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 ینده بازاریابی گردشگری پساکرونا شناسایی فراروندهای موثر بر آ

   )با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیرات متقابل(

      2قهنویه، عادله دهقانی1*محمد طاالری

  28/46/1044تاریخ دریافت: 
   22/48/1044پذیرش: تاریخ 

    چکیده
با توجه به تاثیرات و عدم قطعیتی که کرونا بر اقتصاد، اجتماع و حیات صنایع گذاشته و مشکالتی که به ویژه 

نگاری و شناسایی روندها و فراروندهای موثر بر آینده صنعت برای صنعت گردشگری به همراه داشته است آینده
حیات این صنعت ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی فراروندهای موثر گردشگری پساکرونا برای ادامه 

ناد معتبر و ای و بررسی اسبر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه
یری از گمصاحبه فهرستی از فراروندها و روندهای کلیدی آینده گردشگری پساکرونا شناسایی شد، سپس با بهره

نفر  10تاثیرات متقابل، ماتریس تاثیر متقابل طراحی شد با نظر  -روش تحلیل ساختاری نگاری،های آیندهروش
ای هاز خبرگان پژوهش و اجماع نظرات آنها درباره تاثیر عوامل بر یکدیگر ماتریس تکمیل شد. با تحلیل داده

ک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از عوامل و مافزار میکبدست آمده از ماتریس با استفاده از نرم
پراکنش عوامل از جمله پایدار و ناپایدار مشخص و ارزیابی شده و تمامی روندها در قالب متغیرهای دووجهی، 

ندی شد و بکننده، متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل مشخص و دستهمتغیرهای تنظیم
افزاری صورت گرفته روندهای راهبردی موثر شناسایی و مشخص گردید که های نرماساس تحلیلنهایتا بر

های اقتصادی، عبارتند از: جهان مجازی، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری، ارزش
فناوری جدید، نگرانی  های بهداشتی، اینترنت اشیا، رشد ادغام بازارها، استقرارهای دیجیتال، مراقبتکانال

ها و اعتقادات، تحول اجتماعی و اقتصادی، اهمیت ها، نوآوری به عنوان رشد پایدار، تغییر باورها و ارزشاپیدمی
 پذیری، چابکی، هوش مصنوعی،زنجیره تامین، بازارهای در حال ظهور، دستیابی به فناوری پیشرفته، انعطاف

باتوجه به  .شوندیگران اصلی در آینده گردشگری پساکرونا محسوب میتحول بخشی؛ این متغیرها به عنوان باز
تواند به بهبود محیط زیست، می پساکرونا فراروندها و روندهای راهبردی شناسایی شده آینده گردشگری

    بهبود سبک زندگی کمک نماید. مطرح هست و های که در زمینه سالمت و بهداشتنگرانی
 

  نگاری، کرونا، فراروندها، روندگردشگری پساکرونا، آینده :ی کلیدیهاواژه

 .   JEL: I11 ،M31 ،Q54 ،Z33، Z32 بندیطبقه
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   مقدمه و بیان مسئله
آسا از راه کننده و برقهان معاصر عرصه تحوالت شگرف و پویایی شتابنده است، تغییرات چنان غافلگیرج

یاسی، های سگیری راهبردی در تمام عرصهگزاف غافلتواند به بهای توجهی میکه کوچکترین کم رسندمی
آموخت که چگونه  به ما چند ماه کرونادر فقط  (.1934اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی شود )خزایی، 

کرونا بر کشورها و  (.2424، 1تواند همه چیز را ناگهانی، سریع و تند وارونه کند )بیهجی و فویوندینگمی
بنابر هشدار سازمان ملل،  (.2424، 2داشته است )جیبنی ییا بلندمدت مدتهای خاص اثرات کوتاهجمعیت

روند به احتمال زیاد بیش از تعداد افرادی تعداد افرادی که از پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا از بین می
(. تعدادی از صنایع 1933گهر، منصوری موید، )یاوری خواهد بود که بر اثر ابتال به خود بیماری فوت کردند

قا در اند، بنابراین بای روبرو شدهسابقههای بیبه دلیل محدودیت در سفر و فاصله اجتماعی با شکست
واند جایگاه تگیری بسیار دشوار است. گردشگری یکی از صنایعی است که بدون تحرک گردشگران نمیهمه

تا  64و تهدید سقوط  2424درصدی تعداد گردشگران در سه ماهه اول سال  22خود را حفظ کند. کاهش 
یر گهای ویرانی است که بیماری همهدر مقایسه با سال قبل برخی از نشانه 2424درصدی در کل سال  84

 (. 2424، 9تواند برای صنعت گردشگری جهانی ایجاد کند )سازمان جهانی گردشگریکرونا می

نگاری، روش آینده(. 2424، 0و واینااینسا باشد )بینی نمیوجود دارد یا خیر هنوز قابل پیشدر آینده واگرایی 
ر آوری بیشتر دسازد تا سناریوهای مختلف آینده را متصور شوند و برای تابها را قادر میافراد و سازمان

و  5مفید است )گاریبولدینگاری یک روش مطالعاتی بسیار ریزی کنند. با این حال، آیندهآینده برنامه
سازی برای آینده است، وقتی تفکر خطی کافی نیست نگری ابزاری موثر جهت آماده(. آینده2421همکاران، 

(. 2418بینی آینده براساس روندها کمک کننده است )ریس و همکاران، و عدم قطعیت حاکم است، پیش
برداری از عوامل تغییر، روندها و مناطق ا نقشهها است که هدف آنهنگری شامل طیف وسیعی از روشآینده
گذاران و (. سیاست2424، 6شود )ماتترسسال انجام می 54-24اطمینان است که معموال در افق عدم

ذیر پهای انعطافهای آینده و ایجاد استراتژیبینی چالشاندیشی برای پیشتوانند از آیندهها میدولت
های نگری استراتژیک در بخش دولتی همچنین دارای چالش. اجرای آینده(2449، 7مند شوند )الیقبهره

نگاری (. آینده2421زیست است )گاریبولدی و همکاران، فرد در حوزه اقتصاد، جامعه و محیطبهمنحصر
نماید تمامی بازیگران فعال یک جامعه را درگیر فرآیند خود واسطه فرآیندهای تعاملی است و تالش می

 ای اثربخشباشند را به گونهها مواجه میها در دنیای کنونی با آنهای که دولتیاری از چالشسازد، بس
نگاری (. آینده1985اشنی و قدیری، سازد )ناظمیپاسخ داده و بحران شکست سیستم را برطرف می

، 8د )گودتسازهای استراتژیک را روشن و معین میگیریریزی است که جهتاستراتژیک یک رویکرد برنامه
ت است. زیسآوری و محیطی، سیاسی، اقتصادی، فنصنعت گردشگری تحت تاثیر تحوالت اجتماع(. 2447

