با مواجهه انسانی
 کرونابحران

راهبردها
 

 کارکنان يتوانمندساز •

 تیخالق گروه جادیا •

 کارکنان با يقو يساز میت •
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 يهاهیسرما و ییدانا توسعه •

 فکري

منابع  يتوانمندساز و آموزش •

 با مطابق انسانی

 کیاستراتژ يزریرنامهب

 نیآنال فروش يهاراه یبررس •

 شیافزا يراهکارها هتل خدمات
 منابع نیتام جهت درآمد

 حقوق پرداخت

 هاياستراتژي
 در یسازمان

 تیریمد
 کرونابحران

 يبرا غاتیتبل يبرا تالش •

 رخدماتیسا از استفاده

 هتل

 يکار اضافه حذف •

 هاياستراتژي ياجرا
 نهیهز کاهش

 ياجبار یمرخص •

 کارکنان يدورکار •

 ریپذ انعطاف يکار ساعات •

 يهاقسمت کردن لیتعط •

 هتل يرضروریغ

 کارکنان یفعل يایمزا حذف •

 هاياستراتژي ياجرا
 هاياستراتژي نهیهز کاهش

منابع  خاص
 با مواجهه انسانی

 کرونابحران

 يبند فتیش •

 کاهش و ینگینقد تیریمد •

 ي غیرضروريهانهیهز

 استعالمات و دهایخر کنترل •

 یانسان يروین يریگ بکار •

 تیریمد نظام یطراح معوقه امور انجام يبرا
 ساز به شتریب تیاهم • زیمتما منابع انسانی

 آموزش و جذب يوکارها
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 مطلع ازمشاوران استفاده •

 يماریب با مقابله نهیدرزم

 19کووید

 رانیمد تیحما و اعتماد •

 منابع انسانی از ارشد

 کارکنان با موثر ارتباط •

 طیدرمح پرنشاط يفضا خلق •

 کار

 بهتجر و يریادگی يفضا خلق •

 یسازمان ییایپو فضاي خلق •

  دیجد يهادهیا انتقال براي

 اتفاقات يبرا يگذار استیس •

 نشده ریزيبرنامه

 هدفمند و درست ریزيبرنامه •

 منابع انسانی تیریمد

 تیریمد حوزه ییهمراستا •

 کل با منابع انسانی

 مجموعه

 يگذار فاصله ياجرا •

 هوشمند

 از يمند بهره
 تیریمد هاياستراتژي
 منابع انسانی بحران

 يبرا کارکنان يساز آماده •

 یاحتمال يوهایسنار

 ياستانداردها تیرعا •

 یبهداشت

 در دیجد يمتدها ياجرا •

 به خدمات ارائه يراستا

 همانیم
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 میمفاه به هاياستراتژ ترجمه •

 کارمندان يبرا فهم قابل

ع مناب يهااستیس ییهمراستا •

 نیقوان با انسانی

 یفراسازمان
 کیاستراتژ ییهمراستا

 هاياستراتژي
 در یفراسازمان

 تیریمد
 کرونابحران

 انریمد ياستراتژ ییهمراستا •

 و یدولت يهاهتل

 یخصوص

 مک سود با التیتسه پرداخت •

 هب وابسته هاياستراتژي
 نقش لیتحل(  دولت

 تیحما در دولت
 منابع انسانی تیریازمد

 )يهتلدار وکارکسب

 مهیب حق نهیهز کاهش •

 اتیمال و کارکنان

 آب يهانهیهز موقت حذف •

 گاز و برق و

 هاهتل به بالعوض کمک •

 دولت يازسو

 يفضاساز و يساز تیظرف •

 دولت توسط يگردشگر

 دولت تیحما •

 به يکاریب مهیب پرداخت •

 توسط هاشده لیتعد

 دولت

 با سازمان روابط میتحک •

 رهیزنج ياعضا شرکاو

 تیوضع بهبود تا نیتام

 اعضاي نیب در تعهد و ريیپذ تیمسئول

 نیتأم رهیزنج
 فرا اهداف تحقق

یپ یسازمان
امدها

 

 شیافزا و ياقتصاد گردش •

 زا استفاده يبرا مردم توان

 هتل

گردشگري و سازي صنعت تیظرف توسعه
 هتلداري
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 و سفر رونق شیافزا •

 يگردشگر

 هیکل به قیدق توجه •

 سازمان درون يندهایفرآ

 یانسانمنابع  رانیمد توسط

هجنب بین توازن يبرقرار
 راهبردي و عملیاتی هاي
 انسانی منابع تیریمد

 گاهیجا بهبود
منابع  تیریمد

 سازمان در انسانی

 اهداف تحقق
 یسازمان

 و هافرصت ییشناسا •

منابع  بعد در دهایتهد

 انسانی

 فیوظا کامل انجام به تعهد •

 منابع انسانی تیریمد

منابع  رانیمد درست درك •

 بحران تیریمد از انسانی

 منابع انسانی تیریمد تالش •

 کارکنان حفظ جهت در

 و ساختار به توجه ارتقاء
 منابع انسانی گاهیجا

منابع  گاهیجا به تیاهم •

 انسانی

 هیسرما به ابزاري رنگاهییتغ •

 منابع انسانی

 
 تیخالق ییشکوفا و رشد •

 کارکنان
 یشغل عملکرد شیافزا

 سطح بهبود
 و زشیانگ

جسم و   سالمت
 کارکنانروان 

 اهداف تحقق
 يفرد

 به کارکنان وفاداري و تعهد •

 سازمان

 و یروح تیامن حس جادیا •

 یروان یمنیا يریگ شکل کارکنان در یروان
 و یروح تیوضع بهبود • کارکنان در یجسم و

 کارکنان یروان
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 مفهوم هیثانو کد
 یفرع هايطبقه
 )مقوالت(

 يکدگذار
 يمحور

 بهداشت و سالمت حفظ •

 کارکنان
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عت کرونا در صنبحران از گذار دوران در منابع انسانی مدیریت هاي: مدل کیفی پژوهش، چالش2شکل
 هتلداري مبتنی بر نظریه داده بنیاد

 
      

         

      
 

     
    
      

        

 علی شرایط

سیب  عوامل سازمانی: ماهیت آ فرا
ندمی  پا ید بحران  نده شــــد زن

 19کووید
مل مانی: مشـــکالت  عوا ســــاز

ضعف  سازمان،  سطح  صادي  اقت
سازماندهی و ارتباطی مهارت هاي 

 مدیریت منابع انسانی
هاي ي: ضـــعف مهارتفرد عوامل

 ادراکی مدیریت منابع انسانی

 عوامل زمینه اي
ي(عوامل مرتبط با ماهیت صنعت گردشگري و اقتصاد يهاچالش

  هتلداري)
ی(تنشهاي تاثیرگذاربر امنیت گردشگري در ایران و عدم اسیس هايچالش

 ظرفیت سازي صنعت هتلداري در سطح کالن)
 یفرهنگ و یاجتماع هايچالش

 شرایط مداخله گر
عملیاتی، فرهنگ ساختاري( ضعف مهارت مدیران  عوامل -

هاي رشد و یادگیري کار و نیروي انسانی، ضعف در زیرساخت
 هاي اجباري)کارکنان،طراحی دستورالعمل

 اعتباري و مالی هايشاخص -

 راهبردها
 با مواجهه انسانی منابع خاص هاياستراتژي

 کرونا در هتل بحران
 سازمان يفرد سطح يهاياستراتژ-

 منابع انسانیشامل آموزش و بالندگی 
شامل  یسازمان يهاياستراتژ -

راهکارهاي افزایش درآمد جهت تامین منابع 
هاي کاهش پرداخت حقوق، اجراي استراتژي

 انسانی منابع مدیریت نظام هزینه، طراحی
 مدیریت هاياستراتژي از مندي متمایز، بهره

 انسانی منابع بحران
شامل  یفراسازمان يهاياستراتژ-

همراستایی استراتژیک باقوانین فرادستی و 
همراستایی مدیران بخش دولتی و خصوصی و 
حمایت دولت از مدیریت منابع انسانی کسب و 

 کار هتلداري 

 پیامدها
 فرا اهداف تحقق -

 مسئولیتی: سازمان
 بین در تعهد و پذیري
 تأمین و زنجیره اعضاي
ظرفیت سازي  توسعه
گردشگري و  صنعت
 ريهتلدا

 اهداف تحقق-
 جایگاه بهبود سازمانی:

 انسانی منابع مدیریت
 درهتل

فردي:  اهداف تحقق-
 و انگیزش سطح بهبود

جسم و روان   سالمت
 هاکارکنان هتل

 پدیده محوري
 اصول با مرتبط يهاچالش -

 ي  فرد سطح در تیریمد
صول با مرتبط هايچالش-  ا

سطح و مدیریت  فرآیندها در 
 سازمانی

صول با مرتبط يهاچالش-  ا
سطح ندهایفرآ و تیریمد  در 

 یفراسازمان
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 گیرينتیجه و بحث
ب و موج هاقتصاد نشان داد از جمله منفی خود را بر ابعاد مختلف اثراتشیوع ویروس کرونا 

کارهاي خدماتی و زایی به ویژه در عرصه کسباشتغال و کاهش درآمد ارزي، صادرات، تولید
هتلداري تابعی از مجموع  صنعت ه است.مولد، از جمله هتلداري و گردشگري شد چندوجهی و

جارت خارجی و روابط ت ، فرهنگیدیپلماسیاقتصادي، گردشگري کشور، شرایط فعالیت صنعت
هتلداري کشور دچار آسیب است که نامناسب بودن مجموع این شرایط موجب شده تا صنعت

ر د .شغل خود را ازدست بدهندهاي جدي شود و بسیاري از نیروهاي جذب شده در این صنعت 
ایه ها در سهاي ایجاد شده در حوزه مدیریت منابع انسانی هتلاین پژوهش بطور خاص به بحران

 منابع در پژوهش ادبیات پردازي داده بنیاد پرداخته شد. بررسیبا کمک نظریه 19پاندمی کووید 

اي در این موضوع صورت نگرفته، مطالعه تاکنون که است این نشان دهنده خارجی و داخلی
داد نتایج پژوهش نشان  .نمود مقایسه پیشین مطالعات با را پژوهش نتایج دقیقاً تواننمی لذا

بسته  ها به دلیل ممنوعیت سفر وکرونا، مشکالت اقتصادي که براي هتلماهیت ناشناخته ویروس
شدن مرزها بوجود آمد و در کنار آن ضعف مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت بحران 

هتلداري بویژه باشد. از طرفی ماهیت صنعت ها میها، علت اصلی بوجود آمدن چالشلدر هت
ا سایر ب ها، کاهش روابط سیاسی، دیپلماسی، اقتصاديحریمي منابع انسانی، تهاسهم باالي هزینه

، عدم حس امنیت و انفجار هواپیماي اوکراین 98 ترور سردار سلیمانی، وقایع آبان کشورها،
 بر دامنه رکود حاکم بر صنعتوکاهش توان خرید مردم و حذف نسبی سفر از سبد خانوار، 

ري ترین مقاصد گردشگایران به عنوان یکی از ارزان . از طرفیهتلداري کشور وسعت بخشید
ی، بهاي فراوان مذهباستانی و طبیعی و ظرفیت ،هاي تاریخیجاذبه با وجود بهره مندي ازجهان 

هنوز با نقطه مطلوب در رشد این صنعت فاصله زیادي  ،پزشکی و فرهنگی براي جذب گردشگر
لداري گردشگري و هتکه مدیریت غیرتخصصی و ضعف در توسعه و ظرفیت سازي صنعت دارد

باشد. درهمین راستاتوجه به نقش برجسته منابع مشکالت میاصلی ایندر سطح کالن، ازعوامل
گردشگري که ناشی از آموزش، بکارگیري و گزینش، ارزیابی عملکرد، صنعتانسانی درتوسعه 

باشد مورد توجه قرار نگرفته است. در جبران خدمت و پاداش، امنیت و سالمت نیروي انسانی می
ترین چالشهاي مدیریت منابع انسانی، ازدست دادن نیروهاي متخصص و شرایط فعلی اصلی
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هاي اقتصادي که ماهیت نیروي انسانی را جزء منابع و کاالي نگاهمتأسفانه در ب آموزش دیده است.

 شرو ،، به منظور کاهش هزینههستنداي آن غافل و از ماهیت سرمایه کنندمیقلمداد  مصرفی
بدیهی است که نیروهاي تعدیل شده در انتظار درپیش گرفته شده است. تعدیل منابع انسانی 

وي هاي شغلی دیگر رامرار معاش به فرصت برايو بازگشت به کار پیشین نخواهند نشست 
براي ایجاد تخصص درآن اي است که سرمایه ازدست دادن موجباین مسئله  .خواهند آورد

زش بر اردرحالی که گذار از این بحران ، رودمیاین دارایی گرانبها از دست  اکنونو هزینه شده
وضوع با دیدگاه مبتنی بر منبع کامال . این مافزود نیروي انسانی متخصص وکارآزموده خواهد

تاکید  واقدامات پیشگیرانه و حمایتی براي کارکنان  رسد باضروري به نظر می تطابق دارد. بنابراین
بر بالندگی منابع انسانی با آموزش مستمر و توانمندسازي مدیران و کارکنان شاغل در این صنعت 

هاي به د اقدام گردد که این نتیجه با یافتهدر جذب، حفظ و نگهداشت نیروهاي متخصص و متعه
) 2010) و سولیوان(1395)، عسکري و همکاران(1398دست آمده در پژوهش خلیلی و همکاران(

از  ) همخوانی دارد.1هاي مدیریت منابع انسانی از دیدگاه استوارت و براون (شکلو مدل نقش
باشد. باتوجه یت بحران در منابع انسانی میهاي مدیرنتایج دیگر این تحقیق، الزام اتخاذ استراتژي

ت با مشکل وکار به آن وابسته اسکه حیات کسبها هتل، جریان نقدینگی فعلی شرایط به اینکه در
ی و مدیریت کاهش هزینه یکتمرکز بر مدیریت منابع مالی و انضباط مالی ضروري  ،مواجه شده

 انتظار و روال از فراتر موجود شرایط اینکه به باشد. همچنین باتوجهاز راهکارهاي مهم وحیاتی می
 .مایدن کمک مجموعه مدیران به تواندمتمایز می منابع انسانی مدیریت نظام طراحی است، معمول

، 1گرا (برنزتحول رهبري رسدمی نظر )، به1394در تایید مطالعات صفایی شکیب و دیگران(
باشد. به نحوي که خالقیت و تعامل را پرورش  شرایط بحرانی در رهبري هاي مؤثراز روش )1996

 هاياست دولت با حمایتدهد. الزم دهد وسطح انگیزه کارکنان را به باالترین حد ممکن ارتقا می
در دوره  پیش رو هايگیري از فرصتکاهش تهدیدها و بهره، براي افزایش امکان بقا اجرائی

 گردشگري و هتلداري، ازبا ارائه خدمات مورد نیاز و تقویت، توسعه و حفظ صنعت پساکرونا
 قهاي فوق منتج به تحقسرمایه گذاران و شاغلین این حوزه حمایت کند. پیامد انجام استراتژي

 رفیتظ وتوسعه تأمین زنجیره اعضاي بین در تعهد و پذیري مسئولیت سازمانی، شامل فرا اهداف

1. Burnes 
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نابع م مدیریت جایگاه سازمانی، شامل بهبود اهداف هتلداري، تحقق و شگريگردصنعت سازي
کنان جسم و روان کار سالمت و انگیزش سطح بهبود فردي، شامل اهداف سازمان و تحقق در انسانی

گردد. به این ترتیب، توازن و تعادل در بین تقاضا و منابع شغلی با توجه به مدل تقاضا و منابع می
 گردد. می ایجاد ) 1،2007دمروتی شغلی (باکر و

