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Extended Abstract  

Introduction 
The covid-19 was reported in early January 2020 by the World Health Organization in China. 

The virus spread rapidly in the Wuhan region of China and was initially largely ignored by 

political leaders around the world. Within a few weeks, the disease spread beyond China. 

Covid-19 has plunged the world into an unforeseen health crisis that has had a profound impact 

on communities. Tourism destinations are among the sectors that have received the most 

negative impact from this crisis. Given the severity of the outbreak of crises over the past 

decade, and with increasing access to information about these events, it has exacerbated crises 

that have a direct impact on the tourism industry. Tourism destinations are particularly prone to 

the consequences of changing circumstances, as they face an increasing number of 

uncontrollable events. Most local communities are affected on a large scale by the social effects 

of crises. Also, after the crisis, long-term sustainable reconstruction depends on economic, 

social, environmental, and local considerations in the recovery strategy. Moreover, 

communications and tourism leadership are essential in the improvement process. Given this, 

qualitative research is needed to interpret crises at a deeper level. Several key studies on the 

process of crisis management and tourism-related procedures have been conducted in the 

context of the resilience process. However, there is a need for further research on the 

relationship between resilience, tourism crisis management, and sustainability, as well as 

destination development and management from a resilience perspective. In particular, more 

research is needed to investigate the catastrophic event because it is directly related to the stages 

of the coping process. The lack of relevant research in the field of tourism has led to the 

identification of the relationship between crisis management practices and local resilience 

responses to address the gaps mentioned in the literature. The purpose of interpreting these 

relationships is to identify how crisis management decisions are made that can affect how the 

local community (Hamedan city) responds to a natural disaster. The purpose of this study is to 

interpret the process of resilience in the face of the Covid-19 crisis to show the impact on the 

resilience of the urban community of Hamadan city. However, this research can be done for 

other tourism destination purposes. This study is guided by the following research questions: 

• What factors affect the resilience processes of society in the tourism destination (Hamadan 

city) during the events of the disaster? 

• How can this crisis management process be managed sustainably in the tourism destination 

(Hamadan city)? 
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Methodology 
The present study is fundamental-applied in terms of purpose and is considered qualitative with 

an exploratory orientation. The technique used is grounded theory. In the present study, the 

statistical population of the study included professors and university experts, tourism business 

owners, and tourism activists in the private and public sectors in Hamadan city. Sampling was 

theoretical for 13 people using non-probabilistic methods of purposive and snowball sampling. 

Thus, in the fall of 2020, first, according to the researchers' knowledge and considering the 

research objectives, a semi-structured interview was conducted with selected experts who were 

qualified to answer the questions, and then they introduced other experts to continue sampling. 

All interviews were recorded and the average interview time was 45 minutes. Thirteen 

interviews were conducted, but no new concept of data was obtained from the tenth interview. 

However, to ensure theoretical saturation, three more interviews were conducted, and given that 

no new concept and class of interview data failed, theoretical saturation was achieved. To 

analyze the data, the qualitative content analysis method was used and at the same time with 

data collection, ATLAS-TI software was exerted. With this description, the way to get the initial 

codes is such that each interview, after implementing their text, is carefully examined and the 

main message or key concepts of each phrase are extracted. 

 

Results and discussion 
The model (framework) of crisis management and community resilience in the tourism 

destination includes two central categories in the form of two-time frameworks including 

creating resilience during crisis management and managing the continuous resilience process of 

the Hamedan tourism community, in which the relevant dimensions (main category) are 

defined. Dimensions of creating resilience in times of crisis include perceptions of emotions, 

perceptions of danger and confrontation with it, the ability to adapt to change and innovation, 

creating a sense of security, sympathy of tourism stakeholders, and media support for 

tourism. Dimensions of continuous resilience management process related to the resilience of 

the Hamedan tourism community include tourism insurance coverage, national and local 

tourism crisis management, development of information and communication technology and 

communication channels in tourism, content creation and production of tourism knowledge, and 

learning, and virtual education of tourism. According to the related concepts provided, it can be 

defined and provided for other tourism purposes. 

 

Conclusion 
The results of this study argue that interpreting the host community's response to crisis 

management through resilience allows decision-makers to fully understand the effects of the 

Covid-19 pandemic crisis on society and the tourism industry. This study proposes an integrated 

path for crisis management and community resilience in order to manage crises and the 

sustainability of the tourism community. 

 

Keywords: Covid-19, Crisis Management, Community Resilience, Tourism Destination, 

Grounded Theory Method. 
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 چکیده
آوری از مسائل اصلی بوده که صنعت گردشگری همواره با آن درگیـر هسـتند. ایـن پذیری و تابها، آسیببحران

دان آوری جامعه محلی مقصد گردشگری شهر همتابهای مطالعه به درك رابطه بین روند مدیریت بحران و پاسخ
آوری جامعه فرآینـدی کند که تابه مطرح میاین مطالع 19-پردازد. با توجه به بحران پاندمیک ویروس کوییدمی

گذارد. روش این پژوهش کیفـی و بـه روش داده گیری پیرامون کاهش اثرات بحران تأثیر میاست که در تصمیم
گیری گلوله برفی و بـا اسـتفاده از ابـزار مصـاحبه ها با روش نمونهی( صورت پذیرفته است. دادهبنیاد )گراندد تئور

و از طریق اصـول  نفر از خبرگان و فعاالن صنعت گردشگری شهر همدان گردآوری 13نیمه ساختاریافته عمیق با 

شـده اسـت. تی ارائه –افزار اطلسها و مبانی کدگذاری، تحلیل و مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرمتحلیل داده
مقولـه محـوری  2مقولـه اصـلی و  12الـب زیر مقولـه در ق 56ها، ها و بررسی و تفسیر دادهمصاحبه پس از انجام

مـدیریت  کند که تفسیر پاسخ جامعه میزبان بهاستخراج شد و اشباع نظری حاصل شد. نتایج این پژوهش بیان می
طور کامـل تـأثیرات بحـران پانـدمیک دهد تا بـهگیرندگان این امکان را میمیمآوری به تصبحران از دریچه تاب

صنعت گردشگری را درك کنند. ایـن پـژوهش مسـیری یکپارچـه بـرای مـدیریت  وبر جامعه  19-ویروس کویید
رار ها و پایداری جامعه گردشگری مورداسـتفاده قـکند تا برای هدایت بحرانآوری جامعه پیشنهاد میبحران و تاب

 گیرد.
 