ییرات های سوخت، تغها، افزایش هزینهرشد جمعیت، توزیع مجدد ثروت، تغییرات ژئوپلیتیکی و درگیری
های مد اجتماعی، مدت سفر شکلهای جدیدی و الگوهای کار و انواع هوایی و پیامدهای آن، فناوریوآب
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  242ــــــــــ ... شناسایی فراروندهای موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا 

(. در صنعت گردشگری مصرف، 2415و همکاران،  1و قیمت عوامل موثر بر گردشگری هستند )بیوکلی
 9(. بنابرنظر وانگ و ژانگ2424، 2تمایز اجتماعی و برانگیختن گردشگران بااهمیت است )بیو و تریوپ

ری و ی، نمایندگان مسافرتی، دفاتر گردشگ( بیان نمودند که صنعت گردشگری، شامل افراد توریست2412)
برداری، فرایندها، ساختار ها، مدیریت، بهرهها، استراتژیهای گردشگری است. سیاستها و واسطهسازمان

(. زیلیانی 2413و همکاران،  0شوند )یوانهای اصلی این صنعت مطرح میسازی به عنوان مولفهو فرهنگ
های گردشگری به منظور تبلیغ خود و دستیابی سایت( بسیاری از کشورها و مناطق با طراحی وب2419)

مه تجارت اند. با اداالمللی، در بازاریابی گردشگری، موارد قابل توجهی را بدست آوردهبه مخاطبان ملی و بین
ایت گردشگری را به ابزاری با ارزش برای بازاریابی گردشگری سجهانی گردشگری، روند توسعه جهانی، وب

ی معرفی ای از گفتمان تبلیغاتسایت گردشگری را به عنوان نمونهکند، متن موجود در وبو مقصد تبدیل می
ی االعادهگیری از اهمیت فوقنوازی و گردشگری در زمینه همه(. بررسی صنایع مهمان2418، 5کند )ویومی

این زمینه تمرکز نمودند، اما تاکنون فقط کارهای محدودی در است. محققان به تازگی بر روی  برخوردار
ها را با مشکالت جدی روبرو (. عدم توجه به نوسازی در این صنعت شرکت2424، 6دسترس است )ریورا

راد، کریمی )کالبی و شودمیهای فعال و وارد شدن خسارت سنگین به اقتصاد کند و سبب نابودی شرکتمی
1933.)   

های اندکی درباره ی موضوع، پژوهشهای انجام شده دربارهبا توجه به مطالعه صورت پذیرفته و بررسی
ر پساکرونا د نگاری بازاریابی گردشگریای که به آیندهنگاری گردشگری انجام گرفته است ولی مطالعهآینده

سازی یدساز و تهدحلیل روندها و فراروندهای است که ابعاد فرصتپژوهش حاضر در پی ت بپردازد یافت نشد.
های مطرح شده در مطالب مذکور چالش براساس دهد.که وضعیت آینده گردشگری را تحت تاثیر قرار می

 تفاوت بود بر همین اساسو مسائل مطرح شده بی هاتوان نسبت به چالشبرای موفقیت در آینده نمی
فراروندها و روندهای موثر بر آینده گردشگری آشکار است؛ بنابراین هدف اصلی این شناسایی و تحلیل 

پژوهش این است که فراروندهایی مهم و موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا را تحلیل کند و از 
زاریابی ااین طریق به بررسی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میان فراروندهای کلیدی و موثر بر آینده ب

گردشگری پساکرونا و نهایتا به شناسایی روندهای راهبردی موثر بر بازاریابی گردشگری پساکرونا، تحلیل 
   و ارزشیابی آنها بپردازد.

   بحران کرونا و گردشگری
کار وبیماری کرونا زندگی افراد را مختل نموده است و اثرات بسیاری بر سالمتی، اوضاع اقتصادی و کسب

های مهمی است گردشگری یکی از بخش(. بخش 2424و همکاران،  7افراد گذاشته است )باکر و آموزش
و  (2424و همکاران،  8گیر قرار گرفته است )گوسلینکهای همهکه در معرض بحران، بالیا یا بیماری

برای  (.2424و همکاران،  3است )یوگیر متحمل شدههای همهبیشترین آسیب را در دوران بحران و بیماری
گیر کرونا ش بیماری همه به دلیل گستر بود ولی بینی شدهدرصدی پیش 0تا  9رشد ساالنه  2424سال 
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 10براساس گزارش  (.2424، 1کاهش یافته است )سازمان جهانی گردشگریرشد آن درصد  94تا  24
میلیون شغل در سراسر جهان در  75، شورای جهانی سفر و گردشگری تخمین زده است که 2424آوریل 

 از دست در سال جاری تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری 1/2معرض خطر هستند و 
کرونا جامعه و بسیاری از مشاغل  ویروس (. همچنین2424خواهد رفت )شورای جهانی سفر و گردشگری، 

و  2شرایط طبیعی جدید سازگار شوند )آلون را مجبور کرده است که فرایندهای خود را تغییر دهند تا با
های گردشگری و تعدادی زیادی از مشاغلی که به طور مستقیم فعالیت بسیاری از بخش (.2424همکاران، 

ایی بستگی داشتند به حالت تعلیق درآمده است و حتی امکان بازگشو یا غیرمستقیم به اقتصاد بازدیدکننده 
( کرونا باعث شده که زنجیره تامین 2424بنابرنظر گودوین )(. 2424، 9)چانلبرخی از آنها دیگر وجود ندارد 

های بحران (.2424، 0واننیدس و جیرموثاتوریسم مختل شود و خسارت غیرقابل تحملی را ایجاد کند )
مرتبط با سالمتی و راهکارهای پیشگیری از آن تاثیر مستقیم و منفی بر گردشگری دارد و این باعث 

میزان تعداد گردشگران بلکه بر کل صنعت گردشگری تاثیر بگذارد و باعث از دست  تنها در شود نهمی
  ود.ناپذیری به این صنعت وارد شو خسارات جبران دادن و تغییر بسیاری مشاغل مرتبط با گردشگری شود

   گردشگری در پساکرونا
دی ندارند. امروزه دوران جدی ایبینانهدیدگاه خوش بینی آینده ها پساکرونا در مورد پیشبسیاری از نسل

روز چیزی نیست که ام تواند نقطه عطفی از تاریخ باشد، زیرا جهان پساکرونا همانهای که میاست؛ چالش
ها تحت سلطه فناوری قرار شناسیم. در پساکرونا و در دوران کرونا نسلمی 2424یا دقیقا قبل از سال 

