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صورة إجراءات  فيتم ترجمتيا  والتيأصدرت الحكومة المصرية العديد من القرارات، 
فيروس كورونا المستجد والسيطرة عميو، وىى  انتشارحترازية كمحاولة لمحد من ا

بين األفراد لمحد من االختالط  االجتماعيتيدف إلي تحقيق التباعد  التياإلجراءات 
تمك الجائحة. وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  انتشارالسيطرة عمى ومن ثم بين 

الخاصة بمواجية فيروس كورونا  االحترازيةإلجراءات مدى التزام منشآت الضيافة با
المستجد، مع التعرف عمى تقييم العمالء لتمك اإلجراءات في منشآت الضيافة محل 

دراسة باإلجراءات باإلضافة إلى تحديد العالقة بين التزام المنشآت محل ال، الدراسة
نتائج الدراسة أظيرت وبين كل من تفضيل ووالء العمالء لتمك المنشآت. و  االحترازية
خالل  االحترازيةاللتزام منشآت الضيافة محل الدراسة باتباع اإلجراءات تأثير وجود 

وبناء عمى ذلك تم  فترة الجائحة عمى كل من تفضيل ووالء العمالء لتمك المنشآت.
مدى التزام ل ذو داللة إحصائيةا الدراسة، حيث يوجد تأثير إيجابي قوي قبول فرضيت

 خالل فترة الجائحة االحترازيةالتدابير اإلجراءات و باتباع األغذية والمشروبات منشآت 
 لمنشآت.تمك االعمالء لووالء تفضيل عمى كل من 

 مقدمة

ينتشر بين البشر فقط في مساحة كبيرة، وقد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم". لقد شيد وباء بأنيا "ُتعرف الجائحة 
، والطاعون وغير ذلك من والجديريالعالم عبر التاريخ العديد من الجوائح مثل: فيروس إيبوال، وأنفمونزا الطيور، 

ظير ، 9109ام . وبنياية عWorld Health Organization, 2018)(جوائح مختمفة أثرت في البشرية 
وبخروج الفيروس عن السيطرة امتد ليشمل مدينة ووىان بالصين،  في ((COVID- 19فيروس كورونا المستجد 

 (.9191جميع دول العالم )منظمة الصحة العالمية، 

لقد أثر فيروس كورونا المستجد عمى جميع دول العالم دون استثناء، وتفاوتت تأثيرات الفيروس من دولة ألخرى 
لقدرة وكفاءة المنظومة الصحية بكل دولة، وكذلك وفقًا لسرعة االستجابة من خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابير  وفقاً 



 .94-22 (، ص 3233دَسًبز، )1، انؼذد 32انًجهذ (JAAUTH)       إَهاب بسُىٍَ                          
 

34 | P a g e  

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

. لقد أحدثت جائحة كورونا صدمة عالمية مفاجئة (Legido et al., 2020)الخاصة بالسيطرة عمى الفيروس 
ة واالقتصادية، ولعل األنشطة الخدمية المختمفة كانت من أكثر القطاعات االجتماعي النواحيامتدت آثارىا لتشمل 

 .(Jung et al., 2021)التي تأثرت سمبيًا بتمك الجائحة 

 قد أثرت سمباً  يالحظ أن تمك األزمة الصحية -كأزمة صحية تعرض ليا العالم-عند النظر إلى جائحة كورونا 
سمسمة من االجراءات التقييدية  باتخاذالفيروس جعل الدول المختمفة تقوم  انتشار، إذ أن قتصاد العالمياال عمي

، مما أدى إلى إغالق الكثير من الشركات واألسواق المالية، وتوقف النشاط السياحي االجتماعيلتحقيق التباعد 
 (.Figus, 2020)عن العمل 

دة في العالم، ونظرًا العتماد قطاع ( أن الضيافة واحدة من القطاعات السياحية الرائ9191ويشير ىريدي )
األوبئة العالمية يؤثر  انتشارعمى التفاعل بين األفراد أكثر من أي نشاط اقتصادي آخر، و  -فى جوىره-الضيافة 

بشكل أكبر عمى صناعتي السياحة والضيافة مقارنة باألنشطة األخرى، حيث ُيعد قطاع السياحة والضيافة أكثر 
فشي فيروس كورونا المستجد. فصناعة السياحة والضيافة من الصناعات كثيفة االتصال القطاعات تضررًا جراء ت

 ,.Sobaih et al)فيما بين البشر، مما يجعميا ذات حساسية كبيرة لمتأثر باألمراض المختمفة والسيما الوبائية منيا

 حيث أعمنت أن تفشي فيروس كورونا (www.unwto.org)وىو ما تؤكده منظمة السياحة العالمية  ،(2021
 .طرح تحديات كبرى أمام قطاع السياحةي

لقد كان لظيور تمك الجائحة تأثيرات مختمفة عمي مختمف دول العالم، مما دفع حكومات الدول لمتدخل بشكل 
من شأنيا السيطرة عمى تمك الجائحة، تمك اإلجراءات أثرت بشكل  التيفوري التخاذ مجموعة من اإلجراءات 

(، ومع التزايد المطرد فى عدد الحاالت المصابة، تزايد الضغط 9191مباشر عمي أسموب حياة األفراد )عكاشة، 
 عمى الحكومات مما جعميا تتخذ مجموعة من القرارات المختمفة كتدابير وقيود لمواجية الجائحة مثل: التباعد

، والعمل من المنزل، والحجر الذاتي أو اإللزامي، والسيطرة عمى الحشود والتجمعات، وما إلى ذلك من االجتماعي
 (.Ghanem, 2020; Jaipuria et al., 2021)قرارات تيدف لمسيطرة عمى الجائحة أو الحد من تأثيرىا 

 المصرية منشآت الضيافة فيأهم تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد 

محاولة لمحد من ك احترازية صورة تدابير  فيتم ترجمتيا  والتيأصدرت الحكومة المصرية العديد من القرارات 
بين األفراد لمحد  االجتماعيتيدف إلي تحقيق التباعد  التيالفيروس والسيطرة عميو، وىى القرارات والتدابير  انتشار

تمك الجائحة. حيث أصدر رئيس مجمس الوزراء قرارًا يحمل رقم  انتشارمن االختالط بين األفراد والسيطرة عمى 
 االحترازية: "في سبيل اتخاذ الدولة لبعض اإلجراءات ما يميجاء في مادتو األولى  9/3/9191 في 616