 .آوری جامعه، مقصد گردشگری، روش داده بنیادحران، تاب، مدیریت ب19-ویروس کووید واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
  Email: Basouli@acecr.ac.ir نویسنده مسئول  .1



 1400بهار ، 1، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                   34

 مقدمه
در کشـور چـین گـزارش شـد  (WHO1توسـ  سـازمان بهداشـت جهـانی ) 2020در اوایـل ژانویـه  19-ویروس کوویـد

(WHO,2020این ویروس به .)یافت، و در ابتدا تا حدود زیـادی توسـ  رهبـران  سرعت در منطقه ووهان چین گسترش
در عر  چند هفته این بیماری بـه خـارج از چـین گسـترش  (.Post,2020)سیاسی در سرتاسر جهان نادیده گرفته شد 

 29طور رسمی در تـاریخ در پی بحران شیوع کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان، شیوع آن به (.Ye et al,2020یافت )
ــا را  19-( توســ  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تائیــد شــد. کوویــد2020فوریــه  18) 1398بهمــن   دنی

ـــا بحـــران ســـالمت پیش ـــأثیر عمیقـــی روی جوامـــع داشـــته اســـت نشـــدهبینیب  ای مواجـــه کـــرده اســـت و ت
(Liu et al,2020; Qiu et al,2020:1; Zhang & Ma,2020:23.) هایی اسـت کـهمقاصد گردشگری ازجمله بخش 

در طی یـک دهـه گذشـته  2هاشدت فرکانس و خشم بحرانبیشترین تأثیر منفی را از این بحران پذیرفته است. با توجه به
(Pennington-Gray,2018: 136و با افزایش دسترسی به اطالعات در مورد این رویدادها منجر به تشدید بحران ) هایی

طور مقاصد گردشگری بـه (.Schroeder et al,2013:127) رندگذاشده است که بر صنعت گردشگری تأثیر مستقیم می
ای از رویــدادهای زیـرا بـا تعـداد فزاینـده (.Becken & Hay,2007:2) ویـژه مسـتعد عواقـب تغییـر اوضـاع هسـتند

تصویر مقصد در حین و بعـد  (.Basurto-Cedaño & Pennington-Gray,2018: 294)شوند کنترل روبرو میغیرقابل
که فجایع ممکن اسـت تصـویر منفـی روی مقصـد بگـذارد. شود. با توجه به اینبه یک نگرانی اصلی تبدیل میاز فاجعه 
ــازمان ــژهس ــه وی ــگری توج ــازمان گردش ــا س ــد ی ــت از مقص ــه محافظ ــد ب ــانگردی بای ــندهای جه ــته باش   ای داش

(Pennington-Gray & Pizam,2011: 317.) افر و همچنـین توانـد بـر روی تصـاویر مقصـد مسـمی یـک بحـران
واکـنش جامعـه در بحـران،  (.Gray et al,2011:316) (-Pennington) ها تأثیر بگـذاردمسافرت آن های مقصدگزینه

اغلب جامعه محلی در مقیاس وسیع تحت تأثیر اثرات  (.Hall et al,2018) شودتحت تأثیر تصمیماتی است که گرفته می
مـدت ( و پس از بحران، بازسازی طوالنیPennington-Gray & Pizam,2011:318) گیرندها قرار میاجتماعی بحران

(. Amore,2016:181) محیطی و محلی در استراتژی بازیابی داردپایدار بستگی به مالحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست
بـا  (.Pennington-Gray,2018:319) شـونددر فرایند بهبود ضـروری می و رهبری گردشگری عالوه بر این، ارتباطات

ــن موضــوع، انجــام پژوهش ــه ای ــه ب ــرای تفســیر بحرانتوج ــی ب ــای کیف ــا در ســطحی ژرفه ــر ضــروری اســت ه  ت
(Cahyanto & Pennington-Gray,2017:1.) رغم افزایش عالقه بـه بررسـی تـأثیرات بالیـای منـاطق مقصـد علی

 (.Sheppard & Williams,2015:15) باشـدآوری در مراحل ابتـدایی خـود میهای مربوط به تابگردشگری، پژوهش

های مـدیریت در این پژوهش با شناسایی رابطه بین رویـه کمبود پژوهش مرتب  در حوزه گردشگری باع  شده است که
های ذکرشده در ادبیات پرداخته شود. هدف از تفسیر این روابـ ، شناسـایی آوری محلی به شکافهای تاببحران و پاسخ

تواند بر نحوه واکنش جامعه محلی به یک فاجعه طبیعی تأثیر رد مدیریت بحران است که میگیری در موچگونگی تصمیم
 شـهر همـدان بـا باشـد.می ایـران گردیفرهنگی همچنین طبیعت گردشگری مهم مقاصد از یکیشهر همدان بگذارد. 

 تاریخی هایجاذبه و ن منابعهمچنی و طبیعی منابع و هاجاذبه شامل گردشگری هایجاذبه عمده طیف دو از برخورداری

بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن شـهر در صـنعت  .باشـدمی ایران کشور گردشگری صنعت در ایویژه جایگاه دارای فرهنگی
آوری در برابر بحـران هدف از این پژوهش تفسیر فرایند تابگردشگری، این مطالعه در شهر همدان انجام پذیرفته است. 

توان این پژوهش را بـرای سـایر آوری جامعه شهری همدان است. هرچند میتأثیر بر تاببا هدف نشان دادن  19-کووید
 شود:مقاصد گردشگری انجام داد. این مطالعه با سؤاالت پژوهش زیر هدایت می

 یر آوری جامعه در مقصد گردشـگری )شـهر همـدان( در هنگـام وقـایع فاجعـه تـأثچه عواملی بر فرآیندهای تاب
 گذارند؟می

 طور پایدار در مقصد گردشگری )شهر همدان( مدیریت کرد؟توان این فرایند مدیریت بحران را بهمی چگونه 
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ویژه توس  فـاکنر به ،یشگرمربوط به گرد یهاهیبحران و رو تیریمد ندیدر مورد فرآ یدیکل یهامورد از پژوهش نیچند
صورت در مقصد گردشگری  یآورتاب ندیفرآ زمینه( در 2018و هال و همکاران ) ،(2014) سی(؛ پژوهش، لوته و و2001)

و  یداریـپا و یبحران گردشگر تیری، مدیآورتاب نیدر مورد رابطه ب شتریب یهابه پژوهش ازیوجود، نگرفته است. بااین
اسـت کـه  موردنیـاز یشتریب یهاطور خاص، پژوهشوجود دارد. به یآورتاب دگاهیمقصد از د تیریتوسعه و مد نیهمچن
 مرتب  است. یآورتاب ندیبا مراحل فرآ میطور مستقامر به نیا رایکند ز یفاجعه را بررس دادیرو

 (.Cutter et al,2010:17) شده استدر برابر مقاصد در برابر حوادث ارائه یآورتاب یریگاندازه یبرا یمختلف یهاشاخص

 نیـدر نظـر گرفتنـد، ا یآورتـاب یندبعدی براشاخص چ کی جادیا یرا برا یمختلف یرهای( متغ2010برش و همکاران )
در برابـر  یآورتـاب یبـرا یمنـاطق مقصـد گردشـگر یرسـاختیز ،ینهـاد ،یاقتصـاد ،یاجتماع یهاتیابعاد شامل ظرف

ـابو  رییـتغ ،اسیـمق"در پژوهش خود تحت عنوان ( 2014) 1بود. لو یهای ناگهانشوك  یگردشـگرریزی برنامـهدر  آوریت

 زیتمـا یگردشگر نهیگیری مقاومت در زماندازه یآهسته برا ریمتغ یرهایو متغ عیسر رییدر حال تغ یهاریمتغ نیب "جامعه

  بورا انتخو   ابزارهوااز   انتقاد  بررس کی"در نتایج پژوهش خود با عنوان( 2016) 2یفیچنین شرقائل شد. هم

آوری باید های تابنتیجه رسید که شاخص نایموجود، به  یآورهای تابپس از بررسی شاخص"جااعه آور تاب  ابیارز

  یوکوه با، همچنـین بیـان کـرد های مدیریت ریسک جوامع را پوشش دهدچندبعدی باشد و باید پویایی زمانی و توانایی

( 2018و همکـاران ) 3ریناسـدوتیستیکر .شود آور تاب  ابیارز  ابزارها در توسعه نفعانیبه اشارک  ذ  شتروتوجه ب

 یهامـرور جـامع از شـاخص کیـ "یگردشـگر یبـرا کپارچـهی یداریهای پاشاخص یبررس"با عنوان  در پژوهش خود
ها شـاخص ایپو تیو ماه یهمبستگ یکه محققان بر رو دارندیم انیو ب دهدیرا ارائه م یگردشگر یکپارچگیو  یداریپا