سنتی و گرایش به آینده نگري دانش بنیان است و تا زمانی  حل مشکالت تغییر نگرش کلید اصلی
و از  ودشیک تخصص علمی قلمداد ن به عنوان در سطح سازمان توانمندسازي نیروي انسانیکه 

ب بهره باشیم، غلبه بر عواق بیخصوصا در زمینه مدیریت بحران  هتلداري دانش روزآمد در حوزه
 ،ود شرایطتا بهب شودمیپیشنهاد . با توجه به نتایج به دست آمده بحران موجود دشوار خواهد بود

تعدیل از  جلوگیريو  و هتلداري براي کاستن تبعات تداوم شرایط فعلی براي حوزه گردشگري
یروي انسانی ها و نکارکنان هتلبیمه تامین اجتماعی کارگران به دولت با پرداخت ، انسانینیروي 

مالیات و و حذف ي بانکی هاوامو دادن تسهیالت کم بهره  این صنایع وهاي مرتبط با سایر واحد
ها را از با اقساط این هزینه آنتنفس بدهد و بعد از هتلداران  به به مدت محدود، مصرف انرژي 

 هايگیري از ظرفیتها با بهرههمچنین هتل .شرایط فعلی را پشت سر بگذارندتا دریافت کنند  آنان
ریع با نوآوري س خدماتتوسعه آورند. هاي بازاریابی با مزیت رقابتی رويموجود به استراتژي

، استفاده از ارائه خدمات آنالین مرتبط با بخش غذا و نوشیدنی و مبتنی بر نیازهاي مشتریان
میل و هاي مختلف (تلفن، پیام کوتاه، اییق کانالمشتریان ازطر برقراري ارتباط مداوم با نظایرآن،

 تواند راهگشا باشد. ) میهاي اجتماعیشبکه
دادن  انجام پرداخت. همچنین پژوهش این هايفرضیه آزمون به توانمی آتی هايپژوهش در

مدیریت   زمینۀ در دانش مختلف، صنایع و متفاوت هايسازمان در مشابه موضوع با پژوهش
 . می دهد افزایش را ، در حوزه منابع انسانی19ر از بیماري کوویدبحران متاث

 موضوعی، و زمانی مکانی، باتوجه به شرایط قرنطینه و محدودیت است ذکر به الزم پایان در

ازمدیران  برخی کاريمحافظه هاينگاه بوده، مواجه جدي محدودیت با تحقیق اجراي این ازنظر
 را پژوهش اجراي هاي خاص،معرفی نامه درخواست وگاهاً مصاحبهها و اجتناب از انجام هتل

 ناظر، و متولی عنوانبه هتلداران جامعه استالزم  خصوص دراین که کرد مشکالتی مواجه با

1. Bakker & Demerouti 
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 تا دارند اعالم را جدي هايتوصیه پژوهش، و دانشگاه با ارتباط صنعت خصوص در هاهتل به

  گردد.پیگیري بیشتر جدیت با این صنعت در کشور در پژوهش کار

جت ها به ویژه آقاي حکلیه مدیران و مسئوالن هتلدانند از نگارندگان بر خود الزم میقدردانی: 

 .تشکر نمایند یاري نمودند، انجام این پژوهشعاقلی نژاد که ما را در 
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 چکیده

) صنعت گردشگري را بیش از هر صنعت دیگري متأثر کرده است؛  بسته 19گسترش بیماري کرونا ( یا کووید 
هاي سفر داخلی، لغو پروازها، و تعطیلی اماکن اقامتی و توریستی جملگی به شدن مرزهاي خارجی، محدودیت

ر پذیري اکثاند. تداوم این روند، تاکنون، میزان رقابتهاي فراوانی در صنعت گردشگري منجر شدهآسیب
کشورهاي جهان براي کسب منابع و مزایاي بیشتر از سفر و گردشگري را به کمترین سطح خود رسانده است. در 

ت آیندة هاي مؤثر بر وضعیمحرك این راستا، سعی مقالۀ حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل ساختاري،
ظري به هاي نبندي کند. دادهپذیري گردشگري کشور ایران را براي دوران پساکرونا بازشناسی و خوشهرقابت

است. هاي تجربی به روش میدانی(مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه اثرات متقاطع) تهیه شدهروش اسنادي و داده
یري گاز خبرگان و متخصصین دانشگاهی، با تکنیک دلفی و با روش نمونهنفر  20جامعۀ آماري این پژوهش 
بعد توانمندسازي محیطی، آمادگی شرایط و چارچوب قانونی  4محرك در   41قضاوتی یا هدفمند، بود. 

گردشگري، آمادگی زیرساختی، و توانمندسازي منابع طبیعی و فرهنگی با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاري در 
اکی ها حبندي محركهاي این پژوهش نشانگر این بود که نظام خوشهپردازش شدند. یافته MICMACفزار انرم

پذیري گردشگري براي محرك رقابت 41هاي دوگانه است. همچنین از بین  برندهها در خوشۀ پیشاز تمرکز آن
یران زیرساختی)، انتخاب ا هاي تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر(آمادگیدوران پساکرونا، محرك

گردشگري) و آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از  به دلیل تجربۀ قبلی (آمادگی شرایط و چارچوب قانونی
در جایگاه اول تا سوم  361و  364، 385گردشگران (آمادگی زیرساختی) به ترتیب با میزان تأثیرگذاري مستقیم 

شدة اولیه با محرك شناسایی 10گیري کرد که جنس توان نتیجهآمده میدستقرار گرفتند. با توجه به نتایج به

 .تأثیرگذاري مستقیم باال از نوع آمادگی زیرساختی است
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 )نویسنده مسئول( .ریزي شهري دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه *
akbari.majid191@gmail.com  

 ریزي شهري دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه **

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 256

 

 مقدمه 

 تعیین بازارهاي جهانی در را صنعت فعالیت چگونگی که است اساسی ايمؤلفه 1پذیريرقابت 

) و به توانایی یک ماهیت اقتصاديْ در داشتن عملکرد بهتر نسبت 2002و همکاران،  2کرده (دویر
هاي اخیر ). در سال282: 2011، 3کند (پیتلیسبه همتایان در رابطه با یک هدف مشترك اشاره می

و گردشگري  ار صنعت سفرپذیري به عنوان یک مفهوم اقتصادي تاثیرگذار بر توسعۀ پایدرقابت
 گردشگري پذیري). ارزیابی و درك مفهوم رقابت979: 2009و همکاران،  4مطرح است( بالن

توجه براي محققان در فرآیند  گذاران و چالشی قابلنیازي کلیدي براي سیاستیک کشور پیش
 ). در طول چند دهه گذشته، توسعۀ3: 2017و همکاران،  5گیري است (کرستیکتصمیم

و  6(لی گرفته استالمللی صورتویژه گردشگري بینتوجهی در صنعت گردشگري بهقابل
ترین صنایع دنیا بوده و نقشی اساسی طوري که گردشگري یکی از مهم)؛ به1: 2017همکاران، 

). با این حال، 1: 2018، 7کند (تکزیرا و فریرادر توسعه و رقابت بسیاري از مناطق ایفاء می
فرهنگی را نیز به  -کند بلکه دستاوردهاي اجتماعیتنها منافع اقتصادي را ایجاد می گردشگري نه

) و عامل مهم رشد اقتصادي در سراسر جهان است 2017، 8آورد (هیو و راسوسکاارمغان می
). با توجه به رشد مداوم و باورنکردنی گردشگري، به همراه 167: 2018و همکاران،  9(هندرسون

 پژوهانکه آینده است عجیب راي دستیابی به اهداف آرمان خواهانه، حقیقتاً هاي آن بظرفیت

طوري که این فضاي به )؛336: 2009، 10اند (کول و رازاكداشته موضوع این به کمی توجه
المللی ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را وجود آمده در صنعت گردشگري بینرقابتی به

پذیري گردشگري که با حفظ و افزایش سهم افزایش توان رقابتخیلی زود نمایان کرده است. 
، زادهشود، به هدف اصلی بسیاري مقاصد مبدل شده است (جعفرتاش، پویانبازار همراه می
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که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگري و هتلداري  2020). اما در سال 1393

در دنیا موتور صنعت گردشگري در سرتاسر   COVID-19جهان رخ دهد، که با ظهور و شیوع 
اي هگیر گذشته با شوكهاي همهدهد که برخالف بحرانمیها نشان جهان خاموش شد. بررسی

بزرگ  هايبه دلیل تحدید سفر و سوق مرزها به بسته شدن، شوك کروناخاص، این بار ویروس 
). 2020، 1د آورده است (کراینر و راممشترکی (اثر جهانی شدن) را بر گردشگري داخلی وار

) و شوراي جهانی UNWTOهاي سازمان جهانی گردشگري(طوري که طبق آخرین گزارشبه
، به عنوان هفتمین فاجعه بزرگ دنیا (سازمان بهداشت COVID-19با ظهور  ،)WTTCسفر (
دي میلیون شغل در صنعت گردشگري و مهمان نوازي در معرض نابو 50)، 2020، 2جهانی

است و حجم درآمدهاي حاصل از این صنعت به یک سوم نزول پیدا کرده که عددي  قرارگرفته
 با این شرایط ناشناخته و تأثیرات میلیارد دالر حجم تخمینی این رکود است. 450تا  300حدود 

COVID-19تنها متفاوت هستند که قابلیت ایجاد هایی از این بحران وجود دارد که نه، عالمت
). 338: 2020، 3ژنگ و همکاراناند (همراه داشتهرات ساختاري و اساسی در گردشگري را بهتغیی

گیري کنونی همه ).2020، 4پذیري کشورها دارد (اوشاین ویروس ریشه در الگوي رشد و رقابت
COVID-19  یک تغییر در الگوي تحقیقات سفر و گردشگري را در پی داشته است. در این

ها شتر تالشها جامع نبوده و بیشینۀ ادبیات تجربی نشان از آن دارد که این پژوهشراستا، بررسی پی
بر بدنۀ صنعت گردشگري در سطح بافت ملی و  COVID-19براي سنجش تأثیرات اقتصادي 

) که این مستلزم توسعه و پیشبرد دامنۀ پژوهش 2: 2020و همکاران،  5جهانی بوده است (کاك
پذیري مقصدهاي گردشگري براي دوران پسا رقابت ي از جملههاي مختلف گردشگردر بخش

ذیري پهاي موثر بر رقابتبحران است. با این ضرورت، تحقیق حاضر درصدد بازشناسی محرك
د. شوسفر وگردشگري براي دوران پساکرونا است، که نوآوري این پژوهش هم محسوب می

ر گردشگري به صورت گسترده تحت تاثیکشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بازار 
هزار نفر شاغل این  700شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. همراه با این جریان، یک میلیون و 
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هزار نفر شاغل غیر مستقیم در صنعت گردشگري  200میلیون و  5حوزه به طور مستقیم و حدود 

است که صنعت گردشگري  و هتلداري ایران در شرف بیکار شدن هستند. این هم در حالی
نخستین و بیشترین ضربه را از بیماري کرونا متحمل شده و تقریباً تا حد ورشکستگی اقتصاد این 

در آینده، پیامدهاي اقتصادي ناشی از  شیوع  بیماري کرونا جدي خواهد  .صنعت پیش رفته است
ا اثرات ت گردشگري ببود. اگر اقدامات پیشگیرانه در این حیطه به درستی انجام نشوند، صنع

یران انجامد. دولت، در اقتصاد اکاهش بیشتري روبرو شده و در نهایت به فروپاشی اقتصادي می
ذاري و گدر مفهوم عام و در بخش گردشگري در مفهوم خاص، نقش بسیار پررنگی در سیاست

ن، اگیري و توقف تقاضا در آیندة صنعت گردشگري) دارد (فرزین و همکارحتی اجرا (پیش
جدد توانند به ارتقاء مهایی که میهاي موجود و محركبنابراین، با توجه به پتانسیل). 3: 1399

-مزیت رقابتی سفر و گردشگري پس از دوران کرونا در کشورمان بیانجامند، الزم است بررسی

ها گذاري روي این محركهاي الزم صورت گرفته تا با بازشناسی نیروهاي موثر بر آن و سرمایه
در همسویی با چنین ضرورتی، هدف مقالۀ حاضر  .بتوان دوباره جایگاه ایران را بهبود بخشید

پذیري گردشگري کشور ایران براي بازشناسی عوامل محرك موثر بر وضعیت آیندة رقابت
دوران پساکرونا بود، که روش تحلیل ساختاري در این مسیر بکار گرفته شد. این هدف با طرح 

مهمترین نیروهاي محرك موثر بر  -1پرسش اصلی ردیابی و مطالعه علمی شد: و تبیین دو 
بندي هاند؟ نظام خوشپذیري گردشگري ایران براي دوران پساکرونا کداموضعیت آیندة رقابت

 ند؟اپذیري گردشگري ایران دوران پساکرونا کدامهاي موثر بر وضعیت آیندة رقابتمحرك
 

 مرور پیشینه نظري

پذیري مقصدو رقابتگردشگري   
فرهنگی  -توسعۀ گردشگري در یک مقصد بر فضاي طبیعی، و سبک زندگی اقتصادي، اجتماعی 

دهد تحت تأثیر قرار می ساکنین محلی به صورت مستقیم اثرگذارده و کیفیت زندگی ساکنان را
 بع وتردید بسیاري از کشورهاي جهان براي کسب منا). بی158: 1399(پرچکانی و همکاران، 

مزایاي بیشتر اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در کشورهاي متبوع خود رقابتی تنگاتنگ دارند؛ 
امۀ روند مثابه ابزاري موثر براي ادهاي کشورشان به گردشگري بهها و برنامهبنابراین، در سیاست
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ري و اکبکنند (علیتوسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي توجهی خاص مبذول می

هاي اخیر، رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادي که بر توسعۀ پایدار در سال ).1397اران، همک
). براي 982: 2009و همکاران،  1گذارد، مطرح است (باالنصنعت سفر و گردشگري تأثیر می

-) رقابت200( 2پذیري مقاصد گردشگري تعاریف متعددي ارائه شده است. دهار تسررقابت

گردشگري را در توانایی آن مقصد در حفظ و ارتقاء موقعیت و سهم بازار خود پذیري مقاصد 
) هم این تعریف را 1999( 4) و کروچ و ریچی2000( 3کند.  بوهالیسدر طول زمان تعریف می

قاصد اند و این تعریف، بیشتر در مبراساس موفقیت اقتصادي ساکنان مقصدِ موردنظر ارائه کرده
) 2009( 5). از نظر فریر و استیوا107: 1396ی است (برومند و همکاران، المللی قابل بررسبین

گردشگري چارچوبی استراتژیک است از تمام شرکایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خلق 
). با توجه اهمیت 2009محصوالت گردشگري در سطح جهانی مشارکت دارند (فریر و استیوا، 

هاي اخیر، شوراي جهانی سفر و قاصد گردشگري در سالپذیري مروز افزون موضوع رقابت
گیري رقابت گردشگري کشورها و سازمان جهانی اقتصاد براي درك و اندازه 6گردشگري

اند. تعریفی که سازمان جهانی اقتصاد از رقابت گردشگري ارائه داده، عبارت اقداماتی انجام داده
گردشگرْي  و سفر بخش توسعۀ جهت در را کشور یک که هاییمشیخط و عوامل«است از: 

 که معناست بدان ملی، سطح در پذیري). رقابت2007(مجمع جهانی اقتصاد، » کند می جذاب

 را خدماتی و کاالها تولید توانایی عادالنه نخست، بازارِ  و آزاد تجارت شرایط در کشور یک

 ضمن همزمان طوربه دوم، و آیند سربلند بیرون المللیبین بازارهاي آزمون در که باشد داشته

 برتري به دهد. رسیدن افزایش بلندمدت در را درآمد این میزان خود، مردمِ واقعی درآمد حفظ