اقدامات در جهت توسعه گردشگری یک منطقه باید با درنظر (. 2424گیرند )بیهجی و فویوندینگ، می
های خاص وضعیت فعلی و بالقوه شرایط محلی و ویژگیگرفتن روندهای جهانی که آینده گردشگری و 

کنند که زند، اجرا شود. امروزه، روندهای جدید گردشگری در دوران پساکرونا ظهور میتوسعه را رقم می
های بسیاری بر کل صنعت کرونا زیان(. 2424، 5انیگولو و ریسساننایگیری کرونا است )ناشی از همه

 درصد است و براساس پیش 38گردشگری وارد کرده است کاهش گردشگری در حال حاضر بیش از 
به دسامبر  نسبت 2424درصد در دسامبر  54های آینده کاهشی حدود های صورت گرفته برای ماهبینی

دهد این ان مینش 2421ها در برخی از سناریو برای ژوئن بینیدهد در حالی که پیشسال قبل نشان می
گیر کرونا و پساکرونا در طی بیماری همه(. 2421، 6)فوتیادیس و همکارانکاهش شدیدتر نیز هست 

(. 2424، 7داشته باشد )هایوود تگردشگری داخلی باید آمادگی الزم را برای ارائه خدمات و تسلط بر موقعی
گیر جهانی است که با نسل فعلی در دوران کرونا نسلی است که معتقد به اجرای سناریوهای احتمالی همه

کنند به تمرینات مربوط به بالیای طبیعی عدم اطمینان زیاد و استرس اقتصادی و اجتماعی زندگی می
پردازند تا آمادگی داشته باشند. در پساکرونا شاهد نوجوانان و جوانان بیشتری هستیم که بر رفتارهای می

پیشگیرانه نظارت دارند و در صدد ایجاد تغییر مثبت برای خدمات متمایز سالمتی و الزامات بهداشت عمومی 
  (. 2424خواهند بود )بیهجی و فویوندینگ، 

                                                                                                                             
1 UNWTO 
2 Alon 
3 Chanel  
4 Ioannides and Gyimothy  

5 Ianioglo and Rissanen  
6 Fotiadis  
7 Haywood  
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   است.نگاری داخلی و خارجی نشان داده شدهدهبرخی مطالعات آین 1در جدول 

    نگاری داخلی و خارجی: برخی مطالعات آینده1 جدول

 هایافته عنوان پژوهشگر

و  1کنژبکوف

 (2421همکاران )
نگاری گردشگری آینده

 قزاقستان: اقتصاد تجربه

 ایارتباط متقابل بین توسعه بخش گردشگری و توسعه منطقه
 و های بالقوه و سناریوها برای افزایش جذابیت گردشگریارائه راه حل

 سیل گردشگرینافزایش ظرفیت پتا

ملنیچنکو و 

 (2421) 2مازاراکی

نگاری های آیندهفناوری
های اقتصادی: شواهدی سیستم

 از بخش گردشگری اوکراین

رم فشناسایی شش اولویت توسعه استراتژیک گردشگری، پیشنهاد پلت
 ، ارتباطات شبکهنزمینه دیجیتالی شدنگاری در آینده

و همکاران  3رتیف

(2412) 
فراروندهای جهانی و پیامدهای 

 زیستها برای ارزیابی محیطآن
ها تکنولوژیک، شناسی، شهرسازی، نوآوریعوامل کلیدی اصلی: جمعیت

 تغییرات قدرت و کمبود منابع و تغییرات اقلیمی

 4پیتر و جاررات

(2412) 
نگاری برای عمل آینده

 ریزی بلندمدتبرنامه
 ریزی مؤثر و بلندمدت نگاری برای برنامهتوانایی آینده

 (2413) 2سون
سناریوهای آینده جایگزین کره 

 2494جنوبی در سال 
برای افزایش  2494بررسی پنج سناریو آینده جایگزین کره جنوبی در سال 

 درک از آینده بلندمدت.

  زادهحسنی و رحیم

(1322) 
نگاری صنعت گردشگری آینده

 در تهران
در سناریوی تهران: برای عموم آزاد وضعیت گردشگری تهران خوب نیست 

 تواند کمکی به اقتصاد شهری تهران داشته باشد.و این صنعت نمی

موحد و همکاران 

(1321) 

بازاریابی گردشگری شهری بر 
اساس برندیابی با مدل فرآیند 

 مراتبیتحلیل سلسله

های مناسب جهت مکان، به عنوان بیستون وطاق بستان انتخاب 
 برندگذاری و بازاریابی 

   و فراروندها روندها
ای هتوان درک بهتری از یک فعالیت استراتژیک، سیستم نوآور و شیوهنگاری میبا استفاده از روند در آینده

( بیان نمودند 2414(. لیبل و اسچوارز )2415و همکاران،  6آورد )کلر یکپارچه سازی در سازمان به دست
ی رود. مدیران با بررسگسترده در زمینه ادبیات مدیریت و بازاریابی به کار میکه اصطالح روند به طور 

نوان . روندها به عکنندتواند مسائل استراتژیک سازمان خود را مدیریت زیست و بررسی روندها میمحیط
ذارد گفی از تغییرات هستند که به احتمال زیاد در آینده یک سازمان و محیط آن تأثیر میهای ضعیسیگنال

دهند. اگر روندها به درستی تفسیر مورد بررسی قرار می را ها بر سازمانکه افراد این روندها و تأثیر آن
بل و شوند )لیمیرو به دلیل اطالعات نادرست سازمان با ریسک اجرای استراتژی نامناسب روبه ؛نشوند

ها، جمعیتی، مهاجرت، ارزشتغییرات  مطرح هست عبارتند از: 2454که در آینده  روندهای(. 2414اسچوارز، 
و آلودگی، منابع و مواد خام،  هواییوگیر، درمان و مراقبت، تغییرات آبهای همهبیماریآموزش، 
قدرت، تحول بخشی، چالش بدهی، ارزش جهانی شدن، تغییر  های در معرض خطر، بازبینیاکوسیستم

کریس ) فناوری، هوش مصنوعی، انسان و ماشین، آینده دموکراسی، حکومت و ژئوپلیتیک، خطرات جهانی
  (.2424و برن، 

                                                                                                                             
1 Kenzhebekov 
2 Melnychenko and Mazaraki 
3 Retief  

4 Peter and Jarratt 
5 Son  
6 Keller  
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 تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژیکی بزرگی هستند»است، روند بزرگ نایزبیت بیان نمودهجان
توانند زندگی ما را برای مدتی بین هفت تا ده کنند؛ اما به جای خود میمیکه برای شکل دادن کند عمل 