مانـدن  یبـرا ستمیس کی ییبه توانا یورآمسئله بود که تاب نیدرك ا ف،یتعار نیا نی. وجه مشترك در بکنندیتمرکز م
 نیباشـند. چنـ یعملکـرد ای یاتیکه پارامترها ممکن است عمل ییاختالل اشاره دارد، جا کیخاص پس از  یدر پارامترها

 کـهنیا یقبل از وقـوع اخـتالل وجـود دارد. بـرا یباشد که حت ستمیس یداخل یهایژگیو لیممکن است به دل یآورتاب
 یهـااسیو مق یتـأمین گردشـگر رهیـمختلـف زنج یهـااز بخش یسازگار وابتکار عمل  دیشود، با تاب آور یگردشگر

 نفعـانیذ یهاپاسـخ یابیـبـا مستندسـازی و ارز دیـهـا بادولت (.Luthe & Wyss,2014) داشته باشد تیمختلف حاکم
 تیریمـد تیـفو بهبـود ظر تیع  هدابا یاسناد و مدارک نیاستفاده کنند. چن یعیطب یایدر برابر بال یریادگیمختلف، از 

 عیبروز فجا یدر پ (.Calgaro & Lloyd,2008; Gurtner,2016) خواهد شد یعیطب یایبحران و کاهش خطر بروز بال
 یاجتمـاع یآورتـاب ی( بـر رو2018و همکـارانش ) 5(، ساجا2017) و همکارانش 4اینی(، باستام2016) یفیشر یهاپژوهش

ـابها و عوامـل مـؤثر بـر مؤلفـه"تحت عنوان (2017) و همکارانش 6اینیباستامژوهش همچنین در پ متمرکز شدند.  آوریت
و شدت خسارت، جبران خسـارت  زانیو م یاجتماع هی، دانش، مهارت، نگرش و سرمایآگاه اجتماعی و اقتصادی )ازجمله:
( 2018) همکـارانو  7سـاجا یابی نمودند.را در شهر رودبار، ایران شناسایی و ارز ی(و مال یشغل  یو احتمال بازگشت به شرا

 یاجتمـاع یبرابر ،یساختار اجتماع ،یاجتماع یسازوکارها ،یاجتماع هیمتشکل از سرما 5S سازگارو  ریچارچوب فراگ کی
 یعـیطب یایـدر معـر  بال شـتریب یهـای گردشـگرداد که خاطرنشان شده است که بنگاه شنهادیرا پ یو اعتقاد اجتماع
 یبهتر  یشوند شرا یبانیو جامعه پشت ادهاز طرف دولت، خانو یپس از بحران، وقت یگردشگر یهابنگاه یهستند. از طرف

  (.Biggs et al,2012; Cinner et al,2009; Joerin et al,2012) دارند
 

                                                           
1 . Lew 

2 . Sharifi 

3 . Kristjánsdóttir, 

4 . Bastaminia 

5 . Saja 

6 . Bastaminia 

7 . Saja 



 1400بهار ، 1، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                   36

 مبانی نظری
کننـد ر میمقصـد سـفک یـوقایع بحرانی در زمینه گردشگری به رویدادهایی اشاره دارند که بر اعتماد گردشگرانی که به 

ر گردشـگری بـوقایع بحرانی کـه . کندترتیب عملکرد عادی مداوم صنعت گردشگری را مختل می گذارد و بدینتأثیر می
هداشـتی، بگذارد شامل رکود اقتصادی/بحران مالی، مسائل مربوط به نفت/انرژی، موضوعات سیاسی، موضوعات تأثیر می

زمان، ان بر حسب نوع، مقیاس، مـدتوقایع بحر (.Hall,2010:401) باشدم میمحیطی و تروریسبالیای طبیعی / زیست
های اقتصادی بسیار گردشگری در با توجه به ارزش (.Ren,2000:13) استدهد متفاوت زمان و مکانی که در آن رخ می

توانـد ا بـر گردشـگری میهتأثیرات آن (.53: 1397عصر حاضر، تأثیرات بحران در این زمینه بسیار شدیدتر است )مؤیدفر،
بـه میـزان  برخی از رویدادها ممکن است بازدیدها به یـک مقصـد را های مختلفی باشد.مدت یا بلندمدت با ویژگیکوتاه
که برخی از وقـایع بحرانـی درك شـده ممکـن عنوان وقایع بحرانی شناخته نشوند، درحالیتوجهی کاهش داده اما بهقابل

اثـر  پذیرترین صنایع اسـت کـه دربخش گردشگری یکی از آسیب گردشگری داشته باشند. است تأثیرات جدی بر توسعه
ها و بازدیدکننـدگان دن مرزهای کشورها، تحمیل ممنوعیت سفر از طرف دولتبا بسته ش 19-گیر کویید این بحران همه

 روازها، ایجادشده است.المللی و در نتیجه لغو گسترده پبین
ایش ریسک فزاینده رکود اقتصادی جهـانی و اخـراج گسـترده شـاغلین در جهـان، جهـان را بـه با افز 19 -کووید شیوع

گردشگری نسبت به رکـود اقتصـادی تـاب آور  .ای در جوامع و اقتصادها کشانده استنشدهبینینظیر و پیشمشکالت بی
پـیش رو در مـورد چگـونگی  هـایفشـار قـرار دارد. ادبیـات پژوهشاست اما در محی  اقتصادی، سیاسی و طبیعی تحت

( بـا محوریـت 2006) 1طور مثـال در پـژوهش اندرسـونسازی و پاسخ دادن به صنعت گردشگری در برابر بحران، بهآماده
 ،بینـی( پیش2008) 4و اسـمیت 3( بـرآورد تـأثیر، پـژوهش لـین2006) 2پـژوهش دوریـر ،مدیریت بحران و مدیریت ریسک

 .باشند( با محوریت امنیت می2004و همکارانش ) 6و پژوهش هال های بازیابیی( استراتژ2007و همکارانش ) 5اسکات
هـا بـه دلیـل توسعه به دو دلیل مهم است. دلیل اول، تأثیر بحرانمطالعه مدیریت بحران گردشگری در کشورهای درحال

 ه ویرانگـر باشـد توسـعتواند بـرای بخـش گردشـگری در کشـورهای درحالهای گردشگری میعدم وابستگی به دریافت
(De-Sausmarez,2004:157; Mansfield and Pizam,2006:1; Ritchie,2009 ،کاهش تعـداد بازدیدکننـدگان .)

اغلـب  (.Anderson,2006; Ritchie,2009گذاری و درآمد کمتر دولـت )افزایش بیکاری، تضعیف سود، کاهش سرمایه
ــدید می ــادی را تش ــاع اقتص ــور را اوض ــت کش ــن اس ــد و ممک ــعیت وخیمکن ــه وض ــدب ــوق ده ــکنندگی س ــر ش  ت

(Novelli et al,2012: 1464.) های گردشگری احتماالً با وضـعیت شـکنندگی که، مدیریت بهبود در پی بحراندوم آن
این امر به دلیل محدود بودن منـابع  شود.یافته مختل میتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهمرتب  با کشورهای درحال

 ریزی گردشـگری اسـتبرای بازاریابی و توسعه گردشگری، ساختارهای ضـعیف مـدیریتی و عـدم برنامـه انسانی و مالی
(Novelli et al,2012: 1453 عالوه بر این، ایـن مقصـد ممکـن اسـت بـرای توسـعه صـنعت گردشـگری خـود بـه .)

