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  املصريقطاع السياحة  يفالعمالة األجنبية 
  رباهر عمحممد  مي           سامح أمحد رفعت 

                                      جامعة حلوان ـ كلية السياحة والفنادق 
  ةـاملقدم

، الرئيسيها ميثل العنصر البشرى عصب اليتإن مل تكن األهم على اإلطالق تعترب صناعة السياحة من أهم الصناعات   
ا ولكثافة انظرا لتنوع ختصص لذلك تتسم صناعة السياحة بقدرا الفائقة على توليد فرص العمل سواء املباشرة أو غري املباشرة

ومصر من الدول السياحية . ألزمة البطالة االقتصادينيمتثل أحد أهم احللول لدى  فهي وبالتايل، طلبها للعمالة بشىت ااالت
خمتلف  يففرص العمل لصناعة السياحة ا دوراً اقتصادياً فعاالً كمصدر للعمالت األجنبية ومصدر تلعب أصبحت  يتالالنامية 

مهددة لفرص العمل الوطنية، فالعمالة  املصري السياحيالقطاع  يف) العمالة األجنبية(ولكن تظل مشكلة  .قطاعات السياحة
السياحية والفندقية املصرية متواجدة منذ سنوات عديدة، إضافة إىل ظاهرة  ملنشآتا يفاملستويات اإلدارية العليا  يفاألجنبية 

كخدمة الغرف والطهاة ومندوىب  مستويات العمل األدىن يفالسياحية والفندقية املصرية  املنشآت يفتزايد أعداد العمالة األجنبية 
أو اجتماعية و ثقافية على اتمع  اقتصاديةشكالت هذه العمالة األجنبية من م ، بكل ما متثلهوغريها...شركات السياحة

  .خمتلف ااالت لتسريح جانب من العمالة ا يف املنشآتظل أزمة اقتصادية عاملية تضغط على  يفخاصة . املصري
 -------------------------------------------------------------------------------  

  فرض البحث
تقليص االعتمـاد   يفيساعد  الوطينر البشرى تأهيل العنص - 

  .املصري السياحيالقطاع  يفعلى العمالة األجنبية 
  أهداف البحث

مبـا  التعرف على أمهية و ضرورة تأهيل العنصر البشرى  -
توضيح و اسـتعراض   .صناعة السياحةيتوافق ومتطلبات 

دراسـة  . يف مصـر  السـياحي والتدريب  واقع التعليم
عتماد على العمالة األجنبية ىل زيادة االاألسباب املؤدية إ

يف املنشآت السياحية والفندقية واجلوانب السلبية هلـذه  
 .الظاهرة

التوصل موعة من النتائج والتوصيات ملواجهة زيـادة    -
  .اللجوء إىل العمالة األجنبية وزيادة فرص العمالة احمللية

  إجراءات البحث -
  :وتشتمل على منهج البحث وأدوات البحث

  :البحثمنهج 
عتمد البحث على املنهج الوصفي القائم على وصف احلقائق ا 

جمموعـة مـن    الراهنة واملتعلقة بطبيعة الظاهرة أو املوقف أو
ـ  اًمع حماولة تفسري هذه احلقـائق تفسـري  ، األحداث   اًكافي

ب العلمي من حيث حتديد أهداف البحـث  وتناوهلا باألسلو
  .ووصف النتائج وحتليلهاووضع الفروض ذات الصلة بالبحث 

   
  
  

  دوات البحثأ
املراجع العلميـة العربيـة واإلجنليزيـة     البحث على عتمدا 

غـري املنشـورة وكـذلك    والدوريات واألحباث املنشورة و
 يفاملرتبطة مبوضـوع الدراسـة   العلمية  البحوث والدراسات

، السـياحي ، التعليم السياحيجماالت تأهيل العنصر البشرى 
. للبحـث  نظـري كشق  ، العمالة األجنبيةياحيالسالتدريب 

موزعة استمارة استقصاء  حتليل لىإىل اعتماد البحث عإضافة 
 مدينيت يف الفندقية املنشآتالشركات السياحية و مدراءعلى 

للوقوف  صحة فرض البحث  الختبارذلك القاهرة والغردقة، 
ة يالسـياح  املنشآتبتلك األجنبية لعمالة ل احلايل الواقععلى 
كاملـة  وذلك إلعطاء صورة  ميداينكشق  قية املصريةدوالفن

   .عن موضوع البحث
  البحث خطة  
   : التايلستتم خطة البحث على النحو   
  .جمال السياحة يفتأهيل العنصر البشرى : ملبحث األولا

مصـر   يف السـياحي واقع التعليم والتـدريب   :الثايناملبحث 
  .وظاهرة العمالة األجنبية

 املصـري قطاع السـياحة   يفالعمالة األجنبية  :لثالثاملبحث ا
  ).مؤشرات -حقائق(

الشركات  مدراءحتليل آراء (الدراسة امليدانية : املبحث الرابع
  .)السياحية و الفنادق

   النتائـج والتوصيات
  املراجـع
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  جمال السياحة يفتأهيل العنصر البشرى : املبحث األول
 اليتة عدداً من املتغريات األساسية شهد العامل خالل السنوات املاضي

 ةكاف يفكان هلا تأثري ملست خمتلف جوانب احلياة املعاصرة، و
خمتلف ااالت، وعلى جوانب احلياة  يفاملؤسسات و املنشآت 

املتغريات  هع هذومو السياسية و الثقافية،  االجتماعيةو  االقتصادية
قابلة للتداول سواء حيث كل األصول ، البيئة التنافسية بدأت تسود 

العنصر (ذلك  يفمبا  املعلومات أو املواد اخلام أو التكنولوجيا عرب احلدود
القوى البشرية  يفاملتمثل قوة الترجيح، و له الذيعنصر وهو ال، )البشرى

 )امليزة التنافسية املتواصلة(أصبح ميثل أيضاً  والذياملنتجة واملبتكرة، 
وبالنسبة لصناعة  ).2002اخلزامى ، (فسةاملنا يف الدول واملنشآت لبقاء

معظم دول العامل  اهتمامدائرة  يفحتلت مكاناً متميزاً االسياحة فقد 
السنوات اخلمس عشرة األخرية حىت  يفخاص  هوبوجاملتقدمة والنامية، 
العامل، وقطاع  يفبأا أكرب صناعة  –دون خالف  –أصبحت تعرف 
رغم كون و .)1996، لوهابا عبد(دول كثرية يفالتنمية الرائد 

العامل،  يفتلقب بصناعة اخلدمات األوىل  إال أاقطاعاً إنتاجياً، السياحة 
يدور حوله  الذي األساسيهو احملور ) العنصر البشرى( اإلنساينفالعامل 
من حيث السائح من جانب ومن حيث أداء اخلدمة  السياحيالنشاط 