خالقی گیری روحی و اکورن بیشتر روانی و دارای جهتروندهای پاپ«. سال یا بیشتر تحت تأثیر قرار دهند
هنر،  هزدایی، انقالب در حوزهای نایزبیت بیشتر اجتماعی هستند. رشد اقتصادی جهانی، رفاههستند و روند

هه طلبی، دگرایی فرهنگی، ظهور مظاهر صلحظهور سوسیالیسم بازار آزاد، سبک زندگی جهانی و ملی
شناسی، تجدید حیات مذهب در هزاره جدید، تفویق و پیروزی فرد فراروندهای رهبری زنان، عصر زیست

( 2411)1ریتاس و اسمیت(. بنابرنظر سا1932معرفی نموده بود )کاتلر،  1334است که جان نایزبیت در سال 
انفعالت وگردد. فراروندهای فعلمیفراروندها نیروهای عظیمی هستند که به چند نسل قبل از وجود انسان بر

(. تغییرات جهانی به عنوان فراروندها 2411باشد )ساریتاس و اسمیت، ی بسیاری از عوامل میپیچیده
عظیم مانند آینده دیجیتال، افزایش کارآفرینی، بازارهای (. فراروندهای 2419، 2گردد )سیونترمحسوب می

ی اجهانی، جهان شهری، سیاره مدبر، بهبود سالمتی از جمله شش فراروند عظیمی هستند که تأثیر گسترده
کار، جامعه، فرهنگ، اقتصاد و افراد به عنوان نیروهای جهانی هستند که باعث ایجاد تأثیرات و وکسبدر 

 توسط صنعت و دانشگاه، پذیرش G5(. با پیشرفت فناوری 2415، 9گردند )اسچریبرمیتحوالت بسیاری 
ای هاست و همین امر باعث ایجاد نوآوریدر شهرهای زیادی مورد استقبال گسترده قرار گرفته G5 فناوری

آینده  شود. در آینده پساکرونا،مندی از اینترنت اشیا میبیشتر در فناوری در شهرهای کوچک و با بهره
شوند )الناماکی و دیجیتال مطرح است که در آن شهرها هوشمند، دیجیتال و پایدار در نظر گرفته می

محیطی و اجتماعی از جمله رشد جمعیت، صنعتی شدن، های بزرگ زیست(. در آینده چالش2421، 0تیووکن
یست زتغییراتی در محیط ها منجر بهباشد که برخی از این چالششهرنشینی و تغییرات جهانی مواجه می

مردم و جامعه، بهداشت و  از جمله فراروندهای 2454در آینده  (.2414و همکاران، 5شود )ریجندرز می
مراقبت، محیط زیست و منابع، اقتصاد و تجارت، فناوری و نوآوری، سیاست و حکومت مطرح هستند 

    (.2424)کریس و برن، 

    شناسی پژوهشروش
 کیفی/کمی هایروش از یکی تاثیر متقابل استفاده شده است،-روش تحلیل ساختاری این پژوهش ازدر 

 یک در موضوع یک وقوع احتمال تحلیل از روش تاثیرات متقابل برای. شودمی محسوب پژوهیآینده
 ابلیتق درباره هاییقضاوت با تواندمی موضوع این احتماالت شود.استفاده می بینیپیش مورد مجموعه

روش  (.213: 1980توسعه فردا،  یاد)بن شود تنظیم بینیپیش مورد هایموضوع میان متقابل تأثیر بالقوه
ژوهش باشد چرا که هدف این پپژوهش بکار برده شده از نظر هدف، از نوع اکتشافی، تبیینی و توصیفی می

ز ات. شگری پساکرونا اسشناسایی و استخراج عوامل و متغیرهای کلیدی و پیشران آینده بازاریابی گرد
و با  توان آن را تببینی دانستیرهای کلیدی اشاره دارد میاین پژوهش به تبیین عوامل و متغ آنجایی که

 جامعه ت.پردازد یک پژوهش توصیفی اسی بازاریابی گردشگری پساکرونا میتوجه به آنکه به توصیف آینده
و راهبردی صنعت گردشگری  پژوهانهدارای دیدگاه آیندهمتخصصان و خبرگان  شامل پژوهش این در آماری

                                                                                                                             
1 Saritas & Smith  
2 Sunter 
3 Schreiber  

4 Lanamäki and Tuvikene  
5 Reijnders  
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 نگاری و صنعت گردشگری آشناییی هستند که با آیندهخبرگان از نفر 10شامل ی پژوهش نمونه که است
 ها و شناساییپس از انجام مصاحبه .شدند انتخاب در دسترس وهدفمند  ی،قضاوت که به روش داشتند

ه ب ها جمع آوری شد. متغیرهای شناسایی شدهو استفاده از پرسشنامه تاثیرات متقابل داده فراروند و روندها
ج آن افزار میک مک استفاده شد که نتایتایید خبرگان رسید. همچنین برای ارزیابی روایی و پایایی از نرم

رات تاثی -ساختاریهای این پژوهش با روش تحلیل داده تحلیلوتجزیهنشان داده شده است.  0در جدول 
 یچیدهپ محاسبات انجام افزار برایانجام گرفته است. این نرم مک-میک افزارمتقابل و با استفاده از نرم

 نجاما ایمرحله مک -میک افزارنرم با متقاطع ماتریس هایتحلیل در. است شده طراحی اربر گذ ماتریس
    :شودمی

متغیرها تقیم مستقیم و غیر مس تأثیرات شناسایی سیستم؛ ناپایداری یا پایداری مشاهده و سیستمی درک
 سیستم از کلی نویسی؛ درکسناریو در هاآن از استفاده و اصلی هایپیشران و عوامل شناسایی بر یکدیگر؛

 نجشس واسطه به محیط شناسایی سیستم؛ یکنندهناپایدار عوامل جزئی؛ شناسایی تحلیل پرهیز و
   (.1930 روحانی،) تأثیرگذاری

   کلیدی بازاریابی گردشگری پساکرونا شناسایی عوامل

ای و بررسی اسناد باالدستی و مصاحبه با خبرگان فراروندها و روندها با استفاده از مطالعات کتابخانه
، جهان واقعیت مجازیاینترنت اشیا، هوش مصنوعی،  باشد.قابل مشاهده می 2شناسایی شد که در جدول 

 ،ارزش اقتصادی، بیماری و سالمتی ،های مبتنی بر حقوق بشر، ارزش مدنیارزش( 2418)کوستین،  مجازی
یس )کر ارزش فناوری، ، کمبود مواد اولیهتغییر روندهای مهاجرتیزیست، هوش مصنوعی، آلودگی محیط

 19331سال بخشی براساس بررسی اسناد باالدستی ها، تحولو بازارهای نوظهور، ارزش، (2424و برن، 
کمبود مواد اولیه، اهمیت یافتن زنجیره تامین،  های بهداشتی،نگرانی اپیدمی، مراقبتانتخاب شدند. 