ها در مورد سازی و پاسخ دادن به آننهاد، اهداکنندگان( و حتی بیشتر در آمادههای مردمهای بیرونی )یعنی سازمانحمایت
المللـی بـا توجـه بـه مشخصـات گردشگران بین (.Novelli,2016:1465) متکی باشد های مربوط به گردشگریبحران

اجتماعی و جمعیتی و اقتصادی و همچنین پیشینه فرهنگی خود، تأثیر بالیای طبیعی و خطرات مسـافرتی را در سـفرهای 
(. درنهایت، رهبران صنعت گردشگری باید بعد از وقوع بحران، اولویت Park & Reisinger,2010:2کنند )خود درك می

 خــود را بــرای محافظــت از تصــویر مقصــد خــود و بــه حــداقل رســاندن آســیب بــه برندشــان قــرار دهنــد 
(Pennington-Gray & Pizam,2011:317مقصـد بایـد اسـتراتژی .) تـا هایی را در بازاریـابی و خـدمات ایجـاد کنـد
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 های هدف را کاهش دهد.های گروهنگرانی

 ;Becken,2013; Biggs et al,2012عنوان یک مفهوم مهم در صنعت گردشـگری ظهـور کـرده اسـت )آوری بهتاب

Strickland-Munro et al,2010; Lew,2014عنوان راهی بـرای تقویـت جوامـع بـا اسـتفاده از آوری به(. امروزه تاب
آوری اجتماعی اولین بـار توسـ  (. اصطالح تاب2 :1398الدین افتخاری و صادقلو،رکن) شودیها مطرح مهای آنظرفیت
هـای خـارجی و هـا و یـا جوامـع بـرای مقابلـه بـا تنشعنوان توانـایی گروهآوری اجتماعی را بهمطرح شد. وی تاب 1ادگر

 (. کاتلر و همکارانشAdger,2000:361) محیطی تعریف کرداختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی، سیاسی و زیست
اند. موسسـه آوری در حوزه جامعه را توانایی یک سیسـتم در پاسـخ و بازیـابی در برابـر فجـایع بیـان داشـته( تاب2008)

آوری اجتماع شامل، توانـایی یافت که تابهای خود به این نتیجه دست( با بررسی2CARRIای و اجتماع )آوری منطقهتاب
پـذیری، تکامـل و ، انطباق4، از طریـق بقـا و مانـدگاری3ریسک، محدود کردن اثرات آن، و جهش سریع به عقب بینیپیش

 رشد در جهت مواجه با تغییرات اختالل آمیز است.
پژوهشگرانی ازجمله، براون، رووینـز، فلـدمان  آوری دریافت کرده است.صنعت گردشگری، توجه نسبتاً کمتری از نظر تاب

دهنـد و بیـان سازی ارائه میطور خاص با اشاره به صنعت هتل( مروری بر ادبیات به2017ستون و جانستون )جنسن، ارکی
ایـن  سازی ندارند و فاقد ظرفیـت انطبـاق هسـتند.ها در صورت بروز فاجعه تمایل به آمادهطورمعمول هتلکنند که بهمی

 ;Denzin & Lincoln,1994; Hollinshead,2004) گیـردمطالعه یک الگوی سـاختارگرایی انتقـادی را بـه کـار می

Pernecky,2012.) ( درك فرایندهای مدیریت بحران از نظر چارچوب2004از نظر ریچی ،) .های متفاوت محـدود اسـت
بنابراین، استفاده از یک نگاه ساختارگرایی بحرانی فرصتی برای مشاهده این فاجعه از یک الگوی چندبعدی که پشـتیبانی 

کند. عالوه بر ایـن، هـدف از ایـن مطالعـه، پشـتیبانی از درك های متفاوت در فرایندهای اضطراری را فراهم میدهاز پدی
هـای درگیـر آوری مقصد گردشگری در تالش برای کمک بـه مکانتر از فرآیندهای مدیریت بحران در رابطه با تابقوی

 بحران است.
 

 پژوهش روش

رود. تکنیـک کیفـی بـه شـمار مـی گیری اکتشـافی،کـاربردی اسـت و بـا جهـت-به لحاظ هدف، بنیادی پژوهش حاضر
وسیله آن بـا روش گراندد تئوری یک شیوه پژوهش کیفی است که بهمورداستفاده، نظریه داده بنیاد )گراندد تئوری( است. 

وتحلیل بـرای تجزیـه 5کالسـیک گلیسـراز روش  پـژوهشیابد. در ایـن ای تکوین میها، نظریهاستفاده از یک دسته داده
شـود. در ایـن روش این روش به دلیل وفاداری به روش داده بنیاد آغازین، کالسیک نامیده می .شده استها استفادهداده
 پـژوهش (. در148: 1394هاست )فرهنگـی و همکـاران،ها نظریه را آشکار ساخته و هدف، کشف یک نظریه از دادهداده

وکارهای گردشگری و فعـاالن گردشـگری مالکان کسب اساتید و خبرگان دانشگاهی،شامل  تحقیق حاضر، جامعه آماری
 بـا کـه بـود نفـر 13 تعـداد به و نظری صورتبه بردارینمونه اند.های خصوصی و دولتی در شهر همدان بودهدر بخش

 شـناخت به توجه با ابتدا 1399ترتیب در پاییز  شد. بدین انجام برفی گلوله و قضاوتی احتمالی غیر هایروش از استفاده

 داشتند، را شدهمطرح هایسؤال به شایستگی پاسخ که منتخبی خبرگان از پژوهش، اهداف گرفتن نظر در و پژوهشگران

تمـامی  .یابد ادامه گیرینمونه تا کردند را معرفی دیگری خبرگان هاآن سپس و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت
 مفهـوم دهـم مصـاحبه از که شد اجرا مصاحبه 13دقیقه بوده است.  45میانگین زمانی مصاحبه  شده وها ضب مصاحبه

 و اجرا درآمـد به نیز دیگر مصاحبه سه نظری، اشباع حصول از اطمینان برای باوجوداین نیامد، دست به دادها از جدیدی
منظور شـد. بـه حاصـل نظری نیامد، اشباع تدس ها بهمصاحبه هایداده از جدیدی طبقه و مفهوم هیچ اینکه به توجه با
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افـزار هـا اسـتفاده شـد و از نرمآوری دادهزمـان بـا جمـعشـده و همها از روش تحلیل محتوای کیفـی هدایتتحلیل داده
ATLAS-TI ها صورت بوده که هر یـک از مصـاحبهبهره گرفته شد. با این توصیف، نحوه رسیدن به کدهای اولیه بدین
شـده اسـت. هـا استخراجدقت بررسی و پیام اصلی یـا مفـاهیم کلیـدی هریـک از عبارتها، بهسازی متن آنپس از پیاده

تـر شـده، ذیـل مفهـومی کالنشده و با توجه به سنخیت بـا سـایر کـدها کشفکدهای اولیه پس از هر مصاحبه پاالیش
به مفاهیم و مفاهیم نیز هر یک بر اساس فرآینـد  قرارگرفته و این فرآیند تکرار شده تا پس از پاالیش مکرر، کدهای اولیه

طور مقوالت به وجود آمده نیز بر اساس منطق مقایسه مستمر دهی شدند و همینعنوان مقوله سازمانتجانس مفهومی، به
هـای در قالب مقوالت اصلی یا طبقات با یکدیگر تلفیق شدند. در فرآیند انجام پـژوهش، بـرای اطمینـان از صـحت داده