القومية  االس( .السياحية املتعددة اجلوانب من جانب آخر
هو ما تؤكد عليه أحدث اإلحصاءات و ).1998- 1997املتخصصة،

 238.3توفري صناعة السياحة  تشري إىل واليتواألرقام السياحية الدولية 
فرص  إمجايلمن % 8.4، مبا ميثل 2008مليون فرصة عمل خالل عام 

 يفوظيفة  11.9وظيفة سياحية من كل  أيالعمل املتولدة عاملياً، 
تتوقع اإلحصاءات السياحية زيادا لتصل إىل  اليتوهى األرقام . العامل

فرص  إمجايلمن % 9.2سياحية، مبا ميثل  عمل ةفرصمليون  296.3
وظيفة عاملية وذلك حبلول  10.8العامل، ووظيفة سياحية لكل  يفالعمل 

 االجتاهظل  يفبناء على ما سبق وو .)WTTC,2009(2018عام
مع ، والدويلر جتارة اخلدمات املنافسة على املستوى حنو حتري العاملي
 لالهتماممفهوم اجلودة السياحية أصبحت هناك ضرورة ملحة  سيطرة

أهم  باعتبارهقطاع السياحة والفنادق  يفالعنصر البشرى تنمية تأهيل وب
 . )2003مرقص،( جمال اخلدمات السياحية يفعناصر التفوق 

خمتلف ااالت مبا  يفرى وتشمل عملية تأهيل العنصر البش  
) التعليم(فمهمة  ).التدريب(و ) التعليم( عنصريفيها صناعة السياحة 

) التدريب(تنمية املعارف السياحية العامة لدى الطالب، بينما مهمة  هي
السياحية  تآاملنشالتمكني من مهارات حمددة يتطلبها العمل ب هي

لى مستوى من جودة الفرد حقق أعيت و املنظومةوالفندقية وعليه تتكامل 
توفري أفضل مستويات التعليم إذا ما مت صناعة السياحة،  يفيعمل  الذي

ترف، مما يترتب عليه احملللوصول به ملستوى الفرد  السياحيوالتدريب 
 خمتلف قطاعات صناعة السياحة يفحتقيق أعلى درجات اجلودة اخلدمية 

)WTO,1997(،  ة تشكيل التعليم كيفي يفوتكمن املشكلة احلقيقية
عصر العوملة، خاصة وهى  يفيوفر متطلبات صناعة السياحة  الذي

، صناعة كثيفة العمالة واملهارة واملعرفة، وحتديد الفرص املستقبلية 
  1998 (عصر العوملة يفلصناعة عاملية  اًعاملي اًحتقيق ذلك يتطلب تعليمو

 (William,(Global Education for a Global Industry in a 
Global Age)  

فاملتغريات املرتبطة بالعوملة أوجبت ضرورة التطوير والتحديث 
للمؤسسات العلمية واألكادميية بكافة الدول املتقدمة منها والنامية، عن 

إطار  يفدراسية وأدوات تعليمية متطورة  ومقرراتطريق إدراج برامج 
تلىب  اليت) حملليةالعمالة ا(نظم ومعايري جودة دولية، مبا يسمح بتوفري 

الفعلية للصناعة، وليكن ذلك هو معيار جناح املؤسسات  االحتياجات
لتعليم ل احلقيقي التحديمثل توي  ).2005، حلمي(  األكادميية احلديثة

 السياحيالتعليم  خرجيي مهارات كيفية الربط بني يف السياحي
ني ب ةمأحتقيق التو الضروريمتطلبات سوق العمل، فلقد أصبح من و

ااالت املختلفة،  يفإحتياجات سوق العمل وخمرجات النظم التعليمية 
 يفوذلك نظراً للفجوة الواضحة بينهما وفشل النظم التعليمية احلالية 

ااالت  يفتوفري عمالة ماهرة تناسب متطلبات سوق العمل خاصة 
 Ghafour and)( تتطلب مهارات وقدرات خاصة اليتالعملية 

Brock,1997 .  ويترتب على ما سبق ذكره، وجود مشكلة حقيقية
التعليم  خرجييها بعض الدول السياحية وهى ضعف مستوى هتواج

اخلرجيني،  يواجهوها لتوفري فرص عمل هلوالء اليت، والصعوبة السياحي
الفجوة بني املناهج الدراسية السياحية  اتساعوتنبع هذه املشكلة من 

اخلرجيني، مما يؤكد على  يفافرها الواجب تو  األساسية واصفاتوامل
أفضل وأقوى بني رواد صناعة السياحة كسوق  اتصالحتمية وجود 

  .السياحيعمل وبني مؤسسات التعليم 
 :يفعالقة متبادلة تتمثل  السياحيفالعالقة بني صناعة السياحة والتعليم 

        كفاءةتوفري خرجيني ذوى  يفالصناعة على التعليم  اعتماد -
  .عالية وجودة

املسـامهة   يف ةالسياحيعلى خرباء السوق  السياحيالتعليم  اعتماد -
 بتقدمي رؤية واضحة حول تصميم وحتديد حمتـوى املنـاهج السـياحية   

)Cooper et al.,1996(.   والدليل على أمهية هذه العالقـة سـعى
العمـل   قمؤشـر سـو   باسمإنشاء مشروع اىل منظمة السياحة العاملية 

 ] ) (Tourism Labor Market Observatory  [ةالسـياحي 
على مستوى العامل،  ةالسياحيالتقييم املستمر ملتطلبات سوق العمل  ههدف

مؤشرات لتطـوير   هي، حبيث تكون النتائج ا تطرأ عليه اليتوالتغيريات 
، دف الوصول للربط بني خمرجات عمليـة التعلـيم   السياحيالتعليم 
 WTO News( ةيالسـياح ومـدخالت سـوق العمـل     السياحي

Magazine,2002(.  مبختلف مسـتوياته   السياحيفمحتوى التعليم
جمال السياحة مـزيج مـن    يفيتطلب إكساب العناصر البشرية العاملة 

املختلفة مـن قطاعـات    السياحيختصصات العمل  يفاملهارات املهنية 
ــة  والتســويق  واإلعــالمالفندقــة والشــركات الســياحية والدعاي

 يفمتثل أساس النجاح  واليتا، إضافة للمهارات اللغوية وغريه...السياحي
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صناعة عاملية ختاطب خمتلف جنسيات وثقافات  باعتباره، السياحيالعمل 
وتتأثر ا  يوميتتطور بشكل  واليتالعامل، كذلك املهارات التكنولوجية 

