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التخطيط   أثر  التعرف على  إلى  الدراسة  والحد من    االستراتيجيتهدف  التقليل  في 
السياحة والفنادق، والتعرف على أهمية التخطيط    ااألزمات التي يواجهها قطاع آثار  

التخطيط    االستراتيجي عناصر  إلى  باإلضافة  وعلى    االستراتيجيوأبعاده  الفعال، 
اإلدارة والتي تساعد في التخفيف من آثار    العوامل التي يجب االهتمام بها من قبل

في المنشآت   االستراتيجياألزمات. لقد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق التخطيط  
الناتجة   المحتملة  المشكالت  التقليل من  في  فعال  والفندقية يساهم بشكل  السياحية 

المختلفة. إل  عن األزمات  الدراسة  انخفاض نسبة    ىوتوصلت  ين  العامل  اشتراكأن 
التخطيط   والفندقية    االستراتيجيفي  السياحية  المؤسسات  حل    يعدفي  في  عقبة 

التخطيط    التيالمشكالت   أن تطبيق  الدارسة    االستراتيجي تواجهها. كما أوضحت 
التخطيط  مجال  في  كافية  خبرة  وذات  علميا،  مؤهلة  بشرية  طاقات  إلى  يحتاج 

أهمهااالستراتيجي بعدة توصيات كان  الدراسة  على    :. أوصت  عداد خطة  إ العمل 
األ لمواجهة  وأن  استراتيجية  خاصة،  المستجد  كورونا  فيروس  وجائحة  عامة  زمات 

 وإشراكهميتم التخطيط مسبقًا وليس عند اكتشاف األزمات، وجوب إطالع العاملين  
اال الخطة  وضع  التخطيط  في  تبني  المنشآت  على  يجب   االستراتيجيستراتيجية، 

المنش تبني  ضرورة  مع  غاية.  وليس  التخطيط  آكوسيلة  والفندقية  السياحية  ت 
 .في أعمالها االستراتيجي

 مقدمة  
الدخل  أهم مصادر  من  السياحة  صناعة  ال  تعتبر  من  مستوى    فيتأتي    حيثدول،  للعديد  على  الثانية  المرتبة 

في   وإن    االقتصاد المساهمة  المحروقات والطاقة،  قطاع  في  بعد  ونمو   القومي  الدخل نسبة مساهمتها  تزايد  في 
على   المحافظة  أحسنت  التي  للدول  ومستمر  واألزمات   استقرارمتسارع  الصدمات  ضد  وتحصينه  القطاع  هذا 

 .والصحية المختلفة واالقتصادية الطبيعية والسياسية 

إنما   السياحة ليس وليد الحظ والصدفة في الدول الناجحة سياحيًا،  ومتسارع في قطاع  إن الحفاظ على نمو مستقر
 نتاج سياسات واستراتيجيات وخطط مدروسة وموضوعة مسبقًا ضمن ما يمكن أن نطلق عليه علم إدارة األزمات، 
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النظريات والمتغيرات والجهات المساهمة والمتأثرة، واإلجراءات التي يمكن   قليل  لتالفي أو ت  اتخاذهاالذي يبحث 
الضرر الناتج من األزمات والكوارث المختلفة قبل وأثناء وبعد األزمة للعودة السريعة والتعافي والنهوض بالسياحة  

 .بعد أي أزمة

  مجتمعنا،لذا أصبح تطبيق التخطيط االستراتيجي بشكل فعال ضرورة ملحة وحتمية للمؤسسات والمنظمات في  
 مرحلة وفي األزمة أثناءدور التخطيط االستراتيجي بشكل فعال    يتضح  و   ،  وزيادة قدراتها التنافسية وتطوير أدائها

الوظائف في قطاعي السياحة والفنادق واالحتفاظ بأكبر قدر من نسبة   ىجل المحافظة علأالتعافي ، وذلك من  
 األزمة تجاوزعلى   ومساعدتها المحلية  خاصة  بالفعل القائمة االستثمارات على مع المحافظة  زشغال والحج اإل

 .تدريجيا  االقتصاد وتعافي األزمة لحدة التدريجي التراجع مع السريع لالنطالق واالستعداد

   الدراسة  أسلوب
 الثانوية، حيث مصادرها من البيانات جمع على يقوم والذي التحليلي الوصفي األسلوب على الدراسة اعتمدت

مقترحة   إلى  للوصول للبيانات،  الكيفي التحليل راسةدال تتبع استراتيجية  على    إلدارةخطة  تطبق  زمة  أاالزمات 
 جائحة فيروس كورونا المستجد.  

 البيانات  مصادر
 لدى المتاحة البيانات  وقواعد والتقارير والنشرات الكتب مثل الثانوية مصادرها خالل من الثانوية البيانات جمع تم

 منظمة السياحة العالمية.  –العربية منظمة السياحة   –وزارة السياحة 

االستعانة   تم  األزمات  فيصدرت    التي  باألبحاثكما  إدارة  جائحة    -االستراتيجيالتخطيط    –مجال  مواجهة 
 الي العديد من جلسات الويبنار العلمية.  باإلضافةفيروس كورونا المستجد، 

 هداف الدراسة  أ
   .بصفة خاصة والفندقي السياحيوللقطاع  عامة،هميتها بصفه أ زمات و اء الضوء على إدارة األقلإ .1
 السياحيزمات على االقتصاد عامة وعلى القطاع  ر األيالحد من تأث  في  االستراتيجيهمية التخطيط  أ تعزيز   .2

 خاصة.   والفندقي
األإ  .3 إلدارة  استراتيجية  التحليل  عداد  استخدام  خالل  من  القوة    SWOT  االستراتيجيزمات  نقاط  وتحديد 

 . المصري والضعف والفرص والتهديدات لقطاع السياحة 
 .زمات بالتطبيق على جائحة كورونامواجهة اال في  المدنيتحديد دور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع  .4

 راسة الد هيكل
 المنتج مكونات بعرض  تبدأ مستويات أربعة يتناول والذي ،   اوأهدافهلدراسة  ا لمشكلة وفقاً  راسةالد هيكل تصميم تم

الفندقية  الحالي  السياحي الغرف  السياحة  –)عدد  السياحيين(  –عدد شركات  المرشدين    الثانيالمستوى   ثم ،عدد 
 السابقة النتائج من االستفادة يتضمن الذي الثالث المستوى   ثم ،  والتهديدات والفرص والضعف القوة طنقا عرضي

 حدة من والتخفيف الضعف نقاط لمقاومة والفرص القوة  نقاط من لالستفادة القرارات المختلفة مقترحات عرض  في
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المتضمن    ،التهديدات أثر الرابع  المستوى  استراتيجإ ثم  خطة  لمواجهةيعداد  على   األزمات  ة  وبالتطبيق  عامة، 
 فيروس كورونا المستجد خاصة. 