 گردشگري، مقصد یک ترعام به طور یا  منطقه کشور، یک است؛ پذیريرقابت رقابتیْ هدف

 بهتر یا برابر که کند ارائه کیفی تجربیاتی و کلی هايجذابیت بتواند که است پذیرزمانی رقابت

 هدف که کنندمی ) تاکید2010کیم ( و 7باشد. داویر خاص متقاضیان براي مقاصد جایگزین از

1. Balan 
2. D’Harteserre 
3. Buhalis 
4. Crouch and Ritchie 
5. Ferreira & Estevao 
6. World Tourism &Travel Council 
7. Dwyer and Kim 
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 معموالً  که است مورد نظر مقصد شهروندان واقعی درآمد افزایش و حفظ  پذیريرقابت نهایی

 ). 81: 1396است (زروکی و اولیایی نسب،  شده منعکس استاندارد کشور زندگی سطح در
پذیري مقصدهاي گردشگري ارائه شده هاي متعددي براي سنجش رقابتسال اخیر، مدل 35در 

مدل معتبر  12اند. در این زمینه هاي خاصی از گردشگري تاکید داشتهاست که هر یک بر جنبه
)، 1994( 4)، بورداس1993( 3)، پون1990( 2)، پورتر1984( 1هاي گیلبرتخارجی شامل مدل

)، انرایت و 2003( 6)، گونزالس و فالکون2000( 5)، داویر و همکاران1999کروچ و ریچی (
) و 2005( 10)، گوروچورن و سوگیارتو2005( 9)، چانز و ماتسون2004( 8)، پایک2004( 7نیوتن

در جدول ). 107: 1396) وجود دارد (برومند و همکارن، 2009( 11مدل مجمع جهانی اقتصاد
 ها پرداخته شده است.)، به تشریحِ چند مورد از این مدل1شماره (

  

1. Gilbert 
2. Porter 
3. Poon 
4. Bordas 
5. Dwyer 
6. Gonzales and Falcon 
7. Enright and Newton 
8. Pike 
9. Johns and Mattsson 
10. Gooroochurn and sugiarto 
11. World Economic Forum 
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 پذیري مقاصد گردشگريهاي سنجش رقابتمدل -1جدول 

 ابعاد یا اصول دیدگاه مدل

گیلبرت 
)1984( 

معتقد است که مقصدهاي گردشگري باید 
تالش کنند خود را به جایگاه مقصد با شان باال 

ذهنی، وفاداري  برسانند تا سطح تصویر
مشتریان و منافع اقتصادي خود را افزایش 

 دهند.

  1 مقصدهاي گردشگري با شان باال -
 ).2000(بوهالیس، 2مقاصد با شان پایین -

 )1990پورتر(

معتقد است که ترکیب عوامل دورنی، شرایط 
تقاضا، و صنایع پشتیبانی کننده و استراتژي، 

را  کلیپذیري ساختار و رقابت درجه رقابت
 کند.تعیین می

 عوامل دورنی -
 شرایط تقاضا - 
 صنایع پشتیبانی کننده  - 
استراتژي، ساختار و رقابت (پورتر،  - 

1990.( 

 )1993پون (

-معتقد است که گردشگري جدید انعطاف

بندي شده و مطابق با نیازهاي پذیر، بخش
گردشگران است. این مدل جدید آثار فناوري 

گیري و رفتار مصرف تصمیماطالعات را بر 
 کند.بینی میکنندگان پیش

 محیط طبیعی و حفظ آن -
 زيریگردشکري بخش پیشرو در برنامه -
هاي توزیع مرتبط با تقویت کانال -

 گردشگري
، 3وجود بخش خصوصی پویا (فنگ منگ -

2006.( 

کروچ و 
ریچی 

)1999( 

ها معتقدند که قدرت رقابت یک مقصد آن
وة به وسیله قابلیت آن در ارتقاي شیباید نه تنها 

زندگی و شکوفایی اجتماعی آن بلکه بر میناي 
ري گیسنجش کارایی تخصیص منابع اندازه

 شود.

 عوامل و منابع پشتیبان -
 هاي محوريمنایع و جاذبه -
 مدیریت مقصد -
 ریزي و توسعه مقصدمشی، برنامهخط -
هاي کیفی(تعدیب کننده و مشخصه -

 )2007ه) (کروچ، تقویت کنند
داویر و 

همکاران 
)2000( 

پذیري از منظر داویر و همکارانش رقابت
مقصد مرتبط با توانایی یک مقصد براي عرضۀ 
کاالها و خدماتی است که اهمیتش براي 

توانایی و قابلیت یک مقصد براي حفظ  -
 موقیعت

1. Status area 
2. Commodity area 
3. Fang meng  
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گردشگران، بهتربودن نسبت به دیگر 

 مقصدهاست.

ر خود یا اصالح بخشی جایگاه و سهم بازا -
 )2003(داویر و کیم، 

مدل مجمع 
جهانی 
اقتصاد 

)2009( 

پذیري سفر و براي سنجش سطح رقابت
-ي آنبندگردشگري کشورها و مقایسه و رتبه

 ها ارائه شده است.

هاي چارچوب کنترلی و نظارتی شاخص -
 سفر و گردشگري   

هاي مربوط به محیط تجاري و شاخص -
 فر و گردشگري هاي سزیرساخت

هاي مربوط به منابع طبیعی، شاخص -
فرهنگی و انسانی سفر و گردشگري  

 )2017، 1(شواب

 
-هاي ارائه شده دانست که توسعهتوان موضوع اصلی را تفاوت اصلی در مدلاز دیدگاه کلی می 

اي هدهندگان هر مدل  برحسب موقعیت و محیط کلی اطراف خود به اصول، متغیرها و شاخص
ها از نظر کاربردپذیري دشوار ، اکثر این مدلاستها به دست آمده مختلف متناسب با این ویژگی

، 2004تا  2001هاي طوري که بین سالها قلمرو و دامنۀ محدودي دارند. بهو از نظر شاخص
 "WTTCپذیري پایش رقابت") شاخصی با عنوان WTTCشوراي جهانی گردشگري و سفر (

ذیر، پي صنعت گردشگري از قبیل قیمت رقابتچندین مفهوم اساسی براي توسعهتهیه کرد که 
 يزیست و فناوري را مدنظر داشت. با وجود استقبال جامعهها، منابع انسانی، محیطزیرساخت

) و چند WEFجهانی، قلمرو و دامنۀ این شاخص محدود بود. پس از این مجمع جهانی اقتصاد (
ها بیشتر شود (زروکی و اولیایی راخوانده شد تا عمق و گستره دادهارگان دیگر به همکاري ف

). امروزه مجمع جهانی اقتصاد به عنوان معتبرترین مرجع در عرصۀ معرفی و 82: 1396نسب، 
سفر و  پذیريپذیري گردشگري مطرح است. شاخص رقابتگسترش چارچوب مفهومی رقابت

ریزي استراتژیک، معاونت حمل و نقل مهبا مشارکت چندین شرکت برنا TTCI(2گردشگري(
) و شوراي جهانی سفر و UNWTO)، سازمان جهانی گردشگري(IATAهوایی بین المللی(

 ) و دیگر بنگاهاي مربوط به امور گردشگري تبیین شد و توسعه یافتWTTCگردشگري(

به منظور  هاي آن)؛ در این پژوهش نیز به دلیل جامع بودن شاخص131: 2016(فرناندز و دیاز، 

1. Schwab 
2.Travel & Tourism Competitiveness Index 
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هاي اولیه براي دوران پساکرونا از چارچوب مفهومی مدل مجمع استخراج و تکمیل محرك

 جهانی اقتصاد استفاده شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پذیري سفر و گردشگري مجمع جهانی اقتصاد، منبع: مجمع جهانی چهارچوب مفهومی رقابت -1نمودار 

 2009 اقتصاد،
 

 گردشگري و ویروس کرونا
ترین تحرك اجتماعی در پهنه جغرافیایی جهان به گردشگري به عنوان یک پدیده انبوهْ بزرگ 

 2020). در این راستا، کرونا ویروس در اوایل 37: 1399رود (علی اکبري و همکاران، شمار می
، ف این تحرك اجتماعی بزرگاز هر نظر دنیا را براي همیشه تغییر داده و نقش بسزایی در توق

). 2: 2020، 1المللی، تقاضاي گردشگري و صنعت مهمان نوازي داشته است (چانگسفرهاي بین
). بسیاري از مقاصد 2020و همکاران،  2ها وقایع منظمِ سفر و گردشگري هستند (گاسلینگبحران

اي هراهکارها و استراتژيها، هاي طبیعی و انسان ساخت قرار دارند و طی سالتحت تأثیر بحران

1. Chia-Lin Chang 
2. Gössling 

توانمند سازي 

محیطی

آمادگی شرایط و چارچوب 
 قانونی و گردشگري

توانمندسازي منابع  آمادگی زیرساختی
 طبیعی و فرهنگی

اولویت بخشی سفر و 
 گردشگري

هاي خدمت زیرساخت المللیباز بودن بین
 گردشگري

 منابع طبیعی

 پذیري سفر وگردشگريهاي رقابتشاخص

 محیط کسب و کار

 ایمنی و امنیت
سفر تجاري و منابع 

بهداشت و سالمت فرهنگی

هاي زمینی و زیرساخت
 پایداري محیطی ICTهاي زیرساخت هوایی

هاپذیري قیمترقابت منابع انسانی و بازار 

زیرساخت هاي حمل و 
 نقل هوایی
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شده است (ریچی و جیانگ ،  ها توسعه دادهآوري براي کاهش  اثرات این بحرانمختلف تاب

از بسیاري جهات متفاوت و منحصر به فرد بوده  Covid-19). بحران ناشی از همه گیري 2019
فتاده است؛ نوازي و جهانگردي در سراسر جهان اتفاق ااست: اول، کاهش در مسافرت، مهمان

دوم، ضررهاي اقتصادي بسیار چشمگیرتر بوده است؛ سوم، بحران جاري امکان ایجاد تغییراتی 
) و چهارم، پایان بحران 2020، 1هاي گردشگري دارد (دولنیکار و زارعاساسی را در بسیاري بخش

 ).2020خورد (سازمان بهداشت جهانی، هیچ کجا به چشم نمی

 ها بر صنعت گردشگري در ادبیاتگیر و تأثیر آندر مورد شیوع همه مطالعات تجربی جامع      
Covid-). مروري بر ادبیات فعلی در مورد تأثیر 2: 2020و همکاران،  2شود (شکارهیافت نمی

ر دستۀ توان ددهد که تاکنون عمده مطالعات منتشر شده را میبر صنعت گردشگري نشان می 19
؛  2020و همکاران،  3ی و جهانی در نظر گرفت (یانگهاي ملمقاالت مروري یا گزارش

) و در هیچ کدام از مطالعات گردشگري با توجه به بحران 2020و همکاران ،  4گاسلینگ
Covid-19  استبحث نشده . 

) و 3: 5،2020گیري این ویروس تأثیر عمیقی بر بخش گردشگري گذاشت (استرلکوسکیهمه
هاي اصلی صنعت گردشگري را تا مرز فروپاشی برساند، زیرا گیري توانسته است محركاین همه

هاي انسانی اعم از اجتماعی، مذهبی، ورزشی، هنري و فرهنگی را به شدت در سرتاسر همۀ فعالیت
). آژانس تخصصی سازمان ملل 9: 2020جهان تحت تأثیر قرار داده است (فولیانس و همکاران، 

، ورود 2019در مقایسه با ارقام سال  2020در سال براي گردشگري انتظار دارد که  6متحد
). شوراي جهانی UNWTO, 2020درصد کاهش یابد ( 30تا  20المللی به میزان گردشگران بین

میلیون شغل  صنعت  50تواند می گیري ویروسمسافرت و گردشگري هشدار داده است که همه
متحمل  رود آسیا بیشترین آسیب رامی مسافرت و گردشگري در سراسر دنیا را قطع کرده و انتظار

به صفر برسد و بدین ترتیب  2020شود که رشد اقتصادي آسیا در سال شود؛ در نتیجه، پیشبینی می
المللی پول مشخص شود سال، براساس صندوق بین 60بدترین عملکرد رشد، تقریباً طی 

1. Dolnicar & Zare 
2. Škare 
3. Yang 
4. Gössling 
5. Strielkowski 
6. The United Nations specialized agency 
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اخلیِ ده اقتصاد که بیشترین شود تولید ناخالص د). برآورد می2: 2020و همکاران،  1(فولیناس

درصد کاهش یابد  8/6سهم از جهانگردي را در کل صادرات دارند به طور متوسط تقریباً 
ـ تقاضا، بخش گردشگري 3: 2020، 2(سازمان جهانی کار ). با توجه به تعادل بازار در نظریه عرضه 

ر تقاضا و توقف آن دگیري از در حال کاهش موازي با کاهش تقاضا است. نقش دولت در پیش
صنعت گردشگري بسیار مهم است. دولت باید مکانیزمی براي اقتصاد و در همان زمان براي مقابله 
با ویروس معرفی کند. اگر اقدامات پیشگیري به درستی صورت نگیرند، صنعت گردشگري با 

ادي صاثرات صنعت گردشگري با اثرات کاهش بیشتري روبرو خواهد شدکه باعث فروپاشی اقت
 ).189: 2020، 3شود (راسبیمی

هاي متعددي پذیري سفر و گردشگري در داخل و خارج از کشور پژوهشدر زمینۀ رقابت      
 شود:ها اشاره میترین آنصورت گرفته است که در اینجا به چند مورد از مهم

هاي اري شاخصارائۀ مدل تفسیري ساخت«) در مقالۀ خود با عنوان 1395باقري و کیانی (      
 دانشی کاربردي و توانستند درك» پذیري سفر و گردشگري؛ مطالعه موردي: استان فارسرقابت

 بنديسطح و شناسایی درزمینۀ فارس استان گردشگري صنعت گذارانسیاست و مسئوالن براي

دهد که می نشان پژوهش کنند. نتایجگردشگري ایجاد  پذیريرقابت بر مؤثر هايشاخص
 پذیريرقابت افزایش جهت در شاخص ترینکلیدي دولت براي گردشگري صنعت تاولوی

 آخرین در شاخص این منظر از ایران نازل جایگاه و بوده استان فارس گردشگري صنعت

 صنعت توسعه به دولت توجه روزافزون لزوم نیز بیانگر  اقتصاد جهانی مجمع بنديرتبه

  .است گردشگري
 پذیريتحلیل عوامل مؤثر بر رقابت«)، در پژوهشی تحت عنوان 1398افراخته و همکاران (      

-تبندي عوامل مؤثر بر رقاببه بررسی و اولویت» گردشگري؛ مطالعه موردي: شهرستان سرعین
ند؛ اگیري و تلفیق دو مدل کراچ  و ریچی، و کانو پرداختهپذیري گردشگري منطقۀ سرعین با بهره

ها حاکی وتحلیل شدند. یافتهتجزیه LISREL افزارشده با روش تحلیل عاملی و نرمایج کسبنت
، هاي محوريشاخص در مدل تلفیقی مذکور، به ترتیب منابع و جاذبه 6از آن است که از میان 

1. Folinas  
2. international labour organization 
3. Abu Bakarand Rosbi 
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، مشی و توسعه مقصد، رضایت گردشگرانریزي خطکننده، برنامهمدیریت مقصد، عوامل تقویت

 عوامل و منابع پشتیبان از اولویت برخوردارند. 
) در پژوهشی به تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و 1399کرمی و همکاران (      

ژوهش اند؛ نتایج این پهاي گردشگري با مطالعه موردي بحران کرونا پرداختهریزي بحرانبرنامه
نا در هاي ناشی از بحران کروز آن بود که دولت اوالً بایستی برآورد درستی از میزان زیانحاکی ا

یب وبیش دچار زیان و آسهایی که کمحوزه گردشگري داشته باشد و در ادامه با شناسایی حوزه
ها در نظر بگیرد. همچنین مهیاکردن فضاي مجازي و هاي مالیاتی را براي آناند، بخشششده

بخش گردشگري از دیگر اقدامات مفید دولت هاي این حوزه براي رونقکردن زیرساخت فراهم
 براي حمایت از صنعت گردشگري در برابر بحران کروناست.

