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 در صنعت گردشگری  19-بر بحران کرونا کوویدرویکرد آینده پژوهی بررسی 
 

 علی لوافان

 رئیس هیأت مدیره مجمع امور میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان دکتری مدیریت منابع انسانی،
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 چکیده

بسیار ناگوار و باورنکردنی بود. خسارت های جانی و مالی باعث بسیاری از و پیامدهای آن   19-پدیده بحران کرونا کووید      

اقتصاد جوامع و بخصوص به . گردیدافسردگی ، نگرانی و عدم اعتماد برای آینده بشری ،  روحی و جسمیو آسیب های نامالیمات 

 ضرر و زیان های فاحشی وارد ،ها استدر مقابل رخدادها و بحران نعت بسیار حساس و شکننده صنعت گردشگری نیز که یک صبه 

ودی خوشبین بود که باید تا حد ؛ بنابراینیافت خواهدولی بایستی یادآور گردید که باالخره هر حادثه یا رویدادی روزی پایان . کرد

. به همین مناسبت پیش بینی کردبا دوران پساکرونا را  جه شدنت مواموقعیبایستی  و رسیدخواهد  پایانزمان کرونا باالخره به 

برنامه می توان با پیش بینی ،  آینده پژوهی برای صنعت گردشگری استفاده گردد، دانش از رویکرد  بعد از اتمام بیماری الزم است

البته برای جبران خسارت های . نمودتر ایجاد موقعیتی بهتر و امیدوار، اندیشه به آینده  صحیح ، خوش بین بودن ومدیریت  ،ریزی 

این تحقیق سنجش و نمود.  برطرفزیان های وارد شده را و تاب آوری بردباری  ،بتوان با صبر  تاواردشده نیاز به زمان طوالنی است 

ه شد وینتدموجود  و پژوهش هایمقاالت  ،انه ای که بصورت استفاده از مطالب کتابخ اظهارنظری برای آینده از طرف محقق است

 . است

 ، تاب آوری19-کرونا کووید بحران، واژگان کلیدی: آینده پژوهی، صنعت گردشگری،
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 مقدمه

جوامع م ثبات در ساختارهای ددگرگونی و عتغییر ،  .انی می گرددهعیت جوامع جهای مختلف باعث تغییرات مهم در وضبحران    

جه بحران هاست. بحران ها به دو یتغییرات اقلیمی نت و سیاسی ، فرهنگی، زیست محیطی، ، اجتماعیاقتصادی از قبیل ساختارهای 

بدون دخالت آب و هوایی  ،منبعث از تغییرات شرایط اقلیمی  دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می شوند که بحران های طبیعی

گی و بی ثباتی جوامع می گردد. بیماری های د و تغییرات غیرطبیعی به علت دخالت بشر باعث ازهم پاشیدنبشر حادث می شو

 -کوویدوبی در بعضی مواقع جزء بحران های طبیعی و گاهی در رده بحران های غیر طبیعی است. ویروس کرونا ویروسی و میکر

 و غیرطبیعی است زیرا از طرفی گفته می شود از جانوارن بهدام دسته از بحران های طبیعی کهنوز مشخص نیست که جزء  19

از  یا باشد و  و ارادی ا می کند، ممکن است عمدیداز طرفی از البراتوارهای آزمایشگاهی شیوع پی یاانسان منتقل می شود 

وس خطرناک مشخص نشده است. هنوز مبدأ شیوع این ویر و غیر ارادی غیراختیاریکه  البراتوارهای آزمایشگاهی نشت پیدا کنند

هنوز مشخص نشده است نیز  مثل ایدز و همین ویروس و بعضی از بیماری ها همچون سرطاناست. مبدأ شیوع برخی از بیماری ها 

 و تئوری های بسیاری برای آنها ذکر می گردد.

استفاده غیرمتعارف از منابع طبیعی و  ،یار حائز اهمیت است. رقابت های ناسالم دولت های جهانی سبررسی بحران ها در آینده ب

 به همین مناسبت پژوهش در آینده ه وزیست محیطی باعث بسیاری از حوادث و پیامدهای وحشتناک بود دخالت انسان ها در امور

و  باشد. سیر  ی از بحران های آیندهرد بتواند موجب جلوگییشاو  ردد، می گخواهد افتاد وقایعی که اتفاقموجب آگاهی انسان ها از 

ما بایستی به فتن همه جوانب بخشی از فعالیت های فکری بشر است و حتسیاحت در آینده با همه احتماالت ممکنه و در نظر گر

ت است که آینده چندان مشخص نیست ولیکن با این دید نمی توان آینده را س. دررا مورد پژوهش قرار دادن نظر داشت و آ آینده

د و علی الخصوص در پیامد اخیر وقوع بحران ها صدمات بسیاری بر پیکر صنعت گردشگری وارد می شو بابحال خویش رها کرد. 

ت گردشگری را متوقف کند و بخش های رشد و توسعه صنع و به ویژهنست اقتصاد جوامع را نابود که بسیار بحران خطرناکی بود توا

این صنعت شکست خورده بر اثر  به دینده می توانآ. پژوهش نمایدزیرمجموعه این صنعت بسیار مهم را از گردونه حیات خارج 

و های از حرکت افتاده آن را به جریان بیاندازد و از وقوع بحران های دیگر  تا حدودی کمک کند و چرخ 19 -کوویدده ویروس پدی

آینده نگاری و آینده پژوهی می تواند به برنامه ریزی های آینده نگر کمک شایانی نماید.  پیامدهای آن ها جلوگیری به عمل آورد.

 اثرات مثبتی را در این صنعت مشاهده کرد. 19 -کوویدیماری طرف شدن ببعد از بربتوان علی الخصوص 

گستردة انسانی به جهان حمله کرد.  از طریق انتقالSARS-CoV-2 یک ویروس جدید با نام  به عنوان 2020ویروس کرونا در سال 

، سارس در    1980وایلدر ا ،ایدز 1967،آبله مکزیکی در سال 1918آنفوالنزای اسپانیایی در سال این ویروس مشابه با

کروناویروس  بود. بیماری 2014ال در سال و ابو 2009/2010، آنفوالنزای خوکی در 2005، آنفوالنزای مرغی در  2002/2003

 (Lal et al, 2020).در شهر ووهان چین پدیدار شد    2019دسامبر  31( اولین بار در 19-)کووید

دانش آینده پژوهی و آینده نگاری و مدیریت و برنامه  تجربیات حاصل از آن و با استفاده ازبا وجود شیوع بیماری های گوناگون و 

س را کنترل و از شیوع آن و بحران این ویروس منحو شاید به وضعیتی که هم اکنون رخ داده است؛ نمی رسیدند.ریزی صحیح 

آن زمان زدن ماسک  در عکس ها و تصاویرسپانیایی وع بیماری آنفوالنزای ابا شیحدود یکصد سال پیش  می کردند.  جلوگیری
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زمان آینده را پیش بینی می کردند می توانستند با شیوع بحران کرونا زدن ماسک را  بحران ، که اگر بعد از آن ؛کامال مشهود است

یند. هم اکنون بعضی از افراد از اجباری نمایند و فاصله اجتماعی را در نظر گرفته ، دست ها ، لباس ها و سایر اشیاء را استرلیزه نما

و بدون رعایت پروتکل  عفونی کردن اشیاء امتناع می کننداجتماعی ، شستن دست ها و ضدگذاری زدن ماسک ، رعایت فاصله 

 . های بهداشتی و سالمت به سفرهای غیرضروری می روند

به همراه  تماعی رارات مختلف اقتصادی و اجبا آنها همراه باشد، خط گیر و وحشتی که ممکن است تهدیدات بیماری های همه

ونقل و خدمات  حمل اجتماعی و تعطیلی مدارس، شرکت ها، مؤسسات تجاری، فاصلۀدارد. ترس از ابتال به عفونت منجر به رعایت 

ا مختل فعالیت های با ارزش اجتماعی ر گردشگری شده است. همۀ اینها فعالیت اقتصادی و سایر عمومی و به ویژه فعالیت های

 (.1399حد و کرمانیان،موشود ) که نگرانی از شیوع مجدد میتواند به کاهش تجارت منجر کرده است؛ تا آنجا

شده است. در این میان،  ها شناخته پذیرترین صنایع در مواجه با انواع بحران صنعت گردشگری از دیرباز به عنوان یکی از آسیب

 طور مستقیم تأثیر منفی بر صنعت گردشگری بگذارند زیرا مسافرت ها میتوانند به ریگی متی مانند همهالهای مرتبط با س بحران

