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 چکیده
نوازي آسیب  گردشگري را تحت تاثیر قرار داده و به ویژه به صنعت مهمان 2020یی که در سال هایکی از بحران

(کرونا) است که ضربه اقتصادي بزرگی   19جدي وارد کرد بحران سالمت  ناشی از شیوع بیماري (ویروس) کوید 
به مدت بیش از سه ماه به صنعت هتلداري جهان وارد کرده و باعث تعطیلی و تعدیل نیروي انسانی در این بخش 

وباره ي مناسب براي رونق دهابه دنبال شناسایی راهکار شده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر اقامتگاههاي ایران،
و صاحبان اقامتگاهها می باشد.  هاخبرگان ، مدیران هتل از دیدگاه  19کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید 

ل تحلی( کاررفته کیفیروش پژوهش بهو  بودهنیمه ساختار یافته  مصاحبه  این پژوهشها در بزار گردآوري دادها
ش آگاهی افزایکه سیاستگذاري ، مشارکت، رسوخ در بازار، توسعه محصول و دهد است و نتایج نشان می مضمون)

 هستند.  19و تبادل اطالعات راهکارهایی مناسب براي رونق اقامتگاهها پس از بحران کوید 
 

 ، مراکز اقامتی19بحران در گردشگري، پس از بحران ، کوید   :واژگان کلیدي
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 مقدمه
میالدي) تا به  1950گردشگري صنعتی بسیار شکننده است که از زمان ظهور علمی خود ( سال 

 2001سپتامبر  11ي بسیاري دست و پنجه نرم کرده است . حمالت تروریستی هاامروز با بحران
به ویژه در  2003در ایاالت متحده امریکا و بحران سالمت ناشی از شیوع بیماري سارس در سال 

سیاي شرقی (چین ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، تایوان وکره جنوبی) آسیب جدي به این صنعت آ
وارد کرد ، براي مثال شیوع سارس،  بحران بی سابقه اي بود که شهرت و تصویر مقصد سنگاپور 

) . پس از آن در سال 2003،  1را به عنوان یک مقصد گردشگري بسیار تضعیف کرد (هندرسون
ادي جهانی سبب شد بسیاري از خانوارها گردشگري را به عنوان کاالي لوکس بحران اقتص 2009

  H1N1جهان با شیوع ویروس آنفلوانزاي 2009از سبد خانوار خود خارج کنند. در همان سال 
بر  2009نزاي خوکی در سه ماهه دوم سال اولآنف يهمه گیر) روبرو شد . نزاي خوکیاولآنف(

ی ، در نتیجه شیوع آنفلوانزاي خوک داشت وروي تقاضاي گردشگري انگلستان تأثیر منفی 
دچار  سایر کشورها از این بحران سالمتچین ، اسپانیا ، کره جنوبی و روسیه بیشتر از کشورهاي 

ز جهان با بحران سالمت کوید ). در حال حاضر نی150: 2012و همکاران،  2خسارت شدند (پیچ
در جهان به مراتب جدي تر از بحران سارس و  19روبرو است و همه گیري ویروس کوید  19

در صنعت گردشگري و مهمان نوازي به عنوان  19آنفلونزاي خوکی است به گونه اي که کوید 
اي  ستعارهنمونه اي کالسیک از یک رویداد قوي سیاه شناخته شده است. رویداد قوي سیاه ا

در  19است به اثرات شدید ناشی از برخی از رویدادهاي غیر قابل پیش بینی و نادر. شیوع کوید 
بسیاري از کشورها از جمله چین، ایران ، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و غیره به قرنطینه و تعطیلی کامل 

 به گونه اي بود و سایر بخشهاي گردشگري منجر شد. همه گیري این ویروس در جهان هاهتل
که سازمان جهانی گردشگري به حمایت از سازمان بهداشت جهانی شعار در خانه بمانید و فردا 

 سفر کنید را منتشر کرد. 
ي می و آپریل در صنعت هتل داري رکود شدیدي داشته و یک هاشهر نیویورك (آمریکا) در ماه

در مقصد و تقاضا وجود دارد (  19رابطه معکوس قوي بین تعداد مبتالیان به ویروس کوید 

1 Henderson 
2 Page 
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درصدي  95ي سانفرانسیسکو (آمریکا) نیز در ماه آپریل رکود ها).  هتلa  2020، 1فوکوس رایت
 .  ) b 2020، 2فوکوس رایت(را تجربه کرده اند 

در سنگاپور به مراتب کمتر از  19قابل تامل است که رکود صنعت هتل داري در بحران کوید 
  c، 3چرا که آنها تجربه قبلی بحران سارس را داشته اند (فوکوس رایتنیویورك بوده است 

2020 .( 

ي هادرصدي درآمد حاصل از اتاق 86در شهر بوستون (آمریکا) کاهش  شایان ذکر است که
بوده است . در ماه مارس  2020تجربه بدي در ماههاي مارس تا آپریل سال  هاموجود در هتل

بوده و درآمد حاصل از هر اتاق کاهش  هادرصدي اقامت در اتاق 50ي بوستون شاهد افت هاهتل
 درصد کاهش داشته است 57می توان گفت  2019درصدي داشته و نسبت به سال  22

