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 چکیده

شناخت عمیق و  .داردرا پذیري گردشگري به عنوان صنعتی شناخته می شود که نسبت به بحران هاي محیطی بیشترین آسیب

براي اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه و دقیق یاري رساند. سیستماتیک نسبت به این صنعت، می تواند متخصصین بازاریابی را 

بدین منظور و براي بررسی و شناختی راهگشا می بایست از ابزارهاي مناسب بهره برد. مدل خودسازماندهی به عنوان مدلی که 

این مدل با تشریح  کنش این عوامل ارائه می دهد شناخته شده است.نگاهی ژرف و همه جانبه از عناصر و عوامل اثرگذار و برهم

دقیق و نگاهی سیستمی همه عناصر محیطی این صنعت را چه در داخل صنعت و چه در محیط بیرونی صنعت به صورت 

از نگاه  19ي کویددهد. پدیدهگیران و متخصصان بازاریابی ارائه میمند بررسی کرده و دیدي عمیق به تصمیمیکپارچه و نظام

 گردشگري، خدمات بازار شدن کوچکتر افراد، درآمدي سطح کاهش قانون، فرهنگ، ی را بربلمتقا آثارمدل خودسازماندهی، 

 صنعت با مرتبط هايفناوري و گردشگر عنوان به اجتماعی-اقتصادي انسان عملکرد اجتماعی،-اقتصادي انسان گردشگري نقش

 براي سناریو سه اساس بر داشته اندتالش  با بررسی آنچه که بر این صنعت رفته بر جاي گذاشته است. پژوهشگران گردشگري

تر و براي دستیابی به دیدي بهتر و عمیق ، متخصصین بازاریابی را(محتمل آینده و بدبینانه آینده خوشبینانه، آینده)آینده

 د.نتر یاري رسانریزي دقیقبرنامه

 

 ، مدل خودسازماندهی.19گردشگري، کویدصنعت واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 معادالت در اساسی نقشی کشور سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه در پیشرو صنعتی عنوان به ردشگريگ صنعت

 و متوسط و کوچک کارهاي و کسب از پشتیبانی همچنین و خود مالی گردش به توجه با داخلی گردشگري. کند می ایفا ملی

 دیگر سوي از. گردد می جامعه در اجتماعی عدالت و عمومی رفاه ایجاد سبب داخلی محصوالت و منابع از استفاده همچنین

 نجات محصولی تک اقتصاد از را کشور و شده نفت به کشور اقتصاد تکیه کاهش و ارزآوري به منجر خارجی گردشگران ورود

 اندتو می صحیح مدیریت صورت در امر این و نیست پوشی چشم قابل نیز گردشگري از حاصل فرهنگی تعامالت. دهد می

 صنعت این اهمیت و جایگاه بیانگر خوبی به شده یاد عوامل. شود گرایی فرهنگ چند پذیرش و جمعی فرهنگ تقویت به منجر

 .است

 می تاثیر شدت به محیط شرایط از طلبد می پیرامون محیط با تنگاتنگ و عمیق ارتباطی که خود ماهیت واسطه به گردشگري

 و سرعت به که هستند عواملی جمله از... و بهداشتی نظامی، اقتصادي، سیاسی، ماعی،اجت هاي بحران و ها ناآرامی. پذیرد

 بیماري گیري همه از را آسیب بیشترین که است صنایعی جمله از گردشگري صنعت. گذارند می اثر صنعت این بر مستقیما

 آسیب و آید می حساب به صنایع و مشاغل از بسیاري محرکه موتور گردشگري که این به توجه با. است شده متحمل 19کوید

 اصل یک صنعت این از هوشمندانه و جانبه همه حمایت کرد خواهد وارد آسیب صنایع و مشاغل دیگر به زود یا دیر آن دیدن

 نگاهی بدون. است هوشمندانه تبیین و درک است مطرح هوشمندانه حمایت در که آنچه. گردد می محسوب محتوم و عقالنی

 .داد انجام اثرگذار و شایسته حمایتی توان نمی صنعت، این به سیستماتیک و معجا جانبه، همه

 نگاهی به خودسازماندهی مدل از گیري بهره با اثرگذار و حاکم عناصر و ها گزاره سنجش و بیان با تا کوشد می حاضر پژوهش

 این از حمایت سوي به راهی ریچهد این از و یافته دست گردشگري صنعت بر 19کوید آثار خصوص در روشمند و یکپارچه

 .بگشاید صنعت

 

 صنعت گردشگری

هوومی از کتاب خود با عنوان » 56-58در صفحات  (2009)1جان تریب مسائل فلسفی در گردشگري« به فلسفه و اصولی که مف

شومرد   موی  بور  نوین  شوگري را چ سوازنده گرد بو1به نام گردشگري را می سازند اشاره می کند. او اصول  ضوو؛   کوه . مو راي این

موی  گردشگري وجود داشته باشد می بایست گردشگر وجود داشته باشد. با این حال گردشگر در تعامل و ارتباط با میزبان قرار 

هواي 2گیرد.  هواجرت  . تغییر مکان  تغییر مکان عنصري اساسی در گردشگري است. باید توجه داشت که آوارگی، پناهندگی، م

نود. ناشی از بالیاي طبیعی و انسان قودام 3ی و همچنین سفرهاي کارکنان سفارت را نباید در این دسته گنجا شوت  ا صول بازگ . ا

. 4براي ترک محل زندگی می بایست با قصد براي بازگشت همراه باشد. سفر مانند یک حلقه است  من می روم و باز می گردم. 

