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چکیده

مدیریت و برنامهریزی گردشگری کنشی است جمعی که بازیگران مختلفی از سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در آن نقش

شگ هزوح نار   
آفرین هستند .مدیریت این پدیده هم در حالت عادی و هم در مواقع بحرانی ضروری است .یکی از مهمممت نک نیر شش شش
مدیریت گردشگری دولت است که نقش تسهیلگر و مقررات گزاری این حوزه را بر عهده دارد .اما پدیدهای ک تعنص نونکا ه    
گردشگری را در ایران و کل جهان تحت تاثیر منفی قرار داده است بحران کرونا است .ه شقن یسررب هلاقم نیا فد تلود

در    

  

مدیریت تاثیر این بحران در صنعت گردشگری است .سوال اصلی مقاله حاضر است که دولت چگون م ه یی یییتوان نارحب یاهدمایپ د    
کرونا را در صنعت گردشگری ایران مدیریت کند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است .روش جمعآوری دادهها نیز کتابخانهههای
است .نتایج مقاله نشان میدهد که دولت اوال بایستی برآورد درستی از میزان زیانهای ناشی از بحران کرون یرگشدرگ هزوح رد ا    
داشته باشد و در ادامه با شناسایی حوزههایی که کم و بیش دچار زیان و آسیب شدهاند بخششهای مالی ارب ار یتا یی ییی آنه رظن رد ا   
تهای این حوزه برای رونق بخش گردش تامادقا رگید زا یرگ    
بگیرد .همچنین مهیا کردن فضای مجازی و فراهم کردن زیرساخ 
مفید دولت برای حمایت از صنعت گردشگری در برابر بحران کروناست.
واژگان کلیدی :صنعت گردشگری ،بحرانهای گردشگری ،بحران کرونا.

( -1نویسنده مسئول) abed@mehrtrade.com
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مقدمه
با گذشت بیش از  50سال از زمانی که بانک جهانی نخستین پروژه گردشگری(توریسم) برای توسعههه خودد را در دو
کشور آفریقایی یعنی مراکش و تونس آغاز کرد ،بحث نقش گردشگری(توریسم) در توسعه پای اد ررر جوامععع همچناننن
داغ باقی مانده است .گردشگری(توریسم) هنوز هم در بین عامه مردم بهعنوان یک صنعت و بازار ل کو سسس و مح ود دد
یشود .البته نم 
به اقشار مرفه شناخته م 
ع باا
ی جوامع ع
ل در برخی ی
یتوان کتمان کرد که این برداشت به ظاهر منفی ،ح قاد ل ل
ی در
واقعیت منطبق است .مدیریت کالن ضعیف در بخش گردشگری(توریسم) میتواند آثار منفی گاه جب ار نننناپ ریذ ی ی
ع در
ی و من با ع ع
شهرها ،پارکهای ملی و بناهای تاریخی بر جای بگذارد و همچنین زیرساختهای محلی ،،اقشاررر ب مو ی ی
ث گردشگری(توریسم))
ن راستاا بحث ث
اختیار آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد( .)Amirnejad, 2009در همین ن
ی ق ار ررر گرفتههه اس سست .س امزا ننن جه نا ی ی
ی
ی ب لملا نی ل یی یی
پایدار 1امروز بیششش از هررر زماننن دیگرییی م رو دد توجههه نهادهای ی
گردشگری(توریسم) که از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحددد است ،،گردشگری(توریسم)) پای اد ررر را ایننن گونههه
تعریف میکند :گردشگری(توریسم) پایدار در قبال تأثیر اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی حال و آینده خود کام ًالًال
ت و جوامععع میزباننن را
طزیست ت
مسئولیتپذیر است و نیازهای گردشگران ،صنعت و بازار گردشگری(توریس )م  ،،محیط ط
مدنظر قرار م 
یدهد(.)Mirzaei, 2009
ی
گردشگری(توریسم) پایدار میتواند آثار اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،فرهنگی و حتی امنیتی مثبت و پای راد ی ی
ی توسعههه
از خود در جوامع بر جای بگذارد .بانک جهانی به تازگی با تشریح اهمیت گردشگری(توریسم) پایدار ب ار ی ی
همه جانبه کشورها و مناطق گردشگر پذیر 02 ،دلیل را برای اثبات این ادعا تبیین کرده است-1 :گردشگری(توریسم)
ب ب ار ییی رشددد اقتص دا ییی اس و تعنص .ت
محرک مناسب ب

ازاب ررر رررر  7600میلی را دد دالری سفررر و گردشگری(توریس )م ،،

بزرگترین صنعت و بازار بخش خدمات در جهان به شمار میرود و بیش از  10درصد از تولید ناخالص جهان را به
یتوانددد تولیددد ناخ لا صصص
خود اختصاص داده است( .)Honarvar, 2009رشد صنعت و بازار گردشگری(توریسم)) می ی
ی
داخلی کشورهای گردشگرپذیر را افزایش دهد و درآمد مالیاتی بیشتر را نصیب دولت این کش هرو اا کنددد .درآم اهد ی ی
ارزی حاصل از گردشگری(توریسم) حتی میتواند در سایر بخشها نیز سرمایهگذاری شود و به بهبود رشد اقتصادی
منجر شود(.)Fathullahi, 2007
ارزش صادرات خدمات گردشگری(توریسم) (پذیرش گردشگران خارجی) در سال  2016ح ود دد  1.4تریلیوننن دالر
ی و نفت ،،ب تالا ررر از
بوده است و صنعت و بازار گردشگری(توریسم) از این لحاظ پس از ص زاب و تعن ا رر ررر پتروش می ی ی
صنایعی مانند خودروسازی و مواد غذایی ،در جایگاه سوم جهان قرار دارد .درآمدهای صادراتی کشورهای در ح زو هه
گردشگری(توریسم )) ) در فاصل هه ه سا لل لها یی ی  010 2ت اا ا  2015تقریب ًاًاًا ًا  25درص دد د رش دد د داشت هه ه و ص و تعن

ازاب رررر ر

گردشگری(توریسم) از این نظر نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده است(.)Ahmadi and Agha Latifi, 2014

1

. Sustainable Tourism
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صنعت و بازار گردشگری(توریسم) در حال حاضر از لحاظ نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی در جایگاه دوم ص یان ععع
یبینددد .ام ور ززز بس رای ییی از
ن زمینههه ب بباالتر از خودد می ی
ت را در این ن
جهان ایستاده است و تنها ص زاب و تعن ا رر ررر ارتباطات ت
شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری به سرمایهگذاران توصیه میکنند وارد صنعت و بازار گردشگری(توریسم)) ش نو ددد.
ب ص زاب و تعن ا رر ررر گردشگری(توریسم)) شدهه
در سال  2016حدود  806میلیارد دالر سرمایه در سراسر جهاننن جذب ب
ب ک در هه است ت
ی که صنعت و بازار نفت و گاز در این سال  680میلیارد دالر س یامر ههه جذب ب
است ،در حال 
ت( Azar and
ل
 .)Khadivar, 2014در اغلب کشورهای گردشگرپذیر ،توسعه صنعت و بازار گردشگری(توریسم)) بههه بهبودد قابل ل
ن هم هار ،،
ی تلفن ن
ت درم ینا  ،،ش کب ههههای ی
توجه زیرساختهایی مانند فرودگاهها ،راهها ،شبکه آبرسانی ،انرژی ،خ امد ت ت
یشود و مردم بومی نیز مانند گردشگران از این پیشرف 
بهداشت ،امنیت و  ...منجر م 
تها سود خواهند برد(Ardestani,
 .)2008در حال حاضر بیش از  292میلیون نفر در سراسر جهان در بخش گردشگری(توریسم) مشغول کاررر هس دنت ،،
یعنی از هر  10نفر شاغل در جهان امروز ،یک نفر در بخش گردشگری(توریسم) شاغل است .در قاره آفریقا اش اغت للل
یکههه
مستقیم و غیرمستقیم در صنعت و بازار گردشگری(توریسم) از سال  000 2تا  014 2دو برابر شده است ،به طور 
یکنند( .)Skidmore, 2006هدف این مقاله
هماکنون بیش از  02میلیون آفریقایی از این صنعت و بازار امرار معاش م 
بررسی نقش دولت در مدیریت تاثیر این بحران در صنعت گردشگری است .سوال اصلی مقاله حاضر است که دولت
چگونه میتواند پیامدهای بحران کرونا را در صنعت گردشگری ایران مدیریت کند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی
است .روش جمعآوری دادهها نیز کتابخانهای است.
رویکرد نظری
گردشگري از آغاز تا به حال تحوالت زيادي را پشت سر گذاشته اس اب هتينردم يرگشدرگ .ت وهفم م يژولونكت        
همراه بوده است .سير تح و هتينردم تالو

لونكت و رد يژ گر د يرگشد ر دعب ود  هدومن لمع

   

زا تسا وس كي       

انگيزههاي گردشگران و جهتگيري و تنوع سفرها را سبب شده و از ديگر سو مقاص بذج يارب ار يرگشدرگ د     
گردشگري به رقابت واداشته است .در هر حال گردشگري داراي ويژگيهاي خاص خ شنك يرگشدرگ .تسا دو     
حاصل از روند مدرنيته است كه تمايز با مفهوم جهانگردي دارد .پردازش به گردشگري در مفهوم تح و نردم تالو
تكنولوژي ميتواند راهكارها يي براي برنامهريزي و توسعه گردش يد .تسناد يرگ د فتسا دروم هاگ ا شهوژپ رد هد       
اهم راد يدايز تي دد دد د؛ و ب يپ رد يراتخاس هاگديد يرگشدرگ يار ر نوما رارق يسررب دروم يرگشدرگ            

      

م
يگيرد(.)Williams, 2004
یپردازند ،،بن ربا ااین ش نا تخان گگگی ییزه گردش رد نارگ بحث
گردشگران هر کدام با هدف خاصی ب  ه سس سسسیر و سفررر م مم 

گردشگری(توریسم) مهم است :والن اسمیت 1شش نوع گردشگری(توریسم) را در طبقهبندی خود ،به شرح زیر بیان

یکند:
م

1

- Vallen Smith
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• گردشگری(توریسم) قومی :در این نوع گردشگری(توریسم) ،گردشگران به منظور مش ها ددده س دنز کب گگ گگگی اف دار
لهایی شامل دیدار از منازل افراد(.)Rahimpour, 2005
تهای متداول در چنین مح 
یکنند .فعالی 
بومی و اقوام ،سفر م 
بومی ،حضور در جشنها و شرکت در مراسم مذهبی آنهاست .ه وق )مسیروت(یرگشدرگ فد ممم ممممی ،ش ماوقا تخان   
مختلف و شرکت در تجربههای آنهاست.
• گردشگری(توریسم) هنری :در این گردشگری(توریسم) ،گردشگر دوست دارد تا هنرهای مل م و ل رر ررردم دیگررر را
شناخته و با آنها آشنا شود .شناخت هنرهای دستی ،آشنایی ،دیدن و شننیدن موس سسیقی و حرک زوم تا و شامت ،ن ا اا اااای
تئ و رتا

تهااای گردش  رد نارگ اا اییین ن )مسیروت(یرگشدرگ عو     
من اا ایش مان هه ههااا و فففیلمهااای هنررری ،در زمررره فعالییی 

