مدیریت کسبوکارهای بینالمللی
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 1041

Journal of International Business Administration
jiba.tabrizu.ac.ir
DOI: 10.22034/JIBA.2022.47934.1774
Pages: 245 – 262

مقالهی پژوهشی

شناسایی فراروندهای موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا
(با رویکرد تحلیل ساختاری ،تاثیرات متقابل)
محمد طاالری* ،1عادله دهقانیقهنویه

2

تاریخ دریافت1044/46/28 :
تاریخ پذیرش1044/48/22 :

چکیده
با توجه به تاثیرات و عدم قطعیتی که کرونا بر اقتصاد ،اجتماع و حیات صنایع گذاشته و مشکالتی که به ویژه
برای صنعت گردشگری به همراه داشته است آیندهنگاری و شناسایی روندها و فراروندهای موثر بر آینده صنعت
گردشگری پساکرونا برای ادامه حیات این صنعت ضروری است .هدف این پژوهش شناسایی فراروندهای موثر
بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا است .بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد معتبر و
مصاحبه فهرستی از فراروندها و روندهای کلیدی آینده گردشگری پساکرونا شناسایی شد ،سپس با بهرهگیری از
روشهای آیندهنگاری ،روش تحلیل ساختاری -تاثیرات متقابل ،ماتریس تاثیر متقابل طراحی شد با نظر  10نفر
از خبرگان پژوهش و اجماع نظرات آنها درباره تاثیر عوامل بر یکدیگر ماتریس تکمیل شد .با تحلیل دادههای
بدست آمده از ماتریس با استفاده از نرمافزار میکمک ،میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از عوامل و
پراکنش عوامل از جمله پایدار و ناپایدار مشخص و ارزیابی شده و تمامی روندها در قالب متغیرهای دووجهی،
متغیرهای تنظیمکننده ،متغیرهای تاثیرگذار ،متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل مشخص و دستهبندی شد و
نهایتا براساس تحلیلهای نرمافزاری صورت گرفته روندهای راهبردی موثر شناسایی و مشخص گردید که
عبارتند از :جهان مجازی ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری ،ارزشهای اقتصادی،
کانالهای دیجیتال ،مراقبتهای بهداشتی ،اینترنت اشیا ،رشد ادغام بازارها ،استقرار فناوری جدید ،نگرانی
اپیدمیها ،نوآوری به عنوان رشد پایدار ،تغییر باورها و ارزشها و اعتقادات ،تحول اجتماعی و اقتصادی ،اهمیت
زنجیره تامین ،بازارهای در حال ظهور ،دستیابی به فناوری پیشرفته ،انعطافپذیری ،چابکی ،هوش مصنوعی،
تحول بخشی؛ این متغیرها به عنوان بازیگران اصلی در آینده گردشگری پساکرونا محسوب میشوند .باتوجه به
فراروندها و روندهای راهبردی شناسایی شده آینده گردشگری پساکرونا میتواند به بهبود محیط زیست،
نگرانیهای که در زمینه سالمت و بهداشت مطرح هست و بهبود سبک زندگی کمک نماید.
واژههای کلیدی :گردشگری پساکرونا ،آیندهنگاری ،کرونا ،فراروندها ،روند
طبقهبندی .Z32 ،Z33 ،Q54 ،M31 ،I11 :JEL
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مقدمه و بیان مسئله
جهان معاصر عرصه تحوالت شگرف و پویایی شتابنده است ،تغییرات چنان غافلگیرکننده و برقآسا از راه
میرسند که کوچکترین کمتوجهی میتواند به بهای گزاف غافلگیری راهبردی در تمام عرصههای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی شود (خزایی .)1934 ،فقط در چند ماه کرونا به ما آموخت که چگونه
میتواند همه چیز را ناگهانی ،سریع و تند وارونه کند (بیهجی و فویوندینگ .)2424 ،1کرونا بر کشورها و
جمعیتهای خاص اثرات کوتاهمدت یا بلندمدتی داشته است (جیبنی .)2424 ،2بنابر هشدار سازمان ملل،
تعداد افرادی که از پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا از بین میروند به احتمال زیاد بیش از تعداد افرادی
خواهد بود که بر اثر ابتال به خود بیماری فوت کردند (یاوریگهر ،منصوری موید .)1933 ،تعدادی از صنایع
به دلیل محدودیت در سفر و فاصله اجتماعی با شکستهای بیسابقهای روبرو شدهاند ،بنابراین بقا در
همهگیری بسیار دشوار است .گردشگری یکی از صنایعی است که بدون تحرک گردشگران نمیتواند جایگاه
خود را حفظ کند .کاهش  22درصدی تعداد گردشگران در سه ماهه اول سال  2424و تهدید سقوط  64تا
 84درصدی در کل سال  2424در مقایسه با سال قبل برخی از نشانههای ویرانی است که بیماری همهگیر
کرونا میتواند برای صنعت گردشگری جهانی ایجاد کند (سازمان جهانی گردشگری.)2424 ،9
در آینده واگرایی وجود دارد یا خیر هنوز قابل پیشبینی نمیباشد (اینسا و واینا .)2424 ،0روش آیندهنگاری،
افراد و سازمانها را قادر میسازد تا سناریوهای مختلف آینده را متصور شوند و برای تابآوری بیشتر در
آینده برنامهریزی کنند .با این حال ،آیندهنگاری یک روش مطالعاتی بسیار مفید است (گاریبولدی 5و
همکاران .)2421 ،آیندهنگری ابزاری موثر جهت آمادهسازی برای آینده است ،وقتی تفکر خطی کافی نیست
و عدم قطعیت حاکم است ،پیشبینی آینده براساس روندها کمک کننده است (ریس و همکاران.)2418 ،
آیندهنگری شامل طیف وسیعی از روشها است که هدف آنها نقشهبرداری از عوامل تغییر ،روندها و مناطق
عدماطمینان است که معموال در افق  54-24سال انجام میشود (ماتترس .)2424 ،6سیاستگذاران و
دولتها میتوانند از آیندهاندیشی برای پیشبینی چالشهای آینده و ایجاد استراتژیهای انعطافپذیر
بهرهمند شوند (الیق .)2449 ،7اجرای آیندهنگری استراتژیک در بخش دولتی همچنین دارای چالشهای
منحصربهفرد در حوزه اقتصاد ،جامعه و محیطزیست است (گاریبولدی و همکاران .)2421 ،آیندهنگاری
واسطه فرآیندهای تعاملی است و تالش مینماید تمامی بازیگران فعال یک جامعه را درگیر فرآیند خود
سازد ،بسیاری از چالشهای که دولتها در دنیای کنونی با آنها مواجه میباشند را به گونهای اثربخش
پاسخ داده و بحران شکست سیستم را برطرف میسازد (ناظمیاشنی و قدیری .)1985 ،آیندهنگاری
استراتژیک یک رویکرد برنامهریزی است که جهتگیریهای استراتژیک را روشن و معین میسازد (گودت،8
 .)2447صنعت گردشگری تحت تاثیر تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فنآوری و محیطزیست است.
رشد جمعیت ،توزیع مجدد ثروت ،تغییرات ژئوپلیتیکی و درگیریها ،افزایش هزینههای سوخت ،تغییرات
آبوهوایی و پیامدهای آن ،فناوریهای جدیدی و الگوهای کار و انواع شکلهای مد اجتماعی ،مدت سفر
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و قیمت عوامل موثر بر گردشگری هستند (بیوکلی 1و همکاران .)2415 ،در صنعت گردشگری مصرف،
تمایز اجتماعی و برانگیختن گردشگران بااهمیت است (بیو و تریوپ .)2424 ،2بنابرنظر وانگ و ژانگ9
