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 چکیده

سلامتی، بلکه تمام ابعاد زندگی انسان را در معرر   تنهانه راًیاخکه  است هاییکی از بحرانکرونا ویروس 

هرای فراوانری در ا رر های اقتصادی است کره آسری خطر قرار داده است. بخش گردشگری یکی از بخش

هایی که در جهت مردیریت بحرران کرونراویروس گذاریشیوع این ویروس دیده است و متأسفانه سیاست

ان کرده است. بااینکه ایرن ویرروس ناخوانرده مشرکلاتی ایجراد های وارده را دوچندگردد آسی اعمال می

تواند از تهدید به یرک فرصرت تیردیو شرود و زمینره گذاری مناس  میاما با تدبیر و سیاست ،نموده است

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل گردشگری ایمرن رشد و توسعه بلندمدت را فراهم نماید. در این راستا، 

 جامعرره .اسررت 51-یرردووکارهای حرروزه گردشررگری در شررراین بحررران کوکسرر برررای تررداوم فعا یررت 

 از شروندگانمصاحیه انتخرا  برای. بودند وکارهای گردشگری استان کرمانشاهصاحیان کس ، موردمطا عه

معیار تعیین حجم نمونه رسیدن به اشیاع نظری بود کره . شد استفاده برفی گلو ه نوع از هدفمند گیرینمونه

 طریرق از هراداده آوریجمر . شد حاصو نظری اشیاع مذکور، جامعه از نمونه 83 بررسی باحقیق در این ت

 ایرن از ترکییری اغلر  یرا مردار  و اسناد بررسی برداری،یادداشت انفرادی، عمیق مصاحیه باز، پرسشنامه

باز، محوری و انتخابی انجام گرفت  کدگذاریاطلاعات با استفاده از  وتحلیوتجزیه .گرفت صورت هاروش
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گذاری صرحی  و نگراه توان از طریق سیاستمی نتایج نشان داد و براساس آن، مدل پژوهش شکو گرفت.

ربرن و از همره های ذیهای بهداشتی و با نظارت و هماهنگی دستگاهسیستمی، با رعایت اصول و پروتکو

فرآیند گردشگری اسرتان  ،51-ری در شراین بحران کوویدهای سازگار با گردشگکارگیری فناوریتر بهمهم

 .سازی نمودکرمانشاه ساماندهی و ایمن

 ، استان کرمانشاه.زادرونگردشگری ایمن، بحران کروناویروس، توسعه ، وکارکس تداوم  :هاواژهلیدک

 مقدمه -0

در همیشه در تمام جوام  بشری وجود داشته و همواره بر زندگی آنان تأ یر گذاشته است. در این راسرتا،  5هابحران

مرارس  55شرای  شرد و در  519-ویردوک ویرروس در شهر ووهان چین یک بحران بزرگ تحت عنروان 9751دسامیر 

؛ رازر و 9797، 4نرو و همکراران)پار اعلرام شرد 8گیرعنوان یک بیمراری همرهتوسن سازمان بهداشت جهانی به 9797

سررعت در سراسرر جهران گسرترش ایرن ویرروس بهو ( 9795، 1؛ خا د و همکاران9797، 6؛ ویلیامز9797، 1همکاران

بهداشتی، انسانی، سیاسری، اجتمراعی های مختلف یستمو تأ یرات ویرانگر زیادی بر س (9797، 3)شارما و ماهندرا یافت

 (.9797، 57؛ گریتزل و همکاران9797، 1)فنچز و اقتصادی داشته است

 نظر بسیاری از محققران را بره خرود جلر  کررد پررنگ بود که قدرآن اقتصاد جهانی ا رات منفی کروناویروس بر

چراکره راهکارهرای اتخاذشرده (، 9797، 59؛ مهرو یرا و همکراران9795، 55؛ پرن و همکراران9795)شارما و همکاران، 

گذاشرته اسرت  وکارهای مختلرفمرات  کس یر منفی را بر اقتصاد و بهتأ ی، بیشترین جهت مقابله با این بحران بهداشت

)باسرکارا و  وکارها متحمو آسی  شردندوکارهای حوزه گردشگری بیش از سایر صنای  و کس بین، کس  این درکه 

بسیاری از کشورها بررای جلروگیری  زیرا(، 9797ا ف، 51؛ سازمان گردشگری جهانی9797، 54؛  یئو9795، 58ویاچاسلاو

؛ 9795)پرن و همکراران،  انردا مللی را محدود یا به حا ت تعلیق درآوردهاز شیوع ویروس، گردشگری و سفرهای بین
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متعردد و اجررای  وکارهایکسر تعطیرو شردن   رذا (9797، 9؛ گاز ینگ و همکاران9797، 5؛ بوام و های9795خا د، 

، 8)گرادوین در سراسرر جهران از برین بررده اسرت مرزی، اقتصاد گردشگری را یهاهاساسی در گذرگا هاییتمحدود

که طیق آمار سرازمان جهرانی چنان؛ آنبه بقای خود ادامه دهد تواندیبدون تحر  گردشگران نم ،و این صنعت (9797

اول سرال  ماههدرصدی تعداد گردشگران در سره 99سفر موج  کاهش  هاییت(، اعمال محدود9797 ) گردشگری

ازحرد رنرج که قیلاً از مشکلات شدید بازدیرد بیشیی هامکان. شده است 9751ماهه مشابه در سال نسیت به سه 9797

هرا و هرا، هتوموزه (،9797، 1)کریملمن هسرتند خلروتدر حرال حاضرر بسریار ( 9751، 4)میلانو و همکاران بردندیم

ویژه در منراطق بدون شک، تأ یرات اقتصادی بره ،اسکی خا ی هستند هاییستسواحو و پ اند وشدهیوها تعطرستوران

)آیونیردز و  بار بوده اسرتبستگی زیادی به ورود گردشگران دارند فاجعهوا اقتصاد آنان محلی و یا حتی کشورهایی که

تصرادی در هرای تررددی سری  ایجراد رکرود اقها و من در این بحران با اعمال محردودیت بنابراین (.9797، 6جیموتی

داده قررار  ، آسری  و نرابودیرا در معرر  خطرر گردشرگری صنعت در شغو هایلیونمسراسر جهان شده و این امر 

   (.9797؛ سازمان گردشگری جهانی،  9795)شارما و همکاران،  است

دی، نظرر اقتصرا حرداقو از 51-اما ا رات کوویرد؛ مختلفی روبرو شده است یهااگرچه گردشگری تاکنون با بحران

-بحرران کوویرد (.9797، 1)هال و همکاران بوده است برای این صنعت ویرانگرتر از هر بحران دیگری در طول تاریخ

برخلراف سرایر  و (9797)گرازو ین و همکراران،  یک وضعیت جدید و مداوم با یک دوره زمرانی نرامعلوم اسرت 51

)سرازمان  وجرود دارد 51-کوویرد کنتررل ابطره برا زمان مشخصی دارند، عدم اطمینان زیادی در رکه مدت ییهابحران

چراکه بسیاری بر این باورند که حتی با کشف واکسن نیز هری  تضرمینی وجرود نردارد کره  (؛9797، 3بهداشت جهانی