شود. اصل انگیزه  همواره براي سفرِ گردشگر می بایست دلیلی وجود داشته با یوا نبا شود و  صول 5شد  خواه این دلیل آشکار با . ا

سوت.  موان ا بوه میه موت  مهمان نوازي  مهمان نوازي یک پدیده فرهنگی اجتماعی است که شامل ارائه غذا، نوشیدنی و محل اقا

سوو پوذیرش از  ي امکانات آسایش براي گردشگر از جمله هتل، رستوران، آژانس هاي خدمات گردشگري، خدمات حمل و نقل، 

شوکیل 6مردم بومی و... در این اصل می گنجد.  سووس ت موادي و نامح خودمات غیر . اصل تجربه  گردشگري از طیف وسیعی از 

بوه  شده است که آن خدمات می توانند تجربه اي حسی و روانی)چه مثبت و چه منفی( براي گردشگر رقم بزنند. مردم در سفر 
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گردشگري عمل برقراري ارتباط است. گردشگران با افراد و فرهنگ هاي دیگر . اصل ارتباطات  7دنبال تجربیات جدید هستند. 

موی 8ارتباط برقرار می کنند. سفر بدون برقراري ارتباط با دیگران غیرممکن است.  هوره  نواوري ب . فناوري  همه گردشگران از ف

 برند. فناوري هاي ارتباطی و حمل و نقل از مهم ترین فناوري ها به شمار می روند.

 نابراین تنها مسافرت و کنشی را می توان گردشگري نام نهاد که از اصول مطروحه، ساخته و پرداخته شده باشد.ب

جوب  خوارجی مو لوی و  سوفرهاي داخ در ایران، همزمانی بحران شیو؛ کرونا با تعطیالت سال نو و عید نوروز به عنوان بازه اصلی 

رو شوند  چراکه بر اساس تخمین هاي صورت گرفته ی سابقه واقعی روبهشده است تا تمامی فعاالن گردشگري با یک مخاطره ب

سوط  5از  خوارجی تو سوافرت  سال گذشته می توان گفت سالیانه از ابتداي اسفند ماه تا پایان فروردین ماه حدود یک میلیون م

حودود هزار مسافر خارجی به کشور وارد می شدند. همچنین در  850گردشگران ایرانی صورت می گرفت و  مودت   20طی این 

بوا 1398میلیون شب اقامت)بر اساس میانگین نوروز  75میلیون نفر، سفر داخلی با  ( توسط گردشگران داخلی ثبت می شد که 

جوی(  شوگري)داخلی، ورودي و خرو شرایط پیش آمده، این صنعت با رکود عمیقی مواجه خواهد شد. کسب و کارهاي حوزه گرد

و رشد در دوران تحریم و به عنوان صادرات نامرئی محسوب می شوند، در این وضعیت پیش آمده که یکی از موتورهاي اشتغال 

عمال تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف شده است و واحدها و فعالیت هاي فراوانی در زنجیره وابسته 

پوایین به آن)از جمله اقامت، حمل و نقل، غذا و خوراک، مجتمع هاي تفری سوتی و  هواي باالد سوطه  سوایر وا سورگرمی و  حی و 

 (1399، طالیی شکريدستی( آسیب دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.)

شواهی)پژوهش حواتم زاده و کرمان پوژوهش  کواهش ( 1399هاي دیگري نیز خبر از کاهش شدید گردشگري دارد.  شوان از   78ن

 98درصدي در بخش هوایی و نیز کاهش  80درصدي در بخش ریلی، کاهش  95اي، کاهش درصدي مسافران در بخش جاده 

شوابه  1399تا پانزدهم فروردین ماه  1398درصدي در بخش دریایی در بازه بیست و پنجم اسفند  مودت م بوه  سوبت   97-98ن

 د.ساز می مایاندارد. این حجم از کاهش مسافر، به خوبی آنچه که بر گردشگري کشور می گذرد را ن

 19بیماری کوید 

سوت  19یا کوید 22یا سندروم حاد تنفسی کروناویروس 2019کروناویروس شوده ا به عنوان یک بیماري با منشا حیوانی شناخته 

سورعت  2019که در دسامبر سال  براي اولین بار در شهر ووهان استان هوبئی چین به انسان منتقل شده است. این بیماري به 

حواد  گسترش پیدا می کند، سوترس  سوندروم دی در بیشتر افراد خفیف است اما در برخی دیگر ممکن است منجر به ذات الریه، 