 
 ( هيكل الدراسة 1شكل )

تأثرت بشكل غير مسبوق من جراء تفشي جائحة كورونا،   التيالسياحة والفنادق من أكثر القطاعات    قطاعيإن  
السياحية  مم واألنشطة  القطاعات  لدعم  عاجلة"  إنقاذ  "خطة  بـ  أسمته  ما  لوضع  الدول  من  العديد  استدعى  ا 

كا. بها على  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  كافة  بتطبيق  المصرية  الدولة  لحماية مواطنيها قامت  المستويات  فة 
تم اتخاذها والحزم في تنفيذها   التيواستحقت إشادة دولية وخاصة من منظمة الصحة العالمية لجدية الخطوات  

  راتيجية المقترحة في مواجهة جائحة تويمكن تلخيص مرحلة صياغة االس  (. 2020)تقرير وزارة السياحة واآلثار،  
  Shapivc, 2003) ؛ 2007أبو هاشم، ؛  2003مرسى،  )  ؛لتشمل العناصر التالية كورونا،

 . البيئة الخارجية( -)البيئة الداخلية  والخارجيالداخلي  الحاليتقييم الوضع  -
 . االستراتيجيةحديد األهداف  ت -
 .ةوالتشغيليوالتكتيكية  االستراتيجية لألهدافصياغة الخطة التنفيذية  -
 متابعة الخطة.  -

 COVID)-(19رونا المستجد و فيروس كتطور جائحة 
،  2019ديسمبر  31ألول مرة في مدينة ووهان بالصين في   COVID)- (19ظهر وباء فيروس كورونا المستجد

تم إخطار منظمة الصحة العالمية بوجود فيروس معدي غير مألوف، اعترفت الجمعيات الحكومية الصينية بهذا 
اعترفت السفن   في سفن الرحالت البحرية المختلفة، COVID- 19تالفيروس الجديد، ثم ظهرت العديد من حاال

فبراير في  الحاالت.  بزيادة  الفور  على  لشركة  25سجلت   2020السياحية  تابعة  األقل  على  سياحية   سفينة 
Diamond Princess  بفيروس اإلصابة  حاالت  مارس   COVID- 19بعض  وزارة    2020خالل  )تقرير 
 . (2020السياحة واالثار، مارس 

عدوى  العالم COVID- 19سجلت  أنحاء  جميع  في  في  و   حاالت  السياحية  السفن  من  العديد  في  الوباء  ظهر 
من   كبائن  جهاتالالعديد  كثرة  إلى  ذلك  ويرجع  عليه،  السيطرة  الصعب  من  وأصبح  ضمن    سياحال  السياحية، 
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السائحين وتعامالت  المستمر  التفاعل  عن  فضاًل  البحرية،  للرحلة  الضيقة  بعضهم  المساحة  ومع   البعض  مع 
ا وتوالت  واآلثارإلالعاملين،  السياحة  وزارة  )تقرير  لمصر  وصوال  بالتبعية  العالم  حول  مارس  2020صابات   ،

 . التالي، كما يتضح ذلك بالشكل (2020

 
 ونا المستجدور ( تطور جائحة فيروس ك2شكل )

 2020المصدر: تقرير منظمة السياحة العربية 
( الشكل  من  يتسم  أ(  2يتضح  كان  الجائحة  تطور  اإل  بالمفاجأةن  عدد  ارتفاع  يتضح  حيث  صابات  والسرعة، 

صابة على مستوى  إن حالة  ييمال  3  حوالي بلع    الذي  2020بريل  أحتى    2019الفترة من ديسمبر  ي العالمية ف
لى فرض  إ% من المقاصد السياحية  96صابة / مليون شخص، مما اضطرإ  40  حواليلى  إالعالم بمعدل يصل  

توقف حركة و   الفندقي همها إلغاء الحجز  أ عديدة    ألسباب  العالميلى تدهور االقتصاد  إدى ذلك  أقيود للسفر، ولقد  
 السياحة والطيران.   

  مفهوم إدارة األزمات والكوارث في قطاع السياحة والفنادق 
قطاع   دولةمقطاع    والفنادق  السياحة إن  أي  القتصاد  وحيوي  كل  ،  هم  تتخذ  أن  الضرورية    اإلجراءاتوينبغي 

تعد    والفنادق  ولذلك فإن إدارة األزمات في مجال السياحة،  لحمايته من كل ما يمكن أن يؤثر على نموه واستقراره
 . (1999بو قحف،  أأحد أساليب التعامل مع مثل هذه األحداث )

نه  إال  إ  الكوارث،وعلى الرغم من أن صناعة السياحة ليست مسؤولة عن تطوير أو تنفيذ خطط وترتيبات إدارة  
ومنظميها السياحة  لمؤسسات  المحلية    ينبغي  اللجان  خالل  من  الكوارث  وإدارة  التخطيط  أنشطة  في  المشاركة 

   .(2008واإلقليمية والوطنية المناسبة )جاد هللا، 
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وباء كورونا الذى   يكما هو الحال ف  صحية،  و أ  طبيعية،  بيئية،سياسية،    اقتصادية،و الكارثة  أزمة  قد تكون األ
في   العالم  وفيفاجأ  كشف  انتشاره،سرعة    ظهوره  ما  إدارة    اوهما  موضوع  في  والتطبيق  النظرية  بين  الفرق  عن 

لكفاءة الدول ليس فقط    اتبار فقد كان اخ،    ة، واتضح من خالل تفاوت ردة فعل الدول تجاه تلك الجائح  األزمات
 مكانيات الدول البشرية والمادية والعلمية. إدارة و إلفي نظامها الصحي ولكن تقييم لكفاءة النظام السياسي والقيادة وا 

التحكم في    إلىهدف  ين علم إدارة األزمات والكوارث  إ ف،  ذا كان وباء كورونا وانتشاره السريع يبدو مفاجأة للعالمإو 
معها وتصنيفها ومواجهة  األ المفاجئة والمتفاقمة والتعامل  والوصول  آحداث  ونتائجها  السليمة   إلىثارها  القرارات 

 ).1995الحمالوي،  ؛Margaret, 2013؛  2016، كافيوقت األزمات )

والفنادق السياحة  قطاعي  لحساسية  ت،  القطاعات  باقي عن  واختالفهما    المصري   ونظرًا  أن  هناك فيجب  كون 
نفس  داخل  األخرى  المعنية  القطاعات  مع  بالتعاون  وذلك  الحرجة،  الحاالت  تلك  لمثل  مبكرة  إنذار  مؤشرات 

 . (2004)محمد،  أنه قد ال يمكن السيطرة الكاملة على المخاطرمن على الرغم   ،السياحيالمقصد 

المخاطر لتحديد  عملية  أنها  على  األزمات  إدارة  إلى  النظر  يمكن  احتمال حدوثها    وبالتالي  المحتملة من حيث 
 (. 2014عبد القادر،  ؛ 2002بو قحف، أ) االقتصادعلى   والتأثيرات التي يمكن أن تسببها

من  التي  المخاطر  معالجة  في  اتباعها  يجب  التي  االستراتيجية  تحديد  الممكن  من  المعلومات  هذه  على  وبناء 
كما توفر إدارة األزمات الفرصة لتحديد    والفندقية،  األنشطة السياحيةى  عل  السلبي لهاشأنها أن تقلل من التأثير  

 . (Olsen, 2007 ،2009,العزاوى   ؛2011زقية، أبو (المخاطر التي تحدث في مكان آخر

وتحديد ما يمكن وما    المجتمع،أو    تإن عمليات إدارة األزمات تهتم بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه المنشآ
 .(2004 )الرهوان، وعمليات صنع القرار تفهي منطقية ومنهجية لحل المشكال،  ينبغي القيام به حياله

السياحية التي تتناول بشكل شامل المخاطر المحتملة على    أصبح وضع وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر  لذلك
الوجهات  والفنادق  السياحة   في  السياحة  إدارة  يتجزأ من  وينبغيجزءًا ال  إدارة   المختلفة.  استراتيجيات  ترتبط  أن 

المح المجتمعات  في  الكوارث  إدارة  بخطط  هذه  السياحية  لمشغلي المخاطر  يمكن  التي  اإلجراءات  وتشمل  لية، 
 ؛ Lusia, 2013؛  2004الشعالن،   (ومنظمي السياحة اتخاذها الستكمال عمل وكاالت إدارة الكوارث المجتمعية

