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 دهیچک

 ،ینه تنها سالمت راًیاست که اخ یهااز بحران یکی روسیشد. در واقع کرونا و دایپ 2019در سال  نیبار در شهر ووهان چ نیاول یبرا روسیکرونا و

است  یاقتصاد یهااز بخش یکی ی(، را در معرض خطر قرار داده است. بخش گردشگریفرهنگ ،یاجتماع ،یانسان )اقتصاد یبلکه تمام ابعاد زندگ

 روسیران کرونا وبح تیریکه در جهت مد یهایزیراست و متأسفانه برنامه دهیبه خود د روسیو نیا وعیو ش شیدایرا در اثر پ یفراوان یکه ضررها

اما با  ت،کرده اس جادیا یجوامع انسان یبرا یناخوانده مشکالت 19 دیکوو کهنیوارده را دوچندان کرده است. با ا یاقتصاد یهابیآس گرددیاعمال م

مناسب  طیشرا جادیا یو توسعه بلندمدت را در راستا ییشکوفا نهیشده و زم لیفرصت تبد کیبه  دیاز تهد تواندیمناسب م یگذاراستیتالش و س

 در یبخش گردشگر یکسب و کارها دنیتداوم بخش یبرا منیا یحاضر ارائه مدل گردشگر قیراستا، هدف از تحق نی. در ادیفراهم نما یاقتصاد

 نیدر شهر سرع سمیموجود در بخش تور یهااست. جامعه مورد مطالعه، صاحبان مشاغل نیسرع یستیدر شهر تور روسیحال حاضر کرونا و طیشرا

 هبود ک یبه اشباع نظر دنیحجم نمونه رس نییتع اریاستفاده شد. مع یهدفمند از نوع گلوله برف یریگشوندگان از نمونهمصاحبه نشیگز یبودند. برا

مصاحبه و  ،یبرداراداشتینامه باز، پرسش قیها از طرداده یآوردست آمد. جمعبه یباع نظرنمونه از جامعه مذکور اش 56 یبا بررس قیتحق نیدر ا

اساس، مدل پژوهش  نی. بر ارفتیصورت پذ یو محور یباز، انتخاب یاطالعات با استفاده از کدگذار لیاسناد و مدارک انجام شد. تحل یریکارگبه

 یهاکامل دستورالعمل تیو مناسب و با رعا قیدق یگذاراستیو س یزیربرنامه قیاز طر توانیحاضر نشان داد که م قیتحق جی. نتادیگرد جادیا

به  وطکرونا مسائل مرب یبحران طیدر شرا یصنعت گردشگر نینو یهایمربوطه و استفاده از فناور یهادستگاه یو با نظارت و هماهنگ یبهداشت

 را بهبود بخشد. نیر شهرستان سرعد یرونق گرفتن صنعت گردشگر

 

 " ،یگردشگر مدل " ،کسب و کار " ،روسیکرونا و "، نیشهرستان سرع "، سمیتور " کلیدواژگان:
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 مقدمه

گذاشته است.  ریها تاثآن یبر زندگ شهیوجود داشته و هم یها در جوامع بشردر همه زمان یسخت و بحران طیشرا

مارس  11کرد و در  دایپ وعیش نیدر شهر ووهان چ 2019بار در دسامبر  نیاول یبرا روسیراستا کرونا و نیدر هم

، 2021اعالم شد )خالد و همکاران،  ریگفوق همه یماریب کیعنوان به یتوسط سازمان بهداشت جهان 2020سال 

کرونا با  روسی(. و2020و همکاران، ، پارنل 2020، رازر و همکاران، 2020 امز،یلی، و2021و همکاران،  ینادر

 اریتا به امروز اثرات بس روسی(. کرونا و2020)شارما و ماهندرا،  افتیدر همه جهان گسترش  ادیز اریسرعت بس

داشته است  یخصوص در بخش گردشگربه یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس ،یانسان ،یبهداشت یهاستمیبر س یادیز

بود  ادیقدر زآن یبر اقتصاد جهان روسیکرونا و ی(. اثرات منف2020، دانئو و کاستافاستون، 2020)راتن و همکاران،