است(.)Rahimpour, 2005
• گردشگری(توریسم) تاریخی :این دسته از گردشگران به بازدید از موزهها ،مس ک ،اهدج للیس ها اا و آث ات را رر ررریخی و
یپردازند کهیادآور شکوه و عظمت کشورهای باستانی مانند ایران ،مصر و یونان است .در ای یین ن ،عو
بناهای باستانی م 
یکند استقبال خواهند کرد.
گردشگران از اجرای نمایشنامههایی که وقایع مهم دوران گذشته را بازسازی م 
• گردشگری(توریسم) مبتنی بر طبیعت یا طبیعت گرا :تاکید گردشگر طبیعت گرا بر جاذبههاای طبیع ععی و محیط ططی
است .هدف آن پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین جاذبههای طبیعی است .گردشگر طبیعت گرا عالقهمند به
لها ،کوهستانها ،کویرها ،صحراها و سایر جاذبههاای طبیع ععی اس .ت
یهای جهان هستی همچون آبشارها ،جنگ 
شگفت 
طهاای طبیع ععی و
ت گرا شامل پیاده روی ،عکسبرداری ،کوهنوردی و اردو زدن در مح ححی 
فعالیتهای گردشگران طبیع 
لذت بردن از جلوههای طبیعت است .مناطق شهری قابلیت زیادی برای توسعه این نوع گردشگری(توریسم) داشته و
یتواند در رش سوت و د عع عععه جوام هم شقن یرهش ع مممم مممممی ایفاا
توسعه گردشگری(توریسم) مبتنی بر طبیعت شهری ،م 
کند(.)Rahimnia et al., 2013
• گردشگری(توریسم) تفریحی و ورزشی :گردش فت رگ ررریح ححی و ورزش ششی توج هب فوطعم ار دوخ ه

د تکرش ر   

  

تهای ورزشی ،استفاده از چشمههای آب معدنی ،حمام آفتاب و دیگر فعالی ییتهاای اجتماعععی در ی ییک مح ححیط
فعالی 
تهای اسکککی ،زمینننهاای بازززی و
یکند .مناطق مورد عالقه آنان بهطور معمول سواحل دریا ،پیس 
دلنشین و راحت م 
یکند ،برای تمدید اعص با
میدانهای اسب دوانی است .گردشگر تفریحی مایل است تا زمانی را که در سفر سپری م 
و رفع خستگی و تفریح استفاده کند.
• گردشگری(توریسم) مرتبط با کار :هدف این نوع گردشگری(توریسم) تفریح و یا استراحت نیست ،،بلک ماجنا ه   
یهاا و
بخشی از حرفه و کار در مدت سفر است .مشخصه این گردشگری(توریسم) شرکت در کنفرانسها ،گردهماای 
سمینارهای علمی ،تحقیقاتی و تخصصی است(.)Faraji, 2002: 54-53
توجه به گردشگري امروزه در اقتصاد جهاني به عنوان كي

پارامتر بسيار مهم در امر پويا يي اقتصاد محلي ميباشددد باا

ت كههه ام زور هه تجديددد
جذب گردشگر در محيط ميتوان جريان درآمد و ايجاد اشتغال حاصل شود اين در حالي است ت
ب امررر اقتص دا ييي و
ط در قالب ب
ف محيط ط
ل بههه مصرف ف
ساختار اقتصادي در پي تقاضاهاي فزاينده براي درآمد و اشتغال ميل ل
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فرهنگي دارد .يكي از شيوههاي مصرف محيط ،گردشگري ميباشد كه عرضه محيط براي مصرف گردشگران به تبععع
ينمايد . (Briedenhann, 2004: 71).بنابراين توجه به گردشگري براي پو ياي ييي اقتص دا ييي در
درآمد و اشتغال ايجاد م 
تو
ل دهندهه ي ككك ش خان ت ت
مقياسهاي محلي و كوچك اهميت دارد .عالوه بر آن كنشهاي فرهنگي م ييي تواننددد شكل ل
افزايش آگاهي پيرامون خود ارجاع 
يهاي فرهنگ بومي باشد.
ش همههه
پديده گردشگري امروزه گستره جهاني يافته است كه خود ناشي از توسعه نوآوريهاي تكنول ژو ييي و گس رت ش ش
جانبه سرمايهداري در عصر كنوني ميباشد .اين جريانها (توسعه – اطالعات و  )...با عواملي چوننن اف ياز ششش درآمد،،

ب شدهه استتت كههه
ت و سبب ب
اوقات فراغت ،سطح رفاه و بهبود ارتباطات گردشگري را جلوههاي ديگري بخشيده است ت
گردشگري همان نقشي را ايفا كند ،كه انقالب صنعت و ب رازا ييي در زمينههه تحول ل
ل اجتم عا ييي ايفاا نمود د (Perdue Et
ف پديددد
 .al.1990).گردشگري باعث جابجا يي و پويا يي انسانها ،فرهنگها و عقايد و ارزشهاا را و در ي ككك مختلف ف
آورده است .)Payli Yazdi and Saghaei, 2004: 25( .گردشگري در اقتصاد صنعت و بازار برپايه تجارت آزاد ق دا ررر
به تعديل اقتصادي ،مناطق مختلف م 
يباشد.
آثار اقتصادي حاصل از فعاليت در توسعه منطقهاي ،پيرامون افزايش فرصتهاي اقتصادي در زمينههه اش اغت للل و توزيععع
يپردازد .ارزش حقيقي گردش رگ ييي در هررر منطقههه
درآمد و در سطوح طبقاتي ) (wearer, 2000: 257به ايفاي نقش م 
بستگي به فراواني و يك فيت منابع گردشگري و تامين منابع انساني براي اش اغت للل و ايجادد درآمددد هم ار ه ه باا در پيششش
گرفتن مديريتي كار آمد در صحنه فعاليت گردشگري دارد .بنابراين بايد وضعيت گردشگري در مقياس جه نا ييي و در
كشورها مورد بررسي قرار گيرد .در گردشگري ميزان تأثير آن را ميتوان در اقتصاد مشاهده درك هه كههه مهمت ير ننن اثررر
ب درآمددد منته ييي شود د.
توسعه اين صنعت و بازار ،ايجاد اشتغال است .گردشگري ميتواند به كاهش ب كي اري و كسب ب
ش درآم اهد ييي مال تاي ييي نيززز
براثر گردشگري شغلهاي متعددي نيز ميتواند ايجاد گردد .در توسعه گردشگري در اف ياز ش ش
يشود.
تها و ماليات فروش اخذ م 
تاثير مستقيم دارد .بخشي از درآمدهاي مالياتي از ماليات بر شرك 

وقتي كه شمار گردشگران افزايش يابد ،قطعًاًا ميزان فروش و به تبع آن در آمدهاي مالياتي نيز افزايش مييابد .با ورود
گردشگر ،تقاضا براي كاالهاي بومي و توليدي افزايش مييابد و گردشگر شخصًاًا وارد صنعت و بازار ميشود ،الاك ييي
يكند .لذا اقتصاد كشور ميزبان ،از درآمدهاي فراوان مردم كشورهاي غني ،منتفع م ييي شودد .بن ياربا ن ن
ن
خرد و ارز وارد م 
ت اقتص دا ييي
گردشگري بخشي از فعاليتهاي اقتصادي است كه كمتر تحت تاثير مسايل تجاري قرار م ييي گ ري دد .اث ار ت ت
ت ب ييي واسطههه و
گردشگري را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد ،اثرات اقتصادي مستقيم :تغ يي رات توليد مربوط به اث ار ت ت
تغ يي ردر هزينههاي گردشگري مانند افزايش در تعداد گردشگري در كي

ت در اف ياز ش ش
ش
ش تغ اريي ت ت
هتل كه باعث اف ياز ش ش

عو
ش توليددد كاالهاا و ف دروآر ههها ييي ص يان ع ع
ت در اف ياز ش ش
درآمد آن هتل ميشود ،اثرات اقتصادي غير مس يقت ممم :تغ اريي ت ت
بخشهاي مرتبط اقتصادي آن جامعه مانند صنايعي كه محصوالت و خدمات را در كي
Cornwell, 2001).

هتل را توليد م 
يكند & (Sirgy

والقا يي  :تغ يي رات در فعاليتها يي هستند كه مخارج خانوار از درآمدي كه به طوررر مس يقت ممم ياا غيرمس يقت ممم بههه عن او ننن

نتيجهاي از مخارج گردشگري بدست آيد به آن منتج ميشود ،مانند فروشها ،درآمد و مشاغلي كه از مخارج خانوار از
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حقوق و دستمزد اضافي يا درآمد مالك نتيجه مي شود ،تقسيم كرد .از جمله كاركردهاي اقتصادي گردش يرگ  ،،نقششش
تها ييي
آفريني جهت اشتغالزا يي مستقيم فعاليتهاي خدمات گردشگري و غير مستقيم و القا يي بر روي س يا ررر فعاليت ت
مرتبط با گردشگري در بخشهاي صنعت و بازاري كشاورزي و يا ساير گونهههها ييي خ تامد ييي آن منطقههه است ت
ت .و ر و د
گردشگر به كشور موجب افزايش صادرات ميشود ،مبادالت و همكاريهاي بينالمللي گسترش و افزايش م ييي يابد،،
سرمايهگذاري در زمينه ايجاد تسهيالت ،سبب جذب درآمدها از حوزه پسان اد ززز و بههه جر اي ننن افت دا ننن آن در سيستممم
ت و ب ازا ررر است ت
يشود از جمله عملكردهاي مثبتتت ايننن ص عن ت ت
اقتصادي كشور م 
ت( Development of urbanization,
.)industry and tourism market in Iran: 225-226-227
در دیدگاه جدید مدیریت گردشگری تغییر نگرش نسبت به نقش دو بخ لود ش تت تتتی و خصوص صصی در فرآینددد توسعععه
جامعه مورد تأکید است .این نگرش که بر پایه نظریه جدید رشد اقتصادی قرار دارد ،نقش اصلی دولت را در افزایش
توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیالت برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختل هعماج ف   
م
یداند .در این زمینه دولت از طريق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چهارچوب نهاددی و مالللی الزم براای توانمند
ساختن بخش خصوصی و نهادهای مردمی زمینه نوآوری و خالقیت را که الزمه توسعه اقتصادی شهری است ف مهار
یآورد .سابقه نظریه پردازان در مورد مدیریت و تصمیم گیری به عنوان عاملی اصلی و غال اسرهش دنور رد ب ززز ززززی
م
یرود .در این دیدگاه شهر نتیجههه فراینددد تصمممیم گی ییری ج مج و ءزج هب ءز ععع ع عععععی خانواره ،ا
فراتر از قرن حاضر نم 
یها ،سازمانهای قانونگذاری و بساز و بفروشهاست .از دیدگاه این گ هور
مؤسسات سرمایه گذاری ،بانکها ،شهردار 
برنامهریزی شهری ،تصمیم گیری و شهرسازی به عنوان هنر مدیریت ،بیشتر درگیر معیارهاست تا رفتارها( Hosseini

.)Golkuh & Habibi, 2015
مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع شد که در سال  1976در کنار مفاهیمی چون برنام پ هعسوت ه اا ااای ییدار

شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامههای توسعه سازمان ملل ،1با عن م همانرب ناو ددد ددددیریت شهررری

2

قرار گرفت .این برنامه که به منظور کمک به توسعه شهرهای جهان سوم مطرح شد مجموعه سیاس هت اا و برنامههههاایی
یشود.
است که برای شهرهای کشورهای در حال توسعه بخصوص شهرهای بزرگ ارائه م 
یآورنددد .ای یین
ساختار مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع پی و شالوده این ساختار را به وج  دو مم ممم 
یتوان چنین بر شمرد:
اصول را به ایجاز م 
 -1اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی
 -٢اصل نظریابی مداوم از شهروندان.
 -3اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان.
 -4اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور.
 .5اصل جلب اعتماد بخش مردمی و بخش خصوصی.
UNDP= United National Development Program
UNP= Urbun Managment Planning

1
2
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 .6اصل اختیار و مسئولیت.
 .7اصل بازبینی و تجدیدنظر در اقدامات انجام شده و پند آموزی از تجربیات گذشته( Nawabakhsh and Arjmand

.)Siahpoosh, 2009: 199-196
محیط مورد مطالعه

س س گدروخامر ی ی
ی
کروناویروسها 1خانواده بزرگی از ویروسها و زیررر مجموعههه کروناویری ییده هس نت ددد کههه از وی ور س س

معمولی تا عامل بیماریهای شدیدتری همچون سارس ،مرس و کووید  ۱۹را شامل میشود .کروناویروسها در دهههه
 ۱۹۶۰کشف شدند و مطالعه بر روی آنها بهطور مداوم تا اواسط دهه  ۱۹۸۰ادامه داشت .این ویروس بهطور طبیعی ی
ی
ف
ل شدهه بههه انس نا  ،،کشف ف
س منتقل ل
ت کرون وریوا س س
در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکند ،با این حال تاکنون هفت ت

شدهاست .آخرین نوع آنها ،کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ،2۲در دسامبر  ۲۰۱۹در شهر ووهان چین با همهگیری ی
ی
در انسان شیوع پیدا کرد.