 (. 2016 كافى،

اإلجراءات وترتيب  مدربين لوكاالت إدارة الكوارث لتقديم المعلومات،    اتصالكما يجب أن يكون هناك موظفين  
للعودة إلى األنشطة العادية عند إنهاء عمليات الكارثة. حيث إنه من غير المعتاد التفكير في السياحة والكوارث  

 . (1999  أبوقحف،). والسالمة ،االسترخاء االستمتاع،يعكس  المبدئيمفهوم الفي نفس الوقت، وخاصة أن 

فإنها كانت والتزال جزء من الحياة والمجتمعات ويجب التعامل   اإلنسان،سواء كانت الكوارث طبيعية أو بسبب  
لمختلف  .  معها بشكل خاص  السياحة عرضة  الكوارثوتعتبر مجتمعات  االقتصادي    أنواع  اعتمادها    فىبسبب 

السياحي الحفاظ على صو على    النشاط  إلى  الدائمة  المقصد  السائحين والحاجة  إيجابية بغرض إظهار  رة ذهنية 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .260-238(، ص 2021، ) 3 ، العدد20المجلد  (JAAUTH)                        شريف وهدانوسارة على  
 

243 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg / 

 محمد،النشاط السياحي )  امن وسالمة السائحين من أجل استمرار  علىالسياحي بشكل أكثر جاذبية مع الحفاظ  
 (. Hilary, 2010؛ 2004 الرهوان، ، 2004

      إدارة األزمات مداخل
 نعرض منها ما يتوافق مع موضوع الدراسة:  مداخلعدة  زماتإلدارة األ

استخدامه للتعامل مع األزمة باعتبارها تمثل وتجسد نقطة تحول جوهرية نحو كون  ؛ يمدخل إداري متكامل –
وتعزيزه    ، من خالل هذا المدخل  اإليجابياالتجاه    فيالتدهور، ويستطيع المديرون أن يقودوا نقطة التحول  

 ,Dominic)  ؛2007مواجهة األزمات )عبوي،  لتخطيط  الإدارة األزمات وهو مدخل    في  الفرعيبالمدخل  
2011 . 

المخاطر – البحث في تحديد  لها   فيتبحث    التيتلك اإلدارة    هي؛  مدخل  التعرض  المخاطر وإمكانية  تحديد 
 (Orifici, 2000). التقليل من آثارها السلبية إلى أقصى درجة ممكنةبالكفيلة  االستراتيجياتوصياغة 

ويكون الهدف    واألهمية،تتضمن أفعااًل وتصرفات على درجة عالية من الفاعلية    مستمر؛مدخل ديناميكي   –
 . (Lusia, 2013 ؛2007 )الغالبي، .تهامنها تحديد وتشخيص األزمة والتخطيط لمواجه

والوظائف اإلدارية للتعامل مع  تطبيق التكنولوجيا المتاحة والعلوم واألساليب    على  ؛ يرتكزمدخل تكنولوجي –
قد تؤدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنظمة إذا لم تحسن إدارة المنظمة   التيالعادية    الحاالت واألحداث غير

 . (2008 ،ابو بكر؛ 2002 ،مواجهتها ومعالجتها وإدارتها )القطامين

التغلب على  مدخل شامل متكامل – إلى  الموجهة  الجهود واألنشطة  األزمات باستخدام األساليب ؛ من خالل 
عبرألوا ذلك  ويكون  المتنوعة،  العلمية  اإلدارية  تحقق    دوات  متكاملة  ايجابيات    االستفادةعملية شاملة  من 

    .(Margaret, 2013)األزمات وتتجنب سلبياتها 

مليات  قدرة المنظمة على التعامل بسرعة وكفاءة وفاعلية مع العبمعني  ؛  مدخل سرعة رد الفعل واالستجابة –
اإلنسان وسالمته وأمنه،أ، و الموقفة المخاطر على صحة  تقليل  العام من ذلك هو  الهدف  وتقليل    ن يكون 

على    على  المخاطر السلبية  اآلثار  وتقليل  األزمة،  وقوع  عن  الناجمة  الخاصة  والملكيات  العامة  الملكيات 
 . Dominic, 2011)؛2004 عليوه، ) .عمليات وأعمال المنظمة

نقاذ إلهام كمحاولة    اتبني إستراتيجية إدارة األزمات بمراحلها المختلفة في ظل جائحة كورونا يعد أمر بذلك فإن  
كمرحلة اولي    ة السياحة الداخلي  على  اعتماداجزء من حركة السياحة    استعادةومحاولة    المصري المنتج السياحي  

للسياحة   ووصوال  كام  الخارجيةللتعافي  بشكل  التعافي  لخطة  )الشعالن،  استكماال   ,Mintezperg ؛2004ل 
  (. 2006ماهر،   ؛1976
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ا من  إلأثبتت  العديد  تخطي  من  تمكنت  المصرية  السياحة  أن  المختلفة  الرسمية  الجهات  قبل  من  حصائيات 
أن تكون   المستحكمة، وكادت  تلك  االنهياروشك    علىاألزمات  انتهاء  بعد  التعافي مجددا  ، ولكنها تمكنت من 

 . 2020- 2010ترة من نشطة السياحية المختلفة خالل الفاأل ن بتطورا( بي1زمات، ويعرض الجدول التالي )األ

رونا لم تنته بعد، وأن خطة تعافي القطاع المقدمة في هذا البحث تعمل  و أن جائحة ك  فيوقد يختلف األمر هنا  
الخروج األ    علي  قبل  والتعافي من  كإ، حيث  انتهائهازمة  جائحة  الوضع مختلف مع  بمخاطر  و ن  لتعلقها  رونا 

حصته السوقية  السياحي تمامًا ويفقد المقصد  صائب، وأن االنتظار غير النتهائهاصحية وعدم وضوح مدة معينة 
يعد حفاظًا علي جزء كبير من الحصة السوقية    انتهائهازمة دون  أل، وعلي عكس ذلك فإن محاولة الخروج من ا

تلا، ولذلك البد من    للمقصد بشكل عام التام   االستراتيجياتك  تباع  للتعافي  التدريجي وصوال  التعافي  لمحاولة 
 (.2020، 2020) تقرير منظمة السياحة العربية  الجائحة  بانتهاء

 ( 2020-  2010) بمصر والفنادقالسياحة  قطاعي( بيان مقارن بتطور 1جدول )

 
سنوات   واآلثار،، وزارة السياحة  2020العربية، ، منظمة السياحة 2020المصدر: منظمة السياحة العالمية 

 متفرقة.
 بالمليون السياحية   والليالي = عدد السياح 

 لف  ألعدد الغرف با =
 يرادات السياحية بالمليار دوالر إلا =

 واآلثار. ووزارة السياحة  ،العالميةتقديرية من واقع تقارير منظمة السياحة  2020عام  = بيانات
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 التعليق على الجدول  
 تؤدي لها يتعرض صدمات أي فإن وبالتالي األخرى، القطاعات مع التشابك شديدقطاع  السياحة هو   إن قطاع 

على آثار إلى تعرض  األخرى. القطاعات على مباشرة وغير  ،القطاع مباشرة   من للعديد السياحة قطاع لقد 
 عام وحتى    2011يناير 25 لثورة السلبية بدء التداعيات منذ فادحة  خسائر فتكبد الحالي، العقد خالل األزمات
 :الجدول السابق من يتضح كما ، 2019/2020

، مما ادى الى وقف تراخيص 2015بعام    بالمقارنة%  100  بحوالي   2016ارتفاع عدد شركات السياحة عام   -
 ثبات عدد الشركات خالل السنوات التالية. والفروع وبالتاليالشركات 