اتخاذشده جهت  یکارها(. چراکه راه2021از پژوهشگران را به خود جلب کرد )شارما، همکاران،  یریکه نظر کث

مختلف گذاشته است که  یمراتب کسب وکارهارا بر اقتصاد و به یمنف ریتأث نیترشیب ،یبحران بهداشت نیمقابله با ا

شدند )باسکارا ،  بیو کسب وکارها متحمل آس عیصنا ریاز سا شیب یحوزه گردشگر یکسب وکارها ن،یب نیدر ا

 ایرا محدود  یالملل نیب یو سفرها یگردشگر روس،یو وعیاز ش یریجلوگ یااز کشورها بر یاریبس رای(، ز2021

روبرو شده است؛  یمختلف یتاکنون با بحرانها ی(.اگرچه گردشگر2021اند )پن . همکاران، درآورده قیبه حالت تعل

صنعت بوده  نیا یبرا خیدر طول تار یگریاز هر بحران د رانگرتریو  ،یحداقل از نظر اقتصاد 19-دیاما ا ثرات کوو

نامشخص است  یزمان کیپ کیبا  داریو پا دیجد تیوضع کی کی (. بحران کرونا2020است )هال و همکاران، 

طور به رانیدر ا نیب نیدارند. در ا یکه مدت زمان مشخص یبحرانها ری(. بر خالف سا2020و همکاران،  نی)گازول

کسب  یکرونا بررا یماریاز ب یاخص بحران ناش طوربه نیسرع یستیبه خصوص شهر تور لیاعم و استان اردب

 یاز مناطق مهم مستعد گردشگر  یکی نیشدت محسوس شده است. شهرستان سرعبه یحوزه گردشگر یوکارها

مختلف  یهادوره یط یعییو ط ییمذه ،یفرهنگ ،یخیمنحصر به فرد تار یهایژگیاز و یبرخوردار لیبه دل ران،یدرا

جذب گردشگران برخوردار بوده است و با توجه  یبرا ییباال یهایاز توانمند یالملل نیو ب یدر سطح مل یخیتار

برخوردار  یباال تیاز اهم یگردشگر یرونق و توسعه کسب وکارها ل،یاستان اردب نیدر ا یکاریب یبه آمار باال

 استگذارانیس یاز سو یرعلمیو غ یراصولیغ یهایو به مراتب اسرتراتژ روسیکروناو یریگاست. اما متأسفانه همه

و  روسیکروناو وعیاستان شده است. روند ش نیدر ا یگردشگر یموجب رکود کسب وکارها یو استان یمل

از آن است که  یاستان حاک نیاتخاذ شده در ا یهااستیبر اساس نمودارها و تطابق آن با س جادشدهیا یهاموج
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 وعیش یهااوج موجاست؛ چرا که در زمان  نمودهاستان را معکوس  یافتگیحرکت به سمت توسعه نهیزم

ها، موج نیاز آن است که در ماب یاقدامات من تردد و ... اعمال نشده است و شواهد حاک یدرستبه روسیکروناو

 نیمناسب اعمال قوان یرهاشده و به زمانبند بارهکیصورت به روسیو نیمتأسفانه اقدامات جهت کاهش اثرات ا

را فراهم نموده است  شتریو با اثرات ب تریقو تهیو ال یبعد یهاموجظهور  نهیامر زم نیکه ا استنشده  یتوجه کاف

 (.1)شکل 

 

 یتا د 1398از اسفند  روسیکرونا و وعیدر اثر ش جادشدهیا یهاو موج ییکرونا مارانیمثبت ب یی: روند موارد سرپا1شکل 

1400 

 پیشینه تحقیق

 ی(، در پژوهش1399و همکاران ) یخسرو  .گرددیها اشاره مصورت گرفته است که به آن یراستا مطالعات نیدر ا

و محصوالت و خدمات  یبانک یهاسپرده ،یرقابت تیمز ،یتمرکز بانک ،یسازمان یردهاینشان دادند که عوامل راه

 کسب و کارها موثر هستند. یآوربر تاب یدیکل

ی پرداختند. ایشان عیطب یهاستمیبراکوس یگردشگر یها تیفعال یامدهایپ یبررس(، 1401طاهری و همکاران ) 