نقشه  :1گسترده ویروس کرونا در جهان
)Source: (https://reliefweb.int

ی در بیمارس ات ننن کامکاررر قم ،،ش تاعیا ی ی
ی
ض تنفسی ی
در ایران ،در تاریخ  ۲۹بهمن  ، ۱۳۹۸به دنبال فوت  ۲بیمار با ع راو ض ض
ت مربوططط
درباره مرگ این بیماران به علت کروناویروس شکل گرفت .اما دانشگاه علوم پزشکی قم با تکذیب ش اعیا ت ت
به مبتال بودن این دو بیمار فوتشده به کروناویروس ،اعالم کرد که تاکنون هیچگونه شواهدی تشخیصی مبنی بر ابتال
ی جدیددد در شهررر قممم از طریققق روابططط
به بیماری کرونا دیده نشدهاست .در تاریخ  ۳۰بهمن اولین م راو دد از کرونای ی
عمومی وزارت بهداشت گزارش شد .رئیس مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد که نت تتایج
. Coronaviruses
. SARS-CoV-2

1
2
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آزمایش اولیه  ۲مورد از موارد مشکوک را از نظر ابتال به کروناویروس ،مثبت گزارش شده است .بیمارس ات ننن کامکاررر
قم نیز بعنوان محل قرنطینه و مراجعه بیماران و موارد مشکوک به کرونا مشخص شد .در همین روز ،رئیسسس دانش اگ هه
علوم پزشکی قم اعالم کرد که در چهار روز گذشته شاهد گسترش بیماریهای تنفسی در قم بودیم و طی این مدت ت
ت
ن دو فردد در م رو دد
ت اولیههه این ن
 ۲نفر در یکی از بیمارستانهای قم بر اثر بیماری تنفسی فوت کردند کههه ام ور ززز تست ت
بیماری کرونا مثبت اعالم شد.

نقشه  :2وضعیت بیماری کرونا در ایران
)Source: (https://reliefweb.int

ن  ، ۱۳۹۹از ۳۱۹
به گفته روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران تاا ظهررر جمعههه  ۲۹ف یدرور ن ن
هزار و  ۸۷۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹ -انجام شده در ایران ،تعداد  ۷۹هزار و  ۴۹۴بیمار مبتال شناسایی شده کههه از
س ت ونکا ننن بهبودد
ن وی ور س س
این تعداد  ۴هزار و  ۹۵۸نفر جان باختهاند و همچنین  ۵۴هزار و  ۶۴نفر از مبتالیان بههه این ن
ن تع اد دد
ت متحدهه آمریکا ،،فرانسههه و بریتانیاا بیش یرت ن ن
یافتهاند .طبق آمار رسمی ،ایران پسسس از ایتالیا ،،اس ایناپ  ،،ای الا ت ت
ت تستتت کروناا
جانباختگان بر اثر ابتال به کرونا را داشتهاشت .این آمار تا تاریخ  ۱۹اسفند صرفًاًا بر مبنای موارد مثبت ت
ت ب هدو
طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت و از این تاریخ برمبنای عوارض بالینی سی تی اسکن ریه در کنار تست ت
است.
یو
در ابتدای اسفند ،پس از همهگیری کووید نوزده در ایران سعید نمکی وزیر بهداشت ای ار ننن گفتتت مراکززز بهداشتی ی
توآمددد بههه
درمانی نیز در کل کشور آمادهباش هستند .در حالی که وزارت بهداشت پیش اهن دد مح یدود تتت موقتتت رفت ت
ی کههه در
اماکن زیارتی و مذهبی قم را ارائه کرده بود ،این امر از سوی مسئولین اماکن مذهبی قم اجرا نشد .بههه ط رو ی ی
ت در مراکززز
دوم اسفند ،کیانوش جهانپور ،مسئول روابط عمومی وزارت بهداشتتت ای نار  ،،از مح ود دد نشدننن تجمعات ت
ی از
مذهبی از جمله زیارتگاههای استان قم انتقاد کرد .طی روزهای آتی بتدریج بسیاری از مکانها و رخدادها عم مو ی ی
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تو
ی تئ رتا  ،،مس اقبا ت ت
شهای ی
تهاا و نم یا ش ش
جمله مدارس ،مراکز آموزش عالی و دانشگاهها ،اکرانهای سینمایی ،کنسرت ت
ی در چن ید ننن اس ات ننن
ی ادارات دولتی ی
ت ک را ی ی
لیگهای ورزشی کشوری ،تهران و سایر شهرها دیگر تعطیل شد و س عا ت ت
ش از  ۵۶آزمایش اگ هه ب ار ییی
ی بیش ش
کاهش یافت .عفونتزدایی بخشهایی از استانهای ته نار  ،،قممم و گ نالی  ،،راهان زاد ی ی
ی بیم ارا ننن بس رت ییی
ص ب ار ی ی
تشخیص ویروس کرونا ،تولید و انجام روزانه دست کم شش هزار آزمایش رایگان تش یخ ص ص
مشکوک به کرونا ،از دیگر اقدامات دولت برای مقابله با شیوع این ویروس بود .در روز  ۲۱اسفند روحانی اعالم کرد
چ ش ره ییی را فع ًالًالًالًال ن راد دد .در ۳
که دولت مشکالت قرنطینه شهرها را بیش از فوایدش می دانددد و قصددد قرنطینههه هیچ چ
فروردین ماه  ۱۳۹۹رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالممم کردد
ی استتت کههه نههه
ت نظ ما ی ی
که «قرنطینه سطح سه علیه کرونا در حال اجراست» اما محدودیتهای بیشتر مستلزم حکومت ت
ش عمدهه ای از
ممکن است و نه مطلوب .در  ۲۳فروردین طرح فاصله گذاری هوشمند به اجرا درآمده استتت و بخش ش
لهای بهداشتی مجددًاًا فعال شدند.
اصناف با رعایت پروتک 

نقشه  :3وضعیت کرونا در ایران و سایر کشورها
Source: https://www.who.int

یافتهها
ن مس لئ ههه بههه ان زاد هه ای
یکی از بخشهای زیان دیده در پی شیوع ویروس کرونا در دنیا ،صنعت گردشگری است .این ن
جدی می باشد که بسیاری از مرزهای زمینی و هوایی بر روی برخی از کشورها بسته ،تعداد خیلی زیادی از موزه ها
گ اروپاا و مس اقبا ت ت
ت
ی همچوننن لیگ گ
به صورت موقت تعطیل و حتی برگزاری مسابقات مختلف بین المللی و اروپ یا ی ی
خ دیگرییی
یرونددد بههه ت یرا خ خ
سری آ ایتالیا که گردشگران زیادی برای تماشای این مسابقات از نزدیک به استادیومها می ی
موکول شده اند .اما موضوع مهم در این رابطه ،تاثیر ویروس کرونا در صنعت گردشکری کشورها تا ساللل  12 20نیززز
ت .در فرودگ ها
ن ح زو هه را نگ ار ننن ک در هه است ت
میباشد که بسیاری از دولتمردان ،کارشناسان گردشگری و کارکنان این ن
یباش هب .د   
فرانکفورت تاثیر گسترش ویروس کرونا بر صنعت گردشگری و حمل و نقل این کشور قابل مش م هدها یی یی
شکلی که در تعدادی ازکشورها همچون ایتالیا ،کره جنوبی ،چین و ایران تعلیق پروازهای لوف 
ته زنا اا در دس راک روت   
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قرار گرفته است و آمار مسافران روبه کاهش است .در حال حاضر ،از نشانههای مشهود تاثیر شیوع ویروس کرونا بررر
صنعت گردشگری آلمان میتوان به صفهای کوتاه گیتهای فرودگاهها اشاره کرد .همچنین در این بیننن س وگنخ ییی
انجمن مسافرتی آلمان اعالم کرد که تمایل مسافران برای رزرو هتل و بلیت در سال ج .تسا هدش مک رایسب یرا      
ناگفته نماند که بزرگترین گردهمایی صنعت گردشگری جهان که پیش از این قرار بود در ت خیرا

 4الی  8م رد سرا

برلین آلمان برگزار شود ،لغو شد(.)Ahmadi Etal., 2014
ایتالیا ،اولین کشور قاره سبز میباشد که با معضل کرونا دست و پنجه نرم میکند .در همین مورد ب رتدوز راهم یار    
کرونا در ایتالیا ،مقامات این کشور سعی کردند در همان ابتدا سفرها را به سمت شمال ایتالیا محدود کنند .م زین نالی   
ی آن
ی و فرهنگی ی
از شهرهای توریستی و مهم ایتالیا به شمار میرود که ورودیهای آن بسته و مراکززز مهممم گردش رگ ی ی
همچون کاتدرال(کلیسای دومو) و اپراهاوس هم تعطیل شده اند .از طرفی بخشهای شمالی این کشور که در به و را
تابستان پذیرای توریستهای بسیار زیادی برای اسکی در کوهستان هستند هم به چالش کشیده شده اند و پیش بینی
یاز عالقه مندان باشیم.
یشود که شاهد تعداد کم 
م
دیگر شهر مهم و توریستی ایتالیا ،ونیز نیز از اوایل سال  0202با مشکالت زیادی مواجه شده است .این ش رد هک ره   
هر خیابان از آن گردشگران زیادی قابل مشاهده هستند حال به یک منطقهی بسیار آرام تبدیل شده است .خبرگ یراز
نیویورک تایمز نیز در این مورد اشاره کرد که در سه ماه گذشته ،گردشگری ونیز با شرایط بسیار سختی مواج هدش ه   
است .در ابتدا سیلهای متعدد و حال شیوع ویروس کرونا برای گردشگری این شهر دردسرساز شده است .همچن نی
با اعالم اتحادیه متشکل از هتلداران محلی «ونیز»  ۵۰درصد از سفرها به این شهر در هفته اخی دش وغل ر ههه هههه ان نیا .د   
درحالیست که ونیز تنها به صنعت گردشگری خود میبالد .با شیوع ویروس کرونا در اروپا ،موزه لوور پاریس فرانسه
نیز تا اطالع ثانوی به تعطیلی کشیده شد .این درحالیست که در سال  ۲۰۱۹میالدی  ۹.۶میلیون نفر از این م ندید هزو   
ب ترین موزه دنی نابزیم هنازور ا    
کردند که در این بین سه چهارم آنها خارج از فرانسه بودند .درحالت عادی ،محبو 
دهها هزار نفر از عالقه مندان و بازدیدکندگان است .فرانسه ،مقصد اصلی گردشگران چینی است به طوری که ح دود
یکنند.
 ۲.۲میلیون چینی هر سال به این کشور سفر م 
در پی ترس جهانی از ویروس کرونا ،گردشگری جهان وارد بحران عظیمی شده است که اثر ویروس کرونا کوویددد-
ل
ی مشاببه مثل ل
یهای سران براساس تجارب قبلی شان با بحرانی ی
 ۱۹بر گردشگری جهان غیرقابل انکار است و پیش بین 
سارس و  H1N1که در آن زمان صنعت گردشگری توانسته بود پس از بح ار نننه یا ی نام  ن رد سراس د