لمواجية فيروس )كورونا( وحفاظا عمى صحة المواطنين، ُتعمق مؤقتًا جميع الفاعميات التي تتطمب تواجد اية 
يرة لممواطنين أو التي تتطمب انتقاليم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل: الحفالت الفنية واالحتفاالت تجمعات كب

مكرر، 01الشعبية والموالد والمعارض والميرجانات، وذلك لحين صدور اشعار آخر" )الجريدة الرسمية، العدد 
9191 .) 

http://www.unwto.org/
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بتاريخ  707جاء قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  رونا،مع التزايد المستمر عالميًا في أعداد المصابين بجائحة كو 
(. ومنعًا لنقل 9191مكرر، 00بتعميق الدراسة لمنع التجمعات الطالبية )الجريدة الرسمية، العدد  01/3/9191

بتعميق حركة  06/3/9191في  708العدوي من الدول الخارجية إلى مصر جاء قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
 709ي جميع المطارات المصرية. وفي ذات اليوم صدر أيضًا قرار رئيس مجمس الوزراء رقم ف الدوليالطيران 

مدفوعة األجر لمعديد من الفئات العاممة بوحدات الجياز االداري لمدولة وذلك بيدف  استثنائيةجازة والذي منح ا
من جية، ومن جية أخرى كمحاولة  االجتماعيتقميل أعداد العاممين بمؤسسات الدولة المختمفة كتطبيق لمتباعد 

مكرر 00لمحد من احتماالت تعرض أعداد كبيرة من العاممين بتمك المؤسسات لإلصابة )الجريدة الرسمية، العدد 
 (.9191)ىـ(، 

تتطمب تواجد تجمعات كبيرة  التيقد أقر تعميق بعض الفاعميات  -سالف الذكر- 616وعمى الرغم من أن القرار 
بتعميق بعض الفاعميات األخرى بشكل  07/3/9191بتاريخ  791ن الحكومة أصدرت قرارىا رقم لممواطنين، إال أ

دور السينما والمسارح، أيا  في: ُتعمق العروض التي تُقام ما يميكامل. حيث جاء بالمادة األولي من ىذا القرار 
لة الشاممة لمتعامل مع أي إطار خطة الدو  فيكانت تبعيتيا، لحين صدور إشعار آخر، وذلك كتدبير احترازي 
 (.9191مكرر )ى(، 00تداعيات محتممة لفيروس كورونا المستجد )الجريدة الرسمية، العدد 

وعمى الرغم من أن جميع القرارات سالفة الذكر جاءت لمحد من التجمعات بين األفراد، إال أنيا جميعًا لم تتعرض 
الصادر بتاريخ  739رئيس مجمس الوزراء رقم  بشكل مباشر إلى أنشطة صناعة الضيافة، حتي كان قرار

بمثابة البداية الحقيقية لبدء تقييد العديد من أنشطة الضيافة، حيث جاء بالمادة األولى من ىذا  09/3/9191
: ُتغمق ابتداًء من الساعة السابعة مساًء وحتي الساعة السادسة صباحًا أمام الجميور، بكافة انحاء ما يميالقرار 

الميمية والحانات  والنواديوالكافيتريات والكافييات والكازينوىات والمالىي  والمقاىي، جميع المطاعم الجميورية
والمراكز التجارية )الموالت التجارية( وما يماثميا من المحال والمنشآت التي تيدف إلى بيع السمع التجارية أو تقديم 

الطعام المتنقمة، وقد أستثنى القرار فى مادتو الثانية توصيل  المأكوالت أو الخدمات أو التسمية أو الترفيو، ووحدات
، والذي جاء فيو "إغالق جميع  711الطمبات لممنازل. وفي ذات اليوم صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 

ة األندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداًء من الساعة السابعة مساًء وحتي الساعة السادسة صباحًا بكاف
 (.9191"تابع"،  09أنحاء الجميورية )الجريدة الرسمية، العدد 

حدة  االحترازيةىو أكثر القرارات الحكومية  91/3/9191الصادر في  768ويعتبر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
. فعمي مستوى التباعد االجتماعى فرض القرار اجراءات حظر االجتماعيعمي مستوى صناعة الضيافة والتباعد 

من الساعة الخامسة مساًء إلى السادسة صباحًا،  الجماعيلتجول عمى المواطنين ووقف تسيير سيارات النقل ا
 االحترازيةكذلك غمق المحال التجارية غمقًا تامًا يومي الجمعة والسبت، عالوة عمى مجموعة من االجراءات 

 المقاىي: "تغمق جميع ما يميمن القرار كاألخري. أما عمى مستوى صناعة الضيافة فقد جاء نص المادة الرابعة 
 التيالميمية وما يماثميا من المحال والمنشآت، والمحال  والنوادي والمالىيوالكافيتريات والكافييات والكازينوىات 

تقدم  التيالترفيو. كما يغمق أمام الجميور جميع المطاعم، وما يماثميا من المحال والمنشآت  تقدم التسمية أو
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المأكوالت، ووحدات الطعام المتنقمة، عمى أن يقتصر العمل بيا عمى خدمة توصيل الطمبات لممنازل حتى الساعة 
 09السابعة مساًء". وبذلك يكون ىذا القرار ىو أكثر القرارات تأثيرًا عمى صناعة الضيافة )الجريدة الرسمية، العدد 

 (.9191مكرر )ب(، 

بتمديد حظر التجوال واستمرار غمق المطاعم  859الوزراء رقم  صدر قرار رئيس مجمس 8/1/9191وفي 
 01والمقاىي والكافييات وما في حكميا، مع استمرار ما سبق صدوره من قرارات أخري )الجريدة الرسمية، العدد 

بتقميل ساعات حظر التجول  939صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  93/1/9191(. وفي 9191مكرر، 
يمى: يستمر إغالق المقاىي والكافيتريات والكافييات والكازينوىات  مادة الثانية من القرار ماال فيحيث جاء 
الترفيو، كما  تقدم التسمية أو التيالميمية والحانات، وما يماثميا من المحال والمنشآت، والمحال  والنوادي والمالىي

ر العمل بجميع المطاعم وما يماثميا من المحال ، ويقتصوالشواطئيستمر إغالق جميع الحدائق العامة والمتنزىات 
تقدم المأكوالت والمشروبات  التيوالمنشآت ووحدات الطعام المتنقمة ومحال الحمويات وكذلك المنشآت السياحية 

عمى تقديم خدمة )التيك أواي( خارج ساعات حظر االنتقال والتحرك وخدمات توصيل الطمبات لممنازل عمى مدار 
 (.9191تابع "د"،  07لتزام بجميع االحتياطات الصحية الواجبة )الجريدة الرسمية، العدد اليوم، مع اال

قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  فيستمرار جميع التعميمات والقرارات الوزارية السابقة ىو مضمون ما جاء اوكان 
فيتريات والكافييات غمق جميع المقاىي والكا استمرارحيث شدد القرار عمى  8/5/9191الصادر في  0191

 09الميمية والحانات، وما يماثميا من المحال والمنشآت )الجريدة الرسمية، العدد  والنوادي والمالىيوالكازينوىات 
من  09/5/9191الصادر في  0169(، وىو ما أكد عميو أيضًا قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 9191"مكرر"، 

اطنين و درءًا ألية تداعيات محتممة لفيروس كورونا المستجد )الجريدة حفاظًا عمى صحة المو  استمرار حالة الغمق
كذلك قرار رئيس مجمس الوزراء   االحترازية(. كما أكد عمى تمك اإلجراءات 9191"مكرر"،  91الرسمية، العدد 

 (.9191"تابع"،  91)الجريدة الرسمية، العدد  00/6/9191الصادر في  0096رقم 

 ىيوتعتبر بداية عودة أنشطة صناعة الضيافة لمعمل مرة أخري في ظل مجموعة من القواعد وفق توقيتات معينة 
 95)الجريدة الرسمية، العدد  91/6/9191الصادر في  0916البداية التي حددىا قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 

 بالمقاىي: ُيسمح باستقبال الجميور يميما ( حيث جاء بنص المادة الثالثة من ذلك القرار 9191مكرر "ج"، 
والكافيتريات والكافييات والمطاعم، وما يماثميا من المحال والمنشآت، ومحال الحمويات ووحدات الطعام المتنقمة، 

 وذلك وفقًا لمضوابط التالية:

أن تكون ساعات استقبال الجميور )الجموس( من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة  -
 اًء.مس

 تقررىا السمطات المختصة. التيواالحتياطات الصحية  االحترازيةااللتزام بكافة ضوابط التدابير  -
 %( من الطاقة االستيعابية.95أال تزيد نسبة اإلشغال عن ) -
 عدم تقديم النارجيمة )الشيشة(. -
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ديم خدمة )التيك أواي( ويقتصر العمل بتمك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة الستقبال الجميور عمى تق
 دون الجموس، وخدمات توصيل الطمبات لممنازل، مع االلتزام بجميع االحتياطات الصحية الواجبة.

لمواجية أية تداعيات لفيروس كورونا  االحترازيةمن خالل العرض السابق لمقرارات الحكومية الخاصة بالتدابير 
بيدف الحد من وجود تجمعات بين األفراد، من خالل  المستجد يتضح أن الحكومة جاءت قراراتيا المختمفة

الفيروس. كذلك يتضح أيضًا أن بداية القرارات التي  انتشارلمسيطرة عمى  االجتماعيسياسات مختمفة لمتباعد 
، والذي نص 09/3/9191 فيالصادر  739أثرت سمبًا عمى أنشطة صناعة الضيافة كانت بموجب القرار رقم 

استئناف عمميا مرة أخري وفق  فيعمى الغمق الكمى لمعديد من منشآت الضيافة. وقد بدأت صناعة الضيافة 
، األمر الذى يوضح أن أنشطة صناعة 91/6/9191الصادر في  0916بعض الضوابط بموجب القرار رقم 

 يوم عمل. 98الضيافة قد توقفت عن العمل لفترة بمغت نحو 

 كمة الدراسةمش

المسئولة عن مواجية تداعيات أزمة فيروس  ىيفي ظل القرارات الحكومية، تعتبر األجيزة الرسمية وغير الرسمية 
من الجيد والتعاون المشترك بين مختمف  اً كورونا المستجد عمى صناعة الضيافة. األمر الذي يحتاج إلي بذل مزيد

لتزام بيا أحد لتمك القرارات والتدابير ومدي االعتبر تقييم األفراد (. وي9191األجيزة المعنية باألزمة )ىريدي، 
العوامل الرئيسية التي تحدد فاعمية تمك القرارات، من ىنا تأتي مشكمة الدراسة في تقييم عمالء المطاعم والكافييات 

شكمة الدراسة من خالل لقرارات الحكومة لمواجية فيروس كورونا المستجد ومدي التزام المنشآت بيا. ويمكن بمورة م
 طرح التساؤالت البحثية التالية:

ما مدى التزام منشآت الضيافة بتدابير مواجية فيروس كورونا المستجد، وما ىو تقييم العمالء لتمك  -
 التدابير؟

لمواجية فيروس كورونا  االحترازيةىل توجد عالقة بين التزام منشآت الضيافة بالتدابير واالجراءات  -
 ن تفضيل العمالء لتمك المنشآت؟المستجد وبي

إلى أي مدى ُيمكن القول بتأثير التزام منشآت الضيافة بتدابير مواجية فيروس كورونا المستجد عمى  -
 والء العمالء لتمك المنشأة؟ 

 أهداف الدراسة

 تيدف الدراسة إلى تحقيق ما يمي:

 فيروس كورونا المستجد.التعرف عمى مدى التزام منشآت الضيافة بالتدابير الخاصة بمواجية  -
التعرف عمى تقييم العمالء لمتدابير الخاصة بمواجية فيروس كورونا المستجد في منشآت الضيافة  -

 محل الدراسة.
وبين كل من  االحترازيةتحديد العالقة بين التزام منشآت الضيافة محل الدراسة بالتدابير واالجراءات  -

 تفضيل ووالء العمالء لتمك المنشآت.