 ). 2020، 4( کل 

ي هامطالعات انجام شده در سایت فوکوس رایت نشان می دهد که در ماه  مارس وضعیت هتل
) %94می به طور قابل مالحظه اي درآمد حاصل از هر اتاق ( لندن خوب بود ولی در ماه آپریل و 

 ).  d 2020کاهش یافت (فوکوس رایت،
 سهیدر مقااقامت در بخش 19کوید بحران  ریتأث 5بر اساس مطالعات شرکت تحقیقات سفر اسمیت

همه کشورها ، تعداد  می دهد که درنشان  2020مارس  21هفته  يبرا 2019با هفته مشابه در سال 
  ).1( شکل  .است افتهیکاهش  شتریب ایدرصد  50 زانیمهمانان به م

 
 
 
 
 
 

1- Phocuswright 
2- Phocuswright 
3- Phocuswright 
4- Robert Cole 
5- STR (Smith Travel Research) 
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(  ). منبع داده:2019نسبت به سال ( 2020مارس  21هفته  يبرا بخش اقامت نرخ اشغال  رییتغ: 1شکل 

SSS, 2020(  

خسارات اقتصادي شد و  19ایران نیز کشوري بود که به طور جدي درگیر شیوع ویروس کوید 
جامعه  وارد شد  طبق گفته رئیس هابسیاري به اقامتگاههاي بومگردي ، اقامتگاههاي سنتی و هتل

هزار میلیارد تومان به  6،  1399تا خرداد ماه  19هتلداران کشور از زمان شروع ویروس کوید 
و  هاهتلي مثال ).برا 1399بخش اقامتی کشور ضربه وارد شده است ( باشگاه خبرنگاران جوان، 

و وضعیت  19شیوع ویروس کوید به دلیل  و نفر اشتغالزایی داشتند 600مراکز اقامتی قزوین براي 
که براي گردشگري ایجاد کرده است، دست کم نیمی از مشاغل این حوزه با تعدیل  نامطلوبی

 10زیر  19کوید پس از شیوع قزوین تخت در اماکن اقامتی استان  اشغالمیزان شده اند و روبرو 
حوزه  میلیارد ریال به فعاالن 550). به عالوه در استان اردبیل  1399شده است ( اوالدي، درصد 

). استان 1399اقامتی پس از شیوع ویروس، خسارت وارد شده است ( خبرگزاري صدا و سیما، 
یران اخراسان رضوي نیز که یکی از مهمترین مقاصد گردشگري به ویژه گردشگري مذهبی در 

وده در حوزه اقامتی روبرو ب بیش از هزار میلیارد توماناست با شروع شیوع ویروس با خسارتی 
الف). استان فارس نیز که یکی از مهمترین مقاصد گردشگري 1399است ( خبرگزاري مهر، 
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 1399 فروردین و اردیبهشتتا   1398 مدت سه ماهه اسفندتاریخی ایران است در  -فرهنگی
آپارتمان، مهمانپذیر، خانه هتل، هتلي اقامت (هادر بخشمیلیارد تومان خسارت  600تحمل م

ي سنتی) ، دفاتر خدمات مسافرتی ، مراکز آموزشی گردشگري، راهنمایان ها، خانهمسافر
 ب) . 1399شده است ( خبرگزاري مهر،   هاو سفره خانه هاگردشگري، رستوران

این رویداد غیر منتظره را در بخش اقامتگاهها مدیریت  حال مسئله آن است که چگونه می توان 
و تاثیرات آن بر صنعت اقامتی  19کرد؟  تاکید پژوهش حاضر بر بحران شیوع ویروس کوید 

ي مناسب براي رونق هاایران است و در این راستا هدف زیر را دنبال می کند: شناسایی راهکار
از دیدگاه خبرگان و کارشناسان .  19کوید دوباره کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا 

پژوهشگران به منظور رسیدن به هدف ذکر شده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره برداري کرده 
 ي گردآوري شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هااند و داده

 
 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

بحران تهدید جدي است که اتخاذ تصمیمات حیاتی ، دقیق و پر   ) معتقد است که1385حسینی (
ي هاهزینه اي را الزامی می سازد و بیان می کند که تهدید ، غافل گیري و فشار زمانی از ویژگی

و مدیریت آنها به یک ضرورت در گردشگري تبدیل  هاامروزه شناسایی بحرانیک بحران است. 
) در 147-135: 2001( 1). فالکنر 21 :1396-40ید،شده است (یاوري گهر و منصوري مو

طراتی خ چهارچوبی که به منظور مدیریت بحران در گردشگري طراحی کرده معتقد است که باید
ي مدیریتی براي مقابله با شرایط هاو برنامهشود  که یک مقصد در معرض آن قرار دارد ارزیابی 

ران در گردشگري یاوري گهر و منصوري موید گردد. در راستاي مدیریت بحفاجعه از قبل تهیه 
) الگویی طراحی کردند که رویکرد آن بر پیشگیري قبل از وقوع است . 40-21 :1396نیز (

) در مدل تعادلی عمومی که به منظور مدیریت بحران در 832-813: 2003( 2بلیک و سینکلیر
مدیریت بحران لیات براي ي هدفمند و کاهش ماهایارانهگردشگري طراحی کردند بر دو عامل 

) بیان می کند که مدیریت بحران در گردشگري شامل 321-299: 2004( 3تاکید کردند. سانتانا