لاس     

 2003و

بحران اقتصادی سال  2009بالفاصله روی پای خ تسیاب شدو دد ددد روبرووو هس یت ممم .در هم مزاس ،اتسار نی ا یناهج ن     
لهای شفابخش راهاندازی کرده است که از طرف سازمان بهداشت جه نا ی ی
ی
گردشگری 1فراخوانی برای چالش راهح 

په و نانیرفآراک ،ا
هم حمایت میشود و در اصل فراخوانی برای دستیابی به مبتکرانهترین اس آ ترات پ پ

2

یه یا
روانف ییی ییی

موجود از سرتاسر دنیاست تا راهحلهایی برای کمتر کردن تاثیر کرونا در حوزه گردشگری جهان بر روی گردشگری
. UNWTO
. WHO

1
2
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فراهم کنند و از عاشقان سفر ،کسبوکارها و مقامهای فعال در این بخش حمایت ش  ات دو ا ب نارحب نی ا نیرتمک        
بها به پایان برسد(.)Azar and Khadivar, 2014
آسی 
ویروس کرونا صنعت توریسم جهانی را دچار مشکل کرد از جمله هتلهای زنجیرهای بزرگ و پلتفرمه لاتیجید یا   
مثل بوکینگ ،ناوگانهای حملونقل زمینی ،ریلی و دریایی ،هوایی ،و اپراتورهای کروز و  ...را وادار به لغ اهورزر و   
در کشورهای آسیایی کرد .اینها تنها تعداد کمی از ضربههای سخت ب راچد هک دنتسه رفس تعنص ه نیرتعیرس        
واکنشها شدند مخصوصا وقتی که این ش یدج لاس رد عوی د هک 

له رفس یا    در آس ای
یکی صف نیرتددرترپ زا للللللل للللللل

مخصوصا ایران که در بحران اقتصادی قرار داشته رخ داده است .ایام عید در ایران یکی از مهمترین زمانننه لصف( ا

  

پیک) برای کسب وکار عرصه گردشگری محسوب میشد زیرا به دلیل تعطیالت ،بیشترین سفرها توسط گردش نارگ
له ناریا رد فلتخم یاهرهش یا از         
یگرف ورزر هب رجنم هک ییاهرفس .ت ته لللللللللللل للللل
داخل م تروص ی یییییی یی
جمله مشهد ،شیراز ،کیش و ...میشد و میزان قابل توجهی از درآمد ساالنه معموال در همین  ۱۵روز کسب میشد که
با توجه به ادامه شیوع این ویروس برای بعد از تعطیالت عید احتماال برخی از فعاالن این حوزه ورشکست خواهند
شد.

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی 1برآورد کرد که که امسال درآمد حمل ونقل هوایی جهان پ شهاک دصرد جن    
خواهد داشت که به معنی  ۲۹.۳میلیارد دالر کمتر (حدود  ۲۷۰۰۰میلیون یورو)است؛ بر اساس نظرسنجی اخیر انجمن
ی خ یلد هب ار دو ل عویش      
سفرهای تجاری جهان از  ۴۰۱شرکت مسافرتی ۶۵ ،درصد از آنها دی مانرب و اهراد هه ههههای ی
ویروس کرونا لغو کردهاند .درحالی که اوپک تقاضای جهانی نفت را  ۱۹درصد ۱۰۰.۷۳ ،میلی ک رتمک هکشب نو ر هد     
له یا
است .سقوط بازار سهام هم در این روزها مشاهده شده است که ب وتارپا ،یلصا ییاوه طوطخ ر ر ته و اه لللللل لللللل
آمریکایی ،اروپایی و آسیایی تاثیر داشته است.
یکی از بدترین موارد متعلق به بیمه گذار زوریچ اسپانیا است که همهی سفرهای  ۲۰۰۰عضوش را در داخل و خارج
از اسپانیا لغو کرد و آنها را که در سفر هستند ،وادار به بازگشت کرد .همچنین در اروپا ،طرح پیشنهادی لوف ازناه ت   
دوام آورده است که به کارکنان پیشنهاد مرخصی بدون حقوق را داد تا با اثرات منفی لغووو پروازهاا بههه چیننن کههه ۱۳
یهای دیگر مثل  BBVAسفر کارمندانش به چهار منطقهههی درگیر
هواپیما را به زمین نشانده است ،مقابله کند .کمپان 
شامل ژاپن ،ایران ،کره جنوبی ،سنگاپور و چین را لغو کرد .بانک دویچه هم تیا هب شیاهرفس ه ا یل ا ک ار  نننن نننننس .درک ل   
همچنین لغو بسیاری از گردهماییهای مهم نظیر بزرگترین نمایشگاه ص رد ناهج یرگشدرگ تعن بر هدش نیل و    
دیگر رویدادها در صنعت گردشگری نظیر تعطیلی موزه لوور و لغو پروازها را رقم زده اس قافتا نیا .ت ا راوگان ت     
یشود .در خاورمیانه و در عربستان ه داجیا یصاخ طیارش انورک م      
برای گردشگری ،محدود به اروپا و استرالیا نم 
کرده و بسیاری از مراکز شلوغ و پرتردد این کشور تعطیل شده است .بحثهایی در رابط لیطعت اب ه ی هم  مم مم مممممت و نیر
مقدسترین مرکز مسلمانان یعنی کعبه و خانه خدا در شهر مکه نیز مطرح شده است .در هفتههای پیش عربستان حج
. IATA

1
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عمره را تعطیل کرد و اجازه ورود به زائران خانه خدا را نداد .ایتالیا مهد فرهنگ و هنر اروپا ،ای هب لیدبت اهزور ن
کانون اصلی کرونا در قاره سبز شده است .سهم ایتالیا در اقتصاد گردشگری دنیا ح دود

 ۱۳درص و تسا د

   

لغاشم    

زیادی در این کشور وابسته به گردشگری هستند .شیوع کرونا در ایتالیا باعث لغو ش مانرب مامت ند ههه ههههه ،یگنهرف یا   
ورزشی و هنری این کشور شده ضمن اینکه  ۹۰درصد تورهای گردشگری به مقصد ایتالیا لغو شده اس نینچمه .ت   
لهای این کشور تعطیل شدند و باقی آنان در آستانه تعطیلی قرار دارند.
بسیاری از هت 
ی از ش وی ععع
ی جل ریگو ی ی
مهمترین موزه دنیا در پاریس یعنی موزه لوور هم تعطیل شده و فرانسه تمهیدات ویژهای ب ار ی ی
یها یی ی کشو رر ر
کرون اا ا در نظ رر ر گرفت هه ه اس تت ت .پ یرا سس س دیگ رر ر مراک زز ز گردش رگ یی ی خو دد د را تعطی لل ل ک در هه ه و در ورود 
سختگیریهای بسیاری انجام میدهند .طبق پیش بینی اتحادیه اروپا ،کرونا خسارتی حدود یک میلیارد ی یورو ی هب    
کشورهای عضو این اتحادیه وارد کرده است .با احتساب این آم تعنص ،دیدج سوریو نیا هدرتسگ عویش و را

     

گردشگری در کل دنیا فلج شده است .کشورهای گردشگر فرصت و گردشگر پذیر همگی درگیر کرونا هس ات و دنت   
ل را در
آخر این بحران مشخص نیست کرونا چند میلی دهاوخ بیسآ یرگشدرگ هب رالد درا       زد 50 .میلیوننن شغل ل
صنعت گردشگری و مسافرت در سطح جهان از بین ببرد .اهریمن اجتماعی مس ترفا ؛؛ اهانتتت مبالغههه آمیززز و اش ابت هه
رسانه؛ فجایع اقلیمی؛ مالیات مناطق؛ ورشکستگی خطوط هوایی و اپراتورها؛ و بی ثب و یسایس یتا

یداصتقا دوکر     

بازارهای بزرگ-که نمایانگر کاهش جهانی تجارتهای گردشگری در آینده نزدیک خواه وب د دد ددد .هم یناهج یریگ ه    
ویروس کرونا کوید  ۷۳۷در این میان آژانسهای گردشگری و هتلداران بیشترین ضرر را از نظر تاثیر کرونا وی سور
بر صنعت گردشگری دیدهاند وحداقل ماهها یا حتی یکسال طول خواهد کشید که دوباره صنعت گردش د یرگ ااخلی
و خارجی کشورها شروع به فعالیت کنند یکسری از تاثیرات عبارت اس دوبمک ؛یناهج تمالس رطخ گنز زا ت       
هواپیما در پی بحران بوئینگ ماکس(.)Ardestani, 2008
نهاد گردشگری ملل متحد در گزارشی اعالم کرد به نظر میرسد گردشگری و مسافرت بینالمللی به خ طا ررر وی ور س س
س
ی توریستییی در
کرونا  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش یابد .این نهاد جهانی در مورد کاهش شدید مسافرت ها و زیان ش اهره ی ی
جهان هشدار داده است .سازمان بینالمللی گردشگری اعالم کرده این میزان کاهش در مسافرتها باعث ضرر و زیان
ی
ی از کش یاهرو ی ی
 ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیارد دالری برای کشورها و شرکتهای فعال در زمینه گردشگری خواهد شد .بس رای ی ی
که پذیرنده گردشگر هستند اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا در قرنطینه به سر میبرنددد .کارشناس هک دندقتعم نا    
این تاثیر تا سال  12 20ادامه پیدا خواهد کرد .چراکه هر روز تعداد پروازهای کنسل شده ،نه تنها در چین بلکه در کل
قاره آسیا ،بیشتر و بیشتر میشود و خیلی از مردم دنیا با این دردسر مواجه شده اند که اگر همین حاال نیاز به سفر به
یک کشور دیگر پیدا کنند ،باید چه کار کنند و چگونه باید از یک سفر مهم و ضروری خود صرف نظر کنند.
تفاق دیگری که افتاده این است که خیلی از توریستان سراسر دنیا پروازهای ماههای آینده شان ب هزوح یاهروشک ه    
جنوب شرقی آسیا را کنسل کرده اند و از ترس اینکه تا آن موقع کرونا ویروس مهار نشود ،برنامه س وغل ار دوخ رف    
کرده اند .در واقع همه مردم دنیا ترسیده اند که بخواهند در جایی در نزدیکی چ حیجرت و دنشاب هتشاد روضح نی      
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میدهند تا جای ممکن از آن دوری کنند .احتماال تا چندین ماه دیگر هیچ کسی به مقاص ،ویدلام لثم یرگشدرگ د     
جنوب آفریقا و استرالیا سفر نکند! کارشناسان تخمین زده اند که تاثیر کرونا ویروس تقریبا تا  6تا  21م رد رگید ها   
25