بما   2020عام   سائح مليون   3.00 إلى  2010  عام سائح مليون  14.7 من الوافدين السائحين عدد انخفض -
 . 2010% من سنة  30.4يعادل 

عن   - الفنادق  بعض  توقف  بسبب  الفندقية  الغرف  عدد  بعد   العمل، انخفضت  بسيطة  زيادة  هناك  كانت  ثم 
 االوضاع.استقرار 

لى تناقص األعداد،  إدى  أخالل هذه الفترة مما    باألزمةين كان من أكثر الفئات ـتأثرا  يقطاع المرشدين السياح -
 خيرة. صدار تراخيص مرشدين جديدة خالل الفترة األإ لى توقف إك لكما أدى كذ

 بيانات ورد من لما وفقا 2010 بعام مقارنةً  2020 عام %28  تمثل  صبحتأو  السياحية اإليرادات تراجعت -
 .السياحة وزارة

اإليرادات السياحية(،  –من حيث )عدد السياح    2010متقاربة مع نتائج عام    2019كانت النتائج خالل عام   -
  الفترة.سعار خالل هذه والتغير فى األ  الصرف،االعتبار االختالف فى سعر  يخذ فمع األ

 :  يليكما تالحظ من خالل متابعة نشرات المنظمات السياحية المحلية والدولية ما 

 سيناء فوق  الطائرة الروسية  سقوط أعقاب في مصر  إلى  السفر  مواطنيها على األجنبية الدول  بعض حظرت -
ألمانيا، وهي  2017 حتى الحظر  واستمر ، 2015 عام بلجيكا، روسيا،  المملكة    السويد، فنلندا،  النرويج، 

أكتوبر   الحظر رفع  تم(  ،مصر إلى للسائحين إيفادا األكثر الدول  وهي والدانمارك، المتحدة،   ( 2019في 
   .روسيا باستثناء

النشاط  ستمرا و  بمعدل منخفض  مصر باألزمة تتأثر  لكن،  والعربية جنبيةللدول األ األزمة بالرغم من وصول -
 مقارنة عائد سياحي أعلى  2020فبراير في  حققتو ،  االحترازية  اإلجراءاتمع مراعاة    طبيعي بشكل السياحي

 .دوالر( مليار 2)  باألعوام السابقة

  ،دوالر مليون  500بحوالى من المتوقع أقل  يراداتإ2020من مارس  األول األسبوع حقق -

 في التراجع تم مصر في النشاط السياحي وبدأ الفيروس الذعر من زاد 2020مارس  الثاني من األسبوع في   -
القرى   من العديد وإغالقللرحالت السياحية الدولية،    المستقبلي ز% من الحج 80  -%  70إلغاء   عن  اإلعالن
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 مستحقاتها من على الشركات السياحية بعض  حصول عدم  إلىمما أدى   بها وجود إشغاالت لعدم السياحية
 .والفندقي السياحيجور العاملين بالقطاعين أو  لفنادقلمستحقات ا سدادها وبالتالي تأخر ج،الخار 

 حظر مع إعالن  والعربية،العالم األوروبية   دول من وفي العديد ،مصر وإلى الطيران من رحالت تم تعليق -
 .العالم من دول العديد وفي في مصر  ل االتجو 

 أزمة  جراء من أمريكي دوالر مليار 419 بحوالي  يراداتإلا في اتراجع العالم حول الطيران شركات تسجل  -
 . 2019 بعام مقارنة %50 بنسبة انكماش يمثل ما وهو ،2020 عام في كورونا

  :SWOT Analysisوالفندقي  السياحيللقطاع  البيئيالتحليل 
نقاط لتحديد  تحليل البيئة الخارجية للتعرف على الفرص والتهديدات وتحليل البيئة الداخلية    البيئييقصد بالتحليل  

  السياحي العام للقطاع    االستراتيجي  التوجه ول خطوة لتحديد  أ  البيئيجراء التحليل  إالقوة ونقاط الضعف. ويعتبر  
 . Olsen, 2007) ؛2011)السهلي،   والفندقي

 (SWOT) المصري  التحليل البيئي لقطاع السياحة والفنادق( 2جدول )
 البيئة الداخلية

 Wنقاط الضعف    Sنقاط القوة 
العمــل إلا  اهتمام – منظومــة  بتطــوير  العليــا  دارة 

 بالقطاع. 
 بالقطاع. خبرات متنوعة وكفاءات بشرية متميزة  –
 قوية.بنية تحتية وفوقية سياحية وفندقية توافر  –
 شاملة. بنية معلوماتية قوية وقاعدة بيانات توافر  –
الحديثـة   – التكنولوجيـا  نظم  في مما  تطوير  تســاهم 

 داء بمنظومــة العمل بالقطاع.تحســين األ
مهاراتهم  – لتطوير  العاملين  لتدريب  خطط  توافر 

 . داريةاإل
المنش – من  العديد  السياحية  آتوافر   والفندقيةت 

 ت العالمية.آتضاهى المنش
 المحافل الدولية.  فيالمشاركة المستمرة للقطاع  -

 على المناطق السياحية المختلفة. االستثماراتتوزيع  ضعف –
جور بالقطاع مما يؤدى الى هروب العمالة  ألضعف هياكل ا –

 المتميزة. 
وجـــود   – القطاع  إعـــدم  تجمع  موحـــدة   السياحيســـتراتيجية 

 زمات. ألدارة اإلخطة موحدة  في  الفندقيوالقطاع 
 زمات ألدارة اإ  فيقلة التدريب المتخصص  –
 . االستراتيجيمجال التخطيط  فيقلة المتخصصين بالقطاع  –
ا  االعتمادضعف   – على  فعال  التسويقية ألبشكل  ساليب 

 المستحدثة.
مبسط    االعتماد – تنفيذ   علىبشكل  في  الرقمي  التحول 

 السياسات التسويقية.

 يتبع 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .260-238(، ص 2021، ) 3 ، العدد20المجلد  (JAAUTH)                        شريف وهدانوسارة على  
 

247 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg / 

 البيئة الخارجية
 Tالتهديدات  Oالفرص 

داء العام برفع مستوى األ  والتوجهاهتمام الدولة  −
 .  والفندقي السياحيبالقطاع 

العالم والتقارب بين  فيسرعة تطور التكنولوجيا  −
 الدول. 

نتيجة الزيادة   الخارجي السياحينمو الطلب  −
 السكانية وارتفاع الدخول. 

على المستوى   المصري  السياحيتقدم التصنيف  −
 . الدولي

مقارنة  واألمني واالقتصادي السياسي االستقرار −
 بباقي الدول. 

 للسياح. والبيئي السياحي  الوعيمعدالت  ارتفاع −
ياحة العالمية المستمر للسياحة دعم منظمة الس  −

 مصر.  في
 

 خرى.المنافسة الشديدة من المقاصد السياحية األ −
 نواعه.أارتفاع معدالت التلوث ب −
 تأثير التغيرات المناخية على المواسم السياحية.  −
  في ةالمستخدمدوات ألجهزة والمعدات واألاسعار ا ارتفاع −

 . والفندقي السياحيالقطاع 
مراض والكوارث الطبيعية المستمرة )مثل: األأزمات تعدد  −

 فيروس كورونا المستجد(.  - إنفلوانزا الطيور
القدرة على اللحاق   وانخفاضالتسارع المستمر للتكنولوجيا  −

 بها. 
 . االجتماعيلبعض منصات التواصل  السلبيالتأثير  −
لدى بعض   والبيئي السياحي الوعيمستوى  انخفاض −

 المواطنين  
وسائل االتصال الحديثة )الواى فاى( وضعف  ضعف شبكة  −

شبكات االنترنت بشكل عام وعدم توافر الدعم الفني بشكل 
 فعال.

