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کوید  ،19صنعت گردشگری و
هتلداری،راهبردهایبازاریابی،
کرونا

مقدمه

بیشک صنعت گردشگری از حساسترین و آسیبپذیرترین صنایع در بحرانها
بهشمار میرود .حوادث عمدهای همچون بحرانهای طبیعی ،اپیدمیها،
حمالت تروریستی و مدیریت نادرست فشارهایی را به این صنعت تحمیل
میکنند .همچنین صنعت گردشگری همواره تحت تأثیر اجتماع و مبتنی بر
تعامالت بین مردم است .شیوع ویروس کرونا بخش گردشگری جهان را با چالشی
اساسی مواجه کرده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویروس کرونا در
صنعت گردشگری و هتلداری و ارائه راهبردهای بازاریابی در طی و بعد از بحران
کروناست .مطالعه حاضر از نوع مروری است که برپایه اطالعات جمعآوریشده از
جستوجوهای متعددی از منابع اینترنتی در پایگاههای انگلیسیزبان ازجمله
س دایرکت و اسپرینگر با استفاده از واژگان کلیدی
گوگل اسکوالر ،امرالد ،ساین 
انگلیسی همچون Post-corona marketing strategies، COVID-19، COVID-19›s
 effect on the hotel industryو  COVID-19 pandemic on hospitality industryانجام
شدهاست.گفتنیاستسیزدهمقالهبهمنزلهمنابعمربوطهونهاییباهدفبررسی
این موضوع انتخاب شد .دادهها پس از جمعآوری از سایت سازمان گردشگری
ی شده طبقهبندی شدند .نتایج
جهانی برحسب اهداف مطالعه تحلیل کیف 
مطالعات انجامشده حاکی از آن است که گردشگری ورودی جهان با  3تا  4درصد
رشد در سال  2020مواجه خواهد شد؛ اما با توجه به سناریوی بیماری سارس و
گسترش ویروس کرونا و پیشبینی تأثیرات اقتصادی آن ،این سازمان با تغییر در
پیشبینی خود ،احتمال داد گردشگری جهانی در سال  2020با رشدی معادل 1
تا  3درصد مواجه شود.

بیشک بحران ناشی از پاندمی ویروس کرونا فضای تجاری
بسیار دشواری را ایجاد کرده است .با بستهشدن مرزهای
بینالمللی ،کسبوکارها با چالشهای متعددی روبهرو
شدهاند .کسبوکارهای حضوری درهای خود را بستهاند
و مردم نباید از خانه خارج شوند .ویروس کرونا تأثیر
گستردهایدرتجارتالکترونیکی،فناوری،مسافرتتجاری
و اقتصاد گذاشته است .این واقعیت اجتنابناپذیر است که
ویروسکروناتأثیربسزاییدرکشور،اقتصادوجامعهگذاشته
است .تهدید روزافزون این ویروس جدید ،بحران بهداشت

عمومی است و در کل ،اقتصاد کالن را مختل میکند .این
ویروس همچنین زنجیره تأمین تجارت را قطع کرده است
و انتظار میرود تولید و تولیدکنندگان را بیشتر دچار اختالل
کند ( .)Meyer, 2020کوید 19از استان هوبی ،4شهر ووهان5
در چین در نوامبر  2019آغاز و تا مارس  2020در سراسر
جهان پخش شد که این اتفاق در تاریخ جهان استثنایی
است؛ زیرا چالشبرانگیزترین فاجعه در جهان پس از دهها
سال شاید در جنگ جهانی دوم رخ داده است .عمده
اختالالت در اقتصاد جهانی از انتقال این ویروس ،بهویژه
به بخش خردهفروشی ،مواد غذایی ،کاالهای مصرفی،

 .1استادیار دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان (نویسنده مسئول)؛ mnajjarzadeh@semnan.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

