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 "تحاد المصرى لمغرف السياحية في دعم النشاط الفندقى لمواجية اثار فيروس كورونا المستجدتقييم دور ال "

  
 عاطف قزمال ىىان 
 مساعد أدارة الضيافة ستاذ أ

 الدراسات الفندقية قسـكرئيس 
 لمسياحة كالفنادؽ باألقصر )ايجكث( ىالمعيد العال

 
 محمد عبدالجابر محمد حسين

 مدرس بقسـ الدراسات الفندقية               
 المعيد العالى لمسياحة كالفنادؽ بمدينة بدر        

 اإلتحادباحث كمنسؽ أكؿ التدريب بمشركع منحة 
              لالمصر  اإلتحادب EGYPT-TVETكركبي األ

 لمغرؼ السياحية
  الخالصة:

تعتبر األقكل في تاريخ السياحة فيركس ككركنا  إف األزمة الحالية التي يمر بيا العالـ كمصر جراء تفشي
المصرية حيث أكد اإلتحاد المصرم لمغرؼ السياحية أنو سكؼ يدعـ العامميف المتضريف جراء األزمة كأيضا 

تعكد السياحة المصرية بشكؿ  حتىكتقديـ الدعـ المادم كالطبي ليذه المنشأت مساندة المنشأت الفندقية كالسياحية 
ييدؼ ىذا  السكاء. عمىظؿ أجراءات كقائية كأحترازية تسيـ في سالمة السائحيف كالعامميف  أخرم فيآمف مره 

 ستجد لتنشيطالمفيركس ككركنا  السياحية لمكاجيةاإلتحاد المصرم لمغرؼ  التي يتخذىاالبحث تقييـ اإلجراءات 
 .في مصر الفندقىالمجاؿ كدعـ 

. كما تـ أستالـ حكؿ مكضكع البحثالفنادؽ بالعامميف آراء  عمىالتعرؼ  الىييدؼ ستبياف إ تـ تصميـ
الفنادؽ نجد أف ك  كاألربع نجكـالخمس  ىفندؽ مف فئت 20كعددىـ  بالفنادؽستقصاء لمعامميف إستمارة إ 550عدد 
ليا  الصحية كالتصريحشيادة إستيفائيا لمشركط  عمىحصكليا كاف عمى أساس رىا تـ أختيا كالتيالبحث عينة 

فقط لتحميؿ  استمارة صالحة 468انو يكجد عدد  تبيفستالـ كالفحص كعند اإل ؛مرة أخرل بعد التكقؼ بالتشغيؿ
 (.SPSS V20) أستخداـ برنامج% كتـ 85,09تمثؿ نسبة النتائج 

رشادات التكعية الصحية كاإلكافة ُسبؿ يقدـ مصرل لمغرؼ السياحية الاإلتحاد  فإ ج:ئـ النتاكانت أى
  .العالميةمنظمة الصحة كتعميمات شتراطات الفنادؽ طبقا إلالعامميف بالطبية كطرؽ الحماية كالكقاية لجميع 

 تخذتيا المجنة العميا بمجمس الكزراء كالتي تمـز الفنادؽإتعميـ منشكر بالقرارات التى : التوصياتأىم 
شتباه سكاء لألجانب أك العامميف بيا كضركرة أكالمنشأت السياحية بسرعة إبالغ كزارة الصحة عف أية حاالت 

تعاقد الفنادؽ كالمنشأت السياحية مع أطقـ طبية مدربة كذات كفاءة عاليو، يتـ تدريبيا بكزارة الصحة لمتعامؿ مع 
رفع كفاءة العامميف كتقديـ خدمات التدريب اكف اليف فى لؾ كذ.شتباه بالفيركس ، كالمتابعة المستمرة لياأاية حالة 
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ظؿ اإلجراءات االحترازية لمكقاية مف انتشار الفيركس بدال مف االعتماد عمي البرامج التدريبية التقميدية داخؿ 
 . كالسياحيةالمنشأت الفندقية 

 النشاط السياحى كالفندقى – المستجد مكاجية فيركس ككركنا -سياحية اللمغرؼ  لاإلتحاد المصر : الدالةالكممات 
 غرفة المنشات السياحية –غرفة المنشأت الفندقية  – الفنادؽ –
 

 :المقدمة
( كُاثارىا السمبية الجسيمة عمي القطاع  19فيركس ككركنا المستجد ) ككفيد  أزمةستمرار أفي ظؿ 

مع غرفة المنشأت الفندقية عمي إعداد المصرم لمغرؼ السياحية كبالتعاكف  اإلتحادالسياحي المصرم، حرص 
رؤية كخطة عمؿ تتضمف حزمة التدابير االحترازية كاجراءات السالمة الكقائية يمتـز بتطبيقيا كافة المنشأت 

الراىنة كذلؾ لضماف سالمة السائحيف كالعامميف  زمةالفندقية كالسياحية التي ترغب في العمؿ خالؿ ىذه األ
مف بما يحقؽ عكدة التشغيؿ السياحي تدريجيا كالحد مف ؼ التشغيؿ السياحي اآلبالقطاع السياحي كذلؾ بيد

كزارة السياحة , 2020كزارة الصحو كالسكاف المصريو,   ) الخسائر الجسيمة التي يتعرض ليا القطاع السياحي
 .(  World Health Organization “WHO” , 2020A,B,C,D,  2020كاألثار كغرفو المنشأت الفندقية 

عالمية  أزمةنيا أ عمى بيا السياحةالحالية التي تمر  زمةالمصرم لمغرؼ السياحية مع األ اإلتحاديتعامؿ 
مشيرا  لمسياحة،سكاؽ المصدره نظرا لتكقؼ حركة السياحة كالسفر مف كافة األ بأكممو،غير مسبكقو تضرب العالـ 

ثار سمبية قد القت تفيما عميقا ككاضحا مف أا مف ف التحديات التي ستكاجو ىذا القطاع كما قد يترتيب عمييأ إلى
 عمىف القطاع السياحي ممتـز بالحفاظ أ عمىالمصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحادكشدد  مصر.القيادة السياسية في 

قصي جيد أمتعيدا ببذؿ  التصديرية،الخدمية  ةساسي ليذه الصناعالمدربة كالتي تعد العماد األ ةالعمالة الماىر 
يضا قياـ السياحة أالحالية ك  زمةنتياء األأرأس الخريطة السياحية العالمية فكر  عمىسياحة المصرية لعكده ال

 قتصاد القكمي نتعاش األأبدكرىا الياـ في المساىمو في 
 .(  World Health Organization “WHO” , 2020A)المصرم 

أكدت  األزمة،طاع السياحي المتضرريف مف ىذه كتنفيذا لقرارات الدكلة المصرية في تكجيو الدعـ لمعامميف بالق
نتياء مف كشكؼ عضائيا مف الشركات كالفنادؽ كالمطاعـ كالبازرات بسرعو األأالغرؼ السياحية الخمس، عمي 

عانات لمعامميف في ظؿ تكقؼ النشاط إالعامميف كركاتبيـ كما طمبتيا مف كزاره القكم العاممة كذلؾ لصرؼ 
 2020 ,الصحو كالسكاف المصريو كزارة) ككركناحترازية كالكقائية لمكاجيو فيركس األ اإلجراءاتالسياحي بسبب 

 .(2020, غرفو الفنادؽ ك    -
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تعتبر األقكل في تاريخ السياحة  فيركس ككركنا إف األزمة الحالية التي يمر بيا العالـ كمصر جراء تفشي
المصرية حيث أكد اإلتحاد المصرم لمغرؼ السياحية أنو سكؼ يدعـ العامميف المتضريف جراء األزمة كأيضا 
مساندة المنشأت الفندقية كالسياحية كتقديـ الدعـ المادم كالطبي ليذه المنشأت حتي تعكد السياحة المصرية بشكؿ 

 World)  ات كقائية كأحترازية تسيـ في سالمة السائحيف كالعامميف عمي السكاءآمف مره أخرم  في ظؿ أجراء
Health Organization “WHO” , 2020B  .)  جاء ذلؾ خالؿ أجتماع مجمس إدارة اإلتحاد المصرم لمغرؼ

السياحية  رئيس اإلتحاد المصرم لمغرؼ السياحية كبحضكر رؤساء الغرؼأحمد الكصيؼ  السياحية، برئاسة
كالعاديات  غرفة السمع -غرفة المنشآت الفندقية  -غرفة المنشآت السياحية  -الخمس )غرفة شركات السياحة 

 (.2020,غرفة المنشآت الفندقية  ) غرفة الغكص كاألنشطة البحرية (- السياحية 

المساندة لمقطاع كالعامميف كالمنتظرة مف الحككمة  اإلجراءات، عف أىمية حزمة اإلتحادكأعرب أعضاء 

قتصادية األخرل، مؤكديف أف المشكمة قطاع الذم يعد األكثر تضررنا مقارنة بكافة القطاعات كاألنشطة األلم

لتزاماتو األساسية أنعداـ السيكلة المالية مما ال يمكنو مف الكفاء بأالرئيسية التي يكاجييا القطاع حالينا ىي مشكمة 

 لمحفاظ عمى المنشآت كالعمالة الماىرة كالمدربة

  (World Health Organization “WHO” , 2020C,D  .)  إلى تفاقـ مشكمة اإلتحادكأشار ،
إمكانية نعداـ أم تدفقات نقدية سكاء مف إيرادات تكقفت تمامنا أك عدـ أالسيكلة نتيجة لتعميؽ النشاط مؤقتا ك 

 كقاؿ رؤساء الغرؼ. الماضيفي شير يناير  زمةالمنشآت لمستحقاتيا لدل الغير كذلؾ منذ بداية األ تحصيؿ
إنو عمى الرغـ مف جدارة مبادرة البنؾ المركزم كأىميتيا في المساىمة في  -أعضاء المجمس-الخمس السياحية 

المنشآت  غرفة) البنكؾ تسييالت مفحؿ مشكمة السيكلة، إال أف المنشآت تجد صعكبة في الحصكؿ عمى ال
 .(2020السياحة كاألثار كغرفو المنشأت الفندقية  ككزارة - 2020 الفندقية ,

 
  فيركس  السياحية لمكاجيةلمغرؼ  لالمصر  اإلتحاد التي يتخذىا اإلجراءات البحث في تقييـ أىمية ىذاتكمف

لمغرؼ  لالمصر  اإلتحادر العامميف بظية نمف كج في مصر المجاؿ الفندقىككركنا المستجد لتنشيط كدعـ 
 نجـك المصرية. كاالربع مف فنادؽ الخمس  كمجمكعةالسياحية 
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 أىداف البحث:
فيركس ككركنا  السياحية لمكاجيةاإلتحاد المصرم لمغرؼ  يتخذىا ىالتتقييـ اإلجراءات ييدؼ ىذا البحث 

 مف خالؿ: في مصر فندقىالمجاؿ اللتنشيط كدعـ  المستجد
 فيركس ككركنا المستجد  السياحية لمكاجيةلمغرؼ المصرم  اإلتحاد التي يتخذىا اإلجراءاتـ تقيي .1
 في مصر   الفندقىالمجاؿ لتنشيط كدعـ  لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحاد التي يتخذىا اإلجراءاتفاعمية  .2
برنامج متكامؿ  بإعداد ىتماـالسياحية باإللمغرؼ المصرم  اإلتحادضع تكصيات لمقادة اإلدارييف في ك  .3

 .إلدارة األزمات
 

 بحث:المشكمة 
ككذلؾ في مشكمو  فيركس ككركنا السياحية لمكاجيةلمغرؼ المصرم  اإلتحاد التي يتخذىا اإلجراءاتتقييـ  

تسريح العمالو الفندقية كالتي تمثؿ عصب كرأس ماؿ الفنادؽ السيما العمالة الماىرة الُمدربة الحاصمة عمي 
اإلتحاد المصرل لمغرؼ السياحية ككزارة السياحة كالجيات المانحة الممكلة لممشاريع مثؿ شيادات معتمده مف 

 اإلجراءاتتقييـ  اإلتحاد االكركبى ككضع الية لمحفاظ عمى حقكقيـ ككذلؾ ضماف كظائفيـ ىذا باإلضافة الى
كجية نظر العامميف مف  مصر  ىفالفندقى لتنشيط كدعـ المجاؿ   لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحاد التي يتخذىا

 األربع كالخمس نجكـ.ذات باإلتحاد كعينة مف الفنادؽ المصرية 
 

 طار البحث إ
فيركس  السياحية لمكاجيةلمغرؼ  لالمصر  اإلتحاد التي يتخذىا اإلجراءاتلتقييـ ىناؾ ضركرة لتناكؿ نجد أف 

 مصر.في  المجاؿ الفندقىككركنا المستجد لتنشيط كدعـ 

 
 

 البحث: إطار 1شكل 
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 البحث: أسئمة
لمكاجية فيركس ككركنا المستجد  لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحاد التي يتخذىا بيف اإلجراءاتىناؾ عالقة  .1

 في مصر:    المجاؿ الفندقىلتنشيط كدعـ 
انتشار فيركس ككركنا  أزمةالمصرم لمغرؼ السياحية لمفنادؽ في ظؿ  اإلتحادمدل دعـ ما  أكال: - أ