 .94-22 (، ص 3233دَسًبز، )1، انؼذد 32انًجهذ (JAAUTH)       إَهاب بسُىٍَ                          
 

38 | P a g e  

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

 الدراسة فرضيتا

 اتساقًا مع مشكمة الدراسة وأىدافيا، تم صياغة فرضيتي الدراسة كما يمي:

H1 : االحترازيةيوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع التدابير 
 خالل فترة الجائحة عمى تفضيل العمالء لتمك المنشآت 

H2 : االحترازيةيوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع التدابير 
 خالل فترة الجائحة عمى والء العمالء لتمك المنشآت 

 (.0واستنادًا إلى فرضيتي الدراسة تم صياغة أنموذج الدراسة كما ىو موضح بالشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 الدراسة(: أنموذج 0شكل رقم )

 منهجية الدراسة

ميداني لجمع  ستقصاءاستمارة استمدت الدراسة منيجيتيا اعتمادًا عمى المنيج الوصفي التحميمي، حيث تم إعداد ا
ألفا كرونباخ  ختبارستمارة التي تم التحقق من ثباتيا وفقًا الالبيانات من مفردات العينة محل الدراسة، وىي اال

 (. 0وىو ما يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم )، ”Cronbach's Alpha“اإلحصائي 

 (: حساب ثبات وصدق أداة الدراسة0جدول )

 معامل الصدق لفاأمعامل كرونباخ  المتغير
 .2.42 2.0.0 االحترازيةإلجراءات والتدابير االتزام منشآت الضيافة ب

 2.429 2.010 ضيل العمالء لتمك المنشآتتف

 2.4.3 2.490 المنشآتوالء العمالء لتمك 

 2.400 2.410 إجمالي الجمل المعبرة عن متغيرات الدراسة

(، تراوحت قيم معامل ألفا لمجمل المعبرة عن متغيرات الدراسة ما بين 0وفقًا لمبيانات الواردة في الجدول رقم )
مقبولة إحصائيًا  قيمة معامل ألفا إلجمالي الجمل المعبرة عن متغيرات الدراسة كما جاءت ،2.490و 1.010
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وبحساب معامل الصدق، تبين أن قيم معامل الصدق لمجمل المعبرة عن متغيرات الدراسة تتراوح (. 2.410)أيضًا 
مقبولة  الدراسةإلجمالي الجمل المعبرة عن متغيرات الصدق قيمة معامل  ، كما جاءت2.4.3و 2.429ما بين 
 ،2.400بقيمة قدرىا إحصائيًا 

الموزعة،  االستماراتستمارة فقط من إجمالي ا 135ستمارة، في حين لم يتم استرداد سوى ا 511م توزيع ولقد ت
 118لحة لمتحميل ىي االمكتممة البيانات والص االستماراتالتي تم استردادىا، وجد أن عدد  االستماراتفحص بو 

 (. 9استمارة فقط، ومنيا تألفت عينة الدراسة، وىو ما يتضح من خالل الجدول رقم )

 الميداني ستقصاءستمارات االاسترداد ا(: توزيع و 9) جدول

ستمارات اإجمالي عدد 
التي تم  ستقصاءاال

 توزيعيا
% 

 استماراتإجمالي عدد 
التي تم  ستقصاءاال
ستردادىا منسبة إلى ا

 إجمالي ما تم توزيعو

% 

إجمالي عينة 
الدراسة منسبة 
إلى ما تم 
 توزيعو

% 

511 011 135 87 118 01.0 

، من خالل 96اإلحصائي االصدار  SPSSستخدام برنامج اب االستماراتولقد تم تحميل البيانات الواردة بتمك 
حساب كل من التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لتوصيف متغيرات الدراسة، وحساب 

ين مختمف المتغيرات فرضيات الدراسة، ومعامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة ب ختبارالخطي البسيط ال االنحدار
 محل الدراسة.

 نتائج الدراسة

 االحترازيةتفضيل العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 

منشآت األغذية  التزام%( بأن 3.0.عتقاد غالبية مفردات عينة الدراسة )ا( إلى 3ات بالجدول رقم )أشارت البيان
كان سببًا في عودتيم لمتردد عمى تمك المنشآت بعد انحسار الجائحة، كما  االحترازية باإلجراءاتوالمشروبات 

أفادت النتائج أن غالبية مفردات العينة محل الدراسة يفضمون تناول المنتجات الغذائية في أدوات خدمة أحادية 
األسباب التي  %(، إذ أن استخدام المنشأة لتمك األدوات أحادية االستخدام يعتبر واحدًا من2.0.االستخدام )

 %(.73تتدخل في تفضيل ىؤالء العمالء لممنشأة )

، وجد االحترازيةوبالنظر إلى قيم المتوسط لجميع العبارات الخاصة بتفضيل العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 
 التزام(، وىو مؤشر إيجابي، حيث سجل اعتقاد العمالء بأن 2.22أنيا سجمت قيم أعمى من متوسط المقياس )

كان سببًا في عودتيم لمتردد عمى تمك المنشآت قيمة بمغت  االحترازية باإلجراءاتمنشآت األغذية والمشروبات 
، بينما سجل 9.3، فيما سجل تفضيميم لتناول المنتجات الغذائية في أدوات خدمة أحادية االستخدام 9.23

 .9.1تفضيميم لتمك المنشأة استخدام المنشأة ألدوات خدمة أحادية االستخدام كأحد أبرز أسباب 
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 االحترازيةتفضيل العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير (: 3جدول )
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منشآت  التزامأعتقد أن 
األغذية والمشروبات 

كان  االحترازيةباإلجراءات 
 سببًا في عودة ترددي عمييا.

091 

31.1% 

079 

19.9% 

98 

91% 

01 

3.1% 

1 

1% 
1.19 1.896 

أفضل تناول المنتجات 
الغذائية في أدوات خدمة 

 أحادية االستخدام.

011 

95.5% 

096 

18% 

019 

95% 

6 

0.5% 

1 

1% 
1.9 1.750 

منشأة األغذية  اعتماديعتبر 
أدوات خدمة عمى والمشروبات 

أحادية االستخدام واحدًا من 
سباب التي تتدخل في األ

 تفضيمي لممنشأة.

019 

95% 

096 

18% 

98 

91% 

09 

3% 

1 

1% 
1.0 1.779 

 االحترازيةوالء العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 

%( 00.4أن أكثر من نصف مفردات العينة محل الدراسة )(، تبين 1استنادًا إلى البيانات الواردة في الجدول رقم )
قامت بالتردد عمي منشآت األغذية والمشروبات التي اعتادت التردد عمييا قبل الجائحة فور عودة تمك المنشآت 
لنشاطيا ودون خوف من اإلصابة، حيث توافرت لدى ىؤالء العمالء الثقة الكافية بأن تمك المنشآت ستراعي قواعد 

%(، وىو ما يعني استمرار والء ىؤالء العمالء لممنشآت التي كانوا يترددون عمييا قبل الجائحة، 00.3ر )التطيي
 %(.2.0.) االحترازيةتمك المنشآت باتباع اإلجراءات  التزامبغض النظر عن مدى 

، وجد أنيا سجمت ازيةاالحتر وبالنظر إلى قيم المتوسط لمعبارات الخاصة بوالء العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 
وا التردد عمييا قبل قيمًا إيجابية، حيث سجل قيام العمالء بالتردد عمي منشآت األغذية والمشروبات التي اعتاد