 ایجاد توانایی نوآوري، را گردشگري پذیريرقابت اصلی هايمحرك )،2012( 1میکا      

 تکنولوژي، آخرین از استفاده دیریت،م کیفیت شایسته، انسانی نیروي بودن ها، برخوردارخوشه

 داند.می دست این از قیمتی و مواردي سطوح
 داده محور که تولید عوامل مبناي بر پذیريکند که ارزیابی رقابت)، بیان می2013(2کروس      

 کند؛ بنابراین،نمی بیان را یک مقصد گردشگري رقابتی یابیموقعیت از جامع تصویري است،

 مجمع داده محور مدل قیاس با کروس.باشد محور نتیجه حدي تا باید پذیريرقابت ارزیابی

 مدل گذارد. اینمی صحه 3رقابتی کاستاریکا جایگاه بر خود، شدةحاصال مدل با اقتصاد جهانی

 زندگی کیفیت و یادماندنیبه وري، تجربیاتبهره چون مفاهیمی بر پذیريْ رقابت سنجش جدیدِ 

 .است استوار
عنوان انگیزه مهمی براي ترویج گردشگري به")، در پژوهش خود،2016لی و همکاران (      

، دالیلی را بررسی کردند که چرا گردشگري از دیدگاه "یک بررسی انتقادي رشد اقتصادي:
وري و اثرات اي براي ترویج رشد اقتصادي، کارایی، بهرهگیري اثرات اقتصادي آن،  انگیزهاندازه

بدین منظور، بررسی انتقادي  عامل اقتصادي خارجی، و ترویج کمک به کاهش فقر است.چندین 
منتشر شدند،  2014 -2000نشریۀ مرتبط با گردشگري که در طول  11مقاله از  346با انتخاب 

1. Mika 
2. Croes 
3. Costa Rica 
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اي اولیه که هبراي پرداختن به چگونگی تحقیق در این مقاله، تکنیک هاي تحلیل داده انجام شد.

عه براي ترویج توس اند و سرانجام، برخی مالحظات اند، مرور شدهاولیه بکار رفتهدر مطالعات 
-گردشگري، کاهش فقر، بهبود کارآیی گردشگري و تقویت رقابت گردشگري پیشنهاد شده

 است.
ي پذیرصنعت گردشگري و رقابت")، در پژوهشی تحت عنوان 2017کرستیک و همکاران (      

وتحلیل سهم صنعت گردشگري در به تجزیه "ي زیر صحراي آفریقاانداز کشورهاملی: چشم
اند. هدف این است که ارتباط ) پرداختهSSAمنطقه جنوب صحراي آفریقا ( 31رقابت جهانی 

گیري شده توسط شاخص آمده اندازهدستپذیري سفر و جهانگردي بهبین سطح رقابت
هانی با استفاده از شاخص جهانی و سطح رقابت ج )TTCIپذیري سفر و جهانگردي (رقابت

پژوهش با استفاده از آمار توصیفی،  گیري شود.اندازه  SSA در کشورهاي )GCIرقابت (
نتایج تحقیق حاکی از  .استاي انجام شدهوتحلیل مقایسههمبستگی، رگرسیون، خوشه و تجزیه

شدة مشاهدهدر گروه  GCI بر TTCI و همچنین تأثیر مثبت TTCI و GCI آن است که بین
ران گذاگیري این مقاله مواردي را به سیاستنتیجه کشور، همبستگی مثبت و محکمی وجود دارد.

   .کندپیشنهاد می  SSA1 گردشگري در کشورهاي
در صنعت مسافرت و  COVID-19)، در پژوهشی به  بررسی تأثیر 2020شکاره و همکاران (

داد که بهبود وضعیت صنعت جهانگردي در سراسر   جهانگردي پرداختند. نتایج این پژوهش نشان
ماه زمان خواهد برد. مدیران گردشگري باید اثرات این ویروس را بر روي  10جهان تقریباً حدود 

هاي جدید مدیریت ریسک را براي مقابله با این بحران توسعه این صنعت ارزیابی کرده و روش
خصوصی و عمومی براي حفظ سطح عملیاتی  هايهاي الزم از سیاستدهند. همچنین پشتیبانی

 بخش سفر و گردشگري صورت بپذیرد.
بخش این پذیري سفر و گردشگري، قوامشده در موضوع رقابتبررسی پیشینه تحقیقات انجام      

، اکثر این 2019در اواخر سال  19فرضیه است که با توجه به زمان و شیوع بیماري کووید 
-به طور کلی، آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش اند.شدهن بیماري انجام بدون مطالعۀ ایها پژوهش

پذیري سفر و هاي رقابتکند، ارائۀ چارچوبی علمی از شاخصهاي داخلی و خارجی متمایز می

1 Sub-Saharan Africa 
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 پذیري جهانی براي دوران پساکرونا و استفاده از مدل پرکاربردگیري از مدل رقابتگردشگري با بهره

   .است هابندي محركبندي و رتبهحلیل ساختاري براي خوشهپژوهی تآینده
 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی و  به لحاظ زمان جزو  -کاربردي، از نظر روش توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف      

ظري هاي نشود. دادهها کیفی محسوب مینگرانه است و با توجه به ماهیت دادههاي آیندهپژوهش
هاي تجربی به روش میدانی(مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه اثرات و داده با روش اسنادي

نفر از خبرگان و متخصصین دانشگاهی با  20متقاطع) تهیه شده اند. جامعۀ آماري این پژوهش
گیري قضاوتی یا هدفمند بود. معیارهاي انتخاب گیري از تکنیک دلفی و با روش نمونهبهره

عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی بود و  خبرگانْ تسلط نظري، تجربۀ
اي مختلف هتوجه در تعیین تعداد خبرگان کسب اطمینان از جامعیت دیدگاههمچنین نکتۀ قابل

یران پذیري گردشگري کشور اهاي مؤثر بر وضعیت آیندة رقابتدر پژوهش بود. در تهیۀ محرك
پیشینه و پویش محیطی وضعیت گردشگري کشور ایران  دوران پساکرونا از مرور ادبیات، مطالعۀ

 6محرك اولیه توسط  41در دوران اپیدمی ویروس کرونا استفاده شد که درنهایت در دو مرحله 
هاي تحلیل اثرات در پردازش اطالعات از روش. نفر از خبرگان براي احصاء و شناسایی شدند

هاي اولیۀ )، محرك2است. جدول شماره (استفاده شده MICMACافزارمتقابل ساختاري در نرم
هد؛ دپذیري گردشگري کشور ایران براي دوران پساکرونا را نشان میشده براي رقابتشناسایی

پذیري سفر و گردشگري مجمع اقتصاد هاي رقابتها از شاخصچارچوب کلی این محرك
 است.جهانی برگرفته شده 
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پذیري گردشگري کشور ایران در شده مؤثر بر وضعیت رقابتناساییهاي اولیه شمحرك -2جدول 

 دوران پساکرونا
 ابعاد کلی ابعاد فرعی

.Var01 وکار،هاي کسبکنترل بهداشت و سالمت محیط .Var02  مشاوره و حضور

 به (مربوط مسافرت براي امنیت و ایمنی . ارتقايHSE،Var03مستقیم کارشناسان 

 با کنترل صورت نامحسوس مانندبه امنیت کنترل.Var04گردشگري)،  ظرفیت

هاي بهداشت عمومی و فاصله مناسب اجتماعی براي ارائه پروتکلvar05. ،دوربین

پذیري گردشگران از مقاصد آگاهی سازي و اطمینان Var06.گردشگران، 

هاي فردي و توسعه مهارت  Var07.)،(از عدم وجود ویروس کرونا گردشگري

سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار Var08. منابع انسانی،  مدیریتی

ارتقاء و Var10. . آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات،  Var09متخصص،

 و خودپرداز اینترنت مانند الکترونیکی روزرسانی کیفیت خدماتبه

 

 توانمندسازي 

 محیطی

  

 .Var11بخشی مجدد به سفر و گردشگري، اولویت.Var12  الزامی بودن گواهی

المللی و همکاري بین. باز بودن بینVar13 سالمت گردشگران ورودي به کشور،

المللی معرفی هاي بینتقویت و تولید پکیجVar14. المللی و رهبري مسئوالنه،

 "سفرهاي هوشمند"توسعه گردشگري جایگزین و Var15. هاي کشور،جاذبه

 و پذیر نمودن قیمترقابتVar17. مه سفر،ارائه بی Var16.(گردشگري انفرادي)، 

 گردشگري)،  ظرفیت به (مربوط ترازهم نقاط سایر به به ایران نسبت سفر هايهزینه

.Var18زیست، اعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیط .Var19 انتخاب مجدد ایران

بخش  در گذاري مجددسرمایه Var20.محیطی)،  تجربۀ به (مربوط قبلی تجربۀ دلیل به

اختصاص بودجه مناسب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگري  .Var21گردشگري، 

هاي بخش هاي بالعوض به ارائه  تسهیالت حمایتی و کمکVar22.  دستی،و صنایع

 ارتقاء پایداري محیطی اماکن گردشگريVar23. دیدة گردشگري،خسارت

 

آمادگی شرایط و 

چارچوب قانونی  

 گردشگري
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 .Var24،آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران .Var25 آماده-

 . ارتقاء میزانVar26هاي مناسب سفر از طرف دفاتر خدمات مسافرتی، بسته سازي

سنتی  اقامتی افزایش میزان مراکز Var27.اقامتی استاندارد، و رفاهی خدمات بهداشتی،

 و افزایش تعداد Var28.رونا، استاندارد و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از ک

مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا،  مراکز خدماتی و هارستوران تنوع

.Var29 هاي ریلی و هوایی، کیفیت زیرساخت ارتقاي.Var30 و تقویت دسترسی 

ها و تهیه کیتVar31. ها، نخیابا تابلوها، عالئم و نظیر شهري مسیرهاي خوانایی

 ارتقاء کیفیت  Var32.هاي عمومی بسته،داشتی فردي براي محیطهاي بهبسته

  سفر ونقلحمل

آمادگی 

 زیرساختی

 .Var33هاي آموزشی به کارکنان، برگزاري کالس.var34  خدمات گردشگري به

رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و خدماتVar35.  شیوه آنالین،

المللی هاي بیننشست ها،فستیوال برگزاري مجدد  Var36.تجارت الکترونیک،

 جذب براي تولید محتوا و تبلیغات Var37.گردشگري و سمینارهاي آنالین (وبینار)، 

 جذب براي مسافرتی تورهاي تقویت Var38.گردشگران در فضاي مجازي، 

فضاهاي  دسترسی بهvar40. دستی، صنایع ارتقاء مجدد عملکردVar39. گردشگر، 

 نوازي بعد از پساکرونا (صمیمت)مهمان آموزش و تقویت فرهنگVar41. ی،ورزش

توانمندسازي 

منابع طبیعی و 

 فرهنگی

 .1399منبع: مجمع اقتصاد جهانی و مطالعات نگارندگان، 

 

 ها بحث و ارائه یافته
مؤثر بر  عامل یا محرك 41)، برآیند اثرات متقابل 3جدول شماره ( تحلیل کلی محیط سیستم:      

پذیري گردشگري کشور ایران در دوران پساکرونا را بر اساس تشکیل وضعیت آیندة رقابت
دهد. نتایج این جدول پذیري گردشگري نشان میدر چهار بُعد اصلی رقابت 50×50ماتریس

هاي دهد محركدرصد است که نشان می 32/85بار و درجه پرشدگی  2بیانگر تعداد تکرار 
رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس،  1266اند. از مجموع  ثیر زیادي بر هم داشتهشده تأانتخاب

رابطه ، عددشان صفر بوده است که این یعنی عوامل بر همدیگر تأثیر نگذاشته یا  از همدیگر  415
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رابطهْ عددشان یک بوده است، بدین معنی که تأثیر کمی نسبت به هم  194اند؛ تأثیر نپذیرفته

اند. داشته ايبوده است، بدین معنی که رابطۀ تأثیرگذار نسبتاً قوي 2رابطه عددشان  477ند. اداشته
هاي کلیدي زیاد بوده است و از بوده است، بدین معنی که روابط محرك 3رابطه عددشان  595

 اند.  تأثیرگذاري و تأثیرپذیري زیادي برخوردار بوده
 

 پذیري گردشگريهاي رقابتو اثرات متقابل محرك هاي ماتریستحلیل اولیۀ داده -3جدول 

 شاخص
اندازه 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک
 مجموع تعداد سه تعداد دو

درجه 

 پرشدگی

 %85,32 1266 595 477 194 415 2 41 مقدار

  

شدگی بهینهبار چرخش از مطلوبیت و  2هاي آماري با ماتریس این پژوهش بر اساس محرك      
 ).4هاي آن دارد (جدول درصد برخوردار است که حاکی از روایی باالي پرسشنامه و پاسخ 99%

 شدگی ماتریسدرجه مطلوبیت و بهینه -4جدول 
 چرخش تأثیرگذاري تأثیرپذیري

%98  %98  1 

%99  %99  2 

 

 پذیري گردشگري هاي رقابتارزیابی پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري محرك
پذیري گردشگري بر روي صفحۀ پراکندگی حاکی از هاي رقابتالگوي توزیع محرك      

 MICفزار امیزان پایداري یا ناپایداري سیستم است. در روش تحلیل اثرات متقابل ساختاري با نرم

MAC هاي پایدار و ناپایدار درمجموع دو مدل عمومی پراکندگی وجود دارد که به دستگاه
است، در این مدل برخی  Lصورت ها بهپایدار پراکندگی محرك معروف هستند؛ در مدل سیستم

ناپایدار  هايها داراي اثرگذاري باال و برخی داراي اثرپذیري باال هستند؛ منتها در سیستممحرك
ها نیروهاي توسعه پیرامون محور قطري صفحه پراکنده تر است، در این سیستمچیدهوضعیت پی

هاي پذیري دارند، که شناسایی محركبوده و در بیشتر مواقع حالتی بینابین از اثرگذاري و اثر
 ).2و  1هاي کند (شکلکلیدي را دشوار می
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 سیستم پایدار -2سیستم ناپایدار        شکل  -1شکل 

 
پذیري هاي مؤثر بر وضعیت آیندة رقابت)، الگوي پراکندگی محرك3شکل شماره (      

انگر طورکلی بیدهد. این الگوي پراکندگی بهگردشگري ایران دوران پساکرونا را نشان می
ـاال و ها داراي تأثیرگـذاري بوضعیت یک سیستم ناپایدار است، به این معنی که برخـی محرك

 ). 5پذیـري بـاال در سیستم هسـتند (جدول برخـی داراي تأثیـر

 

 پراکندگی عوامل  در پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  -3شکل 

  
 ها بر یکدیگرمیزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محرك -5جدول 

به
رت

 

حر 
م

-ك به اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم ها
رت

 

 
ك

حر
م

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم ها

هاي تاثیرگذارمحرك هاي دوگانهمحرك   

هاي مستقلمحرك هاي تاثیرپذیرمحرك   

هاي هدفمحرك  
هاي تنظیمیمحرك هاي تعیین کنندهمحرك 

هاي اهرمی ثانویهمحرك  
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میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
 تأثیرپذیري