 یعیطب یها ستمیراکوسییدارد .درتغ یعیطب یهاستمیبراکوس یگردشگر یها تیفعال یرگذاریتاثبیان کردند که 
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را  یعیطب یها ستمیموجود اکوس طیتواند شرا یازجمله حمل ونقل ومصرف سوخت م یگردشگر یها تی،فعال

 . دیوتحول نما یدچاردگرگون

 ییغذا تیکرونا بر عدم امن روسیو راتیتأث یگذاراستیس(، به منظور 1401آلمه جوقی و حسینی گوگی ) اکبرپور

 روسیکروناوی پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که شکاف ساختار یمهاجرت: چارچوب مفهوم تیو وضع

بوده  رگذاریتأث یالمللنیمهاجرت ازجمله مهاجرت روستا به شهر و مهاجرت ب تیو وضع ییغذا تیبر عدم امن

 یمهاجرت شود و افراد از ورود به کشورها یدر الگوها یبحران توانسته است منجر به شکاف ساختار نیاست. ا

موضوع اثرات  نیمهاجرت، ا یهاانیمداوم جر تیاهاند. با توجه به مکرونا، اجتناب کرده روسیمتأثر از و

با احتمال بازگشت  ایمهاجران واردشده  تیوضع ،یمل یهااستیداشته است. ضرورت دارد که در س مدتیطوالن

وجود دارد که  ریپذانعطاف ییغذا یهاستمیس جادیبه ا ازین ن،ی. همچنردیوجه قرار گموردت ده،یدبیبه مناطق آس

 را کاهش دهد. ییغذا یمنناا تواندیم

عامل مهم در بقا و  کیبه  19 دیکوو وعیدر بحران ش یکه علم فناور داردیم انیب ی(، در پژوهش2020) تزلیگر 

 مبدل شده است.  یتداوم گردشگر

قدرت  یکه از بحران استفاده کردند دارا یکسب و کارها ی(، در مطالعه خود به بررس2018مارشال ) راماتسویه

خود قبل  هیبه حالت تعادل اول یشتریبا سرعت ب نیفاجعه بار هستند و همچن طیدر شرا یشتریو تداوم ب یداریپا

 از کرونا بازگشتند. 

 یحوزه گردشگر یکسب و کارها تیتداوم فعال یمناسب برا یمدل گردشگر جادیهدف از پژوهش حاضر ا نیبنابرا

 .باشدی( منیسرع یستی: شهر توری)مطالعه مورد 19 دیبحران کوو طیدر شرا

 

 شناسیروش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

طول   قهیدق 11درجه و  48تا  قهیدق 48درجه و  47 ییایو در محدوده جغراف رانیدر شمال غرب ا نیشهرستان سرع

شهرستان حدود  نیقرار دارد . وسعت ا یعرض شمال قهیدق 15درجه و  38تا  قهیدق 3درجه و  38و  یشرق

 شهر به علت چشمه نیاست. ا لیاستان اردب یگردشگر یاز شهرها یکی نیمربع است. سرع  لومتریک 546/373

 یاست. جلوه ها لیدر استان اردب یحیتفر ،یاز مناطق گردشگر یکیدارد و  ینشهرت جها یآبگرم معدن یها
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 یشهر در فصل تابستان آب هوا نیا یاز جاذبه ها یکی. دیشهر به وضوح د نیدر ا توانیرا م عتیخارق العاده طب

از  یکیرا تجربه کرد.  یدرجه ا15 ریز یهوا یدما توانیتابستان م سطاست که در و نیشهر سرع ریدلپذ اریبس

و ... است که باعث شده به خصوص  یآب درمان ،یمجتمع تجار یبهره بردار تیریمد ن،یدر سرع تینکات با اهم

لذت  یواقع یشده و مسافران معنا یرانیو ا یمقصد هزاران گردشگر خارج ن،یسرع یستیدر زمستان شهر تور

 (.2شکل ) کنندیرا تجربه م یگل شیگاوم ینآبگرم معد یزمستانه کوه سبالن را با گرما عتیطب

 