صورت مداوم کنترل توس  اعضـا ها وجود داشت. با توجه به اینکه بهعمیق با دادهمدت و شده، درگیری طوالنیآوریعجم
گیری کنندگان مراجعه شد. تنوع در نمونهپذیرفت و برای افزایش تأیید پذیری در برخی موارد مجدداً به مشارکتانجام می

سـازی محتـوای داری در پیادهاعتبار داده بودند. در این پژوهش رعایت امانت های افزایشمدت از راهو دیدارهای طوالنی
 عنوان مالحظات اخالقی مدنظر قرار گرفت.ها بهمصاحبه

 

 محدوده موردمطالعه
از  های غربی ایران است. این استان از شمال به استان زنجـان،کیلومترمربع، جزر استان 19025استان همدان با مساحت 

ای . منطقـههای کرمانشاه و کردستان محدود استاستان لرستان، از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانجنوب به 
(. بـر اسـاس 1: 1380گردد )اذکائی، های داخلی جبال زاگرس محسوب میطور عمده کوهستانی و جزر پیش کوهاست به

تا اسـت. و روسـ 1221دهسـتان،  73بخـش،  25 شهر و 27شهرستان،  9آخرین تقسیمات کشوری، استان همدان شامل 
. شهرسـتان های آن شامل همدان، مالیر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، کبودرآهنگ، رزن، بهـا رو فـامنین اسـتشهرستان
سازمان مدیریت و )شده است دهستان تشکیل 12بخش و  3مریانج فامنین، جورقان و قهاوند و  شهر همدان، 5همدان از 
( و یکـی از 1عنوان مرکـز اسـتان همـدان اسـت )شـکل شـماره (، شهر همدان به86: 1381ی استان همدان، ریزبرنامه
ود هـزار نفـر را در خـ 637304دود حبنا بر آخرین سرشماری عمومی نفوس مسکن، جمعیتی  شهرهای ایران است،کالن
دفتر  57بوم گردی  26آپارتمان، یک متل، لهت 2هتل،  15(. استان همدان دارای 1395مرکز آمار ایران، )داده است جای

ن های ارتباطی شهرهای غـرب بـه مرکـز ایـرامرکز تفریحی و سرگرمی است. از دیرباز تاکنون راه 5خدمات مسافرتی و 
 طی اسـتهای گردشگری استان همدان، موقعیت استراتژیک این استان در مسـیرهای ارتبـابوده است که یکی از اولویت

ل ت که به دلیل اشتغا(. استان همدان به پایتخت تاریخی ایران، یکی از مناطقی اس6: 1397محمدی فرد،میر صفدری و )
د و ای را در سطح کشور به خود اختصاص داده است )صابری فـرهزار نفر در بخش گردشگری، جایگاه ویژه 22قریب به 
 (.95: 1396توت زاری،

 

 
 دان. موقعیت جغرافیایی شهرستان هم1شکل شماره 
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ز آثار مهم اعنوان پنجمین شهر فرهنگی و گردشگری کشور است، همدان به دلیل داشتن مراکز تاریخی و دیدنی بسیار به
نامـه همـدان متعلـق بـه توان به تپه هگمتانه که به دوران ماد و هخامنشی متعلق است، کتیبه گنجتاریخی این شهر می

یـه بـرد و آثـار و ابن نامه، مجسمه شیر سنگی از آثار دوران قبل از اسالم نامجدوران قبل از اسالم در کنار آبشار زیبای گن
ی آرامگـاه بـوعل رج قربـان،بتاریخی بعد از اسالم بقعه خضر مرموز به قرن پنجم، گنبد علویان، آرامگاه استر و مردخای و 

 (. در88: 1399 مکـاران،)وهابیـان و هسینا، آرامگاه باباطاهر، مسجد جامع همدان و بازار و میـدان همـدان اشـاره نمـود 
 12 اتـ اپیـدمی ایـن ویـروساز ابتـدای ی کرونـا در اسـتان همـدان ومیـر ناشـی از بیمـاربررسی آمار مبتالیـان و مرگ

 330هـزار و  15بین تعـداد و ازاینبتال نفر در استان همدان به کرونا ویروس م 812و  هزار 37 ،1400ماه سال اردیبهشت
شـمار  .ستری بوده اسـتابتال و ب این ویروس نفر به 618هزار و  5همدان که این تعداد در شهرستان  دندشبیمار بستری 

 )طـاهری، رسیده است نفر 951یک هزار و  تاریخ مذکوراستان از ابتدای شیوع کرونا ویروس تا  متوفیان ویروس کرونای
 جدد آن دارد.که این موضوع نشان از اهمیت مدیریت بحران و بازبینی م (.1399

 

 هابحث و یافته
نفـر  9ها و کنندگان را خانمنفر از مشارکت 4شده با خبرگان صنعت گردشگری شهر همدان، مصاحبه انجام 13از مجموع 

های صورت گرفته و با استفاده از سایر منابع، پژوهشگران بـه بـیش از سازی مصاحبهرا آقایان تشکیل دادند. پس از پیاده
 56هـا درمجمـوع ها و تفاوتدست پیدا کردند که با حذف کدهای نامرتب  و انجام مقایسات، یافتن شـباهت کد اولیه 84

اری و تـی جهـت کدگـذ -افـزار اطلـسمفهوم استخراج شد. با توجه به متون مصاحبه و کدهای اولیـه، و اسـتفاده از نرم
مشـاهده هـا( قابللیدی مصـاحبه و سـایر منـابع )دادهشده از نکات ک، تمام مفاهیم استخراج1 بندی کدها، در جدولدسته

شـوند )اشـتراوس و ها پیونـد داده میمنـد بهبودیافتـه و بـا زیـر مقولـهطور نظامها بـهاست. در کدگذاری محوری، مقوله
ات و قایسـای محتوا و راهبـرد و پیامـدها و بـا انجـام م(. پژوهشگران با در نظر گرفتن شرای  علی و زمینه1391کوربین،

اند کـه هـا را مـرتب  سـاختهای از مقوالت را شناسایی کرده و سپس مفاهیم )زیر مقـوالت( آنها، مجموعهسرنخ در داده
 مالحظه است.قابل 1نتایج در جدول شماره 

 

 ها(، داده) ابعشده از نکات کلیدی مصاحبه و سایر مناستخراج« مفاهیم. »1جدول شماره 

 اسایی مقوالتمرتبط ساختن مفاهیم و شن
 ردیف جدول مفاهیم زیرمقوله )مفاهیم( مقوله   ردیف

 ادراك احساسات 1

 1 احساس استرس و نگرانی

 2 نگرانی از آینده کسب و کار

 3 آسیب پذیری گردشگری و ایجاد بی انگیزگی

 ادراك خطر و مواجهه با آن 2

 4 عدم تامین مالی و تعدیل نیرو

 5 عدم تامین امنیت شغلی

 6 بیکاری و عدم تامین مالی

 7 عدم سرمایه گذاری در گردشگری

 8 بی ثباتی اقتصادی

 9 عدم پیش بینی آینده

 توانایی سازگاری با تغییرات و نوآوری 3

 10 تعریف شکل جدیدی از سفر

 11 رشد و ارتقار سبک زندگی

 12 اشتغال موازی

 13 سازگاری با وضع موجود

 14 جاد کسب و کار جدیدای

 15 تغییر مدل کسب و کار

 16 تغییر دیدگاه به زندگی

 17 شخصی سازی گردشگری
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 18 ایجاد سبک رفتاری جدید