های مشرابه مواجره نگرردد و در عمرو یافته آن و یا در آینده نزدیک با انواع دیگری از ویروسجهشجهان با ویروس 

بینری و ، پیشرای کشف واکسرن کرونراویروس صرورت گرفتره اسرت هردر رود،  رذا عردم اطمینرانهایی که بتلاش

 برا مرث ر مقابلره رسرد برراینظرر می به (.9797، 1)ژو و  ی کندیرا دشوار م صنعت گردشگری ریزی برای آیندهبرنامه

دیگر، ایرن عیارتبره (.9797، 59) یئو و همکراران است 55پذیریو انعطاف 57سازگاری به نیاز بحران، شراین حین یک
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فرصرت  وکارها و اقتصراد جهرانی یرکبرای کس  کرونا چا ش کندمی تعیین که است وکارهاکس  پاسخگویی نحوه

گیر بخصرو  در صرنعت گردشرگری هرچند مقابله برا بیمراری همره (.9797، 5)کر  و ریفکین تهدید یک یا است

 سیسرتم کارگیریبا اقدامات صحیحی همچون بره تواندهد میان مینش شواهدی وجود دارد که بسیار دشوار است، اما

 ادامره بقرا برای تداوم خود با شراین حین بحران مقابله به و شوند آمده سازگاربا شراین بحران پیش دیجیتال هایعامو

پرذیر بحرران در گرام های سازگار و انعطافی اقتصادی برای ارائه پاسخهابنگاه ذا  (.9797، 9)مهرو یا و همکاران دهند

 بقرای شران  ترا خود را متناس  با شراین بحران اصلاح کنند درآمد هاییاستراتژ و وکارکس  یهامدلنخست باید 

 و پر  حرین شرراین وضعیت بهیود در اساسی نقش سازگار، و نوآورانه هاییتقابل و راهکارها. شود تضمین شرکت

 نوآورانره کمیودهرای اقردامات از گردشگری مشاغو از بسیاری ،وجودنیباا (9795، 8)بریئر و همکاران بحران دارند از

ی بهداشرتی هرابحرانو این امرر، آنران را در برابرر  (9797، 4؛ جانسن و وندروور9795)بریئر و همکاران،  برندیم رنج

 اسرت ممکرن گردشرگری کره کنندمی استد ال در این راستا برخی. استپذیر کرده ازجمله کروناویروس بسیار آسی 

 دوبراره را خرود تجراری هایمردل کندمی ملزم را گردشگری مشاغو همه که باشد شده "1جدیدی عادی" دوره وارد

 برا هرای بهداشرتی بره شرکو هوشرمند و...( مطرابقرا )رعایرت پروتکو خود عملیاتی اقدامات متعاقیاً و بازنگری کنند

 بایرد  رذا. (9797؛ هرال و همکراران، 9797، 6)راترن نماینرد اصرلاح کنندهمصررف انتظرارات و دو رت جدید ا زامات

 فعا یرت ترداوم در این بحرران ا رات که پیش رود سمتی وکارهای حوزه گردشگری بهراهکارهای کس  و ریزیبرنامه

و این تهدید به فرصتی برای توسعه و رشرد صرنعت ( 9797، 1)دانثو و گاستافاستون برسد ممکن حداقو به گردشگری

 گردشگری در شراین حین و دوران پساکرونا تیدیو گردد.

 یوکارهاکرونا بررای کسر بیماری طور اخص بحران ناشی از طور اعم و استان کرمانشاه بهبین در ایران به این در

 ایرران، در گردشگری مستعد مهم مناطق از یکی منز هبه کرمانشاه شدت محسوس شده است. استانحوزه گردشگری به

 در تراریخی مختلرف یهرادوره طی طییعی و مذهیی فرهنگی، تاریخی، فردمنحصربه هاییژگیو از د یو برخورداری به

است و برا توجره بره آمرار با رای  بوده برخوردار گردشگران برای جذ  با ایی هاییتوانمند از ا مللیبین ملی و سط 

وکارهای گردشرگری از اهمیرت با رایی برخروردار اسرت. امرا متأسرفانه بیکاری در این استان، رونق و توسرعه کسر 

گذاران ملری و اسرتانی های غیراصرو ی و غیرعلمری از سروی سیاسرتمرات  اسرتراتژیو برهگیری کروناویروس همه

هرای ایجادشرده برر روند شیوع کروناویروس و موج ن استان شده است.وکارهای گردشگری در ایموج  رکود کس 
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شده در این استان حاکی از آن اسرت کره زمینره حرکرت بره سرمت  های اتخاذسیاست اساس نمودارها و تطابق آن با

درسرتی اقردامات هرای شریوع کرونراویروس بهکه در زمان اوج موج یافتگی استان را معکوس نموده است؛ چراتوسعه

هرا، متأسرفانه اقردامات جهرت کراهش ... اعمال نشده است و شواهد حاکی از آن است که در مرابین موج من  تردد و

بندی مناس  اعمال قوانین توجه کافی نشده است که ایرن امرر باره رهاشده و به زمانصورت یکا رات این ویروس به

 (.5ر را فراهم نموده است )شکو تر و با ا رات بیشتهای بعدی و ا یته قویزمینه ظهور موج

 

 
تا  0318های ایجادشده در اثر شیوع کروناویروس از اسفند روند بستری بیماران کرونایی و موج -0شکل 

 (.0011)منبع: وزارت بهداشت،  0011اردیبهشت 
 

اسرتان  گردشرگریوکارهای حروزه کسر چگونره است کره  سثالدر این راستا، این مطا عه به دنیال پاسخ به این 

ریزی مناسر  بررای دوران توانند در شراین حین بحران به فعا یت خرود ادامره دهنرد و برا ایجراد برنامرهیمکرمانشاه 

استان کرمانشاه تیدیو کنند؟ ا یتره بایرد گفرت  یزاو توسعه درونفرصتی برای پیشرفت خود به  را تهدیدپساکرونا این 

وکارهای گردشرگری باشرد کره کسر یمهای نرارنجی، زرد و آبری بندیدر رنگمنظور از شراین بحرانی قرار گرفتن 

د نرکارگیری ا گوی گردشگری ایمن طوری به ادامه فعا یرت خرود بدردازتوانند با ارائه راهکارهای تداوم فعا یت و بهیم

اسرت. بره عیرارتی،  5لریکه زمینه ایجاد موج جدید ایجاد نگردد، وگرنه در شراین قرمز و سریاه، بهتررین راهکرار تعطی

ها در برین براره محردودیتگرفتره از قییرو رهاسرازی یکفر  اصلی این مطا عه بر آن است کره اقردامات انجامپیش

وکارهای گردشرگری ها صحی  نیوده و این پژوهش به دنیال ارائه ا گو و راهکارهایی برای ترداوم فعا یرت کسر موج

هردف اساسری از پرژوهش  که زمینه ایجاد موج جدید حاصرو نگرردد.نحویبه ؛باشدشده می های ایجاددر مابین موج

 برا بحرران حرین شرراین در گردشرگری حوزه وکارهایکس  فعا یت تداوم برای مدل گردشگری ایمن ارائه "حاضر 
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 ،ن بحررانوکارها در شررایدر زمینه راهکارهای تداوم فعا یت کسر  .باشدیم "کرمانشاه استان زادرون توسعه بر تأکید