ویروسی  (الریه ذات)مواردی از  ،2019از دسامبر سال .  (2020یو و همکاران، )ها را تسهیل کند  گیری میتواند شیوع همهها 

ذاهای دریایی هوانا در ووهان چین مرتبط بودند؛ که شده است که در ابتدا با در معرض قرار گرفتن در بازار غ ناشناخته گزارش

نامیده شد.  19 -ها بود که کووید کشف شد که قادر به آلوده کردن انسان کرونا ویروس جدید  نوعی 2020ژانویه  6قب آن در متعا

 .(1399و عابدی، زاده  )قرباناز هر نظر تصویر جهان را تغییر داد و تأثیر بسزایی در تقاضای گردشگری داشته است  19-کووید

روند، به احتمال زیاد بیش از شمار  صادی شیوع کرونا از دنیا میسازمان ملل هشدار داده است تعداد افرادی که از پیامدهای اقت

این روزها تمام دنیا شاهد پیامدهای ناگوار اقتصادی همه  .کنند افرادی خواهد شد که بر اثر ابتال به خود این ویروس فوت می

اقتصادی حتی در کشورهای توسعه یافته دستخوش باشد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، ابعاد مختلف  ری ویروس کرونا میگی

 .( 1399 )یاوری گهر و موید، تبعات این پاندمی است

های جهان  حرانبیماری، این بحران یکی از بدترین ب در همه گیر بودن این  )WHO)1باتوجه به اعالم سازمان بهداشت جهانی

د صنعت گردشگری بود. در تمام زیرمجموعه های مرتبط با که به شدت آسیب دی است. شاید در این میان یکی از بخش هایی

با گردشگری در  های مرتبط اعم از حمل و نقل، بازدیدهای تاریخی و گردشگری، رستوران ها، هتل ها و تمام بخش گردشگری،

مجرای گردشگری تعریف عمده درآمد ملی شان از  این امر به ویژه برای کشورهایی که گردید. های جدی تمام دنیا دچار آسیب

پاندمی شدند. در این میان به نظر میرسد که ورود محققان و پژوهشگران دانشگاهی در  شده است بیشتر تحت تاثیر تبعات منفی

های مطالعاتی مختلف  حوزه در کنترل اثرات مخرب کرونا در تحقیق و بررسی عوامل متعدد متاثر از این پاندمی نقش بسزایی حوزه

 (.1399ت )یاوری گهر و موید، هد داشخوا

های روانی برای گردشگران زیر  به بروز چالش  (19 -مثال کووید عنوان به)های عفونی  شیوع ناگهانی و گسترش سریع بیماری 

 . (2020،ژانگ و همکاران)تبدیل شده است  ه و غیرمجاز آمادگی در مناطق تحت تأثیر بیماری و حتی در مناطق همسای

 
1  World Health Organization 
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 گیر به اروپا منتقل شد و تأثیر مخربی را در مکان ،مرکز لرزه همه 2019در چین در دسامبر سال  19 -بعد از وقوع انفجار کووید

کننده  متحده نیز نگران تالی ایااه توجه آلودگی وب گردشگری مانند ایتالیا، اسپانیا و فرانسه به وجود آورد. تعداد قابلهای محب

ریایی و حتی دارویی که برای مبارزه با البا داروهای ضد ما 19 -اطمینان، کووید درصد قابل 100به نظر میرسد. بدون هیچ درمانی 

یا  2020شود قبل از پایان سال  بینی نمی شود. نیاز به واکسن وجود دارد، اما پیش طراحی شده است، درمان نمی الویروس ابو

حال، تعداد افراد بهبودیافته نیز در حال افزایش است. این افراد  این با (.2020، استریلکوفسکی)حتی بعد از آن در بازار ظاهر شود 

های واحدی در مورد افرادی  حتی اگر گزارش. کند  مبتالوس دارند و بعید است که دوباره آنها را برابر کروناویر مصونیت خود را در 

اند وجود دارد. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که ممکن است سرم خون از  شده المبت 19ی دومین بار پیاپی با کووید که برا

پس از زنده ماندن از عفونت پشتیبانی  19 -کوویدکند ؛ که از نظریه ایمنی به شود تا به افراد آلوده کمک  افراد درمان شده ساخته 

 (.1399)فهلیانی،  کند می

اگر اتحاد و همبستگی وجود  اظهارنظرهای متعدد و متناقض باعث ادامه و تشدید بیماری و زمان شیوع و ابتال طوالنی گردید.

داشت و سازمان بهداشت جهانی ، سازمانی با مدیریتی پویا و قدرتمند به وظایف ذاتی خود عمل میکرد و همه سران کشورها به 

یکسان و علمی می توانستند زودتر و بهتر از شیوع بیماری جلوگیری  ،با یک ایده ثابت  ؛تندایده پردازی های مختلف نمی پرداخ

 فوت انسان ها و اتالف سرمایه کشورها و جلوگیری از رکود بیشتر اقتصادی می گردید.کاهش د، که باعث کنن

 

 تعاریف و مفاهیم

 آینده

است، ولی آمدهای ناشی از رویدادها و رخداد پدیده های آن بی خبر  آینده زمانی که هنوز نیامده است و بشر از پیامدها و پیش

. همه انسان ها در همه دوران خلقت به دنبال آگاهی از رویدادها و رخدادهای می باشدنیامده زمان آگاهی یافتن به این  درصدد

سبت به دنبال غیب گویی و فال بینی می اند و سعی کرده اند با اندیشیدن به دنبال کشف آینده باشند. به همین منا آینده بوده

و جورج اورول که نگرشی بر  فآسیوایزاک و  مثل آثار ژول ورن ، آلدوس هاکسلی تخیلی -و یا داستان های علمی رفتند و می روند

ک و فهم رد راهگشای موفقیت های ناشی از عملکرد صحیح انسان باشد. با د. کشف آینده می توانتفکر آینده داشته را نوشته اند

ریزی برای آینده نیاز به شناخت روند اتفاقات در  هپیامدها و رویدادهای آینده میتوان به این موفقیت ها دست یافت. برای برنام

با توجه به تجربه های گذشته و شناخت نسبی آینده کار برای برنامه ریزی آسان تر گردد. نکته قابل تأمل این است  است تاآینده 

اه به جایی برد. پیش بینی آینده با با استفاده از علم آینده یعنی آینده پژوهی ر بایستی بلکه ؛نمی توان اتفاقی رصد کردکه آینده را 

 ده هموار می سازد.نآی در جهتابزار رویکرد آینده پژوهی راه را برای برنامه ریزی 

تعارضات غیرموجه و دشواری ها و محظورات تازه و  آینده همچون توالی بی پایان رویدادهای عجیب و غریب، کشفیات شورانگیز،

رده خواهد شد. معنای این سخن آن است که بسیاری از افراد جامعه فراصنعتی هرگز در آن احساس آسایش عجیب در برابر ما گست

د که پیش بینی دم طوری خود را در آینده های دور، و برای مدت های طوالنی تصویر میکننالبته بعضی  از مر .نخواهند کرد  

ند. اما چیزی که بسیار شایع است، وجود افرادی است که پیش بینی هایشان بصورت خواب و خیال هایی دور از واقعیت جلوه میک

 (.  1372 شگفت زده و مات ومتحیر می شوند )تافلر،هایشان آنقدر کم مایه و کوتاه مدت است که همواره در برابر تغییرات 
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را دارد که انسان کمتر در برابر تغییرات شگفت زده و یا غافلگیر می شود. دیگر آنکه  ینده حداقل این مزیتتفکر در مورد آ     

ساختن آینده اگر ادعایی بزرگ و پر ابهام است، اما تطبیق دادن خود و یا جامعه با تحوالت و تغییرات حادث شده در آینده به نظر 

 ( 1392 همکاران، و محمودزاده) یا سود برساند.نیده و به موفقیت و نابودی و یا ضرر رهامی رسد که ما را از 

نگرش انسان به آینده نیز بسته به انسان ها متفاوت است. هر فردی با توجه به تجربیات در زمان گذشته، زمینه های فرهنگی      

چه اندازه موفقیت آمیز است، خود با  رد. اما این تالش تااشتی نو از آینده داارزش های فردی و اجتماعی تالش برای یافتن برداو، 

 . (1392 همکاران، و محمودزاده) ابهامات عدیده ای روبروست.