1- Faulkner 
2- Blake & Sinclair 
3- Santana 
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، پیشگیري ، اعمال محدودیتها و آسیب ، مرحله بازیابی و مرحله درك آناتومی بحرانمراحل 

نیز اظهار می کند که مدیریت بحران در گردشگري   )3 :2009-10( 1یادگیري است . ریچی
( ي بازیابیهااستراتژي شناسایی بحران و برنامه ریزي در برابر بحران و براي برنامه ریزينیازمند 

 است.  طوالنی مدت  رونق دوباره)
 

ر مراکز ي سالمت بهادر بخش  بعد پژوهشگران به بررسی مطالعات گذشته با تاکید بر بحران
ی پرداخته اند و سعی در شناسایی راهکارهایی دارند که در طول زمان پژوهشگران و فعاالن اقامت

بخش گردشگري به منظور جذب دوباره گردشگر و جبران خسارات وارده در دوران بحران و یا 
 پس از آن به کار برده اند. 

 

 مطالعات پیشین  

) دستورالعملی براي مدیریت بحران ناشی از شیوع ویروس سارس براي 417: 2004هندرسون (
هتلهاي سنگاپور ارائه داد از آن جمله می توان به موارد زیر در قبل از مرحله بحران اشاره کرد : 

الیاي شناسایی و ارزیابی خطر بروز ب ومحیط زیست  بررسیانتصاب مدیر تیم بحران که وظیفه 
ایجاد تیم مدیریت بحران و تخصیص وظایف به افراد مربوطه براي  را دارد؛ مالی یا تهدیداتاحت

ي مدیریتی هابرنامهتدوین  ،احتمالی هايدر مورد سناریوهاي بحران ذهنی هايطوفانجمع آوري 
 هالر هتد اسناد راهبردهاي مدیریت بحران؛ تهیه و توسعه ارزیابی توانایی مقابله با اثرات بحران و 

. به عالوه، هندرسون ي مدیریت بحران به کلیه سطوح کارمندان هاو تخصیص منابع الزم با برنامه
رفاه  طمینان از ایمنی و؛ اتجدید نظر در بازاریابیدر دستورالعمل فوق در زمان بحران تاکید بر 

ي عال سازدر صورت لزوم ف ؛شروع مراحل تخلیههتل با محافظت از امالك  ؛مهمانان و کارکنان
ي موجود در زمینه هاتشدید روال؛ خدمات اضطراري غربالگري بهداشتی کارکنان و مهمانان

ي شبکه اي و همکاري با شرکا و درخواست کمک از هاو تقویت فعالیتنظافت و ضد عفونی 
ترمیم کامل فعالیتهاي آنها در صورت لزوم دارد . هندرسون همچنین در دوران پس از بحران بر 

1- Ritchie 
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ي هارحورود به ط وانجام تبلیغات گسترده  ؛ بهبود امکانات و خدمات به مشتریان، تجاري عادي
 اشاره دارد. مشارکتی 

) در پژوهش خود اظهار داشتند که در زمان شیوع ویروس سارس در 2004( 1لونگ و النگ
 هان هتلدرصد کاهش یافت و مدیرا 80هنگ کنگ در طی دو هفته میزان اقامت در هتل متروپل 

 براي مقابله با بحران، مرخصی بدون حقوق به کارکنان را از مهمترین راهکارها دانستند. 

) طی پژوهشی نشان دادند که شیوع ویروس سارس تاثیر 377-369: 2005و همکاران (  2کیم
را به ي عملیاتی هاهزینه کرد که صنعت هتلداري کره سعیمنفی بر صنعت هتلداري داشت و 

ي آموزشی در زمینه آگاهی بهداشتی و بهره برداري از هاکارمندان برنامه رساند و برايحداقل ب
 .تجهیزات جدید بهداشتی ارائه داد

) بیان کردند که در دوران بحران سارس در تایوان میزان 212-200: 2007و همکاران ( 3چن 
براي جبران ضرر و زیان وارده  هادرصد کاهش یافت و مدیران هتل 40ي این کشور هااشغال هتل
را بستند و برخی ساعات کار را  ها، برخی هتلي کاهش هزینه را اتخاذ کرده اندهااستراتژي

کاهش دادند و یا به کارکنان مرخصی بدون حقوق دادند . شایان ذکر است که سهام هتلها در 
 زمان بحران سارس در تایوان کاهش چشمگیري داشت.  

راهکارهایی  هابه منظور کاهش اثرات این ویروس بر هتل 19ع ویروس کوید با توجه به شیو
 ) 4RoomPriceGenieتوسط  گروهی از کارشناسان و طراحان نرم افزار مدیریتی اقامتگاهها (

 انمهمان حتیپوشیدن ماسک () رعایت اقدامات ایمنی مانند 1شناسایی و ارائه شده که عبارتند از : 
متر  1,5فاصله و رعایت  بین کارکنان یا کارمندان و مهمانان کاهش تماس  )؛در فضاهاي عمومی

؛ وجود ژل الکل در همه جاي هتل ؛ این به معناي کاهش ظرفیت در رستوران استو بین افراد 
ي هاي درب و دکمههاتمیز کردن منظم کلیه دکمهو  تمیز کردن مداوم و بسیار منظم تمام سطوح