 (1401)منبع: نگارندگان،  نیشهرستان سرع ییایجغراف تیموقع 2شکل 

 نیشهرستان سرع تیبر اساس شکل فوق جمع دهدیآن را نشان م یهاو شهرستان لیاستان اردب تی(،  جمع3شکل )

بودن منطقه  یستیتور لیبه دل تیتعداد جمع نیکه ا باشدینفر م 5459انجام گرفته حدود  یسرشمار نیبراساس آخر

شهرستان  نیدر ا عتیجم شیمسافر منجر به افزا نبود شتریب لیبه دل زیبوده و در تابستان ن ریدر طول فصل سال متغ

 .گرددیم
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 (1401)منبع: نگارندگان،  هاو شهرستان لیاستان اردب تینقشه جعم 3شکل 

اساس در  نی. بر ادهدیو شهرستان ها را نشان م لیبه کرونا در سطح استان اردب انیمبتال زانی(، نقشه م4شکل )

 نیپرخطر بوده که بر ا نیسرع یستیدر شهرستان تور انیمبتال زانیم 1400ماه سال  یدر د یمطالعات یبازه زمان

 بودند. لیبازه تعط نیکسب و کارها در ا هیاساس کل
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 (1401)منبع: نگارندگان،  هاو شهرستان لیاستان اردب یینقشه کرونا 4شکل 

 هامواد و روش

انجام گرفت.  یانیبن هیو با روش نظر یاز لحاظ هدف، کاربرد ؛یفیک قاتیجزء تحق کرد،یپژوهش حاضر از نظر رو

و استراوس،  رزری)گل باشدیها مآن بیها و سپس ترکاز دل داده میاستخراج مفاه یروش برا کی یانیبن هینظر

صورت گرفته به نظر  یها یو بر اساس بررس اشدب یمسئله مورد پرژوهش، مسئله روز م کهنی(. با توجه به ا1967

صورت  یپژوهش روسیبحران کروناو نیح طیو بخصوص در شرا میرسد که تاکنون در مورد آن به طور مستق یم

. دهدیارائه م یانیبن هیپاسخ را نظر نیمختلف پژوهش، مناسب تر یروش ها نیدر ب رسدینگرفته است، لذا به نظرر م

)مطالعه  لیدر استان اردب یحوزه گردشگر یپژوهش، تمام صاحبان کسب وکارها نیا رجامعه مورد مطالعه د
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. دیاستفاده گرد یهدفمند از نوع گلوله برف یریپژوهش، از روش نمونه گ نیدر ا. باشدی( منی: شهرستان سرعیمورد

نفر اشباع  56تعداد  باپژوهش  نی. در اافتیادامه  ییبه پاسخ نها دنیها تا رسداده یمرحله جمع آور تیدر نها

از پرسشنامه،  قیتحق نی. در اباشندینفر م 56پژوهش  نیتعداد نمونه مورد مطالعه در ا تی. در نهادیحاصل گرد ینظر

 یتمام تی)با رعا هیاول یداده ها یموارد جهت جمع آور نیاز ا یبیترک تیو در نها یبردار اداشتیمصاحبه، 

 یبه طور همزمان جمع آور هااستفاده شد. داده یارتباط نینو یها یو استفاده از فناور یبهداشت یهادستورالعمل

 کیتکن قیاز طر قیتحق یهاافتهی یریپذنانیو اطم یریپذشدند. سپس در مرحله بعد اعتبار لیو تحل هیو تجز

 ،یریپذ تقالان ،یریشد چهار مفهوم مرتبط ازجمله اعتبارپذ یسع یسازمثلث کی. در تکندیحاصل گرد یسازمثلث

 یدر مرحله گردآور یریاعتبارپذ شیمنظور جهت افزا نی. بدردیمورد توجه قرار گ یریپذ نانیو اطم یریدپذییتأ

ها داده لیمختلف و در مرحله تحل یایو شفاف از کارشناسان در زوا حیطرح سواالت متنوع، صر یاطالعات، برا

داده در چند  لیتحلو  یآوراز راهبرد منابع مختلف جمع فادهاستفاده شد. سپس با است یلیتحل یبندهیاز روش زاو