، فيما سجمت ثقتيم بأن تمك 9.34عودة تمك المنشآت لنشاطيا ودون خوف من اإلصابة قيمة بمغت  الجائحة فور
، بينما سجل استمرار والئيم لممنشآت التي كانوا يترددون عمييا 9.1المنشآت ستراعي قواعد التطيير قيمة قدرىا 

 .9.20قيمة قدرىا  االحترازيةتمك المنشآت باتباع اإلجراءات  التزامقبل الجائحة، بغض النظر عن مدى 
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 االحترازيةوالء العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير (: 1جدول )

ش
ًُ

 نه
الء

ؼً
 ان

الء
و

ز 
بُ
ذا

انخ
غ 

خب
 ح
ٍ

انخ
ث 

آ
ٌ

س
زا

حخ
ال

ا
 

 انجًم انًىلفُت

ك 
اف
أو

ذة
ش

ب
ك 

اف
أو

 

َذ
حا

ي
ض 

ز
ػخ

أ
ض  

ز
ػخ

أ

ذة
ش

ب
ظ 
س

خى
نً

ا
ف 

زا
ح

الَ
ا

 ٌ
ر
ُا
ًؼ

ان
 

فىر ػىدة يُشآث األغذَت 

وانًشزوباث نُشاطها، لًج 

اػخذث بانخزدد ػهٍ األياكٍ انخٍ 

انخزدد ػهُها لبم انجائحت سزَؼاً 

 ودوٌ خىف يٍ اإلصابت.

113 

3..0% 

130 

21.9% 

133 

34.4 

30 

0.0% 

10 

9.9% 
9.34 1.2.0 

كُج ػهٍ ثمت يٍ اٌ يُشآث 

األغذَت وانًشزوباث انخٍ 

اػخذث انخزدد ػهُها سخزاػٍ 

 لىاػذ انخطهُز.

122 

21.4% 

192 

29.2% 

119 

3..4% 

10 

9.9% 

0 

1.0% 
9.1 2.494 

اسخًز والئٍ نًُشآث األغذَت 

انًشزوباث انخٍ اػخذث انخزدد 

ػهُها لبم انجائحت، بغط انُظز 

حهك انًُشآث  انخشاوػٍ يذي 

 .االحخزاسَتباحباع اإلجزاءاث 

129 

30.0% 

140 

90% 

123 

30% 

0 

1.0% 

2 

2% 
9.20 2..01 

 خالل فترة الجائحة االحترازيةرأي العمالء في مدى التزام المنشآت باتباع التدابير 

%( ترى أن قرارات 3.1.(، تبين أن غالبية مفردات عينة الدراسة )5استنادًا إلى البيانات الواردة في الجدول رقم )
جائحة كورونا، إذ أن  انتشارالحكومة بإلغاء جميع الفعاليات التي ترتبط بالتجمعات كانت قرارات ايجابية لمحد من 

شآت األغذية والمشروبات فيما عدا خدمة توصيل الطمبات لممنازل كان من األمور اإليجابية في تعطيل العمل بمن
%(، فإغالق منشآت األغذية والمشروبات أثناء جائحة كورونا قد حقق األىداف المرجوة 71مواجية الجائحة )

%(، 00.4أثناء الجائحة ) %(، كما أن التزام منشآت األغذية والمشروبات بتحقيق التباعد بين الموائد1.0.)
%(، والتزاميا التام 73وحرص تمك المنشآت عمى تحقيق التباعد بين العمالء عمى المائدة الواحدة خالل الجائحة )

%(، وتوفير معقمات األيدي عمى جميع الموائد 2.1.بالقرارات الخاصة بمنع تقديم الشيشة خالل فترة الجائحة )
الكمامة قد أسيمت في الحد  ارتداء%( فييا ب2.1.%( والعمالء )04.1العاممين ) %(، والتزام71وبالقدر الكافي )

 الجائحة.  انتشارمن 

كما أفادت غالبية مفردات العينة محل الدراسة أن العاممين بمنشآت األغذية قد التزموا بإجراءات التباعد 
إلى التزاميم باتباع اجراءات التطيير  %(، باإلضافة..09عند التعامل مع العمالء أثناء  الجائحة ) االجتماعي

%(، وحرصيم عمي استخدام أدوات خدمة أحادية االستخدام 00.4والتعقيم الفوري لمموائد فور انصراف العمالء )
 %(.73الجائحة ) انتشاركانت ذات أثر إيجابي في الحد من 
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 خالل فترة الجائحة االحترازيةرأي العمالء في مدى التزام المنشآت باتباع التدابير (: 5جدول )
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أػخمذ أٌ لزاراث انحكىيت بإنغاء جًُغ انفؼانُاث انخٍ حزحبظ بانخجًؼاث كاَج لزاراث اَجابُت 

 جائحت كىروَا. اَخشارنهحذ يٍ 
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أري أٌ حؼطُم انؼًم بًُشآث األغذَت وانًشزوباث فًُا ػذا خذيت حىصُم انطهباث نهًُاسل 

 يٍ األيىر اإلَجابُت فٍ يىاجهت جائحت كىروَا.كاٌ 

199 

20.2% 
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43 
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9.1 2.090 

 109 أػخمذ أٌ إغالق يُشآث األغذَت وانًشزوباث أثُاء جائحت كىروَا حمك األهذاف انًزجىة.
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 120 بخحمُك انخباػذ بٍُ انًىائذ أثُاء انجائحت. انخشيجأػخمذ أٌ يُشآث األغذَت وانًشزوباث لذ 
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أػخمذ أٌ يُشآث األغذَت وانًشزوباث لذ حزصج ػهً ححمُك انخباػذ بٍُ انؼًالء ػهً انًائذة 

 انىاحذة خالل انجائحت.
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حًاياً بانمزاراث انخاصت بًُغ حمذَى انشُشت  انخشيجأري أٌ يُشآث األغذَت وانًشزوباث لذ 

 خالل فخزة انجائحت.

100 

20.3% 

122 

21.4% 

123 

30% 

32 

9.4% 

2 

2% 
9.3 2.411 

يؼمًاث األَذٌ ػهً جًُغ انًىائذ وبانمذر أػخمذ أٌ يُشآث األغذَت وانًشزوباث لذ وفزث 

 انكافٍ خالل انجائحت.