صنعت گردشگری دیده شود و ممکن است که در این زمان ،یک سری از کمپ پپانیه  گرزب یا گ ب یرگشدر ین     
میلیون تا  50میلیون دالر خسارت بدهند .شرایط آب و هوایی شمال آسیا به گونه است که شما در هر زمانی از س لا

میتوانید به آن سفر کنید .اما بحث حوزه جنوب شرقی آسیا کامال متفاوت است .در واق هک ینامز نیمه ع ک انور      
ویروس شایع شده است ،فصل توریستی کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا است که کال بحث سفر به این کشورها
یش  اب و دو ا نی    
کنسل شده است .از اردیبهشت به بعد هم که کم کم بارش باران در این قس م رتشیب ایسآ زا تم یییی یییی
حساب میتوان گفت که عمال این کشورها فرصت جذب توریست را امسال از دست داده اند و خیلی از توریس ینات
که قصد سفر به کشورهای جنوب شرقی آسیا را داشته اند ،تا سال دیگر منتظر میمانند و تا چند ماه آینده ،حتی اگر
کرونا ویروس رفع شود ،عزم سفر نمیکنند! به هر حال این طور که پیش میرود ،احتماال  9ماه تا  21ماه طول بکشد
تا تاثیر کرونا ویروس بر صنعت گردشگری کم کم از بین برود و ص هب دناوتب یرگشدرگ تعن ع لاور ا وخ ید د

    

برگردد(.)Skidmore, 2006
سازمان جهانی گردشگری دو روز پیش دومین ارزیابیهای خود از بازار گردشگری جهان در سال  ۲۰۲۰را ارائه داد.
در گزارش جدید این سازمان باتوجه به ایجاد اختالل در سفر و تجارت تحت تاثیر کرونا ،آمار ورود گردشگران ب نی
المللی و درآمد حاصل از گردشگری با کاهش چشمگیری مواجه شده است .این سازمان حدود دو ماه پیش با انتشار
اولین پیش بینی خود از بازار توریسم

    

 ۲۰۲۰ب گ رامآ مالعا ا ر یب نارگشد ن لاس رد یللملا   

 ، ۲۰۱۹می دشر ناز   

گردشگران بین المللی در سال  ۲۰۲۰را بین  ۳تا  ۴درصد برآورد کرده بود؛ اما اکن مدیپا هب هجوتاب نو ی رد انورک       
سراسر جهان با تغییر پیش بینی خود میزان ورود گردشگران بین المللی را با کاهش  ۱تا  ۳درص هدرک یبایزرا ید    
است؛ به طوری که تاکنون بازار گردشگری جهانی طی دو ماه اول با خسارتهایی بین  ۳۰تا  ۵۰میلیارد دالر مواجه
شده است .پیش تر سازمان جهانی گردشگری برای س لا

 ۲۰۲۰بیش ار دشر نازیم نیرت

خاورمیانه بین  ۵تا  ۶درصد درنظر گرفته بود؛ اما اکنون در ارزیابیهای اولیه س لا

سآ یارب ی سونایقا و ا ی  ه و     

 ۲۰۲۰افت

 ۹تا  ۱۲درص ار ید

برای این مناطق برآورد کرده است .اگرچه تخمین میزان خسارت در من اما ؛تسا دوز رایسب یرگشدرگ قطا ا نی     
یزند.
سازمان احتمال کاهش میزان درآمد گردشگری در سراسر جهان را تخمین م 
در همین راستا این سازمان خواستار حمایت مالی و سیاس جیا و نالک یراذگ ت ا مانرب د ههههه ههههههه یا ی و یبایزاب یارب 
اقدامات گسترده به منظور بهبود بازار گردشگری و اقتصاد آس  .تسا هدید بی ت تسایس تادهع ی یلام و  دوبهب و       
اقتصادی و اجتماعی باتوجه به انعطاف پذیر بودن توریسم امکان بازیابی ای  زئاح رایسب ار تعنص ن ا رارق تیمه
شه رد دحتم للم نامزاس یا
میدهد .در همین راستا سازمان جهانی گردش خب زا یکی ناونع هب یرگ ششششش ششششش

     

   ح هزو

گردشگری و توسعه پایدار آمادگی خود را برای ارائه راهنمایی و حمایت از اقدامات بهب شخب ،دوخ یاضعا یدو     
گردشگری خصوصی و دولتی کشورها از جمله سازمان دهی رویدادها و نمایشگاههای بین المللی اعالم کرده اس .ت

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره سوم ،تابستان 9931
 630فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

به گزارش «دنیای اقتصاد» تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا محدود به چین و جنوب شرق آسیا نخواهد ب نونکا و دو   
تمام جهان تحت تاثیر این اپیدمیقرار گرفته اند .بسیاری از مقاصد اصلی گردشگری جهان با ش انورک سوریو عوی    
ابتدا در چین و جنوب شرقی آسیا و سپس در سراس ک اب ناهج ر ا دورو یناهگان شه گر هجاوم نارگشد

و هدش

    

خسارتهای بسیاری بر این صنعت وارد شده است و رکود اقتصادی ناشی از بازار گردشگری ض نیگمهس هبر ی رب     
کل اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد(.)Amirnejad, 2009
با افزایش روند شیوع کرونا در سراسر جهان آژانسهای مسافرتی و هتلها با رکود اقتصادی بسیاری مواجه شده اند
که ماهها و حتی تا یک سال ادامه خواهد داشت و تاثیرات بلندمدتی بر بازار توریسم خواه و تشاذگ د
برخی کارشناسان بیان کننده ادامه این روند نزولی تا سال  ۲۰۲۱است .سفرهایی که از ابتدای س لا

ینیب شیپ     
 ۲۰۲۰ب دصاقم ه   

جنوب شرقی آسیا برای ماههای فوریه و مارس لغو شده بود ،اکنون به لغو شدن سفرها در سراسر جهان منج هدش ر   
است .تاثیر این ویروس بر صنعت هتلداری بین  ۶تا  ۱۲ماه خواهد بود و  ۳تا  ۶ماه این صنعت تح دیدشت ریثات ت    
   

اپیدمی ویروس کرونا خواهد بود و  ۳تا  ۶ماه نیز زمانی برای بهبود یافتن وقایع گذش ریو نیا زا یشان هت و مزال س
است .در دهههای اخیر بازار توریسم یک عامل مهم در توسعه پایدار ،رشد اقتصادی ،اشتغال و ایجاد تفاهم نامهه یا

بین المللی محسوب میشود که شیوع ویروس کووید  ۱۹در کل زنجی وب دهاوخ راذگریثات یرگشدرگ هر د اریز ؛      
یدهند و معیشت میلیونها نفر در سراسر جه نا
حدود  ۸۰درصد این بازار را شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل م 
به ویژه در جوامع آسیب پذیر متکی بر توریسم است.
شیوع ویروس کرونا در چین منجر به لغو و به تعلیق درآمدن تورهای گردشگری از چین و سراسر دنیا درپ مالعا ی   
وضعیت اضطراری از سوی سازمان بهداشت جهانی شده است .همچنین محدودیتهای پرواز و سفر منجر به خ یلا
شدن بخش اعظم گردشگرپذیرترین مقاصد جهان همچ  جوبماک رد روکگنا نو و  و کوکناب رد گرزب خاک  ک خا

    

امپراتور توکیو شده است .به گزارش شرکت مسافرتی فورواردکیز ،رزرو هتلها و بلیتها ب ون لاس تالیطعت یار    
ته یا
چینیها در سال  ۲۰۲۰نسبت به سال  ۲۰۱۹حدود  ۷ /۳درصد افزایش یافته بود؛ اما پ یدودحم داجیا زا س تتت تتت
مسافرتی با کاهش ناگهانی  ۶ /۸درصدی مواجه شد .گردشگران چینی در تایلند که حدود  ۳۰درص نارگشدرگ زا د   
خارجی را به خود اختصاص میدهند حدود  ۱ /۲تا  ۱ /۳میلیون نفر سفر خود به این کشور را در ماهه و هیروف یا
مارس لغو کرده اند.
همچنین  ۸۰درصد از پروازهای رزروشده از چین به تایلند بین ماههای فوریه تا آوریل لغو شده است .در نتیجه این
کاهش گردشگران چینی ،بسیاری از مشاغل گردشگری در مقاصد مهمیچون بانکوک ،پوکت ،چیان و یام گ

تاپ ایا    

تغییرات بسیاری یافته و برخی از آنها به طور کامل تعطیل شدند .بنا بر اعالم مقامات تایلندی با شیوع ویروس کرونا
تایلند بیش از  ۳میلیارد دالر ضرر کرده است .در ژاپن گردشگران چینی به عنوان بزرگ ترین منبع ب یرگشدرگ رازا   
یدهن زا موس کی و د   
ته صتخا دوخ هب ار یجراخ یا ا م ص یییییی یییییی
خارجی با  ۹ /۶میلیون نفر  ۲۷درصد از توریست ت
یکردن اما ؛د   
هزینههای توریستهای بین المللی این کشور حدود  ۳۸درصد با مبلغ  ۱۵ /۶میلی م نیمات ار رالد درا ییی ییی

تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و631 ...

شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش چشمگیر گردشگران چینی به این کشور شد و بسیاری از آژانسه یترفاسم یا   
پکیجهای مسافران چینی را تا مارس لغو کردند .همچنین با تغییر زمان المپیک  ، ۲۰۲ ۰المپیک توکیو نی لامتحا هب ز    
زیاد در اواخر پاییز و ابتدای زمستان پیش از سال نو برگزار خواهد شد.
فقدان گردشگران چینی در دیگر نقاط دنیا همچون اروپا و قاره آمریکا تاثیرگذار ب و تسا هدو

یلامش یاکیرمآ رد     
نیا     

سفر گردشگران چینی حدود  ۲۲ /۵درصد کاهش یافته است .فرانسه که س هنالا  ۲میلی نیچ تسیروت نو ی هب 

کشور سفر میکرد دچار خسارتهای بسیاری شده و در سه ماه اول سال  ۲۰۲۰با حداقل  ۳۳درص هارمه شهاک د    
خواهد بود .بازار گردشگری ایتالیا نیز بعد از شیوع کرونا بدترین بحران در تاریخ اخیر این کشور را تجربه میکن و د
حتی حادثه  ۱۱سپتامبر نیز تا این حد این ص  تحت ار تعن ت ق ریثا ر وب هدادن را د .یلصا یاهرهش سوریو نیا     

     