های دیجیتال، تغییر در قدرت سیاسی ، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، کانالناپذیر های تجدیدانرژی
المللی، افزایش اعتقادات، ثبات بینها و ژئوپلیتیک، تحول اجتماعی و اقتصادی، تغییر در باورها و ارزش

تنوع رویکردهای حکمرانی، ظهور نظم جهانی چند قطبی، رشد ادغام بازارهای جهانی، نوآوری به مثابه 
، افزایش همگرایی فناوری، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری، بهبود رشد پایداری

 ذیری جمعیت،پوری پیشرفته، استقرار فناوری جدید، افزایش تحرکفناوری، تکامل فناوری، دستیابی به فنا
   ها استخراج شد.پذیری، چابکی از مصاحبه، اقتصاد مبتنی بر زنان، انعطافافزایش فردگرایی

 هازیرعامل و کلیدی عوامل :2جدول 

 روندها فراروندها
 نام

 اختصاری
 روندها فراروندها

 نام

 اختصاری

 VW مجازیجهان 
 فناوری

 VT ارزش فناوری

 ITC افزایش همگرایی فناوری NT نانو تکنولوژی

                                                                                                                             
1 https://cabinetoffice.ir 
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 روندها فراروندها
 نام

 اختصاری
 روندها فراروندها

 نام

 اختصاری

آینده 

 دیجیتال

 B بیوتکنولوژی

افزایش توجه به بهبود 

سبک زندگی مردم در 

 توسعه فناوری

IAI 

 TD بهبود فناوری AI هوش مصنوعی

 TE تکامل فناوری DCH های دیجیتالکانال

 ATA رفتهفناوری پیشدستیابی به  ITH اینترنت اشیا

 DNT استقرار فناوری جدید VR های مجازیواقعیت

سیاست و 

 حاکمیت

 VBH های مبتنی بر حقوق بشرارزش

تغییرات 

جمعیتی و روند 

 اجتماعی

پذیری افزایش تحرک

 جمعیت
IPM 

های مبتنی بر ازادی ارزش

 شخصی
PVBP تغییر روندهای مهاجرتی CHMP 

 IN افزایش فردگرایی CV های مدنیارزش

 WBE اقتصاد مبتنی بر زنان EV های اقتصادیارزش

تغییر در قدرت سیاسی 

 ژئوپلیتیک
CGPP 

تغییرات 

 محیطیزیست

افزایش آلودگی 

 محیطیزیست
IEP 

 LRM کمبود مواد اولیه SET تحول اجتماعی و اقتصادی

ها و تغییر در باورها و ارزش

 اعتقادات
CGBVB  یافتن زنجیره تامیناهمیت SCH 

 RE های تجدید ناپذیرانرژی IS المللیثبات بین

 اقتصادی

 EM بازارهای در حال ظهور

بازاریابی 

 هوشمند

 FL پذیریانعطاف

افزایش تنوع رویکردهای 

 حکمرانی
IDG چابکی A 

 T بخشیتحول EMWO ظهور نظم جهانی چند قطبی

نگرانی و  GMIG رشد ادغام بازارهای جهانی

مسائل 

 بهداشتی

 PW نگرانی اپیدمی

 DT بیماری و سالمتی ISG نوآوری به مثابه رشد پایداری

 HC های بهداشتیمراقبت   

 

   درک سیستمی مشاهده پایداری و ناپایداری سیستمی
 بود، 01×01 ماتریس ابعاد. جهت تکمیل به خبرگان داده شدمتقابل  یرتاث یلتحل پس از طراحی ماتریس

تاثیر متوسط  =2تاثیر کم،  =1تاثیر،  بدون =4) 9تا  4های خود را براساس طیف خبرگان بایستی قضاوت

های مربوط به آن وارد شدند. پس از اینکه ماتریس کردند. اجماع نظرات در خانهتاثیر زیاد( تکمیل می =9و 
یستم نوع سیستم، س. شد مک-میک افزارنرم واردتحلیل وها جهت تجزیهاثرات متقابل تکمیل گردید داده

 درصد 144 شدگیبهینه و مطلوبیت از چرخش دوبار با آماری شاخص براساس ناپایدار است. در این پژوهش
 هایداده یهاول یلتحل یج. نتاباشدمی هاپاسخ و ماتریس باالی روایی از حاکی که است بوده برخوردار

    قابل مشاهده است. 9( در جدول یساختار یلمتقابل )تحل یراتتاث یسماتر
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   متقابل تاثیرات ماتریس هایداده اولیه تحلیل نتایج :3جدول 

 شاخص
 اندازه

 ماتریس

 تعداد

 چرخش

 عدد تعداد

 صفر

 عدد تعداد

 یک

 عدد تعداد

 دو

 عدد تعداد

 سه

 درجه

 پرشدگی

 982/37 1273 911 07 00 2 01 مقدار

 144گی افزار به مطلوبیت و بهینهبار توسط نرم 2تشکیل شده است که با چرخش بعد  01این ماتریس از 
و تعداد  911، تعداد امتیاز دو 07، تعداد امتیاز یک 00درصد رسید. براساس نظر خبرگان  تعداد  امتیاز صفر 

یرگذاری دهنده تاثکه این رقم نشان % 982/37است میزان پرشدگی ماتریس به تقریب   1273امتیاز سه  
   باشد.باالی عوامل بر یکدیگر می

 های آماریافزار با استفاده از شاخصنرم طور که در جدول باال نیز اشاره شده استهمان الزم به ذکر است
ای )باتوجه به نماید و در پژوهش انجام شده با دو بار چرخش دادهاقدام به محاسبه پایداری سیستم می

مند است بهره % 144 و پایداری افزار پیشنهاد شده(، تاثیرات مستقیم از مطلوبیتنرمها توسط پیشران تعداد
نشان داده  0باشد که نتایج در جدول های آن میکه نشان دهنده روایی و پایایی باالی پرسشنامه و پاسخ

   شده است.