 المستجد؟  
البرامج التدريبية في ظؿ  بشأفالمصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءاتما ىي  ثانيا: - ب

 المستجد؟انتشار فيركس ككركنا  أزمة
المنشات الفندقية كالسياحية  بشأفالمصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءاتماىى ثالثا:  - ت

 ؟المستجدفيركس ككركنا  أزمةالعكده لمعمؿ في ظؿ  التي ترغب في السياحية()الفنادؽ كالمطاعـ 
متابعة مدم تطبيؽ خطة  بشأفالمصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحاد أتخذىاالتي  اإلجراءاتماىى رابعأ:  - ث

 أزمة أستمرارمف لمعامميف في المنشأت السياحية كالفندقية بغرض العمؿ في ظؿ اآل الفندقىالتشغيؿ 
 الفندقى؟مة التي يتعرض ليا القطاع ككركنا لمحد مف الخسائر الجسي

 ؟عف بعد ىلكتركنألالتدريب اأستخداـ  لمدما خامسان: - ج
لمكاجية فيركس ككركنا المستجد  لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحاد التي يتخذىا اإلجراءاتفاعمية ما مدل  .2

 ؟في مصر المجاؿ السياحيشيط كدعـ لتن
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  البحث فروض: 2شكل 

 ستعراض المرجعى:ألا

 :(COVID-19فيروس كورونا المستجد )ريف تع
 

ىك فيركس جديد ضمف فصيمة كبيرة تسمى الفيركسات التاجية  (COVID-19) فيركس ككركنا المستجد
شد خطكرة مثؿ أل"ككركنا" كالتي تصيب الجياز التنفسي كتتراكح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة إلى األمراض ا

. (2020 ةالمصري كالسكاف ةالصح )كزارة  ." حتى اآلف19-ج لػ"ككفيدسارس" ك"ميرس"، كلـ يتـ اكتشاؼ عال"
فيركسات ككركنا ىي فصيمة كبيرة مف الفيركسات التي قد تسبب المرض لمحيكاف كاإلنساف. كيسبب فيركس 

مرض معد يسببو فيركس ككركنا الُمكتشؼ مؤخران.  كىك 19-ؤخران مرض فيركس ككركنا ككفيدككركنا الُمكتشؼ م
يكف ىناؾ أم عمـ بكجكد ىذا الفيركس كىذا المرض المستجديف قبؿ اندالع الفاشية في مدينة يكىاف الصينية كلـ 

 (أ2020)منظمة الصحة العالمية ,2019في كانكف األكؿ/ ديسمبر 
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 :19-األعراض األكثر شيوعًا لمرض كوفيدأىم 
كالسعاؿ الجاؼ. كقد يعاني بعض في الحمى كاإلرىاؽ  19-تتمثؿ األعراض األكثر شيكعان لمرض ككفيد

المرضى مف اآلالـ كاألكجاع، أك احتقاف األنؼ، أك الرشح، أك ألـ الحمؽ، أك اإلسياؿ. كعادة ما تككف ىذه 
األعراض خفيفة كتبدأ تدريجيان. كيصاب بعض الناس بالعدكل دكف أف تظير عمييـ أم أعراض كدكف أف يشعركا 

منظمة الصحة ) خاص%( مف المرض دكف الحاجة إلى عالج 80 بالمرض. كيتعافى معظـ األشخاص )نحك
 .(أ2020العالمية ,

 
 :19-مرض كوفيدب العدوي إمكانية

عف طريؽ األشخاص اآلخريف المصابيف  19-يمكف أف يصاب األشخاص بعدكل مرض ككفيد
ر مف األنؼ بالفيركس. كيمكف لممرض أف ينتقؿ مف شخص إلى شخص عف طريؽ الُقطيرات الصغيرة التي تتناث

أك يعطس. كتتساقط ىذه الُقطيرات عمى األشياء  19-أك الفـ عندما يسعؿ الشخص المصاب بمرض ككفيد
عند مالمستيـ  19-كاألسطح المحيطة بالشخص. كيمكف حينيا أف يصاب األشخاص اآلخركف بمرض ككفيد

 19-اب األشخاص بمرض ككفيدليذه األشياء أك األسطح ثـ لمس عينييـ أك أنفيـ أك فميـ. كما يمكف أف يص
بمكاف  ىميةإذا تنفسكا الُقطيرات التي تخرج مف الشخص المصاب بالمرض مع سعالو أك زفيره. كلذا فمف األ

 (.أ2020)منظمة الصحة العالمية , بتعاد عف الشخص المريض بمسافة تزيد عمى متر كاحدألا
  

 :19-حتمال إصابتك بمرض كوفيدأالحد من  إمكانية
عمى آخر  ستمرارإطالع باإلمف خالؿ أك مف انتشاره  19-حتماؿ إصابتؾ بمرض ككفيدألحد مف يمكنؾ ا

بعض  تخاذإكب العالمية اإللكتركنيمة الصحة التي تُتاح عمى مكقع منظ 19-المعمكمات عف فاشية مرض ككفيد
 حتياطات البسيطة:ألا

 .ا بالماء كالصابكفنظؼ يديؾ جيدان بانتظاـ بفركيما مطير كحكلي لميديف أك بغسميم .1
 أقداـ( بينؾ كبيف أم شخص يسعؿ أك يعطس. 3احتفظ بمسافة ال تقؿ عف متر كاحد ) .2
 تجنب لمس عينيؾ كأنفؾ كفمؾ. .3
ؾ أنت كالمحيطيف بؾ لممارسات النظافة التنفسية الجيدة. كيعني ذلؾ أف تغطي فمؾ كأنفؾ أتباعتأكد مف  .4

 لعطس، ثـ التخمص مف المنديؿ المستعمؿ عمى الفكر.بككعؾ المثني أك بمنديؿ كرقي عند السعاؿ أك ا
 إلـز المنزؿ إذا شعرت بالمرض. .5
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ؿ بمقدـ الرعاية قبؿ إذا كنت مصابان بالحمى كالسعاؿ كصعكبة التنفس، التمس الرعاية الطبية كاتص  .6
 .التكجو إليو

ذه األماكف السفر إلى ى كتجنب 19-اّطمع باستمرار عمى آخر المعمكمات عف بؤر تفشي عدكل ككفيد .7
 (.أ2020)منظمة الصحة العالمية ,قدر اإلمكاف

 
 :تجاه األزمة غرفة المنشأت السياحية والفندقيةإجراءات 

كالفندقية تتكشؼ األحداث بسرعة مذىمة كتتغير صكرة الكضع يكمينا. لذا تدير غرفة المنشأت السياحية 
ة. يجب تحديث السيناريكىات كتخصيصيا  العديد   سيناريكىات لخمؽ استعداد ذكي لممكاقؼ غير المتكقع

(Reeves et al., 2020) جتماعية كجينا لكجو كاستبداليا ألالبشر يتجنب العالقات ا السياحة كأصبح.تكقفت
التكاصؿ كجينا لكجو الذم ينطكم عمى خطر العدكل  ستبداؿأتـ كذلؾ ك ؛نترنتألامف خالؿ  بعالقات اجتماعية

كشركات السياحة كشركات  معظـ الفنادؽ؛ كما أغمقت أ(Fuchs 2020)ترنت اإلنعف طريؽ التكاصؿ بكاسطة 
الفيركسات التاجية كاصبح لزاما لتكاصؿ الحياه كالخدمات  أزمةالطيراف ك أماكف العمؿ كاألماكف العامة بسبب 

 (.بFuchs, 2020)اإلنترنت ايجاد بدائؿ لمتكاصؿ كلتقديـ الخدمات مثؿ 
دارة السياحة ك  أزمةإدارة حية كالفندقية المنشأت السيا إدارة تشمؿ   إدارة اتصاالت األزمات الفعالة ك   ا 

دارة الفريؽ ) دارة األحداث كا  تصاؿ دكرنا ىامنا في مجاؿ ألتمعب تقنيات اك  (.Lanz et al., 2020الكسائط كا 
فيركس  أزمةفرضيا ستثنائية التي تألالسياحة ك الفنادؽ كالشركات السياحية كشركات الطيراف في ظؿ الظركؼ ا

يتـ  ,كماالثانكيةتصاؿ ألكاسع لمتكاصؿ بكساطة بمساعدة كسائؿ ا أستخداـىناؾ ,ك التاجي عمى المجتمع كاألفراد
استبداؿ التكاصؿ كجينا لكجو بالتكاصؿ بكساطة ، مما يخمؽ تحديات ألف السياحة القرب كالحب كالعكاطؼ مف 

جتماعية أل.يتجنب البشر العالقات ا(   Li et al., 2020)الصعب تحقيقيا كالتكاصؿ في التكاصؿ بكساطة 
جتماعي كبرامج المراسمة كالفيديك مثؿ ألكجينا لكجو كيستخدمكف بدالن مف ذلؾ الياتؼ ككسائؿ التكاصؿ ا

WhatsApp  كTelegram  كZoom  كSkype  (Fuchs 2020.)أ 
السياحة ىناؾ مجمكعة مف العامميف في مجاؿ  الفيركس التاجي. أزمةلقد تغيرت الحياة كالعمؿ بشكؿ جذرم في 

جتماعية المباشرة ألا كالضيافة كالعالقاتال يستطيعكف العمؿ مف المنزؿ كمف بعيد. يعتمدكف عمي السياحة  الذيف
 كالطباخيف، المحاضريف،تشمؿ األمثمة الخدمات الشخصية مثؿ:  كالفندقية.مف أجؿ تقديـ الخدمات السياحية 

 (.جFuchs 2020كما إلى ذلؾ  ) كالمضيفات، كادؿ،كالن ،يفكالمنظف
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وانتشار فيروس جائحة  إطارأىم الضوابط التي يجب األلتزام في تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية في 
 :كورونا المستجد

المنشأت الفندقية كالسياحية  كضعت كزارة السياحة الية تنفيذ خطط التعاكف المشترؾ كالفّعاؿ مع غرفتى
تشغيؿ الفنادؽ كالمنتجعات  بيا أثناءلتزاـ إليجب االضكابط التي  بعيف لالتحاد المصرل لمغرؼ السياحية بشأفالتا

 15% مف اجمالي الطاقة الفندقية اعتبارا مف  25شريطة العمؿ بنسبة اشغاؿ ، اطار جائحة ككركنا ىالسياحية ف
 . (أ 38/2020غرفة المنشأت الفندقية رقـ  ) منشكر. 2020% بداية مف اكؿ يكنيك  50كبنسبة  ،2020مايك 

 
 :بشأن األفتتاح الجزئي لممنشأت السياحية ) المطاعم السياحية و الكافتيريات و الحموانية ( جراءات الوقائيةال

فتتاح الجزئي لممنشأت السياحية ) المطاعـ السياحية ك ألبشأف ا الكقائية اإلجراءاتتشمؿ الخطة   
الخاصة بقسـ األغذية كالمشركبات بالمنشآت الفندقية ترؾ مسافة ال تقؿ عف متر  انية (الكافتيريات ك الحمك 

كنصؼ بيف طاكالت الطعاـ كيتـ كضع المقاعد داخؿ المطعـ كفقنا لعند نزالء الغرفة الفعمي، كيفضؿ أف تككف 
المطعـ بالكامؿ بعد  كراسي كتطيير 4عتبار العائالت بحد أقصى ألنزيؿ فقط لكؿ طاكلة مع األخذ في ا 2عدد 

ال تممس الطعاـ »كؿ كجبة كتطيير جميع األطباؽ كاألكاني الفضية كاألكاني الزجاجية كالتأكد مف تكافر الفتات 
عمى بكفيو الطعاـ، ككضع مكاصفات لمبكفيو لتأكيد الطيي الكقتي لمطعاـ كتجييز البكفييات المالئمة « باليد
 (. 27/2020) كتاب دكرم رقـ  .لذلؾ
 
 :جراءات الوقاية لخدمات الشراف الداخمي والمغسمةإ

األدكات  أستخداـ إجراءات الكقاية لخدمات اإلشراؼ الداخمي كالمغسمة تطيير الغرؼ بشكؿ يكمي بتتمثؿ 
تعميمات كزارة الصحة، كيجب تنظيؼ كتعقيـ جميع النقاط المممكسة  أتباعالخاصة بعربة منع انتشار العدكل، ك 

المطيرات المكصي بيا كفقنا لكزارة الصحة، كيتـ  أستخداـ اكف العامة كالحمامات العامة بكؿ ساعة في األم
، كما يتـ تطيير الغرؼ بالكامؿ بعد مغادرة النزالء، كتكفير آلة البخار لتطيير األثاث  تطيير المرات بشكؿ يـك

بقاء مياه حماـ السباحة في درجة حرارة عالية، كما يتـ تطيير  كاألقمشة كيتـ تنظيؼ المفركشات المتسخة كا 
 (.ب 38/2020) منشكر غرفة المنشأت الفندقية رقـ  .المغسمة بعد إتماـ عممية الغسيؿ اليكمية

 
 :التدابير والجراءات الوقائية الخاصة بالمطارات

رة مف الداخؿ كالخارج قبؿ ائالخاصة بالمطارات تعقيـ كامؿ لمطالكقائية  اإلجراءاتالتدابير ك  كتشمؿ
كتكزيع القناع الكافي  (Rapid Test) ختبار السريعألقالع كعمؿ اقالع كقياس درجات حرارة الركاب قبؿ اإلإلا
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كالقفازات عمى الركاب كطقـ الطائرة عند دخكؿ المطار كارتداء القناع الكافي كالقفزات لجميع العامميف بالمطار 
عقيـ جميع األمتعة عند الكصكؿ كتزكيد المطارات كتطيـ جميع اماكف التالمس كدكرات المياه بصكرة دكرية كت

بجياز التعقيـ، كتعقيـ الباصات كالسيارات الخاصة بنقؿ المسافريف كالزاـ جميع السائقيف بارتداء القناع الكاقي 
 (. 2020) كزارة الطيراف المدني  .التخمص مف كسائؿ الكقاية بطريقة آمنة أتباعكالقفازات ك 

 
 :شيادات التشغيل اآلمن

عتماد المنشآت أكما تضمف الخطة الحصكؿ عمى شيادة التشغيؿ السياحي اآلمف يتـ إصدار شيادة 
مف مع إجراء مراجعة شاممة، لمتأكد مف تطبيؽ كافة التدابير الراغبة في العمؿ كفقا لخطة التشغيؿ السياحي اآل

عتماد، ألكلة عف سالمة شيادة االكقائية المقررة، كتتـ المراجعة مف خالؿ شركات متخصصة مسؤ  اإلجراءاتك 
قابمة لمتكثيؽ في مصر كالخارج تيدؼ  آمف(صحي  )منتجعكتمنح المنشأة المعتمدة عالمة سياحية دعائية تسمي 

 كغرفو المنشأت الفندقية ثارألالسياحة كا )كزارة .لمتركيج لمسياحة المصرية حاؿ فتح األسكاؽ السياحية الخارجية
2020). 