خدمات درمانی و کاهش احتمالیسفروجهانگردیبهمنزله
محرکهای اصلی اکثر کشورهای جهان ،قابل اندازهگیری
نیست و شدیدتر از آنچه انتظار میرود است .ویروس کرونا1
نهتنهاکلساختارهایاجتماعیواقتصادیرابهحالتتعلیق
درآورده ،بلکه جهانیسازی و عملکرد جهانی شرکتها را
نیز به چالش کشیده است .بااینحال پیامدهای احتمالی و
راههایجایگزینهنوزبیثباتاند.بهمنظوربازاریابیسریعو
مجدداقتصاد،اشتغالوعملکردهایتجاری،شروعیپایدار
و تازه برای بیشتر بخشهای اقتصادی رو به وخامت ضروری
است.ویروسکرونابیشتربرایگروههایآسیبپذیرازطریق
تغذیه و ناامنیهای بهداشتی خطرناک است .این ویروس
برایاولینبارمسافرانبینالمللیراهدفقراردادوهمهگیری
آنازطریقسفراتفاقافتادوبینافرادباطبقهاجتماعیمرفه
پراکنده شد ( .)Ranasinghe et al., 2020کوید 19تهدیدی
جدی برای اقتصاد انواع کشورهای توسعهیافته ،درحال
توسعه و توسعهنیافته است .این ویروس برای بسیاری از
کشورهاتهدیدفزایندهایبهشمارمیرود؛زیرااینبیماریاز
محدودیتهایمسافرتیافراددرحالانتقالبهسازمانهای
تجاری است (.)Davidson, 2020
ازآنجاکهگردشگرییکیازبزرگترینصنایعدرسطحجهان
استکهسرعترشدباالییدارد،انتظارمیرودپسازهمهگیری
ویروس کرونا نقش مهمی در بازیابی ثبات اقتصادی و
اجتماعی داشته باشد ( .)Ranasinghe et al., 2020گردشگری
دلیلی برای اکثر تحرکات بشر در دنیای مدرن است.
براساس اعالم سازمان گردشگری جهانی (2)UNWTO
( ،)2020گردشگری بینالمللی برای دهمین سال متوالی
رشد خود را  1/5میلیارد در سال  2019اعالم کرده است و
 1/8میلیارد دالر از ورود گردشگران بینالمللی تا سال2030
تخمین زده میشود ( .)UN News, 2017با توجه به شرایط
فعلی و رفع مشکالت تهدیدآمیز ،برای اطمینان از رفاه
اقتصادی و اجتماعی افرادی که تمایل بیشتری به افزایش
سفر و گردشگری دارند ،باید با توجه به شرایط موجود،
اقداماتراهبردیمناسبوواکنشیصورتگیرد.بااینحال
محدودیت رفتوآمد ،افراد و کاالهای اصلی صنعتهایی
مانندگردشگریراتحتتأثیرقراردادهاست؛زیراگردشگری
شامل حملونقل هوایی ،حملونقل دریایی ،حمل مواد
غذایی ،بخش اقامتی ،سرگرمی و تفریح و غیره است (Wen
 .)et al., 2020توسعه گردشگری جهانی از دهه 1350
تاکنون یکی از بزرگترین قدرتهای حرکتی اقتصاد
جهان بوده است .از  25میلیون توریست در سال
 1950به  450میلیون در سال  1990رسید و پس از آن،
بالفاصله تا سال  2010به  1میلیارد رسید (Estrada et
1. COVID-19
2. World Tourism Organization

)al., 2020؛ تا سال  2018میزان گزارششده در این کشور ،به
 1/4میلیارد گسترش یافته است و انجمن جهانی گردشگری
سازمان ملل ارزیابی کرده است که نماینده  1/4تریلیون و 7
درصد برآورد محصوالت و سرمایهگذاریهای جهانی باشد.
شورای جهانی مسافرت و گردشگری ( 3)WTTCهشدار
داده است که همهگیری کوید 19میتواند  50میلیون شغل
در جهان در صنعت حملونقل و گردشگری را کاهش دهد
و الزم است این موضوعع مدنظر کشورهای آسیایی قرار
گیرد .پس از پایان همهگیری ،ممکن است ده ماه طول
بکشد تا کسبوکارها دوباره به حالت عادی بازگردند (de
 .)Sousa Jabbour et al., 2020این تأثیر بستگی به این دارد
که تا چه حد ممکن است این بیماری ادامه یابد و با اقدامات
ممنوعیت مداوم تشدید شود .همانطور که مدیر عامل
شرکت شورای جهانی مسافرت و گردشگری نشان داد ،کرونا
ویروس خطری اساسی برای تجارت گردشگری است که
میتواند منطقه حرکت را تا  25درصد در سال  2020بازیابی
کند ( .)BBC News, 2020اخبار مبنی بر شیوع این بیماری
در ایتالیا و کشورهای اروپایی ،باعث ایجاد تنش گسترده
درمیانبازدیدکنندگان،تعطیالتبالقوهوصنعتگردشگری
شده است ( .)Ubed & Sawai, 2020اگرچه کشورها میتوانند
تهدید کوید 19را کنترل کنند ،ما مطمئن نیستیم کهخطوط
هوایی ،خطوط کروز 4،هتلها و رستورانها ،مقصد و سایر
مؤسساتخدماتمرتبطباگردشگریچقدرسریعمیتوانند
خود را برای اجرای عملیات خود به علت چالشهای پس از
کوید 19آماده کنند ( .)Samarathunga, 2020عالوهبراین،
ازدستدادن منابع ،ازجمله منابع انسانی و منابع سرمایه،
چالشهای بزرگی را برای ذینفعان گردشگری در ماههای
آینده ـ به علت درآمد صفر و شرایط درآمدی صفر ـ فراهم
میکند؛ بنابراین باید تعداد معینی از کارکنان واجد شرایط
گردشگری و مهماننوازی را تعدیل کنیم که از این صنعت
خارج شوند و در صنایع کوتاهمدت شرکت کنند .هتلداران
و شرکتهای مدیریت مقصد هشدار دادهاند که درصورت
ادامه وضعیت ،مجبور خواهند شد تعداد درخور توجهی
از کارمندان را اخراج کنند ( .)SLTDA, 2020سرمایهگذاران
گردشگری ،که در زمینها ،هتلها ،رستورانها و وسایل
نقلیه سرمایهگذاری کردهاند ،بدون اینکه بتوانند وامهای
خودراپرداختکننددرتالشاند.هرچنددراینحوزهصدور
مهلت قانونی برای پرداخت بدهی سرمایه و پرداختهای
بدهی تا حدودی مشکالت را کاهش میدهد ،اما مطمئن
نیستند که دولت و بازار مالی تا چه مدت میتوانند مهلت
قانونی را تحمل کنند (.)Samarathunga, 2020
3. World Travel and Tourism Council
4. Cruise Lines
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گردشگری فعالیت اقتصادی درحال رشد در سراسر
جهان است .هر کشور ویژگیهای منحصربهفردی دارد که
گردشگران را به خود جلب میکند .در بیشتر موارد ،این
مجموعهطبیعی استکهگردشگرانرابهخودجلبمیکند.
مطالعهای در سال 2007نشان داد که کل مشارکت جهانی در
تولید ناخالص داخلی با مشارکت  230میلیون نفر
 10درصد بوده است .در ایاالت متحده آمریکا نرخ رشد
صنعت گردشگری 5درصد ثبت شده است.
این فعالیت اقتصادی بسیار پربار و حساس است .عوامل
متعددی میتوانند در گردشگری تأثیر بگذارند و حتی آن را
به صفر برسانند .این عوامل ممکن است طبیعی یا ساخته
دست انسان باشند .عوامل طبیعی شامل مصیبتهای
طبیعی ازجمله سیل ،زمینلرزه و بیماریهای همهگیر در
انسان است و عوامل غمانگیز ساخته دست انسان شامل
جنگ ،روابط سیاسی و بحرانهای داخلی است (Sanaullah
 .)et al., 2020تأثیر کوید 19در صنعت گردشگری با استفاده
از منحنی عرضه و تقاضا ارزیابی میشود .عملکرد تقاضا
با استفاده از چند پارامتر یعنی سلیقه و ترجیح مشتری،