 (2020، 4و مرگ شود.)سینگال 3تنفسی

 
2  severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
3  ARDS 
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هوان 2021این بیماري تا ششم فوریه سال  5سازمان بهداشت جهانی رسمی بنابر اعالم سایت ، یکصد و پنج میلیون نفر را در ج

بنابر اعالم سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .ن و سیصدهزار نفر را به کام مرگ کشانده استمبتال کرده است و دو میلیو

بوتال و 1399پزشکی، سهم ایران از این همه گیري تا روز هجدهم بهمن ماه  هوزار ا ، به بیش از یک میلیون و چهارصد و پنجاه 

 (1399درمان و آموزش پزشکی، .)سایت رسمی وزارت بهداشت، پنجاه و هشت هزار فوتی رسیده است

مواري  2020در دسامبر  6سازمان جهانی گردشگريسایت رسمی در تازه ترین گزارشی که  کوه بی سویبی  سوت آ کورده ا منتشر 

کواهش  2020بر گردشگري جهانی در ده ماهه نخست سال  19کوید بوین  900وارد آورده موجب  شوگران  فوري گرد یوون ن میل

یون  935گذشته و به تبع آن زیان المللی نسبت به مدت مشابه سال  سوت. ا شوده ا میلیارد دالري بخش گردشگري بین المللی 

شوتر  2009برابر بزرگتر از ضرر ناشی از بحران اقتصادي سال  10میزان ضرر،  بر این صنعت است. حجم خسارت وارده زمانی بی

درصدي به سی سال  70ا عقبگردي بیش از خود را نشان می دهد که سازمان جهانی گردشگري اعالم می دارد که گردشگري ب

 .قبل بازگشته است

 

 )سایت سازمان جهانی گردشگري(2020بر ورود گردشگران بین المللی از ژانویه تا اکتبر  19تاثیر کوید  1شکل

و صنایع  آثار سهمگینی بر صنعت گردشگري ایجاد کرد. مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگري 19در ایران نیز بیماري کوید

یوان ورود  دستی با بیان زیان دوازده هزار میلیارد تومانی بخش گردشگري از همه گیري ویروس کرونا در ایران، با مقایسه اي م

حدود  98در سه ماهه نخست سال  "بیان داشت   98با سه ماهه نخست سال  99گردشگران خارجی در سه ماهه نخست سال 

بوه سیصدهزار نفر گردشگر خمیلیون و 2 عوداد  یون ت کوه ا یوم  شوته ا سوال  74ارجی دا سوت  هوه نخ سوه ما فور در  سویده  99ن ر

 (1399ایرنا، )خبرگزاري "است.

 
5  Official site of the WHO 
6  Official site of the World Tourism Organization (UNWTO) 
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کووران  شوگري در  صونعت گرد در این پژوهش تالش می شود تا با بهره گیري از مدل خودسازماندهی به بررسی عوامل موثر بر 

 پرداخته شود. 19همه گیري بیماري کوید

 ک مدل خودسازماندهیصنعت گردشگری با عین

سوازماندهی را در  مودل خود نخستین بار تیتو در یوگسالوي سابق مدل خودسازماندهی را در مسائل اقتصادي مطرح کرد. تیتو 

خوه  سواس چر بور ا موود. او  مقابل نظرات مارکس)که قائل به زیربنا بودن روابط اقتصادي و روبنا بودن باقی مسائل بود( مطرح ن

هایی را تاسیس کرد که خودگردان بودند و خودشان دخل و خرجشان را در می آوردند و داراي بهره وري  خودسازماندهی بنگاه

طورح  موان م سوازماندهی را در آل مودل خود بهتري بودند. در این زمان بود که اروپاییان از این چرخه الگو گرفتند. از کسانی که 

خوه  است. وایز در کتاب »اقتصاد خرد 7نمود، آقاي پیتر وایز هوا را وارد چر بوازي  جدید« آن را مطرح کرد وي همچنین تئوري 

 ( 1395خودسازماندهی نمود.)قربانی و عدالتیان شهریاري، 

 

 (2004برگرفته از وایز و همکاران، )مدل خودسازماندهی در صنعت گردشگري

صون نوونی  ضوعیت ک مودل با این توضیح، ابتدا به معرفی مختصر عناصر مدل و سپس به بررسی و بوه  جوه  بوا تو شوگري  عت گرد

 خودسازماندهی پرداخته خواهد شد. 