 19 راه حل های جایگزین

 ایجاد احساس امنیت 4
 20 اجرای پروتکل های بهداشتی و اعتمادسازی

 21 استفاده از تکنولوژی برای ایجاد امنیت

 هم اندیشی ذینفعان گردشگری 5

 22 همکاری و همفکری کسب و کارها

 23 همفکری بخش خصوصی و دولتی

 24 عدم هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی

 25 ایجاد ارتباط بین سازمان ها و بخش خصوصی

 26 ایجاد شبکه سازی بین کسب و کارهای گردشگری

 27 تشکیل تعاونی های گردشگری

 حمایت و اطالع رسانی رسانه ها از گردشگری 6

 28 نیاز به حمایت و پوشش رسانه ها از گردشگری

 29 اطالع رسانی رسانه ها

 30 پیگیری اطالعات از رسانه ها

 31 اطالع رسانی از طریق شبکه های مجازی

 پوشش بیمه ای گردشگری 7

 32 عدم پوشش بیمه کسب و کار از بحران کروناویروس

 33 حمایت و تقویت بیمه صنعت گردشگری

 34 بیمه بیکاری کسب و کار

 مدیریت بحران ملی و محلی گردشگری 8

 35 طراحی مدل مدیریت بحران بومی

 36 همبستگی و اتحاد در مدیریت بحران

 37 نیاز به ستاد مدیریت بحران ملی و محلی

 38 عدم تجربه مشابه مدیریت بحران

 یت دولت از گردشگریحما 9

 39 عدم تصمیم گیری مناسب بخش دولتی

 40 ناکارآمدی کمک های دولت

 41 نیاز به حمایت و برنامه ریزی دولت

 42 رفع محدودیت های کاری

10 
ل توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات و کانا

 های ارتباطی گردشگری

 43 استفاده از تکنولوژی برای ایجاد امنیت مسافر

 44 برقرای ارتباط با استفاده از شبکه های مجازی

 45 توجه به گردشگری الکترونیک و تکنولوژی گردشگری

 46 تقویت زیرساخت های دیجیتال

 47 تقویت تعامالت کسب و کارها بطور مجازی

 48 نیاز به تقویت شبکه های اجتماعی

 49 استفاده از تکنولوژی برای کاهش هزینه ها

 محتواسازی و تولید دانش گردشگری 11

 50 محتواسازی

 51 مدیریت دانش

 52 داشتن اطالعات کافی

 53 یاطالع رسانی و تولید محتوا از طریق شبکه های مجاز

 یادگیری و آموزش مجازی 12

 54 ارتقار آموزش مجازی

 55 ارتقار سیستم یادگیری و استفاده از آموزش مجازی

 56 زش سالمتی توس  جامعه گردشگریآمو

 

حاصـل ربـ  دادن مقـوالت  2شـده اسـت. جـدول مقوله اصلی )بعد( استخراج 12مفهوم،  56در این پژوهش از مجموع 
احـل وسیله پژوهشگران اسـت کـه در ایـن مرتکمیلی، مرتب  ساختن مقوالت در سطح بعدی، اصالح و بس  مقوالت به

 شده است.مقوله اصلی شناسایی 2اند. در نهایت صورت پیوسته انجام دادهها را بههشگران آنلزوماً به ترتیب نبوده و پژو
افـزار شده است. این نرمدر این پژوهش استفاده Atlas-Tiافزار بندی روش داده بنیاد، از نرمجهت کدگذاری متون و جمع
افزار واردشده و سـپس بـا اسـتفاده از متون در محی  نرم دهی انواع اسناد متنی را دارد. تمامیقابلیت واردکردن و سازمان
افـزار اطلـس تمـام مفـاهیم و در نرم های متفاوت آن کدهای گوناگون تخصـیص داده شـد.سیستم کدگذاری، به قسمت
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ه بلک افزاید،تنها بر سرعت و سهولت کار تحقیق میکه نه جویی هستند،های مختلف قابل بازیابی و پیمقوالت به صورت
 (.217 :1395کند )فراست خواه، دقت و صحت و اعتبار یابی میان ذهنی آن را نیز بیشتر می

 . مرتبط ساختن مقوالت و شناسایی مقوله اصلی و مقوله محوری2جدول شماره 
 ردیف بعد )مقوله اصلی( مقوله محوری ردیف

 آوری در هنگام بحرانایجاد تاب 1

 1 ادراك احساسات

 2 مواجه با آنادراك خطر و 

 3 توانایی سازگاری با تغییرات و نوآوری

 4 ایجاد احساس امنیت

 5 هم اندیشی ذینغعان گردشگری

 6 حمایت و اطالع رسانی رسانه ها از گردشگری

 مداوم آوریمدیریت روند تاب 2

 7 پوشش بیمه ای گردشگری

 8 مدیریت بحران ملی و محلی گردشگری

 9 ت از گردشگریحمایت دول

 توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات و کانال های
 ارتباطی در گردشگری

10 

 11 محتواسازی و تولید دانش گردشگری

 12 یادگیری و آموزش مجازی گردشگری

 

ا ر 3ی مـدل( گرافیکـ) ، شـکلAtlas-TIافـزار سـازی نرمین فضـا و مدلهای پژوهش، همچندر ادامه، با توجه به یافته
 دهد.شده است که نسبت کلی مفاهیم، مقوالت و ابعاد را در این پژوهش نمایش میارائه
 

 
 Atlas-TIافزار مراتب کدها در نرمسازی سلسله. تصویری از مدل3شکل شماره 
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ب مقولـه محـوری در غالـب دو چـارچو 2آوری جامعه در مقصد گردشگری شامل چارچوب( مدیریت بحران و تاب) مدل
آوری مداوم جامعه گردشگری همدان است که آوری در هنگام مدیریت بحران و مدیریت روند تابزمانی شامل ایجاد تاب

آوری در هنگام بحران شامل، ادراکـات احساسـات، شوند. ابعاد ایجاد تابها تعریف میابعاد )مقوله اصلی( مرتب  درون آن
اندیشی ذینفعان گردشـگری با تغییرات و نوآوری، ایجاد احساس امنیت، هم ادراکات خطر و مواجه با آن، توانایی سازگاری

 1ماره ها از گردشگری است که هر یک از ابعاد دارای مفاهیم )زیـر مقولـه( هـای مطـابق بـا جـدول شـو حمایت رسانه
ای وشـش بیمـهشـامل، پ آوری جامعـه گردشـگری همـدانآوری مداوم مرتب  بـا تـابباشند. ابعاد مدیریت روند تابمی

هـای ارتبـاطی در آوری اطالعـات و ارتباطـات و کانالگردشگری، مدیریت بحران ملی و محلی گردشگری، توسـعه فـن
رتب  مـه مفاهیم گردشگری، محتوا سازی و تولید دانش گردشگری و یادگیری و آموزش مجازی گردشگری که با توجه ب

 ردشگری است.تعریف و تأمین برای دیگر مقاصد گشده قابلارائه
 

 گیرینتیجه
تواند مشکالت اقتصادی را مرتفع و اشـتغال صنعت گردشگری، این صنعت می فراوان همدان در هایپتانسیل به توجه با

های اقتصادی، های جدی در حوزههای اخیر با افزایش بحرانو درآمدزایی خوبی در مقصد گردشگری داشته باشد. در سال
هـدف از صنعت گردشگری را دچار رکود نموده است.  19-ی و گسترش ویروس کشنده کوویداجتماعی، سیاسی و فرهنگ
گذارد و شناسایی چگونگی مدیریت پایـدار آوری جامعه در بحران تأثیر میهایی که بر فرآیند تاباین پژوهش تفسیر شیوه