تطبيق   في  المصري الصورة الذهنية السلبية عن المقصد  −
 . االحترازية اإلجراءات

  تؤدى   التيو ت  اعداد جدول مصفوفة القرار إ مصر، تم    في  والفندقي  السياحيللقطاع    البيئيومن خالل التحليل  
 : التاليإلدارة االزمة على النحو  االستراتيجيالى تحديد التوجه 
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 االستراتيجي القرارات والتوجه  مصفوفة( 3جدول )
 
 
 
 

 

 S نقاط القوة  Wنقاط الضعف 
السياحية   ضعف .1 المناطق  على  االستثمارات  توزيع 

 المختلفة.
الى   .2 يؤدى  مما  بالقطاع  االجور  هياكل  ضعف 

 هروب العمالة المتميزة. 
القطاع  .3 تجمع  موحـــدة  اســـتراتيجية  وجـــود  عـــدم 

موحدة    في  الفندقيوالقطاع    السياحي   إلدارة خطة 
 االزمات. 

 ادارة االزمات   فيقلة التدريب المتخصص  .4
ا  .5 بالقطاع  قلة  التخطيط   فيلمتخصصين  مجال 

 .االستراتيجي
االساليب   االعتمادضعف   .6 على  فعال  بشكل 

 التسويقية المستحدثة.
في    علىضعيف  بشكل    االعتماد .7 الرقمي  التحول 

 .تنفيذ السياسات التسويقية

منظومــة  .1 بتطــوير  العليــا  االدارة  اهتمــام 
 .العمــل بالقطاع

وكفاءات   .2 متنوعة  متميزة خبرات    بشرية 
 بالقطاع. 

وفندقية  توافر   .3 سياحية  وفوقية  تحتية  بنية 
 قوية.

قوية  توافر   .4 معلوماتية  بيانات   وقاعدةبنية 
 شاملة.

الحديثـة   .5 التكنولوجيـا  نظم  مما  تطوير 
داء بمنظومــة العمل تســاهم في تحســين األ

 بالقطاع. 
لتطوير  .6 العاملين  لتدريب  خطط  توافر 

 .داريةهاراتهم اإلم
المنش .7 من  العديد  السياحية آتوافر  ت 

 العالمية. المنشأةتضاهى  والفندقية
للقطاع   .8 المستمرة  المحافل    في المشاركة 

 الدولية. 
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 O   WO SO  الفرص 
االداء   والتوجهالدولة    اهتمام .1 مستوى  برفع  العام 

 .  والفندقي السياحيبالقطاع 
التكنولوجيا   .2 تطور  بين   فيسرعة  والتقارب  العالم 

 الدول. 
نتيجة الزيادة السكانية    الخارجي  السياحينمو الطلب   .3

 وارتفاع الدخول. 
التصنيف   .4 المستوى    المصري   السياحي تقدم  على 

 . الدولي
مقارنة بباقي   واألمني  واالقتصادي  السياسي  االستقرار .5

 الدول. 
 للسياح. يوالبيئ السياحي  الوعيارتفاع معدالت  .6
للسياحة    .7 المستمر  العالمية  السياحة    في دعم منظمة 

 مصر.
 
 

الطلب   .1 ونمو  الدولة  اهتمام  من    السياحي االستفادة 
جميع   في على  السياحية  االستثمارات  توزيع  اعادة 

 محافظات مصر.
التكنولوجيا   .2  في  السياحيالقطاع    فياستخدام تطور 

فاى الواى  ضعف  مشكلة  شبكات   عالج  ودعم 
 االنترنت بشكل عام.

  في من خالل دعم منظمة السياحة العالمية للسياحة   .3
الطلب   نمو  وكذلك    الداخلي   السياحيمصر، 

السياحة    والخارجي اعداد خطة    فيمصر    فيعلى 
  التي استراتيجية موحدة للقطاع لخفض حدة االزمات  

 تواجه القطاع.
مشكلة  .4 حل  يمكن  للقطاع  الدول  دعم  خالل  من 

حد  ان وتحديد  بالقطاع  العاملين  اجور  دنى أخفاض 
 . لكل الوظائف

االدارة   .1 ودعم  الدولة  اهتمام  من  االستفادة 
القطاع   دعم  لزيادة    كأحد  السياحيالعليا 

 . المصري االقتصاد   فيالقطاعات الهامة 
التحتية   .2 والبنية  البشرية  الخبرات  استخدام 

التطور   من  االستفادة  مع  والفوقية 
خطة    فيللقطاع    التكنولوجي اعداد 
حالية    ةاستراتيجي ازمات  لمواجهة  موحدة 

 مستقبلية.  وأ
المنش .3 من  العديد  السياحية آتوافر  ت 

  المصري   السياحي وتقدم التصنيف    الفندقية
المستوى   القدرة    الدولي على  الى  يؤدى 

 .بأنواعهاعلى مواجهة االزمات 
المستمرة   .4 في المشاركة  المحافل    للقطاع 

العالمية  دع   الدولية ومع السياحة  م منظمة 
الذهنية     فييساعد   الصورة  تحسين 
 للقطاع.
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 T WT STالتهديدات 
 لمنافسة الشديدة من المقاصد السياحية االخرى.ا .1
 .بأنواعهارتفاع معدالت التلوث  .2
 تأثير التغيرات المناخية على المواسم السياحية.  .3
  ارتفاع اسعار االجهزة والمعدات واالدوات .4

 . والفندقي السياحيالقطاع  فيالمستخدمة 
 مثل:أزمات االمراض والكوارث الطبيعية المستمرة ) .5

 فيروس كورونا المستجد(.  - إنفلوانزا الطيور
التسارع المستمر للتكنولوجيا وانخفاض القدرة على   .6

 اللحاق بها.
 . االجتماعيلبعض منصات التواصل  السلبيالتأثير  .7
لدى بعض   والبيئي السياحي الوعيانخفاض مستوى  .8

 المواطنين  
ضعف شبكة وسائل االتصال الحديثة )الواى فاى(   .9

وضعف شبكات االنترنت بشكل عام وعدم توافر  
 فعال. الدعم الفني بشكل 

  في  المصري الصورة الذهنية السلبية عن المقصد  .10
 .االحترازية اإلجراءاتتطبيق 

على  ضعف .1 االستثمارات  السياحية   توزيع  المناطق 
السياحية   المقاصد  من  الشديدة  والمنافسة  المختلفة 

 . السياحيخفض الطلب  فياالخرى قد تتسبب 
القطاع  .2 تجمع  موحـــدة  اســـتراتيجية  وجـــود  عـــدم 

إلدارة خطة    في  الفندقيوالقطاع    السياحي   موحدة 
مواجهة   صعوبة  الى  تؤدى  االزمات  االزمات، 

)مثال  المستمرة  الطبيعية  والكوارث  واالمراض 
 (.فيروس كورونا المستجد

الحديثة )الواى فاى(   .3 ضعف شبكة وسائل االتصال 
القدرة على   للتكنولوجيا وانخفاض  المستمر  والتسارع 

بعض  يمك  به، اللحاق   قدوم  عدم  الى  يؤدى  ان  ن 
 السائحين.