   بررسی روایی و پایایی و پایداری تاثیرات مستقیم نتایج :4جدول 

 تاثیرگذاری تاثیرپذیری تکرار 

1 36 % 36% 

2 144 % 144 % 

   سیستم تحلیل محیط

   بررسی تاثیرات روندها بر یکدیگر 
 رفعالیجمع فعال و جمع غ براساس را روندها اثرپذیری و اثرگذاری میزان بندی،رتبه توانمی بعد مرحله در
 جمع و تأثیرگذاری میزان عنوان به متغیر هر سطرهای اعداد جمع متقاطع ماتریس در .نمود مشاهده هاآن

 یاثرگذار یزانم یجنتا .دهدمی نشان دیگر متغیرهای از را متغیر آن تأثیرپذیری میزان نیز متغیر هر ستونی
   .باشدمی مشاهده قابل 5در جدول  یکدیگرروندها بر  یریو اثرپذ

   : میزان اثرگذاری و اثرپذیری روندها بر یکدیگر2جدول 

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری متغیر تاثیرپذیری تاثیرگذاری متغیر

 140 33 المللیثبات بین 124 124 جهان مجازی

 33 143 پذیری جمعیتافزایش تحرک 148 146 نانو تکنولوژی

 115 145 تغییر روند مهاجرت 119 117 های دیجیتالکانال

 144 146 فردگرایی 143 114 واقعیت مجازی

 146 143 اقتصاد مبتنی بر زنان 116 119 اشیااینترنت 

 35 116 زیستافزایش آلودگی محیط 148 145 بیوتکنولوژی

 37 38 کمبود مواد اولیه 115 115 هوش مصنوعی
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 تأثیرپذیری تأثیرگذاری متغیر تاثیرپذیری تاثیرگذاری متغیر

 112 115 اهمیت زنجیره تامین 147 143 ارزش تکنولوژی

 145 147 انرژی تجدید ناپذیر 148 146 افزایش همگرایی فناوری

توجه به بهبود سبک زندگی افزایش 

 مردم در توسعه فناوری
 119 115 بازارهای در حال ظهور 116 119

 147 145 بهبود فناوری
افزایش تنوع رویکردهای 

 حکمرانی
33 142 

 143 148 ظهور یک نظم جهانی چندقطبی 143 112 تکامل فناوری

 116 114 رشد ادغام بازارها 118 110 دستیابی به فناوری

 110 111 نوآوری به عنوان رشد پایدار 116 119 استقرار تکنولوژی جدید

 119 110 هانگرانی اپیدمی 110 36 های مبتنی بر حقوق بشرارزش

 143 111 هاها و درمانبیماری 141 33 های مبتنی بر آزادای شخصیارزش

 115 116 های بهداشتیمراقبت 142 141 های مدنیارزش

 118 113 پذیریانعطاف 119 117 اقتصادیهای ارزش

 118 117 چابکی 146 146 تغییر قدرت سیاسی ژئوپلیتیک

 110 117 بخشیتحول 115 119 تحول اجتماعی و اقتصادی

    111 115 ها و اعتقاداتتغییر باورها ارزش

بنابر نتایج جهان مجازی، دهد. میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر همدیگر را نشان می 0در جدول 
پذیری، چابکی و تحول بخشی و ارزش اقتصادی بیشترین تاثیرپذیری و های بهداشتی، انعطافمراقبت

    تاثیرگذاری را دارد.

تم و سیس یکنندهناپایدار عوامل جزئی و شناسایی تحلیل پرهیز و سیستم از کلی کدر

    تأثیرگذاری سنجش واسطه به محیط شناسایی

 وضعیت نمودار اگر. دهدمی نشان دو بعدی نمودار یک در را تأثیرپذیر و تأثیرگذار متغیرهای جایگاه 1 شکل
و موثر  ترلقابل کن متغیرهایی استراتژیک، متغیرها را همانند یک دستگاه مختصات فرض نمود، متغیرهای

 باالیی تأثیر که ار متغیرهایی توصیف این با سیستم هستند که در ناحیه یک قرار دارند. تغییر و پویایی بر
که در جایگاه  متغیرهای. کرد محسوب استراتژیک متغیر عنوان به تواننمی نیستند، کنترل قابل ولی دارند،

. هنداین متغیرها را تغییر د توانندندرت می به ریزانبرنامه باشند.دوم قرار دارند دارای چنین وضعیتی می
توان نمی و دارند یپایین بسیار تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ناحیه سوم دستگاه مختصاتمتغیرهای در جایگاه یا 

 ربانی،) جایگاه چهارم بیشتر نتیجه سایر متغیرها هستند متغیرهای. استراتژیک محسوب کرد متغیر آنها را
   .است شده داده نشان 1شکل  در استراتژیک متغیرهای جایگاه(. 1931
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 (1321 ربانی،) استراتژیک متغیرهای جایگاه :1 شکل
 

 یستمس در. گرددمی تعریف ناپایدار و پایدار جمله از عوامل پراکنش از نوع دو مک -میک تحلیل بخش در
 مرکزی قطر حول در عوامل که صورتی در اما است، L انگلیسی حرف صورت به متغیرها پراکنش پایدار
 شناسایی و زیابیار که است بیانگر را تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از بینابینی حالت موارد، اکثر در که باشند

 اکثر زیرا اشد؛بمی سیستم ناپایداری وضعیت فهمید توانمی. است ترپیچیده وضعیت و دشوار اصلی عوامل
 مستقیم تأثیرات دارای متغیرها نمود بیان توانمی. هستند پراکندگی صفحه قطری محور اطراف در متغیرها

 پرداخته مجزا ورتص به غیرمستقیم و مستقیم تأثیر هر دو مورد در تفصیل به که باشندمی غیرمستقیمی و
 متغیرهای ذار،تأثیرگ یا کنندهتعیین متغیرهای به توانمی را متغیرها پراکندگی صفحه تحلیل در. شودمی

 تغیرهایم و سیستم نتیجه یا تأثیرپذیر متغیرهای ،(هدف هایمتغیر و ریسک متغیرهای شامل) دو وجهی
 یرهامتغ ینقشه پراکندگ 2انواع متغیرها و در شکل  6در جدول  .نمود تقسیم تنظیمی متغیرهای و مستقل

    است. متغیرها نشان داده شده یبراساس نام اختصار یرپذیریتاث -یرگذاریآنها در محور تاث یگاهو جا

    متغیرهای تعیین شده پژوهش: انواع 2جدول 

   متغیرها  جایگاه  نوع متغیر

 متغیرهای

تأثیرگذار یا 

 کننده تعیین

  زیستپذیری جمعیت، افزایش آلودگی محیطافزایش تحرک نمودار غربی شمال

 متغیرهای

 دووجهی

 هایویژگی دارای
 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری

 باالیی
 و هدف متغیرهای شامل

 ریسک متغیرهای

های ، ارزشمردم در توسعه فناوریجهان مجازی، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی 
های بهداشتی، اینترنت اشیا، رشد ادغام بازارها، های دیجیتال، مراقبتاقتصادی، کانال

ها، نوآوری به عنوان رشد پایدار، تغییر باورها و استقرار فناوری جدید، نگرانی اپیدمی
ادات، تحول اجتماعی و اقتصادی، اهمیت زنجیره تامین، بازار های در حال ها و اعتقارزش