من املهارات اليت  دصناعة السياحة مبختلف قطاعاا،هذا إىل جانب العدي
مهارات : خمتلف املستويات اإلدارية ومن أمهها يفإكساا للعاملني يتعني 

، العاملي، مهارات التفاوض العاملياإلدارة اإلستراتيجية، مهارات التسويق 
مهارات تكوين ومتكني فرق العمل، إدارة املنافسة وإدارة اجلودة الشاملة 

تاجه صناعة حت الذي العامليمما يهىء رصيدا من القدرات الالزمة للعامل 
 يف السـياحي كما أن جناح التعلـيم   ).2005ر،عم( السياحة املعاصرة

يتطلب إمدادهم بـاخلربة   االحترافتوصيل العمالة السياحية لدرجة من 
يدعم الدراسـة النظريـة،    والذي، السياحيالعملية من خالل التدريب 

 حيقق الربط بني متطلبات صـناعة السـياحة   الذيهو  العمليفالتدريب 
العديد من الدول تنظـر   ورغم هذه احلقيقة فما زال. السياحيوالتعليم 
، رغـم  السياحيعلى أنه مهمة ثانوية للتعليم  العملي السياحيللتدريب 

احلاجة الشديدة لربامج لتدريب العملي على مهام الوظـائف السـياحية   
ومطابخ ومطـاعم   واستقبالخمتلف األعمال الفندقية من حجز (املختلفة 

وأعمال شركات السياحة من إعداد للربامج السياحية ...رف ومبيعاتوغ
، وأعمال شركات الطـريان  ....مرافقة اموعات وتسعريهاوتسويقها 

ؤكد عليه العديد من الـدول  يوهو ما   ،...)من حجز وإصدار التذاكر
 بدأت خالل الىت املتقدمة سياحياً مثل سويسرا، كندا، واستراليا، 

بذلك عند وضع مناهجهـا وحتقيـق    االهتمامرية  السنوات األخ -
 عمليـاً  املهـين نظريـاً واجلانـب    األكـادميي اجلانـب   بني االتصال

)(WTO,1997     وخنلص مما سبق إىل إمكانية معاجلـة هـذا الـنقص
املـواد  (خاصـة   السـياحي املهارى عن طريق تصميم مناهج التعلـيم  

، واحتياجااالسياحية ى حتليل كامل وحديث للوظائف عل بناء) التطبيقية
. حمتوى مناهج الدراسات السياحية يف االحتياجاتحىت يتم ترمجة هذه 

إضافة إىل  ضرورة أن تعهد كليات ومعاهد السياحة والفنـادق مبهمـة   
، انفسـه  ةالسـياحي إىل خرباء من السـوق   العمليتنفيذ هذا التدريب 

ـ  من خربام العملية ،وهذا بالطبع سيكون له لالستفادة  دعظيم األثر عن
تطبيقه خاصة إذا كانوا من خرجيى كليات السياحة والفنادق، وذلـك  

 Aiery and)( حىت تتحقق الفائدة املرجوة مـن الدراسـة العمليـة   
Johnson,1999)  عبـد الوهـاب   ، ويؤكد على ذلك ما أشار إليه

املدربني ملختلف برامج التـدريب،   باختيار االهتمامأن من ، ) 1996(
حتقيق األهداف املرجوة  يفعليه قدر كبري من احتماالت النجاح يتوقف 

ا ال شك فيه أن تكامل التعليم والتدريب السياحيني مبا ومم .من التدريب
خمتلـف   يفسياحية مدربة و مؤهلة عملياً للعمـل   ةبتوفري عماليسمح 
يعىن إبطـال  خمتلف املستويات املهنية  يفالسياحية والفندقية، و املنشآت

اللجوء للعمالة  يفالسياحية والفندقية  املنشآت مدراءأصحاب و حجة
.بكل ما ميثله ذلك من سلبيات سريد عرضها الحقـاً  السياحية األجنبية

  
  مصر وظاهرة العمالة األجنبية يف السياحيواقع التعليم والتدريب : الثايناملبحث 

  
لسياحة خالل السنوات األخرية ساد جدال بني القائمني على صناعة ا

من جانب والعملية التعليمية السياحية من جانب آخر حول مسببات 
ظاهرة جلوء العديد من سالسل الفنادق العاملية والشركات السياحية 

مل تعد قاصرة على  اليتالعمالة األجنبية لعدد من التخصصات  الستخدام
بل وصلت إىل بعض التخصصات ، الوظائف اإلدارية والفنية العليا فقط 

النهاية على  يفمؤكدين  يعمل ا أجانب أكثر من املصريني اليتالدنيا 
الفجوة بني متطلبات صناعة السياحة والنظم والربامج التعليمية  اتساع

 األساسيمتثل املربر  واليتتقدمها اجلامعات واملعاهد السياحية،  اليت
اللجوء  يفالسياحية والفندقية  املنشآتليه أصحاب عيرتكز  الذي

 اجتماع يفو .العديد من التخصصات يفالعمالة األجنبية  الستخدام
لوزير السياحة مع عدد من عمداء وأساتذة كليات ومعاهد السياحة 
املصرية عرضت جتربة بعض الدول املتقدمة سياحياً ومن أمثلة ذلك ما 

 النظريبني اجلانبني  انفصالسويسرا، حيث ال يوجد   يفحيدث 
، السياحيدمج املؤسسة التعليمية مع جمال العمل من خالل  والتطبيقي

يبدأ  وبالتايلداخل الفندق أو املنتجع ،  الدراسيكأن يكون املعهد 
وقد أشري إىل جتربة . بيئة عملية حقيقية يفالدارس أوىل خطواته 

نجاح وخرج منها هذا الفكر ب كانت تطبق واليتمصر  يف) إجيوث(
املسئولة واملؤهلة، إال أن بقاء  ندقيةوالف العديد من الكوادر السياحية

، وزيادة األعداد وضعف املوارد وامليزانيات املالية  املناهج دون تطوير
  .أداء اخلرجيني يفأدى لظهور السلبيات 

الفجوة بني العملية التعليمية  اتساعوميكن عرض أهم أسباب 
  :يليفيما  ةالسياحيالسياحية والسوق 

الغالب  يفتكون  فيه، واليتمبالغ تضاعف أعداد الطالب بشكل  -
مبا يفقد العملية أكثر من الطاقة الفعلية هلذه املؤسسات التعليمية 

  .التعليمية والتدريبية فعاليتها
 السياحيعدم وجود أساتذة أجانب لتدريس اللغات الالزمة للعمل  -