وج .4 للقطاع  عـــدم  موحـــدة  اســـتراتيجية   إلدارةـــود 
 والبيئي  السياحي  الوعيانخفاض مستوى  االزمات، و 

على   القدرة  على  سلبا  يؤثر  المواطنين  بعض  لدى 
 زمات بالسرعة المناسبة. ألمواجهة ا

وكفاءات   .1 متنوعة  خبرات  بشرية  توافر 
و   متميزة تكنولوجيـا بالقطاع،  نظم  تطوير 

حديثـة تســاهم في تحســين االداء بمنظومــة 
خفض  على  تساعد  بالقطاع  العمل 
السياحية   المقاصد  من  الشديدة  المنافسة 

 خرى.األ
العاملين   .2 لتدريب  خطط  من توافر  العديد 

السياحيةآالمنش تضاهى  الفندقية    ت 
مواجهة  آالمنش الى  تؤدى  العالمية،  ت 

واالمراض   الطبيعية االزمات  والكوارث 
 المستمرة )مثال فيروس كورونا المستجد(.

المستمرة   .3 في المشاركة  المحافل    للقطاع 
المضاد    السلبيالدولية تخفض من التأثير  
 . االجتماعيلبعض منصات التواصل  

منظومــة  .4 بتطــوير  العليــا  االدارة  اهتمــام 
بالقطا االجهزة   تفيع  العمــل    توفير 

مواجهة    فيوالمعدات واالدوات المستخدمة  
 . االزمات
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 التوجه االستراتيجي التعليق على مصفوفة القرارات وتحديد 
واحد لتحديد االتجاه  إطار  فيهو دمج نتائج تحليل البيئة الخارجية مع البيئة الداخلية  الرباعي الهدف من التحليل 

الحريرى،  ؛  2007الغالبي،  ؛2011السهلي،؛  2004السكارنة،  )  :عن طريق  ةالعام للقطاع وإستراتيجياته المستقبلي
 (. 1997خطاب ، ؛2007؛  هاشم أبو ؛2007

 استراتيجية التوسع والنمو  .1
اقتناص   على  تقوم  والفرص  القوة  نقاط  الخارجية  الاستراتيجية  بالبيئة  القوة    والتيفرص  نقاط  مع  تتوافق 

 بالقطاع. 

  الحالياستراتيجية الثبات على الوضع  .2
الطرق   القوة والتهديدات تقوم على استكشاف  القوة   التياستراتيجية نقاط  القطاع من استخدام نقاط  تمكن 
 لديه فى تحديد او تجنب التهديدات الموجودة بالبيئة الخارجية.

 استراتيجية التطوير والتحسين   .3
 الفرص.ستراتيجية نقاط الضعف والفرص تقوم على التخلص من نقاط الضعف من اجل متابعة ا

 استراتيجية االنكماش  .4
مواطن ا منها عالج  الهدف  دفاعية  تقوم على وضع خطة  والتهديدات  الضعف  نقاط  الضعف    ستراتيجية 

 .والتهديدات

 تحليل الفرص والتهديدات
 الفرص المتاحة ( تحليل4جدول )

 ثراأل الفرص المتاحة 
1 -  100 

 االحتمال
1 -  0.1  

 ةالقيم
 المتوقعة

الدولة   .1 بالقطاع    والتوجه اهتمام  االداء  مستوى  برفع  العام 
 . والفندقي السياحي

100 0.8 80 

 90 1 90 العالم والتقارب بين الدول    فيسرعة تطور تكنولوجيا  .2
 80 1 80 نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الدخول   السياحيالطلب  نمو .3
 72 0.9 80 . الدوليعلى المستوى  المصري  السياحيتقدم التصنيف  .4
 95 1 95 واألمني  واالقتصادي السياسياالستقرار  .5
 80 0.8 100 للسياح. والبيئي السياحي  الوعيارتفاع معدالت  .6
 72 0.9 80 مصر       فيدعم منظمة السياحة العالمية المستمر للسياحة  .7

 569 مجموع القيم المتوقعة للفرص
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 التهديدات تحليل  (5جدول )
 ثر األ  التهديدات

1 – 100 
 االحتمال
1 -  0.1  

  ةالقيم
 المتوقعة

مواجهة    في ارتفاع اسعار االجهزة والمعدات واالدوات المستخدمة   .1
 االزمات. 

80 0.8 64 

 54 0.6 90    .بأنواعهارتفاع معدالت التلوث  .2
 56 0.7 80 .تأثير التغيرات المناخية على المواسم السياحية .3
 36 0.6 60 األخرى.المنافسة الشديدة من المقاصد السياحية  .4
فيروس  .5 )مثال  المستمرة  الطبيعية  والكوارث  االمراض  أزمات 

 كورونا المستجد(.
90 0.8 72 

 60 0.6 100 .التسارع المستمر للتكنولوجيا وانخفاض القدرة على اللحاق بها .6
 54 0.6 90 .االجتماعيالمضاد لبعض منصات التواصل   السلبي التأثير .7
 64 0.8 80 .بعض المواطنينلدى  والبيئي السياحي الوعيانخفاض مستوى  .8

 460 مجموع القيم المتوقعة للتهديدات

 : يليما  الخارجية تالحظنتيجة تحليل الفرص المتوقعة بالبيئة 
هم  أ تمثل    وهيبالترتيب المذكور،    6،  3,  1,  2,  5  قيمة متوقعة( ارقام  أكبرأهم الفرص الواجب اقتناصها )ذات  

 تم رصدها.  التيالفرص 
 :يليالبيئة الخارجية تالحظ ما  فينتيجة تحليل التهديدات 

 المذكور. بالترتيب 6,  8, 1,  5قيمة متوقعة( ارقام   أكبرهم التهديدات الواجب تجنبها )ذات أ 
 مما سبق يتضح: 

  نقطة وهو  109( بفارق  460كبر من مجموع القيم المتوقعة للتهديدات )أ(  569)للفرص  مجموع القيم المتوقعة  
 البيئة الخارجية. لتحسينفارق يوضح ضرورة بذل مجهود متزايد 

 ل القوة والضعفتحلي
 مواطن القوة ( تحليل 6جدول )

 مواطن القوة
 االثر

1 – 100 
 االحتمال

0.1-1 
 ةالقيم

 المتوقعة
 72 0.8 90 .االدارة العليــا بتطــوير منظومــة العمــل بالقطاع اهتمام .1
 90 1 90 بالقطاع.  بشرية متميزةتوافر خبرات متنوعة وكفاءات  .2
 90 1 90 .توافر بنية تحتية وفوقية سياحية وفندقية قوية .3
 72 0.8 90 .توافر بنية معلوماتية قوية وتوافر قاعدة بيانات شاملة .4

 يتبع
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االداء   تطوير .5 تحســين  في  تســاهم  الحديثـة  التكنولوجيـا  نظم 
 .بمنظومــة العمل بالقطاع

90 0.9 81 

 64 0.8 80 .مهاراتهم االداريةتوافر خطط لتدريب العاملين لتطوير  .6
 90 1 90 .ت العالميةآتضاهى المنش الفندقيةت السياحية آالعديد من المنش توافر .7
 72 0.8 90 .المحافل الدولية المستمرة للقطاع فيالمشاركة  .8

 631 مجموع القيم المتوقعة لمواطن القوة
 ( تحليل مواطن الضعف7جدول )

 :يليما  الجدول نالحظنتيجة تحليل مواطن القوة بالبيئة الداخلية من 
المذكور وهى تمثل   بالترتيب  5،  7،  3،  2كبر قيمة متوقعة( ارقام  أيجب استغاللها )ذات    التيهم نقاط القوة  أ 

 تم رصدها.  القوة التيجميع نقاط 

  :يلينتيجة تحليل مواطن الضعف بالبيئة الداخلية تالحظ ما 
 المذكور. بالترتيب 4، 5،  3كبر قيمة متوقعة( ارقام أهم مواطن الضعف الواجب عالجها )ذات أ 