( )2412بیان نمودند که صنعت گردشگری ،شامل افراد توریستی ،نمایندگان مسافرتی ،دفاتر گردشگری و
سازمانها و واسطههای گردشگری است .سیاستها ،استراتژیها ،مدیریت ،بهرهبرداری ،فرایندها ،ساختار
و فرهنگسازی به عنوان مولفههای اصلی این صنعت مطرح میشوند (یوان 0و همکاران .)2413 ،زیلیانی
( )2419بسیاری از کشورها و مناطق با طراحی وبسایتهای گردشگری به منظور تبلیغ خود و دستیابی
به مخاطبان ملی و بینالمللی ،در بازاریابی گردشگری ،موارد قابل توجهی را بدست آوردهاند .با ادامه تجارت
جهانی گردشگری ،روند توسعه جهانی ،وبسایت گردشگری را به ابزاری با ارزش برای بازاریابی گردشگری
و مقصد تبدیل میکند ،متن موجود در وبسایت گردشگری را به عنوان نمونهای از گفتمان تبلیغاتی معرفی
میکند (ویو .)2418 ،5بررسی صنایع مهماننوازی و گردشگری در زمینه همهگیری از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است .محققان به تازگی بر روی این زمینه تمرکز نمودند ،اما تاکنون فقط کارهای محدودی در
دسترس است (ریورا .)2424 ،6عدم توجه به نوسازی در این صنعت شرکتها را با مشکالت جدی روبرو
میکند و سبب نابودی شرکتهای فعال و وارد شدن خسارت سنگین به اقتصاد میشود (کالبی و کریمیراد،
.)1933
با توجه به مطالعه صورت پذیرفته و بررسیهای انجام شده دربارهی موضوع ،پژوهشهای اندکی درباره
آیندهنگاری گردشگری انجام گرفته است ولی مطالعهای که به آیندهنگاری بازاریابی گردشگری در پساکرونا
بپردازد یافت نشد .پژوهش حاضر در پی تحلیل روندها و فراروندهای است که ابعاد فرصتساز و تهدیدسازی
که وضعیت آینده گردشگری را تحت تاثیر قرار میدهد .براساس چالشهای مطرح شده در مطالب مذکور
برای موفقیت در آینده نمیتوان نسبت به چالشها و مسائل مطرح شده بیتفاوت بود بر همین اساس
شناسایی و تحلیل فراروندها و روندهای موثر بر آینده گردشگری آشکار است؛ بنابراین هدف اصلی این
پژوهش این است که فراروندهایی مهم و موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا را تحلیل کند و از
این طریق به بررسی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میان فراروندهای کلیدی و موثر بر آینده بازاریابی
گردشگری پساکرونا و نهایتا به شناسایی روندهای راهبردی موثر بر بازاریابی گردشگری پساکرونا ،تحلیل
و ارزشیابی آنها بپردازد.
بحران کرونا و گردشگری
بیماری کرونا زندگی افراد را مختل نموده است و اثرات بسیاری بر سالمتی ،اوضاع اقتصادی و کسبوکار
و آموزش افراد گذاشته است (باکر 7و همکاران .)2424 ،بخش گردشگری یکی از بخشهای مهمی است
که در معرض بحران ،بالیا یا بیماریهای همهگیر قرار گرفته است (گوسلینک 8و همکاران )2424 ،و
بیشترین آسیب را در دوران بحران و بیماریهای همهگیر متحمل شدهاست (یو 3و همکاران .)2424 ،برای
سال  2424رشد ساالنه  9تا  0درصدی پیشبینی شده بود ولی به دلیل گستر ش بیماری همهگیر کرونا
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 24تا  94درصد رشد آن کاهش یافته است (سازمان جهانی گردشگری .)2424 ،1براساس گزارش 10
آوریل  ،2424شورای جهانی سفر و گردشگری تخمین زده است که  75میلیون شغل در سراسر جهان در
معرض خطر هستند و  2/1تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری در سال جاری از دست
خواهد رفت (شورای جهانی سفر و گردشگری .)2424 ،همچنین ویروس کرونا جامعه و بسیاری از مشاغل
را مجبور کرده است که فرایندهای خود را تغییر دهند تا با شرایط طبیعی جدید سازگار شوند (آلون 2و
همکاران .)2424 ،فعالیت بسیاری از بخشهای گردشگری و تعدادی زیادی از مشاغلی که به طور مستقیم
و یا غیرمستقیم به اقتصاد بازدیدکننده بستگی داشتند به حالت تعلیق درآمده است و حتی امکان بازگشایی
برخی از آنها دیگر وجود ندارد (چانل .)2424 ،9بنابرنظر گودوین ( )2424کرونا باعث شده که زنجیره تامین
توریسم مختل شود و خسارت غیرقابل تحملی را ایجاد کند (اواننیدس و جیرموث .)2424 ،0بحرانهای
مرتبط با سالمتی و راهکارهای پیشگیری از آن تاثیر مستقیم و منفی بر گردشگری دارد و این باعث
میشود نه تنها در میزان تعداد گردشگران بلکه بر کل صنعت گردشگری تاثیر بگذارد و باعث از دست
دادن و تغییر بسیاری مشاغل مرتبط با گردشگری شود و خسارات جبرانناپذیری به این صنعت وارد شود.
گردشگری در پساکرونا
بسیاری از نسلها پساکرونا در مورد پیشبینی آینده دیدگاه خوش بینانهای ندارند .امروزه دوران جدیدی
است؛ چالشهای که میتواند نقطه عطفی از تاریخ باشد ،زیرا جهان پساکرونا همان چیزی نیست که امروز
یا دقیقا قبل از سال  2424میشناسیم .در پساکرونا و در دوران کرونا نسلها تحت سلطه فناوری قرار
میگیرند (بیهجی و فویوندینگ .)2424 ،اقدامات در جهت توسعه گردشگری یک منطقه باید با درنظر
گرفتن روندهای جهانی که آینده گردشگری و شرایط محلی و ویژگیهای خاص وضعیت فعلی و بالقوه
توسعه را رقم میزند ،اجرا شود .امروزه ،روندهای جدید گردشگری در دوران پساکرونا ظهور میکنند که
ناشی از همهگیری کرونا است (ایانیگولو و ریسسانن .)2424 ،5کرونا زیانهای بسیاری بر کل صنعت
گردشگری وارد کرده است کاهش گردشگری در حال حاضر بیش از  38درصد است و براساس پیش
بینیهای صورت گرفته برای ماههای آینده کاهشی حدود  54درصد در دسامبر  2424نسبت به دسامبر
سال قبل نشان میدهد در حالی که پیشبینیها در برخی از سناریو برای ژوئن  2421نشان میدهد این
کاهش شدیدتر نیز هست (فوتیادیس و همکاران .)2421 ،6در طی بیماری همهگیر کرونا و پساکرونا
گردشگری داخلی باید آمادگی الزم را برای ارائه خدمات و تسلط بر موقعیت داشته باشد (هایوود.)2424 ،7
نسل فعلی در دوران کرونا نسلی است که معتقد به اجرای سناریوهای احتمالی همهگیر جهانی است که با
عدم اطمینان زیاد و استرس اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند به تمرینات مربوط به بالیای طبیعی
می پردازند تا آمادگی داشته باشند .در پساکرونا شاهد نوجوانان و جوانان بیشتری هستیم که بر رفتارهای
پیشگیرانه نظارت دارند و در صدد ایجاد تغییر مثبت برای خدمات متمایز سالمتی و الزامات بهداشت عمومی
خواهند بود (بیهجی و فویوندینگ.)2424 ،
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در جدول  1برخی مطالعات آیندهنگاری داخلی و خارجی نشان داده شدهاست.
جدول  :1برخی مطالعات آیندهنگاری داخلی و خارجی
پژوهشگر