مبا جيمع بني التعليم والتدريب مما يترتب عليه ضعف مستويات 
على التواصل مع  اخلرجينيوعدم قدرة  ألجنبيةإتقان اللغات ا

  .السائحني
السياحية  املنشآت يفعدم وجود برامج تدريبية حقيقية وفعالة سواء  -

املؤسسات السياحية التعليمية، مبا يؤثر على املهارات الفعلية  يفأو 
 يفتأتى  السياحيالنشاط  يف،رغم أن املهارات املكتسبة املكتسبة

 .املرتبة األوىل
ويرى العديد من األساتذة واخلرباء السياحيني العديد من احملاور 

  : يفلتقليل تلك الفجوة تتمثل 
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إجياد آلية مشتركة بني املؤسسات التعليمية واملؤسسات السياحية من  -
وضع الربامج الدراسية  يفشركات سياحية وفنادق تضمن املشاركة 

  .هاختدم الصناعة، السيما العملية من اليتواملناهج 
للمؤسسات التعليمية  املاديالسياحية بتقدمي الدعم  املنشآتحتفيز  -

السياحية من أجل إنشاء مراكز تدريبية متطورة، واإللزام من خالل 
 .تشريع

الفرصة أمام الطالب للتدريب،  والفندقية السياحية املنشآتإتاحة  -
ادر علماً بوجود التقصري لديهم رغم أم املستفيد األول من هذه الكو

 .البشرية، واإللزام من خالل تشريع
 والفندقي  السياحيجمال التدريب  يفاالستفادة من اخلربات األجنبية  -

مبا ال يؤثر على حجم  السياحيجمال العمل  يفبشكل مؤقت وليس 
 املصرياإلحتاد هذا الصدد ،ال ميكن إغفال دور  يفو .العمالة املصرية

جمال  يف Egyptian Tourism Federationللغرف السياحية 
وسوق العمل وتقليص االعتماد  السياحيتقليل الفجوة بني التعليم 

على العمالة األجنبية، من خالل اجلهد املتواصل لرفع كفاءة العاملني 
التدريب ( باستخدامخمتلف قطاعات السياحة املصرية  يفاملصريني 
ومن . دقطاع التنمية البشرية والتدريب باإلحتا عن طريق) السياحي

  :)2010 للغرف السياحية املصرياالحتاد (  أهم هذه اجلهود
مشروع إنشاء مستويات املهارة املهنية القومية لقطاع  تبىن -

  National Skill Standards Project (NSSP)السياحة 
بالتعاون مع جمموعة من خرباء السياحة باإلحتاد  2000منذ عام 
واملشروع يقوم على وضع  . وخرباء السياحة املصريني األورويب

مستوياا  يف معايري تتماشى مع املعايري الدولية للوظائف السياحية
وتصميم برامج تدريبية متطورة هلذه املعايري، مبا . املهنية واإلدارية

مستوى العمالة السياحية وتدىن مستوى  اخنفاضيسمح حبل مشكلة 
ا يتناسب مع تقدمها، ودف رفع مستوى األداء مب اليتاخلدمات 

العامل  اجتاهوهو ما يؤكد على . السياحياحلاجات الفعلية للسوق 
على املعايري كأساس لوصف األداء  لالعتمادمبختلف جماالته 
 .وتقييمه وتطويره

املركبات السياحية،  قائدي لتدريب النموذجيإنشاء املركز  -
للغرف السياحية، دف قيام املركز  املصريومقره االحتاد 

املركبات  قائديالتدريبية الالزمة إلعداد  تخطيط وتنفيذ الربامجبال
 قائدي وتأهيلهم وتنمية مهاراتوالقدامى، السياحية اجلدد 

طبقاً للمستويات  السياحياملركبات السياحية العاملني بقطاع النقل 
 .أحدث طرق ووسائل التدريب باستخدام العاملية

سياحية وكلية إدارة الفنادق للغرف ال املصريبني االحتاد  التعاون - 
 Cornell University School of Hotel) جبامعة كورنيل

Administration)  الدورات التعليمية املنعقدة  سلسلة من  يف
  الفنادق مدراءمصر لربنامج  يف

 Hotel Manager Program: In-country Series""   
ية املوارد و بعد أن تبني مدى جدوى جهود وحدة التدريب وتنم  

تدريب وتنمية مهارات العديد من  إجناح يفالبشرية، املنبثقة من االحتاد 
وصلت أعداد املتدربني  . خمتلف ااالت يف السياحيالقطاع  يفالعاملني 

 متدرب منذ بدء نشاط الوحدة عام 75915 إىلكافة الربامج  يف
د املتدربني ، علماً  بأن نسبة أعدا2009وحىت اية شهر فرباير  2001
أعداد  إمجايلمن % 70األخرية متثل أكثر من سنواتثالث 3خالل 

  .املتدربني منذ بدء النشاط
، لربامج تدريبية جديدة ملختلف ااالت واملستويات التجهيز يفالبدء  -

رؤساء أقسام ومساعدي رؤساء أقسام بالفنادق  مهاراتتنمية مثل 
ة واملشروبات والتحضري والتجهيز األمامية واألغذي وذلك ألقسام املكاتب

ومالك  دراءدورات تدريبية مل هذا إىل جانب.واألمن الداخليواإلشراف 
 Food Cost) جماالت مراقبة تكلفة األغذية واملشروبات   يفاملطاعم 

Control)  وختطيط وتصميم قوائم الطعام بأنواعها وأشكال وطرق
لك لتنمية مهارات رؤساء جمال التسويق وذ يف ، دوراتاخلدمة املختلفة

دورات  .الشركات السياحية يف.اإلدارة العليا األقسام ومستويات
والقيادة واملوارد Creativity  Marketing &لتسويق واالبتكارل

 والشئون  Leadership and  Human Resources البشرية
 Operationalاملالية لقسم العمليات بالفنادق واستراتيجيات الرحبية

Hotel Finance and Profitability Strategies   اخلدمةومتيز 
Service Excellence  ، دورات تدريبية لقطاع العاديات لتحسني

الصدف والزجاج املعشق واجللود والنحاس  حرف يفمهارات احلرفيني 
سياحية جيب االهتمام  واخليامية باعتبارها منتجات اليدويوالسجاد 

اىل أن تكون هذه الربامج متوافقة  الوصولسبيل  يفو .بتحسني جودا
التدريبية اخلاصة بتلك  واملستويات العاملية فإنه يتم اآلن حتضري املواد
للمنظمة  التابع التعليميالدورات ومراجعتها باالستعانة مبواد املعهد 

 American Hotel and Lodging األمريكية للفنادق واإلقامة
Association Educational Institute (AH & LA – EI)  