 
 :RESEARCH METHODSالبحث  منيجية

النظرم في البحث  الجانبأستخداـ تضمف ىذا البحث عدد مف الطرؽ كأدكات البحث المختمفة حيث تـ 
 اإلتحاد التي يتخذىاجراءات ستعراض المراجع السابقة مف الكتب كالدكريات كالمقاالت التي تناكلت اإلأمف خالؿ 
في مصر. كما تـ  الفندقىالمجاؿ جد لتنشيط كدعـ فيركس ككركنا المست لمكاجية السياحيةلمغرؼ المصرم 
 اإلتحاداستقصاء لمعامميف ب العممي كاستماراتالبحث  أدكاتإستخداـ تمثؿ في  لالتطبيقي كالذ الجانبأستخداـ 
 نجكـ.فئة الخمس كاألربع  مف الفنادؽ كمجمكعة لمغرؼ السياحيةالمصرم 
 

تػػـ  ىكالتػػفنػػدؽ مػػف فئػػة الخمػػس كاألربػػع نجػػـك بمصػػر  20ى إشػػتممت عينػػة البحػػث الحػػالي عمػػ األساسةةية:العينةةة 
دراسة إستكشافية لمجمكعة الفنػادؽ التػي تػـ السػماح ليػا بالتشػغيؿ كأعطائيػا شػيادة صػحية مػف  ىتحديدىا بناء عم

فرد  (30) عمى عددالعينة ككزارة السياحة كاالثار كايضان اشتممت ككزارة الصحة لمغرؼ السياحية تحاد المصرم اإل
  .السياحيةلمغرؼ  لاإلتحاد المصر نائبيف مديريف كرؤساء أقساـ ب مف

إذ  كثباتيا،كاف اليدؼ منيا قياس كفاءة أداة الدراسة  استطالعية.إحتكل البحث عمى عينة  العينة االستطالعية:
جكـ كالتي ككذلؾ مجمكعة مف المشرفيف كرؤساء األقساـ كالمديريف بعينة مف الفنادؽ فئة الخمس كاألربع نتككنت 
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دراسة إستكشافية لمجمكعة الفنادؽ التي تـ السماح ليا بالتشغيؿ كأعطائيا شيادة صحية  ىتـ تحديدىا بناء عم
  كاالثار.السياحة كزارة ككزارة الصحة ك  ل لمغرؼ السياحيةمف اإلتحاد المصر 
 تجاه العامميفرضاء ك  ىكع للمعرفة قدرة األداة لقياس مد لستخدـ أسمكب الصدؽ الظاىر أصدق االختبار: 

 الفندقىفيركس ككركنا المستجد لدعـ المجاؿ  السياحية لمكاجيةيتخذىا اإلتحاد المصرم لمغرؼ  ىاإلجراءات الت
السياحية اإلتحاد المصرم لمغرؼ المديريف بستمارة المالحظة بصيغتيا األكلية عمى نخبة إمف خالؿ عرض 

، كأعضاء ادؽالفنكرؤساء األقساـ بمجمكعة مف  لككذلؾ مدير  ىيئة التدريس  المصرية فئة الخمس كاألربع نجـك
 ىأرائيـ أعيد صياغتيا كتعديؿ بعض الفقرات الت ل. كفي ىدكالفنادؽ أيجكث األقصرلمسياحة  ىبالمعيد العال

 أثرىا الخبراء كالسادة أعضاء ىيئة التدريس.

 األقساـ العامميفكرؤساء  المشرفيف ككذلؾيتحدد البحث الحالي بما يأتي: العامميف باإلتحاد المصرم  
 .2020 يكنيوشير  حتى مارسشير بعينة مف فنادؽ الخمس كاألربع نجكـ بمصرخالؿ الفترة مف 

 ضافة إلى تفشي كباء ككركناألنظران لمعديد مف الصعكبات كالمعكقات كالتي منيا عامؿ الكقت كالتكمفة ىذا با
انتظاـ حركة السياحة كالسفر كفتح االسكاؽ  حتى 2020مارس  15ف مبداية ثالث شيكر  لفترةكتكقؼ السياحة 

 تـ إستبداؿ الفندقية(غرفة المنشأت  45كرقـ  38دكرم رقـ  )منشكر. 2020 يكنيك 15في  العالمية مره اخرم
أ( Fuchs 2020)اإلنترنت التكاصؿ كجينا لكجو الذم ينطكم عمى خطر العدكل عف طريؽ التكاصؿ بكاسطة 

الفيركسات  أزمةالعمؿ كاألماكف العامة بسبب  كأماكفكشركات السياحة كشركات الطيراف  الفنادؽمعظـ  كأغمقت
حتي تـ السماح في شير يكنيك بالفتح الجزئي  (.بFuchs, 2020)اإلنترنت التكاصؿ خالؿ  يتـ ككافالتاجية 

قتصرت الدراسة كقد أؾ,  لمجمكعة مف الفنادؽ بعد إستيفائيا كافة الشركط الصحية كحصكليا عمي شيادة بذل
التي حصمت عمي الشيادة الصحية مف كزارة الصحة  نجكـالمصرم كمجمكعة مف الفنادؽ الخمس  اإلتحادعمي 

 لأراء الديريف كالمدير كذلؾ لمكقكؼ عمي في أغمب األحياف  كالتميفكفاإلنترنت كالتكاصؿ مف خالؿ  كالبيئة , 
لمكاجية   لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  جراءاتاإلاإلدارات كرؤساء األقساـ كالمشرفيف في 

( بياف بالفنادؽ 1فيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر، ىذا كيكضح الجدكؿ التالي )
 المقترحة عينة البحث.

 (: الفنادق المقترحة عينة البحث1الجدول رقم )
درجة  اسم الفندق مسلمس درجة الفندق اسم الفندق مسمسؿ

 الفندق
أربع   العمميف مرسي مطركح 21 خمس نجـكككنكػػػػػػكرد السػػػػػػالـ شػػػػػػـر   .1
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 نجـك الشيخ
أربع   بيال فيك مرسي مطركح 22 خمس نجـك فكرسيكرف شـر الشيخ  .2

 نجـك
صف رايز ىكليدام شـر   .3

 الشيخ
قيصػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػام مرسػػػػػػػػػػػي  23 خمس نجـك

 مطركح 
أربع  
 نجـك

خمس  بكرتك العمميف  24 نجـك خمس ككراؿ سي شـر الشيخ  .4
 نجـك

ىيمتكف شارؾ بػام شػـر   .5
 الشيخ

خمس  سكندريةألىيمتكف ا 25 خمس نجـك
 نجـك

 أربع  ابركتيؿ برج العرب 26 خمس نجـك كمكب ريزكرت نكيبع   .6
 نجـك

 أربع  افريكانا 27 خمس نجـك تركبيتاؿ دىب    .7
 نجـك

 أربع  اسكنددريةىمناف فمسطيف  28 خمس نجـك ستراند طابا ىايتس  .8
 نجـك

أربع   ككراؿ سي السخنة  29 نجـك أربع  جاز اككا فيفا  .9
 نجـك

خمس  ستيال دم مارم السخنة  30 خمس نجـك جاز اككا ماريف  .10
 نجـك

خمس  ستيال جراند اكشف  31 خمس نجـك ىيمتكف الغردقة  .11
 نجـك

شػػػػػػػػػػتايجنبرجر جكلػػػػػػػػػػؼ   .12
 ريزكرت

 أربع  دـك مارينا السخنة  32 خمس نجـك
 نجـك

انترككنتتناؿ سيتي ستارز  33 خمس نجـك شتايجنبرجر الغردقة  .13
 القاىرة 

خمس 
 نجـك

خمس  ستام بريدج القاىرة  34 نجـك أربع   سندباد كمكب  .14
 نجـك
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 إجراءات البحث:
ة ئػػالفنػػادؽ المصػػرية ف السػػياحية كمجمكعػػةاإلتحػػاد المصػػرم لمغػػرؼ يتكػػكف المجتمػػع الحػػالي مػػف  المجتمةةا الكمةةي:

.  الخمس كاألربع نجـك
 أدوات البحث :

، كمػا تػـ  دراسػةلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة تـ أستخداـ األسمكب اإلحصائي الكصفي في كصػؼ كتحميػؿ بيانػات ال
عتماد عمػي العديػد مػف المراجػع كالػدكريات العمميػة لمحصػكؿ عمػي البيانػات كالمعمكمػات المتعمقػة بيػذه الدراسػة ، اإل

قػد اقتصػرت قائمة بالفنادؽ التي تـ السماح ليا بالتشغيؿ بعد إستيفائيا الشركط الصػحية  ك  كما تـ الحصكؿ عمي 
كالتػػي صػػرح ليػػا بالتشػػغيؿ بنػػاء عمػػي  ة مػػف الفنػػادؽ الخمػػس نجػػكـالدراسػػة عمػػي إختيػػار اإلتحػػاد المصػػرم كمجمكعػػ

أسػتمارة أستقصػاء لمعػامميف  550عدد   تكزيعكما تـ كالتكاصؿ مف خالؿ اإلنترنت    أستيفاءىا الشركط الصحية.
، ثػـ %85.09اسػتمارة  صػالحة تمثػؿ نسػبة    468باإلتحاد كالفنادؽ عينة البحث كعند األستالـ كالفحص كجد  

ك   Microsoft office Excelتفريػػا األسػػتمارات  كتحميميػػا بإسػػتخداـ بػػرامج الحاسػػب اآللػػي مثػػؿ برنػػامج تػػـ 
SPSS 20  . اإلتحػػاد المصػػرم لمغػػرؼ السػػياحية  لمكاجيػػة  التػػي يتخػػذىاكذلػػؾ لمكقػػكؼ عمػػي تقيػػيـ اإلجػػراءات

 .مصر ىف الفندقىفيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  

اكلػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػاالس سػػػػػػػػػػػيؿ   .15
 حشيش

خمس  ككنككرد السالـ القاىرة  35 خمس نجـك
 نجـك

خمس  ماريكت القاىرة  36 نجـك أربع   جكلدف بيتش ريزركت  .16
 نجـك

شػػػػػػػػػػػػػػػػتايجنبرجر اكػػػػػػػػػػػػػػػػكا   .17
 ماجيؾ

س كػػػػػػايرك ميػػػػػػراج رينسػػػػػػان 37 خمس نجـك
 سيتي 

خمس 
 نجـك

صػػػػػػػػػػػف رايػػػػػػػػػػػز ركيػػػػػػػػػػػاؿ   .18
 مكادم 

خمس  جي دبميك ماريكت  38 خمس نجـك
 نجـك

القصػػػػػػر القػػػػػػديـ ) اكلػػػػػػد   .19
 باالس (

خمس  فكر سيزكنز القاىرة  39 نجـك أربع  
 نجـك

خمس  القاىرة  كمبينسكي 40 نجـك أربع   سي جؿ الغردقة   .20
 نجـك
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 RESULTS AND DISCUSSIONاقشةالنتائج والمن

 
 (   Study Instrument reliabilityدراسة  الصدق والثبات )

(    Cranach alpha correlationمعامؿ الفا ) أستخداـ لمتأكد مف المكثكقية لجميع البيانات تـ 
لحاالت لمعمـك اك اعمي مقبكال في معظـ ا 0.70كيعتبر معامؿ الثبات الداخمي لتحديد التجانس كمدم الثبات 

 ,Pallant) اتات األختبارات اف معامالت الثب أظيرتلفا ك بأستخداـ معامأل.تـ حساب الثقة كالثبات (10 جتماعألا
2007; Hair et al.,)  ىا كما أستخداـ داه مكثكؽ بيا ليتـ أمما يدؿ عمي انيا  0.98لجميع البيانات كانت فكؽ
 (.2ىك مكضح بالجدكؿ رقـ )

 ( Reliability Statisticsمعامل الفا) أستخدام مستوي الثقة ب( 2جدول رقم )
 ( Cronbach's Alpha) معامؿ الفا  ستمارات ألعدد ا عدد التكرارات

38 468 0.988 
 

ىذا كقد تـ  حكؿ مكضكع البحثكالفنادؽ  اإلتحادالعامميف بستبياف  الى التعرؼ عمي آراء ألييدؼ ا
 لتالية :ستقصاء في الجداكؿ األاتكضيج  

 ( 3يتضح من الجدول رقم )
  31مػػف لمتغيػػر العمػػر ، يتضػػح اف الغالبيػػة كفقػػا   كالفنػػادؽ عينػػة البحػػث اإلتحػػادالعػػامميف ببالنسػػبة  لتكزيػػع-

سػػنة فػػي الترتيػػب  60-4مػػف % ، بينمػػا جػػاءت  47كؿ حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ ألسػػنة جػػاءت فػػي الترتيػػب ا45
 .العامميف ناضجيف كذكم خبراتمي اف اغمبية %. كىذا يدؿ ع36.8الثاني حيث بمغت نسبتيـ 

   كذلػػؾ تبعػػا لطبيعػػة  %. 78.8بنسػػبة  غمبيػػة مػػف الػػذككرألابالنسػػبة لتكزيػػع العمػػالء  كفقػػا لمتغيػػر النػػكع كػػاف
 العمؿ.