عنوان

کنژبکوف 1و

آیندهنگاری گردشگری
قزاقستان :اقتصاد تجربه

همکاران ()2421
ملنیچنکو و
مازاراکی)2421( 2
رتیف 3و همکاران
()2412
پیتر و

جاررات4

()2412
سون)2413( 2
حسنی و رحیمزاده
()1322
موحد و همکاران
()1321

یافتهها
ارتباط متقابل بین توسعه بخش گردشگری و توسعه منطقهای
ارائه راه حلهای بالقوه و سناریوها برای افزایش جذابیت گردشگری و
افزایش ظرفیت پتانسیل گردشگری

فناوریهای آیندهنگاری
شناسایی شش اولویت توسعه استراتژیک گردشگری ،پیشنهاد پلتفرم
سیستمهای اقتصادی :شواهدی
آیندهنگاری در زمینه دیجیتالی شدن ،ارتباطات شبکه
از بخش گردشگری اوکراین
فراروندهای جهانی و پیامدهای عوامل کلیدی اصلی :جمعیتشناسی ،شهرسازی ،نوآوریها تکنولوژیک،
آنها برای ارزیابی محیطزیست تغییرات قدرت و کمبود منابع و تغییرات اقلیمی
عمل آیندهنگاری برای
برنامهریزی بلندمدت

توانایی آیندهنگاری برای برنامهریزی مؤثر و بلندمدت

سناریوهای آینده جایگزین کره بررسی پنج سناریو آینده جایگزین کره جنوبی در سال  2494برای افزایش
درک از آینده بلندمدت.
جنوبی در سال 2494
آیندهنگاری صنعت گردشگری در سناریوی تهران :برای عموم آزاد وضعیت گردشگری تهران خوب نیست
و این صنعت نمیتواند کمکی به اقتصاد شهری تهران داشته باشد.
در تهران
بازاریابی گردشگری شهری بر
اساس برندیابی با مدل فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی

انتخاب طاق بستان و بیستون ،به عنوان مکانهای مناسب جهت
برندگذاری و بازاریابی

روندها و فراروندها
با استفاده از روند در آیندهنگاری میتوان درک بهتری از یک فعالیت استراتژیک ،سیستم نوآور و شیوههای
یکپارچه سازی در سازمان به دست آورد (کلر 6و همکاران .)2415 ،لیبل و اسچوارز ( )2414بیان نمودند
که اصطالح روند به طور گسترده در زمینه ادبیات مدیریت و بازاریابی به کار میرود .مدیران با بررسی
محیطزیست و بررسی روندها میتواند مسائل استراتژیک سازمان خود را مدیریت کنند .روندها به عنوان
سیگنالهای ضعیفی از تغییرات هستند که به احتمال زیاد در آینده یک سازمان و محیط آن تأثیر میگذارد
که افراد این روندها و تأثیر آنها بر سازمان را مورد بررسی قرار میدهند .اگر روندها به درستی تفسیر
نشوند؛ به دلیل اطالعات نادرست سازمان با ریسک اجرای استراتژی نامناسب روبهرو میشوند (لیبل و
اسچوارز .)2414 ،روندهای که در آینده  2454مطرح هست عبارتند از :تغییرات جمعیتی ،مهاجرت ،ارزشها،
آموزش ،بیماریهای همهگیر ،درمان و مراقبت ،تغییرات آبوهوایی و آلودگی ،منابع و مواد خام،
اکوسیستمهای در معرض خطر ،بازبینی جهانی شدن ،تغییر قدرت ،تحول بخشی ،چالش بدهی ،ارزش
فناوری ،هوش مصنوعی ،انسان و ماشین ،آینده دموکراسی ،حکومت و ژئوپلیتیک ،خطرات جهانی (کریس
و برن.)2424 ،
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جاننایزبیت بیان نمودهاست ،روند بزرگ «تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژیکی بزرگی هستند
که برای شکل دادن کند عمل میکنند؛ اما به جای خود میتوانند زندگی ما را برای مدتی بین هفت تا ده
سال یا بیشتر تحت تأثیر قرار دهند» .روندهای پاپکورن بیشتر روانی و دارای جهتگیری روحی و اخالقی
هستند و روندهای نایزبیت بیشتر اجتماعی هستند .رشد اقتصادی جهانی ،رفاهزدایی ،انقالب در حوزه هنر،
ظهور سوسیالیسم بازار آزاد ،سبک زندگی جهانی و ملیگرایی فرهنگی ،ظهور مظاهر صلحطلبی ،دهه
رهبری زنان ،عصر زیستشناسی ،تجدید حیات مذهب در هزاره جدید ،تفویق و پیروزی فرد فراروندهای
است که جان نایزبیت در سال  1334معرفی نموده بود (کاتلر .)1932 ،بنابرنظر ساریتاس و اسمیت)2411(1
فراروندها نیروهای عظیمی هستند که به چند نسل قبل از وجود انسان برمیگردد .فراروندهای فعلوانفعالت
پیچیدهی بسیاری از عوامل میباشد (ساریتاس و اسمیت .)2411 ،تغییرات جهانی به عنوان فراروندها
محسوب میگردد (سیونتر .)2419 ،2فراروندهای عظیم مانند آینده دیجیتال ،افزایش کارآفرینی ،بازارهای
جهانی ،جهان شهری ،سیاره مدبر ،بهبود سالمتی از جمله شش فراروند عظیمی هستند که تأثیر گستردهای
در کسبوکار ،جامعه ،فرهنگ ،اقتصاد و افراد به عنوان نیروهای جهانی هستند که باعث ایجاد تأثیرات و
تحوالت بسیاری میگردند (اسچریبر .)2415 ،9با پیشرفت فناوری  5Gتوسط صنعت و دانشگاه ،پذیرش
فناوری  5Gدر شهرهای زیادی مورد استقبال گسترده قرار گرفتهاست و همین امر باعث ایجاد نوآوریهای
بیشتر در فناوری در شهرهای کوچک و با بهرهمندی از اینترنت اشیا میشود .در آینده پساکرونا ،آینده
دیجیتال مطرح است که در آن شهرها هوشمند ،دیجیتال و پایدار در نظر گرفته میشوند (الناماکی و
تیووکن .)2421 ،0در آینده چالشهای بزرگ زیستمحیطی و اجتماعی از جمله رشد جمعیت ،صنعتی شدن،
شهرنشینی و تغییرات جهانی مواجه میباشد که برخی از این چالشها منجر به تغییراتی در محیطزیست
میشود (ریجندرز 5و همکاران .)2414 ،در آینده  2454فراروندهای از جمله مردم و جامعه ،بهداشت و
مراقبت ،محیط زیست و منابع ،اقتصاد و تجارت ،فناوری و نوآوری ،سیاست و حکومت مطرح هستند
(کریس و برن.)2424 ،
روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش تحلیل ساختاری-تاثیر متقابل استفاده شده است ،یکی از روشهای کمی/کیفی
آیندهپژوهی محسوب میشود .از روش تاثیرات متقابل برای تحلیل احتمال وقوع یک موضوع در یک
مجموعه مورد پیشبینی استفاده میشود .احتماالت این موضوع میتواند با قضاوتهایی درباره قابلیت
بالقوه تأثیر متقابل میان موضوعهای مورد پیشبینی تنظیم شود (بنیاد توسعه فردا .)213 :1980 ،روش
پژوهش بکار برده شده از نظر هدف ،از نوع اکتشافی ،تبیینی و توصیفی میباشد چرا که هدف این پژوهش
شناسایی و استخراج عوامل و متغیرهای کلیدی و پیشران آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا است .از
آنجایی که این پژوهش به تبیین عوامل و متغیرهای کلیدی اشاره دارد میتوان آن را تببینی دانست و با
توجه به آنکه به توصیف آیندهی بازاریابی گردشگری پساکرونا میپردازد یک پژوهش توصیفی است .جامعه
آماری در این پژوهش شامل متخصصان و خبرگان دارای دیدگاه آیندهپژوهانه و راهبردی صنعت گردشگری
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است که نمونهی پژوهش شامل  10نفر از خبرگانی هستند که با آیندهنگاری و صنعت گردشگری آشنایی
داشتند که به روش قضاوتی ،هدفمند و در دسترس انتخاب شدند .پس از انجام مصاحبهها و شناسایی
فراروند و روندها و استفاده از پرسشنامه تاثیرات متقابل دادهها جمع آوری شد .متغیرهای شناسایی شده به
تایید خبرگان رسید .همچنین برای ارزیابی روایی و پایایی از نرمافزار میک مک استفاده شد که نتایج آن
در جدول  0نشان داده شده است .تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش با روش تحلیل ساختاری -تاثیرات
متقابل و با استفاده از نرمافزار میک-مک انجام گرفته است .این نرمافزار برای انجام محاسبات پیچیده
ماتریس بر گذار طراحی شده است .در تحلیلهای ماتریس متقاطع با نرمافزار میک -مک مرحلهای انجام
میشود:
درک سیستمی و مشاهده پایداری یا ناپایداری سیستم؛ شناسایی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
بر یکدیگر؛ شناسایی عوامل و پیشرانهای اصلی و استفاده از آنها در سناریونویسی؛ درک کلی از سیستم
و پرهیز تحلیل جزئی؛ شناسایی عوامل ناپایدارکنندهی سیستم؛ شناسایی محیط به واسطه سنجش
تأثیرگذاری (روحانی.)1930 ،
شناسایی عوامل کلیدی بازاریابی گردشگری پساکرونا