جمال  يفإال أن هناك أيضاً عوامل تؤثر أو تشكل واقع العمالة املصرية 
معدالت التنمية السياحية باملناطق  يفالسياحة منها الزيادة غري املخططة 

السياحية النائية، وعدم توافر العمالة السياحية املؤهلة من السكان 
هذه املناطق  يفعن العمل  املصرياحملليني، إضافة إلحجام الشباب 

   ،سلبية عن السياحة واجتماعيةملفاهيم ثقافية و ة األجور، آلضلالنائية 
 ik)( املصرية السياحة يفآليات سوق العمل  يفلوجود خلل عام  و

ahram.Org, 2009.  
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  )مؤشرات -حقائق( املصريقطاع السياحة  يفالعمالة األجنبية : املبحث الثالث
  

 يفحتكم احلديث عن العمالة األجنبية  اليتعة من األبعاد هناك جممو
  :من أمهها املصريقطاع السياحة 

  .املصرياتمع  يف تقليص حالة البطالة ىفللسياحة  االقتصاديالتأثري  -
تتعرض هلا صناعة السياحة أياً كانت أسباا وما ينتج  اليتاألزمات  -

 .حية تقليص العمالة السياىف سليبمن تأثري  اعنه
 ).مؤشرات(السياحة املصرية  يفالعمالة األجنبية  -
 .املوارد البشرية السياحية بني الدول انتقالوحرية  اجلات اتفاقية -
  املصرياتمع  يفالسياحة كمعاجل ملشكلة البطالة . أ
 اإلنساينالسياحة كصناعة خدمية مركبة تعتمد على العامل البشرى أو  
صناعات أخرى مغذية  ازدهارتساعد على معظم مكوناا، كما أا  يف

فمعدل زيادة العمالة . هلا، مما جيعلها من أكثر الصناعات خلقاً للعمالة 
ال يتوقف فقط على زيادة احلركة السياحية، بل على مدى كثافة 

وعلى األثر املضاعف  السياحيالعمالة ومدى إنتاجيتها داخل القطاع 
منها بالدول  االستفادةقة جيب وهذه احلقي.  )2002وهدان،( للعمالة

فالنشاط  .تعاىن من البطالة مثل مصر اليتالسياحية خاصة النامية 
وهى  )2005وهدان ،( أنواع من العمالة  ةيتولد عنه ثالث السياحي
 :كالتايل

السياحية  املنشآتكفرص عمل متاحة فعلياً ب .العمالة املباشرة 
وهى فرص . عها املختلفةكالفنادق واملطاعم وشركات السياحة بأنوا

املتأثرة سلباً بزيادة العمالة  باعتبارهاالدراسة بالعمل املعىن ا 
  .األجنبية ا

 .القطاعات املغذية للسياحة يفاملتولدة  .العمالة غري املباشرة -
وهى املتولدة بسبب األثر املضاعف لإلنفاق  .العمالة املضاعفة -

من خالل إتاحة  يأيتلة خاصة إذا كان حل مشكلة البطا .السياحي
قطاع السياحة،  يفبالقطاع اخلاص  باالستعانةفرص عمل حقيقية 

دولة يعاىن سوق العمل عامة فيها من إضطرابات جوهرية  يفالسيما 
 . أمهها اجلمود وعدم تكيف عرض العمل مع ظروف الطلب عليه

إىل عدم مالءمة خمرجات التعليم  األساس يفويرجع عدم التكيف ذلك 
السياحة خاصة، لذا يرتفع معدل  يفعامة و ةاملصرياجة سوق العمل حل

قطاع  يفالبطالة، وللبطالة أنواع وأشكال عديدة من أمهها ظهوراً 
  :)2004، حيىي( السياحة 

تنشأ بسبب عدم التوافق بني مهارات وقدرات  اليت .البطالة اهليكلية -
  .القوى العاملة وهيكل الطلب على العمالة

 مومسيتنشأ بسبب وضع  اليتوهى البطالة الوقتية  .ومسيةالبطالة امل -
يقل فيها  اليتاملواسم  يفقطاع السياحة، خاصة  يفجلياً  اوهى ما نراه

ألسباب سياسية أو اقتصادية خارجة عن السيطرة  السياحيالطلب 
 .مثل األزمات املختلفة

 
 

  تأثري األزمات على زيادة البطالة   . ب
ة للعديد من األزمات سواء نابعة مباشرة من تتعرض صناعة السياح

تتسبب عادة  واليتالصناعة أو من خارجها مثل األزمة املالية العاملية، 
السياحية والفندقية للكثري من العمالة،  املنشآتتسريح  يفومباشرة 

خاصة العمالة السياحية املباشرة، وهو ما يعىن مزيداً من الضغوط على 
 الحتفاظتتطلب تدخالً من الدولة  واليتلية، العمالة السياحية احمل

 تاملشكال يضاف لذلك. السياحية على األقل بعمالتها املدربة  املنشآت
النامجة عن تسريح جزء من العمالة السياحية املؤقتة نظراً للطبيعة املومسية 

يتطلب املواجهة مبزيد  والذيأغلب مقاصد العامل،  يفلصناعة السياحة 
  .)2006صبحي، ( الوظيفي االستقرارمن 
  )مؤشرات(السياحة املصرية  يفالعمالة األجنبية . ج
يقضى بأال تزيد نسبة العمالة  2003لسنة  12قانون العمل رقم  -

  %.10 نمنشأة ع أي يفاألجنبية 
السياحية والفندقية أن تزداد  املنشآتدت دازامن املفترض أنه كلما  -

عتماد على العمالة األجنبية فرص العمل للمواطنني، بشرط عدم اال
  .بصورة مبالغ فيها

السياحية والفندقية  املنشآت يفزيادة االعتماد على العمالة األجنبية  -
السنوات األخرية دليل واضح على قصور سياسات  يفاملصرية 

  .مصر يفإصالح سوق العمل 
حتديد  يفالسالسل الفندقية العاملية  يفحرية اإلدارات األجنبية  -

 يفاسات التعيني والتسريح للعمالة، وحتديد مستويات األجور، وسي
لتعيني العاملني األجانب اىل سعيها لتحقيق كفاءة عملية اإلدارة متيل 

أهم الوظائف، وعادة ما ال  يفالتابعني لشركة اإلدارة، وخاصة 
 من اتمع احمللى دوافع لبذل جهد للحصول على بدائليكون لديها 

حتفظات أو شروط حتد من تعيني  أياإلدارة على  وال حيتوى عقد
  .األجانب 

من أهم سلبيات العمالة األجنبية ، ما حتمله من ثقافات وقيم  -
اجتماعية غريبة وشاذة عن اتمع احمللى مبا تشمله من عادات 