شناخت آینده، کم کردن از ابهامات آن و بیشتر نمودن اطالعات راجع به فردا از خصوصیات ذاتی انسان است. چنانکه در قرآن 

هش را برداشته و بیشتر بداند. بشر بر اساس کششی درونی ، شیفته رد که موانع جلوی راانسان همواره سعی داکریم آمده است، 

کشف آینده و رمز گشایی آن بوده است. این عطش سیری ناپذیری انسان ناشی از نیاز غریزی او به کشف روابط چیستی و کیفیت 

 (  1392بقاء درآینده بوده است.)محمودزاده و همکاران،

 (1393ر هر صورت باید برای آن برنامه ریزی کنم. )فرهادی، را ببینم اما د نمی توانم آینده

اگر یکی از وظایف شما در شرکت تضمین رقابت پذیری شرکت ظرف  تا  سال آینده است، پس تصویرسازی از آینده کار بی      

تغییر می کند  یط رقابتی اطراف شماکه وقتی در آینده محمعنایی نیست بلکه امری حیاتی است. شما باید امروز درک کنید 

کند تا طیفی از آینده های مختلف را ببینید. هر  شرکت چگونه با آن مواجه می شود. وجود یک روش شناسی به شما کمک می

یان امروز در آینده نما یک از این آینده ها یک سناریو نامیده می شوند، می توانند آشکار شوند منوط به اینکه چگونه پیشرفت های

  ( 1393 وودی،) می شوند.

به  بررسی ها نشان می دهد تفکر در مورد آینده نیز نیازمند زبان مشخصی است تا به وسیله آن فرمول بندی شود. برنامه ریزی

هستند که  ابزارها همان سناریوهاابزاری نیاز دارد تا بتواند آینده را در قالب عناصر قابل پیش بینی و عدم قطعیت ها بیان کند. این 

ز ی ایاه مجموعه دهد و عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعیت آینده را میتوان با با همدیگر، عدم قطعیت ها درباره آینده را نشان می

 (.1398سناریوها تشریح کرد )نصر، 

 

 آینده پژوهی

فتارهای فردی و  اجتماعی ضاها و ریاست ها، خواست ها، تقااز فکرها، اندیشه ها، برنامه ریزی ها، س وقایع جهان امروز متبلور

ین اتفاقات بر عملکرد صحیح یا ناصحیح گذشتگان در جهان است. چه خوب و چه بد ااز است و آنچه فعال رخ می دهد  گذشته بشر

بود! امروز نتیجه دیروزهای ، سیاست ها و برنامه ریزی های گذشته است که روزی امیدهای بسیاری به بشریت داده اثر تدابیر

که  ای بشر است؛ که شاید درست باشد و شاید هم غلط؟! می تواند صحیح و درست باشد در صورتیگذشته و آینده نتیجه امروزه

ویروس ها و میکروب شیوع آینده به خوبی مدیریت، سنجش و پژوهش شود، در غیر اینصورت اتفاقات چندان خوبی نخواهد افتاد. 

کمین جامعه بشری است، با  در بحران آفرین هستند. بحران های طبیعی و غیرطبیعید، ث ابتال به بیماری ها می شوکه باعها 

ابزارها و امکانات آینده پژوهی و آینده نگاری می توان بر این بحران ها فائق آمد و فکر  ،  برنامه ریزی آینده نگر، پیش بینی صحیح

وهش و دوراندیشی به آینده به آنچه می خواهد بود که بتوانند با پژکرد. آینده متعلق به کسانی و اندیشه بشر را تا حدودی آسوده 

 دست یابند. تا حد ممکنخواهند 
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آینده اندیشی یا مطالعات آینده، حوزه پژوهشی نسبتاً جدیدی است که قلمرو آن، همه عرصه های معرفت نظری و تکاپوهای علمی 

ین عرصه ها داشته باشد. آینده اندیشی ابتدا رات گسترده ای در هریک از اج حاصل از آن می تواند تاثیآدمی را در می نوردد و نتای

به توصیف آینده های ممکن الوقوع می پردازد و آنگاه میان این آینده های ممکن الوقوع، محتمل ترین آن ها را با بهره گیری از 

ردترین ر بشری است و می توان آن را پرکاربآینده پژوهی از جمله اقدامات موث  انواع روش های کمی و کیفی مشخص می سازد.

دانش دانست. انسان همواره در حال تفکر و برنامه ریزی است و برنامه ریزی، اقدامی معطوف به آینده به شمار می آید. برنامه ریزی 

 . (1383 پایا،) ها و هدف گذاری های درست، برخواسته از درک درست ما از آینده است

پذیر آینده بلکه کوششی برای رسیدن به آینده است ) که مانند هر کوشش دیگری امکان ه زنی دقیق و خطا ناآینده پژوهی به گمان

               و احتمال بروز خطا و اشتباه در آن وجود دارد .( برای آن که بتوان ظرفیت های آینده  پذیری را در یک جامعه افزایش داد باید 

ن جامعه باال برد . این کار جز با پرورش های آینده نگر امکان پذیر دهای محتمل را در میان آحاد آظرفیت های پذیرش انواع  رویدا

شود . آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که با  نیست ، آینده پژوهی برای کنترل مند نمودن آینده به کاربرده می

تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی و مدیریت آن می  ییرو یا ثبات ، بهالگوها و عوامل تغ، و تحلیل منابع استفاده از تجزیه 

 .( 1387پردازد.  )خزایی ، 

آینده پژوهی ،کشف فرصت ها و موفقیت های افتخارآفرین، افزایش امید به آینده ، وفاق ملی و تعمیق آینده ای کارآمد و        

دانشی است که می کوشد بر اساس روش های معین ، آینده های مختلف و  موفق را در سطح جامعه در پی دارد . آینده پژوهی

توان با . با این فرض که امکان تغییر در هریک از آینده های محتمل وجود دارد . میمحتمل یک پدیده را کشف و شناسایی کند 

 .(1390، آینده مطلوب را انتخاب و معماری کرد ) بی تقصیر فدافن، اقدامات برنامه ریزی شده

طالعه سازمان یافته و منظور از آینده پژوهی این است که به فرآیند برنامه ریزی ، جهت و هماهنگی می دهد . بنابراین م     

کند و به تصمیم گیری با اطالعات  مستمر گذشته و برآورد امکانات آینده ، درک روشنی از وضعیت دنیای امروز را ایجاد می

کند که آینده های مطلوب و ممکن به هم نزدیک تر شود . این رویکرد  شود . آینده پژوهی کمک می می    واطمینان بیشتر منجر

بخشد و آنهایی را که در کنترل است تحت تاثیر قرار  را برای پیش بینی و تطابق با نیروهای خارج از کنترل بهبود میتوانایی ها 

 .(1390د هد )بی تقصیرفدافن،  می

آینده های ممکن  و تالش ارزش  مدار برای خلق هوشمندانه آینده مطلوب است از دانش مطالعه آینده پژوهی عبارت  

 .(1393)چرماک،

   

 آینده نگاری

 ،مدیریت های صحیح  ،با سیاست ها  ؛را پیش بینی و آینده نگری کرده بودند  19 -کوویداگر در گذشته زمان شیوع بیماری کرونا 

برای بحران ها منجمله و استفاده از ابزارها و امکانات مورد لزوم  نامه ریزی های مدون ساختارمندایجاد ساختارهای بنیادی و بر

جلوگیری به عمل آورند. در اینجا نقش می توانستند به طور یقین از پیامدهای ناشی از شیوع این ویروس  بحران این بیماری

فرداهایی دیگر می تواند زمان حال و هم اکنون باشد که در  ؛ زیرامی رسد آینده نگاری بسیار حیاتی به نظر آینده و پژوهش در

 فرداها نیز به انواع بحران ها دچار خواهد گردید.جهان صورت عدم اقدام و عمل ، 
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می شود. این واژه  یاستگذاری ها به کار گرفتهامروزه آینده نگاری به طور گسترده ای در بسیاری از علوم و برنامه ریزی ها و س

دربارة آیندة بلندمدت را  است که بهبود فرایند تصمیم گیری را تسهیل می کند، رویکردهایی که تفکر وسیعی از رویکردهایی طیف

 (.1397اکبری و همکاران، به همراه دارند )علی
ویژه ژاپن به  بهکشور محدود میالدی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور رسمی در چند  70علم و هنر آینده نگاری از اوایل دهۀ 

کشورها این روش به  میالدی به طور گسترده با همکاری نهادهای بین المللی برای توانمندسازی 90کار گرفته شد و از اوایل دهۀ 

بن مارتین به عنوان یکی  . ویکرد غالب برنامه ریزی علم و تکنولوژی در اکثر کشورهای توسعه یافته استکار گرفته شد و امروزه ر

به 1995قرار گرفت، در سال  نگاری، اولین تعریف از آینده نگاری را که مورد پذیرش عمومی دمین و پیشروان بحث آیندهاز متق

تکنولوژی، محیط زیست، اقتصاد و  اتیک برای نگاه به آیندة بلندمدت علم،این شرح بیان کرد: آینده نگاری، فرایند تالش سیستم

تحقیقات استراتژیکی صورت می گیرد که  های کنولوژی های عام نوظهور و تقویت حوزهاجتماع می باشد که با هدف شناسایی ت

وع آینده پژوهی در بهبود صنعت گردشگری بنابراین توجه به موض احتماالً بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد .

ا آغاز کرده است و با وجود مشکالت یز عصری نوین رصنعت گردشگری ن نقش پررنگی را ایفا می کند. با ورود به هزارة جدید،

ید سیستم اقتصادی جهانی بر اهمیت آن افزوده شود؛ بنابراین، سیاستگذاران با متعددی که در پیش دارد، انتظار است که در

 (.1399ت در آینده توجه کنند )نصر، خصوص رشد، جهت و آثار این صنع پیوسته به مسائل اصولی و زیربنایی در

           آینده اندیشی یا مطالعات آینده که از آن  در زبان فارسی با عناوینی چون آینده نگری، آینده پژوهی، آینده شناسی و نظایر آن یاد

 پژوهشی نسبتا نوپدید است که قلمرو آن همه عرصه های معرفت نظری و تکاپوی عملی آدمی را در بر میشود، یک حوزه  می

ده ای در هر یک از این عرصه ها داشته باشد. آینده پژوهی به عنوان یک ابزار پشتیبان برای تواند تاثیرات گسترگیرد و نتایج آن می

ها محبوبیت یافته است. زیرا اصل غیرقابل پیش بینی بودن آینده بدین معنا برنامه ریزی بلند مدت، در میان دولت ها و کشور

بلی اقدام اقبال تکیه کرد تا هر زمان بحران تازه ای سر برآورد بدون طرح و برنامه ق نیست که نگران آینده نبود و تنها به بخت و

شود به نحوی که در پی تعیین پیش گویی های  می کند که نسبت به آینده موضع مناسب تری اتخاذ  شود. بلکه این اصل حکم

 (.1399ی اکبری و همکاران، )عل کرد آینده بود و نه امور را به سرنوشت واگذار و بدون طرح و برنامه حرکت

 
 بر صنعت گردشگری 19 -کوویدبحران ناشی از کرونا تاثیر 

های مختلف  تهدید، زمان و غافلگیری. بحران :از تنـدسه عامل مهم در تعریـف و تشـخیص بحـران نقـش عمـده دارنـد کـه عبار

شوند که شدت تهدیـد،  میو یا ضعیف باشد درجه بندی گانه در آنها شدید، متوسط  برحسب اینکه میزان هریک از عوامل سه

عوامـل خـارجی عبارتند از های بحران به منزلـه ی  های حاد هستند. بازتاب های بحران کوتـاهی زمـان و غافلگیری از ویژگی

طـور عـام  به های احساسی بحران خسارت، جریان فزاینـده ی وقـایع، مشـکل زمـان و افکـارعمومی. از سـوی دیگـر واکنش

کـه دار شـدن احساسـات اسـ ت  نظری، مقصر دانستن دیگران و جریحه شـامل نابـاوری، قبـول شکسـت، وحشـت زدگـی، کوته

هاشمی قینانی،  )شهوازیان وهای احساسی بحران با درجات متفاوت عمـل مـی کننـد  واکنش عوامل خارجی ودر هـر بحـران 

1399) . 
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تصاویر حقیقی از یک فاجعه انسانی را به نمایش گذاشت که قبال در فیلم ها دیده می شد و آن هم  19 -کوویدویروس کرونا 

. اما این پدیده غیرقابل باور چنان جهان را تحت به تصویر نمی کشیدبصورت غیرقابل باور از دید بیننده که هیچ نشانی از حقیقت 

وحشت زده نمود. در ابتدای شیوع بیماری هیچکس نمیدانست چه کند؟!  گیج و متحیر،تاثیر قرار داد که انسان ها را شگفت زده، 

هر شخصی به خصوص سردمداران و روسای کشورهای مختلف جهان نظریه ای  می دادند. سازمان بهداشت جهانی نیز هیچگونه 

 اطالعاتی از این بیماری نداشت؟!

انسان و یا از طریق دست ساخته بشر یعنی از البراتوارهای ان به یا حیوویروس ها معموال از طریق انتقال انسان به انسان 

از حیوانات به انسان انتقال یافته و می گویند از خفاش به نوع  19 -کوویدآزمایشگاهی ایجاد می شوند، بنابر گفته چینی ها ویروس 

وس مبتال شده است. البته هنوز هیچ به ویرحیوان انتقال و انسان با خوردن گوشت این به نام مورچه خوار پولکدار دیگر حیوان 

چیز اثبات نشده است؟! علت یابی شیوع بیماری بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر محل و طریقه انتقال مشخص شود هرچه زودتر 

مصرف ت خام ه صوراما سوال اصلی در این است که آیا حیوان را ب میتوان از پیشرفت ویروس و جهش آن جلوگیری به عمل آورد.

 ؟!بصورت پخته مصرف شود ویروسی از آن باقی نمی ماندمواد غذایی های پزشکی اگر  همی کنند ؟ طبق یافت

عظیم تر و مهلک تر  مخاطرات نسل های پیشین متفاوت است. به مراتب امروزه انسان با مخاطراتی روبه روست که از نظر ماهیتی با

است مخاطرات طبیعی مانند زلزله،  آنها را کنترل کرد. این امر سبب شدهیتوان ت و نماس از تهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی

قرار گیرد و در مقایسه با آنها کم اهمیت تر جلوه کند؛  حتی احتمال برخورد خرده سیاره ها با زمین در سایۀ آن سیل، آتشفشان و

هزاره  در سطح کره زمین درتغییرات محسوس  بازیگری و ایجاد پیشرفت علم قدرت گسترده ای در جهت نقش آفرینی و زیرا

را متفاوت تر و   قرن در کنار یکدیگر بتوانند مخاطرات انسانی قرن حاضر یعنی جدید به انسان داده و سبب شده است این عوامل

عاع های مختلف تحت شصورت  همچنین سبب شده است امنیت و آرامش انسان ها را به .برجسته تر از قرن های گذشته کنند

 انسان های قرن حاضر شناخت و مطالعۀ آنها را ضرورت مواقع از بین ببرند. افزایش این مخاطرات در زندگی و در برخیقرار بدهند 

استفادة بهتر از  امنیت، ارتقای آرامش، برنامه ریزی ها، آینده نگری ها، بخشیده است. اهمیت شناخت این مخاطرات در ایجاد

چالش ها و ناامنی هاست. با توجه  زیست، رفاه بیشتر انسان ها و از همه مهمتر کاهش محیط ژیک، حفظحفظ تعادل اکولومنابع، 

مشکالت فراوانی را به صورت مستقیم و  توجهی یافته و مسائل و در سالهای اخیر افزایش قابل به اینکه مخاطرات انسانی

تصاص دهد )موحد و ای را به خود اخ جایگاه برجسته ت جغرافیاییتواند در مطالعاانسان به وجود آورده است، می غیرمستقیم برای

 (.1399کرمانیان، 

شد؛ از جمله کنسل شدن نمایشگاه  های مختلف اقتصادی با خسارت مواجه رویداد از جنبه در حین شیوع کروناویروس، گردشگری

ا، راه اندازی برندهای تجاری، نمایشگاه های ت هشرک مهمانی ها، رویدادهایموسیقی زنده، اجالس ها، عروسی ها،  ها، نمایش های

میتوان به لغو بازی  مثال و همچنین به عنوان بزرگترین رویداد جهانی برایچندین رویداد بزرگ نیز لغو شد،   .و موارد دیگر تجاری

به همراه گی در جهان اقتصادی بزر اختالل 19 -دبه طورکلی شیوع بیماری همه گیر کووی. توکیو اشاره کرد 2020های المپیک 

ایجاد بحران در گردشگری بین المللی و مسافرت  اختالل در زنجیره های عرضۀ جهانی، کاهش قیمت کاالها، داشته است. با ایجاد

 (.Lal et al. 2020تجاری و تقاضای کمتر برای کاالها و خدمات وارداتی شد ) های
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انسان را به خطر انداخت،  ن هاد درآورد و سالمتی و جان میلیوچند هفته جهان را به محاصره خوطی  19 -کوویدویروس 