 :يلينتيجة تحليل البيئة الداخلية تالحظ ما 
  303( بفارق  328من مجموع القيم المتوقعة لمواطن الضعف )  كبرأ(  631مجموع القيم المتوقعة لمواطن القوة )

 نقطة وهذا مؤشر يوضح ضرورة العمل الجاد والتحسين والتطوير المستمر.. 
نسب ستراتيجية األ فإن اال  وبالتاليعلى قيم لعناصر التقييم  أحققت    ن نقاط القوة والفرصأمما سبق يتضح  

 .والنمو(التوسع  )استراتيجية هي  المصري  الفندقيوالقطاع  السياحيللقطاع 
يمكن تطبيقها   والتيومن خالل نتائج التحليل السابق اعد الباحثان خطة استراتيجية مقترحة لمواجهة األزمات  

 . المستجدعلى جائحة فيروس كورونا 

 االثر مواطن الضعف 
1: 100 

 االحتمال
0.1  -1 

 القيمة
 المتوقعة

 56 0.7 80 توزيع االستثمارات على المناطق السياحية المختلفة  ضعف .1
ضعف هياكل االجور بالقطاع مما يؤدى الى هروب العمالة   .2

 المتميزة. 
80 0.7 56 

القطاع   .3 تجمع  موحـــدة  اســـتراتيجية  وجـــود    السياحي عـــدم 
 االزمات. الفندقي إلدارةوالقطاع 

90 0.9 81 

 63 0.7 90 زمات دارة األإ  فيقلة التدريب المتخصص  .4
 72 0.9 80   االستراتيجيمجال التخطيط  فيقلة المتخصصين بالقطاع  .5

 328  مجموع القيم المتوقعة لمواطن الضعف
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  االزمات )بالتطبيق على جائحة فيروس كورونا( لمواجه ( الخطة االستراتيجية المقترحة4شكل )
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 زمة جائحة كورونا  أ إلدارةخطوات مقترحة 
فورية  وضع يتعين  من القطاع ليتمكن الوباءهذا   انتشار فترة تجاوز  على السياحة  قطاع  لمساعدة إجراءات 

في  األزمة هذه تسبب وتجنب الوباء، انتهاء فور  سريعا التعافي  لسنوات  تدوم قد خطيرة مشكالت العارضة 
 المقترحة: اإلجراءات أهم ومن من العمالة، العديد عن واالستغناء ،بالقطاع مستثمرينال من العديد كإفالس

لجنة .1 األزمات    تأسيس  إلدارة  األعليا  فيها  تتعاون  غير  الرسميةجهزة  السياحية  والمنظمات  هادفة  ال  للدولة 
إليه مهام وضع الخطط واالستراتيجيات    ومورديألهم الوكالء السياحيين    باإلضافةللربح   الخدمات، توكل 

المؤسسات   والتنسيق مع مختلف  الجائحة،  تلك  في مواجهة  الخطط    التيالعامة  تكون مسؤولة عن وضع 
خذ في االعتبار تغير سلوك  زمات وتشمل خطط ووسائل تسويقية جديدة مع األمواجهة مثل هذه األالمحلية ل

السياحي بشكل الصحي ومحاولة   المستهلك  باألمن واألمان  المتعلقة  الجديدة  الرغبات  تلبية  كبير ومحاولة 
اإلجر  تطبيق  االتجا  االحترازيةءات  اإبراز طرق  شديدة مع  الرقمي    هبصرامة  جديدة  للتسويق  تسويقية  كأداة 

بالتطبيقات    ةباالستعان  ةمنمازالت في بعض الدول وتوفير خرائط التوزيع اآل   التيغالق  مع خطط اإل  تتالءم
   .(2012، مين ،  2005)مكاوى ،  االلكترونية المختلفة تماشيًا مع اتجاهات الطلب العالمي

والمخاطر في هذا القطاع وتبادل التجارب والخبرات بين مراكز تنسيق الجهود عالميًا إلدارة فعالة لألزمات   .2
إدارة األزمات السياحية لمختلف الدول، خاصة التي تشترك بمواصفات إقليمية وجغرافية واقتصادية ومناخية 
  .مشتركة أو تتعرض لذات المخاطر والتهديدات، ومع إدارة المخاطر واألزمات في منظمة السياحة العالمية

 (. 2002يمة، حل )أبو

وأن يكون هناك توجه    المحتملة،تركيز الجهود التدريبية على تنفيذ الخطط الموضوعة لمختلف السيناريوهات   .3
واإل الحالية  التسويقية  الخطط  إللتعديل  األ  ىشارة  تعديل  ومحاولة  الحالي  المستهلك  سلوك  ساليب تغير 

عل والتركيز  اإل  ىالتسويقية  التواصل  وسائل  التسويق عالمي  استخدام  في  الرقمية  والتطبيقات  المختلفة 
القائمة االولي ضمن   التسويقية منذ بدأ جائحة كورونا، وتدريب األفراد   أفضل السياحي الحتاللها  الوسائل 

،  2003موسى ،)   علي السياسات التسويقية الجديدة لمالئمة سلوك العميل المستحدث بسبب جائحة كورونا
 (. 2002 حليمة، أبو

التنفيذية ساعة بدء العمل بحالة    والتدابيراتباع الخطوات   .4 ليعرف كل منهم دوره بشكل   الطوارئ،والمراحل 
 دون تأخير من خالل الخطة التنفيذية.بهذا الدور  ؤدىوي فيها،واضح والمدة التي يجب أن يتحرك 

والخ .5 البحوث  ووضع  المختلفة  المخاطر  ودراسة  الجيدة  واإلدارة  التقدير  حسن  لمختلف  إن  المسبقة  طط 
 األزمات، قد ال يمنع حدوثها لكنه سيمنع بشكل كبير تحول األزمات إلى كوارث والحد من تأثيراتها السلبية 

 (. 2002 وإدريس، )بني حمدان
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على    السياحي  الوعيتنمية   .6 للمحافظة  الجميع  ودعوة  للدولة،  عليا  ومصلحة  قيمة  وجعلها  المواطنين  لدى 
التواصل   ووسائل  االعالم  وسائل  عبر  المحتملة  المخاطر  كل  مواجهة  في  وتطورها   االجتماعينموها 

 . (2020تقرير منظمة السياحة العربية، ، 2009  العال،عبد )المختلفة 

 
 نتائج الدراسة  

من التمكن   االستراتيجي للتخطيط يمكن كيف بيان  من بد الكان    باألزماتالمرتبطة   واالثار سباباأل معرفة بعد
  :تلك األزمة مواجهةمن 

بالشكل األمثل عن طريق   تطبيقه  د عن  والكوارثاالستراتيجي أداة هامة وفعالة في إدارة األزمات   طإن التخطي .1
 وما الداخلية، البيئة في  والضعف القوة جوانب ماهي ومعرفة  ،والخارجية الداخلية  للبيئة بيئي تحليل  وجود
 .البيئي( )التحليل الخارجية البيئة في والتهديدات الفرص هي

 تنفيذالو  تخطيطال تعني  دارةاإل نأل ،األزمة دارةإ مفهوم تطبق عندما ال األزمات دارةإ في القيادات خفقت  .2
فيالو   اتطبيق وليس  األزمة دارةإ في اجتهادات هناك نأ  نالحظ وهكذا ،البيئية المتغيرات ضوء متابعة 

ل سيخفف استراتيجي فعا تخطيط انه في حالة وجود يعني وهذا . النظام  مفهوم ضوء في دارةاإل لوظائف
 االزمة.عند حدوث  السلبيمن األثر 

 انه ذإ كورونا،زمة  أوحيوي بعد   أساسي دور  هو السياحة قطاع نعاشإ إعادة  في الحكومات إن مساهمة .3
 الفندقي. الحجز الجوي و  النقل السياحي، نشاطال وبعودة السفر على برفع القيود وثيق بشكل يرتبط

يمكن   غير أجل إلى الدولي السفر على  المفروض الحظر يستمر أن يمكن  .4 هنا    على  االعتمادمسمي 
 إلى األقنعة ارتداء االحترازية، من  واالجراءات الصحية  بالتدابير الصارم  االلتزام مع السياحة الداخلية فقط

والفنادق    ةكورونا ويستطيع قطاعي السياح  جائحة على التغلب من العالم وبذلك سيتمكن  ،االزدحام تجنب
  من تخطي األزمة والحد من األثار االقتصادية السلبية بشكل كبير.