  87.2حيث بمغت نسبتيـ  لممتزكجيف  عمىألبمغت النسبة ا جتماعيةأللمحالة ابالنسبة % . 
  حيػث  لمحاصميف عمػى بكػالكريكس/ ليسػانس  عمىألبمغت النسبة اكالفنادؽ  حاداإلتلعامميف بت المؤىالبالنسبة

كارتفػػاع مسػػتكاىـ التعميمػػي يػػدؿ عمػػي قػػدرتيـ %.  14.1بنسػػبة  مؤىػػؿ متكسػػط% ، يمييا81.4بمغػػت نسػػبتيـ 
 .بتكارألكاستيعاب كالفيـ ألعمي ا

  حيػث بمغػت نسػبتيـ لمعػامميف بالفنادق عمػىألبمغػت النسػبة ا كفقا لجية العمؿ العامميف عينة البحثبالنسبة لتكزيع
 .3كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ  .  %24.2بنسبة  المصرم لمغرفالسياحية اإلتحاد% ، يمييا العامميف ب78.4
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 (  البيانات الشخصية3جدول رقم )
     العمر  .1

 47 220 45-31مف 
 36.8 172 60-46مف 

 16.2 76 سنو 60اكبر مف 
 100 468 األجمالي 

 %  التكرار الجنس  .2
 78.8 369 ذكر 
 21.2 99 انثي

 100 468 األجمالي
     الحالة األجتماعية  .3

 12.8 60 أعزب
 87.2 408 متزكج

 100 468 األجمالي
     المؤىؿ   .4

 14.1 66 مؤىؿ متكسط
 81.4 381 ليسانس /حاصؿ عمى بكالكريكس

 4.5 21 كراه(   دكت /ماجستير(  حاصؿ عمى دراسات عميا 
 100 468 األجمالي

     جية العمؿ   .5
 21.6 101 اإلتحاد المصرم الغرؼ السياحية

 78.4 367 الفنادؽ
 100 468 األجمالي

التي   اإلجراءات كالفنادؽ عينة البحث اإلتحادالعامميف بمدم رضاء  ترتيب(  8-4كؿ رقـ )اكضح الجدتكما 
لمكاجية فيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في   السياحية لمغرؼالمصرم  اإلتحاديتخذىا 
 . ككانت ىذه العناصر كالتالي:مصر 
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انتشار فيروس  أزمةالمصري لمغرف السياحية لمفنادق في ظل  التحاد: مدى دعم بالنسبة لممحور األول 
 :لفنادقوا التحادالعاممين ب مدي رضاء النتائج  أظيرتكورونا المستجد 

رشادات الطبية كطرؽ الحماية كالكقاية لجميع الفنادؽ ألالتكعية الصحية كا اإلتحاديقدـ كؿ ألجاء في المركز ا .1
رشادات الطبية كطرؽ الحماية ألالتكعية الصحية كا اإلتحاديقدـ  .شتراطات منظمة الصحة العالميةألطبقا 

 %  .  97.86بنسبة    العالميةشتراطات منظمة الصحة ألكالكقاية لجميع الفنادؽ طبقا 
الفنادؽ كحجر صحي لممصرييف الكافديف مف خارج البالد لحيف  أستخداـ مدم تاله في المركز الثاني  .2

 % .  96.58بنسبة شتباه باصابة الشخص بالمرضألنتياء مف فتره الحضانو كاألا
 بنسبة لتراخيص لممنشات الفندقيةتجديد ابتخفيض الرسكـ المتعمقة ب اإلتحاديقـك تاله  في المركز الثالث .3

95.73  . % 
المصرم لمغرؼ السياحية المنح كالمساعدات الطبية كمتابعة مدل تكافرىا  اإلتحاديقدـ كنجد اف المركز الرابع  .4

المستمزمات الطبية ....الخ  –الكحكؿ  –مدم تكافر المطيرات  –بالفنادؽ. مثؿ : ) تقديـ شركات لمتعقيـ 
 %.  93.59بنسبة )

بنسبو   حتفاظ بالعامميف كعدـ تسريحيـألدعمان ماليان لمفنادؽ ل اإلتحاديقدـ تاله في المركز الخامس  .5
91.88 .   % 

المصرم لمغرؼ السياحية المنح كالمساعدات المالية لمفنادؽ  اإلتحاديقدـ السادسكاخيرا جاء في المركز  .6
 % .80.98بنسبو المتضررة مف انتشار فيركس ككركنا المستجد

انتشار  أزمةالمصرم لمغرؼ السياحية لمفنادؽ في ظؿ  اإلتحاددعـ   أىميةعمي  كىذا يؤكد مكافقة العامميف
 .(أ2020)منظمة الصحة العالمية ,ك ىذا يتفؽ مع فيركس ككركنا المستجد.
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مصري لمغرف السياحية  لمواجية فيروس كورونا المستجد (  ترتيب  مدي تقييم العاممين بالتحاد والفنادقمألجراءات التي  يتخذىا التحاد ال 4جدول رقم ) 
 لتنشيط ودعم المجال  السياحي في مصر 

 ـ

 الجممة

الككد
 

غير 
مكافؽ 
بشدة

غير   
مكافؽ

محايد  
مكافؽ 
مكافؽ   
بشدة

  
  

األجمالي حسب 
الرضاء  

 
  

االجمالي حسب 
الرضاء % 

 
الترتيب حسب األىمية

 

تكرار
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

% 

 كورونا المستجد؟   فيروسأوال: مدى دعم التحاد المصري لمغرف السياحية لمفنادق في ظل أزمة انتشار 
يقدـ اإلتحاد المصرم لمغرؼ   .1

السياحية المنح كالمساعدات المالية 
لمفنادؽ المتضررة مف انتشار فيركس 

 .ككركنا المستجد

 37 173 31 145 32.1 150 0 0 0 0 1ا

1895 80.98 

6 

يقدـ اإلتحاد المصرم لمغرؼ   .2
السياحية المنح كالمساعدات الطبية 
كمتابعة مدل تكافرىا بالفنادؽ. مثؿ : 

مدم  –) تقديـ شركات لمتعقيـ 
 –الكحكؿ  –تكافر المطيرات 1ج

 )المستمزمات الطبية ....الخ

 67.9 318 32.1 150 0 0 0 0 0 0 2ا

2190 93.59 

4 

يض الرسـك يقـك اإلتحاد بتخف  .3
المتعمقة بتجديد التراخيص لممنشات 

 78.6 368 21.4 100 0 0 0 0 0 0 3ا
2240 95.73 

3 
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 . الفندقية
يقدـ اإلتحاد دعمان ماليان لمفنادؽ   .4

 91.88 2150 59.4 278 40.6 190 0 0 0 0 0 0 4ا .لألحتفاظ بالعامميف كعدـ تسريحيـ
5 

يقدـ اإلتحاد التكعية الصحية   .5
الطبية كطرؽ الحماية كاألرشادات 

كالكقاية لجميع الفنادؽ طبقا 
 .ألشتراطات منظمة الصحة العالمية

 89.3 418 10.7 50 0 0 0 0 0 0 5ا

2290 97.86 

1 

مدم أستخداـ  الفنادؽ كحجر صحي   .6
لممصرييف الكافديف مف خارج البالد 
لحيف األنتياء مف فتره الحضانو 

 .كاألشتباه باصابة الشخص بالمرض

 0 0 0 0 0 0 6ا

80 17.1 388 82.9 

2260 96.58 

2 
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المصري لمغرف السياحية بشان البرامج التدريبية في  التحادأتخذىاالتي  الجراءات: ممحور الثانيبالنسبة ل

 :من جداول البيانات يالحظ أنو انتشار فيروس كورونا المستجد  أزمةظل 
ج التدريبية ذات التعامؿ المباشر مع العامميف بالفنادؽ كالمنشات تـ ايقاؼ البرامجػػػػػاء في المركػػػػػػػػز األكؿ  .1

ختالط ك انتشار ألمارس منعا ل 16السياحية كذلؾ طبقا البند السادس لقرار رئيس مجمس الكزراء بتاريخ 
 %. 99.57بنسبة  العدكم

عتماد تـ تطكير كتحديث جميع المكاد التدريبية لالستفادة مف فتره اتاله في المركز الثاني .2 لتكقؼ لمتحديث كا 
 %. 97.86بنسبة صالحيتيا 

لكتركني ألتنفيذ كعقد الدكرات التدربيبة في الكقت الحالي عف بعد مف خالؿ المكقع ا تاله في المركز الثالث .3
كذلؾ بيدؼ :)أ( تنمية ميارات العامميف الحاليف بالقطاع E-Learningك online coursesتحاد ألل

لة كتقميؿ معدؿ الدكراف,  ) ب( تحقيؽ مدم كالء العامميف لمعمؿ بالقطاع السياحي السياحي كمنع تسرب العما
 %.86.11بنسبة الراىنة زمةألفي ظؿ ا

في التفاعؿ الجيد بيف المدرب ك   ZOOMبرامج الفيديك ككنفراس مثؿ  أستخداـ مدم كنجد اف المركز الرابع  .4
 %. 76.58بنسبة كفقا لكؿ تخصص تدريبيالعمالو بالفنادؽ خاصة في اجراء التدريبات العممية 

حترازية بيف المكظفيف اثناء حضكر ألالكقائية كالتدابير ا جراءاتإلا أتباعمدم تاله في المركز الخامس  .5
 . % 75.04بنسبو  التدريب عف بعد

 Smartدخاؿ الشاشات الذكية إ إمكانيةمع غرفة المنشأت الفندقية  في  اإلتحادتنسيؽ تاله في المركز السادس .6
TV’s  70.60بنسبة  الكاميرات في التدريب عف بعد  أستخداـ ك%  . 

 اإلجراءاتالمصرم لمغرؼ السياحية لتنفيذ  اإلتحادمدم المتابعو الدكرية مف كاخيرا جاء  في المركز السابع  .7
الخطكات حترازية لقطاع الفنادؽ في التدريب عف طريؽ ارساؿ مراقبى الجكده لمتحقؽ مف اتباع ألالكقائية كا

 .  %68.50بنسبة  المتبعو بشكؿ امف كصحى كسميـ. اإلجراءاتك 
المصرم لمغرؼ السياحية بشاف البرامج  اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءاتأىميةعمي  كىذا يؤكد مكافقة العامميف

 أ(.Fuchs 2020. كىذا يتفؽ مع )انتشار فيركس ككركنا المستجد أزمةالتدريبية في ظؿ 
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تجد لتنشيط ودعم المجال  (  ترتيب  مدي تقييم العاممين بالتحاد والفنادقمألجراءات التي  يتخذىا التحاد المصري لمغرف السياحية  لمواجية فيروس كورونا المس 5قم ) جدول ر 
 السياحي في مصر 

 ـ

 الجممة

الككد
 

غير 
مكافؽ 
بشدة

غير   
مكافؽ

محايد  
مكافؽ 
مكافؽ   
بشدة

  
  

األجمالي حسب ا
لرضاء  

 

  
% االجمالي حسب الرضاء 

 
الترتيب حسب األىمية

 

تكرار
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

% 

 ثانيا: اإلجراءات التي أتخذىااإلتحاد المصرم لمغرؼ السياحية بشاف البرامج التدريبية في ظؿ أزمة انتشار فيركس ككركنا المستجد ؟
التعامؿ المباشر تـ ايقاؼ البرامج التدريبية ذات   .1

مع العامميف بالفنادؽ كالمنشات السياحية كذلؾ 
طبقا البند السادس لقرار رئيس مجمس الكزراء 

مارس منعا لألختالط ك انتشار العدكم  16بتاريخ 
. 