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرگذار

 ي

 
۱ 

تقویت تورهاي مسافرتی 
 براي جذب گردشگر

385 238 373 231 
 

22 

ارتقاء کیفیت 
 ونقل سفرحمل

248 255 237 260 

 
انتخاب ایران به دلیل تجربه  ۲

 قبلی
364 228 357 224 

 
23 

-مهارتتوسعه 

هاي فردي و 
مدیریتی منابع 

 انسانی

245 300 248 306 

۳ 

آمادگی جهش سفر و 
میزبانی شایسته از 

 گردشگران
361 323 351 320 

 
24 

ارتقاء کیفیت 
هاي زیرساخت

 ریلی و هوایی
238 231 239 235 

 
۴ 

ارتقاء میزان خدمات 
بهداشتی، رفاهی و اقامتی 

 استاندارد
317 344 309 335 

 
 

25 

-برگزاري کالس

هاي آموزشی به 
 کارکنان

225 286 232 292 

 
ارتقاء ایمنی و امنیت براي  ۵

 مسافران
313 238 308 242 

 
 

26 

ارتقاء و بروز 
رسانی کیفیت 

خدمات 
 الکترونیکی 

221 313 227 315 

 
 
۶ 

سازي و آگاهی
پذیري گردشگران اطمینان

 از مقاصد
313 269 304 264 

 
 

27 

توسعه 
گردشگري 
جایگزین و 

 سفرهاي هوشمند

221 146 219 157 

۷ 

افزایش میزان مراکز اقامتی 
سنتی استاندارد و مجوزدار 
از سوي ستاد ملی پیشگیري 

 از کرونا

303 235 298 237 

 
 

28 

ارتقاء مجدد 
عملکرد 

 دستیصنایع

218 170 223 183 

 
آموزش و تقویت فرهنگ  ۸

 نوازي بعد از پساکرونامهمان
300 269 302 272 

 
29 

ارتقاء پایداري 
محیطی اماکن 

 گردشگري

214 248 216 243 

 
 
۹ 

افزایش تعداد و تنوع 
ها و مراکز خدماتی رستوران

مجوزدار از سوي ستاد ملی 
 پیشگیري 

293 235 293 240 

 
 
 

30 

اعمال قوانین 
بهداشتی مربوط 

 زیستبه محیط

204 228 202 218 

 
 

اي هتقویت و تولید پکیج ۱۰
 هاي کشورالمللی جاذبهبین

282 262 285 265 

 
 
 

31 

 هايارائه پروتکل
بهداشت عمومی 
و فاصله مناسب 
اجتماعی براي 

 گردشگران

197 272 190 271 

 
 

بخشی مجدد به سفر اولویت ۱۱
 و گردشگري

279 248 276 248 

 
 
 

32 

 برگزاري مجدد

 ها،فستیوال

-هاي بیننشست

المللی 
گردشگري و 

197 207 200 217 
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 سمینارهاي

 آنالین

 
۱۲ 

هاي مناسب بسته سازيآماده
سفر از طرف دفاتر خدمات 

 مسافرتی
276 207 271 199 

 
33 

الزامی بودن 
گواهی سالمت 

 گردشگران
187 105 186 102 

۱۳ 
آمادگی فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
272 330 273 328 34 

رسانی خدمات
نوین گردشگري 

مثل خدمات 
 دیجیتالی و
تجارت 

 الکترونیک

187 245 188 252 

 
۱۴ 

تولید محتوا  و تبلیغات براي 
جذب گردشگران در فضاي 

 مجازي
272 327 276 330 

 
35 

خدمات 
گردشگري به 

 شیوه آنالین
184 265 181 266 

 
۱۵ 

مشاوره و حضور مستقیم 
 کارشناسان

 165 183 173 180 ارائه بیمه سفر 36 278 269 279 265

 
۱۶ 

بودجه مناسب به اختصاص 
وزارت میراث فرهنگی، 

 دستیگردشگري و صنایع
265 344 274 340 

 
 

37 

دسترسی به 
 فضاهاي ورزشی

170 153 173 151 

 
۱۷ 

کنترل بهداشت و سالمت 
 وکارهاي کسبمحیط

262 245 259 240 

 
38 

ها و تهیه کیت
ی هاي بهداشتبسته

فردي براي 
هاي محیط

 عمومی بسته

163 211 160 196 

 
 

۱۸ 
سهولت دسترسی مجدد به 

 نیروي کار
262 252 271 264 

 
39 

ارائه تسهیالت 
حمایتی و 

هاي کمک
بالعوض 

هاي بخش به 
دیده خسارت

 گردشگري

122 194 129 187 

 
 

۱۹ 
 و پذیر نمودن قیمترقابت

به ایران  سفر هايهزینه
 ترازهم نقاط سایر به نسبت

262 228 269 232 

 
40 

 تقویت دسترسی

 خوانایی و

 شهري مسیرهاي

 عالئم و نظیر

 هانخیابا تابلوها،

122 194 128 198 

 
گذاري مجدد در سرمایه ۲۰

 بخش گردشگري
259 272 263 274 

 
41 

 امنیت کنترل

صورت به
 نامحسوس مانند

 دوربین با کنترل

75 109 73 105 

 
۲۱ 

المللی و باز بودن بین
 المللیهمکاري بین

255 300 259 299 
 

 گردشگري ایران در دوران پساکروناپذیري هاي رقابتبندي محركخوشه
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ترین عوامل تأثیرگذار مستقیم در سیستم هستند و در ها مهماین محرك :هاي تأثیرگذارمحرك 
اي هپذیري گردشگري ایران دوران پساکرونا از اهمیّتی راهبردي برخوردارند، که محركرقابت

د پذیري گردشگران از مقاصسازي و اطمینانل تجربه قبلی و آگاهیانتخاب مجدد ایران به دلی
هاي مناسب سفر از طرف دفتر سازي بستهگردشگري(از عدم وجود ویروس کرونا)، آماده

راز، افزایش تهاي سفر نسبت به سایر نقاط همپذیر نمودن قیمت و هزینهخدمات مسافرتی، رقابت
و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا و افزایش  میزان مراکز اقامتی سنتی استاندارد

ها و مراکز خدماتی مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا را شامل تعداد و تنوع رستوران
عنوان هاي فوق بیشترین تأثیرگذاري و کمترین تأثیرپذیري را دارند و بهشوند. محركمی

-. محركها وابسته استتغییرات سیستم به عملکرد آنها، وضعیت کالن و ترین محركبحرانی

ه خارج از کنترل نیستند چراکهاي تأثیرگذارْ ورودي سیستم محسوب شده و توسط سیستم قابل
 کنند.هاي باثبات عمل میصورت محركسیستم قرار داشته و به

اال و هم ها داراي دو ویژگی مشترك هم تأثیرگذاري باین محرك هاي دوگانه:محرك      
 انجامد. اینهاي دیگر میها به تغییر در محركتأثیرپذیري باال هستند و هر عملی روي آن

ها هم قابل هاي ریسک و هدف تقسیم کرد. این محركتوان به دو دستۀ محركها را میمحرك
ي هاوان محركعنگذارند؛ که بهدستکاري و کنترل است و هم بر پویایی و تغییر سیستم اثر می

محرك مشاوره و حضور مستقیم  16درمجموع . شوندکلیدي و استراتژیک هم شناخته می
عد از نوازي بکارشناسان، ارتقاء ایمنی و امنیت براي مسافرت، آموزش و تقویت فرهنگ مهمان

دوران پساکرونا، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران، ارتقاء میزان خدمات 
-اقامتی استاندارد، آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات، تقویت و تولید پکیج بهداشتی، رفاهی و

بخشی مجدد به سفر و گردشگري، کنترل هاي کشور، اولویتالمللی معرفی جاذبههاي بین
وکار، تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در هاي کسببهداشت و سالمت محیط

در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث  گذاري مجددفضاي مجازي، سرمایه
لمللی و افردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بین دستی، توسعۀ فرهنگی، گردشگري و صنایع

المللی و رهبري مسئوالنه، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و همکاري بین
هاي دوگانۀ هم اثرگذار و هم اثرپذیر  محرك تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر جزء
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هاي هدف به شرح زیر تقسیم هاي ریسک و محركاین نیروها خود به دودسته محرك هستند.

 شوند:می

شامل آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران، تقویت  هاي ریسک:محرك-1 

هاي ریسک براي محرك هاي ریسک سیستم؛تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر محرك
آنکه به بازیگران کلیدي سیستم مبدل شوند از ظرفیت بسیار باالیی برخوردارند؛ چراکه به علت 

 شدن به نقطه انفعال سیستم را دارند.ماهیت ناپایدار، پتانسیل تبدیل

تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، هاي هدف: محرك-2

دد در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی، گذاري مجسرمایه
لمللی اهاي فردي و مدیریتی منابع انسانی و باز بودن بیندستی، توسعه مهارتگردشگري و صنایع

ش از ها بیهاي هدف سیستم هستند. این محركالمللی و رهبري مسئوالنه محركو همکاري بین
عنوان نتیجه ول، بهقبها را با ضریب قطعیت قابلتوان آنند و میآنکه تأثیرگذار باشند، تاثیرپذیر

تکامل سیستم  توان به تغییرات وتکامل سیستم شناسایی و معرفی کرد. با دستکاري این محرك می
ه نمایش را ب شدهتعییناي از پیشدر جهت موردنظر دست یافت. بنابراین بیش از آنکه نتیجه

 ممکن در سیستم است.  بگذارد، نمایانگر اهداف 
-ها را محركتوان آنها خروجی سیستم به شمار رفته و میاین محرك هاي تأثیرپذیر:محرك

ین ها از تأثیرپذیري بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاري بسیار پایهاي نتیجه نیز نامید. این محرك
رد، این است که این توان برداشت کها میروي سیستم برخوردار هستند. آنچه از این محرك

ته هاي مستقل و تأثیرگذار روند مثبتی داشهاي مستقل هستند. اگر محركها نتیجۀ محركمحرك
ونقل سفر، برگزاري محرك ارتقاء کیفیت حمل 6ها نیز مثبت خواهند بود. باشند، این محرك

ماعی اجت هاي بهداشت عمومی و فاصله مناسبهاي آموزشی به کارکنان، ارائه پروتکلکالس
براي گردشگران، سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار، خدمات گردشگري به شیوة آنالین، و 

روزرسانی کیفیت خدمات الکترونیکی مانند اینترنت و خودپرداز در این دسته قرار ارتقاء و به
 ).5گرفتند (جدول

-اي بینهها، نشستسه محرك ارائۀ بیمه سفر، برگزاري مجدد فستیوال هاي مستقل:محرك      

رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و تجارت المللی گردشگري و خدمات
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-هاي مستثنی و مستقل  سیستم هستند. این نیروهاي محرك از سایر محركالکترونیک، محرك

ا از هر هستند. آنتأثیها یا تأثیر کمی گذارده و یا بیپذیرند و بر آنهاي سیستم تأثیر چندانی نمی
-جهت که نه به توقف محرك اصلی و نه به تکامل و پیشرفت یک محرك در سیستم میآن

 انجامند، ارتباط کمی با سیستم دارند.
گیرند. درواقع، حالت ها در نزدیکی مرکز شکل قرار میاین محرك هاي تنظیمی:محرك      

ریزان و رنامههایی که ببه سیاستکنند. بسته عنوان اهرم ثانویه عمل میتنظیمی داشته و گاهی به
رگذار، هاي تأثیها قابلیت ارتقاء به محركگیرند، این محركمدیران براي اهداف خود به کار می

کنترل بهداشت و سالمت  هاي هدف و ریسک را دارند.کننده یا محركهاي تعیینمحرك
 داري محیطی اماکنوکار، مشاوره و حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء پایهاي کسبمحیط

دستی، گردشگري، توسعه گردشگري جایگزین و سفرهاي هوشمند، ارتقاء مجدد عملکرد صنایع
ایی در هاي ریلی و هوزیست و ارتقاء کیفیت زیرساختاعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیط

 ).6این دسته قرار دارند (جدول 
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 پذیري گردشگري ایران در پساکروناآینده رقابتهاي مؤثر بر وضعیت بندي محركخوشه -6جدول 

 افزار میک مکبر اساس تحلیل در نرم
هانوع محرك هامحرك   

 تاثیرگذار

پذیري گردشگران از مقاصد سازي و اطمینانانتخاب مجدد ایران به دلیل تجربه قبلی، آگاهی
مودن قیمت پذیر نمسافرتی، رقابتهاي مناسب سفر از طرف دفتر خدمات سازي بستهگردشگري، آماده

هاي سفر نسبت به سایر نقاط همتراز، افزایش میزان مراکز اقامتی سنتی استاندارد و مجوزدار از و هزینه
وي ها و مراکز خدماتی مجوز دار از سسوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا، افزایش تعداد و تنوع رستوران

 ستاد ملی پیشگیري از کرونا

 دوگانه

اوره و حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء ایمنی و امنیت براي مسافرت، آموزش و تقویت فرهنگ مش
نوازي بعد از پساکرونا، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران؛ ارتقاء میزان خدمات مهمان

هاي پکیج لیدبهداشتی، رفاهی و اقامتی استاندارد؛ آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات، تقویت و تو
 بخشی مجدد به سفر و گردشگري، کنترل بهداشت و سالمتهاي کشور، اولویتالمللی معرفی جاذبهبین

ذاري گوکار، تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، سرمایههاي کسبمحیط
دستی، صنایعمجدد در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی، گردشگري و 

و رهبري  المللیالمللی و همکاري بینهاي فردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بینتوسعه مهارت
مسئوالنه، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب 

 گردشگر

 تنظیمی
 حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء پایداريوکار، مشاوره و هاي کسبکنترل بهداشت و سالمت محیط

محیطی اماکن گردشگري، توسعه گردشگري جایگزین و سفرهاي هوشمند، ارتقاء مجدد عملکرد 
 اي ریلی و هواییهزیست، ارتقاء کیفیت زیرساختدستی، اعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیطصنایع

 تأثیرپذیر
اي بهداشت ههاي آموزشی به کارکنان، ارائه پروتکلسونقل سفر، برگزاري کالارتقاء کیفیت حمل

عمومی و فاصله مناسب اجتماعی براي گردشگران، سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار، خدمات 
 گردشگري به شیوه آنالین، ارتقاء و بروز رسانی کیفیت خدمات الکترونیکی مانند اینترنت و خودپرداز.