 توان به موارد زیر اشاره نمود:تحقیقات مرتیطی انجام پذیرفته است که از آن جمله می

اصرلی در  عامرو یرک به کند که فناوری در بحران شیوع کروناویروس( در پژوهش خود بیان می9797) 5گریتزل 

کننرد کره در پژوهش خود بیان می( 9753) 9هیراماتسو و مارشال است. شدهتیدیو گردشگری تداوم فعا یت در صنعت

انرد دارای ترداوم بیشرتری در شرراین بحرران هسرتند و های فاجعه )بحرران( اسرتفاده نمودهوکارهایی که از وامکس 

های بهیرود اند و بیشتر در معرر  فرصرتهمچنین با سرعت بیشتری به حا ت تعادل او یه خود قیو از بحران برگشته

وکارهای آوری کسر در مطا عره خرود ترا ( 9751) 8داهلر  و سوسریلوواتی .اندگرفتهوکار خود قرارو ارتقا کس 

بررسری قررار دادنرد. نترایج  نگاری مروردکوچک گردشگری در مناطق شهری اندونزی را با روش کیفی و از نوع مردم

تررین رویکررد همای از راهیردهرای معیشرتی ممطا عه نشان داد عدم وابستگی معیشت به یک منی  و تعریف مجموعره

( در 5811هرای اقتصرادی بروده اسرت. خسرروی و همکراران )آوری در هنگرام بحرانوکارها برای بهیود ترا کس 

های برانکی و محصرو ات و پژوهشی نشان دادند که عوامو راهیردهای سازمانی، تمرکز بانکی، مزیرت رقرابتی، سردرده

 وکارها مث ر هستند.آوری کس خدمات کلیدی بر تا 

 مواد و روش -5

 منطقه موردمطالعه -5-0

 94141گرردد. ایرن اسرتان دارای وسرعت پژوهش حاضر از نظر محدوده مکانی بره اسرتان کرمانشراه محردود می

 برا کره آیردمیبره شرمار  غربری هایاستان از و گیرددر بر می را کو کشور مساحت درصد 1/5 که است لومترمرب یک

طیرق اطلاعرات معاونرت آمرار و اطلاعرات سرازمان مردیریت و . دارد مشرتر  مررز کیلومتر 887عراق بیش از  کشور

 36بخرش و  85شهرسرتان،  54ریزی استان کرمانشاه و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در این استان تعرداد برنامه

 نیتررکهن از ییکر (. کرمانشراه9(؛ )شرکو 5811ریزی استان کرمانشاه، دهستان وجود دارد )سازمان مدیریت و برنامه

  یرت بره آن مرورد 9977 از بریش کره باشدطییعی می و تاریخی شده شناخته ا ر 4777 است که دارای ایران هایاستان

 معراون تکیره آناهیترا، معیرد ،بسرتانطاق همچرون دیگرری شراخص آ ار کنار در بیستون جهانی ا ر است، رسیده ملی

 جهرانی  یرت موقرت فهرست در جملگی که قلعه قوری غار و خسرو کاخ و چهارقاپی یزدگرد، قلعه مجموعه ا ملک،

، کره ایرن اسرتان را مسرتعد (5811دستی و میراث فرهنگری اسرتان کرمانشراه، )اداره کو گردشگری، صنای  دارند قرار

گردی و گردشرگری روسرتایی کررده های مربوطه ازجمله گردشگری ورزشری، گردشرگری برومگردشگری در حوزه

                                                           
1 Gretzel et al 

2 Hiramatsu & Marshall 

3 Dahles & Susilowati 
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های گردشگری سرلامت در غرر  با ا بودن میزان خدمات سلامتی استان کرمانشاه را جزء یکی از قط  است. همچنین

های غنی ایلات و عشرایر مختلرف تجم  فرهنگ .ویژه عراق قرار داده استکشور و حتی در بین کشورهای همسایه به

رین منراطق بررای گردشرگری فرهنگری، را به یکی از مستعدتشده است که آن این استان  رسوم و آدا سی  تنوع در 

 وجرود بقراع مرات برهگردشگری آموزشی، گردشگری تفریحی و گردشگری غذایی تیدیو کرده است. تنوع مذهیی و 

ی هراارتگاهیزهای مختلف در سط  استان و همچنین وجود مرز مشرتر  و مسریرهای منتهری بره گاهمتیرکه و زیارت

اطق مسرتعد گردشرگری مرذهیی قررار داده اسرت. همچنرین وجرود عناصرر او یره عراق، این استان را جزء یکی از من

و همچنرین وجرود عناصرر  هرای تراریخی و...(ها و مکانجمله سینما، برپایی نمایشگاه، وجود بوسرتان گردشگری )از

مسرتعدترین  ...( در سرط  شرهرها ایرن اسرتان را جرزء ها وخانهسرا، سرفرهجمله بازارها، مهمان  انویه گردشگری )از

ایرن اسرتان در گرذر زمران از بلایرای طییعری در امران نیروده  متأسرفانهمناطق برای گردشگری شهری قرار داده است. 

ذها  اشاره کررد کره حراکی از آن اسرت در شهرستان سرپو 5816توان به ز ز ه آبان ماه آخرین آن را می مثال عنوانبه

توان گفت که ایرن اسرتان ی میکل طور بهبندی و باشد.  ذا در یک جم ز میاین استان مستعد گردشگری سیاه یا تلخ نی

های باشرد کره منیر  غنری از فرصرتهای مختلف میی گردشگری در حوزههاویپتانسها و دارای انواع مختلف جاذبه

 است.  وکارهایی تأسی  شدهها در استان کرمانشاه کس باشد که در حول اکثر این حوزهکارآفرینانه می
 

 
 بخش و شهرستان تفکیک به کرمانشاه استان کشوری تقسیمات نقشه -5شکل 

 (.5811ریزی استان کرمانشاه، )سازمان مدیریت و برنامه
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 روش انجام پژوهش -5-5

نظر رویکرد، جزء تحقیقات کیفری؛ از حراه هردف، کراربردی و برا روش نظریره بنیرانی انجرام  پژوهش حاضر از

)گلیرزر و  باشردهرا میهرا و سرد  ترکیر  آناز دل داده 5یرک روش بررای اسرتخراج مفراهیم بنیرانینظریه گرفت. 