 اجتماعی-انسان اقتصادی

صوادي و -انسان اقتصادي فورو  اقت اجتماعی ساخته و پرداخته و ترکیبی از دو نگاه رادیکال به انسان است. ترکیبی از انسان م

جوه دارد. انسان مفرو  اجتماعی. انسان مفرو  اقتصادي، انسانی عقالیی و فاقد ا خوود تو هواي  بوه نیاز هوا  حساس است که تن

نوی  یوار دارد یع کوه در اخت سوت  جوه اي ا انسانی کامال خودخواه که خود را کانون می پندارد. آزادي انسان اقتصادي برابر با بود

شوق و  آزادي برابر است با بودجه و هر چه بودجه بیشتر باشد آزادي بیشتر است. او خودخواهانه و به دور از هر گونه احساس ع
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نود و  نفرت منابع خود را استفاده می نماید. انسان اقتصادي بودجه خود را به نحوي تنظیم می نماید که مطلوبیت را حداکثر ک

هوا و  بوا هنجار بتواند بیشینه مطلوبیت را براي خود فراهم آورد. انسان مفرو  علوم اجتماعی تمامی رفتار و کنش هاي خود را 

چوه هواي جامعه) موی  ارزش  یوت  حواکم را رعا قوانون  نوگ و  یوت فره حود نها نود و در  موی ک ظویم  سوت( تن چوه نادر سوت و  در

 (1386نماید.)عدالتیان شهریاري، 

صوادي و -انسانی که ما در این پژوهش مد نظر قرار می دهیم انسان اقتصادي سوان اقت یوان ان اجتماعی است. انسانی که تعادل م

 البته به صورت بالقوه طالب خدمت گردشگري است. انسان علوم اجتماعی را نمایان می سازد و

 عملکرد اقتصادی گردشگر در صنعت گردشگری

موی -انسان اقتصادي خوش را  اجتماعی پس از آن که نقش گردشگر را پذیرفت براي عمل، به این بخش مراجعه می کند. این ب

ایت می نماید هزینه هاي انتخاب و هزینه هاي توان بخش بالفعل کردن بالقوه دانست. آنچه که در این بخش مسیر عمل را هد

 جایگزینی است. وقتی ما درباره افزایش هزینه هاي مسافرت سخن به میان می آوریم اشاره به این بخش داریم.

موال از -هنگامی که انسان اقتصادي سوو احت یوک  بود. از  اجتماعی به تبعات انتخاب سفر توجه می کند هزینه آن را گزاف می یا

شوته  19ن سالمتی براي او وجود دارد. حتی اگر در خصوص آمار مرگ نسبتا پایین ناشی از کویددست رفت نوی ندا نودان نگرا چ

باشد اما عوامل دیگري همچون انگ اجتماعی که نشات گرفته از فرهنگ جامعه هستند نیز براي او هزینه زا محسوب می گردد. 

سوت "چنین تعریف می کند   ( انگ اجتماعی در حوزه سالمت را این1399جهانگشت) انگ اجتماعی در زمینه سالمت عبارت ا

مواري را  یون بی یوا ا سوتند و  از ارتباط منفی افراد با فرد یا گروهی از مردم که در ویژگی هاي معین یک بیماري خاص شریک ه

سوت. نوابرا "دارند. ترس انگ اجتماعی، ترس از برچسب خوردن، مورد تبعیض قرار گرفتن و طرد شدن ا عوددي ب مول مت ین عوا

اجتماعی تا هنگامی که این عوامل هزینه زا پابرجا است و -منجر به افزایش هزینه انتخاب گردشگري می شود و انسان اقتصادي

 یا از نگاه او هزینه زا محسوب می شود و کفه ترازو به یک سو است از خرید خدمات گردشگري اجتناب می نماید.

 شگریفناوری های مرتبط با صنعت گرد

در بخش فناوري، فناوري هاي مرتبط با صنعت گردشگري در نظر گرفته می شود. این بخش در واقع ترکیب توابع تولید کاال و 

شورفت  یا خدمت را شامل می شود. در گذشته ترکیب توابع تولید از سه عامل سرمایه، کار و زمین تشکیل می شد. امروزه با پی

 ه لحاظ محتوایی و گاه به لحاظ اهمیت در این ترکیب ایجاد می شود.فناوري ها تغییراتی اساسی گاه ب

سوه 1395رمضانی و رمضانی) شوگران  نود. پژوه موی پرداز ( به بررسی تاثیرات فناوري اطالعات بر صنعت گردشگري و هتلداري 

موی  ها که SNS8بستر فناورانه را که بر صنعت گردشگري اثر می گذارد به این شرح بیان می کنند  نخست  یوان  پژوهشگران ب

نود.  SNSدارند  موی کن ها به سه طریق کسب اطالعات، انتشار اطالعات و ثبت تجربیات شخصی، صنعت گردشگري را حمایت 
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شوار  SNSاعتماد به  شوگران انت نود. پژوه ها در حد انتظار نیست اما مخاطبانِ آن را جوانان عالقمند به مسافرت تشکیل می ده

ئوه ر 9eWOMاطالعات از طریق  ا به عنوان دومین عامل مورد بررسی قرار میدهند. سومین فناوري مورد بحث فناوري هاي ارا

نوین  سوازد و همچ موی  مورتبط  خدمات گردشگري به گردشگران است. خدماتی که فروشندگان خدمت را به خدمت گیرندگان 

 فناوري هایی که مدیریت گردشگري را توسط خدمت دهندگان تسهیل می نماید.