 یریپذنانیبه منظور اطم تی. در نهادیپژوهش محقق گرد نیدر ا حیکننده نتابا افراد شرکت شتریب یریجلسه و درگ

 توسط گروه پژوهش استفاده شد. ینیتوسط مشارکت کنندگان و بازب هاافتهی ینیبازب کیها از تکنداده

 

 هانتایج و تجزیه و تحلیل داده

کد  32تحقیق حاضر در قالب کدگذاری سه مرحله باز، محوری و انتخابی حاصل شده است. در این مرحله  نتایج

اساسی استخراج گردید. سپس بعداز استخراج مفاهیم دقیق و اساسی طی کدگذاری باز، مرحله کدگذاری محوری 

ط بین مفاهیم مشخص گردید و طبقه انجام گرفت. در این مرحله با استفاده از تکنیک مقایسه دائمی دادهها، ارتبا

 تیهر چند که از نظر رعا هایزیرنشان داد که برنامه 1حاصله از جدول  جینتا (.1بندی صورت گرفت )جدول 

 روسیو وعیکوتاه مدت، کنترل ش دیبرا د استگذارانیشده بودند اما س بیو تصو نیتدو یبه درست یاصول بهداشت

ها محدود کرونا و در اوج موج وعیصرفاً به زمان اوج ش رانهیگسخت یهایاستگذاریکرده بودند و اعمال س نیرا تدو

رها شده و  کبارهیو نظارتها به  ییکرونا یتهایمحدود ه،یاول یو بهبود طیدر شرا رییشده است و متأسفانه پس از تغ

 یشناسکرونا به زمان روسیو وعیدر کنترل ش ،یعبارتتر فراهم نموده است. به  نیسهمگ یموج جادیا یرا برا نهیزم

سفت و سخت پرداختند  نیقوان یبه فکر ارائه راهکار و اجرا یهر موج، زمان رنشده است و مسئوالن د یتوجه خاص
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مناسب  یهایزیرو برنامه ماتیبه هر موج تصم دنیقبل از رس دیبا کهیگسترده اتفاق افتاده بود؛ درحال وعیکه موج ش

به آن اشاره داشت،  توانیدولت در دوران کرونا م یهایاستگذاریکه در نقد س یگریمسئله د  نیگردد. هچن نیتدو

 یمسئو ان کشور روس،یو نیگسترده ا وعیش ویبه د  کهی. درحالباشدیاز سمت دولت م ییکرونا نیقوان یاجرا وهیش

درنظرگرفته  یاستهایاما س کنند،یم هیرا به مردم توص "یاجتماع یگذارفاصله تیرعا"و  "در خانه ماندن"مدام 

کرده است.  یبهداشت یهاپروتکل تیکه ناخودآگاه مردم را ناچار به عدم رعا بردیم شیپ یرا به سمت انیشده، جر

 تیباعث ازدحام جمع "رانیبگ ارانهی ژهیو یتیحما یانکب التیتسه"و  "یفروش مرغ با تعرفه دولت"به عنوان مثال 

 نیسرع یستیدر منطقه تور یامر در حوزه کسب و کارها نی. لذا اکندیفراهم م تریقو یموج وعیش یبرا نهیشده و زم

ها به خصوص بخش  ستمیس ریکرونا بر سا وعیاز نظر کنترل ش یفراوان اریبس یها بیاس یستمیس دگاهیاز نظر د

 نیسرع یستیبه خصوص شهر تور لیبر توسعه اقتصاد استان اردب یمنف ریامر تاث نیدربرخواهد داشت و ا یاقتصاد

مناسب کسب و کار در شهر  یراهکارها جادیا یبرا یاساس دیتاک قیتحق نیخواهد شد در مدل ارائه شده در ا

 ،یاز جمله، اقتصاد یابعاد گردشگر یبر تمام کیستماتینگاه س کیبر داشتن  یبود که تمرکز اصل نیسرع یستیتور

 یتمام تیو با رعا یمناسب دولت یهایزیربرنامه هیدر سا یو ارتباط یبهداشت ،یرساختیز ،ینظارت ،یاجتماع