مطالعه حاضر از نوع مطالعه مروری است که برپایه اطالعات
جمعآوریشدهازجستوجوهایمتعددیازمنابعاینترنتی
در پایگاههای انگلیسیزبان ازجمله گوگل اسکوالر ،امرالد،
ساینسدایرکت و اسپرینگر با استفاده از واژگان کلیدی
انگلیسی همچون Post-corona marketing strategies،
COVID-19، COVID-19›s effect on the hotel industry

و  COVID-19 pandemic on hospitality industryانجام
شده است .گفتنی است سیزده مقاله بهمنزله منابع مربوطه
و نهایی برای بررسی این موضوع انتخاب شده است .دادهها
پس از جمعآوری از سایت سازمان گردشگری جهانی،
برحسباهدافمطالعهموردتحلیلکیفی،طبقهبندیشدند.

یافتههایپژوهش
نمودار  1گردشگری ورودی جهان را در فاصله بین سالهای
 1995تا  2019بررسی کرده است .گردشگری جهان ،با
وجود قدرتی که دارد ،یکبار در سال  2003به دنبال شیوع
بیماری سارس 1و بار دیگر در سال  2009و درگرفتن جنگ
عراق با افول چشمگیری روبهرو شده است .بیماری سارس
در جوالی  ،2003پس از مرگ  700نفر ریشهکن شد .این
بیماری  29کشور را آلوده کرد ،ولی هتلها تعطیل و پروازها
لغو نشد ،فقط با افت تقاضا روبهرو شد و صنعت گردشگری
جهان را با حدود  50میلیارد دالر ضرر مواجه کرد.
1. SARS
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شایان ذکر است که صنعت گردشگری با طوالنیشدن
همهگیری کوید ۱۹در جهان چگونه میتواند دوام آورد .با
توجه به شرایط کنونی ،انجامنشدن مطالعات مشابه در این
زمینه و همهگیری ویروس کرونا در سطح دنیا ،گردشگری
و هتلداری جزو صنایعی هستند که بسیار تحت تأثیر
شرایط قرار گرفتهاند .در آمارهای جهانی اعالم شده است
که بحرانهای ایجادشده به دلیل ویروس کرونا در صنعت
گردشگری و هتلداری موجب خواهد شد که پنج تا هفت
سال از رشد این صنعت از بین برود و ازآنجاکه بسیاری
از مشاغل مرتبط با این صنعت از جنس استارتآپها و
کسبوکارهای کوچکاند ،درصد باالیی از آنها توان حفظ
خود را نخواهند داشت و مدیریت گردشگری و هتلداری
ایجاب میکند که مدیران و مسئوالنی که در این عرصه
فعالاند راهبردهای مناسبی برای گذر از این دوران سخت
داشته باشند .با توجه به اهمیت این پدیده و با توجه به
اینکه در مطالعات کنونی ،دیدگاه راهبردهای بازاریابی در
اینخصوص نادیده گرفت ه شده است و همچنین با توجه به
شکافهای موجود در ادبیات بازاریابی ،مسئله اصلی این
پژوهش ،کشف راهبردهای بازاریابی پساکرونا برای صنعت
گردشگری و هتلداری در جهان است که امید است نتایج
آن ،راهنمای راه مدیران و فعاالن این صنعت باشد تا با
مدیریت هوشمندانه و راهبردهای مناسبتر ،بهراحتی این
دوران را سپری کنند.