192 

29.2% 

103 

24..% 

03 

32.1% 

10 

9.9% 

0 

1.0% 
9.2 2.430 

 133 انكًايت خالل انجائحت. ارحذاءأػخمذ أٌ انؼايهٍُ بًُشآث األغذَت وانًشزوباث لذ انخشيىا ب

34.4% 

102 

24.3% 

120 

30.0% 

10 

9.9% 

2 

2% 
9.0 2.402 

انكًايت أثُاء حىاجذهى بًُشآث األغذَت وانًشزوباث خالل  ارحذاءأػخمذ أٌ انؼًالء لذ انخشيىا ب

 فخزة انجائحت.

120 

22.2% 

102 

20.0% 

112 

3.% 

13 

3.4% 

2 

2% 
9 2.002 

ػُذ انخؼايم يغ  االجخًاػٍأري أٌ انؼايهٍُ بًُشآث األغذَت لذ انخشيىا بإجزاءاث انخباػذ 

 انؼًالء أثُاء  انجائحت.

139 

22.9% 

192 

29.2% 

119 

3..4% 

10 

9.9% 

13 

2% 
9.10 1.223 

باحباع اجزاءاث انخطهُز وانخؼمُى انفىرٌ نهًىائذ فىر اَصزاف  انخشيىاأػخمذ أٌ انؼايهٍُ 

 انؼًالء خالل انجائحت.

00 

31.0% 

103 

2..2% 

123 

23.2% 

39 

0.4% 

13 

2% 
9.10 2.4.1 

 123 حزصج يُشآث األغذَت وانًشزوباث ػهٍ اسخخذاو أدواث خذيت أحادَت االسخخذاو.

30% 

140 

90% 

40 

39% 

13 

2% 

2 

2% 
9.20 2...4 
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خالل فترة الجائحة،  االحترازيةوبالنظر إلى قيم المتوسط لمعبارات الخاصة بمدى التزام المنشآت باتباع التدابير 
(، وىو ما 9.0( و)1(، وجد أن قيم المتوسطات قد سجمت قيمًا إيجابية تتراوح ما بين )5والواردة بالجدول رقم )

 يعطى مدلواًل إيجابيًا عمى اتفاق مفردات العينة محل الدراسة عمى العبارات الخاصة بالمقياس المستخدم.

 ةرتباط بين مختمف متغيرات الدراسمدى اال 

(، وجود ارتباط طردي قوي بين مختمف المتغيرات محل 6رتباطية الواردة في الجدول رقم )أفادت المصفوفة اال
والمتمثل في -رتباط بين المتغير المستقل لمدراسة ، حيث بمغ معامل اال1.10الدراسة عند مستوى داللة أقل من 

والمتمثل في -وبين المتغير التابع األول لمدراسة  -خالل فترة الجائحة االحترازيةالتزام المنشآت باتباع التدابير 
، ما يعني أن زيادة التزام المنشآت 21..2قيمة قدرىا  -االحترازيةتفضيل العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 

آت. كما أفادت النتائج خالل فترة الجائحة قد أدى إلى زيادة تفضيل العمالء لتمك المنش االحترازيةباتباع التدابير 
والمتمثل في والء العمالء لممنشآت -وجود عالقة طردية قوية بين المستقل لمدراسة والمتغير التابع الثاني لمدراسة 

، ما يعني أن زيادة التزام المنشآت باتباع 00..2، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط االحترازيةالتي تتبع التدابير 
 -كذلك-الل فترة الجائحة قد أدى إلى زيادة والء العمالء لتمك المنشآت. فيما كشفت النتائج خ االحترازيةالتدابير 

، 44..2عن وجود ارتباط طردي قوي بين المتغير المستقل األول والمتغير المستقل الثاني لمدراسة، بقيمة قدرىا 
 تزيد من والئيم لتمك المنشآت. االحترازيةما يعني أن زيادة تفضيل العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 

 (: المصفوفة االرتباطية لمختمف متغيرات الدراسة6جدول )

 انًخغُز

يذي انخشاو انًُشآث 

باحباع انخذابُز 

خالل  االحخزاسَت

 فخزة انجائحت

حفضُم انؼًالء 

نهًُشآث انخٍ 

حخبغ انخذابُز 

 االحخزاسَت

والء انؼًالء 

نهًُشآث انخٍ 

حخبغ انخذابُز 

 االحخزاسَت

يذي انخشاو انًُشآث باحباع انخذابُز 

 خالل فخزة انجائحت االحخزاسَت
1   

حفضُم انؼًالء نهًُشآث انخٍ حخبغ انخذابُز 

 االحخزاسَت
2..21** 1  

والء انؼًالء نهًُشآث انخٍ حخبغ انخذابُز 

 االحخزاسَت
2..00** 2...4** 1 

 ختبار فرضيتي الدراسةا

H1 االحترازية: يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع التدابير 
 خالل فترة الجائحة عمى تفضيل العمالء لتمك المنشآت.

الخطي البسيط، وتمثمت نتائج  االنحدارختبار الفرضية األولى من فرضيات الدراسة، تم االعتماد عمى تحميل ال
ىي  F الخطي البسيط أن قيمة االنحدار(. ويتضح من تحميل 7في البيانات الواردة بالجدول رقم ) االنحدار تحميل

مما يعني أن تفضيل العمالء  (Sig= 0.000)، حيث 2.20، وذلك عند مستوى معنوية أقل من )29..900)
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 االحترازيةقد تأثر بشكل إيجابي بمدى التزام تمك المنشآت باتباع التدابير  االحترازيةلممنشآت التي تتبع التدابير 
، مما يعكس مستوى عال من االرتباط. ولقد كشف تحميل R  =2..21خالل فترة الجائحة. كما وجد أن قيمة

ير : من إجمالي تفضيل العمالء لممنشآت التي تتبع التداب53، مما يعني أن R2 =2.029أن قيمة  االنحدار
خالل فترة الجائحة. باإلضافة إلى ما سبق،  االحترازيةيعزى إلى التزام تمك المنشآت باتباع التدابير  االحترازية

خالل فترة الجائحة في تفضيل العمالء  االحترازيةأثبتت النتائج معنوية تأثير التزام تمك المنشآت باتباع التدابير 
(. وبناء عمى ذلك، تم قبول الفرضية األولى 2.222)مستوى المعنوية =  االحترازيةلممنشآت التي تتبع التدابير 

لمدراسة والتي تقضي بوجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع 
 عمى تفضيل العمالء لتمك المنشآت.خالل فترة الجائحة  االحترازيةالتدابير 

 ختبار الفرضية األولى لمدراسةالخطى البسيط ال اراالنحد(: تحميل 7جدول )