 .باشدیم یبهداشت یهاملدستورالع

 ( و طبقات حاصل از مفاهیم )کدگذاری محوری(ها )کدگذاری بازسازی دادهمفهوم -1جدول 

 طبقه محوری مفهوم استخراج شده جمالت کلیدی کد

A1 متأسفانه با این اوضاع کرونا  لیوکارم وام گرفتم و بمن خیلی برای رونق کس

از  بلهای قق افتاد آگه وام وکارم رونق نگرفت بلکه از رون بتنها کس نه

 موثر خواهد بودبسیار امهال شوند  کرونا

 اقتصادی  کرونا بلماق یهاامهال وام

A2  بسیاری از کسب و کارها خیلی متضرر شدن. بهتر است وام بالعوض بدهند تا

 برخی از مشکالتمان حل شود.

 ارائه وام بالعوض در دوران کرونا

A3 اقتصادی مردمکردن وضعیت مناسب دولت باید به فکر مردم هم باشد تا گردشگری رونق یابد 

A4 امهال وام کرونا تا دوران پسا کرونا گیری کرونا وام به مراکز دادند باید تا پایان کرونا امهال شوند.در دوران همه 

B1 شناسایی افراد مبتال به کرونا و عدم  افراد دارای تست مثبت کرونا

 ارائه خدمات دولتی به آنان

 مدیریتی و نظارتی

B2  پس از شناسایی افراد کرونایی و  شناسایی شده از نظر تست کرونا درحاال رصد باشندافراد

 کنترل تحرکات آنها

B3 اخطار به عامالن انتقال کرونا  اطالع رسانی به افراد دارای تست مثبت کرونا 

B4 اجرای صحیح قوانین کرونایی از  قرنطینه ولی از نظر گرانی بسیار زیاد شده است

 سویی مسئوالن
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B5 انخاب معیارهای مناسب برای  ها تست کرونا بگیردپلیس راهور به جای جریمه در راه

شناسایی و تنبیه افراد کرونایی ناقض 

 قوانین

B6 داشتن برنامه و اطالع رسانی به  ررزو گردشگر داشتم به محض واارد شدن به استان منع تردد اعالم شد

 مراکز گردشگری

B7 نظارت بر روند اجرای دستورالعمل  کرونا مدتها هست هرچقدر قانون سخت باشد ولی اجرا نشود ارزشی ندارد

 ها

C1 رعایت دستورالعملهای بهداشتی در  در مراگز کردشگری مسائل بهداشتی رعایت گردد

 مراکز تفریحی

 بهداشتی

C2  انالین تست گردشگران که به صورت مجازی ثبت نام میکنند باید ببه صورت

 کرونا دهند

 تست کرونا از گردشگران

C3 حمایت بهداشتی باید به کسب و کارها وسایل بهداشتی توزییع گردد 

C4 نظارت بر مراکز در صورت تصویب قاون باید اجرا شود 

C5 نظارت بر ظرفیت پذیرش  رعایت فاصله اجتماعی

 گردشگران در مراکز تفریحی

D1  بازاریابی افزایش همکاری اداره کل گردشگریعدم وجود سایت 

D2 تبلیغات گردشگری ارائه راهکارها در سایت گردشگری 

D3 سازی از طریق تورافزایش اعتماد احتمال خطر در تورهای گردشگری 

E1 ارتباطی اجرای قوانین به صورت دقیق ها وجود نداردهمکاری بین سازمان 

E2 افزایش هماهنگی بین دستگاه های  کمک یکدیگر مسائل رو حل کنندهای اجرای با دستگاه

 اجرای

F1 زیرساختی و تکنولوژی طراحی سامانه ثبت نام گردشگران طراحی فضای مجازی گردشگری 

F2 طراحی اپلیکیشن طراحی اپلیکشن جهت ارائه خدمات 

F3 انجام خدمات مجازی ارائه خدمات به صورت مجازی 

F4 توسعه مهارت فناوری اطالعات آموزش مجازی 

F5 توسعه زیرساختهای فناوری  تقویت آنتن دهی و اینترنت

 اطالعات

G1 سیاست گذاری صحیح  ارائه مجوز تردد کوتاه مدت افراد فاقد کرونا مجوز تردد داشته باشند