میانگین درآمد برخی کشورها ،تعیین قیمت کاالهای
انتخابی ،انتظار مشتری ،تعداد خریداران و سناریوهای
اقتصادی و زیستمحیطی توسعه مییابد .عملکرد تقاضا
مقدار کاال یا خدمتی است که افراد مایل و قادر به خرید آن
زمانی مشخصی هستند .همچنین عملکرد تأمین
در بازه
ِ
را عوامل مهمی مانند قیمت منابع ،تکنیکهای تولید،
قیمت کاالهای مرتبط ،انتظار قیمت ،سهام عرضه و تعداد
فروشندگان تعیین میکنند (.)Bakar & Rosbi, 2020
صنعت گردشگری همواره تحت تأثیر اجتماع و مبتنی
بر تعامالت بین مردم است .شیوع ویروس کرونا بخش
گردشگری جهان را با چالشی اساسی مواجه کرده است،
معضلی که درحال پیشرفت و تغییر است .به همین علت،
این روزها سازمان جهانی گردشگری همکاری خود را با
سازمان بهداشت جهانی تقویت کرده است .گردشگری
درحال حاضر یکی از تأثیرپذیرترین بخشها بهسبب شیوع
این ویروس است .یکی از قدرتمندترین حوزههای اقتصادی
جهان ،بخش گردشگری است که چرخ اقتصاد بسیاری از
کشورها را میچرخاند و گستره آن به بزرگی جهان است.
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نمودار  :1گردشگری ورودی جهان  1995تا )UNWTO, 2020( 2019
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اما برای سال  2020پیشبینیها درست از آب درنیامد.
سازمان گردشگری جهانی تخمین زده بود که گردشگری
ورودی جهان با  3الی  4درصد رشد در سال  2020مواجه
خواهد شد ،اما با توجه به سناریوی بیماری سارس و

گسترش ویروس کرونا و پیشبینی تأثیرات اقتصادی
آن ،این سازمان با تغییر در پیشبینی خود ،احتمال داد
گردشگری جهانی در سال  2020با رشدی معادل  1الی 3
درصد مواجه شود (.)UNWTO, 2020

نمودار  :2درصد تغییر میزان گردشگری جهانی 2000 ،تا )UNWTO, 2020( 2020

نمودار  2بهخوبی درصد تغییر میزان گردشگری جهانی از
سال  2000به بعد و پیشبینی فعلی سازمان گردشگری
جهانی را نشان میدهد .بیماریهای همهگیر و جنگ
عواملیاند که این نمودار را تحت تأثیر قرار دادهاند .در
اوایل ژانویه  ،2020رشد  5تا  6درصدی گردشگری در آسیا
پیشبینی شده بود .اما در همین روزهای اخیر ،آمارها
نشان داد که گردشگری آسیا با افت  9تا  12درصدی در
ورود گردشگری بینالملل ،آسیبدیدهترین منطقه جهان

بهسبب ویروس کروناست .سازمان جهانی گردشگری
در جدیدترین گزارش خود با اشاره به محدودیتهای
اجتنابناپذیر سفر در سراسر جهان بهسبب شیوع ویروس
کرونا ،پیشبینی کرد که میزان سفرهای بینالمللی در
سال  ۲۰۲۰با مقایسه با آمار سال گذشته ۲۰ ،تا  ۳۰درصد
نزول خواهد داشت که در این صورت ،با زیان  ۲۹۰تا
 ۴۴۰میلیارد دالری برای این صنعت همراه خواهد بود.
عالوهبراین ،سازمان جهانی گردشگری تأکید میکند این

تأملی بر راهبردهای بازاریابی پساکرونا در صنعت گردشگری
و هتلداری جهان :مطالعهای مروری

()World Travel & Tourism Council, 2020

کشور ایتالیا و اسپانیا در میان کشورهایی که بیشترین ضربه
را از همهگیری ویروس کرونا متحمل شدهاند به چشم
میخورد .این دو کشور بعد از ایاالت متحده در لیست دارنده
بیشترین شمار مبتالیان به بیماری کوید 19قرار دارند؛ با
وجوداینکهجمعیتبسیارکمتریبهنسبتآندارند.بهرغم
تأثیر مرگبار و شدید ویروس کرونا در اسپانیا و ایتالیا ،نام این
دو در میان کشورهایی که بیشترین آسیبهای اقتصادی
را در اثر این بیماری همهگیر متحمل شدهاند نیز به چشم

میخورد .بهعبارتدیگر ،این دو کشور به میزان شایان
توجهیبهصنعتگردشگریوابستهاندکهدرهفتههایاخیر
متوقف شده و بعید است بهزودی روند تجاری معمول خود را
از سر گیرند .عالوهبراین ،هر دو کشور حتی پیش از شیوع این
بیماری ،با سطح باالی بدهیهای عمومی و نرخ بیکاری در
میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،
در وضعیت دشواری بهسر میبردند.