 ی پذیری، چابکی، هوش مصنوعی، تحول بخشظهور، دستیابی به فناوری پیشرفته، انعطاف

 متغیرهای

ا ی تأثیرپذیر

 وابسته

 های مبتنی بر حقوق بشر، تغییر روند مهاجرتارزش نمودار شرقی جنوب
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   متغیرها  جایگاه  نوع متغیر

 متغیرهای

 مستقل
 نمودار غربی جنوب

مللی، الهای مدنی، ثبات بینافزایش تنوع رویکردهای حکمرانی، کمبود مواد اولیه، ارزش
 های مبتنی بر آزادی شخصی، افزایش فردگرایی ارزش

 متغیرهای

 تنظیمی
 ثقل مرکز نزدیکی در

 نمودار

ک، بیماری و ژئوپلیتیانرژی تجدید ناپذیر، اقتصاد مبتنی بر زنان، تغییر قدرت سیاسی 
افزایش همگرایی فناوری، تکامل فناوری، ارزش فناوری، بهبود فناوری، ظهور  سالمتی،

 یک نظم جهانی چندقطبی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، واقعیت مجازی
 . 

 

براساس نام  یرپذیریتاث -یرگذاریآنها در محور تاث یگاهو جا یرهامتغ ینقشه پراکندگ :2شکل 

   متغیرها یاختصار

توان جایگاه هر متغیر را از نظر میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در آینده بازاریابی می 2 باتوجه به شکل
گردشگری پساکرونا مشاهده کرد. متغیرهای راهبردی بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دارند، متغیرهای 

رین متغیرهای وابسته بیشترین تاثیرپذیری و کمتمستقل کمترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را دارند؛ 
   تاثیرگذاری را دارند و متغیرهای تاثیرگذار کمترین تاثیرپذیری و بیشتری تاثیرگذاری را دارند.

   اصلی هایپیشران و عوامل شناسایی

 متغیرهای توانیم 2مشخص در شکل  یجبه نتا باتوجهو  عامل کلیدی ابتدایی شناسایی شده 01از بین 
جهان مجازی، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در  را شناسایی نمود که در این پژوهش راهبردی

های بهداشتی، اینترنت اشیا، رشد ادغام ، مراقبتهای دیجیتالهای اقتصادی، کانالتوسعه فناوری، ارزش
ا و هان رشد پایدار، تغییر باورها و ارزشها، نوآوری به عنوبازارها، استقرار فناوری جدید، نگرانی اپیدمی

اعتقادات، تحول اجتماعی و اقتصادی، اهمیت زنجیره تامین، بازارهای در حال ظهور، دستیابی به فناوری 
  .ندشناسایی شدبخشی پذیری، چابکی، هوش مصنوعی، تحولپیشرفته، انعطاف



  222ــــــــــ ... شناسایی فراروندهای موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا 

   گیریبحث و نتیجه
سودآور و مهمترین منبع درآمدی هر کشوری در جهان صنعت  ( یکی از صنایع2417بنابر نظر سیگاال )

( صنعت گردشگری بعد 1938(. بنابر نظر باغی و همکاران )1938گردشگری است )بهبودی و همکاران، 
از صنعت نفت و خودروسازی جز بزرگترین صنایع جهانی است که تاثیر زیادی بر درآمدهای ارزش کشورها 

(. بیماری کرونا شرایط متغیری را برای زندگی بشر ایجاد نموده است 1933دارد )کیاکجوری و همکاران، 
ه گیر چنان شدید بوده است کای به همراه داشته است. شوک و تاثیر این بیماری همهسابقهو تلفات بی

ا و های مختلف قبل از کرونپژوهشگران را به تالش واداشته است تا کارهای تحقیقاتی متنوعی در زمینه
ه کرونا های کاز کرونا انجام دهند. صنعت گردشگری یک صنعت حساسی است که با توجه به ناکامی بعد

زیست و اجتماع داشته نیاز است تا پیشنهاداتی سیاستی برای مقابله با این مشکالت ارائه بر اقتصاد، محیط
رای آینده صنعت آمادگی بگردد. باتوجه به تاثیرات زیادی که بر صنعت گردشگری داشته نیاز است تا این 

(. کرونا تقریبا صنعت جهانگردی جهانی را متوقف کرد. 2424و همکاران،  1داشته باشد )دهالیوال
ل اندازی مجدد دارند تا ضمن تسهیگیری نیاز به راهآفرینان صنعت گردشگری برای دوران پس از همهنقش

ی بوط به گردشگری پساکرونا عالیق دانشگاهگردشگری پایدار، رفاه جامعه را تضمین کنند. تحقیقات مر
(. در دنیای پس از کرونا، استفاده روزافزون از 2424سازد )دهالیوال و همکاران، و شرکتی را همسو می

فناوری برای مشارکت بازدیدکنندگان آنالین از طریق اطالعات مجازی برای جلب عالقه و برانگیختن 
نگاری (. آینده2421شگری استفاده خواهد شد )یوانگ و همکاران، های گرداحساسات مثبت نسبت به جاذبه

ها دارد. پژوهش حاضر گذاریریزی و سیاستهای است که نتایج آن کاربرد زیادی در برنامهیکی از حوزه
ر داخل دبازاریابی گردشگری پساکرونا است که نگاری روندها و فراروندهای موثر بر آینده در زمینه آینده

تا کنون به صورت جدی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. باتوجه به تاثیری که کرونا بر این کشور 
صنعت گردشگری داشته وضعیت مطلوبی ندارد و نیازمند این است که به شناسایی و درک نیروهای پیشران، 

نمایی  شود تا بتوان فراروندها و روندهایی که بر آینده صنعت گردشگری در پساکرونا موثر است پرداخته
   بهتر از آینده ایجاد کرد.