 97.9 458 2.1 10 0 0 0 0 0 0 1ب

2330 99.57 

1 

تـ تطكير كتحديث جميع المكاد التدريبية لألستفادة   .2
عتماد صالحيتيا مف فتره التكق  ؼ لمتحديث كا 

 89.3 418 10.7 50 0 0 0 0 0 0 2ب
2290 97.86 

2 

تنفيذ كعقد الدكرات التدربيبة في الكقت الحالي عف   .3
 onlineبعد مف خالؿ المكقع األلكتركني لالتحاد 

courses كE-Learning: كذلؾ بيدؼ 
تنمية ميارات العامميف الحاليف بالقطاع السياحي 

 لعمالة كتقميؿ معدؿ الدكراف كمنع تسرب ا
تحقيؽ مدم كالء العامميف لمعمؿ بالقطاع السياحي 

 في ظؿ األزمة الراىنة.

 51.9 243 26.7 125 21.4 100 0 0 0 0 3ب

2015 86.11 

3 
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مدم أستخداـ  برامج الفيديك ككنفراس مثؿ   .4
ZOOM   في التفاعؿ الجيد بيف المدرب ك

لتدريبات العمالو بالفنادؽ خاصة في اجراء ا
 العممية كفقا لكؿ تخصص تدريبي.

 25.6 120 31.6 148 42.7 200 0 0 0 0 4ب

1792 76.58 

4 

تنسيؽ اإلتحاد مع غرفة المنشأت الفندقية  في   .5
ك  Smart TV’sدخاؿ الشاشات الذكية إإمكانية 

 أستخداـ  الكاميرات في التدريب عف بعد .
 17.1 80 18.8 88 64.1 300 0 0 0 0 5ب

1652 70.60 

6 

مدم أتباع اإلجراءات الكقائية كالتدابير األحترازية   .6
 بيف المكظفيف اثناء حضكر التدريب عف بعد .

 17.9 84 39.3 184 42.7 200 0 0 0 0 6ب
1756 75.04 

5 

مدم المتابعو الدكرية مف اإلتحاد المصرم لمغرؼ   .7
السياحية لتنفيذ اإلجراءات الكقائية كاألحترازية 

ادؽ في التدريب عف طريؽ ارساؿ لقطاع الفن
مراقبى الجكده لمتحقؽ مف أتباع الخطكات 

 كاإلجراءات المتبعو بشكؿ امف كصحى كسميـ.

 16.2 76 30.3 142 33.1 155 20.3 95 0 0 7ب

1603 68.50 

7 
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ية المصري لمغرف السياحية بشان المنشات الفندق التحادأتخذىاالتي  الجراءاتبالنسبة لممحور الثالث: 
فيروس كورونا  أزمة) الفنادق والمطاعم السياحية ( التي ترغب في العوده لمعمل في ظل   والسياحية
 :كان ترتيب ىذه العناصر كالتاليالمستجد

الكقائية في جميع  اإلجراءاتمدم تكافر الفتات ك ممصقات التكعية الصحية ك  جاء في المركز األكؿ كال مف  .1
و في حالة أتباعتفاؽ مع كزارة الصحة عمي البركتكككؿ المطمكب ألك مدم ا . أماكف الفنادؽ ككذلؾ المطاعـ

 %. 87.18بنسبة  شتباه بكجكد نزيؿ مصاب في الفنادؽ اك عميؿ مصاب في المطاعـ   ألا
ة الشخصية لمعامميف تاله في المركز الثاني مدم تكفير جميع المنشأت الفندقية كالسياحية كؿ أدكات الحماي .2

 %.  83.16المطيرات كالمعقمات ....الخ (  بنسبة  –القفازات  –الكمامات ) بيا مثؿ   
تفاؽ مع كزارة الصحة عمي برتكككؿ اخر خاص بالحاالت المخالطة مف ألمدم اتاله في المركز الثالث  .3

 %. 81.20بنسبة العائالت كالمرافقيف التي تـ التأكد مف اصابتيـ  
بنسبة كالفندقية لمغرؼ السياحيةالكقائية  اإلجراءاتلمتدابير االحترازية ك مدم تنفيذىـ كنجد اف المركز الرابع  .4

79.15  .% 
شراؼ الداخمي ألحترازية بالفنادؽ كذلؾ بقسـ األالكقائية كا اإلجراءاتمدم تنفيذ تاله في المركز الخامس   .5

 %   .  77.35بنسبو   مثؿ مع الكيماكيات كالمطيراتألكالمغسمة ككيفية التعامؿ ا
حترازية بالفنادؽ كالمطاعـ السياحية في قسـ ألالكقائية كا اإلجراءاتمدم تنفيذ اله في المركز السادس ت .6

 %   75.38بنسبة  غذية كالمشركباتألا
مدم تنفيذ اجراءات الكقاية بالمنشأت الفندقية  داخؿ حمامات السباحة ك كاخيرا جاء في المركز السابع   .7

 %.73.85بنسبة لعاب الرياضية كالجيـ  ألالشكاطئ كمايتعمؽ بصاالت ا
المصرم لمغرؼ السياحية بشاف المنشات  اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءات أىميةبكىذا يؤكد تكافؽ العامميف  ف

فيركس ككركنا  أزمةالفندقية كالسياحية ) الفنادؽ كالمطاعـ السياحية ( التي ترغب في العكده لمعمؿ في ظؿ 
 (.Lanz et al., 2020كىذا يتفؽ مع ) المستجد.
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تجد لتنشيط (  ترتيب  مدي تقييم العاممين بالتحاد والفنادقمألجراءات التي  يتخذىا التحاد المصري لمغرف السياحية  لمواجية فيروس كورونا المس 6جدول رقم ) 
 ودعم المجال  السياحي في مصر 

 ـ

 الجممة

الككد
 

غير 
مكافؽ 
بشدة

غير   
مكافؽ

  
م

حايد
مكافؽ 
مكافؽ   
بشدة

  
  

األجمالي حسب 
الرضاء  

 
  

االجمالي حسب 
الرضاء % 

 
الترتيب حسب األىمية

 

تكرار
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

% 

ية ( التي ترغب في العكده لمعمؿ في ظؿ أزمة ثالثا: اإلجراءات التي أتخذىااإلتحاد المصرم لمغرؼ السياحية بشاف المنشات الفندقية كالسياحية ) الفنادؽ كالمطاعـ السياح
 فيركس ككركنا المستجد

مدم تنفيذىـ لمتدابير االحترازية ك اإلجراءات   .1
 79.15 1852 17.1 80 61.5 288 21.4 100 0 0 0 0 1ج . الكقائية لمغرؼ السياحية كالفندقية

4 

مدم تنفيذ االجراءات الكقائية كاالحترازية بالفنادؽ   .2
االشراؼ الداخمي كالمغسمة ككيفية  كذلؾ بقسـ

 .التعامؿ االمثؿ مع الكيماكيات كالمطيرات
 18.8 88 49.1 230 32.1 150 0 0 0 0 2ج

1810 77.35 

5 

مدم تنفيذ اإلجراءات الكقائية كاالحترازية بالفنادؽ   .3
 .كالمطاعـ السياحية في قسـ االغذية كالمشركبات

 19.7 92 37.6 176 42.7 200 0 0 0 0 3ج
1764 75.38 

6 

مدم تنفيذ اجراءات الكقاية بالمنشأت الفندقية    .4
داخؿ حمامات السباحة ك الشكاطئ كمايتعمؽ 

 . بصاالت االلعاب الرياضية كالجيـ
 16.2 76 36.8 172 47 220 0 0 0 0 4ج

1728 73.85 

7 

 *1 87.18 2040 35.9 168 64.1 300 0 0 0 0 0 0 5جمدم تكافر الفتات ك ممصقات التكعية الصحية   .5
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ف الفنادؽ كاإلجراءات الكقائية في جميع أماك
 . ككذلؾ المطاعـ

مدم تكفير جميع المنشأت الفندقية كالسياحية كؿ   .6
أدكات الحماية الشخصية لمعامميف بيا مثؿ    ) 

المطيرات كالمعقمات  –القفازات  –الكمامات 
 ....الخ(. 

 26.5 124 62.8 294 10.7 50 0 0 0 0 6ج

1946 83.16 

2 

مدم االتفاؽ مع كزارة الصحة عمي البركتكككؿ   .7
المطمكب أتباعو في حالة االشتباه بكجكد نزيؿ 
مصاب في الفنادؽ اك عميؿ مصاب في 

 .المطاعـ

 46.6 218 42.7 200 10.7 50 0 0 0 0 7ج

2040 87.18 

1* 

مدم االتفاؽ مع كزارة الصحة عمي برتكككؿ اخر   .8
مف العائالت خاص بالحاالت المخالطة 

 . كالمرافقيف التي تـ التأكد مف اصابتيـ
 38 178 29.9 140 32.1 150 0 0 0 0 8ج

1900 81.20 

3 
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:   الجراءات التي أتخذىا التحاد المصري لمغرف السياحية بشان متابعة مدي تطبيق بالنسبة لممحور الرابا 

أزمة  أستمرارة والفندقية بغرض العمل في ظل خطة التشغيل السياحي األمن لمعاممين في المنشأت السياحي
كورونا لمحد من الخسائر الجسيمة التي يتعرض ليا القطاع السياحى والفندقى كان ترتيب ىذه العناصر 

 :كالتالي
مدم تكافرالمنشأه ألدكات الحماية المجانية مف قفازات كأقنعة كمطيرات كمعقمات جاء في المركز األكؿ  .1

 %. 76.75بنسبة ة مف الفيركسات كاالمراض المعديةكمنظفات كذلؾ لمحماي
تقكـ المنشأة بتنفيذ دكرات تدريبية كتثقيفية كتكعكية لممكظفيف حكؿ الكقاية مف األكبئة تاله في المركز الثاني  .2

 %. 60.90بنسبة  كاالمراض كالفيركسات
اليؼ الرعاية الصحية كتحسيف تقدـ المنشأت الفندقية اك السياحية  لمعامميف دعـ كمي لتكتاله في المركز  .3

 %.57.09بنسبة نظاـ التأميف الصحي ضد األمراض المزمنة
مدم تكافر االجيزة كالمعدات المجانية الالزمة لمكشؼ عف الفيركسات كاألمراض  تاله في المركز الرابع .4

 %. 55.51بنسبة المعدية كالكشؼ اليكمي كالدكرم عمي العامميف قبؿ االنخراط في االعماؿ اليكمية  
االحتفاظ بجميع المكظفيف اصحاب العقكد الدائمة كالمؤقتة كاستغالؿ فتره نجد أف في المركز الخامس  .5

 %. 54.83بنسبة  التكقؼ في تدريبييـ كتحسيف مياراتيـ النظرية كالعممية 
                                   .يا لعده شيكر ال نية لممنشأة الفندقية اك السياحية  لتجميد األجكر كالركاتب اك تعميقتاله في المركز السادس .6

 %.  54.79بنسبة  
اإلجراءات التي أتخذىا اإلتحاد المصرم لمغرؼ السياحية بشاف متابعة كىذا يؤكد مكافقة العامميف عمي أىمية 

ؿ مدم تطبيؽ خطة التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأت السياحية كالفندقية بغرض العمؿ في ظ
معظـ كيدؿ عمي اف .أزمة ككركنا لمحد مف الخسائر الجسيمة التي يتعرض ليا القطاع السياحى كالفندقى أستمرار

فنيا كنفسيا كمينيا لمتعامؿ  ذات مستكم تأىيؿ ضعيؼ القيادات اإلدارية في الفنادؽ كشركات السياحة  المصرية 
ك ا يخمؽ تداعيات سمبية عمى الفندؽ كالعميؿ كالعماؿ.مع المخاطر كاألزمات سكاء كانت متكقعة أك مفاجئة. ، مم

 (.جFuchs 2020) ىذا يتفؽ مع 
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لمواجية فيروس كورونا   لمغرف السياحيةالمصري  التحادجراءات التي  يتخذىا ألموالفنادق التحادالعاممين بتقييم (  ترتيب  مدي  7جدول رقم ) 
  المستجد لتنشيط ودعم المجال  السياحي في مصر

 ـ

 الجممة

الككد
 

غير 
مكافؽ 
بشدة

غير   
مكافؽ

محايد  
مكافؽ 
مكافؽ   
بشدة

  
ا  

أل
جمالي حسب 

الرضاء  
 

  
االجمالي حسب 

الرضاء % 
 

الترتيب حسب األ
ىمية

 

تكرار
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

% 

مدم تطبيؽ خطة التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأت السياحية  المصرم لمغرؼ السياحية بشاف متابعة اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءاترابعأ: 
 ككركنا لمحد مف الخسائر الجسيمة التي يتعرض ليا القطاع السياحى كالفندؽ أزمة أستمراركالفندقية بغرض العمؿ في ظؿ 

تقدـ المنشأت الفندقية اك   .1
السياحية  لمعامميف دعـ 
كمي لتكاليؼ الرعاية 

يف نظاـ الصحية كتحس
التأميف الصحي ضد 

 .األمراض المزمنة

 0 0 15.4 72 54.7 256 29.9 140 0 0 دا

1336 57.09 

3 

مدم تكافر االجيزة   .2
 زمةكالمعدات المجانية الال

لمكشؼ عف الفيركسات 
كاألمراض المعدية كالكشؼ 
اليكمي كالدكرم عمي 

 0 0 8.5 40 60.5 283 31 145 0 0 2د

1299 55.51 

4 
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العامميف قبؿ االنخراط في 
 . االعماؿ اليكمية