السياحية   المنشآت دخول ، وعندالسفر عند المطلوبة جراءاتاإل  إلتمام التكنولوجيا الحديثة على االعتمادإن   .5
تخطي االزمة   علىيساعد    الذياألمر    العدوى،  انتشاروسلسة تساعد في الحد من   آمنة والفندقية بطريقة

 واستعادة حركة النشاط السياحي. 
معتمد .6 حديثة  تسويقية  اساليب  اعتماد  التكنولوجيا    على  ةإن  السياحي    تتالءموسائل  المستهلك  سلوك  مع 

 مة. ز التخفيف من حدة األ  إلىجذب الشرائح السوقية المستهدفة وبالتالي يؤدى  على الجديد تساعد  
 توصيات الدراسة

التوصيات تتمث الدراسة لمجموعة من  الجهات مع ايضاح    لتوصلت  لعدد من  ليات  آفي عدة مقترحات موجهة 
الم باإل  ختلفةالتنفيذ  البحث  تجارب  إضافة  من واقع  تناولت  التى  المحلية والدولية  العديدة  المنصات  لى حضور 

 نعرضها في الجدول التالي:  السياحة،التصدى للخسائر الناجمة عن أزمة فيروس كورونا فى الفنادق وشركات 
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 المقترحة   ( التوصيات8جدول )
 آليات التنفيذ المقترحة  الجهة الموجة اليها  مضمون التوصية 

الذهنية  1 الصورة  .تحسين 
المقاصد   لدى  لمصر 

 المختلفة. السياحية 

 وزارة السياحة واآلثار    •
 وزارة االعالم   •

 المحافل الدولية السياحية باستمرار. في *المشاركة 
 *المتابعة المستمرة للمقاصد السياحية 

 *تحقق االعالم الهادف المتميز 
التوا منصات  على    االجتماعيصل  *متابعة  والعمل 

  السلبية.خفض تأثيراتها 
 ضمان إدراج إدارات السياحة الوطنية في البرامج.  *
 توحيد الرسائل لدعم ثقة المستهلك وتصوره العام. *

 جذري  غييرت  إحداث  .2
نوعية يشكل  لقطاع نقلة 

والطيران    السياحة والسفر 
 اإلجراءات. لرقمنة

 ثار  الوزارة السياحة وا •
 وزارة الطيران  •
 وزارة االتصاالت   •

تنفيذ   سرعة  المختصة  الوزارات  تبنى  في *    الرقمنة 
 والفنادق. السياحة قطاعي

االقامة  اجراءات  تسريع  الى  تؤدى  تقنيات  اعتماد   *
 والسفر والطيران. 

 تتناسب تدابير إتباع  .3
 التعرض خطر مستوى  مع

 لإلصابات

 وزارة الصحة   •
 وزارة السياحة واآلثار   •
 

 ووزارة الصحة   الصحة العالميةمنظمة *اتباع ارشادات 
المنصات   خالل  من  المستمر  التواصل   اإللكترونية* 

 لنشر التعليمات الصحية المطلوب تطبيقها.  
 من حزمة تخصيص  .4

  لقطاعي  المالي الدعم 
 لتعويضوالفنادق    السياحة
 الخسائر

 وزارة السياحة واآلثار   •
 المالية  وزارة •

تحتاج الى   التي* توفير بيانات تفصيلية عن القطاعات  
 دعم 

 سيتم اتباعها لتنفيذ الدعم   التي*وضع االسس والقواعد 

مستقبلية 5 خطط  وضع   .
والتعامل   االزمات  لمواجهة 

 كورونا. بعد فيما معها 

 وزارة السياحة واآلثار   •
   وزارة الصحة •

اعداد   اهداف   واعتماد*  تتضمن  استراتيجية  خطة 
 تنفيذية. محددة بخططوتنفيذية  استراتيجية وتكتيكية

لقطاع التكامل  والفنادق    ات *ضمان  والنقل  السياحة 
االزمات   حدة  لتخفيف  العالمية  الطوارئ  حزم  ضمن 

 الدعم لسرعة التعافي من االزمه.  علىوالحصول 
وتطوير   .6 ودعم  تعزيز 

المهارات  خاصة  المهارات 
 الرقمية

 واآلثاروزارة السياحة  •
 وزارة االتصاالت   •

مع   على  المتخصصين  *التعاون  التدريب  لتوفير 
 المهارات الرقمية الحالية في مجال السياحة. 
للمنظمات   المجاني  للمحتوى  الترويج  مثل    الدولية،* 

 ةمحتوى منظمة السياحة العالمية المجاني
 .تشجيع السياحة المحلية  7
 
 
 
 

 واالثاروزارة السياحة  •
 وزارة الطيران •
 شركات السياحة  •
 الفنادق •

المحلين   للسكان  سياحبة  عروض   واألجانب*تقديم 
 المقيمين. 

 . الداخلي* طرح اسعار مخفضة للطيران 
السياحية   الخدمات  على  المتنوعة  الضرائب  *الغاء 

 والفندقية ..الخ 
لتيسير 8 إضافية  .اجراء 

 السفر  
 واالثاروزارة السياحة  •
 وزارة الطيران •

 

التاشيرات المستهدفة    *الغاء  الدول  لبعض  تخفيضها  او 
 *الغاء او تخفيض رسوم بعض المزارت السياحية

 المغادرة.*الغاء او تخيض رسم المطارات ورسوم 
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The study aims to identify the impact of strategic planning in 

reducing the crises faced by the tourism and hotel sectors, 

and to identify the importance of strategic planning and its 

dimensions in addition to the elements of effective strategic 

planning, and the factors that must be taken care of by the 

administration that help in mitigating the effects of crises, 

with the aim of minimizing Among the risks facing the 

tourism sector in general, and tourism and hotel 

establishments in particular. The results of the study showed 

that strategic planning in the tourism and hotel establishments 

contributes to reducing potential problems. The low rate of 

employee participation in strategic planning is considered an 

obstacle to solving problems, as well as reveals strengths and 

weaknesses in the facility. And that strategic planning 

provides information useful in decision-making and solving 

problems and increases the clarity of workers' vision in crisis 

management. The results of the study also revealed that the 

application of strategic planning needs workers with 

appropriate scientific qualifications and sufficient experience 

in the field of strategic planning. The study recommended 

several recommendations, the most important of which were: 

Work to prepare a strategic plan to confront crises in general 

and the new Corona virus pandemic in particular, and that 

workers should be informed and involved in developing the 

strategic plan. The necessity for tourism and hotel 

establishments to adopt strategic planning in their business, 

especially long-term. And must refer the development of the 

strategic plan to employees with competence and long 

experience, provided that the strategic plans include 

programs, systems and clear policies for crisis management, 

and that planning is done in advance and not when crises are 

discovered in the facilities. 
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