جهت ساماندهی و 

 گردشگری ایمن

G2 قانونیبرخورد قاطع  بستن مراکز بدون مجوز 

G3 معرفی مراکز دارای مجوز معرفی مراکز دارای مجوز 

G4 تدوام در اعمال قوانین های مختلفعدم اعمال مقرارت در بازه 

G5 الزام به رفت و آمد با ماشین  استفاده از وسایل شخصی

 شخصی

G6 گردشگران سالم برای ارائه مجوز به  افراد دارای مجوز به مناطق دارای مجوز تردد کنند

 مسافرت

 (1401)منبع: نگارندگان، 
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 یجامعه به عنوان راهکار یاقتصاد تیکه از آنها مصاحبه گرفته شد به بهبود وضع یپزوهش نشان داد افراد جینتا

 دیکند با دایبتواند توسعه پ یصنعت گردشگر  نکهیتداوم کسب و کارها اشاره  داشتند و از نظر آنها بر ا یبرا

حاصله مصاحبه شوندگان اذحان داشتند که  جینتا ساسبر ا تی. در نهاابدیمسافران و مردم بهبود  یاقتصاد تیوضع

از طرف  زین یصاحبان مراکز گردشگر یاقتصاد تیوضع دیجامعه با یاقتصاد تیعالوه بر بهبود وضع دیبا

 دایبهبود پ اتیانداختن اجاره بهاها، نگرفتن مال قیارائه وام بدون سود، به تعو ارانه،یمانند ارائه  یدولت یهاتیحما

و  راماتسویه یها افتهیبخش از مطالعه حاضر با  نیا یها افتهیبرگردد.  یدوران پسا کرونا به حالت عاد درکند تا 

(، 1400و همکاران ) ی(، خسرو1399و همکاران ) ی(، خسرو2015) یلوواتی(، داهلس و سوس2018مارشال )

رونق کسب و کارها  یبرا یاقتصاد تیحاصله از پژوهش فوق پس از بهبود وضع جیدارد. طبق نتا یمشابهت فراوان

گردد تا  نیه بهتر کسب و کارها تدوارائه خدمات هرچ یبرا یهارساختیز دیبا دندیبه تعادل رس تیکه در نها

 قیاز طر دیبا یکمک کنند. به عبارت یبه توسعه گردشگر یبحران طیبتوانند در شرا یصاحبان مشاغل گردشگر

و  یبه توسعه صنعت گردشگر نیسرع یستیمناسب در شهر تور یکارهاراه نیمناسب و تدو یهایگذاراستیس

 جذب گردشگر اقدام گردد.

سامانه  یطراح قیاز طر دیبا یستیدر مناطق تور ییکرونا طیدر شرا یاز آن بود بعداز بهبود اقتصاد یحاک جینتا

فوق  طیجذاب در شرا نیو همچن منیا یگردشگر یو در راستا یتحت نظارت مراکز دولت یمجاز نیانال یها

گردد  یطراح یها شنیکیها و اپل امانههاساس الزم است س نی. بر اردیاطالعات صورت گ یدر بستر فناور ییکرونا

حاصله در  جیطبق نتا نیچنگردد. هم یبه گردشگران معرف ییمجاز اط نظر سالم بودن کرونا یو مراکز گردشگر

 جهینت نیپژوهش به ا نیا سندگانیداده شود چرا که نو تیو نظارت مستمر اهم تیریهمواره به مد دیبا قیتحق نیا

 یرساختهایز تیتقو قیاز طر دیکوتاه مدت، با یو واکنش یموقت یهاپس از پاسخ کارهاکه صاحبان کسب و دندیرس

 یآمادگ یمشاغل را برا ییتوانا ،یابیو بازار ینظارت ،یاطالعات ،یکیزیف یرساختهایز ریسازگار با بحران کرونا، نظ

 ینظارت -یتیریسفر اقدامات مد نیح در دینشان داد با جینتا زیحاضر ن قیارتقاء دهند. در تحق ایبال نیو مقابله با ا

و  نیآنان به صورت آنال یشوند که ابتدا سالمت رفتهیپذ یدر مراکز گردشگر یو فقط گردشگران ردیانجام گ زین