وتحلیو ای وجرود نردارد، امرا در فرآینرد تجزیرهشردهیینتعیه از پریش فرضمطابق با نظریه بنیانی،  (.5161، 9استراوس

یه روشرنی وجرود نردارد و یرا اینکره در فرضرزمانی که هی   (،9773، 8)کوربین و استراوس یافتدستتوان به آن یم

ای صورت نگرفته باشد و یا تحقیقات محدودی صورت گرفتره باشرد، روش نظریره ینهزم دری، تاکنون تحقیقی امنطقه

پرژوهش، مسرئله  با توجه به اینکه مسئله مورد(. 9751، 4)جووانوویک و همکاران بنیانی نتایج خوبی را ارائه خواهد داد

طور مسرتقیم و بخصرو  رسد که تاکنون در مورد آن بههای صورت گرفته به نظر میبر اساس بررسیباشد و روز می

هرای مختلرف رسرد در برین روشدر شراین حین بحران کروناویروس پژوهشی صورت نگرفته است،  ذا به نظرر می

 دهد.ترین پاسخ را نظریه بنیانی ارائه میپژوهش، مناس 

باشرند. وکارهای حوزه گردشگری در استان کرمانشراه مین پژوهش، تمام صاحیان کس مطا عه در ای جامعه مورد 

 6هرادادهی آورجمر از نروع گلو ره برفری اسرتفاده گردیرد. مرحلره  1گیری هدفمنرددر این پرژوهش، از روش نمونره

بره دسرت نیایرد و  ادامه یافت؛ یعنی زمانی که دیگر هری  اطلاعرات جدیردی 1گیری( تا رسیدن به اشیاع نظری)نمونه

دیگرر تعرداد نمونره  عیارت به .نفر اشیاع نظری حاصو شد 83در این تحقیق با تعداد  .مفاهیم جدیدی شناسایی نشوند

(، مصراحیه عمیرق 1)بدون سراختار 3باشند. در این مطا عه از پرسشنامه بازنفر می 83مطا عه در این تحقیق برابر با  مورد

)یادداشت کردن سخنان کلیدی افرراد و یادداشرت کرردن حا رات رفتراری آنران ماننرد  55برداریو یادداشت 57انفرادی

وتحلیو( و یا اغلر  ترکییری از ایرن مروارد خشم، عصیانیت، خوشحا ی و غیره و سد  استفاده از آن در مرحله تجزیه

هرای یفنّاورگیرری از برا بهرههای بهداشرتی و در مرواردی های او یه و ا یته با رعایت پروتکوی دادهآورجم منظور به

کنندگان، های صوتی و تصویری( استفاده شد و برای تمرکز بیشرتر، برا رضرایت برخری شررکتجدید ارتیاطی )تماس

زمران طور همهرا برهدقیقه بره طرول انجامیرد. داده 41 – 97طور میانگین در حدود به هامصاحیهها ضین شدند. مکا مه

                                                           
1 Concepts 

2 Glaser & Strauss 

3 Corbin & Strauss 

4 Jovanovic et al 

5 Purposeful sampling 

6 Data collection 

7 Theoretical saturation 

8 Open questionnaire 

9 Unstructured 

10 Individual depth interviews 

11 Not-taking 
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 5سرازییرک مثل تکنهای تحقیرق از طریرق پرذیری یافترهیناناطموتحلیو شردند. اعتیارپرذیری و آوری و تجزیهجم 

پرذیری، تأییدپرذیری و ازجملره اعتیارپرذیری، انتقالدر تکنیک مثل  سازی سعی شد چهار مفهوم مررتین حاصو شد. 

بدین منظور جهت افزایش اعتیارپذیری در مرحله گرردآوری اطلاعرات، برا طررح ذیری مورد توجه قرار گیرد. پاطمینان

بنردی هرا از روش زاویرهمتنوع، صری  و شفاف از کارشناسان در زوایرای مختلرف و در مرحلره تحلیرو داده سثا ات

و تحلیو داده در چند جلسه و درگیرری بیشرتر آوری تحلیلی استفاده شد. سد  با استفاده از راهیرد مناب  مختلف جم 

آوری اطلاعرات، افرزایش نظران مختلف( جهت جمر کننده به  حاه افزایش تنوع )کارشناسان و صاح با افراد شرکت

پذیری در این بخش از پرژوهش محقرق شرد کره جهرت جلروگیری از سروگیری  و اطمینران از صرحت نترایج انتقال

های ها و یادداشرتنوشرتهها، دستشده از تحلیو محتوا، گزارشوهش، مفاهیم استخراجآمده به کمک گروه پژدستبه

ی نحروه جمر  آوری ش در زمینرهپژوهش مجدداً در اختیار گروه پژوهش و دیگر محققان قرار گرفت و گرروه پرژوه

ها ها از تکنیک برازبینی یافترههپذیری دادمنظور اطمینانها و چگونگی تفسیر و تحلیو به توافق رسیدند. در نهایت بهداده

 کنندگان و بازبینی توسن گروه پژوهش استفاده شد.توسن مشارکت

، 9ی نظریره بنیرانی کره شرامو سره مرحلره کدگرذاری برازشناسرروشها بر اساس اصول تحلیو محتوای مصاحیه

در انجرام شرد.  (،5117، 1؛ کروربین و اسرتراوس9779اسرت )پریسرت،  4و کدگرذاری انتخرابی 8کدگذاری محروری

ها، برازخوانی و پر  از تشرخیص فراینردهای آن، های میدانی حاصرو از مصراحیهکدگذاری باز ابتدا تمامی یادداشت

مفاهیم اصلی استخراج شد و در کدگذاری محوری، زمینه شکو گیری زیرطیقات و طیقرات محروری فرراهم شرد. بره 

ر یک طیقه قرار گرفتند. در کدگرذاری انتخرابی برا اسرتفاده از این صورت که کدهای مشابه با توجه به قرابت معنایی د

 ازم به ذکرر اسرت در طرول  خن سیر داستانی، ارتیاط بین کدهای محوری مشخص شد و مدل پژوهش شکو گرفت.

تمرکرز  6سرازیوتحلیو، روش مقایسه دائمی مورد استفاده قرار گرفت. یعنی محقق از همان ابتدا بر مفهوممرحله تجزیه

بایرد یرک گرام بره عقر  برگرردد و در  دائمراًدهد؛ یعنری یمرد و با استفاده از روش مقایسه دائمی این کار را انجام دا

 (.9774، 1مفاهیم تجدیدنظر نماید )گلیزر و هاتلن

                                                           
1 Triangulation 

2 Open coding 

3 Axial coding 

4 Selective coding 

5 Corbin and Strauss 

6 Conceptualisation 

7 Glaser & Holton 
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 نتایج و بحث -3

اسرت. در کدگرذاری براز  شردهحاصونتایج پژوهش حاضر در قا   کدگذاری سه مرحله باز، محوری و انتخرابی 

میردانی برر روی  بردارییادداشرتو  شردهضین هایمصراحیهدستیابی به مفاهیم کلیدی، پ  از پیاده نمرودن  منظوربه

در ایرن مرحلره،  کره آنجا ازکاغذ، بررسی میکروسکوپی پاراگراف به پاراگراف انجام گرفت و مفاهیم استخراج گردید. 