با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد باالدستی و مصاحبه با خبرگان فراروندها و روندها
شناسایی شد که در جدول  2قابل مشاهده میباشد .هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا ،واقعیت مجازی ،جهان
مجازی (کوستین )2418 ،ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر ،ارزش مدنی ،ارزش اقتصادی ،بیماری و سالمتی،
آلودگی محیطزیست ،هوش مصنوعی ،تغییر روندهای مهاجرتی ،کمبود مواد اولیه ،ارزش فناوری (کریس
و برن ،)2424 ،و بازارهای نوظهور ،ارزشها ،تحولبخشی براساس بررسی اسناد باالدستی سال 11933
انتخاب شدند .نگرانی اپیدمی ،مراقبتهای بهداشتی ،کمبود مواد اولیه ،اهمیت یافتن زنجیره تامین،
انرژیهای تجدید ناپذیر ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،کانالهای دیجیتال ،تغییر در قدرت سیاسی
ژئوپلیتیک ،تحول اجتماعی و اقتصادی ،تغییر در باورها و ارزشها و اعتقادات ،ثبات بینالمللی ،افزایش
تنوع رویکردهای حکمرانی ،ظهور نظم جهانی چند قطبی ،رشد ادغام بازارهای جهانی ،نوآوری به مثابه
رشد پایداری ،افزایش همگرایی فناوری ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری ،بهبود
فناوری ،تکامل فناوری ،دستیابی به فناوری پیشرفته ،استقرار فناوری جدید ،افزایش تحرکپذیری جمعیت،
افزایش فردگرایی ،اقتصاد مبتنی بر زنان ،انعطافپذیری ،چابکی از مصاحبهها استخراج شد.
جدول  :2عوامل کلیدی و زیرعاملها
فراروندها

روندها

نام
اختصاری

جهان مجازی

VW

نانو تکنولوژی

NT

فراروندها
فناوری

روندها

نام
اختصاری

ارزش فناوری

VT

افزایش همگرایی فناوری

ITC

https://cabinetoffice.ir
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فراروندها

روندها

نام
اختصاری

فراروندها

روندها

نام
اختصاری

افزایش توجه به بهبود

آینده
دیجیتال

بیوتکنولوژی

B

سبک زندگی مردم در
توسعه فناوری

هوش مصنوعی

AI

بهبود فناوری

TD

کانالهای دیجیتال

DCH

تکامل فناوری

TE

اینترنت اشیا

ITH

دستیابی به فناوری پیشرفته

ATA

واقعیتهای مجازی

VR

استقرار فناوری جدید

DNT

ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر

VBH

ارزشهای مبتنی بر ازادی

افزایش تحرکپذیری
تغییرات

PVBP

جمعیتی و روند

ارزشهای مدنی

CV

اجتماعی

سیاست و

ارزشهای اقتصادی

EV

حاکمیت

تغییر در قدرت سیاسی

شخصی

ژئوپلیتیک
تحول اجتماعی و اقتصادی
تغییر در باورها و ارزشها و

تغییر روندهای مهاجرتی
افزایش فردگرایی
اقتصاد مبتنی بر زنان

WBE

زیستمحیطی
تغییرات
زیستمحیطی

CHMP
IN

افزایش آلودگی

CGPP
SET

جمعیت

IPM

کمبود مواد اولیه

IEP
LRM

اهمیت یافتن زنجیره تامین

SCH

ثبات بینالمللی

IS

انرژیهای تجدید ناپذیر

RE

بازارهای در حال ظهور

EM

انعطافپذیری

FL

چابکی

A

تحولبخشی

T

نگرانی اپیدمی

PW
DT
HC

اعتقادات

افزایش تنوع رویکردهای
اقتصادی

IAI

حکمرانی

CGBVB

IDG

بازاریابی
هوشمند

ظهور نظم جهانی چند قطبی

EMWO

رشد ادغام بازارهای جهانی

GMIG

نگرانی و

نوآوری به مثابه رشد پایداری

ISG

مسائل

بیماری و سالمتی

بهداشتی

مراقبتهای بهداشتی

درک سیستمی مشاهده پایداری و ناپایداری سیستمی

پس از طراحی ماتریس تحلیل تاثیر متقابل جهت تکمیل به خبرگان داده شد .ابعاد ماتریس  01×01بود،
خبرگان بایستی قضاوتهای خود را براساس طیف  4تا  =4( 9بدون تاثیر =1 ،تاثیر کم =2 ،تاثیر متوسط
و  =9تاثیر زیاد) تکمیل میکردند .اجماع نظرات در خانههای مربوط به آن وارد شدند .پس از اینکه ماتریس
اثرات متقابل تکمیل گردید دادهها جهت تجزیهوتحلیل وارد نرمافزار میک-مک شد .نوع سیستم ،سیستم
ناپایدار است .در این پژوهش براساس شاخص آماری با دوبار چرخش از مطلوبیت و بهینهشدگی  144درصد
برخوردار بوده است که حاکی از روایی باالی ماتریس و پاسخها میباشد .نتایج تحلیل اولیه دادههای
ماتریس تاثیرات متقابل (تحلیل ساختاری) در جدول  9قابل مشاهده است.
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جدول  :3نتایج تحلیل اولیه دادههای ماتریس تاثیرات متقابل
شاخص

اندازه

تعداد

تعداد عدد

تعداد عدد

تعداد عدد

تعداد عدد

درجه

ماتریس

چرخش

صفر

یک

دو

سه

پرشدگی

01

2

00

07

911

1273

37/982

مقدار

این ماتریس از  01بعد تشکیل شده است که با چرخش  2بار توسط نرمافزار به مطلوبیت و بهینهگی 144
درصد رسید .براساس نظر خبرگان تعداد امتیاز صفر  ،00تعداد امتیاز یک  ،07تعداد امتیاز دو  911و تعداد
امتیاز سه  1273است میزان پرشدگی ماتریس به تقریب  % 37/982که این رقم نشاندهنده تاثیرگذاری
باالی عوامل بر یکدیگر میباشد.
الزم به ذکر است همانطور که در جدول باال نیز اشاره شده است نرمافزار با استفاده از شاخصهای آماری
اقدام به محاسبه پایداری سیستم مینماید و در پژوهش انجام شده با دو بار چرخش دادهای (باتوجه به
تعداد پیشرانها توسط نرمافزار پیشنهاد شده) ،تاثیرات مستقیم از مطلوبیت و پایداری  % 144بهرهمند است
که نشان دهنده روایی و پایایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن میباشد که نتایج در جدول  0نشان داده
شده است.
جدول  :4نتایج بررسی روایی و پایایی و پایداری تاثیرات مستقیم
تکرار

تاثیرپذیری

تاثیرگذاری

1

% 36

%36

2

% 144

% 144

تحلیل محیط سیستم
بررسی تاثیرات روندها بر یکدیگر

در مرحله بعد میتوان رتبهبندی ،میزان اثرگذاری و اثرپذیری روندها را براساس جمع فعال و جمع غیرفعال
آنها مشاهده نمود .در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر متغیر به عنوان میزان تأثیرگذاری و جمع
ستونی هر متغیر نیز میزان تأثیرپذیری آن متغیر را از متغیرهای دیگر نشان میدهد .نتایج میزان اثرگذاری
و اثرپذیری روندها بر یکدیگر در جدول  5قابل مشاهده میباشد.
جدول  :2میزان اثرگذاری و اثرپذیری روندها بر یکدیگر
متغیر