آوری در های اصلی تأثیر بـر تـابوهدهد که شیاین فرایندها در مقصد گردشگری شهر همدان بوده است. نتایج نشان می
هایی دهد. شیوههنگام مدیریت یک بحران حفظ تعادل تأکید بر مردم محلی، اقتصاد و محی  محلی را در اولویت قرار می

موقع، تکامـل یـک جامعـه جمعـی، گذارد، مربوط به توسعه ارتباطات بهآوری جامعه مقصد تأثیر میکه بر فرایندهای تاب
هـا در سـطح جامعـه مقصـد هـای آینـده مـدیریت بحرانسـازی فعالیتپس از فاجعه و پشتیبانی از آماده پذیرش فضای

ـــه ـــت روی ـــی اهمی ـــات قبل ـــت. تحقیق ـــگری اس ـــران )گردش ـــدیریت بح ـــا و توانایی (Beattie,1992های م  ه
(Sharifi & Yamagata,2016 یا تأثیرات )(Cutter,2018از تاب )یداد فاجعه را نشـان آوری در هنگام مدیریت یک رو

دهد که دو مقوله محوری در قالب این پژوهش نشان می 3با توجه به شکل  (.Pennington-Gray,2018:322دهد )می
حـال، ایـن های مدیریت بحران است. بااینآوری وجود دارد که تحت تأثیر فعالیتدو چارچوب زمانی مشخص از روند تاب

هـای آن ایجاد بحران و فاجعه، پایان کار مشخصی بـرای رونـد مـدیریت و فعالیت های زمانی سیال هستند و باچارچوب
های مدیریت بحـران متمرکـز اسـت، ارتباطـات و وجود ندارد. در اولین چارچوب زمانی در حین وقوع فاجعه که بر فعالیت

کنـد. در ق و پشـتیبانی میآوری جامعـه را تشـویعنوان یک مقصد گردشگری مقاوم، فرآینـد تـابها و بهشناسایی مقوله
سازی در جامعه در تالش بـرای مـدیریت رونـد های آمادهکند و فعالیتآوری شروع به تزلزل میچارچوب زمانی دوم، تاب

آوری یابد. برای داشتن جامعه پایدار، باید هر دو قطعه پازل تابآوری مداوم مقصد گردشگری شهر همدان افزایش میتاب
 ( است.2018و همکارانش ) 1گری -(، و پنینگنون2018یج هم سو با مطالعه هال و همکارانش )این نتا .مشخص شود

ها پژوهش. آوری استتاب ،های دشوار زندگییکی از عوامل تأثیرگذار بر سازگاری افراد با موقعیتطور که بیان شد همان
جوامـع دهنـد. زای زنـدگی نشـان میسترسهای هیجانی متفاوتی نسبت به حوادث اواکنشمقصد  جوامعدهند نشان می

بنـابراین از  .شناسـندهـای خـود را میتاب آور نسبت به موقعیت آگاه و هوشیارند، احساسات و هیجان مقاصد گردشگری
کنند. از سوی دیگر احساسات و رفتارهای های خود را به شیوه سالم مدیریت میعلت این احساسات نیز باخبرند و هیجان

پذیرنـد کـه موانـع گذارند و میکنند و در نتیجه بر خود، محی  و اطرافیانشان تأثیر مثبتی مین را نیز درك میاطرافیانشا
هـای حلتاب آور قادرند با استفاده از فنون حل مسـئله بـه راه جوامع مقصد گردشگریبخشی از زندگی هر انسان است. 

حـل تواننـد راهشـوند و نمیهای سخت دچار استرس زیـاد میعیتکه سایر افراد در این موقامن و مطمئن برسند. درحالی

                                                           
1. Pennington-Gray 
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تاب آور شبکه حمایتی و عاطفی و ارتباطات محکم اجتماعی دارند. چنین ارتباطاتی  جوامع مناسب و مفیدی انتخاب کنند.
هـا ی آنهای خود با کسی صحبت کننـد، از مشـورت، همـدلی و همراهـها و چالشکند درباره نگرانیها کمک میبه آن
 .های جدید را کشف کنند و درمجموع ازلحاظ روانی احساس قدرت و آرامش کنندحلمند شوند، راهبهره

ر  آسـیب که خود را بیشتر در مع ترین معیارهای آمادگی است. مقصد گردشگرییکی از مهمادراك خطر و مواجه با آن
ریزی دقیق داشـته باشـند. های اضطرار و بحران برنامهزمان منظور حفظ و نگهداری نیروی انسانی دربینند بایستی بهمی

 ونش مدیریت بحـران مالی، دا عالوه بر منابع انسانی، دسترسی به سایر منابع موردنیاز از قبیل تجهیزات و امکانات، منابع
هـد بـود کـه ذار خواوکار بسیار تأثیرگزمان و چگونگی بازیابی جوامع به شرای  عادی کسبهای بحران، در مدتدر زمان

وآوری جوامـع نگردشگری به توانایی سازگاری و مقصد آوری تابریزی الزم را کرده باشد. مدیران بایستی برای آن برنامه
مثال، اقدامات بهداشـتی عنوانبه یابد.های جدید زندگی و انجام کارها تکامل میروش در مواجه با بحران متکی است که

زیاد قـانون احتمالتر بـهها و داشتن یک سبک زندگی سالمند فاصله اجتماعی، شستن مکرر دستناشی از این بحران مان
هـای جدیـد ها و روشحلها درگرو یافتن راهرو تضمین و تداوم حیات و بقای آنازاینخواهد بود.  19-کووید جدید بعد از

ردشگری در آوری مقصد گتابهای جدید بستگی دارد. روش مقابله با مشکالت است. این امر به نوآوری، ابداع فرآیندها و
جلو به هحرکت روب اشکال مختلف سازگاری و تحول سیستماتیک که دولت و مردم از آن برای حل این بحران بهداشتی و

هـای شـگران و ذینفعـان گردشـگری و مراقبتحمایت از گرد شود.گیرند، منعکس میسمت بهبود گردشگری به کار می
-کوویـد ر طی بحراندو رعایت دقیق الزامات ایمنی، بهداشتی و اپیدمیولوژیک پیشرفته و تضمین سفری ایمن بهداشتی 

همچنـین  آوری جامعه گردشگری است.باع  برقراری احساس امنیت و جلب اعتماد و اطمینان افراد که منجر به تاب 19
هـای وتکلرای مدیریت بحران کرونـا و اجـرای پرل بعنوان نهاد اصلی سازمان ملهمکاری با سازمان بهداشت جهانی به

المللی را به حداقل رساند که این توان رکود در سفرهای غیرضروری و تجارت بینشده از این سازمان، میبهداشتی مطرح
نـد گردشـگری و آمـادگی بـرای حمایـت از روآوری مقصـد تـابدیده، تأکید بر امر با همبستگی تمامی کشورهای آسیب

 .یابددی این بازار تحقق میبهبو
جمعی ذینفعان این صنعت، مقصد صنعت گردشگری ترکیبی از ذینفعان مختلف است که تنها همفکری و هماهنگی دسته

ذینفعان کلیدی مختلف را به همکـاری در سـطوح مختلـف بـرای بهبـود دهد و آوری سوق میسوی تابگردشگری را به
تر آوری مقصد گردشگری این است که دولت و ذینفعان مختلف برای بهبود سریعتابرویکرد کلیدی  .خواندشرای  فرامی