مهمی بر زندگی روزمره شهروندان و همچنین اقتصاد جهانی  همچنین منجر به تحوالت جهانی و تغییرات بزرگی شده که تاثیرات

 (.20202UNWTO ,ایجاد کرده است )

به بررسی تهدیدات ویروس  "کووید و تاثیر وق بشر، گردشگریمهمان نوازی، حق"خود با عنوان  ( در پژوهش2020باوم و های )

گردشگری پرداختند، نتایج این پژوهشِ واقع نگر نشان داد که بحران ویروس کرونا  کرونا و ارزیابی زمان واقعی تاثیر این تهدید بر

آمریکای شمالی کاهش  روپا وصنعت در بعضی از مناطق آسیا، ا زیادی بر صنعت گردشگری گذاشته و درآمد این تاثیر بسیار

 .صددرصدی داشته است

(در سراسر جهان نشان  1399)فروردین تا تیرماه  2020های آوریل تا ژانویه  بر صنعت گردشگری در ماه  19-دتاثیرات کووی

کاهش  المللی در سطح جهان منجر شد. این به دنبال درصدی گردشگری بین 97های جهانی مسافرتی به افت  میدهد. محدودیت

درصد کاهش یافت و این رقم باعث وارد  44المللی  ،ورود گردشگران بین 2020 سال آوریل و ژانویه بین. است مارس ماه در٪ 55

ازآنجاکه توسعه صنعت . (2020سازمان جهانی گردشگری، )المللی شد  ری به گردشگری بینالمیلیارد د 195آوردن زیان 

)امیری فهلیانی، پذیر باشد  ها بسیار آسیب ارد، میتواند در برابر شیوع بیماریآمیز بستگی د گردشگری به یک محیط امن صلح

1399.) 

المللی در سراسر  درصدی ورود گردشگران بین 97های سفر، موجب کاهش  گردشگری اعمال محدودیت بنابرآمار سازمان جهانی 

ژانویه )دی الشیوع ویروس کرونا، در چهار ماه نخست سال جاری می عات جدید این سازمان درباره تأثیراتالجهان شد. بر اساس اط

ون کمتر میلی 180دی، المی 2019المللی در مقیاس جهانی نسبت به مدت مشابه در سال  شمارگردشگران بین (2020تا آوریل 

انصد میلیون نفر رسیده بود. درصدی به یک میلیارد و پ 4المللی با رشد  ،شمار گردشگران بین 2019بوده است. در حالی که سال 

المللی به سبب شیوع کرونا حکایت دارد. طبق  درصدی شمارگردشگران بین 44از کاهش  2020آمار چهار ماه ابتدایی سال 

میلیون شغل در صنعت گردشگری در معرض خطر  75گردشگری با شیوع کرونا، بیش از  های شورای جهانی سفر و بررسی

است.  گیر قرار گرفته و تدابیری برای مهار انتشار آن معرفی شده ه شدت تحت تأثیر این بیماری همههستند. اقتصاد گردشگری ب

درصد کاهش در اقتصاد  80تا  60تواند بین بسته به مدت بحران، سناریوهای بازنگری شده نشان میدهند که شوک بالقوه می

درصد  80ین بحران مهار نشود میزان خسارت در این حوزه به به همراه داشته باشد. اگر ا 2020المللی در سال  گردشگری بین

 .3(2020)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،  خواهد رسید

 

 کرونا بحران وصنعت گردشگری  درآینده پژوهی 

شیوع پیدا می  و برخی به شکل دست ساخته انسان  و ادواری جبریجهان بصورت  دربرخی بحران های طبیعی و غیرطبیعی 

د با نمی توانجوامع راه جلوگیری از این بحران ها رویکرد دانش آینده پژوهی و نگرش به آینده است، که و مهمترین  بهترین ؛دنکن
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د و از خسارت های عمده نتصمیمات صحیح و اعمال این تصمیمات با بحران ها مقابله کن ،برنامه ها  ،ارائه راه حل ها و سیاست ها 

از طرفی با ایجاد رویکرد تاب آوری باعث تعدیل  د.نری به عمل آورصنعت گردشگری جلوگی جانی و مالی بخصوص در بخش

د. دولت ها و جوامع می توانند برای کاهش خسارات از نوارد شده از بحران ها و بخصوص بحران ناشی از کرونا گرد ت هایخسار

دی را کاهش دهند. رویکرد تاب آوری دارای یک فرآیند این رویکرد استفاده کرده و اضطراب و استرس ناشی از نامالیمات اقتصا

را   و خسارات لطماتکه با کاربرد آن تا حدودی بکار گرفته می شود  های طبیعی و غیرطبیعی که در حین وقوع بحرانعلمی است 

 کاهش داد. می توان 

 محدوده و موضوعات و مسایل پیرامون تفکر به ناگزیر زد، خواهد رقم گردشگری برای را چیزی چه آینده درک برای حقیقت در   

 .( 1392 خزایی،) است آینده درک برای زمانی چارچوب یک ایجاد بحثی هر شروع اصلی نقطه اما هستیم، گردشگری بیرونی

 اخذ در را ها سازمان حوزه، هر در موردنیاز سرمایه و موفقیت ریسک، میزان نظیر هایی داده دادن قرار اختیار در با پژوهی آینده

 آینده بینی پیش جز ای چاره نسبی مزیت ایجاد و پذیری رقابت افزایش منظور به دیگر سوی از. رساند می یاری درست تصمیمات

. نیست نیاز بی اطالعاتی چنین به دسترسی از گردشگری اصلی سیاستگذار عنوان به نیز دولت عالوه به. داشت نخواهد وجود

 (  1392)خزایی،

محرک های متنوعی که توجه بین المللی را جلب نموده  ه چگونه گردشگری در آینده تغییر خواهد کرد، همانند سایردرک اینک     

اند، شتاب گرفته است )برای مثال تغییرات آب وهوایی و پیش بینی آینده سوخت وانرژی برای تامین نیازهای گردشگری(. این 

آینده تغییر  ولوژیکی( ، مباحثی که ماهیت گردشگری ما را در طول دو دههمحرک های کالن )ازجمله سرعت زیاد تغییرات تکن

  .(1392خواهند داد. هرچند باید در نظر داشته باشیم که تغییر در گردشگری الزاماً یک رویداد ناگهانی چشمگیر نیست)خزایی، 

باید  .شوند استفاده می ٬علی و غیره های مدل ٬های رگرسیونی روش ٬های استقرایی هایی نظیر مدل برای پیش بینی از روش

ها و روندهای اصلی موثر بر گردشگری امکان  های آینده پژوهی بدون در نظر گرفتن محرک گیری روشتوجه داشت که به کار

 .(1392 خزایی،) .پذیر نخواهد بود

ما حتی نوآوری های عظیمی مانند گاهی اوقات جهش های ناگهانی در تکنولوژی ممکن است ماهیت گردشگری را تغییر دهد، ا     

اینترنت نیز گردشگری را یک شبه دستخوش تغییر نمی کنند. انتشار نوآوری ها زمانبر است و پیش از آنکه تغییراتی عمده در 

 قابل مشاهده باشد، تغییرات از درون ایشان و به آهستگی آغاز شده است. بنابراین محققانیرفتار و عادات خرید مصرف کنندگان 

که در مورد آینده تحقیق می کنند و بر گردشگری تمرکز دارند، نیاز دارند از انبوهی از فاکتورهای متعدد، روندها و تغییرات ایجاد 

آگاهی یابند.)خزایی،  -ار نیستند، اما ممکن است در آینده اثر بگذارندکه الزاما در زمان حال بر گردشگری اثرگذ -شده در جامعه

1392 ) 

های دیجیتال به سرعت رشد رات آب و هوا آثار چشمگیری در چگونگی سفر، زمان و مکان سفر خواهد داشت و رسانهتغیی     

چون ترقی ناگهانی و شکوفا شدن، ناآرامی توزیع سناریو هم 4کرد. در این میان به عقیده »دراپر« مدیر مبحث آینده پژوهی،  خواهد

سال آینده مطرح است که باید مورد توجه فعاالن حوزه  20رای گردشگری در شده، قیمت و مزیت و فشار سوخت )فسیلی( ب

 ( . 1393)شالبافیان، .گردشگری قرار گیرد

توان در این امر جستجو کرد که »طرح مباحث در میدرواقع دلیل پررنگ شدن مباحث آینده پژوهی در گردشگری را       

شگری را در شفاف کردن فضای پیش رو و اخذ تصمیمات درست یاری های دولتی و خصوصی حوزه گردخصوص آینده سازمان
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ا در حال تغییر« و »رقابتی« همچون گردشگری، موفقیت و برتری نسبت به دیگر رقب بدیهی است در صنایع »مرتباً . رساندمی