مدم تكافرالمنشأه ألدكات   .3
الحماية المجانية مف قفازات 
كأقنعة كمطيرات كمعقمات 
كمنظفات كذلؾ لمحماية مف 
الفيركسات كاالمراض 

 .المعدية

 17.9 84 47.9 224 34.2 160 0 0 0 0 3د

1796 76.75 

1 

االحتفاظ بجميع المكظفيف   .4
مة اصحاب العقكد الدائ

كالمؤقتة كاستغالؿ فتره 
التكقؼ في تدريبييـ 
كتحسيف مياراتيـ النظرية 

 .كالعممية

 0 0 17.9 84 38.2 179 43.8 205 0 0 4د

1283 54.83 

5 

ال نية لممنشأة الفندقية اك   .5
السياحية  لتجميد األجكر 
كالركاتب اك تعميقيا لعده 

 . شيكر

 0 0 23.1 108 27.8 130 49.1 230 0 0 5د

1282 54.79 

6 

 2 60.90 1425 0 0 24.8 116 54.9 257 20.3 95 0 0 6دتقكـ المنشأة بتنفيذ دكرات   .6
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تدريبية كتثقيفية كتكعكية 
لممكظفيف حكؿ الكقاية مف 
األكبئة كاالمراض 

 .كالفيركسات
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التدريب االلكتروني عن بعد غالبية المشاركين  أستخدام مدي   بالنسبة المحور الخامس : 
 :وكان ترتيب ىذه العناصر كالتاليمى معظم العناصر راضين ع

 فاعميةالتدريب اإللكتركني خالؿ تفشي فيركس ككركنا يعزز أستخداـ  جاء في المركز األكؿ .1
 %. 85.30بنسبة في التدريب

التدريب اإللكتركني خالؿ تفشي فيركس ككركنا يؤدم الي  أستخداـ  تاله في المركز الثاني .2
 %.  85.13بنسبة  العممي تحصيؿزيادة 

التدريب اإللكتركني خالؿ تفشي فيركس ككركنا يرفع مف ادائي  أستخداـتاله في المركز الثالث .3
 %.84.10بنسبة                   التدريبي

التدريب اإللكتركني خالؿ تفشي فيركس ككركنا مكنني مف  أستخداـكنجد أف المركز الرابع .4
 %. 83.93سبة بن  االستفادة مف التدريب بسرعة أكبر

بنسبة  كجدت التدريب االلكتركني خالؿ تفشي فيركس ككركنا مفيدان تاله في المركز الخامس .5
83.59  . % 

 %   . 69.53بنسبةالتدريب االلكتركني سيؿ كمتكفر  كجاء في المركز السادس .6
ك تتميز  ستخداـكجدت اف ادكات التدريب اإللكتركني سيمة األتاله في المركز السابع  .7

 .  % 60.43بنسبو   ركنةبالم
 تعاممي مع التدريب اإللكتركني كاضحا كمفيكماىذا كقد جاء في المركز  الثامف  .8

 %.  59.40بنسبة
 %.  59.40بنسبةتعاممي مع التدريب اإللكتركني كاضحا كمفيكما كفي المركز   التاسع   .9

  لكتركني التدريب اإل أستخداـمف السيؿ اف أصبح ماىرا في كفي المركز   العاشر   .10
 %. 57.52بنسبة 

التدريب اإللكتركني أمر سيؿ  أستخداـممارسة كاخيرا   نجد في المركز  الحادم عشر  .11
 %. 55.81بنسبة بالنسبة لي 

 التدريب االلكتركني عف بعد. أستخداـ أىميةكىذا يؤكد مكافقة العامميف عف 
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بالتحاد والفنادقمألجراءات التي  يتخذىا التحاد المصري لمغرف السياحية  لمواجية فيروس كورونا المستجد (  ترتيب  مدي تقييم العاممين  8جدول رقم ) 
 لتنشيط ودعم المجال  السياحي في مصر 

 ـ

 الجممة

الككد
 

غير 
مكافؽ 
بشدة

غير   
مكافؽ

محايد  
مكافؽ 
مكافؽ   
بشدة

  
  

األجمالي حسب 
الرضاء  

 
  

االجمالي حسب 
الرضاء % 

 
الت

رتيب حسب األىمية
 

تكرار
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

تكرار %
 

% 

 Online Training & E-Learningخامسان: مدم أستخداـ  التدريب االلكتركني عف بعد
أستخداـ  التدريب اإللكتركني خالؿ   .1

تفشي فيركس ككركنا يعزز فاعميتي 
 في التدريب

 26.5 124 73.5 344 0 0 0 0 0 0 1ق
1996 85.30 

1 

أستخداـ  التدريب اإللكتركني خالؿ   .2
تفشي فيركس ككركنا يرفع مف ادائي 

 التدريبي
 20.5 96 79.5 372 0 0 0 0 0 0 2ق

1968 84.10 

3 

أستخداـ  التدريب اإللكتركني خالؿ   .3
تفشي فيركس ككركنا مكنني مف 

 االستفادة مف التدريب بسرعة أكبر
 20.3 95 64.3 301 20.3 95 0 0 0 0 3ق

1964 83.93 

4 
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أستخداـ  التدريب اإللكتركني خالؿ   .4
تفشي فيركس ككركنا يؤدم الي زيادة 

 تحصيمي العممي
 25.6 120 74.4 348 0 0 0 0 0 0 4ق

1992 85.13 

2 

كجدت التدريب االلكتركني خالؿ   .5
 تفشي فيركس ككركنا مفيدان 

 17.9 84 82.1 384 0 0 0 0 0 0 5ق
1956 83.59 

5 

كات التدريب اإللكتركني كجدت اف اد  .6
 سيمة األستخداـ  ك تتميز بالمركنة

 0 0 21.4 100 59.4 278 19.2 90 0 0 6ق
1414 60.43 

8 

تعاممي مع التدريب اإللكتركني   .7
 كاضحا كمفيكما

 0 0 16.2 76 64.5 302 19.2 90 0 0 7ق
1390 59.40 

9 

ممارسة أستخداـ  التدريب اإللكتركني   .8
 أمر سيؿ بالنسبة لي

 0 0 11.1 52 56.8 266 32.1 150 0 0 8ق
1306 55.81 

11 

مف السيؿ اف أصبح ماىرا في   .9
 أستخداـ  التدريب اإللكتركني

 0 0 19.7 92 48.3 226 32.1 150 0 0 9ق
1346 57.52 

10 

 7 69.53 1627 0 0 47.6 223 52.4 245 0 0 0 0 10ق التدريب االلكتركني سيؿ كمتكفر  .10
ي يكفر لي الجيد التدريب االلكتركن  .11

 كالكقت
 0 0 79.7 373 20.3 95 0 0 0 0 11ق

1777 75.94 
6 
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لمغرؼ المصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  اإلجراءاتكلترتيب المحاكر المختمفة التي تقيس 

جاء في لمكاجية فيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر   السياحية
المصرم لمغرؼ السياحية لمفنادؽ في ظؿ  اإلتحادبكؿ   مدل دعـ الترتيب األكؿ مف حيث الق

تاله المحكر في الترتيب الثاني  2.8142أزمة انتشار فيركس ككركنا المستجد؟  بمتكسط 
 أزمةالمصرم لمغرؼ السياحية بشاف البرامج التدريبية في ظؿ  اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءات

التي  اإلجراءاتكحصؿ عمى الترتيب الثالث    4.10 انتشار فيركس ككركنا المستجد بمتكسط
المصرم لمغرؼ السياحية بشاف المنشات الفندقية كالسياحية ) الفنادؽ كالمطاعـ  اإلتحادأتخذىا

 4.02 فيركس ككركنا المستجدبمتكسط أزمةالسياحية ( التي ترغب في العكده لمعمؿ في ظؿ 
جاء في ك    3.61بمتكسط     االلكتركني عف بعد التدريب أستخداـمدم كجاء في الترتيب الرابع 

المصرم لمغرؼ السياحية بشاف متابعة مدم  اإلتحادا أتخذهالتي  اإلجراءاتالترتيب الخامس  
تطبيؽ خطة التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأت السياحية كالفندقية بغرض العمؿ في 

يمة التي يتعرض ليا القطاع السياحى كالفندقى  ككركنا لمحد مف الخسائر الجس أزمة أستمرارظؿ 
 .(9كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ )   2.99بمتكسط    

 
المصري  التحادالتي  يتخذىا  الجراءاتتقييم ( نتائج ترتيب المحاور المختمفة التي 9جدول رقم )

 ي مصر لمواجية فيروس كورونا المستجد لتنشيط ودعم المجال  السياحي ف  لمغرف السياحية

 المتكسط الترتيب
معدؿ 
 الخطاء

االنحراؼ 
 المعيارم

 الرقـ العنصر الككد

1 4.6385 0.0192 0.4149  hmأ 
المصرم  اإلتحادأكال: مدل دعـ 

 أزمةلمغرؼ السياحية لمفنادؽ في ظؿ 
 انتشار فيركس ككركنا المستجد؟  

1.  

2 4.1020 0.0264 0.5720 
 

hmب 

 تحاداإلأتخذىاالتي  اإلجراءاتثانيا: 
المصرم لمغرؼ السياحية بشاف 

انتشار  أزمةالبرامج التدريبية في ظؿ 
 فيركس ككركنا المستجد ؟

2.  

3 4.0278 0.0282 0.6103 hmج 
 اإلتحادأتخذىا التي  اإلجراءاتثالثا: 

المصرم لمغرؼ السياحية بشاف 
المنشات الفندقية كالسياحية ) الفنادؽ 

3.  
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كالمطاعـ السياحية ( التي ترغب في 
فيركس  أزمةلعكده لمعمؿ في ظؿ ا

 ككركنا المستجد

5
5 2.9989 0.0298 0.6437  hmد 

 اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءاترابعأ: 
المصرم لمغرؼ السياحية بشاف 

متابعة مدم تطبيؽ خطة التشغيؿ 
السياحي األمف لمعامميف في المنشأت 
السياحية كالفندقية بغرض العمؿ في 

لمحد مف  ككركنا أزمة أستمرارظؿ 
الخسائر الجسيمة التي يتعرض ليا 

 القطاع السياحى كالفندقى

4.  

4 3.6171 0.0208 0.4504  
hmق 

التدريب  أستخداـخامسان: مدم 
 االلكتركني عف بعد

Online Training & E-
Learning 

5.  

 
 

سط بمقاييس النزعة المركزية مثؿ الك اإلستعانة  كلمتأكد مف المكثكقية كالدقة في العينة تـ 
لمعرفة مدل تشتت األرقاـ في العينة الحسابي )متكسط كؿ القيـ(,  ك االنحراؼ المعيارم 

الخطأ المعيارم )لقياس أك تقدير االنحراؼ المعيارم لتكزيع العينة ك معدؿ  اإلحصائية ,
 ,Pallant)كالخطأ المعيارم لو عالقة مباشرة بثبات االختبار المصحكب بطريقة التقدير( 

2007; Hair et al., 2010)  اإلستعانة ككذلؾ تـ (. 5)كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ 
 إلجراءاتالمصرم كالفنادؽ ال اإلتحادتقييـ العامميف ببإحصائيات العينات المقترنة لممقارنة بيف 

لمكاجية فيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ   لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا 
غير  -غير مكافؽ  -محايد –مكافؽ –مف حيث المكافقة )مكافؽ بشدةفي مصر  المجاؿ  السياحي

-10(، كتظير النتائج الكاردة في الجداكؿ رقـ ) T- Testمكافؽ بشدة (  تـ عمؿ  إختبار )
 اإلتحادالتي  يتخذىا  إلجراءاتالعامميف  اللرضاء(  أف متكسط  درجة  القبكؿ بالنسبة 11

  4.1020ك  4.6385كانت عمي التكالي كاجية فيركس ككركنا  لم  لمغرؼ السياحيةالمصرم 
كالعالقو مف  . مما يدؿ عمي اف الغالبيو اختارت  نعـ .3.6171ك 2.9989ك   4.0278ك
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Sig.(0.000  ،  )  ( ككانت نسبة المعممية  0.83- 0.976)  Correlation حيث االرتباط 
سط المحاكر المختمفة التي  تقيس  تقييـ كىذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متك 

لمكاجية فيركس ككركنا   لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  إلجراءاتالالعامميف 
 .المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر 

لممحاور المختمفة )متوسط وانحراف  (  Paired  T- Test) ( اختبار 11جدول رقم ) 
 (.468عينة   معياري (  )ال

Paired Samples Statistics (N   468) 

المتكس
 ط

االنحرا
ؼ 

 المعيارم

معدؿ 
 الككد الخطاء

 المقارنو
 رقـ 

4.63
85 

0.414
9 

0.019
2 

hm
1 

المصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحادأكال: مدل دعـ 
بشاف البرامج  اإلجراءاتب  ثانيا: مقارنة لمفنادؽ 
  .1 .التدريبية 