نمودار  :4سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی برخی کشورها در سال
)World Travel & Tourism Council, 2020( 2019

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نمودار  :3تأثیر ویروس کرونا در هتلها (درصد کاهش عملکرد هتلها نسبت به سال )2019

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

آمار و ارقام براساس آخرین تحوالت جهانی ارائه و جامعه
جهانی با بحران اجتماعی و اقتصادی بیسابقهای مواجه
شده است .براساس این پیشبینی ،پنج تا هفت سال رشد
صنعت گردشگری در اثر بحران کرونا از دست خواهد رفت و
دوباره به آمارهای بین سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴بازخواهیم
گشت .آنچه مسلم است ،صنعت گردشگری جهان با یکی از
سختترین ضربههای تاریخ خود روبهرو خواهد شد؛ بهویژه
نقاط پیشرویی مانند چین و ایتالیا ،که اکنون از کانونهای
درگیری کرونا در جهان بهشمار میآیند و در عرضه و تقاضای

این صنعت تعیینکنندهاند .تقاضای گردشگری بهشدت در
حال افت است و تا حدود زیادی پیشبینیپذیر نیست .کرونا
اهمیت گفتوگوی میان کشورها همکاری بینالمللی فراتر
از مرزها را دوچندان کرده است .بهعبارتدیگر ،گردشگری
چینیها ارتباط مستقیم با گردشگری جهان دارد و همه
کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد .نمودار  3تأثیر ویروس
کرونا را در درآمد و نرخ روزانه هتلها در مناطق گوناگون
جهاننشانمیدهد.
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نمودار 4براساسدادههایمؤسسهجهانیسفروگردشگری
( 1)WTTCنشان میدهد که صنعت گردشگری در اسپانیا و
ایتالیا بهترتیب 14/3و 13درصد از کل تولید ناخالص داخلی
این دو کشور در سال گذشته را تشکیل میداد که مجموع
درآمد حاصل از هتلها ،آژانسهای مسافرتی ،خطوط
هوایی ،رستورانها و سایر موارد مرتبط با این حوزه،
میلیاردها دالر را بهسوی این کشورها روانه کرده است .در
ایاالت متحده نیز درآمد حاصل از صنعت گردشگری 8/6
درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور در سال
گذشته را شامل میشد و این بخش بیش از  6میلیون شغل
را در آمریکا پشتیبانی میکرد .شایان ذکر است ایران نیز
با اختصاص  6/8درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی به
بخش گردشگری در سال گذشته ،در زمره کشورهایی است
که متحمل ضرر خواهند شد.
گفتنی است که ویروس کرونا تقریب ًا در هر صنعت و هر
شخصی که در سرتاسر جهان زندگی و کار میکند تأثیر
گذاشته است .این مهم بر کسی پوشیده نیست که صنعت
توریست ازجمله صنایعی است که ضربه اقتصادی شدیدی
خورده است .هتلها تقریبا ً  4درصد از افراد کل ایاالت
متحده را استخدام میکنند که براساس گزارش انجمن
هتل و اقامتگاه امریکایی ( 8/3 2)AHLAمیلیون نفر نیروی
کار است .با توجه به این موضوع ،درحال حاضر بسیاری
از این کارمندان بیکارند یا به علت مسافرتهای محدود
به دلیل وجود ویروس کرونا ،ساعتهای کمی مشغول
به کارند .تأثیرات اقتصادی به همان اندازه عظیم است
و مردم بهسرعت آثار آن را احساس میکنند .در کارایی
هتل ،از  8/3میلیون آمریکایی شاغل در صنعت هتلداری،
 85درصد بهصورت ساعتی حقوق دریافت میکنند .با
توجه به این موضوع ،افت شدید  71درصدی ساعت کار
در طی دو هفته گذشته را شاهد بودهاند .همچنین میزان
خاتمه کار کارمندان در مدت مشابه ،نزدیک به  470درصد
افزایش یافته است که بیشتر از نتیجه اخراجها ،مرخصیها
و تعطیلی هتلهاست (.)Ross, 2020
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر ،تأملی بر راهبردهای پساکرونا
در صنعت گردشگری و هتلداری در جهان است .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که براساس پیشبینی سازمان
گردشگری جهانی در سال  ،2020گردشگری ورودی
جهان با  3تا  4درصد رشد مواجه خواهد شد .اما با
توجه به سناریوی بیماری سارس و گسترش ویروس کرونا
و پیشبینی تأثیرات اقتصادی آن ،این سازمان با تغییری
1. World Travel & Tourism Council
2. American Hotel and Lodging Association