  .( 1393شالبافیان،) بدون چنین درکی امکان پذیر نیست

را به تفکر پیرامون این مسائل وا میدارد: آنچه  روندها و مسائل کلیدی و کاربرد آنها مادر مجموع پیش بینی آینده، تصور و تجسم 

موجود است، آنچه ممکن است در میان مدت رخ دهد و اینکه این عناصر چگونه تجارب و چشم انداز های جدید گردشگری را به 

ده این آینکشف و شناسایی پیش دستانه رویدادهای بار خواهند آورد. بی شک کسب جایگاه شایسته در بخش گردشگری نیازمند 

 (.2014بازار است )رودا، 

توجه به مبحث آینده پژوهی در خصوص چشم  یکی از مهمترین رویکردهای دستیابی به اهداف مدنظر در توسعه پایدار گردشگری،

  (.1396خواه،  -انداز و دورنمای عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری است )تقوایی و حسینی

ها راهکارهایی توسط گروهی از کارشناسان و  ظور کاهش اثرات این ویروس بر هتلبه من 19 -با توجه به شیوع ویروس کوید

رعایت اقدامات ایمنی مانند پوشیدن ماسک )حتی (  1شناسایی و ارائه شده که عبارتند از :  4ها حان نرم افزار مدیریتی اقامتگاهطرا

متر بین افراد و این به معنای  1.5کاهش تماس بین کارکنان یا کارمندان و مهمانان و رعایت فاصله  مهمانان در فضاهای عمومی(؛

و تمیز کردن کاهش ظرفیت در رستوران است؛ وجود ژل الکل در همه جای هتل ؛ تمیز کردن مداوم و بسیار منظم تمام سطوح 

ها پس از  کاهش نیافتن قیمت هتل( 2 .هنگام ورود مهمانان اهای باالبر؛ گرفتن اسکن گرم های درب و دکمه منظم کلیه دکمه

مدت زمان زیادی  ها افت قیمت چشمگیری را تجربه کردند ، که هتل 2009، چرا که پس از بحران اقتصادی  19-ید وبحران کو

رائه داد مانند حمل ها خدمات اضافی به مهمانان ا پس بهتر است به جای کاهش قیمت .جبران گرددطول کشید تا خسارت وارده 

 3 . ویژه ای کمک گرفتیا وعده غذایی رایگان ، در این راستا می توان از نرم افزارهای ها و  و نقل رایگان از فرودگاه و ترمینال

ها باید نرخ بازپرداخت خود را با تخفیف بیشتر از حد  منظور مدیران هتلکاهش کنسل کردن رزروها، بدین برنامه ها  و مدیریت (

عمول نسبت به فسخ رایگان قرار دهند و همچنین در صورت نیازآن را به آینده موکول کنند و به جای لغو رزرو مهمان از آنها م

های  اطالع رسانی به مشتریان از طریق وب سایت ، رسانه( 4 . بخواهند تا بدون هزینه اضافی آن را به یک تاریخ دیگر منتقل کنند

های ابتکاری  روش  (RoomPriceGenie) .و تشویق آنها به رزرو هتل از طریق وب سایت خود هتل  اجتماعی و خبرنامه و ایمیل

راهکار دیگری  ها هتلهای روباز  و رستوران ها رستوران  های روباز گردشگری مانند فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی در مکان

 (.1399بی فارسانی و بهادری، )ترا اندبرده   کاره ب  های گردشگری است که تعدادی از مکان

و سرمایه مورد نیاز، سازمان ها و  پژوهی در حوزه گردشگری با در اختیار قرار دادن داده هایی چون میزان ریسک، موفقیت آینده

پذیری و ایجاد  یاری می رساند. از سوی دیگر به منظور افزایش رقابت نهادهای مرتبط با گردشگری را در اخذ تصمیمات درست

 (.1399ارد )علی اکبری و همکاران ، ند جز پیش بینی آینده وجودای  زیت نسبی در صنعت گردشگری چارهم

لزوماً به دلیل نقش  بحران جهانی از اهمیت ثانویه برخوردار است، اما این امر شاید نگرانی های مربوط به گردشگری در میانۀ چنین

نیست. گردشگری بین المللی و  کرده، صادقتوسعه بسیاری از ملت ها ایفا رشد اقتصادی و  مهمی که گردشگری در برنامه های

 (.1399)موحد و کرمانیان،  تلفات تأسف بار این بحران تعطیل شده است عنوان داخلی به طور مؤثر به
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 بحث و نتیجه گیری

ه با صادی اجتماعی میتوان دریافت کپیامدهای ناگوار فوت انسان ها و مشکالت اقت ،باتوجه به رویدادهای چندین ماهه گذشته  

ه متاسفانه برنام و سایر بیماری ها سارسمرس، آنفوالنزای مرغی، آنفوالنزای خوکی و همانند تجربیات گذشته از سایر بیماری ها  

 جود نداشت و نوعی ترس و هیجان زدگی منفی و ایده پردازی های غلط، آزمون و خطاهایریزی منسجم بهداشتی و سالمتی و

دستورالعمل مشخصی وجود نداشت و با گذشت زمان و  چادامه این وضعیت ناهنجار گردید. از ابتدا هیبسیار گمراه کننده باعث 

دستور پیشگیری همگانی وحدت نظر ایجاد شد که تا حدی توانست جلوی ضایعات را  دتلفات جانی و مالی بسیار در مورد چن

و تعطیلی همه مشاغل به خصوص مشاغل غذایی و صنعت ی( )قرنطینه خانگن در منازل بگیرد. با محدودیت های جابجایی و ماند

و از طرفی زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی باعث مشکالت روحی و روانی  یان بسیاری به این مشاغل وارد شدگردشگری ز

 فاحش اجتماعی گردید. انسان ها و عدم ارتباط انسان ها بصورت قبل از شیوع بیماری کرونا باعث زیان های 

اختالفات سیاسی و تعارض منافع کشورها باعث تشدید بیماری گردید. در ابتدای شیوع بیماری   ،رقابت های ناصحیح دولت ها

آسیب رسانی این ویروس خطرناک نداشتند و در به زدن ماسک و  روسای جمهور کشورهای آمریکا، برزیل و دیگر کشورها اعتقاد

مدت دانستند و  د می دادند، بعضی دیگر شیوع بیماری را از طریق لمس کردن اشیاء میرا پیشنها ونیت گله ایمصاظهارنظرهایی 

در هوای آزاد این ویروس وجود آیا متفاوت از بین رفتن از روی اشیاء را عنوان نمودند. بعضی دیگر از مردم عنوان کردند که  زمان

ع را از البراتوارهای آزمایشگاهی می دانستند. بعضی می گفتند انسان و بعضی دیگر شیودارد؟ و دیگران نیز شیوع را از حیوان به 

 شیوع از البراتوارهای آزمایشگاهی از روی عمد و بعضی می گفتند سهواً شیوع پیدا کرده است.

های دیگر را و هنوز مقصر میدانست و چین کشور اکشورها یکدیگر را متهم به شیوع این ویروس مهلک می کردند. آمریکا چین ر

بیماری چیست؟! ضعف مدیریت جهانی و نداشتن یک ساختار صحیح بهداشتی و  این هم مشخص نشده است که مبدأ شیوع

 ، هرچندتوسعه و جهش این بیماری گردید. با کشف واکسن بارقه ای از امید موجبعدم برنامه ریزی بنیادی و تشتت آرا  ،سالمت 

خواهد بود و  یبی ثبات نسبت به زمان قبل از کرونا وضعیتوضعیت جهان  دواری کمی حاصل گردید.امی خیلی ضعیف ایجاد شد و

د یافت و نتواند به جایگاه قبلی خود بازگردد. بحران ها باز هم ادامه خواهبصنعت گردشگری الزم است تا زمان طوالنی مدت 

یعی مثل سیل، زلزله، آتش فشان ، سونامی، تغییرات د زد. بحران های طبنخواه صنعت شکننده و حساس گردشگری را آسیب

انسان انتقال ... و بحران های غیرطبیعی همانند کرونا، جنگ، ترور، ناامنی کشورها و امراض گوناگون )از نوع و آب و هوایی  ،اقلیمی 

توسط انسان الت های محیط زیستی و دخز طریق البراتوارها( به انسان، حیوان به انسان، شیوع ویروس ها از طریق امیال بشری و ا

 م تعادل در بازار صنعت گردشگری می گردد. دهمه باعث ع

بعد از شیوع آن به  .ویروس کرونا را به سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد بار، دولت چین برای اولین 2019دسامبر  31در 