پس از بحران کوید  ها)کاهش نیافتن قیمت هتل2 هنگام ورود مهمانان گرمااسکن ؛  گرفتن باالبر

1- Leung & Lam 
2- Kim 
3- Chen 

 ک مشاوره هاي کوچهاي مدیریت درآمد به طور خاص براي هتلارائه راه حلشرکتی در انگلستان که به  - 4
 هاي زنجیره اي بزرگ رقابت کنند می دهد که بتوانند با هتل

https://roompricegenie.com/about/ 
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افت قیمت چشمگیري را تجربه کردند ،  هاکه هتل 2009، چرا که پس از بحران اقتصادي  19

مدت زمان زیادي طول کشید تا خسارت وارده جبران گردد پس بهتر است به جاي کاهش 
و  هاائه داد مانند حمل و نقل رایگان از فرودگاه و ترمینالخدمات اضافی به مهمانان ار  هاقیمت

) مدیریت 3ویژه اي کمک گرفت  1یا وعده غذایی رایگان ، در این راستا می توان از نرم افزارهاي
نرخ بازپرداخت خود را باید  هاو کاهش کنسل کردن رزروها،  بدین منظور مدیران هتل هابرنامه

 بهآن را  و همچنین در صورت نیاز دهندول نسبت به فسخ رایگان قرار با تخفیف بیشتر از حد معم
یک  هبتا بدون هزینه اضافی آن را  هندبه جاي لغو رزرو مهمان از آنها بخواموکول کنند و  آینده

ي اجتماعی و هاوب سایت ، رسانه) اطالع رسانی به مشتریان از طریق 4 تاریخ دیگر منتقل کنند
تشویق آنها به رزرو هتل از طریق وب سایت خود هتل  و ایمیل  و خبرنامه

)RoomPriceGenie, 2020( 
ي روباز گردشگري مانند هاي ابتکاري فاصله گذاري اجتماعی یا فیزیکی در مکانهاروش

ري  ي گردشگهاراهکار دیگري است که تعدادي از مکان هاي روباز هتلهاو رستوران هارستوران
 ) . 2020، 2) (ملرو2بکار برده اند ( شکل 

 
 

1- RoomPriceGenie  https://roompricegenie.com/about/ 
2- Melero 
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  1ي هلند ها: فاصله گذاري اجتماعی در رستوران2شکل 

 
و تاثیر آن بر صنعت هتلداري و اقامت  19در داخل کشور مطالعه علمی در زمینه ویروس کوید  

انجام نگرفته است و در خارج از کشور نیز همانگونه که پیشینه  پژوهش نشان می دهد مطالعات 
کمی در این راستا انجام شده است، بنابراین نوآوري پژوهش حاضر در شناسایی راهکارهاي 

در ایران است، چرا که شناسایی  19راي رونق کسب و کار اقامتگاهها در دوران پساکوید مناسب ب
این راهکارها می تواند گام اولیه اي در راستاي جبران خسارتهاي وارد آمده به این صنعت باشد 

 و به  مدیریت این رویداد نادر و جذب دوباره گردشگر کمک کند. 
 

  

1- https://www.vix.com/pt/saude/585540/estudo-preve-data-final-da-pandemia-de-
coronavirus-em-cada-pais-inclusive-brasil?utm_source=next_article 
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 روش پژوهش
ي مناسب براي رونق دوباره هاکشف راهکاردنبال به  این پژوهشهمانطور که قبالً ذکر شد ، 

براي از دیدگاه خبرگان و کارشناسان است.  19کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید 
ی شد. پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافاستفاده  مضمونتحلیل روش ، از  این هدفدستیابی به 

هدف کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر کارشناسان ، خبرگان و مدیران  است و از نظر
و صاحبان مراکز اقامتی هستند که به روش گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. از آنجایی که 

در ایران انجام گرفته پژوهشگران مصاحبه  19جمع آوري داده در زمان همه گیري ویروس کوید 
ا ي پیام رسان فوري مانند واتساپ و تلگرام رهابا استفاده از تلفن و برنامه نیمه ساختار یافته

: به نظر شما چه راهکارهایی 1برگزیدند. فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل سه سوال باز بود( 
: به نظر 2کمک کند؟  19می تواند به رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها پس از دوران کوید 

یی از طرف دولت می تواند بر رونق کسب و کار اقامتگاهها هاو سیاستگذاري هاتشما چه حمای
و اقدامات به رونق دوباره اقامتگاهها کمک  ها: به نظر شما توسعه کدام فعالیت3تاثیر داشته باشد ؟ 

 خواهد کرد؟)
شگري ، دبه عالوه براي تعیین روایی محتوایی، فرم مصاحبه در اختیار هشت خبره در حوزه گر  

و ارائه  هامهمان نوازي و هتلداري ، اقتصاد قرار گرفت و با توضیح اهداف پژوهش براي آن
خواسته شد تا سوال موجود در فرم  هاتعاریف عملیاتی مربوط به محتواي سوال پژوهش، از آن

 گویه مفید است ولی«، »گویه ضروري است«مصاحبه را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت 
)، نسبت 1طبقه بندي کنند. سپس بر اساس فرمول (» گویه ضرورتی ندارد«و » تضروري نیس