کرد  89کدگذاری استفاده شد،  ذا کدها، کدهای اساسی نام دارند. در این مرحلره  جهت شوندهمصاحیهاز عین کلمات 

اساسی استخراج گردید. پ  از استخراج مفاهیم طی کدگذاری براز، مرحلره کدگرذاری محروری انجرام شرد. در ایرن 

معنرایی آن،  ، ارتیراط برین مفراهیم مشرخص شرد و براسراس قرابرتهرادادهمرحله با استفاده از تکنیک مقایسه دائمی 

، مفاهیمی که دارای قرابرت معنرایی بودنرد در یرک طیقره قررار گرفتنرد. در دیگرعیارتبهصورت پذیرفت.  بندیطیقه

 است. شده داده( مفاهیم حاصو از کدگذاری باز و طیقات محوری حاصو از کدگذاری محوری نشان 5جدول )

 

 اصل از مفاهیم )کدگذاری محوری(و طبقات ح)کدگذاری باز(  هاداده سازیمفهوم -0جدول 

 طبقه محوری شدهاستخراجمفهوم  جملات کلیدی کد

A1 

تنها م وام گرفتم و ی متأسفانه با این اوضاع کرونا نهوکارکس من خیلی برای رونق 

قیو از بحران امهال شوند  هایوام آگهم رونق نگرفت بلکه از رونق افتاد وکارکس 

 خیلی مث ر باشد تواندمی

 های ماقیو بحرانامهال وام

 (Aاقتصادی )
A2 

خیلی ضرر کردن. بهتر است وام بلاعو  بدهند تا  ایزمینهدر هر  وکارهاکس  واقعاً 

 دوای درد ما باشد
 ارائه وام بلاعو 

A3 
هی  نوع  عملاًباید دو ت به فکر مردم هم باشد. چون اگر اقتصاد مردم بهیود نیابد 

 گردشگری هم وجود نخواهد داشت.
 بهیود وضعیت اقتصادی مردم

A4 
تحت عنوان وام بحران به مراکز دادند. باید تا پایان کرونا  هاییوامدر دوران شیوع کرونا 

 امهال شوند

بحران تا دوران  هایوامامهال 

 پسا بحران

B1 

و سایر موارد مشابه )نه با هدف گردشگری بلکه منظورم  هابیمارستانباید افرادی که در 

مختلف دو ت به هم وصو شوند  هایسامانههمه افراد است( تست کرونا مثیت دارند در 

 باشند شدهشناساییو برای تمام ادارات این افراد تا پایان دوره کرونا 

شناسایی افراد کرونایی و عدم 

 ارائه خدمت دو تی به آنان

 -مدیریتی

 (Bنظارتی )

B2 

افراد کرونایی در مراکز مربوطه شناسایی شدند، باید از طرق مختلف جلوی  ازاینکهپ 

... این خانوار  خودروها و موبایو و پلا  مثلاً تردد این افراد و خانواده آنان گرفته شود 

 جریمه و تنییه شوند شدتبهرصد و کنترل و در صورت عدم رعایت 

پ  از شناسایی افراد 

کرونایی، رصد و کنترل 

 تحر  و اعمال قرنطینه آنان

B3 

و اعلام اخطار از طریق سامانه پیامکی به افراد کرونا مثیت که قرنطینه و قوانین  رسانیاطلاع

بهشون بگویند که بر اساس رصد امروز شما در فلان جا دیده  مثلاً؛ کنندمیرا نقض 

و این کار از طریق ردیابی تلفن همراه یا پلا  خودرو آنان یا کارت کشیدن در  ایدشده

 .ستاجراقابو... برای دو ت  مراکز خرید و

اعلام اخطار به ناقلان کرونایی 

که قوانین قرنطینه را نقض 

 .اندنموده

B4  اجرای صحی  قوانین کرونایی قط  است، تشریف  هاشهرستانا ان وضعیت قرمز است، بنابر مصوبه استانی تردد بین
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بیرید فرمانداری هر کسی آشنا داره در حال دریافت نامه تردد است! اونایی هم که پارتی 

، خ  این مدیریت کنندمیفرعی را برای تردد انتخا   هایجادهبرای دریافت نامه ندارند 

. باید قوانین شودنمیدر شراین قرمز اشتیاه ما است. مشخص است بیماری کنترل 

 اجرا شود. تیدرسبه

قرنطینه... قرنطینه... در خانه بمانید... و ی این همه صف مرغ چی میگه؟؟  گویدمیدو ت 

این همه صف دفاتر خدمات ارتیاطی چیه؟؟ خ  مسلم است که با این اوضاع کنترل 

 .گیردنمیصورت 

 از سوی مسئو ان

B5 

سنج اقدام را پلا  بومی و غیر ومی قرار دهد باید با ت  پلی  راهور به جای اینکه معیار

 کندمیآدم فکر  کندمیدو ت طوری مدیریت  حقیقتاًبه انجام تست او یه کرونا کند، 

 هدفش کنترل بیماری نیست بلکه درآمدزایی از این شراین است.

انتخا  معیارهای مناس  

برای شناسایی و تنییه افراد 

 کرونایی ناقض قوانین

B6 

رسیدنش به  محضبهداشتم که از خیلی وقت پیش رزرو شده بود.  ا مللیبینمن گردشگر 

. علاوه بر اینکه رسانیاطلاع گونههی من  تردد اعمال شد، بدون  شیهیکو  بارهیکاستان 

رفت..  سثالهم برند گردشگری این استان زیر  بلندمدتما ی متضرر شدم در  نظر ازمن 

 ایچهرهو فضاهای مجازی با هم در ارتیاط هستند. خ  چه  هاسایتاین گردشگران در 

؟ آقای مدیر روند ماندمیاز من، استان، مدیران استانی و ... در ذهن این گردشگر به جا 

بگو اگر رعایت نکنید و اگر به اینقدر  مثلاًشیوع بیماری مشخصه. خ  از قیو بیان کن.. 

 ؟!بارهیکو  رسانیاطلاع... چرا بدون برنامه و کنیممیوز برسیم من  تردد میتلا در ر

 رسانیاطلاعداشتن برنامه و 

به  شدهتصوی قوانین  موق به

 مراکز گردشگری

B7 

که ممکن است تا چند سال دیگر هم ادامه داشته باشد ....  شدهبینیپیشکرونا هست و 

حتی با ساخت واکسن باز هم مثو سرماخوردگی و آنفلوانزا در بین مردم خواهد بود.. 

هم گذاشته شود اگر نظارت نیاشد ارزشی ندارد... پ  علاوه  وسختسفتهرچقدر قانون 

 .ه باشدبر مراکز گردشگری باید در کو شهر هم نظارت وجود داشت

نظارت بر روند اجرای 

 هادستورا عمو

C1 
بهداشتی رعایت گردد و سعی شود تست ت  و....  هایپروتکومجاز،  گردیبومدر مراکز 

 .مرت  انجام گیرد صورتبه

بهداشتی  هایپروتکورعایت 

 در مراکز گردشگری

 (C) بهداشتی

C2 
باید ابتدا بصورت مجازی تست آنلاین بدهند و  کنندمی نام یتگردشگرانی که در سامانه 

 گرفته شود آرمحو سکونت خود تست پی سی  تأییددر مراکز مورد  هاآنسد  از 

تست مجازی و حضوری 

کرونا از گردشگرانی که در 

 اندکرده نام یتسامانه 

C3 
وکارهای گردشگری وسایو و تجهیزات بهداشتی )ماسک، مواد ضدعفونی و باید به کس 

 را بین گردشگران توزی  کنیم. هاآن...( ارائه دهند که ما هم 
 بهداشتی هایحمایت

C4 
باید نظارت بر اجرای قانون هم وجود داشته باشد. در  شودمیوقتی قانونی اجرا  مسلماً

 بهداشتی هم باید نظارت بر مراکز وجود داشته باشد. هایپروتکوزمینه رعایت 

نظارت بر مراکز جهت 

 بهداشتی هایپروتکورعایت 

C5 

 هایپروتکورعایت  منظوربهبرای پایدار ماندن در این شراین باید فاصله اجتماعی 

برای این امر، مراکز گردشگری باید با نصف ظرفیت خود  مسلماً بهداشتی رعایت شود... 