جای همکاری  نگرفت. عموماً کشورها به عناداری شکلبین رفت یا همبستگی جهانی مالمللی از  بین های کشورهای دیگر، همکاری

 پیشگیری و مقابله با این ویروس خطرناک را در پیش تهدید و نگرانی مشترک جهانی، اقدامات یکجانبه برای برای شکست یک

کرونا  ه مبارزه بای یا مقصر جلوه دادن دیگر باین فضا علیه دیگر برداری از گیری یا بهره گرفتند و با اقدامات سیاسی، انتقام

 . مشکل مواجه ساخته است جهانی را دچار چالش کرده و مقابله با این بیماری را با های جمعی پرداختند. همۀ این اقدامات، تالش
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میکنند غافل شد. فارغ از همدیگر را متهم  این ویروس کشنده است، نباید از نقش چین و آمریکا که زمانی که دنیا درگیر مقابله با

گذشت  راحتی رفتار هر دو قدرت جهانی در قبال این بحران به ویروس، چین، آمریکا یا هر کشور دیگری است، نباید از نکه منشأای

نیستند. این مسئله  نه چین و نه آمریکا، مدل مناسبی برای مدیریت جهانی . راحتی باور کرد کننده هر دو را به و ادعاهای گمراه

سرکوب اولیۀ کشف آن و  موقع آن از سوی چین برای جهان از شیوع این بیماری، به گذاری تراکنکردن اطالعات و اش ارائه

 هدررفتن زمان زیادی شد. درصورت شفافیت و دلیل اظهارنظرهای دروغین، موجب کردن آنها به متهم مجازات برخی پزشکان و

آمادة استفاده از  تجهیزات درمانی، شهروندان را افزایش ظرفیت پزشکی و وانستند ضمنرسانی دقیق چین، کشورها میت اطالع

جهانی با بازارهای چین و رفتار  دلیل ارتباط گستردة اقتصاد ویروس کشنده کنند. به اقدامات اساسی برای مهار و گسترش این

 غیرشفاف دولت آن، توانایی

 (www.usip.org) .انداختجهان در پاسخ به ویروس کشنده را به خطر 

راتژی طبیعی است و این مسئله مستلزم استسیاسی و  ی با توجه به ویژگی های آن همواره در معرض خطر بحرانصنعت گردشگر

 (.1399ان است )کالبی و کریمی راد، و مدیریت مناسب در بحر

گری محلی توسعه گردش کرد. برنامه جدید باید با هدفپایدار گردشگری میتوان یک برنامه توسعه استراتژیک آماده  برای توسعه

 (.2020صورت گیرد)کالینکار و پتیل، های مناسب ها مراقبت برای افزایش مشاغل درگیر باشد و از زیرساخت

میتوان نتیجه را  چهار مورد 19-برای مقابله با حوادث بحرانی مانند کووید کنندة نتیجۀ راهبردهای به کاررفته از عوامل تعیین

 19مشخص کنند. دربارة کووید   اصلی راهبردهای اتخاذشده برای مقابله با رویداد بحرانی را ها باید اهداف گرفت. اول اینکه دولت

اصلی  دولت هایی که مراقبت های بهداشتی را به عنوان هدف .کشورها مراقبت های بهداشتی یا اقتصادی است هدف اصلی بیشتر

مرگ ومیر و ابتالی  را در درجۀ اول قرار میدهد، تعداد تجارت و سیاست ، در مقایسه با دولتهایی که نیازهایمعرفی کرده اند

پاسخ به بحران است. اتحاد با رهبری،  رهبری یک عنصر مهم در تعیین موفقیت یا شکست در کمتری را تجربه کرده اند. دوم اینکه

 ن دربارة تدوین راهبردها برایسوم، لزوم مشاورة متخصصا . ظم با مردم و تجارت استروشن، صادقانه، دقیق و من نیاز به ارتباطات

است. چهارم، نیاز به  ها در تمام سطوح پدیدار شده درس اصلی برای دولت به عنوان یک 19-کووید سخ به حوادث بحرانی مانندپا

 است. هریک از این عوامل را گسترده ای پذیرفته شده تعویق آمیز به آینده، اکنون به طور پاسخ سریع به تهدید، به جای پاسخ

 .(1399،موحد و کرمانیان) فزاینده ای حیاتی است، به کار برد  آب و هوا که به طور  میتوان در مقابله با بحران

مالی و روحی و روانی خواهد کاست و  ،مقوله تاب آوری در زمان وقوع بحران های طبیعی و غیرطبیعی، از خسارت های جانی 

ازپیش تعیین شده موردنیاز از سوی دولت ها و جوامع بسیاری از این خسارت ها را  امکانات و برنامه ریزی های ،اعمال سیاست ها 

 پوشش خواهد داد.

 

 پیشنهادها

زیربنایی خیلی از بحران ها را میتوان جلوگیری کرد و یا از شدت آنها کاست. مثال در مناطقی  مندبا برنامه ریزی ساختار (1

 مناسب وضعیت محیطی آن وم در برابر زلزله اندیشید و طرح هایی راکه زلزله خیز است برای ساختن ساختمان های مقا
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ایجاد یک  ن با برنامه ریزی زیربنایی می توان از سیل جلوگیری به عمل آورد .. همچنی)مثل کشور ژاپن( اجرا کرد

در کشورها و  ابتالعدم کامل بر روی کنترل  ،بیماری شیوع ساختار جهانی بحران بهداشتی و سالمت که بتواند قبل از

 اجرا، کنترل و نظارت کند.دستورالعمل ها و پروتکل هایی که از قبل تدوین شده است را    و  باشدداشته جوامع 

با سنجش آینده و در نظر گرفتن موقعیت های زمانی و مکانی می توان به حوادث و بحران های آینده کمک شایانی  (2

 نمود. 

ی آینده است. در نظر گرفتن همه فاکتورها و تغییرات پیش بینی شده و پیش تنها راه چاره پژوهش، سنجش و شناسای

 trendه پژوهی ، آینده نگاری، اقتصادسنجی، تحقیق در روند که شامل تحلیل روند  )بینی نشده از طریق آیند

analysis،)  پایش روند   (trend monitoring)و   ( برون یابی روندextrapolationtrend  )و سایر معیارهای  می باشد

بسیار شدید مالی و  خسارت هایدیگر و راه های جلوگیری از این بحران های خطرناک و غیرقابل جبران که میتواند 

و تصویرپردازی های آینده های ممکن و ، شبیه سازی جانی بر جوامع انسانی بگذارد. بایستی از طریق سناریوسازی 

و آینده های مرجع شرایط مختلف آینده را تحت پژوهش قرار داد و طبق آنها )مطلوب( محتمل و آینده های باورپذیر 

برنامه ریزی کرد و با عمل، اقدام جدی و واقعی به نقطه مطلوب رسید. انسان نباید آینده را رها و به خودش واگذار کند؛ 

 ینده را در دست بگیرد.ان های آبلکه باید مالک و کارگردان آینده شود، تا بتواند مهار حوادث ناشی از بحر

در بخش سالمت و بهداشت می توان ساختاری ایجاد کرد که دستورالعمل های بهداشتی و سالمت برای همه جوامع  (3

بوجود آورد ، مثال از خوردن گوشت جانورانی که ممکن است به انسان زیان برسانند جلوگیری شود و این قانون در همه 

استفاده می کنند که ممکن است موجب انتقال بیماری ها  ین که از گوشت جانورانیدنیا اجرا شود. درکشورهایی مثل چ

باشد، به شدت جلوگیری شود. روش نگهداری حیوانات طی پروتکل های بهداشتی یکسان در سراسر جهان تهیه و وادار 

ت د آید و آنها را سخت تحبه اجرای همگانی و جهانی  گردد. قانون های دیگر در مورد البراتوارهای آزمایشگاهی بوجو

نظارت و چهارچوب قانونی قرار دهند. یا طریقه ارتباط و تماس افراد با یکدیگر در شرایط بحران بیماری ها و شرایط غیر 

 بحرانی مشخص گردد. 