در پیشبینی خود ،احتمال داد گردشگری جهانی در سال
 2020با رشدی معادل  1تا  3درصد مواجه شود.
با آغاز شیوع کوید19و خسارات چشمگیر برای بسیاری از
بخشهاازجملهگردشگری،بهنظرمیرسداینامرخسارت
هنگفتیبهتولیدناخالصداخلیکشورهاخواهدزد.صنعت
گردشگری و مهماننوازی تحوالت شدیدی را تجربه خواهد
کرد .با توجه به فشار جهانی و محلی بر بهبود استانداردهای
بهداشتی ،کلیه شرکتهای ارائهدهنده خدمات گردشگری
و مهماننوازی باید با روشهای پیشگیرانه و کنترلشده
بیماری از نظر سالمت و ایمنی مهمانان داخلی و کارمندان
سازگار شوند .بهعبارتدیگر ،تمامی هتلها گزارشهای
بهداشتیرادرطولروزاجباریوتمامیگردشگرانبایدقبل
ازرزروبهاستانداردهایایمنیهتلهاتوجهکنند.همچنین
کلیه شرکتهای ارائهدهنده خدمات باید به ایمنی بهداشت
(ترمینالها ،رستورانها ،استخرهای شنا ،اتاقهای
استراحت و سالنها) توجه اساسی داشته باشند .درنهایت
افراد صاحب اختیار مجبورند دستورالعملهای جدیدی
را درمورد نحوه اداره مشاغل گردشگری و مهماننوازی
ـ ضمن به حداقل رساندن خطرات سالمتی و به حداکثر
رساندن رضایت مهمانان ـ ارائه دهند .درنتیجه پژوهش
حاضر به دنبال راهبردهای است که ذینفعان میتوانند در
احیای صنعت با پروتکلهای بهداشتی استاندارد در نظر
بگیرند .بازاریابی فرایند برنامهریزی و اجرای فعالیتهای
قیمتگذاری ،تبلیغات و فروش کاالها و خدمات است .با
شروع بحران کرونا ،جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب
دیده است .مشتریان برای انطباق با بحران ،عادات و
رفتار خرید خود را تغییر دادهاند .صنایع هتلداری در این
دوران برای تطابق با تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای
جدیدمصرفکنندگانبایدتصمیماتمناسبیاتخاذکنند.
نکته مهمی که باید مدنظر داشت آن است که راهبردهای
بازاریابی با مزیتهای رقابتی در ارتباط مستقیم است و
میتواندبهافزایشنقدینگیدرشرایطفعلیکمکمستقیم
کند؛ بنابراین شرکتها باید هوشمندانه از اقدامات ابتکاری
در عناصر اصلی آمیخته بازاریابی (مکان ،محصول ،قیمت و
ترویج)استفادهکنند.
این پژوهش در پی رسیدن به این سؤال است که راهبردهای
بازاریابی باید چه باشد و چگونه باید آثار این ویروس در
فروشوعملکردبیزینسمدیریتشودتابتوانازاینبحران
عبور کرد؟  )1نخست برای عبور از این بحران کسبوکارها
باید سایت داشته باشند؛ چراکه سایت شناسنامه هر
کسبوکار است؛  )2در پیامرسانهای اجتماعی حضور
مؤثر داشته باشند؛  )3از افرادی ماهر در حوزه بازاریابی
برای این کار استفاده کنند؛  )4اتاق فکری تشکیل بدهند؛

تأملی بر راهبردهای بازاریابی پساکرونا در صنعت گردشگری
و هتلداری جهان :مطالعهای مروری

راهکارهای واکنشی فوری و عاجل مدیریت حین بحران
فعلی در صنعت گردشگری عبارتاند از:
 )1تشکیل ستاد بحران با دبیری وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی و با حضور وزرا و مقامات مسئول
مرتبط با صنعت گردشگری و تمامی تشکلهای صنفی
مرتبط با حوزه گردشگری؛
 )2همکاری دولت ،سازمان تأمین اجتماعی ،نهادهای
مربوطه و شهرداریها در زمینه اعطای مجوز تأخیر در
پرداخت حق بیمه ،هرگونه عوارض و مالیاتهای تأسیسات
گردشگری و سایر بخشهای دارای مجوز از وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در دوره زمانی بحران
فعلی یا تقسیط آن در زمان حداقل یکساله پس از بازگشت
به وضعیت عادی؛
 )3پرداخت وامهای اضطراری برای پرداخت حقوق و
مزایای پرسنل و شاغالن رسمی و هزینههای ثابت تمامی
تأسیسات،مؤسساتمرتبطباگردشگری؛
 )4ایجاد امکان استمهال پرداخت اقساط وامهای فعلی
اعطاشده به تمامی کسبوکارهای مرتبط با گردشگری،
حداقل برای یکسال بدون اخذ جریمه دیرکرد؛
 )5فراهمکردن امکان تقسیط قبوض حاملهای انرژی و
آبرسانی؛
 )6حمایت از کسبوکارهای فردی فعاالن گردشگری ،مانند
راهنمایان تور با مدنظر قرار دادن برخورداری از بیمههای
حمایتیمانندبیمههایبیکاری؛
 )7تدوین بستههای مشاورهای و آموزشی و حمایتی در قالب
اعطای تسهیالت مناسب به جوامع محلی مقصد گردشگری
باهدفراهاندازیکسبوکارهایجایگزین؛
 )8تدوین و آمادهسازی برنامههای حمایتی برای تشویق
شهروندان به سفر در دوران پساکرونا مانند بهرهمندی از
مرخصی تشویقی ،تسهیالت سفر ،سهمیه بنزین تشویقی
و. ...
ثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
همچنینوزارتمیرا 
نیز بهمنزله بزرگترین و مهمترین پشتوانه میتواند با
درنظرگرفتن تسهیالت بانکها ،هرچه سریعتر از آسیب
بیشتر و جدیتر به این صنعت جلوگیری کند .از طرفی
ایجاد اتاق فکرهایی پس از بحران ویروس کرونا با هدف
بررسی و تحلیل و راهکارهایی بهمنظور جبران خسارت
دورههای پسابحران نیز ضروری است .یکی از راهبردهای
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راهکارهای کاهش آسیب به صنعت گردشگری در شرایط
بحران کرونا