اتمعات  يف، خاصة ...وتقاليد وسلوكيات املأكل واملشرب وامللبس
فة ملا تقوم به هذه العمالة بتحويالت مالية اإلسالمية كمجتمعنا، إضا

 اًللخارج مسبباً آثار األجنيبللنقد  اًلبالدها األصلية مبا يعترب تسرب
  ).2002زيتون،( الوطين االقتصاد  ىفضارة 

  : ةاملصري السياحيواقع سوق العمل  من -
الشركات السياحية املصرية واألجنبية على  اعتمادزيادة  •

ملرشدين األجانب حبجة احلاجة للمتحدثني اموعات وا مرافقي
 .1983 لسنة 121باللغات النادرة، خمالفة للقانون رقم 

 يففنادق اخلمس جنوم  يفنتشرت العمالة األجنبية كظاهرة ا  •
مصر، فهم يسيطرون على غرف السونا واملساج ومراكز التجميل 

 وأغلبهم من روسيا وتايالند، ويتمSPA والطباخني وخدمة الغرف 
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توظيفهم عرب اإلنترنت وحيضرون للفندق كوم نزالء حتايالً على 
القانون وعلى الرقابة، وال يقل عددهم عن عشرة أفراد، وتعترب 

 .هم املصرينيئرواتبهم أعلى بكثري من نظرا
البحر األمحر  يفجلأ العديد من الشركات السياحية خاصة   •

عمالة ال لها لتحل حمتسريح العمالة املصرية اىل وجنوب سيناء 
وبنفس احلجة وهى احلاجة ملن ، مقدمتها الروسية  يفجنبية، واأل

وهو ما يؤكد على دور املؤسسات (. نادرةالجييدون اللغات 
تأهيل العناصر البشرية  يف السياحياال  يفالتعليمية والتدريبية 

الوطنية لغوياً، وخاصة اللغات النادرة إلبطال حجة أصحاب 
وهو ما دفع وزير السياحة لتحويل ). احية والفندقيةالسي املنشآت

قطاع الرقابة على الشركات  يفشركة سياحة للتحقيق  سبع عشرة
الوزارة وغرفة وكاالت السفر والسياحة، نتيجة لشكاوى  يفواحملال 

 ا، ومنههذه الشركات الذين مت تسرحيهم  يفعدد من العاملني 
الة أجنبية، شركة من العم% 90للسياحة حيث ) سفري(شركة 

مندوباً ليس من  87خدم تستالىت للسياحة بالغردقة ) بيجاس(
 .من جنسيات أخرى والباقيمصريني،  اربعة بينهم سوى

األجانب الذين  راءفنادق السالسل العاملية باملدتستعني    •
سنوات مما يقلل الفرصة أمام  مخس مناصبهم ألكثر من يفيبقون 

 األجنيبوجودها، مث يتم نقل املدير الكفاءات املصرية إلثبات 
وهو ما خيالف نص قانون آخر  أجنيبليحل حمله لفرع آخر 

اجلنسية  صريامليؤكد على توىل نائب املدير  الذي احلايلالعمل 
بعقدة " ، مما ميكن تسميته األجنيبحالة رحيل املدير  يفدارة اإل

إدارة  يفتطارد الكفاءات املصرية  اليت"اخلواجة
  almasalla.travel, 2009)(قالفناد

  السياحة يفوالعمالة األجنبية  اجلات اتفاقية. د
 يفأن معظم التجارة الدوليـة   GATS اتفاقيةتالحظ قبل ظهور 

اخلدمات مليئة بالعديد من املمارسات التمييزية واحلماية ونقـص  
   الوكاالت ىفجمال السياحة، وتؤثر تلك القيود  يفالشفافية 

ل العمالة للـدول  هر عديدة من أمهها قدرا على نقالسياحية مبظا
هـذه   يفأن تضع بداية الطريق  اجلات، وحتاول  األجنبية األخرى

 بالتسـاوي البيئة التجارية، بوضع القواعد األولية الواضحة لتطبق 
حيث ميكن للمنشآت  ، اخلدمات يفبني الدول املرتبطة باملعامالت 

بـالد أخـرى بكافـة     يف اعملهالسياحية جبميع أنواعها ممارسة 
هذه البالد،  يفالظروف والقوانني والشروط املنطبقة على الوطنيني 

نقل العمالة اخلاصة م للبالد األخرى للعمل ا  يفإضافة حلقها 
أيضاً بـالتحويالت واملـدفوعات    اعوائق، والسماح هل أيدون 

لبعض قد يعتقد ا. )2001، حجازي( دون قيود االدولية لتعامال
حماوالت لتقليص وجود العمالـة األجنبيـة    أيأن هذا يعىن أن 

فرغم مـا   GATSبالسياحة املصرية مستحيلة، ولكن خبصوص 
بـني  املعـامالت   يفرجة أعلى من التحرير سيشهده العامل من د

الدول قياساً على الوضع السابق، فإنه ليس هنـاك سـند قـوى    
املسـتقبل   يفصراعيها بأن أسواق العامل ستنفتح على م لالعتقاد

ال يقضى على فرص تقييد  جزئياملنظور، فالتحرير املقرر هو حترير 
، كما أنـه   العمالةالتجارة ومحاية عناصر الصناعة احمللية وأمهها 

 سنوات طويلة وليس بني يوم وليلة سيستغرق بل  فوريحترير غري 
وهو ما يعىن إمكانية تبىن وتنفيذ إستراتيجية ،  )2001، حجازي(

بالعمالة السياحية الوطنية ملستوى اإلحترافية والتنافسية مع  االرتقاء
هـذا   يفو .االتفاقيـة تسع نطاق تطبيق االعمالة األجنبية حىت لو 

جمال السياحة مثل السعودية تتجه  يفحديثة نسبياً  اإلطار جند دوالً
الة بني السـعوديني لفكـرة السـعودة    مواجهتها لظاهرة البط يف

Saudization باالجانب بالسعوديني  استبدالتقوم على  واليت
صناعة السياحة والفندقة،  يف، وهو ما بدأ بالفعل تدرجييبشكل 

كان السعوديون يرفضون العمل ا، مث بدأ  اليتالوظائف  يفحىت 
 ت االداريـة  السعودية باخلربا اإلدارية خلرباتا استبدال يفالتفكري 

  .As ad and Hendrson,2005)ة جمال الفندق يفالعليا 
  

  الدراسة امليدانية: املبحث الرابع
  تصميم قائمة االستقصاء. أ
ستقصاء امللحقة لتناسب جمتمع البحث وهو مت تصميم قائمة اال 