موی1386و آیت) سجادي بور  شورح،  سوانی 1شومرند  ( کاربردهاي فناوري اطالعات را در زمینه گردشگري به این  طوال؛ ر . 2. ا

سوتم3  که نقش به سزایی در توسعه این صنعت و جذب گردشگران خارجی دارد.  10روادید الکترونیکی کوی . سی هواي الکترونی

موی( و فروش الکترونیکی خدمات گردشگري را امکانها امکان ذخیره)رزروذخیره مکان و خدمات  این سیستم نود. پوذیر  . 4کن

یوک تورهاي مجازي  که گردشگر از راه دور محیطی که بنا دارد در سفر تجربه کند را مشاهده می کند و چشم اندازي وسیع از 

ریزي سفر را از ابتدا تمام برنامه هااین سیستمریزي مقصد  هاي برنامه. سیستم6. هتلداري الکترونیک 5آورد. مکان به دست می

 دهند.تا به انتها براي کاربران انجام می

بوی)براي بخش بزرگی از فناوري مرتبط با گردشگري رقم زد دردناک بود. با مراجعه به  19آنچه که کوید و  (1399پژوهش رج

پوی  بر 19می توان به بخشی از اثر کوید (1398)همچنین گزارش هاي میدانی مانند تکرسا شوگري  بوا گرد فناوري هاي مرتبط 

نواوري "برد. در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس بیان می شود که  پواي ف هواي نو شورکت  کاهش یا افزایش اقبال به خدمات 

توا  70اطالعات تا حد زیاي به حوزه کاري آن ها وابسته است  مثال کسب و کارهاي اینترنتی فعال در زمینه گردشگري کاهش 

بوا درصدي ترا 80 شوهري  سوفرهاي  لوی  کنش هاي خود را گزارش کرده اند. اما در شرکت هاي حمل و نقل اینترنتی کاهش ک

عودیل انتقال  توی را ت قول اینترن مول و ن تقاضاي سفر با وسایل عمومی به این کسب و کارها مقدار کلی کاهش تقاضاي سفر با ح

یوروي  182تکرسا با بررسی چندین کسب و کار آنالین ایرانی به کاهش هشتاد درصدي کل فروش و تعدیل  "کرده است. فور ن ن

گواه انسانی پلتفرم »علی بابا« که در زمینه رزرو بلیت،  صودي رزرو اقامت تواد در کواهش هف نوین  یوت دارد و همچ هتل و تور فعال

عودیل  توو« و ت هواي »فالی فور از  80توسط سایت اجاره آنالین ویال و سوئیت »شب« و نیز کاهش هفتاد و پنج درصدي پلتفرم  ن

 نیروي انسانی »الی گشت« که در زمینه خدمات گردشگري فعالیت دارند اشاره می کند.

 دی بازار)قانون، فرهنگ،عوامل نهادی(نظام اقتصا

شوته)مانند  قووانین نانو یوت و...(،  قوانون مالک چوون  سومی)قوانینی  قووانین ر شوامل  نظام اقتصادي بازار در مدل خودسازماندهی 

سوت.  نوده ا مووزش ده نوارر و آ فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم، عرف، سنت، عادت و...( و دولت)نهادها( است. نقش دولت نقش 

( وضع قوانین 1395ن مدل با اقتصاد کالسیک که تنها از بازار یاد می کرد مشخص است.)قربانی و عدالتیان شهریاري، تفاوت ای

یور  موردم و تغی نواگون  هواي گو یوه  و مقررات از سوي دولت و یا تغییر قوانین موجود، تغییرات فرهنگی در میان خانواده ها و ال
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هوا خواسته هاي مردم به تبع تغییرات فرهنگی ا نوده  نوگ کن ز جنبه ها و کارکردهاي مشخص عناصر این بخش به عنوان هماه

 است.

 یافته ها
بوه  1398نخستین جرقه هاي تغییر در عناصر مدل خودسازماندهی از تاریخ سی ام بهمن ماه  بوتال  مووارد ا سوتین  و با ثبت نخ

یوم اجتماعی ما که در مدل، ن-در ایران زده شد. انسان اقتصادي 19ویروس کوید  شوده ا قشی به عنوان گردشگر براي او متصور 

نودگی و خود را با پدیده اي روبه رو می دید که می بایست براي در امان ماندن از آن در عادت هاي زندگی و کم کم در سبک ز

مواعی در فره-پس از آن حتی در هنجارها و ارزش هاي اجتماعی خود تجدید نظر کند. تغییراتی که انسان اقتصادي نوگ و اجت

سبک زندگی خود پدید آورد موجب شد که عملکرد اقتصادي او به عنوان گردشگر تحت الشعا؛ قرار گرفته و با توجه به این امر 

مواعی و...(  که خود را در برابر افزایش هزینه هاي انتخاب گزینه گردشگري)هزینه هایی چون از دست رفتن سالمتی و انگ اجت