تاثیرگذاری تاثیرپذیری

متغیر

تأثیرگذاری تأثیرپذیری

جهان مجازی

124

124

ثبات بینالمللی

33

140

نانو تکنولوژی

146

148

افزایش تحرکپذیری جمعیت

143

33

کانالهای دیجیتال

117

119

تغییر روند مهاجرت

145

115

واقعیت مجازی

114

143

فردگرایی

146

144

اینترنت اشیا

119

116

اقتصاد مبتنی بر زنان

143

146

بیوتکنولوژی

145

148

افزایش آلودگی محیطزیست

116

35

هوش مصنوعی

115

115

کمبود مواد اولیه

38

37
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متغیر

تاثیرگذاری تاثیرپذیری

متغیر

تأثیرگذاری تأثیرپذیری

ارزش تکنولوژی

143

147

اهمیت زنجیره تامین

115

112

افزایش همگرایی فناوری

146

148

انرژی تجدید ناپذیر

147

145

119

116

بازارهای در حال ظهور

115

119

بهبود فناوری

145

147

33

142

تکامل فناوری

112

143

ظهور یک نظم جهانی چندقطبی

148

143

دستیابی به فناوری

110

118

رشد ادغام بازارها

114

116

استقرار تکنولوژی جدید

119

116

نوآوری به عنوان رشد پایدار

111

110

ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر

36

110

نگرانی اپیدمیها

110

119

ارزشهای مبتنی بر آزادای شخصی

33

141

بیماریها و درمانها

111

143

ارزشهای مدنی

141

142

مراقبتهای بهداشتی

116

115

ارزشهای اقتصادی

117

119

انعطافپذیری

113

118

تغییر قدرت سیاسی ژئوپلیتیک

146

146

چابکی

117

118

تحول اجتماعی و اقتصادی

119

115

تحولبخشی

117

110

تغییر باورها ارزشها و اعتقادات

115

111

افزایش توجه به بهبود سبک زندگی
مردم در توسعه فناوری

افزایش تنوع رویکردهای
حکمرانی

در جدول  0میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر همدیگر را نشان میدهد .بنابر نتایج جهان مجازی،
مراقبتهای بهداشتی ،انعطافپذیری ،چابکی و تحول بخشی و ارزش اقتصادی بیشترین تاثیرپذیری و
تاثیرگذاری را دارد.
درک کلی از سیستم و پرهیز تحلیل جزئی و شناسایی عوامل ناپایدارکنندهی سیستم و
شناسایی محیط به واسطه سنجش تأثیرگذاری

شکل  1جایگاه متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر را در یک نمودار دو بعدی نشان میدهد .اگر نمودار وضعیت
متغیرها را همانند یک دستگاه مختصات فرض نمود ،متغیرهای استراتژیک ،متغیرهایی قابل کنترل و موثر
بر پویایی و تغییر سیستم هستند که در ناحیه یک قرار دارند .با این توصیف متغیرهایی را که تأثیر باالیی
دارند ،ولی قابل کنترل نیستند ،نمیتوان به عنوان متغیر استراتژیک محسوب کرد .متغیرهای که در جایگاه
دوم قرار دارند دارای چنین وضعیتی میباشند .برنامهریزان به ندرت میتوانند این متغیرها را تغییر دهند.
متغیرهای در جایگاه یا ناحیه سوم دستگاه مختصات تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار پایینی دارند و نمیتوان
آنها را متغیر استراتژیک محسوب کرد .متغیرهای جایگاه چهارم بیشتر نتیجه سایر متغیرها هستند (ربانی،
 .)1931جایگاه متغیرهای استراتژیک در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  :1جایگاه متغیرهای استراتژیک (ربانی)1321 ،

در بخش تحلیل میک -مک دو نوع از پراکنش عوامل از جمله پایدار و ناپایدار تعریف میگردد .در سیستم
پایدار پراکنش متغیرها به صورت حرف انگلیسی  Lاست ،اما در صورتی که عوامل در حول قطر مرکزی
باشند که در اکثر موارد ،حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بیانگر است که ارزیابی و شناسایی
عوامل اصلی دشوار و وضعیت پیچیدهتر است .میتوان فهمید وضعیت ناپایداری سیستم میباشد؛ زیرا اکثر
متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکندگی هستند .میتوان بیان نمود متغیرها دارای تأثیرات مستقیم
و غیرمستقیمی میباشند که به تفصیل در مورد هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم به صورت مجزا پرداخته
میشود .در تحلیل صفحه پراکندگی متغیرها را میتوان به متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار ،متغیرهای
دو وجهی (شامل متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف) ،متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه سیستم و متغیرهای
مستقل و متغیرهای تنظیمی تقسیم نمود .در جدول  6انواع متغیرها و در شکل  2نقشه پراکندگی متغیرها
و جایگاه آنها در محور تاثیرگذاری -تاثیرپذیری براساس نام اختصاری متغیرها نشان داده شده است.
جدول  :2انواع متغیرهای تعیین شده پژوهش
نوع متغیر

جایگاه

متغیرها

تأثیرگذار یا

شمال غربی نمودار

افزایش تحرکپذیری جمعیت ،افزایش آلودگی محیطزیست

متغیرهای
تعیینکننده
متغیرهای
دووجهی

جهان مجازی ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری ،ارزشهای
دارای ویژگیهای
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اقتصادی ،کانالهای دیجیتال ،مراقبتهای بهداشتی ،اینترنت اشیا ،رشد ادغام بازارها،
استقرار فناوری جدید ،نگرانی اپیدمیها ،نوآوری به عنوان رشد پایدار ،تغییر باورها و
باالیی
شامل متغیرهای هدف و ارزشها و اعتقادات ،تحول اجتماعی و اقتصادی ،اهمیت زنجیره تامین ،بازار های در حال
ظهور ،دستیابی به فناوری پیشرفته ،انعطافپذیری ،چابکی ،هوش مصنوعی ،تحول بخشی
متغیرهای ریسک

متغیرهای
تأثیرپذیر یا
وابسته

جنوب شرقی نمودار

ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر ،تغییر روند مهاجرت
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نوع متغیر
متغیرهای
مستقل
متغیرهای
تنظیمی

جایگاه

متغیرها

جنوب غربی نمودار

افزایش تنوع رویکردهای حکمرانی ،کمبود مواد اولیه ،ارزشهای مدنی ،ثبات بینالمللی،
ارزشهای مبتنی بر آزادی شخصی ،افزایش فردگرایی

در نزدیکی مرکز ثقل
نمودار

انرژی تجدید ناپذیر ،اقتصاد مبتنی بر زنان ،تغییر قدرت سیاسی ژئوپلیتیک ،بیماری و
سالمتی ،افزایش همگرایی فناوری ،تکامل فناوری ،ارزش فناوری ،بهبود فناوری ،ظهور
یک نظم جهانی چندقطبی ،بیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی ،واقعیت مجازی
.