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

حتی به شکل مجازی و آموزشهای الزم را برای مواجهه با
این بحران ببینند؛  )6صنایع هتلداری نیاز به افراد جدید،
راهبردهای جدید ،بازارها و ایدههای جدید ،شیوههای
جدید قیمتگذاری ،تبلیغات و جذب نیروی انسانی دارد
و باید خود را مجهز کنند؛  )7در توسعه و تبلیغ محصول
توریستی سرمایهگذاری کنند؛  )8جوامع محلی برای
استقبال و میزبانی از گردشگران آمادهسازی کنند؛  )9برای
حملونقلعمومیازراهدورباقیمتباالتربامقرراتایمنیاز
مربیانتوریستیاستفادهکنند؛)10مقاماتگردشگریبرای
مدیریت بهتر موقعیتهایی مانند این بحران در آینده برنامه
تابآوریگردشگریتهیهکنند؛)11متغیرهایتحتکنترل
خود (عناصر آمیخته بازاریابی) را بهدرستی مدیریت کنند.
عناصر آمیخته بازاریابی مهمترین ارکان فرایند بازاریابی
است .بهعبارتدیگر ،مراحل تدوین راهبرد بازاریابی به
همین عناصر آمیخته بازاریابی (محصول ،قیمت ،ترفیع،
تبلیغ ،فرایندها ،امکانات فیزیکی ،پرسنل فروش) ختم
میشود؛)12راهبردیکهصاحبانکسبوکارتدوینکردهاند
باید ویژگی محیطشناسی ،نگرش بلندمدت ،جامعنگری،
دوراندیشی و درنظرگرفتن نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید را داشته باشد .اولین کاری که الزم برای تدوین راهبرد
بازاریابی پس از کرونا انجام شود ،پیشبینی است (یعنی کجا
قرار دارید و کجا میخواهید بروید) .درواقع یکی از معانی
راهبرد ،جایگاهیابی است .دومین گام هدفگذاری است.
اکثر کسبوکارها و صنایع هتلداری از کمبود نیروی انسانی،
بازاریابی و فروش رنج میبرند .برای رفع این معضل باید
صاحبان کسبوکارها افراد مستعد را جذب کنند و آموزش
بدهند .سومین گام برنامهریزی راهبردی است و اگر به این
شکل راهبرد نچینند ،بیشک شکست خواهند خورد و
ضرری متحمل میشوند که بیشتر از حال حاضر خواهد بود.
برایارتقایتوانمندیبازاریابیصنایعهتلداریدرمدیریت
بحرانراهکارهایزیرتوصیهمیشود:
 )1بهرهمندی از سایر روشهای فروش مانند فروش آنالین؛
 )2توسعه سبد محصوالت با نوآوری سریع مبتنی بر نیازهای
مشتریان؛
 )3اجتناب از سوءاستفاده از بحران برای کسب سودهای
کوتاهمدتدرراستایبازاریابیاجتماعی؛
 )4برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق کانالهای
مختلف(تلفن،پیامکوتاه،ایمیلوشبکههایاجتماعی؛
)5تقویتشبکهتوزیع محصوالت؛
 )6رصد دائمی اقدامات بازاریابی رقبای محلی و بهترینهای
صنعت؛
)7بهینهکاویازبهترینتجربیاتواقداماتبینالمللی؛
 )8اقدامات ابتکاری درخصوص مقابله با افت تقاضا؛