روایی محتوایی محاسبه گردید. در نهایت بر اساس فرمول شاخص نسبت روایی محتوایی 
)CVR= 1 (1  نفر  8نشان داد که فرم مصاحبه از روایی مناسبی برخوردار است ،  چرا که هر

و بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی  گویه ضروري است را انتخاب کردند
، 2است ( ویلسون و همکاران 75/0متخصص  8قابل قبول براي  CVRقرار داده اند، حداقل مقدار 

2012 :197-210 .( 
 

1- Content Validity Ratio 
2- Wilson et al 
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 :1فرمول 
 

 

 
 
 

ي هاو اقامتگاه هاسپس مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان و خبرگان و مدیران و صاحبان هتل
ي صنفی راهنمایان گردشگري ایران  انجام گرفت و کدها هاکشور ایران، اعضاي کانون انجمن

به این معنی است که هیچ اطالعات اضافی در نقطه اشباع  . در مصاحبه پانزده هم به اشباع رسید
). در 2018، 1( ساندرز و همکاران را توسعه دهد مضمونبتواند  کد گذارجایی پیدا نمی شود که 

ي حاصل از فرم مصاحبه به روش کیفی (تحلیل مضمون) با بهره گیري از تکنیک هانهایت داده
ه از ي اولیهات . درکدگذاري باز کدکد گذاري باز و محوري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

ي مصاحبه استخراج می گردد و در مرحله کدگذاري هامیان انبوه اطالعات موجود در فرم
) انجام می گیرد.  تولید شده (در مرحله کدگذاري باز ي اولیههاکدرابطه بین ایجاد محوري 

ي کیفی است که در آن تحلیل از هاي رایج و کارآمد در تحلیلهاتحلیل مضمون یکی از روش
منبع داده شروع و تا رسیدن به اشباع ادامه می یابد . روش کیفی تحلیل مضمون به چارچوب 
نظري که از قبل وجود داشته وابسته نیست و مراحل آن عبارتند از : ایجاد کدهاي اولیه و 

ن گزارش و تدویکدگذاري ، شناخت مضامین ، ترسیم شبکه مضامین ، تحلیل شبکه مضامین 
).  شایان ذکر است که به منظور پایایی تحقیق، دو 198-151: 1390(عابدي جعفري و همکاران، 

ها را خوانده و به طور مستقل متن موجود در دادهنویسنده و دو کارشناس به عنوان کد گذار 
 داشتند. درصد تشابه کدگذاري توافق نظر 80روي عدد و  کدگذاري کردند

 

 

 هادهتحلیل دا

1- Saunders   et al. 

CV
R 

تعداد متخصصینی که گزینه ضروري را انتخاب  -
تعداد کل 

2 

کل تعداد 

2 
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ي جمع آوري شده در مصاحبه پانزده هم به اشباع  رسید . تجزیه و هاهمانگونه که ذکر شد داده

 80نفر دیگر ( 12درصد) و  20زن (  هانشان می دهد که سه نفر از مصاحبه شونده هاتحلیل داده
د و داراي درصد) بودن 46,7سال (  45تا  35درصد ) مرد بوده اند و اکثریت آنها در دامنه سنی 

 ). 1درصد ) بوده اند  ( جدول  53,3مدرك کارشناسی (
 

 ي جمعیت شناسی کارشناسان و خبرگان که در مصاحبه شرکت کرده اند ها: ویژگی1جدول 

 تعداد مشخصات شغلی درصد تحصیالت درصد سن درصد جنسیت 

-20 20 زن
35 

ي هاو اقامتگاه هاصاحبان /مدیران هتل 6,7 دیپلم 20
ي یزد، هابومگردي و سنتی ( استان

اصفهان، فارس ، چهارمحال و بختیاري، 
 تهران)  

9 

-35 80 مرد
45 

ي صنفی هااعضاي کانون انجمن 53,3 کارشناسی 46,7
 راهنمایان گردشگري ایران 

2 

  45-
55 

کارشناسی  33,3
 ارشد و باالتر 

 2 اساتید دانشگاه  40

 2 دانشجویان دکتري رشته گردشگري       

 

) 2ي باز (مفهومی) استخراج گردید ( جدول هاي مصاحبه، کدهاپس از مطالعه یک به یک فرم
کد مفهومی شناسایی شد و در مرحله کد گذاري محوري به منظور شناسایی راهکارهاي  20و 

اساس اشتراکات محتوایی ، بر   19رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید 
مضمون اصلی ( سیاستگذاري ؛  توسعه محصول ؛ رسوخ در بازار ؛ افزایش  5ي باز در هاکد

 ).  3آگاهی و تبادل اطالعات و مشارکت ) دسته بندي شده اند ( جدول 
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 : نمونه کد گذاري اولیه ( منبع: نویسندگان)2جدول 

 کدهاي مفهومی 8متن مصاحبه شماره 

ستوري از تمام فعاالن حمایت  شعاري و نه د واقعی نه 
ي ها، اقامتگاههاي بومگردي ، آژانسهاگردشگري ( هتل

مســافرتی و ...) . همچنین حمایتهاي مورد نظر به غیر از 
ـــاط و مشـــوق ي بیمه اي یا هااعطاي وام و امهال اقس

صدي یا  صد در  شودگی  مالیاتی می تواند معافیت یا بخ
ي خدمات شهري مثل آب و برق هاپنجاه درصدي هزینه

شد . به عالوه، پرداخت  صد  50تا  30و تلفن و ... با در
توســط دولت در دوران کوید  هاحقوق شــاغلین در هتل

ــنل در زمان کاهش درآمد  19 بار مالی تامین حقوق پرس
 کارفرما را جبران می کند. 