 مستقل
ن، المللی گردشگري و سمینارهاي آنالیهاي بینها و نشستجدد فستیوالارائه بیمه سفر، برگزاري م

 رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و تجارت الکترونیکخدمات

 هدف

گذاري مجدد در بخش تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، سرمایه 
هاي مهارت دستی، توسعه، گردشگري و صنایعگردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی

 المللی و رهبري مسئوالنهالمللی و همکاري بینفردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بین

 آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر ریسک

  

ها دهند. در این شکلهاي توسعه را نشان میگرافیکی محركنمایش  5و  4هاي شماره شکل      
است. چگونگی هاي سیستم مشخص شدهها بر سایر محركتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محرك
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ترین تأثیر، تأثیرات ضعیف، تأثیرات متوسط، تأثیرات قوي و صورت ضعیفها بهتأثیرگذاري محرك

 ترین تأثیرات است.قوي

 
 ها ( از بسیار ضعیف تا بسیار قوي) مستقیم بین محركروابط  -4شکل

 
  ها ( از بسیار ضعیف تا بسیار قوي)روابط غیرمستقیم بین محرك -5شکل
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  گیرينتیجه

 دریرد. گهاي جهانی قرار میراحتی تحت تأثیر بحراندهد که بخش  سفر و گردشگري بهمی ها نشانبررسی   
که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگري و هتلداري جهان رخ دهد،  2020 سال

در دنیا، موتور صنعت گردشگري در سرتاسر جهان خاموش   COVID-19با ظهور و شیوع ویروس
این مقاله با هدف بازشناسی عوامل و نیروهاي محرك موثر بر وضعیت آیندة  شد. در این راستا،

گردشگري کشور ایران براي دوران پساکرونا انجام گرفت. نتایج مقاله نشان داد  پذیري سفر ورقابت
با تاثیرگذاري مستقیم باال از نوع آمادگی  شدهبرنده شناسایی که جنس بیشتر نیروهاي محرك پیش

زیرساختی (تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از 
ارتقاء میزان خدمات بهداشتی، رفاهی و اقامتی استاندارد، افزایش میزان مراکز اقامتی  گردشگران،

ا هسنتی استاندارد و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا و افزایش تعداد و تنوع رستوران
و  تو مراکز خدماتی مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري) است. که این امر مستلزم بازبینی، نظار

ر وسازهاي گردشگري کشوهاي فیزیکی و ساختکنترل بر استانداردهاي مربوط به ایجاد زیرساخت
هاي داخلی که آمده این پژوهش با نتایج پژوهشدستنتایج  به .ایران براي دوران پسابحران است

؛ و دهاي زیرساختی است، همخوانی دارپذیري مقصدهاي مربوط به شاخصبیشترین تأثیر در رقابت
)، 2013)، گوفی (2001هاي خارجی کیم () و با پژوهش1399) و کرمی و همکاران (1396با  برومند(
پذیري ها را در ارتقاء رقابت) که نقش زیرساخت2016و همکاران ( 1)  و شی2013کروس (

مدت بلکه در تنها کوتاههاي منفی نهشوك گردشگري یک منطقه مهم برشمردند، همسو است.
ج کشد. با توجه به نتایتوجه خواهد بود و بهبودي این صنعت چندین سال طول میدت قابلبلندم

آمده در این پژوهش و پویش محیطی وضعیت گردشگري در کشور ایران با توجه به موج دستبه
ترین راهکار براي جذب گردشگران به ایران پس از بحران به وجود آمده، مدیریت بیماري کرونا، مهم

هاي گیري و حمایتاي در تصمیمچه و متمرکز و به دور از اقدامات موازي و الگوهاي جزیرهیکپار
ترین پشتوانه براي جلوگیري از ورشکست شدن صنعت گردشگري کشور، دولتی است. در واقع، مهم

هاي سابق، بکارگیري نیروهاي فعال، خالق و هاي نوین مدیریت(بازنگري و باز اندیشی رویهشیوه
هاي مالی، تزریق هاي دولتی (معافیتدهی و حمایتوردار از دانش و تخصص الزم)، سازمانبرخ

نقدینگی براي حمایت از بازیگران بزرگ و کوچک عرصه سفر و گردشگري داخلی، تدوین و 
هاي حمایتی براي تشویق شهروندان به سفر در دوران پسابحران (گردشگري سازي برنامهآماده

1. Shi 
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هاي ویژه گردشگران ورهاي مسافري براي جذب گردشگران، برگزاري جشنوارهداخلی)، تقویت ت

 ها،ها، استارت آپوکارهاي فردي فعاالن گردشگري مانند تشکلها، حمایت از کسببراي جذب آن
هاي حمایتی براي تشویق شهروندان به سفر در دوران سازي برنامهراهنمایان تور، تدوین و آماده

مندي از مرخصی تشویقی و تسهیالت سفر، فراهم کردن تسهیالت و تمهیداتی هرهپساکرونا مانند ب
وآمدها، روادید براي گردشگران خارجی و بازاریابی) هستند که بر بهبود شرایط گردشگري براي رفت

ذیري پها و الگوهاي مشخص رقابتنبود مدل هاي مهم این تحقیق،گذارند. یکی از محدودیتتأثیر می
بود، که براي مرتفع کردن این محدودیت از چارچوب  19-ردشگري در رابطه با کوویدمقاصد گ

هاي آن استفاده شد. در بررسی موضوع مفهومی مدل مجمع جهانی اقتصاد به دلیل جامع بودن شاخص
پذیري سفر و گردشگري، چرخۀ حیات مقصد براي دوران پساکرونا مورد بررسی قرار نگرفت، رقابت

پذیري و سناریوهاي آن براي آینده بسیار حائز اهمیت است این موضوع در بحث رقابتلحاظ نمودن 
یافتگی مقصدها و قرار گرفتن در مراحل مختلف چرخۀ حیات (دوران پساکرونا) زیرا میزان توسعه

رار ها موردتوجه قبایست در بررسیکنند که میهر یک مقتضیات و شرایطی متفاوتی را ایجاد می
پذیري مقصد در ارتباط با چرخۀ حیات و سناریوهاي آن براي دوران نابراین مطالعه رقابتگیرند. ب

 .شودعنوان موضوعی براي تحقیقات آتی پیشنهاد میپساکرونا به
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 چکیده:
درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگري، اهمیت نوسازي استراتژیک کارآفرینانه براي  19شیوع ویروس کووید 

ها در این صنعت را به امري حیاطی تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل فعالیت شرکتادامه 
کاربردي -باشد؛ بنابراین از منظر هدف توسعه اي موثر بر نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در دوران پسا کرونا می

یشی است. این پژوهش در دو فاز پیما-ها توصیفیاست و رویکردي کیفی و همچنین از منظر گردآوري داده
نمونه مورد بررسی دقیق قرارگرفته و  142مقاله از  23که در فاز اول با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته

هاي به دست آمده است. بر اساس مطالعات انجام شده و دادهها براساس تحلیل محتوا، کدگذاري شدهداده
نفر از خبرگان  در این صنعت انجام شد و با روش کدگذاري باز، محوري هاي مصاحبه طراحی وبا ده پروتکل

ارهایی ها و راهکمورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها: خالقیت و نوآوري، منابع انسانی، رهبري و قابلیت
  کاربردي جهت تسهیل نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در این دوران ارائه گردید.
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 مقدمه

ها طی چند هفته جهان را به محاصره خود درآورد و سالمتی و جان میلیون 19ویروس کووید 
خطر انداخت، همچنین منجر به تحوالت جهانی و تغییرات بزرگی شده که تاثیرات انسان را به

1UNWTO ,زندگی روزمره شهروندان و همچنین اقتصاد جهانی ایجاد کرده است (مهمی بر 

توقف المللی و داخلی م). گردشگري در بسیاري از کشورها عمال تعطیل شد و سفرهاي بین2020
گیر بودن این بیماري، این ) در همه2WHOگردید. باتوجه به اعالم سازمان بهداشت جهانی(

میلیون نفر در سراسر جهان به  12هاي جهان است. تاکنون بیش از نبحران یکی از بدترین بحرا
دهند ها تاکنون نشان میاند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دادهاین ویروس مبتال شده

منطقه و کشور در  220در حال حاضر در بیش از  .درصد است 7تا  5که نسبت مرگ و میر بین 
است. در این بین کشورهاي آمریکا، برزیل، هند، س مشاهده شدهجهان مورد مبتال به این ویرو

هزار  250یش از اند. ایران با بروسیه، پرو به ترتیب بیشترین آمار مبتالیان را به خود اختصاص داده
یر این تاثهاي مختلفی تحتمورد ابتال در رتبه دهم کشورها در جهان قرار دارد و صنایع و بخش

کند که از زمان آغاز این ) عنوان می3IMFالمللی پول (است. صندوق بینبیماري قرار گرفته
میلیارد دالر بودند. این  100گیر، بازارهاي درحال ظهور شاهد خروج سرمایه بیش از بیماري همه

درصد کاهش یابد که بسیار بدتر از  3تا  2020کند که رشد جهانی در سال بینی میصندوق پیش
ه در آن اند کترین افت در تاریخ را تجربه کردهسریعست. بازارهاي سرمایه، بحران مالی جهانی ا

سازمان تجارت  .درصد سقوط را تجربه کرد 20جلسه تجاري  16در تنها  4S&P500شاخص 
بین  2020است که تجارت جهانی کاال به دلیل این بیماري در سال ) اعالم کرده5WTOجهانی نیز(

  .یافت درصد کاهش خواهد 32تا  13
عی هاي سیاسی و طبیهاي آن همواره در معرض خطر بحرانصنعت گردشگري با توجه به ویژگی

گهر و است و این مسئله مستلزم استراتژي و مدیریت مناسب در بحران است (یاوري

1. World Tourism Organization 
2. World Health Organization  
3. International Monetary Fund 
4. Standard and Poor's index 
5. World Trade Organization 
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) طبق آخرین گزارشات اعالم 1UNWTO). سازمان جهانی گردشگري (1396مؤید، منصوري

طور کامل بسته شده و بقیه مرزها نیز با رصد از مرزهاي جهان بهد 72کرده است که حدود 
بینی کرده است که تعداد گردشگران جهانی در اند؛ لذا این سازمان پیشهایی مواجهمحدودیت

درصدکاهش خواهد یافت که این به معناي از  80تا  60، 2019با مقایسه آمار سال  2020سال 
عت گردشگري است. بر اساس گزارش خبرگزاري ایسنا، دست دادن بخش زیادي از درآمد صن

میلیارد تومان خسارت به صنعت  5300ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، 
 80ها و ناوبري هوایی ایران کاهش عالوه بر این شرکت فرودگاه گردشگري وارد کرده است.

بنا برگزارش جامعه  است.هدرصدي درآمد را با توجه به کاهش شدید پروازها عنوان کرد
هزار  60هاي مختلف کشور در چهار ماه گذشته و در پی شیوع بیماري کرونا هتلداران، استان

میلیارد ریال خسارت دیدند که اثر قابل توجهی بر این صنعت گذاشته است. همچنین تحلیل 
خدمات  و وکارهاي آنالین صنعت گردشگري با کاهش فروشسایت تکراسا نشان داد که کسب

انسانی آن نفر از نیروي 120درصد کاهش فروش داشته و  80بابا عنوان مثال علیمواجه شدند؛ به
نفر از نیروي انسانی  80گشت نیز درصد کاهش فروش داشته و الی 75اند، فالیتیو تعدیل یافته

افت  باعث گذاري اجتماعیهاي مسافرتی و معیارهاي فاصلهمحدودیتاست. خود را تعدیل کرده
گردشگري نقش مهمی در توسعه  .وکار شده استهاي کسبکنندگان و هزینهشدید مصرف

کند. لذا رشد و توسعه این صنعت عالوه بر هاي شغلی ایفا میاقتصادي کشور و ایجاد فرصت
هاي جدید، در برقراري موازنه ارزي تأثیرگذار است و زمینه رشد سایر ایجاد مشاغل و فعالیت

 ها نشان). آخرین گزارش1393کند(صفري و میرزایی، اي اقتصادي را نیز فراهم میهبخش
میلیون شغل در صنعت گردشگري در معرض نابودي قرار  50دهد که با ظهور ویروس کرونا، می

درصد از  66درصد از کارفرمایان و  2ILO ،(81المللی کار(دارند و طبق آمار سازمان بین
و درآمدهاي آنان تحت تأثیر این بیماري قرار گرفته است. همچنین با کارکنان دیگر مشاغل 

ها و دیگر دستی، رستورانونقل، صنایعوکارهاي مرتبط با این صنعت مانند حملتوجه به کسب
اهش تولید ها نفر و کوکارها باعث بیکاري میلیونمشاغل وابسته، ازبین رفتن صنعت و کسب

وکارهاي بحران پاندمی کرونا آسیب جدي را به کسبگردد. میناخالص داخلی و رشد اقتصادي 

1. World Tourism Organization 
2. International Labour Organization 
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است. کارآفرینان و مدیران نیاز به استراتژي براي فعال در سطح داخلی و جهانی وارد کرده

نوآوري یکی از عوامل کلیدي موفقیت  ها و کاهش تهدیدات دارند.گیري از فرصتافزایش بهره
از آنجایی که صنعت  .)2019، 1ر و همکارانشود(کالمنزدر صنعت گردشگري محسوب می

باشد، ارائه راهکارها و گردشگري جزو مشاغل پرریسک در دوران بحران کرونا می
بین  کند. تنشها در این صنعت کمک میوري و عمر شرکتهایی نو به افزایش بهرهاستراتژي

هاي مداوم امور روزمره و امور جاري و تغییرات  را میتوان با نهادینه کردن نوسازي
هاي نوسازي برطرف کرد. نوسازي استراتژیک نه تنها رسازمانی و تشویق در جهت فعالیتساختا

با ). 2009، 2هاي نوپا نیز صادق است (آگاروال و هلفاتهاي بالغ بلکه براي شرکتبراي شرکت
، نوسازي  19پذیر بودن صنعت گردشگري در برابر بحران ویرووس کووید توجه آسیب

وکارهاي فعال در این صنعت همگام با تحوالت و تغییرات ه کسباستراتژیک کارآفرینان
گرفته از این بیماري در توسعه و احیاي این صنعت حیاتی است. در واقع، نوسازي نشأت

استراتژیک کارآفرینانه در بردارنده فرایند تشخیص وکشف نیازها، خالقیت در بازارسازي و ارائه 
منابع انسانی، اطالعاتی، مالی و فیزیکی شرکت و  هاينوآوري است که به واسطه قابلیت

سازي فرایندها و ساختارهاي درونی شرکت اجرا شده هاي بازاریابی و جوانبازتعریف استراتژي
). 1395ها استوار است(کالبی و همکاران، برداري از فرصتاست و بر فرایندهاي کشف و بهره

ودي کند و سبب ناببا مشکالت جدي روبرو میها را عدم توجه به نوسازي در این صنعت شرکت
در این  شود، بنابراینهاي فعال و وارد شدن خسارت بسیار سنگین به اقتصاد کشور میشرکت

پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در صنعت گردشگري 
ن ک کارآفرینانه در دورااست و راهکارهایی نیز جهت تسهیل نوسازي استراتژیپرداخته شده

 پساکرونا ارائه شده است.