 نظارت داشته باشد. ربنذیبه فعا یت ادامه دهند و برای اطمینان از این امر باید دستگاه 

نظارت بر ظرفیت پذیرش 

 گردشگران در مراکز

D1  افزایش همکاری اداره کو جذ  گردشگر ندارد چه  منظوربهاداره کو گردشگری در استان یک سایت ساده تیلیغاتی( بازاریابیD) 
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گردشگری پیشرفت  نظر از...چطور باید انتظار داشت این استان ا مللیبینبرسد به تیلیغات 

 !کند؟

گردشگری در زمینه تیلیغات 

 و جذ  گردشگری

D2 
تیلیغاتی اداره  هایسایتصورت گیرد و در  برداریفیلمباید از کمیت و کیفیت تور ا گو 

 مردم فراهم شود؛ اعتمادسازیکو گردشگری ارائه شود تا از این طریق، زمینه 

استفاده از تور ا گو جهت 

افزایش اعتمادسازی 

 گردشگران

D3 
به نظر من بیشتر باید افراد خانواده پذیرش شوند. چون در افرادی که با تورهای 

 .خطر احتمال شیوع کرونا بیشتر است آیندمیگردشگری 

به جای  هاخانوادهپذیرش 

 تورهای عمومی

E1 

اداره کو گردشگری  مثلاًوجود ندارد...  ربنذی هایارگانمتأسفانه همکاری زیادی بین 

مستقیم جلوگیری  طوربهمجوز جذ  گردشگر را صادر کرده است اما وزارت بهداشت 

 کند و...کند، پلی  راهور من  تردد میمی

افزایش هماهنگی در اجرای 

های قوانین در بین دستگاه

 ربناجرایی ذی
 (E) ارتیاطی

E2 
اجرایی به هم دیگر وصو شوند و نسیت به اطلاعات همدیگر دسترسی  هایدستگاهباید 

 .مجاز داشته باشند

افزایش ارتیاط بین 

اجرایی جهت  هایدستگاه

 ترقویداشتن بانک اطلاعاتی 

F1 
اداره کو گردشگری در فضای مجازی سامانه را طراحی کند و متقاضیان به گردشگری در 

 .آن سامانه خود را معرفی کنند

 نام یتطراحی سامانه برای 

 گردشگران

 -زیرساختی

 (F) تکنو وژیکی

F2 
کند و در دسترس متقاضیان به گردشگری اداره کو گردشگری باید اپلیکیشنی را طراحی 

 قرار گیرد.
 طراحی اپلیکیشن

F3 خدمات تا حد امکان بصورت مجازی و میتنی بر فضای مجازی باشد. 
انجام خدمات در فضای 

 مجازی

F4 
قرار  موردتوجهباید  وکارهاکس فضای مجازی صاحیان  هایمهارتآموزش و ارتقا 

 .گیرد

فناوری  هایمهارتتوسعه 

 اطلاعات

F5 تقویت آنتن دهی در مناطق دیگر و توسعه اینترنت پرسرعت در آن مناطق 
 هایزیرساختتوسعه 

 فناوری اطلاعات

G1 
 هایپروتکوتأیید شود فردی سا م است و میتلا نیست، با حفظ رعایت  کهدرصورتی

 .برای فرد باید صادر شود مدتکوتاهبهداشتی، مجوز تردد 

 مدتکوتاهارائه مجوز تردد 

به گردشگرانی که سلامت 

 است احرازشدهآنان 

گذاری سیاست

صحی  جهت 

 ساماندهی و

 گردشگری ایمن

(G) 

G2 

! یا یک پزشک قلابی را سری  بنددمیدو ت چطور یک سوپر مارکت بدون مجوز را سری  

بدون مجوز حوزه گردشگری از  وکارهایکس ! و ی دهدمیدادگاهی و تحت پیگرد قرار 

نه مجوزی دارند نه تخصصی، نه آموزشی  هاآن؟ کندنمیرا پیگیری  گردیبومقییو مراکز 

... با این اوضاع  کنندمیو نه استانداردها را رعایت  اندکردهزیادی  هزینه، نه انددیده

این به ضرر .. خ  دهندمیو پول زیادی هم به مراکز  رودمیگردشگر به این مراکز 

 وکارهای دارای مجوزهکس 

برخورد قاط  و قانونی اداره 

کو گردشگری و سایر 

جهت من   ربنذی هایارگان

وکارهای بدون فعا یت کس 

 مجوز

G3 
 صورتبهمراکزی که دارای مجوز هستند باید از طرق مختلف مانند کلیپ، عک  و.. 

 مجازی به گردشگران معرفی شوند.

دارای مجوز به معرفی مراکز 

 گردشگران در سامانه
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G4 

جلوی  وسختسفت صورتبهمشکو دیگر این است که دو ت در شراین قرمز مدتی 

کاهش تعداد میتلایان و خو   محضبه؛ اما یهو کندمیو قوانینی وض   گیردمیتردد را 

باع  . این کار یابدمیکاهش  بارهیک هانظارتو  هاکنترلشدن اوضاع، دوباره شدت 

. این روش شودمی تریافتهجهشتر و ا یته پیک جدید قوی سازی برای موج وزمینه

و  شودمیو شراین عادی  کنندنمیصحی  نیست چون هم مردم بعد از یه مدت رعایت 

وکارهای حوزه زیادتری برای کس  بلندمدتو  مدتکوتاههم این که پیامدهای 

 گردشگری دارد...

نین در تداوم در اعمال قوا

مختلف تا  هایبندیرنگ

زمان خاموش شدن کامو 

 کرونا

G5 

عمومی برای گردشگران استفاده شود  ونقوحمواز وسایو  شدمی تأکیدشاید قیو از کرونا 

اما ا ان با این وضعیت بهتر است از وسیله شخصی خود برای دیدن از آ ار دیدنی استفاده 

 کنند.

