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چکیده

یمتفاوتحوادثوهابحرانمعرضدرهمیشهبشرزندگیدنیا،امروزیهایپیچیدگیبهتوجهباا
والعاطبدونوناگهانیطوربهبحران.هستوبودهبیماریوطبیعیتروریستی،هایبحرانهمچون
جهانرااخیکههابحراناینازیکیداردهمراهبهخودبازیادیآثاروافتدمیاتفاققبلیریزیبرنامه

اطنقدرکروناویروسشیوعاستکروناویروساستکردههمراههاییچالشباراماکشورجملهازو
اینبهکهکشورهاییاقتصادآننتیجهدروگردشگریصنعتمردم،نشینیخانهوجهانمختلف
وبکسجملهازگردشگریصنعت.استدادهقرارتأثیرتحتشدتبهرادارندوابستگیصنعت
.استتهپذیرفتاثیرکامالوشدهکروناویروسبحراندرگیرکامالکهاستسودیپروحساسکارهای

صنعتبرآنتاثیروکروناازناشیبحرانوبحرانمفهومتشریحوتعریفضمنتااستآنبرمقالهاین
نایازهدف.دهدارائهفراگیرومهلکویروساینبامقابلهبرایعملیهایحلراهوگردشگریمهم

برایهاییحلراهارائهوهتلداریوگردشگریسودپرصنعتبرکروناویرووسبحرانتأثیرپژوهش
.استآنبامقابله

مترقبهغیرها،بحرانویژگیترینمهم.استشدهروروبهسابقهبیبحرانیبازمینکرهتمامحاضر،حالدر
گیریادنبحران.گیرندقراراضطرابوسردرگمیشرایطدرگیرانتصمیمشودمیباعثکهاستآنبودن

نعتصوهادولتتنهانهمشابه،تجربهنبودنبهتوجهباکهظهوریافتهمختلفهایحوزهدرکروناویروس
وهتلداریصنعتجملهازخدماتی،هایبخشویژهبههاسازمانهایبخشاکثربلکهدرمانی،وپزشکی

اینمهاررویبربایدهاتالشیهمهکهاستواضحهمهبرای.استدادهقرارمخاطرهموردراگردشگری
آماربنابر.تاسجدیبسیارنیزکارهاوکسبواقتصادبرکروناتأثیرشرایطایندراماشود،متمرکزبیماری
المللیبینگردشگروروددرصدی97کاهشموجب،سفرهایمحدوددیتاعمالگردشگریجهانیسازمان

اهمچهاردرویروس،کروناشیوعاثراتدربارهسازماناینجدیداطالعاتاساسبر.استشدهجهانسراسردر
دتمبهنسبتجهانیمقیاسدرالمللیبینگردشگرانتعداد(2020آوریلتازانویه)میالدیجاریسالاول

گردشگرانشمار،2019سالدرکهحالیدر.استبودهکمترمیلیون180میالدی،2019سالدرمشابه
از2020سالنخستماهچهارآمار.بودرسیدهنفرمیلیونپانصدومیلیاردیکبهدرصدی4رشدباالمللیبین

هاییبررسطبق.داردحکایتکروناویروسشیوعسبببهالمللیبینگردشگرانشماردرصدی44کاهش
درگردشگریصنعتدرشغلمیلیون75ازبیشکرونا،ویروسشیوعباگردشگریوسفرجهانیشورای
تدابیریواستگرفتهقرارگیرهمهبیماریاینتأثیرتحتشدتبهگردشگریصنعت.هستندخطرمعرض
کهنددهمینشانشدهبازنگریهایسناریوبحران،زمانمدتبهبنا.استشدهمعرفیآنانتشارمهاربرای
همراهبه2020سالدرالمللیبینگردشگریاقتصاددرکاهشدرصد80تا60بینتواندمیبالقوهشوک
سازمان)رسیدخواهددرصد80بهصنعتایندرهاخسارتمیزاننشودمهاربحرانایناگر.باشدداشته