شود و سپس اقدام به  دییو وزارت بهداشت تأ یمعتمد اداره کل گردشگر در  مراکز یسپس به صورت حضور

شود. در  یبهداشت یهاپروتکل تیمستمر همراه با رعا یبهداشت یتهایو حما  ارتو با نظ منیرزرو آنان در مراکز ا

راهور، اداره  سیپل ،یها مانند اداره گردشگرطلبد. به عنوان مثال همه ارگان یکل ارگان ها را م یهماهنگ تینها
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راهور فقط  سیداشته باشند و پل یبه اطالعات گردشگران که در سامانه ثبت شده است دسترس دیبهداشت و... با

به طور  ربط،یذ یامراکز و دستگاهه نیب ی. در واقع الزم است با هماهنگدیافراد سالم مجوز تردد صادر نما یبرا

در دوران پس از سفر و تا حداقل  یحت ندیفرا نینظارت شود. ا یگردشگران و مراکز گردشگر تیمداوم بر فعال

سکونت خود به مدت چند روز تست مداوم از آنان گرفته شود تا  محلو افراد در  ابدیروز پس از سفر ادامه  15

 حاصل گردد. نانیاز عدم ناقل بودن آنان اطم

 

 یرگیجهینت

نگاه  تیو در نها حیمناسب و صح یها یزیربرنامه قیپژوهش تالش دارد تا از طر نیحاصله ا جیبا توجه به نتا

تر و از همه مهم یو با نظارت بهداشت، مراکز گردشگر یبهداشت یهادستورالعمل یتمام تیبا رعا ،یستمیس

 نیسرع یستیشهر تور یگردشگر ندیفرا ا،بحران کرون نیدر ح یو بهداشت یگردشگر نینو یهایفناور یریکارگبه

 یرا براساس بحران کرونا بازطراح یصاحبان مراکز گردشگر یکند و مدل کسب و کارها یسازمنیو ا یرا سامانده

 نیدر ح نیشهر سرع یو گردشگر یبه تداوم کسب و کارها و توسعه اقتصاد قیطر نیکند تا از ا یسازو مدل

کشور و  یستیمناطق تور ریرا در دوران کرونا نسبت به سا لیاستان اردب یگردد و سهم گردشگر ایبحران کرونا مح

 جهینت نیبه ا نیمحقق نیا رایدارد ز یمشابهت زی( ن1401و همکاران ) یخسرو قیدهد.  تحق شیخارج از کشور افزا

 یدر مواقع بحران نیبنابرادر استان کرمانشاه گردد.  سمیباعث توسعه تور توانندیمناسب م یاستگذاریکه با س دندیرس

 یگردشگر قیاز طر ستمیتوسعه تور ،یمجاز یمراکز گردشگر سم،یجهت توسعه تور نیانال یهاسامانه یطراح

 .گرددیم شنهادیپ یمجاز

 

 منابع

 .یآمار تعداد مراکز گردشگر ل،یاستان اردب یفرهنگ راثیو م یدست عیصنا ،یاداره کل گردشگر

و  ییغذا تیکرونا بر عدم امن روسیو راتیتأث یگذاراستی(. س1401. )ز ،یگوک ینیحس ،ع ،یاکبرپور آلمه جوق

 :doi. 119-105 ،(2)5 ،یو روابط انسان ای. جغرافیشکاف ساختار یمهاجرت: چارچوب مفهوم تیوضع

10.22034/gahr.2022.340600.1714 
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تداوم کسب و کار  یبرا منیا ی، ارائه مدل گردشگر1400.  نیحس ،یب، آزاد ،یین، رضا ،یا، نادر ،یخسرو

 .165-147، صص 38شماره  ،یطیو مخاطرات مح ای، جغراف19 دیبحران کوو طیدر شرا یگردشگر

 ای. جغرافیعیطب یهاستمیبراکوس یگردشگر یها تیفعال یامدهایپ ی(. بررس1401ا. )ی، ریام، آ ی،نیحس ،ک ی،طاهر

 .382-369(, 1)5 ی،و روابط انسان
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