 

 اعطاي وام از سوي نظام بانکی  -

 

باز پ -   رداختافزایش دوره تنفس 
 تسهیالت بانکی اقامتگاهها

 

 يهامعافیت یا بخشــودگی هزینه -
ـــهري هتل در دوران  هاخدمات ش

 19کوید 

 

پرداخت بیمه بیکاري به بیکاران  - 
ــاغل در اقامتگاهها و 19کوید  یی ش

عدم مشـــمول جریمه کارفرما براي 
 پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل

 
نتایج تجزیه و تحلیل به روش تحلیل مضمون نشان می دهد که تاکید بیشتر خبرگان و کارشناسان 

 بر سیاستگذاري جهت مدیریت بحران سالمت است. 
ها، و اقامتگاه هااعطاي وام از سوي نظام بانکی، بخشودگی جرائم مالیاتی، افزایش نرخ هتل

، معافیت هاو هتل هاسیاستگذاري به منظور افزایش تعطیالت، حمایت دولت از صاحبان اقامتگاه
اي و هاي بیمهاعطاي مشوق، 19در دوران کوید  هاي خدمات شهري هتلهایا بخشودگی هزینه

شاغل در اقامتگاهها و عدم جریمه کارفرما  19، پرداخت بیمه بیکاري به بیکاران کوید مالیاتی
به کارمندان دولت جهت اقامت در  سفر التیتسه ياعطابراي پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل، 
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 سیاست، افزایش دوره تنفس باز پرداخت تسهیالت بانکی اقامتگاهها، سیاستگذاري جهت هاهتل

ي جهت و سیاستگذار کشور يگردشگرمیراث فرهنگی ، صنایع دستی وارت صندوق بحران وز
یی هااستاز جمله سی و ...) نیکارآفر ا،یآس ران،یا مهی(همانند ب يگردشگر مهیشرکت ب سیتاس

 بود که کارشناسان و صاحبان اقامتگاهها بر آن تاکید داشتند . 

را راهکاري براي  19ان پسا کوید شایان ذکر است که گروهی از خبرگان توسعه محصول در دور
و یا یک  به یک خانواده هارونق کسب و کار اقامتگاهها دانستند. در این راستا تخصیص اقامتگاه

گروه فامیلی به جاي پذیرش مهمان به صورت مجزا و پراکنده در راستاي حفظ فاصله اجتماعی 
به  تی مشتریان بیان کردند.و موارد بهداشتی را راهکاري براي جذب گردشگر و تضمین سالم

تی و اقامتگاهها به ویژه صنایع دس هاعالوه تاسیس فروشگاه آن الین براي فروش محصوالت هتل
می تواند  19و پسا کوید  19موجود در اقامتگاهها  و ارائه غذاي بیرون بر در دوران کوید 

 از آن.  راهکاري باشد براي کسب درآمد در زمان بحران و رکود اقتصادي ناشی 
و اقامتگاهها باید تمام تالش  هاهتل 19عده اي از خبرگان بیان کردند که در دوران پساکوید 

خود را براي رسوخ در بازار داشته باشند و راهکارهایی چون بازاریابی الکترونیک جهت جذب 
اعتماد  جلب ي بهداشتی وهاگردشگر و بازاریابی به منظور تضمین رعایت کلیه پروتکل

عات .  افزایش آگاهی و تبادل اطالهاردشگران می تواند گامی باشد براي شروع دوباره فعالیتگ
راهکار دیگري است که به مدیران و صاحبان اقامتگاهها کمک می کند تا بحران ناشی از کوید 

را مدیریت و پشت سر بگذارند و از تجربیات یکدیگر براي رونق کسب و کار خود بهره  19
 گیرند. 

خرین مضمونی که کارشناسان به آن اشاره داشتند مشارکت از طریق افزایش فعالیت شبکه اي آ
ک در ی هاو زنجیره هاو زنجیره اي بود، چرا که در یک بحران اقتصادي چون فعالیت شبکه

و ضررهاي اقتصادي سر شکن می شود و رقبا نیز قدرت رقابت با  هامقیاس بزرگ است ، هزینه
نیز با همکاري و مشارکت  قادر به جذب مشتري بیشتري  19ند و در دوران پسا کوید آنها را ندار

 خواهند بود. 
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ي مناسب براي رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها در دوران پسا کوید ها: شناسایی راهکار3جدول
 ي مصاحبه  هابه کمک تکنیک کد گذاري باز و محوري فرم 19

 