 گرفتن از صنعت گردشگري گرفت. می دید الجرم تصمیم به فاصله 

لوه  هوا از جم سوب و کار حودودیت ک بوراي م قووانینی را  از سوي دیگر و با افزایش شمار مبتالیان و جان باختگان ویروس، دولت 

حودودیت  شوهرها و م نوه  بوه قرنطی مودتی  پوس از  هوا  سوب و کار کسب و کارهاي مرتبط با گردشگري وضع نمود. محدودیت ک

خوود مسافرت بین استانی انج امید و با اعالم میزان شیو؛ بیماري بر اساس رنگ بندي ها محدودیت هاي سفر رنگ تازه اي به 

شوورها در  گور ک سووي دی گرفت. در کنار قوانینی که دولت جمهوري اسالمی ایران وضع نمود، مقررات و محدودیت هایی نیز از 

سوطه خصوص مسافرت از مبداء ایران و به مقصد آن کشور برقرار شد که ا ین قوانین و مقررات با تغییر فضاي بازار و تاثیر بی وا

کورد  بور عمل شوگر  سوان گرد بر عملکرد کسب و کارهاي مرتبط با صنعت گردشگري و همچنین با تاثیرگذاري به واسطه نقش ان

 صنعت گردشگري تاثیري دو سویه نهاد.

بود.  می گذرد آثار 19هر چه که از مدت زمان درگیري کشور با ویروس کوید  موی یا بوروز  تور  توازه  بوق تازه تري به گونه اي  ط

بور  اند درصد افراد ارهار کرده 26/ 3فروردین توسط ایسپا انجام شده  27تا  24نظرسنجی ملی که در تاریخ  یود  که شرایط جد

سوت.درصد پاسخگویان بحران جدید باعث کاهش درآمد آن 50/ 7وضعیت اقتصادي آنها تاثیر نداشته است. اما از نظر  شوده ا  ها 

خوود را از  13/ 5وکارشان شده است و اند این وضعیت باعث تعطیلی کسبدرصد نیز ارهار کرده 41/ 7 کوار  درصد نیز به کلی 

سوت.درصد افراد بنا به گفته خودشان وضعیت 0/ 6اند. فقط دست داده توه ا نودان  شان بهبود یاف جوود کارم شواغل مو بوین م در 

نووان کرده 31/ 9اند. سیب کمتري از مشکالت جدید متحمل شدهدولتی به دلیل حقوق ثابت آ نودان ع صود کارم کوه در در نود  ا

رو تغییري در وضعیت اند که بحران پیشدرصد کارمندان عنوان کرده 53/ 6که طول این مدت درآمدشان کاهش یافته درحالی

اند)این اند که در این مدت کار خود را از دست دادهدهنیز ارهار کرد( درص 2/ 2آنها ایجاد نکرده است. درصد کمی از کارمندان)

صوی رو بیشترین آسیب را به بخشها بیانگر این واقعیت است که بحران پیشاند(. نتایج دادهافراد احتماال شغل دوم داشته خصو

کوه درکردهشان مرتبط با این بخش بوده عنواندرصد پاسخگویان که شغل 58/ 9وارد کرده است.  نود  مودت ا یون  شوان در ا آمد

یوان)شان را از دست دادهدرصد نیز شغل 15/ 7کاهش یافته و  بوراي کارفرما یوب  بوه ترت مود  کواهش درآ / 8اند. بیشترین میزان 
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نودان)58/ 9خصوصی)ش( بخدرصد65/ 6درصد( کارکنان مستقل)69 بووده اس31/ 9درصد( و در نهایت کارم صود(  سوپا، ت.در )ای

1399) 

کوه از آنجا که محصوالت ار ائه شده از سوي صنعت گردشگري، اغلب به عنوان کاالي ضروري شناخته نمی شود پر واضح است 

 رو شده است دست به حذف این خدمت از سبد خرید خود بزند. اجتماعی که از نظر درآمدي با کاهش روبه-انسان اقتصادي

آسیب دیده اند. از آن جایی که در شرایط کنونی  موضو؛ به همین جا نیز ختم نمی شود. فناوري هاي مرتبط با گردشگري نیز

مورتبط -صنعت گردشگري از سبد مصرف انسان اقتصادي اجتماعی کنار گذاشته شده است، همچنان که بیان شد فناوري هاي 

بوه سویب  نود. آ شوده ا جوه   با گردشگري نیز از گزند این بیماري در امان نبوده و با کاهش تراکنش هفتاد تا هشتاد درصدي موا

 فناوري مرتبط با صنعت گردشگري منجر به آسیب به صنعت گردشگري خواهد شد.