4.10
20 

0.572
0 

0.026
4 

hm
 ب

4.63
85 

0.414
9 

0.019
2 

hm
1 

المصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحادأكال: مدل دعـ 
بشاف   اإلجراءاتلمفنادؽ مقارنة ب ثالثا: 

المنشات الفندقية كالسياحية )الفنادؽ كالمطاعـ 
 السياحية ( التي ترغب في العكده لمعمؿ 

2.  
4.02
78 

0.610
3 

0.028
2 

hm
 ج

4.63
85 

0.414
9 

0.019
2 

hm
1 

المصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحادأكال: مدل دعـ 
بشاف متابعة  اإلجراءاتلمفنادؽ مقارنة  ب  رابعأ: 

مدم تطبيؽ خطة التشغيؿ السياحي األمف 
لمعامميف في المنشأت السياحية كالفندقية بغرض 

 العمؿ 

3.  
2.99
89 

0.643
7 

0.029
8 

hmد 

4.63
85 

0.414
9 

0.019
2 

hm
1 

المصرم لمغرؼ السياحية  حاداإلتأكال: مدل دعـ 
التدريب  أستخداـلمفنادؽ مقارنة ب  خامسان: مدم 

  .4 االلكتركني عف بعد
3.61
71 

0.450
4 

0.020
8 

hm
 ق

4.10
20 

0.572
0 

0.026
4 

hm
 ب

 مقارنة  ب نكع المطعـ  مقارنة بتفضيالت العميؿ
بشاف المنشات الفندقية كالسياحية اإلجراءاتثالثا:  5.  
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4.02
78 

0.610
3 

0.028
2 

hm
 ج

السياحية ( التي ترغب في )الفنادؽ كالمطاعـ 
 العكده لمعمؿ   

4.10
20 

0.572
0 

0.026
4 

hm
 ب

 نكع المطعـ  مقارنة بتقييـ العميؿ لمخدمة
بشاف متابعة مدم  اإلجراءاتمقارنة  ب  رابعأ: 

تطبيؽ خطة التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في 
 لعمؿ المنشأت السياحية كالفندقية بغرض ا

6 
2.99
89 

0.643
7 

0.029
8 

hmد 

4.10
20 

0.572
0 

0.026
4 

hm
تفضيالت العميؿ مقارنة بتقييـ العميؿ  ب

التدريب  أستخداـمقارنة ب  خامسان: مدم لمخدمة
 االلكتركني عف بعد

7 
3.61
71 

0.450
4 

0.020
8 

hm
 ق

4.02
78 

0.610
3 

0.028
2 

hm
 ج

 بشاف المنشات الفندقية   اإلجراءاتثالثا: 
كالسياحية )الفنادؽ كالمطاعـ السياحية ( التي 

مقارنة  ب  رابعأ: ترغب في العكده لمعمؿ   
بشاف متابعة مدم تطبيؽ خطة   اإلجراءات

التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأت 
 السياحية كالفندقية بغرض العمؿ  

8 
2.99
89 

0.643
7 

0.029
8 

hmد 

4.02
78 

0.610
3 

0.028
2 

hm
 ج

بشاف المنشات الفندقية    اإلجراءاتثا: ثال
كالسياحية )الفنادؽ كالمطاعـ السياحية ( التي 
ترغب في العكده لمعمؿ   مقارنة ب  خامسان: 

 التدريب االلكتركني عف بعد أستخداـمدم 

9 
3.61
71 

0.450
4 

0.020
8 

hm
 ق

2.99
89 

0.643
7 

0.029
8 hmد 

ؽ بشاف متابعة مدم تطبي  اإلجراءاترابعأ:  
خطة التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في 

المنشأت السياحية كالفندقية بغرض العمؿ  مقارنة  
التدريب  أستخداـب مقارنة ب  خامسان: مدم 

 االلكتركني عف بعد

10 
3.61
71 

0.450
4 

0.020
8 

hm
 ق

 
 

و( لممحاور المختمفة )العالقو والمقارن (  Paired  T- Test) ( اختبار 11جدول رقم ) 
 (.468)العينة   
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Correlatio
n 

 العالقة

Paired Samples Test 
Paired Differences Paired Samples Test 

Co
rre

lat
i

on
 

Sig
. 

Me
an

 

St
d. 

De
via

tio
n 

St
d. 

Er
ror

 
Me

an
 t df 

Sig
. (

2-
tai

led
) Code  

العال
 قة 

المعم
 مية 

 المتكسط
 

االنحراؼ 
 المعيارم

معدؿ 
 الككد  الخطاء

0.8
82 

0 
0.5365

8 
0.284

28 
0.013

14 
40.832 467 0 

hm1 & 
hmب 

0.8
85 

0 
0.6107

5 
0.310

19 
0.014

34 
42.596 467 0 

hm1 & 
hmج 

0.8
62 

0 1.6396 
0.355

41 
0.016

43 
99.8 467 0 

hm1 & 
hmد 

0.8
3 

0 1.0214 
0.254

58 
0.011

77 
86.795 467 0 

hm1 & 
hmق 

0.9
92 

0 
0.0741

8 
0.085

91 
0.003

97 
18.678 467 0 

hmب& 
hmج 

0.9
68 

0 
1.1030

2 
0.170

45 
0.007

88 
139.996 467 0 

hmب& 
hmد 

0.9
54 

0 
0.4848

2 
0.196

63 
0.009

09 
53.34 467 0 

hmب& 
hmق 

0.9
75 

0 
1.0288

5 
0.143

51 
0.006

63 
155.096 467 0 

hmج& 
hmد 

0.9
61 

0 
0.4106

4 
0.216

44 
0.010

01 
41.044 467 0 

hmج& 
hmق 

0.9
76 0 

-
.61820
- 

0.226
35 

0.010
46 

-
59.083- 467 0 

hmد& 
hmق 
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 ختبار فرضيات الدراسةأ

 : العالقات   أوال 

لمغرف المصري  التحادالتي  يتخذىا  الجراءاتالفرض االول: ىناك عالقة بين 
 Nلمواجية فيروس كورونا المستجد لتنشيط ودعم المجال  السياحي في مصر)  السياحية

468) 
لقياس  Pearson معامؿ االرتباط   بيرسكف  أستخداـب  تـ اختبار فرضيات الدراسة

درجة االرتباط بيف المتغيرات الكمية  كقد أجريت التحاليؿ األكلية لضماف عدـ انتياؾ 
( كجكد عالقة طردية  ) مكجبة( قكية ذات داللة احصائية  12 االفتراضات. كيبيف الجدكؿ ) 

** (. 0.992**إلى 0.830اكح القيـ بيف )بيف جميع العالقات المقترحة في النمكذج  كتتر 
كقيمة االرتباط التي تـ الحصكؿ عمييا متكقعة االتجاه اإليجابي.كبناء عمى نتائج تحميؿ االرتباط 

 بيرسكف التي تمثؿ انتظاـ  العالقات المقترحة ، تـ دعـ جميع الفركض تماما.
لمغرف المصري  التحادخذىا التي  يت الجراءات:الفرض االول: ىناك عالقة بين  12جدول   
)العينة    لمواجية فيروس كورونا المستجد لتنشيط ودعم المجال  السياحي في مصر  السياحية

468.) 
 hm1 hmب hmج hmد hmق 

hm1 
Pearson 
Correlation 

1     

Sig. (1-tailed)      

hmب 
Pearson 
Correlation 

0.882**  1    

Sig. (1-tailed) 0     

hmج 
Pearson 
Correlation 

0.885**  0.992**  1   

Sig. (1-tailed) 0 0    

hmد 
Pearson 
Correlation 0.862**  0.968**  0.975**  1  

Sig. (1-tailed) 0 0 0   
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hmق 
Pearson 
Correlation 

0.830**  0.954**  0.961**  0.976**  1 

Sig. (1-tailed) 0 0 0 0  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 
  

 التأثيرثانيا  : 
لمواجية  لمغرف السياحيةالمصري  التحادالتي  يتخذىا  الجراءاتالفرض الثاني :فاعمية 

 فيروس كورونا المستجد لتنشيط ودعم المجال  السياحي في مصر.
لمكاجية   غرؼ السياحيةلمالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  اإلجراءاتتأثير  لترتيب مدم

 اإلتحادالعامميف بتقييـ كفقا لفيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر 
تـ اعتماد المقارنة بيف  لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  إلجراءاتالكالفنادؽ 

التي  يتخذىا  اإلجراءات تأثير درجات الرضاء  المختمفة فيما يتعمؽ بمستكل التقييـ لمستكيات
. تـ عمؿ اختبار لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحاد

Friedman Test مكاجية فيركس ككركنا المستجد لتنشيط  فيبيف العكامؿ المختمفة التي تؤثر
بيف العناصر  المختمفة كالفركؽ التأثيرمف أجؿ تكضيح درجات كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر 

 .  التالي  كما ىك مكضح في الجدكؿ   العامميفمكافقة كفقنا لمستكل 
المصرم لمغرؼ  اإلتحادأكال: مدل دعـ جاء كالتالي القبكؿ ترتيب  حيث نجد  اف

 بمتكسط    بشاف البرامج التدريبية . اإلجراءاتتاله في الترتيب الثاني 4.84السياحية لمفنادؽ 
بشاف المنشات الفندقية كالسياحية )الفنادؽ  اإلجراءاتتيب الثالث  كحصؿ عمى التر  3.85

الرابع مدم كجاء في الترتيب  3.32 بمتكسطة ( التي ترغب في العكده لمعمؿ  كالمطاعـ السياحي
بشاف   اإلجراءاتكجاء في الترتيب الخامس  .1.00 بمتكسطكالفندقية بغرض العمؿ أستخدام

ؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأت السياحية كالفندقية متابعة مدم تطبيؽ خطة التشغي
 بغرض العمؿ.
ك نسبة  1779.421كاقؿ مربع كام  509.829ف مربع كام أالنتائج  أظيرتكذلؾ 

(  .  كىذا يعني كجكد تأثير بدرجات مختمفة  ذات داللة إحصائية بيف  0.000).Sig  المعممية 
  لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  اإلجراءاتمتكسط المحاكر المختمفة التي  تقيس 

 .لمكاجية فيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2العدد )( 41المجلد )

 

244 
 

 
بين المحاور المختمفة التي تؤثر عمى رضا  Friedman Test: اختبار   13الجدول 

 (.468)العينة   النزيل
Test Statisticsa Ranks 

 الترتيب 
 المحكر

 مربع كام 
نسبة 
 المعممية

متكسط 
 الترتيب

 Dimension الككد 

Chi-
Square 

Asymp. 
Sig. 

Mean 
Rank 

Code  

 

1779.421 

 

0.000 

4.84 hm1 
المصرم لمغرؼ  اإلتحاد: مدل دعـ أكال 

 السياحية لمفنادؽ
3.85 hmبشاف البرامج التدريبية . اإلجراءاتثانيا:  ب 

3.32 hmج 
بشاف المنشات الفندقية  اتاإلجراءثالثا: 

كالسياحية )الفنادؽ كالمطاعـ السياحية ( التي 
 .ترغب في العكده لمعمؿ

1 hmد 
بشاف متابعة مدم تطبيؽ خطة   اإلجراءاترابعأ: 

ت التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأ
 .السياحية كالفندقية بغرض العمؿ

2 hmق 
لكتركني عف التدريب اال أستخداـخامسان: مدم 

 .بعد
a. Friedman Test    

 
 

 ىم النتائج والتوصياتأ
 : نتائج الدراسة أوال 

رشػػادات التكعيػػة الصػػحية كاأل اإلتحػػاديقػػدـ كانػػت أىػػـ العناصػػر : بالنسػػبة لممحػػكر األكؿ 
يقػػدـ  .شػػتراطات منظمػػة الصػػحة العالميػػةالطبيػػة كطػػرؽ الحمايػػة كالكقايػػة لجميػػع الفنػػادؽ طبقػػا أل

التكعيػػػػػة الصػػػػػحية كاالرشػػػػػادات الطبيػػػػػة كطػػػػػرؽ الحمايػػػػػة كالكقايػػػػػة لجميػػػػػع الفنػػػػػادؽ طبقػػػػػا  داإلتحػػػػػا
الفنػػػادؽ كحجػػر صػػحي لممصػػرييف الكافػػديف مػػػف  أسػػتخداـ.  الشػػتراطات منظمػػة الصػػحة العالميػػة
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 اإلتحػاديقػـك . خارج البالد لحػيف االنتيػاء مػف فتػره الحضػانو كاالشػتباه باصػابة الشػخص بػالمرض
عمػػي  كىػػذا يؤكػد مكافقػة العػامميف.  لمتعمقػة بتجديػػد التػراخيص لممنشػات الفندقيػةبتخفػيض الرسػـك ا

المصػػػرم لمغػػػرؼ السػػػياحية لمفنػػػادؽ فػػػي ظػػػؿ أزمػػػة انتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا  اإلتحػػػاددعػػػـ   أىميػػػة
 أ(.2020. ك ىذا يتفؽ مع )منظمة الصحة العالمية ,المستجد

البرامج التدريبية ذات التعامؿ تـ ايقاؼ كانت أىـ النقاط : بالنسبة لممحكر الثاني 
المباشر مع العامميف بالفنادؽ كالمنشات السياحية كذلؾ طبقا البند السادس لقرار رئيس مجمس 