گردشگرپذیر این کشور همچون فلورانس ،ونیز و رم را مورد هدف قرار داده است .بنابر اعالم فدراسیون گردش یرگ
ایتالیا بیش از  ۹۰درصد رزرو هتلها و آژانسهای مسافرتی برای ماه مارس لغو شده است .قرنطینهی مردم شهرهاای
آلوده به این ویروس و کنترل رفت آمد شهروندان این شهرها به شهرهای یکی دیگر از راهکارهایی است که س امزا ننن
جهانی بهداشت توصیه کرده است و این اقدام برای کانون اصلی ویروس یعنی کشور چین به شدت موثر بوده است.
بنا به اظهارات مقامها و مسئوالن شهرها تقریبا همه استانها اعالم کرده اند که حاضر ب رفاسم شریذپ ه ا یزورون ن     
نخواهند بود هر چند که راهکاری برای مقابله جدی با سفر ارائه نشده است .از مناطق شمالی کشور ،استان مازن نارد
اولین استانی بود که از اواسط اسفند  ۹۸به صورت رسمی اعالم کرد ورودیهای شهررر را بههه روی مس ارفا ننن خواهددد
بست .علی الخصوص که پس از اعالم تعطیلی مدارس تا آخر سال ،موج مسافرانی کههه بههه ش ام للل روانههه ش ند ددد اوج
گرفت که باعث شد استان مازندران برای جلوگیری از ورود مسافران از نیروی انتظ  یارب سیلپ و یما ا رج ا نیا ی
حکم کمک بگیرد .به غیر از مازندران استانهای گیالن ،خراسان رضوی ،چهارمح و یرایتخب لا

    

ب و هیولیگهک و ری     

احمد ،اصفهان ،شیراز ،کرمانشاه ،یزد ،ایالم ،اردبیل و هرمزگان نیز اعالم ک زا هک دنا هدر رفا دورو ا ریغ د یموب و     
خودروها با پالک دیگر شهرها جلوگیر میکنند و حاضر به پذیرش هیچ مسافری نمیباشند .هرچند ممنوعی رفس ت   
یشود ولی تقریب مه ا هه هههی مس نالوئ
داخلی سراسری نمیباشد و در همهی شهرها این محدودیت به درستی اعمال نم 
استانها اعالم کرده اند که در ایام نوروز هتلها و مسافرخانهها تعطیل میباشد و خانههای شخصی نی رفاسم هب ز ان    
اجاره داده نمیشود .در پی تصمیم شواری عالی سالمت جزیرهی کیش و نامه مدیر عامل منطقه آزاد کیش به وزارت
راه و شهر سازی برای اعمال محدودیت سفر به جزیره کیش موافقت کرد و دستور منع فروش ت امیپاوه طیلب و رو    
برای کیش را صادر نمود که نتیجتا تور کیش هم کنسل شد(.)Fateh Elahi, 2007
شهر مقدس مشهد که یکی از شهرهای زیارتی اصلی کشورمان به حساب میاید و دائما در طول سال میزبان مسافرین
خود است و جزء مقاصد گردشگری شلوغ کشورمان است،برای جلوگیری از گسترش ویروس در شهر مشهد تع داد
پروازهای آن کم شده و دستور منع فروش تور مشهد و بلیط هواپیما برای مشهد مقدس ص ش ردا دد ددده استتت .ش طیار
فوق در ایران باعت متوقف شدن حرکت قطارها در کشور و لغو پروازهای داخل رایسب یجراخ و ی ی دش 

غل و و     
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شدن سفرها سردرگمیهای زیادی را برای مسافرین و دست اندرکاران صنعت گردشگری ایران بوج تسا هدروآ دو   
و آنها را در شرایط بغرنج قرار داده است .مهمترین بخش آن مربوط به استرداد هزینه بلیط هواپیما و قطار برای رزرو
تورها و هتل است .که در همین راستا کلیه ایرالینها و شرکتهای ریلی بنا به شرایط اایجاد ش  قبط و هد ق و نیناو
بخشنامهها میبایست مسافرین بدون جریمه س ننک لسنک ار دوخ یاهرف دددد ددددد .ب جو نیا ا و رد د ح لاح ا رازاب رض       
گردشگری ایران به کما رفته است چون از طرفی گردشگرانی که قصد سفر داخلی را داشتهاند سفرهای خ وغل ار دو   
  

کردند و ازسوی دیگر مسافران خارجی که قصد سفر به ایران را داشتند نی ار دوخ یاهرفس ز هب رد قیلعت تلاح    
آوردند .به همین دلیل فعاالن حوزه و بازار گردشگری با سکته سفرهای ورودی به کشور و سفرهای داخل هجاوم ی   
هستند .این اتفاق بعد از افزایش قیمت بنزین و ماجرای س  امیپاوه طوق ا  قافت ا تف ا تیعضو نیا اب و هد

نابحاص

       

یکنند.
سهای مسافرتی سفرهای نوروز  ۹۹را در حجم بسیار پایین (نزدیک به صفر) ارزیابی م 
آژان 
این روزها بازار گردشگری ایران در یک وضعیت فوقالعاده به سر میبرد و با شیوع ویروس مهلک کرونا ،بسیاری از
فعاالن این حوزه با مشکالت مختلفی مواجه شدهاند ،به حدی ک ک زا یترفاسم رتافد بلغا ه ا شورف نازیم شه

     

بلیتها و تعطیلی تورهای مسافرتی معترض هستند .در این بین برخی از کشورها از جمله ترکیه به بس یاهزرم نت   
ث شدهه
ن باعث ث
خود اقدام کرده اند و از ورود گردشگران ایرانی به کشور خود ممانعت میکنن ینچمه رما نیمه .د نن نن نننن
بسیاری از تورهای مسافرتی داخلی برای گردشگران ایرانی حتی در ایام تعطیالت نوروز لغو شود .بیش از  ۵۰نف زا ر
فعاالن بازار گردشگری در جلسهای حاضر شدند تا راهکاری برای این مشکالت پیدا کنن  اهنآ .د ا ب یلسنک ز ی زا ش
اندازه سفرها به علت لغو پروازها متضرر شدهاند و در حال حاضر نیز بای رفاسم لوپ د ا ار ن

  

هب نآ ه درگزاب ا ا زا .دنن       

ن اتف رظن زا قا   
طرفی به علت اینکه در کشورهای خارجی برای همین مسافران اقامتگاههایی را رزرو کردهاند ب یا ا نن نن
اقتصادی به شدت متضرر خواهند شد ،چون قوانین کنسلی اجازه لغو بدون جریمه عرف را نمیدهد .از سوی دیگر
بوکارش نا
فعاالن عرصه گردشگری عنوان کردند که ایام عید یکی از مهمت امز نیر نن نننه سک یارب )کیپ لصف( ا ببببب ببببب
محسوب میشود زیرا به دلیل تعطیالت بیشترین سفرها توسط گردشگران داخل م تروص ی

یگی لباق نازیم و در    
ییی ییی

توجهی از درآمد ساالنهشان در همین  ۱۵روز کسب میشود و اگر شیوع این وی زا دعب یارب سور دیع تالیطعت

    

همچنان ادامه داشته باشد احتماال برخی از فعاالن این حوزه ورشکست خواهند شد .در حال حاضر اغل یاهرفس ب   
داخلی لغو شده است؛ بهطوریکه براساس آمار یکی از مدیران دفاتر مسافرتی تورهای مشهد به علت ترس از ابتال و
لهای این شهر بدون مسافر باشند همچنین در ش رد زین مق ره
گسترش کرونا کنسل و موجب شده تا همه هت 

لاح     

یعالی هوایی کش رو
یاقتصاد» در جلسهای که در شورا 
لها اقامت ندارد.به گزارش «دنیا 
حاضر حتی یک مسافر درهت 
یهواپیماه یا
که بهمنظور بررسی بحران کرونا و وضعیت گردشگری کشور تشکیل شده بود تصویب ش امت هک د م ییی ییی
ورودی و خروجی پس از پیاده کردن مسافران کامال ض و دنوش ینوفعد

یمس دصق هک ینارگشدرگ و نارفا     
امت م ییی ییی

خروج از کشور را دارند ،باید پیش از سفر کارت سالمت دریافت کنند که برای صدور کارت سالمت به گردش نارگ
ی ش ید ددد
قرار است در تمامی فرودگاهها یک اتاق برای معاینه و یکی برای قرنطینه تعبیه شود .ایران تحت تح یر مممهای ی
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آمریکا به سر میبرد ،و به درآمد حاصل از گردشگری نیاز دارد .با این حال ،شیوع ویروس کرونا ضربه ش دید ییی بررر
ق
این صنعت وارد ساخته است .کرونا باعث لغو مراسم و جشنهای نوروزی در ایران شد ،زمانی کههه بایددد اوج رونق ق
ی ص دا ررر شدهه را لغووو و
گردشگری در آن کشور باشد .دولت دستور داده آژانسهای مسافرتی تمام تورها و بلیتهای ی
ل مجبوررر
مبلغ را به مشتریان مسترد نمایند .بسیاری از شرکتهای مرتبط با صنعت گردشگری و سایتهای رزرو هتل ل
ل  ۸۰درصدییی
به تعدیل نیرو شدهاند .به دلیل شرایط ایجاد شده شرکتهای گردشگری و مسافرتی مجبور بههه تع ید ل ل
ت
ی است ت
ن در ح لا ی ی
نیروهایشان شده اند چرا که صنعت گردشگری در ایران در عمل با بن بست مواجه شده است .این ن
ی از تح یر ممم
ی ناشی ی
که هدف دولت روحانی جذب  ۲۰میلیون گردشگر ساالنه تا سال  ۲۰۲۵میالدی بود تا کمبودهای ی
امریکا جبران شود.
نقش دولت در مدیریت تاثیر بحران کرونا بر گردشگری
بو
ی که عملکردطبیعیمقصدراتهدیددد کندددوانجاامکسب ب
بحرانگردشگریدر حقیقتبهصورتهرگونهرخداد 
ن
ی شود د .محققاننن در این ن
ی گردشگرانباشد،،تعریففف می ی
کارمرتبطباگردشگریرامختل کندیاتهدیدیبرایایمن 
ط اض ارط ررر
ت گردشگریبههرحادثهایاشارهداردکهباعثثثایجاددش یار ط ط
خصوص معتقدندکهواژهبحراندر صنع 
ناگهانی شود .یک طبقهبندیجالبتوجهاز بحرانهایگردشگری وج س ناققحم یخرب .دراد دو هههه ههههه نوععع بح نار را
یافتد که بدونعالئم هشداردهنده ه ویاا
یکنند؛ نخستبحرانهایناگهانیکهدرواقعآن قدرسریعاتفاق م 
معرفی م 
ی پدیدارش لکش هد   
ی مقابلهباآنوجودندارد .بحرانها 
ت هیچبرنامهریزیبرا 
نشانههایاندکاتفاق میافتدوفرص 
ی استتت وتا ح دود ییی
دیگری از بحرانها گردشگری هستند که درواقعسرعت وقوعآنهاآهستهههتر از گ هور قبلی ی
ب آن وجود دارد .بحرانهایثابت نیزممکناست هفتهها،ماههایا
تواناییاقداماتالزمبرایمحدودکردنآثارمخر 
یکنند ودرواقع سه نوععع
ی وقوعآنهانیاز باشد.یک طبقه بندی دیگر نیز به عاملانسانیاش م هرا یی یی
سالها زمانبرا 
یکنندکهشامل «بدون دخالتانسان»« ،بادخالتغیرمستقیمانسان»و «بادخالت مس میقت انساننن»
بحرانرامعرفی م 
ی را
ت گردشگری تاکید میکند بحرانهاییکهصنعتگردش رگ ی ی
میشود .طبقهبندیدیگرینیز برایبحرانهایصنع 
تهدید میکنندیا طبیعیهستندمانندسونامی،زلزله،توفانو ازایندست؛؛ یاا انسانننس تخا