ها بهترین راهکار در زمینـه بـه اندیشی ذینفعان و دولت ممکن است آنگردشگری با یکدیگر همبستگی داشته باشند. هم
نجر به اخذ اقداماتی مناسـب بـرای حداکثر رساندن منابع و به حداقل رساندن زیان درآمد خود را به اشتراك بگذارند که م

جای گذاری در نظر گرفته شود. مشـاغل همچنـین ممکـن اسـت بـهعدم تعدیل نیرو و تأمین منابع مالی و جذب سرمایه
هـا بسـتگی جانبـه دولتبه حمایـت همه مقصد گردشگریآوری پایدار . مدیریت روند تابرقابت با یکدیگر همکاری کنند

های سـفر مثال، سیاسـتعنوانبه .صمیمات آن برای مقابله با این بحران بهداشتی بسیار مهم استدارد، زیرا اقدامات و ت
یکی دیگر از موارد موردتوجـه، جنبـه دهد. ها، رفتار مسافرت مردم را در رابطه با بهداشت، ایمنی و امنیت شکل میدولت

هـایی ماننـد رزرو توانـد بـا اسـتفاده از تاکتیکمیخوبی بحران را مـدیریت کنـد. ایـن کـار مدیریتی است. مقصد باید به
های جدید، باید فضـای ونقل و ارائه سطح باالیی از آن انجام شود. کیفیت از نظر فرصتزودهنگام، مدیریت ظرفیت حمل
 .کنـدگذاران فراهم شود تا امکان رشد مداوم و سـازگاری بـا تغییـرات بـازار را فـراهم مناسبی برای کارآفرینان و سرمایه

منـدی از بهرهترین عواملی است که در این زمینـه بایـد موردتوجـه باشـد. ای مناسب یکی از مهمچنین، پوشش بیمههم
در  صـنعت گردشـگریهای جبران خسارت در شرای  توقف فعالیتو ای برای عبور از این بحران های بیمهکمک شرکت
بـرای جلـوگیری از سـقوط کلـی صـنعت در نظـر گرفتـه شـود.  19-کوییدهای اپیدمیک و پاندمیک همچون اثر بیماری

گردشگری و به حداقل رساندن تـأثیرات بحـران، الزم اسـت از طریـق دولـت یـا سـازمان گردشـگری پاسـخ فـوری و 
هـایی، عـدم ترین دالیل عدم برخورد مناسب با چنین بحران. یکی از مهمریزی جامع مقاصد گردشگری انجام شودبرنامه

هـا و عـدم وجـود اقـدامات ای معموالً منجر به ناهمـاهنگی نقشی پیشگیرانه مناسب است. چنین مسئلهریزهوجود برنام
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شـود. وجـود یـک تـیم مـدیریت بحـران هـای گردشـگری میهماهنگ در بین عوامل اصلی درگیر در برخورد با بحران
و جامعـه بایـد در مـدیریت بحـران  دولـتهایی اسـت. گردشگری در سطح ملی و محلی برخورد مناسب با چنین بحران
ای و شـامل متخصصـان ارتبـاطی . این تیم باید چند رشتهگردشگری در هر دو سطح ملی و محلی مشارکت داشته باشند

تر هرچه اقدامات زودتر انجام شود، سـرعت بازگشـت گردشـگر ورودی سـریعهای اطالعات و تبلیغات باشد. برای بخش
های تبلیغاتی باید تدابیری اندیشـیده شـود، اسـتراتژی کـالن کـه بـرای عمـوم مـردم اتژیخواهد بود. برای تدوین استر

هـای های گروهی فعالیتها اطمینان حاصل شود. برای تقویت درك عمومی، باید از طریق رسانهگذاری و ایمنی آنهدف
شـود. بـرای انـی و تـرس میای انجام شود. چنین اقدامی باع  بهبود درك گردشگران در مقصـد و کـاهش نگرگسترده

های بازاریابی مانند: ارائه مشوق بسته تـور و سـایر های فشرده بازاریابی از طریق کانالکاهش ترس / ریسک، باید تالش
هـای دقیـق اطالعـات هـای نـوین حمـایتی، ایجـاد پایگاهدولت بایسـتی بـا ایجـاد نظامهای تبلیغاتی انجام شود. گزینه
 و در این راستا، بسترسازی. های راهبردی و بسیاری دیگر به این موضوعات بپردازدوین برنامهوکارهای مختلف، تدکسب
های مالی این حوزه بسیار با اهمیـت مناسب و ایجاد شرای  مساعد جهت برخورداری جامعه گردشگری حمایت گیریبهره
رخـورداری از تکنولـوژی جدیـد و آمـادگی ب 19-های بحران ویروس پاندمیک کوییـدباشد؛ زیرا با توجه به محدودیتمی

چنـین آوری مـداوم جامعـه در مقصـد گردشـگری خواهـد بـود. همالکترونیکی در صنعت گردشگری، منجر به ایجاد تاب
روز و خالق تولید محتوای باکیفیت و متنوع و تولید دانش های بهمنظور مدیریت بحران و بقای جوامع، استفاده از روشبه

ترین معیارهـای آمـادگی اسـت. مـدیریت های گردشگری، یکی از مهمری اطالعات و ارتباطات برای بخشدر بستر فناو
دانش و تولید محتوا در مقصدهای گردشگری در مراحل مدیریت بحران ضروری اسـت. جـوامعی کـه خـود را بیشـتر در 

ی اضطرار و بحران تولید محتـوا و دانـش هاآوری مداوم در زمانمنظور دستیابی به تاببینند بایستی بهمعر  آسیب می
ترین دست آورد و مشارکت علمی این پژوهش، تهیه راهنما و الگویی بـرای ارتقـای مناسب گردشگری داشته باشند. مهم

گیری و چنین به ارائه ابـزاری بـرای انـدازهشده در این پژوهش همآوری جامعه در مقصد گردشگری است. مدل تهیهتاب
شده در این پژوهش، بر اساس نظـرات خبرگـان پردازد. اگرچه مدل تهیهآوری جامعه در مقصد گردشگری میارزیابی تاب

های اولیه مورداستفاده بدون لحاظ نمودن یـک شـهر که مؤلفهصنعت گردشگری همدان تأییدشده است، ولی به دلیل آن
وان یک الگو اسـتفاده نمـوده و تـا حـد امکـان مـورد عنتوانند از آن بهاند، محققان و سایر جوامع میشدهخاص شناسایی

شود که شناخت این عوامل از سوی برداری قرار دهند. همچنین با بررسی مدل پژوهش در شهر همدان، مالحظه میبهره
آوری جامعـه ریزی مـدیریت بحـران و تـابتواند به بهبود برنامـهجامعه گردشگری و مدیران گردشگری شهر همدان می

های مهم این پژوهش کـم بـودن کمک شایان توجهی نماید. محدودیت 19-همدان در بحران ویروس کووید گردشگری
آوری و مدیریت بحران ویـروس آوری گردشگری و عدم پژوهش مربوط به تابخصوص درباره تابهای مشابه بهپژوهش
شـده اسـت، امـا در خصـوص آوری انجامهای مختلفی درباره عوامل و متغیرهای مؤثر تاببوده است. پژوهش 19-کویید

تـاکنون پژوهشـی انجـام  19-آوری و مدیریت بحران جامعه گردشگری در بحـران ویـروس کوویـدچگونگی ارتباط تاب
های دیگر گردشگری شود، این پژوهش برای شهرها و بحرانهای آتی پیشنهاد مینپذیرفته است. همچنین برای پژوهش

 انجام شود.
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