تـ تطكير كتحديث جميع المكاد .  مارس منعا لالختالط ك انتشار العدكم 16الكزراء بتاريخ 
عتماد  عمي  يؤكد مكافقة العامميف كىذا. التدريبية لالستفادة مف فتره التكقؼ لمتحديث كا 

المصرم لمغرؼ السياحية بشاف البرامج التدريبية في ظؿ  اإلتحاد أتخذىاالتي  اإلجراءاتأىمية
 أ(.Fuchs 2020كىذا يتفؽ مع ).انتشار فيركس ككركنا المستجد أزمة

مدم تكافر الفتات ك ممصقات التكعية كانت أـ الألكلكيات بالنسبة لممحكر الثالث: 
ك مدم االتفاؽ مع كزارة  .الكقائية في جميع أماكف الفنادؽ ككذلؾ المطاعـ  اإلجراءاتك الصحية 

فنادؽ اك و في حالة االشتباه بكجكد نزيؿ مصاب في الأتباعالصحة عمي البركتكككؿ المطمكب 
مدم تكفير جميع المنشأت الفندقية كالسياحية كؿ أدكات كذلؾ  . عميؿ مصاب في المطاعـ

, (المطيرات كالمعقمات ....الخ  –القفازات  –) الكمامات ية لمعامميف بيا مثؿ اية الشخصالحم
المصرم لمغرؼ السياحية  اإلتحاد أتخذىاالتي  اإلجراءاتأىميةكىذا يؤكد تكافؽ العامميف  في 
في الفنادؽ كالمطاعـ السياحية ( التي ترغب في العكده لمعمؿ ة )بشاف المنشات الفندقية كالسياحي

 (.Lanz et al., 2020فيركس ككركنا المستجد. كىذا يتفؽ مع ) ةأزمظؿ 
المنشأه ألدكات الحماية  مدم تكافرجاء في المركز األكؿ :   بالنسبة لممحكر الرابع 

المجانية مف قفازات كأقنعة كمطيرات كمعقمات كمنظفات كذلؾ لمحماية مف الفيركسات 
كـ المنشأة بتنفيذ دكرات تدريبية كتثقيفية كتكعكية تقتاله في المركز الثاني . كاالمراض المعدية 

كىذا يؤكد مكافقة العامميف عمي . لممكظفيف حكؿ الكقاية مف األكبئة كاالمراض كالفيركسات
المصرم لمغرؼ السياحية بشاف متابعة مدم تطبيؽ خطة  اإلتحادأتخذىاالتي  اإلجراءاتأىمية

 أستمرارالسياحية كالفندقية بغرض العمؿ في ظؿ التشغيؿ السياحي األمف لمعامميف في المنشأت 
كيدؿ عمي ككركنا لمحد مف الخسائر الجسيمة التي يتعرض ليا القطاع السياحى كالفندقى.  أزمة

اف معظـ القيادات اإلدارية في الفنادؽ كشركات السياحة  المصرية ذات مستكم تأىيؿ ضعيؼ  
ات سكاء كانت متكقعة أك مفاجئة. ، مما يخمؽ فنيا كنفسيا كمينيا لمتعامؿ مع المخاطر كاألزم

 (.جFuchs 2020مبية عمى الفندؽ كالعميؿ كالعامميف. ك ىذا يتفؽ مع  )تداعيات س
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التدريب اإللكتركني خالؿ تفشي  أستخداـكانت أىـ النقاط بالنسبة المحكر الخامس : 
التدريب اإللكتركني  تخداـأس تاله في المركز الثاني.  فيركس ككركنا يعزز فاعميتي في التدريب

كىذا يؤكد مكافقة العامميف عف .    خالؿ تفشي فيركس ككركنا يؤدم الي زيادة تحصيمي العممي
 التدريب االلكتركني عف بعد.  أستخداـ أىمية
المصرم  اإلتحادبإحصائيات العينات المقترنة لممقارنة بيف تقييـ العامميف ب اإلستعانة  تـ 

لمكاجية فيركس ككركنا   لمغرؼ السياحيةالمصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  تإلجراءاكالفنادؽ ال
 -Tالمستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر مف حيث المكافقة  تـ عمؿ  إختبار )

Test كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ك اف الغالبيو اختارت  نعـ .  (، كتظير النتائج
المصرم  اإلتحادالتي  يتخذىا  إلجراءاتتقيس  تقييـ العامميف ال متكسط المحاكر المختمفة التي 

 لمكاجية فيركس ككركنا المستجد لتنشيط كدعـ المجاؿ  السياحي في مصر .  لمغرؼ السياحية
كجكد عالقة طردية  ) مكجبة( قكية ذات داللة احصائية  بيف جميع العالقات النتائج  أظيرت ك

تي تـ الحصكؿ عمييا متكقعة االتجاه اإليجابي. كبناء عمى نتائج كقيمة االرتباط ال. المقترحة 
 تحميؿ االرتباط بيرسكف التي تمثؿ انتظاـ  العالقات المقترحة ، تـ دعـ جميع الفركض تماما.

 

 التوصيات

تخذتيا المجنة العميا بمجمس الكزراء كالتي تمـز الفنادؽ إتعميـ منشكر بالقرارات التى  .1
بسرعة إبالغ كزارة الصحة عف أية حاالت اشتباه سكاء لألجانب أك السياحية  كالمنشأت

السياحية مع أطقـ طبية مدربة كذات كفاءة  كالمنشأتالعامميف بيا كضركرة تعاقد الفنادؽ 
عاليو، يتـ تدريبيا بكزارة الصحة لمتعامؿ مع اية حالة اشتباه بالفيركس ، كالمتابعة المستمرة 

 .ليا
مطمئنة متفائمة لممجتمع الدكلي، مؤكدة تطمع مصر الستعادة سائحييا تكجيو رسائؿ إيجابية  .2

 كالترحيب بيـ عمى في مصر.
ككاجب كطني مصيرم في تمؾ المرحمة الحرجة مف خالؿ لقاءات  المصرم  اإلتحادعمى .3

صدار بيانات صحفية كرسائؿ إلكتركنية لتكصيؿ المعمكمات الصحيحة عف جيكد  إعالمية كا 
 زمةلمبذكلة لمكاجية األالحككمة المصرية ا

 .كالفندقية السياحية كالمنشآت الشركات دعـ خالؿ مف الدكلة تدخؿ ضركرة .4
 اإلجراءاتباتخاذ مزيد مف  غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيؽ مع كزارة السياحة كاآلثار قياـ .5

ؽ الكقائية لجميع النزالء كالعامميف بالمنشآت الفندقية، عف طريؽ اعداد مادة عممية لطر 
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المصرل  اإلتحادالكقاية مف فيركس ككركنا تـ تكزيعيا عمى جميع المدربيف لدل الغرفة ك 
 .لمغرؼ السياحية، كذلؾ إللقاء محاضرات فى بداية كؿ برنامج تدريبى

ارساؿ تعميـ لجميع فركع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيؽ مع كزارة الصحة كالسكاف عف  .6
حيطيـ الجغرافى لعقد دكرات تكعية مكثفة بكاسطة اطباء طريؽ مديريات الصحة المكجكدة بم

التي يجب اتخاذىا لمكقاية مف الفيركسات بصفة عامة كفيركس  اإلجراءاتمف المديرية عف 
ككركنا بشكؿ خاص، عمى اف تقـك فركع الغرفة بتكفير كؿ مايمـز مف لكجستيات لسرعة كدقة 

 .تنفيذ ىذة الدكرات
المصرم لمغرؼ السياحية بدراسة تقديـ تمكيؿ مف البنكؾ  تحاداإلتعاكف البنؾ المركزم مع  .7

لممنشآت السياحية كالفندقية، بحيث يخصص لتمكيؿ العممية التشغيمية بيدؼ االحتفاظ 
 .بالعمالة، عمى أف يككف بفائدة مخفضة

رفع كفاءة البنية التحتية لممنشآت السياحية، بحيث تككف جاىزة عمى أكمؿ كجو الستقباؿ  .8
 ككركنا. أزمةريف مف المصرييف كالسائحيف فكر انحسار الزائ

االحترازية لمكقاية  اإلجراءاترفع كفاءة العامميف كتقديـ خدمات التدريب اكف اليف فى ظؿ  .9
بدال مف االعتماد عمي البرامج التدريبية التقميدية داخؿ المنشأت الفندقية  مف انتشار الفيركس

 ك السياحية .
دريب عمى ستة مكاد مقررة ضمف التدريب الذم يقدمو اتحاد الغرؼ تبث القناة مناىج الت .10

االكركبي ك كزارة السياحة ك اتحاد  اإلتحادالسياحية، مف خالؿ تنفيذه لممشركع الذم يمكلو 
 الغرؼ السياحية في اطار برنامج اصالح التعميـ ك التدريب الفني.

 

 بالمغة العربية  المراجا
 ( , منشكر دكرل لغرفو المنشآت الفندقية رقـ  2020غرفة المنشآت الفندقية  .)لسنة  462

 بشأف تداعيات ازمة ككركنا عمي القطاع الفندقى(.  2020
 ( .أسئمة كأجكبة. 19-(. مرض فيركس ككركنا )ككفيدأ2020منظمة الصحة العالمية :)

 (nCoV-2019الصفحة الرئيسية/حاالت الطكارئ/األمراض/فيركس ككركنا المستجد )
-/مرض فيركس ككركنا )ككفيد ( نصائح لمجميكر nCoV-2019  س ككركنا المستجد )فيرك 
  (: أسئمة كأجكبة19

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 ( .كيؼ تحمي نفسؾ مف فيركس ككركنا؟ب2020منظمة الصحة العالمية .) 
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https://www.youtube.com/watch?v=s39yPVWGfWo&feature=youtu.be 
  ( لعاـ  38منشكر دكرم لجميع الفنادؽ رقـ )بتاريخ  559ر رقـ: ع/ح/ صاد 2020

4/5/2020. 
  ( .2020كزارة الصحو كالسكاف المصريو  .) فيركس ككركنا المستجد(COVID-19)  . 

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/StaticContent/About.aspx 
 اإلجراءاتبشأف حزمة التدابير ك  2020لعاـ  27كتاب دكرم رقـ ( , 2020) غرفو الفنادؽ 

ككزاره  اإلتحاداالحترازيو كالكقائية لمكاجيو فيركس ككركنا المستجد بتعاكف غرفو الفنادؽ ك 
 596ع/ح  45كتاب دكرم ك منشكر رقـ  .  2020كتاب دكرم لعاـ ك الصحو كالسياحو. 

 2020لعاـ 
  تفعيؿ بركتكككؿ كزارة السياحة  (.2020, ))كزارة السياحة كاألثار كغرفو المنشأت الفندقية

مع كزاره الصحو كالسكاف بشأف حصكؿ الفنادؽ عمي  2020كاالثار كغرفو المنشأت الفندقية 
 .رخصو مزاكلو النشاط السياحي بعد استيفاء شركط التشغيؿ االمف لمفندؽ
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The procedures taken by the Egyptian Tourism Federation to 

confront the Emerging Corona Virus to Support the Tourism 

 

Abstract:   

The current crisis that the world and Egypt are going through due 

to the outbreak of the Corona virus is considered the strongest in the 

history of Egyptian tourism, where the Egyptian Tourism Federation   

confirmed that it will support the workers affected by the crisis in which 

hotels provide assistance and tourism and provide material and medical 

support for these facilities until Egyptian tourism returns in a way once 

again, it is safe under precautionary measures that contribute to the safety 

of both tourists and workers. This research presents an evaluation of the 

measures taken by the Egyptian Federation of Tourist Chambers to 

counter the emerging Corona virus to stimulate support for the tourism 

field in Egypt. 
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The questionnaire aims to get to know the opinions of employees 

of the Federation and the hotels on the subject of the research. In 

addition, 550 questionnaires were received for employees of the 

Federation, 20 hotels in the five and four star categories and the research 

sample hotels, which were selected based on their obtaining a certificate 

of fulfillment of the health conditions and their permission to operate; 

Upon receipt and examination, it found 468 valid forms, representing 

85.09%, and SPSS 20 was used. 

The most important results were: the federation provided health 

awareness, medical doctors, protection and protection methods for all 

hotels. It also provides health awareness, medical advice and methods of 

protection and prevention for all hotels in accordance with the 

requirements of the World Health Organization.  

The most important recommendations: A circular published in the 

decisions taken by the Supreme Committee of the Council of Ministers 

that obliges hotels and tourist establishments to quickly inform the 

Ministry of Health of any suspicions, whether for foreigners or their 

employees, and the necessity of contracting hotels and tourist 

establishments with highly trained and highly qualified medical teams, 

who are trained in the Ministry of Health to deal with any Suspected case, 

and continuous monitoring. It also raises the efficiency of workers and 

provides online training services in light of the precautionary measures to 

prevent the spread of the virus, instead of relying on traditional training 

programs within hotel and tourist facilities. 

 

Key words: Egyptian Tourism Federation - Evaluation of the measures - 

Facing Corona virus - Support of the tourism – Promoting the tourism 

field in Egypt- Egyptian Hotels Association – Chamber of Tourism 

Establishment.  