 مضامین اصلی مضامین فرعی هاخالصه نویسی متن مصاحبه

 اعطاي وام از سوي نظام بانکی به کارفرما نییباسودپا ییهادادن وام

 سیاستگذاري

کل سال  اتیازمال يبخشش درصد
 1399و 1398

 بخشودگی جرائم مالیاتی

 و اقامتگاهها هاافزایش نرخ هتل هانرخ اتاق شیافزا
 ها از طرف دولتشنبه 5کردن  لیتعط

 
سیاستگذاري به منظور افزایش 

 تعطیالت
 آخر هفته  شتریب یلیتعط

حمایت دولت از صاحبان  حمایت کامل دولت نه شعاري
 هاو هتل هااقامتگاه

 ای يصد در صد یبخشودگ ای تیمعاف
خدمات  يهانهیدر هز يپنجاه درصد

 مثل آب برق گاز تلفن يشهر

 يهامعافیت یا بخشودگی هزینه
شهري اقامتگاهها در خدمات 

 19دوران کوید 
 ای يا مهیب يامهال اقساط و مشوقها

 یاتیمال
اي و هاي بیمهاعطاي مشوق

 مالیاتی
 نیدرصد حقوق شاغل 50تا  30پرداخت 

 یو خدمات ي، کارمندان و پرسنل ادار
 نیتوسط دولت تا ضمن ادامه اشتغال ا

 نیتام ی، بار مال يافراد در واحد گردشگر
حقوق پرسنل در زمان کاهش درآمد بر 

 عهده کارفرما کاسته شود
 

پرداخت بیمه بیکاري به بیکاران 
یی شاغل در اقامتگاهها 19کوید 

و عدم جریمه کارفرما براي 
 پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل
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 ياعطا قیمردم به سفر از طر قیتشو
سفر  يبرا یوام بانک ریسفر نظ التیتسه

رونق سفر و  يبرا هژیو نیبنز هیسهم ای
 ، هاتخفیف هتل ریسفر نظ يمشوقها ریسا
اختصاص  ای یرسم التیتعط شیافزا
 سفر يفوق العاده برا یلیتعط

به  سفر التیتسه ياعطا
کارمندان دولت جهت اقامت در 

 هاهتل

 گاههااقامتاقساط  افتیانداختن در ریبه تاخ
 افتیعدم در يدولت برا تیحما یحت ایو 

 ریاخ یافتیدر التیاز تسه يدرصد

افزایش دوره تنفس باز پرداخت  
 تسهیالت بانکی اقامتگاهها

 يصندوق بحران وزارت گردشگر سیتاس
 کشور

 

 سیتاسسیاستگذاري جهت 
میراث  صندوق بحران وزارت 

فرهنگی ، صنایع دستی و 
 کشور يگردشگر

 
 شرکت سیو تاس مهیورود به صنعت ب

 ا،یآس ران،یا مهی(همانند ب يگردشگر مهیب
 و ...) نیکارآفر

 سیتاسسیاستگذاري جهت 
(همانند  يگردشگر مهیشرکت ب

 ..)و . نیکارآفر ا،یآس ران،یا مهیب
ونه بت دیشروع اقامت بصورت دربست شا

 کمک کنه هابه شروع مسافر به اقامتگاه
به یک  هاتخصیص اقامتگاه

خانواده و یا یک گروه فامیلی به 
جاي پذیرش مهمان به صورت 
مجزا و پراکنده در راستاي حفظ 
 فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی

 توسعه محصول

معرفی و فروش صنایع دستی موجود در 
ي بومگردي به صورت هاو اقامتگاه هاهتل

 آنالین 

تاسیس فروشگاه آنالین 
  هااقامتگاه
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ذاهاي بیرون بر توسط رستوران ارائه غ
 يهابا رعایت پروتکل هاو اقامتگاه هاهتل

 بهداشتی 

ارائه غذاهاي بیرون بر با رعایت 
 ي بهداشتی هاپروتکل

افزایش تبلیغات با کمک گرفتن از 
 ي اجتماعیهاشبکه

بازاریابی الکترونیک جهت 
 جذب گردشگر

 رسوخ در بازار
 کدستیمتحد و  يامهایشعارها و پ نیتدو
 هتلها مشتریان یجلب اعتماد عموم يبرا
 

بازاریابی به منظور تضمین 
ي هارعایت کلیه پروتکل

جلب اعتماد  بهداشتی و 
 گردشگران

 نفعانیبا ذ نیمستمر آنال ينشستها
صاحبان هتلها و مدیران آنها  و يگردشگر

 جهت اطالعات يبندتبادل و طبقه براي
 مدیریت بحران

اطالعات به منظور تبادل 
 مدیریت بحران

افزایش آگاهی 
و تبادل 
 اطالعات

 يهالتشکاقامتگاهها و  نیببیشتر  يهمکار
 يگردشگر

افزایش فعالیت شبکه اي و 
 زنجیره اي

 مشارکت

 

 گیريو نتیجه بحث

ي مختلف هادر سطح جهانی مشقتهایی را براي بخش 19امروزه بحران اپیدمی ویروس کوید 

آسیب جدي  19یی است که کوید هاو صنعت گردشگري و مهمان نوازي از بخشایجاد کرده 

را بر آن تحمیل کرده است. در این بین صنعت هتلداري و مهمان نوازي به عنوان یکی از مهمترین 

ي گردشگري با بحران مالی جدي روبرو است به گونه اي که اپیدمی این ویروس در هازنجیره

ل اقامتگاهها ، تعدیل نیرو و حتی ورشکستی گروهی از اقامتگاههایی سطح جهانی به تعطیلی کام

که جهت تاسیس از تسهیالت بانکی استفاده کرده بودند انجامید. پژوهش حاضر بر آن است که 