)2020اقتصادیتوسعهوهمکاری

روش کار

اسهتا، در  در ایهن ر . تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانهه ای اسهت  –روش  پژوهش مقاله حاضر، توصیفی 
ری و ارائهه  ابتدا به مفاهیم بحران، بحران ناشی از ویروس کرونا، تاثیر این بحران بر صنعت گردشهگ 

و سپس ضرورت به کارگیری چهارچوبی جهامو و یکپارچهه بهرای برنامهه      . راه حل ها پرداخته شده
ریزی و مقابله با بحهران کرونها رکهر شهده و در نهایهت از مباحهث مهذکور نتیجهه گیهری شهده و           

.پیشنهاداتی جهت  مقابله با این بحران ویروس کرونا ارائه می شود

 یاقته ها

     الزم است دولت با حمایت های اجرائی برای افزایش امکان بقها،بهره گیهری از فرصهت ههای پهیش رو و
شگری کاهش تهدیدات در دوره پسا کرونا با ارئه خدمات مورد نیاز و توسعه و تقویت و حفظ صنعت گرد

.و هتلداری، از سرمایه گذاران و شاغلین این حوزه حمایت کند

افیت، ایجاد فرصت های نو برای گروه های آسیب پذی، انتقال مزایای اجتماعی همچون بیمه بیکاری ،مع
امهال یا کاهش پرداخت های اجتماعی و مالیاتی برای کارکارگران خویش فرمها، ایجهاد سهاز و کارههای     
برای بیکاری ،اعطای مشوق ها و صندوق های امدادی و یارانه ههای مهالی، آسهان گیهری قهوانین بیمهه       
بیکاری و اقداماتی از این جمله برای گروه های بهه شهدت آسهیب پهذیر ماننهد زنهان، جوانهان و جوامهو         

روستاییو

         آژانس های پرواز و تورهای گردشگری با بازگردانهدن هزینهه بلهیط افهرادی کهه سهفر آن هها بهه دلیهل
امی محدودیت های ناشی از ویروس کرونا کنسل یا تعلیق شد می توانند قدم بزرگی در جههت خهوش نه   

خود بردارند و بازاریابی خوبی برای آینده آن ها است

نتیجه گیری

بحهران  صنعت گردشگری یکی از پر مخاطره ترین صنایو با بحران ها محسوب می شود و مدیرت ایهن 
چهر    شیوع ویروس کرونها باعهث تعطیلهی   .ها به خصوص بحران کرونا ویروس تبدیل شده است

. ده استبیشتر صنعت ها و کسب و کارها به خصوص صنعت گردشگری و به تبو آن هتلداری  ش
ماسهی و  صنعت هتلداری بعدی از ابعاد مهم گردشگری کشور  ، شرایط فرهنگی ،اقتصهادی، دیپل 

روابط تجارت خارجی است که نامناسب بودن مجموع این شرایط باعهث شهده اسهت تها صهنعت     
کار هتلداری کشور دچار آسیب های بسیار جدی شود و بسیاری از نیروهای فعال در این صنعت

در پژوهش حاضر به تعریهف بحهران و بحهران ناشهی از ویهروس کرونها و       .خود را از دست بدهند
بها  . شهد صنعت گردشگری و تاثیر این بیماری مهلک بر صنعت گردشگری و هتلهداری پرداختهه  

آن توجه به اینکه  در شرایط پیش آمده جریان نقدینگی  هتل ها کهه حیهات کسهب و کهار بهه     
مام مهوارد  وابسته است با مشکالتی همراه است، تمرکز بر رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام ت

ری و بهداشتی در محیط هتل هاو مناطق گردشگری و مدیریت منابو مالی و انضباط مهالی ضهرو  
.مدیریت کاهش هزینه یکی از راه حل های مهم و ضروری برای این صنعت است
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