شركات (السياحية والفندقية  املنشآت مدراءالسادة مكون من 
بإعتبارمها القاهرة والغردقة  مبدينيت) احيةفنادق وقرى سي - سياحية

شتملت اوقد .املصري السياحيمن كربى املدن السياحية باملقصد 
تنوعت ما بني أسئلة القبول سؤال، ) 11(القائمة على عدد 

. ، واألسئلة املفتوحةاألجوبة، واألسئلة متعددة )ال/ نعم (والرفض 
حتديد  يفاملفيدة  ستهدفت احلصول على عدد من املعلوماتا واليت

 واليت. السياحية والفندقية املنشآتللعمالة األجنبية ب احلايلالواقع 

على معرفة  ركزت قائمة االستقصاء :شتملت على النقاط التاليةا
ومدى االعتماد عليها،  املنشآتنسبة العمالة األجنبية ذه 

 يشغلوا، واملشكالت اليتوأسباب اللجؤ إليها، طبيعة الوظائف 
قد تنشأ عن وجودهم، مدى عدالة التعامل بينهم وبني  اليت

العاملني املصريني، جهود اإلدارة ملنع رفض العاملني املصريني 
لألجانب، تقييم اإلدارة ملستوى أداء العاملني املصريني سياحياً أو 
فندقياً، جهود اإلدارة إلحالل العمالة الوطنية بدالً من األجنبية، 

كإدارة بشأن زيادة قوة العمالة لديهم كقدرة  إضافة لتصورام
تصميم القائمة ترتيب األسئلة  يف روعيوقد  .تنافسية للمنشأة
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بطريقة منطقية وكذلك السهولة والوضوح والصياغة بالشكل 
مدى صحة الذي ميكن من احلصول على املعلومة املطلوبة واختبار 

  .بداية الدراسة يفالبحث املطروح  رضف
  لعينةحتديد ا. ب

وفيها ال يعتمد (مت حتديد عينة البحث بطريقة العينة غري االحتمالية 
 تستخدمالطريقة  ه، وهذ)سحب العينة على القوانني االحتمالية

ال تصلح فيها طريقة العينة االحتمالية ،  اليتاألحوال  يفكثريا 
جمرد وصف  هيتكون النتائج املستخلصة من هذه العينة  وبالتايل

  .فيحتت إطار اإلحصاء الو صتمع الدراسة وتندرج لطبيعة جم
قانوناً  تنتميشركة سياحية ) 15(مت توزيع القائمة على عدد قد و

فندق وقرية سياحية تراوحت درجاا ) 15(، وعدد )أ(للفئة 
إطار التحليالت  يف،والفندقية من الثالث جنوم وحىت اخلمس جنوم

النسب املئوية وذلك التكرارات و أسلوبالوصفية  مت استخدام 
  .لتحديد مسات عينة البحث

  

  االستقصاء استمارةحتليل . ج
  ) 1( جدول رقم 

  لإلجابات والنسيب التكراريالتوزيع  االستقصاء باستمارةأسئلة اإلجياب والرفض 
  ال  نعـم  السؤال  رقم السؤال

  %  ك  %  ك
  16.7  5  83.3  25  .يوفر قطاع السياحة فرص عمل حقيقية  1
  20  6  80  24  .مالة األجنبية مبنشأتكم من اجلنسنيالع  5
  36.7  11  63.3  19  .تنشأ عن وجود العمالة األجنبية باملنشأة تتوجد مشكال  6
  70  21  30  9  .بني العاملني األجانب واملصريني النواحيمجيع  يفتتوافر عدالة التعامل   7
  53.3  16  46.7  14  .مقاومة وجود عاملني أجانب تم اإلدارة بتهيئة العمالة املصرية لتقبل وعدم رفض أو  8
  33.3  10  66.7  20  .املنشأة يفهناك رصد لضعف أداء العمالة املصرية نتيجة لتواجد املشتغلني األجانب   9
  50  15  50  15  .املصريني باالجانب استبدالحماولة  يف تبذل اإلدارة جهداً  10

احلقيقية قدرة ال يفالسياحية والفندقية  املنشآت مدراء رأى -
 صناعة السياحة على توليد فرص العملل

قدرة صناعة  يفالسياحية والفندقية  املنشآت مدراءعن رأى  .1
بنعم  جوبةاألالسياحة احلقيقية على توليد فرص العمل، كانت 

فرص  يف، وقد أضاف بعضهم قوالً بأن هذا التأثري %)83.3(
منشآت  افتتاحالعمل يظهر بوضوح مع تنمية مناطق سياحية أو 

 .فندقية جديدة، إضافة للقطاعات العديدة املرتبطة بالسياحة
 اليتالسياحية والفندقية  املنشآت يفنسبة املشتغلني األجانب  -

 مشلتها العينة

 املنشآت يفنسبة املشتغلني األجانب  )1(يوضح الشكل رقم  .2
أن بالعينة  إمجايلمن %) 60(أجاب  حيثالسياحية والفندقية ،

العمالة باملنشأة، بينما  إمجايلمن % 5العمالة األجنبية أقل من  نسبة
ألجنبية من مفردات العينة بأن نسبة العمالة ا%) 40(أجاب 

وقد أشار بعضهم إىل أن %. 10، % 5مبنشآم تتراوح بني 
 إمجايلمن % 10القانون ال يسمح بتجاوز نسبة العمالة األجنبية 

عض احلاالت العملية أن الرقابة وإن أثبتت ب. العمالة باملنشأة
اجليدة على تنفيذ تلك املادة القانونية تكشف عن جتاوزات ذا 

  . الشأن

60%

40%

0

أقل من %5

ما بین 5 – %10

أكثر من %10

  
  )1(شكل رقم 
  العمالة باملنشأة إمجايلنسبة املشتغلني األجانب من 
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لعمالة األجنبيةاىل ا املنشآتأسباب جلوء  -
ة أسباب اللجوء للعمال تنحصر) 2(كما يتضح من الشكل رقم  .3

 السبب هو نعلى أمن مفردات العينة %) 60(ق اتفا يفة األجنبي
%) 56.7( ومهارات العمالة احمللية، بينما أشار خربات يفالنقص 

ىل أن االعتماد على العمالة األجنبية ليس سوى خاصية متيز ا
 االرتقاءسبب اىل أشاروا %) 20(قطاع السياحة،  يفالتشغيل 

بينما سجلت أقل نسبة  ة املقدمة،مبستوى جودة اخلدمات السياحي

من مهارات  االستفادة عينة أنه بغرضفقط من ال%) 6.7( وهى
عدم بينما يالحظ . اإلدارة واالستشارات واملهارات الفنية األجنبية