شوگري  قوش گرد تا به این جا آثار متقابل فرهنگ، قانون، کاهش سطح درآمدي افراد، کوچکتر شدن بازار خدمات گردشگري، ن

موورد اجتماعی به عنوان گردشگر و فناوري مرتب-اجتماعی، عملکرد انسان اقتصادي-انسان اقتصادي شوگري را  ط با صنعت گرد

بور  صور  جودد عنا گوذاري م هوت اثر بوه ج بررسی اجمالی قرار دادیم. آنچه که می بایست به آن تاکید شود تشدید عملکرد مدل 

نوین  صونعت و همچ یون  شوتریان ا شوی از م نووان بخ یکدیگر است. از آنجایی که آسیب دیدگان شاغل در بخش گردشگري به ع

چوار مشتریان دیگر صنایع مطرح ب یوز د صونایع ن گور  صوادي دی خوه اقت وده اند، با کمرنگ شدن نقش آنها به عنوان مشتري، چر

مودل  مشکل می شود و این امر به صورت پژواکی و مجدد بر مدل خودسازماندهی صنعت گردشگري اثر می گذارد. تغییرات در 

یوري مذکور تا رسیدن به یک تعادل نسبی در شرایط وجود کرونا ادامه خواهد یافت.  موه گ ضوعیت ه بدیهی است که تغییر در و

 بیماري منجر به بازتعریف تعادل مطلوب مدل و تغییر در وضعیت عناصر آن می گردد.

 گیریبحث و نتیجه
-ریزي دارند میمتخصصانی که بنا بر برنامهگیري را بر یکایک عناصر مدل مشاهده کرد. توان آثار عمیق این همهبه روشنی می

پیامدهاي اتفاقات در آینده مدل خودسازماندهی پرداخته و هزینه هاي نیز سناریوهایی از آینده به اتفاقات و  توانند با طرح

می توان سه سناریو براي آینده)آینده خوشبینانه، آینده  رو هستند را ارزیابی نمایند. بر این اساسگزینه هایی که با آن روبه

. چنانچه در نظر گرفتبرنامه ریزي اي براي ترسیم نمود و آن را پایهرخ خواهد داد بدبینانه و آینده محتمل(، براي آنچه که 

بخواهیم با نگاهی خوشبینانه مبنی بر کشف داروي بیماري و یا ناپدید شدن ناگهانی بیماري شبیه به آنچه که براي بیماري 

زندگی عادي خود باشیم. البته به این نکته می  سارس پیش آمد به آینده نگاه کنیم می توانیم هر آن منتظر بازگشت مردم به

بایست توجه داشت که حتی اگر آینده خوشبینانه محقق شود و بیماري با یک داروي شفابخش ریشه کن گردد باز هم عناصر 

گی مدل خودسازماندهی صنعت گردشگري به سرعت قادر به یافتن جایگاه خود نخواهند بود چراکه آثار روانی و تغییرات فرهن

و همچنین اقتصادي ناشی از این بیماري دستکم تا ماه ها بر این صنعت سایه خواهد انداخت. در آینده بدبینانه می توان چنین 

تصویر کرد که واکسن هاي ساخته شده براي این بیماري نتوانند اثربخشی الزم را از خود نشان دهند مانند آنچه که براي 

و یا با جهشی در ژنوم ویروس واکسن  (1399و تولید آن متوقف شد)یورونیوز،  سه پیش آمدواکسن ساخت انستیتو پاستور فران

ها اثر خود را از دست بدهند. در این صورت این بیماري با همین شکل و یا حتی به صورتی قوي تر ادامه خواهد یافت و عمال 

وقو؛ این آینده، مدل خودسازماندهی بحث شده آسیب هاي کنونی خود را به صنعت گردشگري تثبیت خواهد نمود. در صورت 

www.SID.ir
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که گمان می رفت با از میان رفتن ویروس خود را تغییر داده و کم کم به تعادل گذشته خود بازگردد نه تنها تغییري نخواهد 

ا با توجه به کرد بلکه تعادل جدید خود را خواهد پذیرفت و نهادینه خواهد کرد. اما آینده محتمل به ما نوید توقف همه گیري ر

ایمنی جمعی ایجاد شده و برنامه هاي واکسیناسیون)براي کشورهایی با شیو؛ باال و واکسیناسیون همگانی( برمبناي پیش بینی 

می دهد. در این صورت می توان امیدوار بود که پس از پایان همه گیري و با گذشت  2021تا اواخر سال  11مشاوران مکنزي

از کرونا از منظر فرهنگی و اقتصادي، عناصر مدل خودسازماندهی خود را براي بازگشت به شرایط دوران بازیابی شرایط پیش 

 پیش از کرونا آماده کنند.