هس دنت مانند سققوط

هواپیما،حمال 
ت تروریستی،جنگ و امثالاینها(.)Mirzaei, 2009
ی ارائه دادهان .د ایش نا چهاررردستههه ازعوامل
ی گردش رگ ی ی
ی دیگریازبحرانها 
برخی دیگر از محققان نیزدستهبند 
تو
ی وجنایت ت
ی سیاس ،ی اپی یمد بیم را ی ی
یثب تا ی ی
خطرزارابرایصنعتگردشگری معرفی میکنند؛تروریسم،جنگوبی ی
بگ و یراذ
یتوانند در سطوح مختلف به وقوع بپیوندند .بسیاری از وقایع محلی و نادر مانند بمب ب
بزهکاری.بحرانها م 
آدمربایی نیز میتوانند برای سالها بر یک مقصد یا حتی کل کشور تاثیر بگذارند .بالیایی مانند گردبادها ی ،یمانوس ا   
ل ص عن ت ت
مناطق فراوانی را تحت تاثیر قرار میدهند .برخی حوادث محلی یا ملی میتوانن ک د لل لل
ت گردش یارب ار یرگ   
یهای مسری و قابل انتقال از راه ه زین او   
یهای فراوانی ،به ویژه بیمار 
مدتهای مدیدی تحت تاثیر قرار دهند .بیمار 
یتوانند بر گردشگری اثر بگذارند.
م
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در روزهای اخیر تصمیمات بسیار موثری از دولت جهت حمایت از مشاغل و خانوارها اتخاذ شده که الزم است هر
چه سریعتر عملیاتی شود .در شرائطی که بسیاری از کشورهای مدعی حمایت از مردم قادر نیستند هزینههای هنگفت
تشخیص و درمان این بیماری تامین کنند ،از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران آن است که ن نیزه اهنت ه ههه ههههه یا
یکند .با این حال ت ود رکذ
درمانی را تقبل کرده ،بلکه سیاستهای حمایتی خوبی را برای اقشار مختلف مردم دنبال م 
نکته الزم به نظر میرسد :نکته اول با توجه به هزینههای س  اهنت تسا مزال ،تلود یارب نیگن ن مزای ندا لومشم ن

      

سیاستهای حمایتی قرار گیرند .باید یک نگاه جامعی به اقشار و اصناف آسیب دیده وجود داشته باشد ت نینچ رد ا   
شرائطی از آالمشان کاسته شود .اولین قدم برای مواجه با این بحران ،بررسی دقیق و سریع وضعیت اقتصادی موج دو
و برآورد آسیبهای ناشی میزان خسارت بوجود آمده برای مقابله با آن است .تا زمانی که شناخت درس نازیم زا یت   
خسارت و بخشهای اقتصادی که در مواجهه با این ویروس دچار اختالل شدهاند ،وجود نداشته باشد ،تصمیمگی یر
تهای اقتصادی بعدی هم چندان مفید نخواهد بود .الزم است تا هرچه سریعتر کمیتهای اقتصادی ب یار
و اتخاذ سیاس 
این منظور از طرف مراجع قانونی تشکیل شود .این کمیته باید در سطح ملی و استانی این قبی یسآ ل بب بببه ییاسانش ا   
کند .بدیهی است که در چنین شرائطی توقع میرود برای برونرفت از مشکالت در کوتاهمدت سیاستهای حم یتیا
مانند معافیتهای مالیاتی و یا تعویق بدهیهای بانکی و هزینهههه میب یا هه هههای و غی  زا هر طط طططرف دول .دوش ذاختا ت    
همچنین اقشاری که هیچ درآمدی به غیر از درآمدهای حاصل از کار روزان هب تسا مزال دنتشادن ه

نآ ه درپ ا ا یتخ       

تها ام یر
یشود ،اما تحقق کامل این حمای 
بالعوض برای چند ماه صورت گیرد .این امور اگر چه تا حدودی دنبال م 
ضروری است.
شیوع این بیماری هزینههای غیرقابل انکاری را به دولت تحمیل میکند .یکی از مسائلی که در این شرایط ،نیاز ب ناد
دو چندان احساس میشود توجه هرچه بیشتر به جلوگیری از هزینههای غیر ضروری دولت است .مدیریت هزینهها
و صرف کردن ثروت و سرمایه در جای صحیح آن ،یکی از نیازهای اساسی دولت در چنین شرایطی است که نیازمند
بازنگری جدی در مخارج و هزینههای دولت است .بدیهی است که در چنین ش زا یخرب تلود تسا مزال یطئار

  

مخارج عمرانی خود را نیز کاهش داده و یا به تاخیر بیندازد (اگر باعث کاهش بیکاری نشود) .در راستای جل یریگو
کمرک طوقس مدع زا داصتقا ترازو و یز     
از فشارهای مالی و حقیقی اقتصاد دولت نقش مهمی دارد .اطمین ناب نا کک کک
اقتصاد در صورت ادامه بیماری اهمیت زیادی دارد .برخی مطالعات نشان داده در مواجهه اقتصادی با ویروس کرونا
تهای پولی دارد.
سیاستهای مالی اهمیت بیشتری نسبت به سیاس 
همانطور که پیش از این گفته شد ،مهمترین آسیب مستقیم از ویروس کرونا در ایران به فعالیتهای عمدهفروش و ی
خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلی و یروتوم ه

ته ینابیتشپ یا   
لونق یلاعف و ل تت تت
توم و مح هزوح نالاعف ،تلکیسر لللللل لللللل

حملونقل ،فعالیتهای پست و پیک ،فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا مانن اگتماقا د هه هههه اروتسر و ا نن نننه و ا
فعاالن حوزه آموزش میرسد .در این خصوص الزم است بستههای حمایتی از فعاالن این مشاغل ،خصوصا فعاالن با
یبینند ،ارائه شود .بستههایی شامل بخشش ع طسوت یفنص ضراو    
ابعاد فعالیت کوچک و متوسط که آسیب جدی م 
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شهرداریها ،بخشش مالیاتهای این دوره ،ارائه فرصت برای بازپرداخت اقساط بانکی ،ارائه فرصت ب تخادرپ یار   
هزینههای آب ،برق ،گاز و تلفن ،ارائه فرصت برای پرداخت حق بیمهها و پرداخت وام ب ت یارب نییاپ هرهب ا ا نیم      
گردش مالی مورد نیاز بنگاههای آسیبدیده .همچنین تامین مالی موقت خانوارهای آسیبپذیر این مش قیرط زا لغا   
پرداخت یارانه هدفمند در بازه زمانی شیوع تا فروکش کردن بیماری ضرورت دارد.
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
گردشگري براي به نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر خود به پايداري و حفاظت محيط ،احياء و ثبات اقتصادي جوامع
و توسعه تجارت گردشگري در مقياس كوچك به عنوان كي
امكانپذير است كه كي

شيوه عمل وابسته است .ب ينامز اهدربهار نيا دروآر     

نگرش درون متني در تجميع فعاليتهاي گردشگري وجود داشته باشد تا با شناس قطانم ييا   

مستعد و گونههاي مختلف گردشگري ،راهكارهاي الزم در تب يي ن توسعه گردشگري اخ شور نيب نيا رد .ددرگ ذ
يتواند با توجه به شاخصهاي مناسب از جمله جاذبهههه و يرگشدرگ يا
تحقيق در زمينه گردشگري م 

   

آ نوماريپ ن؛    

راههاي ارتباطي و سهولت دسترسي؛ ظرفيتپذيري گردشگر در واحد سطح؛ تاسيسات زيربناي  -اقتصادي؛ امكان تا
سكونتگاهي؛ پتانسيلهاي فرهنگي و تمايل ساكنان محلي در جذب گردش رگشدرگ ياهدمايپ ؛يرگ ييييييي در اش ،لاغت
سطوح درآمد و افزايش سطح رفاه خانوارهاي و باالخره دستيابي به كي

گردشگري پايدار صورت گيرد.

در اين ميان در بررسي اقتصادي ،بررسي توانهاي محيطي منطقه در برآورد عرض شدرگ لوصحم ناونع هب ه گري      
مطرح ميباشد كه ميتواند شناخت منابع فرهنگي ،طبيعي و تاريخي نواحي و گونههاي گردشگري هياپ نيا رب هك     
قابليت عرضه دارند را در بر گيرد .همچنين برآورد تراكم و ظرفيتپذيري در نواحي روس يداصتقا ياهانبريز ؛ييات    
شه رگيد هضرع تيلباق ؛يداصتقا يا      
در بخشهاي مختلف؛ توانسنجي اقتصاد در زمينه كشاورزي و ديگ خب ر شش شش
محصوالت موردنياز گردشگران؛ بررسي و برآورد امكانات و گونههاي مختلف سكونتگاهي و مراكز جمعيت هقطنم ي   
از جمله مواردي هستند كه در بررسي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.
عرضه محصول گردشگري در كي

منطقه با تقاضاي گردشگري رابطه مس و هتشاد ميقت

ضاقت ا شزرا هب زين  ،الاك

     

خدمات و تسهيالت همراه با جهتگيري تقاضا در صنعت و بازار تهج .تسا هتسباو يرگشدرگ يباي ياضاقت       
گردشگري متغير بوده و نسبت به هر كي

از سطوح گردشگران رابطهاي معكوس دارد.

برآورد تقاضا براي گردشگري را ميتوان از جمع نقش درآمدها و محاسبه آن ،هزينههاي مس ره رد تماقا و ترفا    
مكان گردشگري محاسبه نمود .عالوه بر آن در برآورد تقاضا ،شيوهه و تعنص يا

زاب ا و تعنص يياسانش و يباير    

بازارها نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
پذيرش گردشگران در كي

شپذيري و پويا يي فرهنگ جوامع محلي
منطقه از نقطه نظر اجتماعي و فرهنگي ،نحوه كن 

در قالب احياء آداب و رسوم و سنتها شكل ميگيرد و همچنين بازديد گردشگران از ا كي هب عماوج ني هبرجت      
گردشگري منتهي ميگردد .نوع و نحوه برخورد ميزبان  -گردشگر را در كي

منطقه ميتوان از سه ديدگاه مورد توجه

قرار داد .نخستين ديدگاه شيوه برخورد بين گردشگر  -ميزبان را به صورت پد دي ههاي قاب  يياسانش ل بب ب ببببا ش زا يرام

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره سوم ،تابستان 9931
 636فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

پيامدهاي مثبت و منفي به تصوير ميكشد كه ارزيابي آن بستگي به نگرش محقق ب دهاوخ هعسوت حيحص ريسم ه      
يباشد كه ممكن اس اونع هب ار يرييغت ت ن هجيتن       
داشت .دومين ديدگاه ،ديدگاه كاركردي عناصر مختلف جامعه م 
مستقيم گردشگري  -نظير رفتار اخالقي ،زبان و بهداشت  -تجرب تدمع هاگديد نيموس .دنك ه ًاًا بنج  هههههه هههههههه رييغت يا   
ته يتسد عيانص دننام يتنس موسر و ا
فرهنگي را در نظر ميگيرد كه ناشي از نفوذ گردشگران در بازنگري مهار 

     

ت .از ا ور ني
ميباشد .هرچند تشخيص اين ديدگاهها در منظر اجتماعي به علت همپوشي با ه مع م ًالًال سا لكشم  تتتت تتتت
ته يا
فرهنگهاي ديگر به عنوان سيستمهاي پايدار از ارزشها ،عقايد و مصنوعات يلاعف و يعامتجا نامزاس هك تتتت تتتت
منطقي را تا يي د ميكند .ميتوانند در چارچوب گردشگري قابل ش اب .دنشاب لدابت و تخان نيا دوجو

من يييييييييييييييت ناو

پيامدهاي منفي گردشگري را در عرصه اجتماعي  -فرهنگي ناديده گرفت ولي ميتوان در كاهش پيامدهاي منف نآ ي
در فرايندها توسعه كوشيد در اين راس م ات يييييت ك نوچمه يياهراكهار ناو ن زا يرادهگن و تظافح ؛تيعمج لرت     