  

1. Kallmuenzer et al., 
2 .Agarwal, &  Helfat. 
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 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 و گردشگري  19 -کووید
گیر در قرن بیست و یکم نیست. گسترش این اولین بیماري همه 19کرونا و یا ویروس کووید 

و عرضه محصوالت و از طرفی نیز بر تقاضا  بیماري باعث ایجاد وحشت در میان عموم مردم شده
کنندگان داخلی در اکثر کشورها به شدت کاهش مصرف است.در سراسر جهان تأثیر گذاشته

تقاضا براي غذا، کمک پزشکی و سایر موارد ضروري درحال افزایش است و این تقاضا  یابند.می
بیشتر از تقاضا براي کاالهاي غیرضروري مانند پوشاك و خدمات مختلف است (ابوباکار و 

کننده داخلی، تأثیر منفی بر تولید و اشتغال خواهد پایین بودن تقاضاي مصرف ).2020رسبی، 
گذاشت. تأثیر بر روي بخش خدمات در مقیاس کوچک چشمگیر خواهد بود. شدت و مدت 

هاي مختلف براي مهار زمان تأثیرگذاري بر عرضه و تقاضا بستگی به اقداماتی دارد که دولت
به گزارش تجارت نیوز، به نقل از  .)2020، 1دهند (خان و یاسمین خانمیشیوع ویروس انجام 

2CNBC درصد افزایش  6تا  4، نرخ بیکاري در کشورهایی مانند آمریکا، چین، آلمان بین
است. پس از شیوع این بیماري شاهد افت شدید فروش کاالهاي مصرفی در بخش داشته
و در آمریکا  %15,8فروش کاالهاي مصرفی در چین ایم. فروشی در چین و آمریکا بودهخرده

یافته است. در ایران نیز مانند سایر کشورها با گسترش این ویروس برخی از کاهش  % 6,2
ه به گزارش اند. با توجهاي اقتصادي با کاهش تقاضا و برخی دیگر با تعطیلی مواجه شدهفعالیت

کاهش داشته  %1,37در مقایسه با ماه قبل  98هاي اسفند منتشر شده از شاپرك، تعداد تراکنش
هاي هاي قبل با توجه به در پیش بودن تعطیالت نوروزي تراکنشاست که براساس آمار سال

رشدي  1399ها، کشور در سال بینیاسفند نسبت به بهمن ماه رشد مثبتی داشتند. براساس پیش
 کسري بودجه افزایش خواهد یافت. منفی را تجربه خواهد کرد. عالوه بر این، مشکالت ناشی از

از آنجا که در حال حاضر هیچ درمان استانداردي براي این ویروس وجود ندارد، اجتناب از 
 ). 3،2020عفونت و گسترش بیشتر آن مهم است(وو و همکاران

1. Khan & Yasmine Khan 
2. www.cnbc.com 
3. Wu et al. 
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بشر، گردشگري و تاثیر نوازي، حقوقمهمان") در پژوهش خود با عنوان 2020( 1باوم و هاي

به بررسی تهدیدات ویروس کرونا و ارزیابی زمان واقعی تاثیر این تهدید بر  "19کووید 
گردشگري پرداختند، نتایج این پژوهشِ واقعه نگر نشان داد که بحران ویروس کرونا تاثیر بسیار 
زیادي بر صنعت گردشگري گذاشته و درآمد این صنعت در بعضی از مناطق آسیا، اروپا و 

) نیز در پژوهشی با 2020و همکاران ( ۲صدي داشته است. ونآمریکاي شمالی کاهش صددر
 پیامدهاي منفی ویروس کرونا بر ": اثرات بالقوه بر سبک زندگی و مسافرت19کووید "عنوان 

صنعت گردشگري و تغییرات سبک زندگی گردشگران و رفتارها و ترجیحات مسافران را بررسی 
شگري، مدیریت گردشگري و رفتارهاي گردشگران ها ادبیات بازاریابی گردکردند؛ در مقاله آن

روي الگوها  19ها نشان داد که بحران ویروس کووید مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن
ر ي صنعت گردشگري مبتنی بهاي آیندهگذارد و فعالیتمسافرتی و گردشگري تاثیر می

 این صنعت براي ادامهشود که مشاغل باشد  و این تغییرات باعث میگردشگري هوشمند می
حیات مجبور به تجدید نظر در طراحی خدمات خود گردند.طبق بررسی سازمان جهانی 

و معیشت  بینی، جوامع، اقتصادهاگردشگري، کروناویروس با تأثیرات گسترده و غیرقابل پیش
مردم در سراسر جهان را به خطر انداخته و هشداري در جهت رکود جهانی و از دست رفتن 

ن، سابقه و در حال تحول سریع بحراده مشاغل در سراسر جهان است و با توجه به ماهیت بیگستر
  .المللی بسیار چالش برانگیز استبرآورد تأثیر ویروس کرونا در گردشگري بین

1. Baum and Hai 
2. Wen et al 
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 منبع: سازمان جهانی گردشگري

 . تعداد گردشگر جهانی (میلیون)2020. پیش بینی سال 1شکل

رد تا مانع گیدر حال حاضر در بسیاري از کشورها قرنطینه هوشمند و ردیابی مورد استفاده قرار می
ري گذااست براي عالمتگسترش ویروس باشند. در کل، ابزارهاي قرنطینه هوشمند ممکن 

هاي تکنولوژیکی به کاهش خطر گسترش ویروس حلخطر به کار رود. این راهمسافران سالم و بی
کرونا قبل از اینکه واکسن موثر، بدون به خطر انداختن گردشگر کشف شود، کمک خواهد 

 )2020کرد. (استریلکوفسکی، 
نی براي توسعه بیتواند هر نوع پیشمی در چنین بحرانی که غیرقابل پیش بینی و نامشخص است،

توان در نظر گرفت که پس از می بیشتر در اقتصاد، از جمله در بخش گردشگري را دشوار کرد.
براي توسعه  پایان دوره قرنطینه بخش گردشگري قادر به بهبودي در سطح جهان خواهد بود.

برنامه جدید باید با هدف  رد.توان یک برنامه توسعه استراتژیک آماده کپایدار گردشگري می
مناسب  هايها مراقبتتوسعه گردشگري محلی براي افزایش مشاغل درگیر باشد و از زیرساخت

 ).2020صورت گیرد(کالینکار و پتیل،
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 کارآفرینی استراتژیک و نوسازي استراتژیک
. استصورت گرفته 21ها در حوزه کارآفرینی استراتژیک در اوایل قرن نخستین پژوهش

استفاده از  ها بامندي از فرصتکارآفرینی استراتژیک دربرگیرنده خلق مزیت رقابتی و بهره
). 2009، 1هاي استراتژیک است (لومپکین و همکارانهاي نوآوري، کارآفرینی و نوسازيفعالیت

) معتقدند که کارآفرینی استراتژیک یکی از اشکال کارآفرینی شرکتی 2013(2کربت و همکاران
کرد شرکت تواند بر عملهاي پویا میکارآفرینی استراتژیک در ارتباط با نوآوري و قابلیتاست.

ها در جهت )، بنابراین در توانمندسازي شرکت2019، 3تأثیرگذار باشد(ریستانتی و ویجاجا
هایی که ). شرکت2007، 4پاسخگویی به تغییرات محیطی مؤثر است (ایرلند و همکاران

اي کارآفرینی، به هتوانند فرصتاستراتژیک را به کار نمیگیرند، به احتمال کمتر میکارآفرینی 
). 2018، 5ویژه آنهایی که خارج از حوزه رقابتیشان هستند را شناسایی کنند(ویدرز و همکاران

هاي بسیار در حوزه پژوهشی کارآفرینی استراتژیک راهنمایی محدود در رابطه علیرغم پیشرفت
 ). 2018، 6ها وجود دارد(مزيسازي کارآفرینی استراتژیک در شرکتچگونگی پیاده با چیستی و

) از اشکال کارآفرینی استراتژیک میتوان به نوسازي 2008(7براساس پژوهش کووین و کوراتکو
وکار برخی از پژوهشگران نوسازي استراتژیک را تغییر در مدل کسباستراتژیک اشاره کرد. 

). نوسازي 2018، 8میلکركر تعریف مجدد بازار و محصوالت جدید (دانند و برخی دیگمی
هاي خود در پیگیري هاي یک سازمان براي حفظ توانمندياستراتژیک به عنوان قابلیت

). 2018شود (کالبی و خواجیان، ها در نظر گرفته میهاي جدید و استفاده بهینه از قابلیتنوآوري
هاي حاصل از احیا و جایگزینی ها و خروجیندها، مضموناستراتژیک شامل تمامی فراینوسازي
هاي شرکت). 1395باشد (کالبی و همکاران، هاي کلیدي شرکت با رویکرد بلندمدت میویژگی

اي روبرو هستند که با تغییرات چشمگیر و غالباً غیرقابل هاي پویا و فزایندهامروزي با محیط

1. Lumpkin  et al 
2. Corbett et al., 2013 
3. Ristyanti & Widjaja, 2019 
4. Irland et al., 2007 
5. Withers et al., 2018 
6. Mazzei 
7. Covin & Kuratko 
8. Mielcarek 
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، هاي نوسازي استراتژیکشوند. پژوهشمی بینی فناوري، سیاسی و اقتصادي مشخصپیش

خود بررسی  هاي استراتژیکها در مسیر خود را با تغییر هدف و قابلیتچگونگی تغییر وابستگی
ها نیاز دارند که خود را در زمانی تغییر دهند، نوسازي از آنجا که اغلب شرکت .کنندمی

مه ها است. تقریباَ همدت آناستراتژیک یک نکته کلیدي در درك بقا و کامیابی طوالنی
ها با مسئله نوسازي استراتژیک یا حفظ تدوام روبرو است. استمرار تضمین کننده قابلیت شرکت

اطمینان و انسجام است، و نوسازي استراتژیک به همان اندازه که نوآوري و تکامل را فراهم 
طریق نوآوري مداوم  نوسازي استراتژیک از ).2018، 1سازد مهم است(اسمیت و همکارانمی

هاي محیطی پاسخ دهند تا از شدت دهد تا به پویاییها اجازه میشود و به شرکتتعریف می
ها در هاي شرکت و خروجیتغییرات اساسی در فعالیت ها کاسته شود. همچنین شاملرقابت آن

واقع، ). در 2015، 2هنگام پاسخگویی شرکت به نیازهاي محیط خود است (آلبرت و همکاران
نوسازي استراتژیک کارآفرینانه در بردارنده فرایند تشخیص وکشف نیازها، خالقیت در 

ی هاي منابع انسانی، اطالعاتی، مالی و فیزیکبازارسازي و ارائه نوآوري است که به واسطه قابلیت
سازي فرایندها و ساختارهاي درونی شرکت هاي بازاریابی و جوانشرکت و بازتعریف استراتژي

 ).1395اجرا شده است (کالبی و همکاران، 
نوسازي استراتژیک تالشی پرخطر و نامطمئن است. یک شرکت ممکن است مسیر خود را بداند،  

اما نداند چه نوع ابتکارات و اقداماتی براي نوسازي استراتژیک مورد نیاز است. نوسازي 
ه شرکت هایی فراتر از آنچه کتاستراتژیک به نوع جدیدي از تفکر و همچنین توانایی دیدن فرص

لیاتی هاي عمدر حال اجراست، نیاز دارد. بنابراین به منظور نوسازي استراتژیک، فرایندها و مدل
مورد نیاز است که ممکن است در زمان آغاز نامشخص باشند. کارکنان مستعد نقش مؤثري در 

ه در حالت سکون کامل ها هموار). شرکت2019، 3اجراي این فرایند دارند(جروي و خوروا
ها همیشه در حال تغییر هستند، اما سرعت اند، شرکتنیستند. همانطور که بسیاري اشاره کرده

طبیعی تغییر ممکن است بسیار کند باشد، به خصوص در محیطی با رقابت و یا تغییرات 
 ).4،1997تکنولوژیکی باال. (فولر و لبردا

1. Schmitt  et al., 
2. Albert  et al., 
3. Järvi & Khoreva 
4. Fuller & Volberda 
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شود و عملکرد تر بررسی میا شرایط محیطی مطلوبنوسازي رفتاري مبتنی بر فرصت است که ب

 کند، اما درگیر شدن در آن نیز به شرکت کمکاي را تحت چنین شرایطی ایجاد میبهبود یافته
کند تاثیر منفی احتمالی تهدیدات را به عملکردي پیشرفته تبدیل کند. نوسازي استراتژیک می
ستراتژیک ریزي ااجرایی باید از فرایندهاي برنامهتواند اشکال مختلفی داشته باشد، و مدیران می

د. این هاي سیاسی و اقتصادي استفاده کننبراي تعیین تناسب یک فرم مشخص براساس واقعیت
هاي ریزي باید پویا، با مشارکت سهامداران داخلی و خارجی، و شامل ارزیابی مدلفرآیند برنامه

هایی براي کارآمدتر کردن و ارها به همراه روشوکار غیرسنتی، خدمات، فرایندها، و بازکسب
هاي موجود باشد. تعیین هدف باید شامل اهداف نوآوري، به ویژه هنگامی اجراي موثر فعالیت

هاي خارجی مرتبط هستند، باشد. محتواي استراتژي باید ایجاد منابع جدید و ها با فرصتکه آن
 .)2015، 1را برجسته کند(کرنی و موریساشکال ارزش، یعنی ایجاد ارزش، و انواع روابط 

به عنوان راهی  هاي شرکتبنابراین نوسازي استراتژیک کارآفرینانه، فرایند بررسی مجدد توانایی
 ).2018هاست (کالبی و خواجیان، برداري از فرصتبراي ایجاد تعادل در اکتشاف و بهره

 

 روش پژوهش

کاربردي است. این پژوهش از منظر گردآوري -ايپژوهش حاضر کیفی و بر حسب هدف توسعه 
پیمایشی است. روش پژوهش شامل دو فاز فراترکیب و مصاحبه است. در این  -ها توصیفیداده

گیري هدفمند از ) و نمونه2006(2پژوهش در بخش فراترکیب ما از روش سندلوسکی و باروسو
نمونه اولیه  142ایم که به تفاده کردههایی از ادبیات موجود اسمنابع علمی براي استخراج ویژگی

هاي نوسازي استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک و کارآفرینی سازمانی دست یافتیم. در زمینه
هاي نامربوط و ارزیابی منابع یافت شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و با حذف مقاالت و داده

ب شده و عوامل مؤثر استخراج و از طریق مقاله به عنوان نمونه نهایی انتخا 23کیفیت، در نهایت 
آمده دستروش تحلیل محتوا چارچوب آن به دست آمد. براي سنجش روایی چارچوب به

نفر از اساتید دانشگاه در حوزه کارآفرینی استراتژیک گرفته شد. با توجه به مطالعات  5تاییدي از 

1. Kearney & Morris 
2. Sandelowski, & Barroso, 
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ر چارچوب بدست آمده مصاحبه هاي به دست آمده در فاز دوم، با تکیه بانجام شده و مولفه

. هاي صنعت گردشگري انجام گرفتموردي با رویکرد اکتشافی با مدیران و خبرگان شرکت
ت و ساختاریافته استفاده شده اسالزم به ذکر است که بنا به هدف پژوهش، از روش مصاحبه نیمه

ارشناسان ارشد و ها تا مرحله اشباع پیش برده شدند. جامعه آماري شامل مدیران و کمصاحبه
گیري هدفمند مرد) به شیوه نمونه 7زن و  3نفر از آنها ( 10باشند که متخصصان این صنعت می

سال در این صنعت هستند.  5شوندگان داراي تجربه کاري باالي انتخاب شدند. تمامی مصاحبه
ته است. ر گرفسازي شده و براي تجزیه و تحلیل مورد استفاده قراها به دقت پیادهمتن مصاحبه

ویژگی  1ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. در جدول براي تجزیه و تحلیل داده
 شود.شوندگان، مشاهده میشناختی مصاحبهجمعیت

 
 شوندگانهاي جمعیت شناختی مصاحبه. ویژگی1جدول 

کد 
 شوندهمصاحبه

 سابقه کاري شوندهسمت مصاحبه سازمان جنسیت

1Q 10 مدیرعامل 1 مرد 

2Q 12 مدیرفروش 2 مرد 

3Q 7 معاون بازاریابی و تبلیغات 2 مرد 

4Q 6 سرپرست فروش 3 زن 

5Q 7 مشاور بازاریابی 4 زن 

6Q 15 مدیریت فنی 4 مرد 

7Q 13 مدیرعامل 2 مرد 

8Q 9 مدیریت گردشگري 1 زن 

9Q 10 رئیس هیئت مدیره 3 مرد 

10Q 16 مدیریت فنی 3 مرد 
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 هایافته
کاري سال سابقه 5شوندگان داراي حداقل یافته هاي بخش توصیفی نشان داد که اکثر مصاحبه

 سال است و افرادي باتجربه در صنعت هستند.  10ها حدود بوده و میانگین سوابق کاري آن
ی ها، از طریق روش سندلوسکدر فاز اول با توجه با مطالعه متون، اسناد و مدارك و بررسی پژوهش

یافتیم. برخی از عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک مقاله نهایی دست 23) به 2006وسو(و بار
 است.گردآوري شده و کدگذاري و دسته بندي صورت گرفته

 
 . عوامل مؤثر بر نوسازي استراتژیک (چارچوب فاز اول)2جدول 

 عوامل(کدها) نظریه پرداز

 محصوالت و بازار جدیدفرایند تغییر براي دستیابی به  ) 1991برگلمن(

 

خالقیت و 

 نوآوري
 
 