به جهت ها فناوري محور تحول آفرین بوده است. بسیاري از بخش هاي روابط اجتماعیِبا این وجود کرونا در همه حوزه

ها و ارائه خدمت و فروش محصوالت از راه دور و به ، وادار به توسعه فناوريگیريهاي پیش آمده حاصل از این همهضرورت

 13و واقعیت افزوده 12هاي مرتبط با گردشگري مانند واقعیت مجازياند. چندین سال است که فناوريصورت غیرحضوري شده

گیري توفانی در تسریع این همه شودبینی میاند اما پیشهاي خریداران خدمات گردشگري ورود کردهها و قضاوتدر تجربه

گذاري با افق بلندمدت در انداز سرمایهتوان به چشمهاي مذکور میها به پا کند. در کنار توسعه فناوريتوسعه این فناوري

تر گذار و حامی شده است و این فرصتی ارزانصنعت گردشگري نیز اشاره کرد. به جهت بحران کنونی، این صنعت تشنه سرمایه

مند به این حوزه است. تمایالت انباشته شده و نیازهاي گذاران عالقههمیشه با نگاهی به آینده براي کارآفرینان و سرمایه از

و روزي که فرصت بروز بیابد  شودمیگیري مانند آبی است که پشت یک سد ذخیره نیافته گردشگران در دوران همهپاسخ

 وانه این صنعت خواهد نمود.تر از هر زمانی سیلی از تقاضا را رقوي

 

 منابع
 کرونا. بحران دوران در ایران مردم اقتصادي (. وضعیت14/02/1399ایسپا. ) -

http://ispa.ir/Default/Details/fa/2183 

. ایرانی آنالین وکارکسب 30 بر کرونا ویروس تأثیر  اینفوگرافیک(. 22/12/1398تکرسا. ) -

https://techrasa.com/fa/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB8%C%D8%B1-

%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D-8%A8%D8%B1-

%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A

7%DB8%%D-C8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB8%C%D9%86-

%D8%A7%DB8%C%D8%B1/ 

، بهار 1، شماره 2. مجله طب دریا. دوره19-ماعی  از پیامدهاي اجتماعی ابتال به کویدجهانگشت، خدیجه. انگ اجت -

1399. 

( بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا 41حاتم زاده، یاسر و کرمانشاهی، شهاب الدین. درباره مقابله با شیو؛ ویروس کرونا) -

اونت پژوهش هاي زیربنایی و امور بر بخش حمل و نقل در ایران  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، مع

 .1399  سال 17076تولیدي، دفتر مطالعات زیربنایی  شماره مسلسل 

 زد. ضربه کشور گردشگري به کرونا بیماري شیو؛  (. مونسان05/06/1399خبرگزاري ایرنا. ) -

9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%8https://www.irna.ir/news/84016433/%D9%85%D

-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-6
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https://techrasa.com/fa/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
https://techrasa.com/fa/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
https://techrasa.com/fa/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
https://www.irna.ir/news/84016433/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84016433/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF
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-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C

-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

%D8%B2%D8%AF 

( تاثیر شیو؛ ویروس کرونا بر بخش فناوري اطالعات و 26م. درباره مقابله با شیو؛ ویروس کرونا)رجبی، ابوالقاس -

ارتباطات  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، معاونت پژوهش هاي زیربنایی و امور تولیدي، دفتر مطالعات 

 .1399  سال 16975انرژي، صنعت و معدن  شماره مسلسل 

ی، الهه. تحلیل و بررسی تاثیرات فناوري اطالعات بر روي صنعت گردشگري و هتلداري. رمضانی، الهام و رمضان -

همایش ملی فناوري در مهندسی کاربردي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی. دوره اول، بهمن 

 .1395ماه 

 در 19کووید جدید بیمار 6983 (. شناسایی18/11/1399سایت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ) -

https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-کشور. 

-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%

-%DB%B6%DB%B9%DB%B8%DB%B3-D8%A7%DB%8C%DB%8C

-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1

-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9

%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 

نیکی. کنفرانس بین المللی سجادي زینب سادات و آیت سید سعید. کاربردهاي فناوري اطالعات در گردشگري الکترو -

 .1386شهر الکترونیک، دوره اول، سال 

( صنعت گردشگري و کرونا  مرکز پژوهش هاي مجلس 21طالیی شکري، شهاب. درباره مقابله با شیو؛ ویروس کرونا) -

مواعی هواي اجت پوژوهش  نوت  سول -شوراي اسالمی، معاو شوماره مسل نوگ   مووزش و فره عوات آ تور مطال گوی، دف فرهن

 .1399ال   س27017042

شوماره  - سوال دوم،  گوی،  سوی فرهن ، 12عدالتیان شهریاري، جمشید. مهندسی فرهنگ در حوزه اقتصاد. ماهنامه مهند

 .1386شهریور و مهر 

قربانی، پرویز و عدالتیان شهریاري، جمشید. جهانی سازي کسب و کارها و مدل خودسازماندهی. کنفرانس بین المللی  -

 .1395، مدیریت و معارف اسالمی. سال نوآوري و تحقیق در علوم انسانی

  کرد. متوقف را کرونا واکسن تولید پروژه فرانسه پاستور انستیتو (.06/11/1399یورونیوز. ) -
news.com/https://per.euro2021/01/25-covid/19-not-project-vaccine-main-his-stops-pasteur-

enough-effective 

- McKinsey & Company. (2021, January 20). When will the COVID-19 pandemic end? 

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-

will-the-covid-19-pandemic-end 

- Official site of the WHO. (2021, February 6). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) 

Dashboard. https://covid19.who.int/ 
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