شکل  :2نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تاثیرگذاری -تاثیرپذیری براساس نام
اختصاری متغیرها

باتوجه به شکل  2میتوان جایگاه هر متغیر را از نظر میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در آینده بازاریابی
گردشگری پساکرونا مشاهده کرد .متغیرهای راهبردی بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دارند ،متغیرهای
مستقل کمترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را دارند؛ متغیرهای وابسته بیشترین تاثیرپذیری و کمترین
تاثیرگذاری را دارند و متغیرهای تاثیرگذار کمترین تاثیرپذیری و بیشتری تاثیرگذاری را دارند.
شناسایی عوامل و پیشرانهای اصلی

از بین  01عامل کلیدی ابتدایی شناسایی شده و باتوجه به نتایج مشخص در شکل  2میتوان متغیرهای
راهبردی را شناسایی نمود که در این پژوهش جهان مجازی ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در
توسعه فناوری ،ارزشهای اقتصادی ،کانالهای دیجیتال ،مراقبتهای بهداشتی ،اینترنت اشیا ،رشد ادغام
بازارها ،استقرار فناوری جدید ،نگرانی اپیدمیها ،نوآوری به عنوان رشد پایدار ،تغییر باورها و ارزشها و
اعتقادات ،تحول اجتماعی و اقتصادی ،اهمیت زنجیره تامین ،بازارهای در حال ظهور ،دستیابی به فناوری
پیشرفته ،انعطافپذیری ،چابکی ،هوش مصنوعی ،تحولبخشی شناسایی شدند.
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بحث و نتیجهگیری
بنابر نظر سیگاال ( )2417یکی از صنایع سودآور و مهمترین منبع درآمدی هر کشوری در جهان صنعت
گردشگری است (بهبودی و همکاران .)1938 ،بنابر نظر باغی و همکاران ( )1938صنعت گردشگری بعد
از صنعت نفت و خودروسازی جز بزرگترین صنایع جهانی است که تاثیر زیادی بر درآمدهای ارزش کشورها
دارد (کیاکجوری و همکاران .)1933 ،بیماری کرونا شرایط متغیری را برای زندگی بشر ایجاد نموده است
و تلفات بیسابقهای به همراه داشته است .شوک و تاثیر این بیماری همهگیر چنان شدید بوده است که
پژوهشگران را به تالش واداشته است تا کارهای تحقیقاتی متنوعی در زمینههای مختلف قبل از کرونا و
بعد از کرونا انجام دهند .صنعت گردشگری یک صنعت حساسی است که با توجه به ناکامیهای که کرونا
بر اقتصاد ،محیطزیست و اجتماع داشته نیاز است تا پیشنهاداتی سیاستی برای مقابله با این مشکالت ارائه
گردد .باتوجه به تاثیرات زیادی که بر صنعت گردشگری داشته نیاز است تا این صنعت آمادگی برای آینده
داشته باشد (دهالیوال 1و همکاران .)2424 ،کرونا تقریبا صنعت جهانگردی جهانی را متوقف کرد.
نقشآفرینان صنعت گردشگری برای دوران پس از همهگیری نیاز به راهاندازی مجدد دارند تا ضمن تسهیل
گردشگری پایدار ،رفاه جامعه را تضمین کنند .تحقیقات مربوط به گردشگری پساکرونا عالیق دانشگاهی
و شرکتی را همسو میسازد (دهالیوال و همکاران .)2424 ،در دنیای پس از کرونا ،استفاده روزافزون از
فناوری برای مشارکت بازدیدکنندگان آنالین از طریق اطالعات مجازی برای جلب عالقه و برانگیختن
احساسات مثبت نسبت به جاذبههای گردشگری استفاده خواهد شد (یوانگ و همکاران .)2421 ،آیندهنگاری
یکی از حوزههای است که نتایج آن کاربرد زیادی در برنامهریزی و سیاستگذاریها دارد .پژوهش حاضر
در زمینه آیندهنگاری روندها و فراروندهای موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا است که در داخل
کشور تا کنون به صورت جدی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است .باتوجه به تاثیری که کرونا بر این
صنعت گردشگری داشته وضعیت مطلوبی ندارد و نیازمند این است که به شناسایی و درک نیروهای پیشران،
فراروندها و روندهایی که بر آینده صنعت گردشگری در پساکرونا موثر است پرداخته شود تا بتوان نمایی
بهتر از آینده ایجاد کرد.
در این پژوهش تالش شده است فراروندها و روندهای کلیدی موثر بر آینده صنعت گردشگری در پساکرونا
شناسایی شود ،سپس با استفاده از روش تحلیل ساختاری /تحلیل تاثیر متقابل ،اقدام به تحلیل آنها کرد .در
این پژوهش براساس مطالعه ادبیات و اسناد باالدستی و از طریق مصاحبه  8فراروند (آینده دیجیتال ،فناوری،
سیاسی و حاکمیت ،تغییرات جمعیتی و روند اجتماعی ،تغییرات زیستمحیطی و کمبود منابع ،اقتصادی،
بازاریابی هوشمند و نگرانی و مسائل بهداشتی) و  01روند (جهان مجازی ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی،
هوش مصنوعی ،کانالهای دیجیتال ،اینترنت اشیا ،واقعیت مجازی ،ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر،
ارزشهای مبتنی بر آزادی شخصی ،ارزشهای مدنی ،ارزشهای اقتصادی ،تغییر در قدرت سیاسی
ژئوپلیتیک ،تحول اجتماعی و اقتصادی ،تغییر در باورها و ارزشها و اعتقادات ،ثبات بینالمللی ،بازارهای
در حال ظهور ،افزایش تنوع رویکردهای حکمرانی ،ظهور نظم جهانی چندقطبی ،نوآوری به مثابه رشد
پایداری ،ارزش فناوری ،افزایش همگرایی فناوری ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه
Dhaliwal