 وآمدرفتا زام گردشگران به 

 شخصی هایماشینبا 

G6 
 گردیبوم... ا یته نیاید حتی افراد سا م هم هر جایی بتوانند بروند بلکه فقن باید به مراکز 

 .مجوز ورود به مناطق باز با تراکم پایین را داشته باشند صرفاً مجاز معرفی شوند و 

ارائه مجوز به گردشگران 

سا م برای ورود به مراکز 

ز باز با مجاز )مراک گردیبوم

 تراکم پایین(

 .های پژوهشیافتهمنی : 
 

 توسرعه برر تأکید با حین بحران شرایط در گردشگری حوزه وکارهایکسب فعالیت تداوم گردشگری ایمنمدل  -3-0

 کرمانشاه استان زادرون

آمده در کدگذاری محروری و انتخرابی اسرتفاده شرد. ایرن مردل دستمنظور دستیابی به مدل پژوهش، از نتایج بهبه

در  دهردمی. نتایج حاصو از پژوهش نشران باشدمیشامو دو قسمت کلی فرایندهای قیو از سفر و حین و بعد از سفر 

 ربرنذی هرایارگانگذاری صرحی  از طررف یاسرتهر دو مرحله قیو و بعد از سفر باید رعایت اصول بهداشتی و س

انجام گیرد تا از این طریق، گردشگری ایمن برای مسافران و گردشگران فراهم گردد. در مرحلره قیرو از سرفر در کنرار 

تکنو روژیکی و بازاریرابی اهمیرت  -گذاری صحی ، اقدامات اقتصرادی، زیرسراختیرعایت اصول بهداشتی و سیاست

شرراین اقتصرادی بره حا رت  نظر ازوکارهای گردشگری ین زمینه پاسخگویان معتقد بودند باید کس فراوانی دارد در ا

 در ازم جهت سازگاری با کروناویروس فرراهم گرردد و  هایتکنو وژیها و تعادل خود برگردند سد  باید زیرساخت

اسرت، گرردد. در  شرده احررازان باید اقدام به بازاریابی در فضای مجازی و جذ  گردشگرانی کره سرلامت آنر نهایت

و اقردامات آنران  وکارهاکسر مرداوم گردشرگران و صراحیان  صرورت بهمرحله دوم )یعنی حین و بعد از سفر( باید 

صرورت گیررد  اندرکاراندسرتمدیریت، نظارت و رصد شود و این اقدامات باید با هماهنگی و ارتیاطات مناس  بین 

صحی  و رعایت اصول بهداشتی انجام پرذیرد. مردل پرژوهش  هایگذاریسیاستتر و تمام این اقدامات باید در زیر چ

 شده است. ( نشان داده8در شکو )
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 شرایط در گردشگری حوزه وکارهایکسب فعالیت گردشگری ایمن جهت تداوممدل مدل پژوهش؛  -3شکل 

 (.پژوهش هاییافته: منبعکرمانشاه ) استان زادرون توسعه بر تأکید با بحران حین
 

 شرده تصروی تردوین و  درستی بهرعایت اصول بهداشتی  نظر ازهر چند که  هاگذاریسیاستنتایج نشان داد که 

بودنرد و اعمرال  نمروده، کنتررل شریوع ویرروس را تردوین و تصروی  مردتکوتاهبرا دیرد  گذارانسیاستبودند اما 

ها محدود گشته است و متأسرفانه پر  به زمان اوج شیوع کرونا و در اوج موج صرفاً گیرانهسخت هایگذاریسیاست

و زمینره را بررای ایجراد  شرده رهرا برارهیک به هانظارتکرونایی و  هایمحدودیتاو یه،  بهیودیاز تغییر در شراین و 

توجه خاصری نشرده اسرت  شناسیزمانفراهم نموده است. به عیارتی، در کنترل شیوع ویروس کرونا به  ترقویموجی 

پرداختند کره مروج شریوع گسرترده  سخت و سفتو مسئو ان در هر موج، زمانی به فکر ارائه راهکار و اجرای قوانین 

همچنرین  مناس  تدوین گرردد. هایریزیبرنامهباید قیو از رسیدن به هر موج تصمیمات و  کهدرحا یاتفاق افتاده بود؛ 

به آن اشاره داشرت، شریوه اجررای قروانین  توانمیدو ت در دوران کرونا  هایذاریگسیاستمسئله دیگری که در نقد 

 قبل از سفر

 

 اقتصادی

 حین و بعد از سفر

 

 گذاری صحیح با داشتنسیاست
 نگاه سیستمی جهت ساماندهی و

 گردشگری ایمن

 نظارتی -مدیریتی

 تکنولوژیکی -زیرساختی

 سلامتی -بهداشتی

تقویت برند 

استانی و 

افزایش سهم 

بازار و تحقق 

 زاتوسعه درون

 بازاریابی
 ارتباطی
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در خانره "به د یو شیوع گسترده این ویرروس، مسرئو ان کشروری مردام  کهدرحا ی. باشدمیکرونایی از سمت دو ت 

ته شرده، جریران را بره درنظرگرف هایسیاست، اما کنندمیرا به مردم توصیه  "اجتماعی گذاریفاصلهرعایت "و  "ماندن

فرروش " مثالعنوانبرهبهداشتی کرده است.  هایپروتکوکه ناخودآگاه مردم را ناچار به عدم رعایت  بردمیسمتی پیش 

باع  ازدحام جمعیت شده و زمینره بررای شریوع  "تسهیلات بانکی حمایتی ویژه یارانه بگیران"و  "مرغ با تعرفه دو تی

ذا عدم وجود دیدگاه سیستمی در زمینه کنترل شیوع ویروس کرونا آسی  فراوانری را بره .  کندمیفراهم  ترقویموجی 

 توانردمیوکارهای حوزه گردشگری وارد کرده و این امرر ویژه کس  طوربهسیستم اقتصاد و بخصو   هاسیستمسایر 

اساسری برر سراماندهی  تأکیردوهش، در این پژ شدهارائهتأ یر منفی بر روند توسعه استان کرمانشاه داشته باشد. در مدل 

وکارهای گردشگری در شراین بحران کرونا در استان کرمانشاه بود که تمرکز اصلی آن، بر داشتن نگراه سیسرتمی کس 

از طررف دو رت  موق بهدرست و  هایگذاریقانونبین ابعاد مختلف اقتصادی، نظارتی، زیرساختی و ارتیاطی در سایه 

. این مدل در دو مرحله کلی اقدامات قیرو از سرفر و اقردامات حرین و باشدمیبهداشتی  هایپروتکوو با رعایت کامو 

بهداشرتی و داشرتن نگراه  هرایپروتکواست. در هر دو مرحله همواره باید برر رعایرت اصرول و  شدهارائهبعد از سفر 

 گردد. تأکید هاسیاستسیستمی در تدوین 

برره بهیررود وضررعیت اقتصررادی جامعرره )گردشررگران و صرراحیان  دگانشررونمصاحیهنتررایج پررژوهش نشرران داد 

 عنوانبرهبرر ایرن امرر  کهطوریبهاشاره داشتند؛  وکارهاکس  تداومراهکاری برای  عنوانبهوکارهای گردشگری( کس 

ضرعیت بیان نمودند کره بایرد علراوه برر بهیرود و شوندگانمصاحیهشد.  تأکید وکارهاکس اساسی برای بهیود  نیازپیش

 هرایوامدو تی مانند ارائه یارانره و  هایحمایتاقتصادی جامعه، وضعیت اقتصادی صاحیان مراکز گردشگری از طریق 

های ایرن بخرش از در دوران پساکرونا به حا ت تعادل خود برگرردد. یافتره بلندمدتبحران بدون سود و با بازپرداخت 

( 5811و خسرروی و همکراران ) (9751) داهلر  و سوسریلوواتی (؛9753) هیراماتسو و مارشالهای پژوهش با یافته

وضعیت اقتصادی صاحیان مراکرز بره حا رت تعرادل خرود  ازآنکهپ . طیق نتایج حاصو از پژوهش، باشدمی راستاهم

در شرراین  گردشرگری وکارهایکسر که موج  سازگاری صاحیان  هاییتکنو وژیها و نزدیک شد، باید زیرساخت

. باشردمی راسرتاهم( 9797)گریترزل هایهای ایرن بخرش از پرژوهش برا یافتره؛ فرراهم گرردد. یافترهشرودمیبحرران 

مناس  دو ت و رعایت اصول بهداشرتی، بره جرذ  گردشرگر اقردام  هایگذاریسیاست، باید از طریق دیگرعیارتبه

 گردد.