تمام جوامع بر روی پروتکل های محیط زیستی و اقلیمی اشتراک نظر داشته باشند. از آلوده کردن محیط زیست به  (4

پرهیز کنند و توافق نامه های جدی و رسمی ایجاد نمایند. همچنین مسائلی مثل مسائل  ر منافع مادی و اقتصادیخاط

انرژی اتمی ، آب ، منازعات مرزی و سایر اختالفات را حل نمایند و مجامعی با هم زیستی مسالمت آمیز و همکاری 

 یکدیگر ایجاد نمایند. اکننده ب

اجتماعی به فاجعه تبدیل می شوند؛ در این  ب پذیری هاییای طبیعی درنتیجۀ آسیمعتقدند، بال برخی متخصصان

فعال ذینفعان محلی با آنها مقابله کرد. کاهش  با در پیش گرفتن سیاست ها، تدابیر، اقدامات و مشارکت صورت میتوان

امع محافظت میکند )مظلوم و مال و معیشت جو ، گذاری بدون پشیمانی است که از جان نوعی سرمایه ،بالیا خطرپذیری

 (.1398همکاران، 
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با کاهش تمایالت مادی و اقتصادی بسیاری از حوادث و بحران ها در جهان را می توان تعدیل نمود و باعث جلوگیری  از  (5

تعارض، جوامعی بروز بسیاری از آنها گردید. کافی است رقابت های ناسالم را کنار گذاشته و با مودت و دوستی و عدم 

رامش بخش و مفرح ایجاد نمود. خیلی از بحران های مختلف از اختالفات جوامع، چشم داشت به سرزمین های دیگر و آ

تعارض منافع مادی و اقتصادی بین کشورها ایجاد می شود. خیلی از بحران ها به واسطه دخالت انسان ها ، جوامع 

 وکشورها بوجود می آید.

د ، سازمان بهداشت جهانی ، سازمان جهانی غذا و دارو، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متح تقویت و همکاری با (6

و سایر سازمان های جهانی که می توانند عامل بشردوستانه و اتحادآفرین بین کشورها باشند از ضروریات است و نیاز به 

 وطنی ضروری به نظر می رسد. نیا جامعه جهامتحد یک جامعه جهانی 

و ایجاد عدالت و زندگی اخالق مدارانه برای  ...ی طلبی بین کشورها ، مذاهب، نژادها، قومیت ها، ملل ودم تعارض و برترع (7

همه آنها می تواند از شدت بحران ها بکاهد. افکار جنگ طلبانه، جنگ آب، جنگ نفت، جنگ معادن و منابع، جنگ 

 افزایش می دهد.ها را ایجاد و  اقتصادی، جگ تسلیحاتی و اتمی و سایر جنگ ها بحران

حفظ بهداشت عمومی و خصوصی ، شیوه نامه ها ، پروتکل های بهداشتی و سالمت که بتواند از شیوع بیماری ها  (8

 جلوگیری کند الزامی به نظر می رسد.

 جهانی است. همه دولت ها توافق و امضا شده است، برای پاسخ به همه گیری های جهانی که توسط نیاز فوری به پروتکل

گیری های مبتنی  تصمیم نیست بلکه تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی دارد. نبود جهانی تنها یک موضوع بهداشتیگیری 

بدون هماهنگی، این همه گیری را هم  ممنوعیت سفرهای موقت و سایر واکنش های ناآگاهانه و بر علم، متوسل شدن به

 (.77: 1399)موحد و کرمانیان،  ه استبدتر کرد وان یک بحران اقتصادیعن سالمتی و هم به به عنوان یک بحران

ایجاد یک سیستم قوی بهداشت،  درمان و سالمت جهانی با مدیریتی که مستقل ، کارا و آینده نگر باشد. سرمایه گذاری  (9

 موثر جهانی برای این سیستم و همکاری همه دولت های جهانی ضروری است.

های طبیعی و غیر طبیعی را در همه نقاط جهان رصد کند و برای آنها جهانی بحران که همه بحران ایجاد یک ساختار  (10

ب و نکات بحرانی کشورها را به دولت ها متذکر گردد، تا ایپیش بینی و راه حل های مناسب و مورد لزوم اتخاذ نماید و مع

 برطرف نمایند. آنها را  بتوانند

تاب اجرای بحث وهی بایستی لحاظ شود، زیرا در صورت عدم مقوله تاب آوری در برنامه های نگرش به آینده و آینده پژ (11

 آوری به هیچ وجه نمی توان با بحران ها روبرو شد و از سد آنها گذشت.

 

 ابعمن

یای رفتاری بر گردشگری در مواجهه با (. آینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی تاثیرات جغراف1399امیری فهلیانی، محمدرضا. ) -

 .216-179، صص  19 -کووید، فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه گیری Covid19ر و بیماری های واگیردا

 /http://fadafan.blogfa.com(.مفهوم و چیستی آینده پژوهی، واژه نویس، 1390بی تقصیر فدافن، حمیدرضا. ) -

 اندیشی، خردنامه شهری.(. معرفت شناسی آینده 1383پایا، علی. ) -
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 (. شوک آینده، مترجم حشمت اهلل کامرانی، ناشر مترجم.1372تافلر، الوین. ) -

رهایی جهت رونق اقامتگاه ها پس از بحران شیوع کووید، فصلنامه (. شناسایی راهکا1399ترابی فارسانی، ندا و بهادری ، سیدرضا. ) -

 .113-91مدیریت گردشگری ویژه نامه همه گیری کووید، صص 

سناریونویسی  (. برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده پژوهی و1396خواه، حسین ) تقوایی، مسعود و حسینی -

 .30-8شماره ،صص 6مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال ،)مطالعه موردی: شهر یاسوج( ، 

 ترجمه: سعید خزایی، انتشارات پارس ضیاء.(. برنامه ریزی بر پایه سناریو، 1393چرماک، جی توماس. ) -

 (. راهنمای گام به گام آینده پژوهی راهبردی، ناشر: کشف آینده.1387خزایی، سعید و پدرام، عبدالرحیم. ) -

(،   اصفهان، UNIDO(. روش شناسی آینده نگاری، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )1392عید و محمودزاده، امیر. )خزایی، س  -

 لم آفرین .                                                  انتشارات ع

بنیادین حکومتی )گروه آینده     (. ابزار و فنون درک آینده گردشگری، مطالعات1393شالبافیان، علی اصغر، بهرامیان، سمیه. ) -

 پژوهی( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

(. چالش های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راهکار در 1399)شهوازیان، سالله؛ هاشمی قینانی، فیروزه.  -

 . 252 -217صنعت هتلداری ایران، فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه گیری کووید، صص 

دشگری پایدار شهر کرمان ده گر(. تدوین سناریوهای موثر بر آین1398علی اکبری، اسماعیل؛ مرصوصی، نفیسه و جالل آبادی، لیال. ) -

 .60-35با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره ، صص 

 )اقتصاد(.   5  ، صفحهmagiran ،magiran.comجهان،  گردشگری صنعت از ایران سهم درصد (. نیم1393فرهادی، احمد. )  -

(. بررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به 1399. )احسانقربان زاده، داود و عابدی،  -

 .178-145، فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه گیری کووید، صص 19 -کوویدمقاصدگردشگری در دوران شیوع ویروس 

وران پساکرونا: شرکت های فعال در صنعت در د (. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه1399کالبی، امیرمحمد؛ کریمی راد، سیمین. ) -

 . 308-285گردشگری، فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه گیری کووید، صص 

اصفهان،   ا رویکردی راهبردی، (. روش های تحلیل آینده ب1392محمودزاده، امیر؛ شاکریان، شهرام؛ شاهقلی قهفرخی، زهرا. )  -

 انتشارات علم آفرین.

مطالعۀ موردی: محلۀ ) مشارکت در تاب آوری اجتماعی محالت شهری (.1398ادات، رجبی، آزیتا و اقبالی، ناصر. )وره سمظلوم، منص -

 .740-729، فصلنامۀجغرافیا برنامه ریزی منطقه ای، صص )اوین شهر تهران

با تکیه بر معاهده  دشگری(. تحلیلی بر تاثیر بحران ویروس کووید  بر صنعت گر1399موحد، علی و کرمانیان، سید حامد. ) -

Sendai 83-57، فصلنامه پژوهش گردشگری، سال دوم، شماره اول، صص. 

(. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر گردشگری در کالنشهر شیراز با رویکرد آینده پژوهی ، فصلنامه پژوهش و 1398نصر، طاهره. ) -

 .66-55برنامه ریزی شهری، سال ، شماره، صص 

 امه ریزی سناریو راهنمایی به سوی آینده، ترجمه رصدخانه علم و فناوری، پژوهشگاه شاخص پژوه.(. برن1393وودی، وید، ) -

(. واکاوی نقش تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان در دوران پساکرونا در صنعت 1399یاوری گهر، فاطمه؛ منصوری موید، فرشته. ) -

 .58-33د، صص گیری کووی گردشگری، فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه
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