Rلًُت  Rلًُت 
2

 انخطؤ انًؼُارٌ انًؼذنت R2لًُت  

2..21 2.029 2.022 2.02912 

ANOVA 

حفضُم انؼًالء نهًُشآث 

انخٍ حخبغ انخذابُز 

 االحخزاسَت

يجًىع 

 انًزبؼاث

Df  يخىسظ يزبغ

 انخطؤ

 Fلًُت 

 انًحسىبت

يسخىي 

 انًؼُىَت

 2.22 29..900 110.294 1 110.294 االَحذار

   2.309 920 122.1.2 انبىالٍ

    .92 331.032 اإلجًانٍ

Coefficient 

مستوى  Tقيمة  Betaقيمة  الخطأ المعياري B المتغيرات
 المعنوية

يذي انخشاو انًُشآث باحباع 

خالل  االحخزاسَتانخذابُز 

 فخزة انجائحت

2.041 2.200  0.09. 2.222 

حفضُم انؼًالء نهًُشآث انخٍ 

 االحخزاسَتحخبغ انخذابُز 

2.042 2.223 2..21 31.001 2.222 

H2 االحترازية: يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع التدابير 
 خالل فترة الجائحة عمى والء العمالء لتمك المنشآت.

الخطي البسيط، وتمثمت نتائج  االنحدارالفرضية الثانية من فرضيات الدراسة، تم االعتماد عمى تحميل  ختبارال
 الخطي البسيط أن قيمة  االنحدار(. ويتضح من تحميل 8في البيانات الواردة بالجدول رقم ) االنحدارتحميل 

F(003.110( حيث  2.20، وذلك عند مستوى معنوية أقل من ،(Sig= 0.000)  مما يعني أن تفضيل العمالء
 االحترازيةقد تأثر بشكل إيجابي بمدى التزام تمك المنشآت باتباع التدابير  االحترازيةلممنشآت التي تتبع التدابير 

، مما يعكس مستوى عال من االرتباط. ولقد كشف تحميل R  =2..00خالل فترة الجائحة. كما وجد أن قيمة
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: من إجمالي والء العمالء لممنشآت التي تتبع التدابير 58مما يعني أن ، R2 =2.004أن قيمة  االنحدار
خالل فترة الجائحة. باإلضافة إلى ما سبق،  االحترازيةيعزى إلى التزام تمك المنشآت باتباع التدابير  االحترازية

لجائحة في تفضيل العمالء خالل فترة ا االحترازيةأثبتت النتائج معنوية تأثير التزام تمك المنشآت باتباع التدابير 
(. وبناء عمى ذلك، تم قبول الفرضية األولى 2.222)مستوى المعنوية =  االحترازيةلممنشآت التي تتبع التدابير 

لمدراسة والتي تقضي بوجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع 
 لجائحة عمى والء العمالء لتمك المنشآت.خالل فترة ا االحترازيةالتدابير 

 الفرضية الثانية لمدراسة ختبارالخطى البسيط ال االنحدار(: تحميل 8جدول )
Rلًُت  Rلًُت 

2
انخطؤ  انًؼذنت R2لًُت  

 انًؼُارٌ

2..00 2.004 2.000 2.00402 

ANOVA 

والء انؼًالء نهًُشآث انخٍ 

 االحخزاسَتحخبغ انخذابُز 

يجًىع 

 انًزبؼاث

Df  يخىسظ يزبغ

 انخطؤ

 Fلًُت 

 انًحسىبت

يسخىي  

 انًؼُىَت

 2.222 003.110 .110.44 1 .100.44 االَحذار

   2.230 920 .121.01 انبىالٍ

    .92 232.019 اإلجًانٍ

Coefficient 

انخطؤ  B انًخغُزاث

 انًؼُارٌ

لًُت 

Beta 

يسخىي  Tلًُت 

 انًؼُىَت

يذي انخشاو انًُشآث باحباع 

خالل فخزة  االحخزاسَتانخذابُز 

 انجائحت

2.2.0 2.2..  9.000 2.222 

والء انؼًالء نهًُشآث انخٍ 

 االحخزاسَتحخبغ انخذابُز 

2.0.0 2.220 2..00 39.13. 2.222 

 االنحدار( عن عالقة التأثير القائمة بين متغيرات الدراسة المختمفة، والناتجة عن تحميل 9ويعبر الشكل رقم )
 البسيط. 

 

 

 

 

 

 (: عالقة التأثير القائمة بين مختمف متغيرات الدراسة9شكل )

53%  

58%  
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 حدود الدراسة

يصعب تعميم نتائج الدراسة بالفنادق. و شممت الدراسة جميع أنواع منشآت األغذية والمشروبات دون الموجود منيا 
مفردة فقط،  118، حيث اعتمدت الدراسة عمى عينة من العمالء بمغت ةنظرًا لمحدودية حجم العينة محل الدراس

بالتدابير الخاصة  األغذية والمشروباتعمى مدى التزام منشآت ما يعني أن نتائج الدراسة تمثل مؤشرات قوية 
، منشآت محل الدراسةالفي المتبعة إلجراءات لمستجد، مع التعرف عمى تقييم العمالء بمواجية فيروس كورونا ال

ين التزام بالعالقة إال أنيا تتطمب مزيد من البحث والتحميل إذا أردنا التعميم. كما أنصبت الدراسة عمى فحص 
وذلك خالل فترة  ك المنشآتوبين كل من تفضيل ووالء العمالء لتم ،االحترازيةالمنشآت محل الدراسة باإلجراءات 

التي ربما ال تمتد لمفترات التالية، مما يتطمب مزيد من البحث لمتعرف عمى مدى التزام تمك  النتائجالجائحة، وىي 
 .احترازيالمنشآت في الفترات التي تمت الجائحة كوضع 

 الخالصة والتوصيات

خالل فترة  االحترازيةنتائج الدراسة وجود ارتباط طردي قوي بين التزام منشآت الضيافة باتباع التدابير  أوضحت
الجائحة وبين كل من تفضيل ووالء العمالء لتمك المنشآت، ما يعني أن زيادة التزام المنشآت باتباع التدابير 

 العمالء لتمك المنشآت.  خالل فترة الجائحة قد أدى إلى زيادة تفضيل ووالء االحترازية

خالل فترة  االحترازيةكما أكدت النتائج عمى التأثير اإليجابي اللتزام منشآت الضيافة محل الدراسة باتباع التدابير 
: من إجمالي تفضيل 53الجائحة عمى كل من تفضيل ووالء العمالء لتمك المنشآت، حيث وجدت الدراسة أن 

يعزى إلى التزام تمك المنشآت باتباع التدابير  االحترازيةآت التي تتبع التدابير % من والئيم لممنش58العمالء وأن 
خالل فترة الجائحة. وبناء عمى ذلك تم قبول فرضيتا الدراسة، حيث يوجد تأثير إيجابي قوي ذو داللة  االحترازية

فترة الجائحة عمى كل من  خالل االحترازيةإحصائية لمدى التزام منشآت األغذية والمشروبات باتباع التدابير 
 تفضيل ووالء العمالء لتمك المنشآت.