 )9توجه به انتظارات مشتریان در بخشهای مختلف بازار؛
 )10توجه به اولویتگذاری مشتریان و محصوالت.
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پیشنهادی این است که شرکتهای تورگردان در این دوره
از برگزاری سفرها و ارائه خدمات کم یا بدون سود که فقط
هزینههای خود را پوشش میدهد هراسی نداشته باشند.
با این کار میتوان جریان نقدینگی را به شرکت آورد و با
تأمین بخشی از دستمزد نیروی انسانی ،برای حفظ آنها
تالش کرد .پیشنهاد دیگر این است که بهجای تعدیل نیرو،
قراردادهایتماموقتکارکنانبهقرادادهایپارهوقتتبدیل
شود .بههرحال برخی از کارکنان این امکان را دارند که
برای مدتی با انجام دیگر کارهای موقت ،مقداری از درآمد
ازدسترفتهشان را جبران کنند و لذا این روش به حفظ
ایشان در شرکت و صنعت گردشگری کمک میکند.
در پایان ،ذینفعان صنعت انتظار دارند که دولت نقش
اصلی را برای حمایت از صنعت ایفا کند .با توجه به موقعیت
مالی در هر کشوری انتظار حمایت دولت وجود دارد.
عالوهبراین ،دولت باید به دنبال بازارهای تولیدی جدید و
ایمن ،تحوالت محصول و راهاندازی کمپینهای مناسب
بازاریابی برای جذب گردشگر باشد .برنامههای آموزش
کوتاهمدت و توسعه کوتاهمدت پس از درنظرگرفتن روندهای
آینده گردشگری ،تقویت و تنظیم استانداردهای بهداشتی
مؤسسات گردشگری ،انتقال مهارتهای کوتاهمدت به سایر
بخشهای تولیدی و تأثیرگذار نیز گزینههای شایان توجهی
پیش روی دولت است .درنهایت تشکیل کمیتهای به
نمایندگی از تمام بخشهای مرتبط با گردشگری برای تهیه
یک برنامه تابآوری گردشگری اجباری است .با انجام این
اقدامات ،دولت قادر خواهد بود تا كاركنان و سرمایهگذاران
موجود را حفظ و از معیشت ذینفعان صنعت حمایت
كند؛ زیرا صنعت گردشگری به تولید ارزهای خارجی ،ارائه
فرصتهای شغلی ،توسعه مناطق روستایی و افزایش درک
متقابل فرهنگی ادامه خواهد داد و فرصتهای بیشتری را
نیز فراهم خواهد کرد.
داشتن رویکردی راهبردی به مدیریت سازمانی مهمترین
فعالیت هر سازمان است و طبیعت ًا سازمانهای حوزه
مهماننوازی نیز از این موضوع مستثنی نیستند .در طی
زمان این موضوع تأیید شده که راهبردهای بازاریابی
ابزاری تأثیرگذار در ارتقای عملکرد سازمانهای فعال
صنعت مهماننوازی است؛ عملکرد هتلها در اثر استفاده
از این ابزار بهبود مییابد و البته مدیران هتلها نیز نتیجه
بهکارگیری راهبردهای بازاریابی را در هتلها مثبت ارزیابی
میکنند .ازاینرو با استفاده از مدل  SWOTمیتوان عوامل
درونی (نقاط قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت و تهدید)
صنعت گردشگری را برای برنامهریزان جهان شناسایی کرد
تا بتوانند گامی مؤثر در جهت ارزیابی آنها در این وضعیت
بحرانیبردارند.

جدول  :1ماتریس  SWOTصنعت گردشگری
در وضعیت بحرانی ویروس کرونا
نقاط ضعف
 )1بخشهایی که بهصورت
بالقوه تحت تأثیر قرار
نقاط قوت
میگیرند نیز هزینههای
 )1اثباتکردن تابآوری
باالیی دارند :بینالمللی،
گردشگری در بحرانهای
مسافرتهای طوالنی،
گذشته
سفرهای تجاری و رویدادها.
 )2گردشگری داخلی
 )2اختاللی بزرگ در صنعت
عوامل داخلی
میتواند یک سپر 1باشد.
هواپیمایی با خرابی و تمرکز
 )3قابلیت سازگاری:
هواپیمایی.
پروتکلهای ایمنی و
 )3فاقد منابع از رکودهای
بهداشت ،سفرهای نزدیک
اقتصادی قبلی.
به خانه ،ارزش پول ،رفتار
 )4درک سفر درحکم خطر.
مصرفکننده مسئول.2
 )5میزان کم تقاضا هنگام
شروع مجدد گردشگری به
علت رعایت فاصله اجتماعی.
تهدیدها
 )1محیط اقتصادی :رکود
جهانی ،افزایش بیکاری
و مشاغل در معرض خطر،
تعطیلی مشاغل؛ عمدت ًا
شرکتهای کوچک و
متوسط ،درآمد قابل مصرف،
فقدان اطمینان از شرایط
عوامل خارجی
مصرفکننده و اعتماد
کسبوکار.
 )2زمان نامشخص بیماری
همهگیر و نداشتن دسترسی
به واکسن
 )3میزان رکود و
محدودیتهای سفر
 )4فرمی ناشناخته از
وضعیت جدید

فرصتها
 )1تجدیدنظرکردن مدل
کسبوکار
 )2نوآوری و
دیجیتالیشدن
 )3بخشهای پایدار
و مبتنی بر پایداری
(روستایی ،طبیعت،
سالمتی)
 )4فرایند ترمیم رکورد
توسط چندین کشور به
سمت وضعیت نرمال
جدید
 )5پیشرفت در برنامههای
سازگاری در مقصد و
شرکتها
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