ر دوران دگامی باشد براي رونق دوباره کسب و کار اقامتگاهها  هاراهکاربا کشف و شناسایی 

(تحلیل مضمون) راهکارهایی چون  کیفیوهشگران به روش . در این راستا پژ19پسا کوید 
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سیاستگذاري ؛  توسعه محصول ؛ رسوخ در بازار ؛ افزایش آگاهی و تبادل اطالعات و مشارکت 

نشان می دهد خبرگان ، کارشناسان و  2). همانگونه که نتایج جدول 3را شناسایی کردند ( شکل 

ه ایتی از سوي دولت تاکید داشتند . بدیهی است کي حمهابیشتر بر سیاستگذاري هامدیران هتل

حمایت اقتصادي دولت در زمان بحران، مهمترین راهکار الزم است ولی در شرایط موجود که 

ي اقتصادي و قیمت بسیار پایین نفت خود با مشکالت بسیاري روبرو است هادولت به دلیل تحریم

 ارائه راهکارهاي ترکیبی نیاز است .

 حران وزارتصندوق ب سیتاسي، گردشگر مهیشرکت ب سیتاستخاذ تصمیماتی چون  به عالوه،  ا

و سیاستگذاري به منظور افزایش تعطیالت  کشور يگردشگرمیراث فرهنگی ، صنایع دستی و

 هاراهکارهایی بودکه خبرگان تاکید بر سیاستگذاري آنها داشتند. گروهی نیز بر افزایش نرخ هتل

 اشاره کردند و این ، پیشنهادات سایت روم پرایس جینی 19و اقامتگاهها در دوران پساکوید 

)RoomPriceGenie, 2020(  را تایید می کند.  تبادل اطالعات به منظور مدیریت بحران

راهکار دیگري بود که توسط کارشناسان مطرح شد. همانگونه که در پیشینه تحقیق  نیز بیان 

ي ذهنی را به ها) تشکیل تیم مدیریت بحران و جمع آوري طوفان417: 2004( هندرسونگردید 

 منظور مدیریت صحیح بحران الزم می داند. 

شناسایی شد ؛ شایان ذکر است که  19مشارکت ، راهکار دیگري براي بحران مدیریت کوید 

: 2004( رسونیی بود که هندهاي شبکه اي و همکاري با شرکا از دستورالعملهاتقویت فعالیت

ي زنجیره اي و یا اقامتگاههاي شبکه اي و خوشه اي ها) نیز بدان اشاره داشت چرا که هتل417

نیز در زمان بحران  هاو هزینه هادر زمان بحران می توانند به هم کمک مالی کنند و خسارت

 سرشکن می شود . 

ران و جلب اعتماد گردشگي بهداشتی و هابازاریابی به منظور تضمین رعایت کلیه پروتکل

بازاریابی الکترونیک جهت جذب گردشگر از راهکارهاي استراتژي رسوخ در بازار است که 

ي هاو اقامتگاهها از آن یاد کردند و این یافته هاکارشناسان براي جذب دوباره گردشگر به هتل
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دي به ي بومگرهاگاهبه ویژه اقامت هاتخصیص اقامتگاه) را تایید می کند. 417: 2004هندرسون (

یک خانواده و یا یک گروه فامیلی به جاي پذیرش مهمان به صورت مجزا و پراکنده در راستاي 

حفظ فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی، تاسیس فروشگاه آنالین و ارائه غذاي بیرون بر توسط 

داشتند. این  کیدراهکارهاي استراتژي توسعه محصول بود که کارشناسان بر آن تا هارستوران هتل

ي ابتکاري ایجاد هادر جهان از روش هاي موجود در هتلهادر حالی است که بسیاري از رستوران

) جهت جذب مشتري استفاده کرده اند که این راهکارها نیز می 2020ملرو، فاصله اجتماعی (

 تواند  مفید واقع گردد. 

 19یز امري است که دوران پسا کوید شایان ذکر است که غربالگري کارکنان و مهمانان هتل ن

می تواند باعث جلب اطمینان مشتریان گردد و کارشناسان شرکت کننده در این پژوهش بر آن 

 اشاره نداشتند. 

 به عالوه، موضوعات زیر می تواند در پژوهشهاي آتی مد نظر باشد: 

  19در دوران پساکوید  هابررسی انتظارات گردشگران از هتل •

میراث فرهنگی ، صنایع دستی  صندوق بحران وزارت سیتاساقتصادي بررسی مدل  •

  کشور يگردشگرو

 و اقامتگاهها در دوران هاي بازاریابی براي رونق هتلهاشناسایی پر کاربردترین مدل •

  19پسا کوید 

 ي وارده به بخش هتلداري و مهمانوازي ایران هاارزیابی خسارت •

  اي براي اقامتگاههاي بومگردي بررسی ایجاد فعالیت شبکه اي و خوشه •

 

مستخرج از  19: مدل طراحی شده براي مدیریت اقامتگاهها در دوران پسا بحران کوید 3شکل 

 است.   ي مصاحبههانتایج تجزیه و تحلیل کیفی فرم
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مستخرج از نتایج تجزیه و  19: مدل طراحی شده براي مدیریت اقامتگاهها در بحران کوید 3شکل 
   ي مصاحبههاتحلیل کیفی فرم
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