1
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فناوری ،بهبود فناوری ،تکامل فناوری ،دستیابی به فناوری پیشرفته ،استقرار فناوری جدید ،افزایش
تحرکپذیری جمعیت ،تغییر روند مهاجرتی ،افزایش فردگرایی ،اقتصاد مبتنی بر زنان ،افزایش آلودگی
زیست محیطی ،کمبود مواد اولیه ،اهمیت یافتن زنجیره تامین ،انرژیهای تجدید ناپذیر ،انعطافپذیری،
چابکی ،تحولبخشی ،نگرانی اپیدمی ،بیماری و سالمتی و مراقبتهای بهداشتی) شناسایی شد .در این
مطالعه متغیرهای تاثیرگذار (افزایش تحرکپذیری جمعیت ،افزایش آلودگی محیطزیست) ،متغیرهای
دووجهی (جهان مجازی ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری ،ارزشهای اقتصادی،
کانالهای دیجیتال ،مراقبتهای بهداشتی ،اینترنت اشیا ،رشد ادغام بازارها ،استقرار فناوری جدید ،نگرانی
اپیدمیها ،نوآوری به عنوان رشد پایدار ،تغییر باورها و ارزشها و اعتقادات ،تحول اجتماعی و اقتصادی،
اهمیت زنجیره تامین ،بازارهای در حال ظهور ،دستیابی به فناوری پیشرفته ،انعطافپذیری ،چابکی ،هوش
مصنوعی ،تحول بخشی) ،متغیرهای تاثیرپذیر (ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر ،تغییر روند مهاجرت)؛
متغیرهای مستقل (افزایش تنوع رویکردهای حکمرانی ،کمبود مواد اولیه ،ارزشهای مدنی ،ثبات بینالمللی،
ارزشهای مبتنی بر آزادی شخصی ،افزایش فردگرایی) و متغیرهای تنظیمکننده (انرژی تجدید ناپذیر،
اقتصاد مبتنی بر زنان ،تغییر قدرت سیاسی ژئوپلیتیک ،بیماری و سالمتی ،افزایش همگرایی فناوری ،تکامل
فناوری ،ارزش فناوری ،بهبود فناوری ،ظهور یک نظم جهانی چندقطبی ،بیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی،
واقعیت مجازی) تعیین شدند .و در نهایت روندهای راهبردی موثر شناخته و مشخص گردید که عبارتند از:
جهان مجازی ،افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری ،ارزشهای اقتصادی ،کانالهای
دیجیتال ،مراقبتهای بهداشتی ،اینترنت اشیا ،رشد ادغام بازارها ،استقرار فناوری جدید ،نگرانی اپیدمیها،
نوآوری به عنوان رشد پایدار ،تغییر باورها و ارزشها و اعتقادات ،تحول اجتماعی و اقتصادی ،اهمیت زنجیره
تامین ،بازارهای در حال ظهور ،دستیابی به فناوری پیشرفته ،انعطافپذیری ،چابکی ،هوش مصنوعی،
تحولبخشی؛ این متغیرها به عنوان بازیگران اصلی در آینده گردشگری پساکرونا محسوب میشوند.
در مطالعات پیشین از جمله کوستین ( )2418فراروندها و روندهای جهان دیجیتال را فناوری دیجیتال
(هوش مصنوعی ،بالکچین ،دادههای بزرگ ،)،منابع بازاریابی (اینترنت اشیا ،رسانههای اجتماعی ،واقعیت
مجازی -واقعیت افزوده) را معرفی کردند .کریس و برن ( )2424فراروندها و روندهای آینده را مردم و
جامعه (جمعیتی ،مهاجرت ،ارزشها و آموزش)؛ بهداشت و مراقبت (بیماریهای همهگیر ،درمان و مراقبت)؛
محیط زیست و منابع (تغییرات آب و هوایی و آلودگی ،منابع و مواد خام ،اکوسیستمهای در معرض خطر)،؛
اقتصاد و تجارت (بازبینی جهانی شدن ،تغییر قدرت ،تحول بخشی ،چالش بدهی) ؛ فناوری و نوآوری (ارزش
فناوری ،هوش مصنوعی ،انسان و ماشین)؛ سیاست و حکومت (آینده دموکراسی ،حکومت و ژئوپلیتیک،
خطرات جهانی) معرفی شدند .همانطور که نتایج این پژوهش با پژوهشهای قبلی نشان میدهد برخی از
روندها و فراروندها با پژوهشهای قبلی همخوانی دارد؛ ولی نتایج این پژوهش جامعتر است و فراروندها و
روندهای مختلفی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته شده است.
نتایج این پژوهش میتواند به برنامهریزان و سیاستگذاران این صنعت کمک کنند تا با در نظر داشتن
عوامل موثر بر آینده بازاریابی گردشگری برنامهریزی مطلوبی انجام دهند و همچنین سناریوهای که در
آینده مطرح است را شناسایی کنند و برنامههای بلندمدت و کوتاهمدتی را برای موفقیت و بقا این صنعت
در آینده تدوین نمایند .انتظار میرود با دیجیتالی شدن و افزایش فناوری خدمات گردشگری با افزایش
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سهم گردشگری الکترونیکی مشخص شود .برای موفقیت این صنعت برنامههای الزم را پیادهسازی کنند.
باتوجه به نتایج بدست آمده میتوان بیان نمود برای داشتن آینده مطلوب در صنعت گردشگری پیشنهادات
زیر ارائه میشود:
-

پیادهسازی زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی و بهرهگیری از زیرساختها برای گردشگری مجازی؛
استفاده از کانالهای دیجیتال برای ارائه خدمات به گردشگران؛
استفاده از سیستمهای اطالعاتی جامع برای پاسخگویی به نیازها و خواستههای گردشگران؛
توجه بیشتر به گردشگری سالمت و مسائل بهداشتی گردشگران؛
استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته در ارائه خدمات به گردشگران؛
استفاده از تکنیکهای نوین بازاریابی و آموزش حرفهای به ارائه دهندگان خدمات در صنعت گردشگری.

محدودیت اصلی که در این پژوهش مطرح است محدودیت موضوعی است که روندهای و فراروندهای
بساری وجود دارد ولی باتوجه به شرایط پژوهشی آنها شناسایی نشده است که پژوهشگران آتی میتواند
به آنها توجه نموده و مورد مطالعه و بررسی قرار بدهند.
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