 رازم جهرت جرذ   هایزیرسراختحاکی از آن بود پر  از بهیرود وضرعیت اقتصرادی و فرراهم آوردن  هایافته

گردشگران، باید بازاریابی مجازی مناس  تحت نظارت وزارت بهداشرت و در راسرتای گردشرگری ایمرن و در بسرتر 

پر  از وقروع هرر بحرانری بخصرو  اگرر آن بحرران  مسلماًفناوری اطلاعات صورت گیرد. در این زمینه باید گفت 

حتری پر   کهطوریبه؛ یابدمیکاهش  ایفزاینده طوربهاشد، اعتماد مردم شده ب هاانسانموج  بروز اختلال در سلامتی 
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بره مراکرز  هامردتترا  شرودمیکه در دل مردم وجرود دارد موجر   ایواهمهاز اتمام بحران و بهیود شراین، ترس و 

گرردد و مراکرز  طراحری هاییاپلیکیشنو  هاسامانهاین اساس،  ازم است  مختلف گردشگری اعتمادی نداشته باشند. بر

گردشگری که دارای مجوز رسمی فعا یت از سوی اداره کرو گردشرگری و وزارت بهداشرت هسرتند بره گردشرگران 

بهداشرتی توسرن مراکرز دارای  هرایپروتکومعرفی شود. همچنین  ازم است از طریق به تصویر کشیدن نحوه رعایرت 

اعتماد گردشگران فرراهم آیرد ترا از ایرن طریرق، دسرتیابی بره  دیجیتا ی، زمینه هاینشریهو  هاکلیپمجوز با استفاده از 

 گردشگری ایمن برای همگان فراهم شود.

، باید همواره به مدیریت و نظارت مسرتمر اهمیرت شدهطراحیهمچنین طیق نتایج حاصو از این مطا عه، در سامانه 

مطا عره خرود بره ایرن نتیجره رسریدند کره ایرن پژوهشرگران در  چراکهداده شود و این امر در کانون توجه قرار گیرد. 

سرازگار برا  هایزیرسراخت مدت، باید از طریق تقویتواکنشی کوتاه و موقتی هایپ  از پاسخ وکارهاکس صاحیان 

 بلایرا ایرن با مقابله و آمادگی برای را مشاغو توانایی اطلاعاتی، نظارتی و بازاریابی، های فیزیکی،زیرساخت بحران، نظیر

نظارتی نیز انجرام گیررد و فقرن  -مدیریتی اقداماتند. در پژوهش حاضر نیز نتایج نشان داد باید در حین سفر ارتقاء ده

گردشگرانی در مراکز گردشگری پذیرفته شوند که ابتدا سلامتی آنان بصورت آنلراین و سرد  بصرورت حضروری در 

ام به رزرو آنان در مراکز ایمن و برا نظرارت مراکز معتمد اداره کو گردشگری و وزارت بهداشت تأیید شود و سد  اقد

بهداشرتی شرود. ا یتره نکتره مهرم در ایرن زمینره، وجرود  هایپروتکوبهداشتی مستمر همراه با رعایت  هایحمایتو 

برای دستیابی به توسعه و گذر از ایرن شرراین  هاارگاناست. باید تمام  ربنذی هایارگانهماهنگی و ارتیاط قوی بین 

ماننرد اداره  هراارگانهمره  مثالعنوانبره. باشدمیبحرانی، هم سو باشند. چراکه این بحران نیازمند وجود تلاش همگانی 

اسرت دسترسری داشرته  شده یتگردشگری، پلی  راهور، اداره بهداشت و... باید به اطلاعات گردشگران که در سامانه 

شند و پلی  راهور فقن برای افراد سا م مجوز تردد صرادر نمایرد. درواقر   رازم اسرت برا همراهنگی برین مراکرز و با

مداوم بر فعا یت گردشگران و مراکز گردشگری نظارت شود. ایرن فراینرد حتری در دوران  طوربه، ربنذی هایدستگاه

د در محو سکونت خود به مدت چند روز تسرت مرداوم پ  از سفر و تا حداقو یک هفته پ  از سفر ادامه یابد و افرا

 از آنان گرفته شود تا از عدم ناقو بودن آنان اطمینان حاصو گردد.

 بندیجمع -0

 گذاریسیاسرتق ترا از طریر دارد، تلراش شردهاعمال بعردیتک هایگذاریسیاسرتپژوهش ضمن انتقراد از  این

و از  ربرنهای ذیدسرتگاه نظرارت و همراهنگیبا بهداشتی و  هایبا رعایت اصول و پروتکوصحی  و نگاه سیستمی، 

ینرد فرآ ،51-داشتی بخصو  بحران کوویردبه هایبحرانسازگار با گردشگری در  هایفناوری کارگیریبهتر همه مهم

آنان را برا شرراین کرونرایی برازطراحی و  وکارکس و مدل  کند سازیایمنرا ساماندهی و  کرمانشاه گردشگری استان

زمینره معرفری و  بحرران، حرین نیضمن تداوم فعا یت مراکز گردشگری اسرتان در شررا ،تا از این طریق نمایدسازگار 
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گردشرگر در برین و سهم بازار اسرتان در جرذ  و پرذیرش ایمرن  گردد محیاتقویت برند گردشگری استان  مرات به

کرونرا یرک سرری آ رار و تیعرات  مسرلماًیابرد. افرزایش  کرونرادر شراین حین و پ  از  لیا ملبینملی و  هایرقی 

در سرط  ملری و را  ربرنذی هرایارگان توانردمیفرهنگری  نظرر ازو فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... به دنیال دارد 

راهکارهرای منطقری و برا داشرتن از طریق ارائره  واستانی در برابر دشمن مشترکی که کرونا نام دارد به وحدت برساند 

تا از این طریرق بتوانرد را فراهم آورد؛  کرمانشاه استان زایدرونزمینه رشد و توسعه  نگاه سیستمی بر همه ابعاد جامعه،

اخرص و درآمردزایی  طوربرهفرصتی در جهت بهیود مشاغو مختلف در زمینه گردشرگری  عنوانبه آمدهپیشاز تهدید 

 هاگذاریسیاسرتتصرمیمات و ( 5برای دستیابی بره ایرن مهرم،  شودمیاستفاده نماید.  ذا پیشنهاد اعم  طوربهدر استان 

، نگراه هاسیاسرت( هنگرام تردوین 9؛ انجرام گیررد ربرنذی هایارگانو در چارچو  هماهنگی و ارتیاط بین  موق به

قیلری  شردهتدویننیاشد که تدوین یک سیاست جدید اجرای سیاست  ایگونهبهسیستمی و چندبعدی رعایت گردد و 

 ( قوانین نظارتی و مدیریتی تا زمان بهیود کامو تداوم داشته باشد.8 ؛را نقض نماید
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