 وبناء عمى ما تقدم توصي الدراسة بما يمي:

فيما بينيم في فترات تفشي األمراض الوبائية، وىو األمر الذي يمكن تفعيمو من  تعاون مدراء الفنادق -
منشآت الضيافة إلدارة خالل تشكيل مجمس إقميمي دائم إلدارة األزمات يضم القائمين عمى أمور 

 األزمات.
لتطبيق أنظمة التأمين اإلجباري عمى جميع منشآت الضيافة وموظفييا ضد مخاطر التوقف، وذلك  -

 لحماية قطاع الضيافة من مخاطر التوقف خالل فترات األزمات.
ة ليس بتمك األنظم االلتزامأن تتبنى منشآت الضيافة أنظمة وقائية وصحية صارمة، عمى أن يتم  ينبغي -

نما أيًضا عمى مدار العام، بحيث يصبح  بتمك األنظمة الوقائية  االلتزامفقط في أوقات األزمات، وا 
 أسموب عمل وطريقة أداء لمنشآت القطاع.
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نظرًا لعنصر المفاجئة الذي تتسم بو األزمات، يتعين عمى منشآت الضيافة أن تكون عمى استعداد دائم  -
 من خالل تطوير فريق عمل لمتعامل مع األزمات.لممواجية، وىو ما يمكن تحقيقو 

تحدث األزمات بشكل مفاجئ وتنتيي كذلك بشكل مفاجئ، لذا يجب أن تكون لدى منشآت الضيافة  -
خطط واستراتيجيات واضحة لمتعامل مع فترات التعافي، وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من فرص الربح 

وبما يحقق التعافي السريع وتعويض الجزء األكبر من  الموجودة بسوق الصناعة بمجرد عودة النشاط،
 الخسائر. 

فترات التوقف المصاحبة لألزمات في األنشطة المكممة لعمميات التشغيل، مثل تدريب الفنادق لاستغالل  -
 العمالة وتطوير مرافق المنشأة.

كبر، وفي مختمف قطاعات كما توجو الدراسة عناية الباحثين لمحاولة أعادة تطبيق الدراسة عمى حجم عينة أ
الباحثين بالتعرض لدراسة  الدراسةوصواًل إلى نتائج أكثر قابمية لمتعميم، وفي السياق ذاتو، توصي  األخرىالضيافة 
 استباقيفي الفترات التي تمت الجائحة، كإجراء  ،االحترازيةباإلجراءات الضيافة التزام منشآت مدى العالقة 
 .احترازي

 قائمة المراجع 

 أواًل: المراجع العربية

وأثرىا عمي العقود  09(، "جائحة كورونا "فيروس كورونا كوفيد 9191عكاشة، حمدي ياسين، ) -
 وااللتزمات العقدية"، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة.

 مايو. 8)مكرر(،  09(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )0191قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 مايو. 09)مكرر(،  91(، العدد 9191،الجريدة الرسمية، )0169قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 .يونيو 00)تابع(،  91(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )0096قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 .يونيو 91مكرر )ج(،  95(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )0916قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 مارس. 9)مكرر(،  01(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )616رار رئيس مجمس الوزراء رقم ق -
 مارس. 01)مكرر(،  00(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )707قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 مارس . 07مكرر )ى(،  00(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )791قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 مارس . 91مكرر )ب(،  09(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )768ئيس مجمس الوزراء رقم قرار ر  -
 ابريل. 8)مكرر(،  01(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )859قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 ابريل. 93تابع )د(،  07(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )939قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  -
 مارس  06مكرر )ىـ(،  00(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )709و 708ئيس مجمس الوزراء أرقام قرارا ر  -
 مارس . 09)تابع(،  09(، العدد 9191، الجريدة الرسمية، )711و  739قرارا رئيس مجمس الوزراء أرقام  -
متاح عمى الرابط التالي: (، 9191منظمة السياحة العالمية، ) -

)19-covid-https://www.unwto.org/ar/tourism(،  9199 يونيو 91تمت زيارتو بتاريخ. 

https://www.unwto.org/ar/tourism-covid-19
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(، متاح عمى الرابط التالي: 9191منظمة الصحة العالمية، ) -
-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel(

-and-2019)-(covid-disease-coronavirus-the-guidance/naming-2019/technical

)it-causes-that-virus-the 9199 يونيو 91، تمت زيارتو بتاريخ. 
األوبئة العالمية عمى صناعة السياحة في مصر  انتشار(، "أثر 9191ىريدي، باسم محمود أبو العال، ) -

"، مجمة كمية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية، 09 – كوفيد –بالتطبيق عمى فيروس كورونا المستجد 
 . 16-97، االصدار األول، ص ص: 07العدد 
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The Egyptian government has issued many decisions, which 

have been translated in the form of procedures that attempt to 

limit and control the spread of the new Corona virus. These 

procedures aim to achieve social distancing between individuals 

to limit mixing between individuals and control the spread of that 

pandemic. This study aims to identify the commitment of extent 

of the food and beverage establishments to these procedures to 

confront the emerging Covid-19, while identifying the customers' 

evaluation of these procedures in the hospitality establishments 

under study. In addition, this study aims to determining the 

relationship, if any, between the commitment of the 

establishments under study to the precautionary procedures and 

the preference and loyalty of customers to those establishments. 

The results indicated a strong direct correlation between the 

commitment of hospitality establishments to follow the 

procedures during the pandemic period and both the preference 

and the loyalty of customers to those establishments. The results 

also confirmed the positive impact of the commitment of the 

food and beverage establishments studied to follow the 

procedures during the pandemic period on both the preference 

and loyalty of customers. Accordingly, the two hypotheses of the 

study were accepted as there is a strong positive impact with 

statistical significance for the extent of commitment of food and 

beverage establishments to follow procedures during the 

pandemic period on both the preference and the loyalty of 

customers to those establishments. 

 