 نوآوري در محصوالت با تمرکز بر بازار )2007ترنر و همکاران(

 هاالهام گرفتن از فرهنگ نوآوري در شرکت )2018کالبی و خواجیان(

 تخریب خالق )1942شومپیتر(

 )1395کالبی و همکاران(
 هاي آمیزهخالقیت در بازارسازي و  بازتعریف استراتژي

 بازاریابی 

 کشف نیازهاي پاسخ داده نشده )1395کالبی و همکاران(

 مدیران ارشد عاملی کلیدي در نوسازي استراتژیک )2015گالسر و همکاران(

 رهبري

 )2011کوي و همکاران(
گیري حاکمیت شرکتی بر مسیر نوسازي تأثیر جهت

 استراتژیک

 )2018لوگمن و همکاران(
به دست آوردن مهارت ارتباطی باال براي ترغیب و متقاعد 

 کردن کارکنان در ضرورت تغییر

 رهبري مشارکتی و یادگیري سازمانی )2006جونز و مکفرسون(

 )1990سنگه (
انداز هاي فرد و خلق چشمیادگیري گروهی، توانمندي

 مشترك

 منابع انسانی 
فلود، رووز، جاکبز و 

 )2005کلرمنز(
رابطه مثبت بین نیروي انسانی متخصص و شناسایی و 

 هایافتن فرصت

 )2019جروي و خوروا(
شناسایی عوامل تغییر بالقوه و مدیریت استعدادها براي 

 توسعه کارکنان
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 برنامه نوآورانه منابع انسانی )2011سیمسک و هووي(

تونگدوگان و 
 )2019همکاران(

 هاي پویاکارگیري قابلیتتوسعه و به

 هاقابلیت

 )2009آگارال و هلفات(
هاي کلیدي ها و خروجیتغییر و آرایش مجدد ویژگی

 شرکت

 هابهبود روابط با سایر شرکت )2015کرنی و موریس(

 )2015راسکو(
دیدگاه مبتنی بر ادغام و همکاري و ایجاد فرصت در مقابل 

 با دیدگاه رقابتی

 )1398شراعی و همکاران(
توجه به مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترك در 

 توسعه پایدار

)، 2008کووین و کوراتکو(
موریس و 

)، باسوو و 2010همکاران(
)، کووین و 2011بادهوا(

 )2010کوراتکو(

 تعریف مجدد روابط با بازار و رقبا در تغییر جایگاه رقابتی

 )2018کالبی و خواجیان(
نوسازي مدل کسب و کار و بازتعریف و احیاي مجدد 

 ساختارسازمانی

اسپینوسو و 
)، سیمسک 2011سونس(

 )2011و هووي(
 هاسازماندهی مجدد فعالیت

 
ها به صورت مفهومی کدگذاري شد که برخی از هاي استخراجی از مصاحبهدر گام بعد دیدگاه

 ارائه شده است. 3آنها در جدول 
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 کدگذاري مفهومی. 3جدول

کد 
 هشوندمصاحبه

 هاي مفهومیگزاره

1Q 

 هاي ناشی از بحرانتمرکز بر شناسایی فرصت
 شناسایی موانع ورود در دوران پساکرونا و عملکرد دیگر رقبا

 هاي در دسترسگیري از فناوريتغییر در ساختار و بهره
 هارقابتی و کاهش هزینهخالقیت در بازاریابی در دوران پساکرونا در بازار به شدت 

2Q 

 هاي بهداشتیارائه خدمات و محصوالت همگام با پروتکل
 ارائه خدمات و محصوالت با غربالگري مناطق و تمرکز بر مناطق سفید

 هاي ویژه تصمیم در شرکتایجاد کارگروه
 یانمشترخلق خدماتی فراتر از نیاز و انتظار گردشگران و مشتریان با توجه به حفظ آرامش 

3Q 

هاي رزرو تورهاي گردشگري با توجه به نیاز مشتریان در گرفتن ارتقا  و خالقیت در سیستم
 خدمات آنالین

 ارائه سمینارها و وبینارها براي آموزش کارکنان براي ایجاد انگیزه در کارکنان
 هاي بهداشتیحضور کارشناسان بهداشت در تورها و سازمان براي رعایت پروتکل

 بندي مشتریان با توجه به ارائه گواهی سالمتطبقه

4Q 

 گذاريبندي جدید در قیمتفرمول

 هاي ترفیع و معرفی و برندسازي به صورت الکترونیکی و فضاي مجازيتوسعه کانال
 استفاده از استراتژي کاهش هزینه

 پذیريحمایت فردي از خالقیت و ارائه راهکارها توسط کارکنان و افزایش ریسک

5Q 

 هاي ویژه به گردشگران با توجه به ابتال و عدم ابتال به بیماري در گذشتهارائه بسته
ارائه محتواي آموزشی در جهت آگاهی و آموزش و اطالع رسانی صحیح به گردشگران جهت 

 19کاهش مخاطرات ناشی از کووید

6Q 

 وري و ایجاد تغییرههاي کاري براي افزایش بهرایجاد تیم
 جلسات مشارکتی بین کارکنان و مدیران براي جذب ایدهبرگزاري 

 تفیض اختیارات بیشتر به کارکنان
 جذب نیروهاي کارآمد

7Q 

آوري در شرایط شناسایی تهدیدات محیطی و خطاهاي رقباي خارج شده از صحنه رقابت و تاب
 کنونی

اطی براي دوران استفاده از فرصت براي آموزش کارکنان و باالبردن دانش فنی و مهارت ارتب
 پساکرونا

 هاي دورکاريسازي و ایجاد ظرفیتبازطراحی فرایندهاي کوچک
 کاهش حقوق و دستمزد و حفظ نیروهاي کاري
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8Q 

 19هاي اجتماعی و زیست محیطی در کاهش آلودگی ناشی از کووید ارائه استراتژي
 باالبردن کیفیت سیستم حمل و نقل و خدمات اقامتی

 اعتبارات مالیاستفاده از 
 استفاده از مدل شراکتی به جاي حقوق و دستمزد

9Q 

 بازطراحی فرایندهاي خدماتی با توجه به کاهش تقاضا
 اي جدید گیري براي ورود به بازار جایگزین و حوزهبررسی و تصمیم

 هاي سفر با ساختار جدید و مناسب دوران پساکروناارائه بیمه

10Q 
 هاي حمل و نقل با توجه به استاندارهاي سازمان بهداشت جهانیسیستمتغییر فیلترهاي بهداشتی 

 اجباري کردن به همراه داشتن گواهی سالمت گردشگران به همراه دیگر مدارك شناسایی

 
است؛ خالقیت و کدگذاري محوري براساس کدگذاري اولیه و ثانویه آمده 4در جدول شماره 

 هاي شناسایی شده جهت احیاي صنعت گردشگريها مولفهانسانی و قابلیتنوآوري، رهبري، منابع
 باشند. می

 هاها و شناسایی مؤلفه. طبقه بندي گویه4جدول
 هاگویه هامؤلفه

خالقیت و 

 نوآوري

 خدماتی فراتر از نیاز و انتظار با توجه به حفظ آرامش مشتریان خلق
 هاي رزرو تورهاي گردشگري از طریق فضاي مجازيخالقیت در سیستم

 خالقیت در بازاریابی در دوران پساکرونا در بازار به شدت رقابتی با توجه به کاهش هزینه
 الهام گرفتن از فرهنگ نوآوري در شرکت

 الت با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقهارائه خدمات و محصو
 هاي بهداشتیارائه خدمات و محصوالت با به روزترین پروتکل

 هایی ویژه براي حفظ مشتریان قدیمیارائه تخفیفات و پکیج
 بندي مشتریان و گرفتن آزمایشاتغربالگري و طبقه

 مدارك شناساییاجباري کردن به همراه داشتن گواهی سالمت گردشگران به همراه دیگر 
 هاي سفر با ساختار جدید و مناسب دوران پساکروناارائه بیمه

 هاي ویژه به گردشگران با توجه به ابتال و عدم ابتال به بیماري در گذشتهارائه بسته
 ارائه محتواي آموزشی در جهت آگاهی و آموزش و اطالع رسانی صحیح به گردشگران

 تورهاي مجازيتمرکز بر گردشگري مجازي و برگزاري 

 رهبري
 هاي در دسترسگیري از فناوريتغییر در ساختار و بهره

 شناسایی تهدیدات محیطی و خطاهاي رقباي خارج شده از صحنه رقابت
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برگزاري جلسات تعاملی میان کارکنان و مدیران براي ارتقاي انگیزه و ارتباط درون 

 شرکتی
 شرایط جدیداندازها متناسب با بازبینی و تدوین مجدد چشم

 انداز مشتركتمرکز بر رهبري مشارکتی و ایجاد چشم
 گیري حاکمیت شرکتیتغییر در جهت

 پذیريحمایت فردي و افزایش ریسک
 سالگذاري در بازارهاي جایگزین تا بازه زمانی یکسرمایه

منابع 

 انسانی 

 گیري با مشارکت کارکنان در حل مشکالتهاي تصمیمایجاد کارگروه
 سمینارها و وبینارها براي آموزش کارکنان براي ایجاد انگیزهارائه 

 استفاده از فرصت براي باالبردن دانش فنی و آموزش کارکنان
 استفاده از فرایندهاي دورکاري و ارائه خدمات الکترونیکی

 هاي بین واحدي براي ایجاد تغییراتایجاد اتاق فکر و تیم
 گیريي تصمیمهاي ویژهایجاد کارگروه

 ارائه شرایط ویژه و تعامل یراي کارکنان مبتال به کرونا
 هاي اداري و کاهش حقوق و دستمزد با رویکرد حفظ منابع انسانی سازمانکاهش هزینه

 تفیض اختیارات بیشتر به کارکنان
 استفاده از مدل شراکتی به جاي حقوق و دستمزد

 جذب نیروهاي کارآمد

 هاقابلیت

 از بحرانهاي ناشی شناسایی فرصت
 شناسایی موانع ورود در دوران پساکرونا و عملکرد دیگر رقبا

 هاي بهداشتیحضور کارشناسان بهداشت در تورها و سازمان براي رعایت پروتکل
هاي حمل و نقل با توجه به استاندارهاي سازمان بهداشت تغییر فیلترهاي بهداشتی سیستم

 جهانی
 مات اقامتیباالبردن کیفیت سیستم حمل و نقل و خد

 ها براي ارائه خدمات به صورت آنالینایجاد زمینه همکاري با دیگر شرکت
 بازطراحی فرایندهاي خدماتی با توجه به کاهش تقاضا

 هاي تحلیل بازار براي توسعه بازاریابی و فروشایجاد تیم
 ارزیابی مالی و استفاده از اعتبارهاي مالی مانند وام براي پیشبرد اهداف

 هاي فناوري در شرکتگسترش دیجیتال مارکتینگ با تمرکز بر زیرساخت تمرکز و
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ط ها در شرایتوجه به مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترك در توسعه پایدار شرکت

 بحران

 

 گیريبحث و نتیجه
ی عصر هاي نوپا وگزارش سایت تحلیلهمانطور که عنوان شد، بنابرگزارش تاثیر کرونا بر شرکت

وکارها در حوزه گردشگري در کشور با تعدیل نیرو و کاهش درصد کسب 70از  ایران، بیش
هزار میلیارد تومان برآورد  5اند که ضررهاي ناشی از آن در دو ماه اخیر بیش از تقاضا روبرو شده

هاي وارد شده به صنعت گردشگري ناشی از کرونا و نابودي بسیاري شود. با توجه به خسارتمی
ي فعال در این صنعت داشتن مزیت رقابتی و نوسازي استراتژیک کارآفرینانه وکارهااز کسب

براي ماندن در بازار امري حیاتی است. در پژوهش از تحلیل محتواي کیفی ازطریق کدگذاري 
هاي کالمی است و کدگذاري باز ثانویه که قرار دادن آن حول یک بازاولیه، که همان گزاره

تخراجی هاي اسشده است، کدگذاري محوري نیز بر اساس مولفهویژگی مشترك است، استفاده 
هاي صورت پذیرفت. جهت احیاي صنعت گردشگري براساس مطالعه اسناد موجود و یافته

ري و انسانی، رهبدسته عامل اصلی که عبارتند از تمرکز بر نوآوري و خالقیت، منابع 4پژوهش 
می در هاي کدهنده آن است که پژوهشنشانهاي صورت گرفته ها شناسایی شد. بررسیقابلیت

حوزه نوسازي استراتژیک کارآفرینانه با تکیه بر ابعاد آن صورت گرفته است و بیشتر بر ابعاد 
است. در این پژوهش سعی بر این بود تا ها در نوسازي استراتژیک اشاره شدهنوآوري و قابلیت

ن نوآوري کارآفرینانه را شناسایی کرد. داشتبتوان دیگر ابعاد تأثیرگذار بر نوسازي استراتژیک 
هاي بهداشتی سازمان بهداشت جهانی از ملزومات ماندن در در ارائه خدمات با توجه به پروتکل

بی و هاي بازاریامدت است. با ارائه روشصحنه رقابت با توجه به درگیري با بحران در طوالنی
ه به ی و توجه ویژه به انتظارات مشتریان با توجهاي ارتباطفروش آنالین، تخفیفات، ایجاد کانال

ی اجتماعی و حمایت مالشرایط بهداشتی جدید و با برگزاري سمینارها و نشان دادن مسئولیت
دشگري هاي گرها در این دوران فرصتی است تا شرکتمیتوان تقاضا را مدیریت کرد. محدودیت

 رسانی دانش کارکنان استفاده کنند. بههاي فناوري، دیجیتال مارکتینگ و به روزاز قابلیت
ها، کارگیري فناوري در دورکاري کارکنان و برگزاري سمینارها در آموزش و استفاده از رسانه

 
 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 304

 
دیجیتال مارکتینگ، تمرکز بر گردشگري مجازي و برگزاري تورهاي مجازي تأثیرگذار خواهد 

 ن عالوه بر کاهش هزینه میتوانبود. با ایجاد شرایط دورکاري و کاهش حقوق و دستمزد کارکنا
هاي جدید از تعدیل نیرو و اخراج کارکنان جلوگیري کرد. با رهبري کارآفرینانه و استفاده از ایده

و نو می توان مسیري جدید در جهت جایگزینی و جبران ضررهاي ناشی از کاهش تقاضا را آغاز 
ابع و راتژي در استفاده از منکرد. تمرکز بر ایجاد فرهنگ کارآفرینی در شرکت، تغییر است

اندازهاي جدید متناسب با شرایط بحرانی حال حاضر، تعامل هاي در دسترس، تدوین چشمفناوري
گر پذیري و تعامل و مشارکت با دیبا کارکنان در ایجاد انگیزه، حمایت فردي و افزایش ریسک

ها و ها، فرصتناسایی ریسکهاي جدید در شوري و استفاده از ایدهها براي افزایش بهرهشرکت
شگري ها در صنعت گردتهدیدات محیطی و شناسایی سایر رقبا بسیار مؤثر است. اغلب شرکت

هاي بهداشتی دارند تا بتوانند شرایط مساعدتري را براي اطمینان سعی در ارائه خدمات با پروتکل
 ونا، باالبردن کیفیتخاطر مشتریان فراهم کنند. به دلیل عدم اطمینان در محیط بعد از کر

ین هاي بهداشت جهانی ضروریست. بنابراها با توجه به استانداردونقل و اقامتگاههاي حملسیستم
هاي هاي ناشی از این بحران با نوسازي استراتژیک کارآفرینانه شرکتمیتوان با شناسایی فرصت

هاي اناز آن به جبران زی فعال در صنعت گردشگري و پاسخگویی به نیازها در زمان بحران و بعد
 وارده به این صنعت کمک کرد. 

هاي تحقیق میتوان به کمبود و عدم دسترسی به خبرگان و کمبود فرصت براي تعامل از محدودیت
با آنان اشاره کرد و در راستاي توسعه پژوهش  به اجراي روند پژوهشی در سایر صنایع پیشنهاد 

 شود.می
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