رونا کروندهای کلیدی موثر بر آینده صنعت گردشگری در پسادر این پژوهش تالش شده است فراروندها و 
شناسایی شود، سپس با استفاده از روش تحلیل ساختاری/ تحلیل تاثیر متقابل، اقدام به تحلیل آنها کرد. در 

آینده دیجیتال، فناوری، )فراروند  8 العه ادبیات و اسناد باالدستی و از طریق مصاحبهبراساس مط پژوهشاین 
ادی، محیطی و کمبود منابع، اقتصسیاسی و حاکمیت، تغییرات جمعیتی و روند اجتماعی، تغییرات زیست

ولوژی، روند )جهان مجازی، نانوتکنولوژی، بیوتکن 01( و بازاریابی هوشمند و نگرانی و مسائل بهداشتی
های مبتنی بر حقوق بشر، های دیجیتال، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، ارزشهوش مصنوعی، کانال

های اقتصادی، تغییر در قدرت سیاسی های مدنی، ارزشهای مبتنی بر آزادی شخصی، ارزشارزش
، بازارهای المللیینها و اعتقادات، ثبات بژئوپلیتیک، تحول اجتماعی و اقتصادی، تغییر در باورها و ارزش

قطبی، نوآوری به مثابه رشد ظهور نظم جهانی چند هور، افزایش تنوع رویکردهای حکمرانی،ظ در حال
پایداری، ارزش فناوری، افزایش همگرایی فناوری، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه 

                                                                                                                             
1 Dhaliwal  
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پیشرفته، استقرار فناوری جدید، افزایش فناوری، بهبود فناوری، تکامل فناوری، دستیابی به فناوری 
پذیری جمعیت، تغییر روند مهاجرتی، افزایش فردگرایی، اقتصاد مبتنی بر زنان، افزایش آلودگی تحرک

ذیری، پهای تجدید ناپذیر، انعطافزیست محیطی، کمبود مواد اولیه، اهمیت یافتن زنجیره تامین، انرژی
ر این د شناسایی شد. های بهداشتی(یماری و سالمتی و مراقبتبخشی، نگرانی اپیدمی، بتحولچابکی، 

ی زیست(، متغیرهاپذیری جمعیت، افزایش آلودگی محیطمطالعه متغیرهای تاثیرگذار )افزایش تحرک
، های اقتصادیبهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری، ارزش دووجهی )جهان مجازی، افزایش توجه به

های بهداشتی، اینترنت اشیا، رشد ادغام بازارها، استقرار فناوری جدید، نگرانی قبتهای دیجیتال، مراکانال
ها و اعتقادات، تحول اجتماعی و اقتصادی، ها، نوآوری به عنوان رشد پایدار، تغییر باورها و ارزشاپیدمی

ی، هوش ی، چابکپذیراهمیت زنجیره تامین، بازارهای در حال ظهور، دستیابی به فناوری پیشرفته، انعطاف
های مبتنی بر حقوق بشر، تغییر روند مهاجرت(؛ مصنوعی، تحول بخشی(، متغیرهای تاثیرپذیر )ارزش

لمللی، اهای مدنی، ثبات بینمتغیرهای مستقل )افزایش تنوع رویکردهای حکمرانی، کمبود مواد اولیه، ارزش
ذیر، انرژی تجدید ناپکننده )تنظیم های مبتنی بر آزادی شخصی، افزایش فردگرایی( و متغیرهایارزش

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

روندهای راهبردی موثر شناخته و مشخص گردید که عبارتند از: و در نهایت  تعیین شدند. (واقعیت مجازی
ای ههای اقتصادی، کانالجهان مجازی، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری، ارزش

ا، ههای بهداشتی، اینترنت اشیا، رشد ادغام بازارها، استقرار فناوری جدید، نگرانی اپیدمیدیجیتال، مراقبت
ها و اعتقادات، تحول اجتماعی و اقتصادی، اهمیت زنجیره به عنوان رشد پایدار، تغییر باورها و ارزش نوآوری

پذیری، چابکی، هوش مصنوعی، تامین، بازارهای در حال ظهور، دستیابی به فناوری پیشرفته، انعطاف
  وند.شحسوب میبخشی؛ این متغیرها به عنوان بازیگران اصلی در آینده گردشگری پساکرونا متحول

( فراروندها و روندهای جهان دیجیتال را فناوری دیجیتال 2418کوستین )در مطالعات پیشین از جمله 
ت های اجتماعی، واقعیهای بزرگ،(، منابع بازاریابی )اینترنت اشیا، رسانه)هوش مصنوعی، بالکچین، داده

فراروندها و روندهای آینده را مردم و  (2424کریس و برن ) واقعیت افزوده( را معرفی کردند. -مجازی
(؛ گیر، درمان و مراقبتهای همهبیماری(؛ بهداشت و مراقبت )ها و آموزشارزش ،جمعیتی، مهاجرتجامعه )

(؛ ،های در معرض خطرتغییرات آب و هوایی و آلودگی، منابع و مواد خام، اکوسیستممحیط زیست و منابع )
ارزش ؛ فناوری و نوآوری ) (شدن، تغییر قدرت، تحول بخشی، چالش بدهی بازبینی جهانیاقتصاد و تجارت )

آینده دموکراسی، حکومت و ژئوپلیتیک، ؛ سیاست و حکومت )(فناوری، هوش مصنوعی، انسان و ماشین
از  دهد برخیهای قبلی نشان میطور که نتایج این پژوهش با پژوهشمعرفی شدند. همان (خطرات جهانی
تر است و فراروندها و ولی نتایج این پژوهش جامع ؛های قبلی همخوانی دارددها با پژوهشروندها و فرارون

  روندهای مختلفی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته شده است.
ن گذاران این صنعت کمک کنند تا با در نظر داشتریزان و سیاستتواند به برنامهنتایج این پژوهش می

ریزی مطلوبی انجام دهند و همچنین سناریوهای که در بازاریابی گردشگری برنامهعوامل موثر بر آینده 
ت مدتی را برای موفقیت و بقا این صنعهای بلندمدت و کوتاهآینده مطرح است را شناسایی کنند و برنامه

ایش زرود با دیجیتالی شدن و افزایش فناوری خدمات گردشگری با افدر آینده تدوین نمایند. انتظار می
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 ازی کنند.سهای الزم را پیادهسهم گردشگری الکترونیکی مشخص شود. برای موفقیت این صنعت برنامه
یشنهادات پتوان بیان نمود برای داشتن آینده مطلوب در صنعت گردشگری باتوجه به نتایج بدست آمده می

  : شودزیر ارائه می

  ؛ها برای گردشگری مجازیگیری از زیرساختو بهره های ارتباطی و اطالعاتیزیرساختسازی پیاده -

  ؛به گردشگرانهای دیجیتال برای ارائه خدمات کانال استفاده از  -

  ؛های گردشگرانهای اطالعاتی جامع برای پاسخگویی به نیازها و خواستهاستفاده از سیستم  -

  ؛توجه بیشتر به گردشگری سالمت و مسائل بهداشتی گردشگران -

  ؛های پیشرفته در ارائه خدمات به گردشگرانمصنوعی و فناوریاستفاده از هوش  -

  .ای به ارائه دهندگان خدمات در صنعت گردشگریحرفههای نوین بازاریابی و آموزش استفاده از تکنیک -

محدودیت اصلی که در این پژوهش مطرح است محدودیت موضوعی است که روندهای و فراروندهای 
واند تها شناسایی نشده است که پژوهشگران آتی میباتوجه به شرایط پژوهشی آنبساری وجود دارد ولی 

   ها توجه نموده و مورد مطالعه و بررسی قرار بدهند.به آن
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