  

سرويسهاي خدمات عمومي ،رونق بخشي به صنايع محلي ،احيا هويت فرهنگ  موسر و بادآ و ي م زفا ؛يلح ا شي     
تها يي براي ارتباط و مبادله اجتماعي را مورد توجه و تامل قرار داد.
فرص 
مالحظات زيست محيطي در ابعاد انساني و طبيعي در برنامهريزي گردش راد يرايسب تيمها يرگ د وهفم شياز  .م      
يباشد .پايداري من ب تروص هب هك عبا ر يعامتجا ياهزاين دروآ        
(گردشگري پايدار) خود وابسته به اين موضوع م 
امروزي بدون نابودي منابع براي برآوردن اجتماعات آينده تعريف شده است .خود در زمينه گردشگري م يييتوان رد د
برگيرنده حفاظت از منابع گردشگري در چارچوب جاذبهها و محيط پيرامون براي تداوم جريان گردشگري و رسيدن
به سطحي از توسعه پايدار قلمداد گردد .در اين ميان توسعه پايدار گردشگري را در كي

برنامهريزي م يييت رد اب ناو   

نظر گرفتن رابطهاي كه بين سه جزء محيط زيست گردشگري ،گردشگران ،مقصد و جامعه ميزبان م رارق هجوت درو    
داد .اين رابطه ميتواند پيچيده ،پويا و سازنده يا مخرب باشد .گردشگري از كي

س م و يييييتوان و ييازلاغتشا د

داجيا    

درآمد را در اقتصاد محلي احيا كرده و نيز در تقويت فرهنگ محلي سهيم باشد و در حفظ محيط زيست با بازس يزا
آن تغ يي ر ايجاد كند .از ديگر سو گردشگري قادر است اقتصاد محلي را از جلوه بيان طيحم و يگدنز تيفيك و دزاد     
زيست جوامع محلي را پا يي ن بياورد .بنابراين هدف گردشگري پايدار اين است كه با حفظ منابع طبيعي در درازم تد
ته يا
بين اين سه جزء تش يك ل دهنده گردشگري اعتدال موزون برقرار كند .بر ا  مزال انبم ني م يييييييآ سايس رد ات دي تتت تتت
يهاي نها يي در زمينه گردشگري در فرايند توس يبايزرا دروم رادياپ هع     
توسعه ،ساختار و تر يك ب تمامي تصميمگير 
تپذيري منطقه براي توسعه گردشگري پايدار اهميت بنيادي دارد چرا كه ا ني
قرار گيرند .در اين راستا توجه به ظرفي 
مفهوم به استفاده حداكثر از هر مكان بدون گذاشتن اثرات منفي بر منابع ،كاهش خشنودي بازديدكنندگان و ب ياج ر   
گذاشتن آثار سوء بر جامعه ،اقتصاد و فرهنگ محل اشاره دارد.
از گذشته دخالت دولت در اقتصاد کشور به عنوان در اختيار گرفتن سيستم اقتصادي شناخته شده است که در چن ني
وضعي بخش خصوصي نمي تواند فعاليتهاي چشمگيري داشته باشد ،زيرا همه نهادها ،سازمانه کرش و ا تت تتته هب ا   
دولت تعلق دارند .از سوي ديگر ،به اعتبار مفهوم لغوي واژه سيستم اقتصادي مبتني بر بازار ،بايد بدون دخالت دولت

تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و637 ...

عمل کند .اگرچه در کشورهاي مختلف ميزان دخالت دولت در امور متفاوت است ،ولي حتي در جاها يي که ادعا مي
شود اقتصاد مبتني بر بازار از قيد و بندهاي دولتي رها است ،دولت به دليلهاي گوناگون در آنه نک يم تلاخد ا دددد ددددد.
تهاي صنعت گردشگري مطلوب است در زمينههاي زير ايفاي نقش کند:
دولت به عنوان متولي فعالي 
سياست گذاري در صنعت گردشگري تحت تأثير دو دسته از عوامل داخلي و خارجي است .عوام تدمع يلخاد ل    ًاًا
عبارتند از قوانين ،آداب و رسوم جامعه ،ارزشها ،ايدئولوژيها و گروهه  راشف يا (( (((ه ،زنيکنج و لا     ) 30 : 378 1و
عوامل خارجي شامل روند جهاني شدن و شرکتهاي بين المللي است .به طور کلي مقص يا همانرب ،تسايس زا دو   
فهاي م درو
جامع است که هدفها و رويهها را در بر مي گيرد .بنابراين ،سياست عمومي در برگيرنده نتيجهها و هد 
نظر دولت و روشهاي دست يافتن به اين نتيجهها است .براي مثال ،دولت سياستي را در پيش مي گ  هک دري ه فد    
آن ،رشد اقتصادي است و مي خواهد ا  راک ني ر  ا ا  هب يدرگناهج تعنص هعسوت قيرط ز د روآ تس د تسايس           .
جهانگردي بخشي از کل سياست اقتصادي کشور است .در سياست اقتصدي ب و راتخاس ه

صتقا متسيس دشر ا يد      

حهاي دهه بعد تهيه مي شود و با توج هک طيارش هب ه
توجه مي شود و اغلب به صورت برنامههاي ده ساله ،طر 

  

رد

آينده به وجود مي آيد ،رشد اقتصادي را تع يي ن مي کند ( گي ،پيشين ) .برخي از جنبههاي اصلي سياس هزوح رد ت   
گردشگري عبارتند از :نيروي کار ،سرمايه گذاري ،تأمين مالي ،صنايع مهم و تجارت بازرگاني و روابط بين فرهنگي.

ته يارب ا   
بسياري از دولتها براي توسعه اقتصادي به صنايع خاصي کمک کرده و يا از آنها حمايت مي کنند .دولت ت
حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي يا صنايع مختلف به روشهاي گوناگون عمل مي کنند .برخي از دولته اب ا   
فه هب ار ا   
تدوين سياستهاي صنعتي  -که گاه به صورت برنامهها يي تصويب و اعالن شده است  -مي توانند هدف ف
صورتي دقيق تع يي ن کرده ،صنايع را ملي کنند و در صحنه شکل دادن به سيستم اقتصادي کشور نق و لاعف رايسب ش
ته ( يتعنص يا
حياتي برعهده گيرند ( همان ) .چنانچه دولت از برنامه ريزي و اعمال کنترل برسياست ت

رد ) يدصت   

زمينه گردشگري پرهيز کند و تنها نقش حمايتي در جهت توسعه اين صنعت داشته باشد ،دست به کارها يي م دنز ي   
که موجبات شويق و ترغيب افراد و سازمانها به منظور سرمايه گذاري و فعاليت در اين ح  مهارف ار هزو م .دروآ ي    
براي مثال مي تواند براي تشويق افراد در سرمايه گذاري در بفشهاي خاصي از اين صمعت ،معافيتهاي مال رد يتاي
نظر گيرد و به توسعه ساختارهاي زيربنا يي و پارکهاي ملي کمک کرده و براي افراد و سازمانها يي ماند آژانسه يا
جهانگردي ،هت 
لها ،ميهمان پذيرها و ساير افراد و نهادهاي مدني جواز صادر کند.
در صنعت جهانگردي نقش دولت در زمينه نظارت و تدوين مقررات اهميت فراواني دارد ،زيرا مقررات دولتي ب يار
حمايت از مصرف کننده به وجود مي آيند .نظارت دول رد دناوت يم ت

نيمز هههه هههههه شيپ فرص لرتنک ليبق زا ييا

    

دريافتهاي مسافران در راه خدمات رساني به آنها ،ملزم کردن هتلها ب  نيناوق تياعر ،ينميا لوصا تياعر ه و     
مقررات مربوط به سالم بودن غذا و اصول بهداشتي ،نظارت بر حفظ منابع طبيعي و فرهنگي ،اعمال کنترل ب دنيارف ر   
ساختمان سازي ،محل ساختمان و قوانين مربوط به منطقه بندي و طرح ساختمانه .و ا  ..شاب  دد ددد .پ همانرب ضرف شي    
ريزي فرهنگي ،وجود برنامه ريز است .با توجه به اينکه برنامه ريزي فرهنگي ام و نالک ير

همانرب ،تسا هدرتسگ      

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره سوم ،تابستان 9931
 638فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ريزان فرهنگي معمو ًالًال دولتها هستند .از اين رو ،نقش دولتها در برنامه ريزي فرهنگي ت ودح ا د هدش هتفريذپ ي     
است .اختالف نظرهاي موجود در خصوص نقش دولت در برنامه ريزي فرهنگي ،بيش  و نازيم هب طوبرم رت نحوه      
دخالت دولتهاست ،نه در اصل تأثير و دخالت دولتتته يش ود .يگنهرف يزير همانرب رد ا و بيرقت ه ًاًا فتم  ارد تو     

  

خصوص ميزان و نحوه دخالت دولتها در برنامه ريزي فرهنگي مي توان شناسا يي کرد :الف) حما يا هويش اي تي   
که معتقد به دخالت حداکثر دولت در امر برنامه ريزي فرهنگي است .اين شيوه که يک نومن زا ي هه هههه ،ايسآ رد نآ يا   
تهاي دولت را در برنامه ريزي فرهنگي به رس وصا و دسانش يم تيم ًالًال اهنت       
ايران و در اروپا ،فرانسه است ،دخال 
برنامه ريز اصلي فرهنگي را دولت مي داند .در کشور ما نيز ،آنچ يمالسا يروهمج يگنهرف تسايس لوصا زا ه       
استنباط مي شود و آنچه در صحنه عمل از فعاليت دولتهاي بعد از انقالب پابرجا مانده ،نشانگر اعمال اين ش رد هوي
تها و امور فرهنگي و نظارت بر آنهاس نيا .ت   
امور فرهنگي است .ب) شيوه اي که معتقد به حمايت دولت از فعالي 
شيوه برنامه ريزي ،دولت را تنها به اين دو عرصه ،يعني « حمايت » و « نظارت » محدود مي کند .در جه ،ينونک نا   
اکثر دولتهاي پيشرفته چنين سياستي را پذيرفته و در امر برنامه ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي گ لئاق ير   
هستند .گردشگري امروز به يک نهاد فرهنگي تبديل شده است و به خودي خود يک آ يي ن است .گردشگري ن اهنت ه   
مي تواند بر آينده فرهنگي ميزبان تأثير گذارد ،بلکه مي تواند الگوها و ميراث فرهنگي فراموش شده را نيز اح نک اي دد ددد.
لذا نظر به اهميت فرهنگي پديده گردشگري و نقش آن به عنوان يکي از مهم ترين عام طابترا تيوقت رد ل ا نيب ت     
فرهنگي ايران با ساير کشورها ،فعاليتهاي اين حوزه نيازمند واکاوي و بازنگري جدي است .اما نکته قابل توجه اين
است که با وجود موانع متعدد توسعه صنعت گردشگري در ايران و مشکالت و ضعفهاي مديريتي و برنام يزير ه   
در اين صنعت ،دولت چگونه و تا چه ميزان مي تواند در برنامه ريزي اين حوزه دخالت داشته باشد و نهادهاي مدني
و خصوصي چگونه مي توانند در پيشبرد سياستهاي کلي و در راستاي تحق دنا مشچ فادها ق ا  ز د نيا ر يمز نه       
مشارکت داشته باشند.
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