لغرض تدريب الكوادر البشرية احمللية  استجابة أي تسجيل
اد أهداف االعتم يفقصور كبري اىل م، وهو ما يشري  واالرتقاء

 .السياحية والفندقية املصرية املنشآت يفعلى العمالة األجنبية 

  

0%
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20%
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50%
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70%

Series1 20% 6.70% 56.70% 0% 60%

تحقیق جودة 
الخدمات السیاحیة

االستفادة من 
مھارات اإلدارة

من خصائص 
التشغیل السیاحى

تدریب الكوادر 
المحلیة

النقص فى 
مھارات العمالة 

  )2(شكل رقم 
  لعمالـة األجنبيةاىل اأسباب اللجوء 

  مشلتها العينة اليت املنشآت يفتشغلها العمالة األجنبية  اليتالوظائف 
  
  :   كالتايل وبةبالنسبة للفنادق والقرى السياحية كانت اإلج -  4

  %)55ر عام مدي(      
كبري الطهاة  -% 33.3أغذية ومشروبات  –األقسام  مدراء(      

46.7(%  
  :املستويات الوظيفية األخرى يفن وعامل(      

       - Spa 86.7الصحية والساونا  والنوادي%  
  %73.3) املطابخ(طهاة  -     
  %66.7خدمة الغرف  -     

  %60عالقات عامة وعمالء  -       
    %20راكز الغوص م -       

  
  :كالتايل األجوبةبالنسبة لشركات السياحة كانت  -
  %) 26.7اإلدارة العليا (
  .شركات البحر األمحر وجنوب سيناء يفوأغلبها %) 53.3ن واملندوب(
شركات البحر األمحر وجنوب  يفوأغلبها %) 36.7اموعات  ومرافق(

  .سيناء
  %) 33.3ن واملرشد(

  
  

 اليت املنشآت يفيتم االعتماد عليها  اليتجنبية جنس العمالة األ  -5
    تشملها العينة

 يفبأن العمالة األجنبية  أجابمفردات العينة  إمجايلمن %) 80(
 امن مفردات العينة أجابوا بأ%) 20(منشآم من اجلنسني، بينما 

 .من جنس واحد إما ذكور أو إناث
  املنشآتألجنبية بطبيعة املشكالت النامجة عن تواجد العمالة ا -6

عن وجود مشكالت تنشأ لتواجد عمالة أجنبية باملنشأة، أجاب 
، بينما أجاب تبعدم وجود مشكالمبعنى بالنفي%) 36.7(
ناجتة عن  تالعينة باإلجياب بوجود مشكال إمجايلمن %) 63.3(

 عن مطلوبة أجوبتهاأصبحت  اليتتواجد عمالة أجنبية، وهى النسبة 
يوضحها  واليت ال حول طبيعة هذه املشكالتمن السؤ الثاينالشق 

 : كالتايل كانت واليت، )3(الشكل رقم 
. األجور واحلوافز يفكالفروق  املاديتتعلق باجلانب  مشكالت -

 .من العينة%) 56.7(
من %) 26.7. (االندماجكعدم  االجتماعيتتعلق باجلانب  مشكالت -

 .العينة إمجايل
 ،التعامل يفوالتمييز  اباةكاحمل النفسيتتعلق باجلانب  مشكالت  -

حماوالت  راءوقد أضاف بعض املد.العينة إمجايلمن %) 33.3(
حىت ال تؤثر  شكالتعديدة وجهود إدارية ملواجهة وتقليص هذه امل

 . سري العملىف
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  )3(شكل رقم 

  الناجتة عن تواجد عمالة أجنبية باملنشأة شكالتطبيعة امل
  بني العاملني األجانب واملصريني يفالتعامل  يففر العدالة تو مدى
 العاملني بني النواحيكافة  يفالتعامل  يفحول توفر العدالة  -7

مفردات العينة  إمجايلمن %) 70( األجانب واملصريني، أكد
التعامل بني املصريني واألجانب،  يفصعوبة توفري العدالة الكاملة 

 . عات العمل والسكن والوجباتور وسااألج يففهناك فروق 
طبيعة  اختالف: وكانت أهم التفسريات أو األسباب لذلك

إىل أن ما مييز األجانب  املدراءالفئتني، حيث أشار عدد كبري من 
هو عملهم جبدية خالل ساعات العمل، ورفضهم العمل لساعات 

 بعكس العاملني املصريني الذين يهدرون. إضايفإضافية دون أجر 

أثناء ساعات العمل، ورمبا يعملون بأكثر من وظيفة  اًكبري اًوقت 
بأن  انطباعابعض القرى السياحية، وهو ما يعطى  يفأثناء اليوم 

 ريوقت وتوف أي يفا عنه االستغناءالعمالة املصرية رخيصة وميكن 
بوجود عدالة التعامل من العينة %) 30(ما أجاب بين ،البديل 

ويالحظ أن بعض هذه . ماريني مبنشبني العاملني األجانب واملص
العمالة إمجايلمتثل العمالة األجنبية ا نسبة ضئيلة من  املنشآت

.  

یوجد اھتمام ; 
46.7

ال یوجد 
اھتمام ; 53.3

یوجد اھتمام    ال یوجد اھتمام 
  )4(شكل رقم 

  اإلدارة بتهيئة العاملني املصريني بقبول املشتغلني األجانب اهتماممدى 
  اإلدارة بتهيئة العاملني املصريني بقبول وجود مشتغلني أجانب اهتمام -

اإلدارة بتهيئة العاملني املصريني بقبول وعدم  اماهتمعن  -8
%) 53.3(مقاومة أو رفض وجود مشتغلني أجانب، أجاب 

قد مفردات العينة بعدم وجود مثل هذا االهتمام، و إمجايلمن 
 عدد العاملني األجانب  اىل قلة علق عدد قليل منهم أن السبب
%)  46.7(بينما أجاب . وال حاجة ملثل هذه اجلهود

ود هذا االهتمام من جانب اإلدارة، وخاصة إدارات بوج
حماولة يئة األجواء يتمثل ىف ن أجانب وا عامل اليتاألقسام 

  .وحتقيق االندماج بني املصريني واألجانب

أداء العمالة املصرية نتيجة لتواجد املشتغلني  يفرصد القصور  -
  األجانب

ة املصرية نتيجة أداء العمال يفبشأن رصد القصور أو الضعف  -9
من  %) 33.3(املنشأة، أجاب  يفلتواجد املشتغلني األجانب 

، وقد علل عدد قليل منهم ذلك بقلة أعداد املشتغلني بالنفيالعينة 
منشآم مبا ال يسمح بظهور مثل هذا التأثري على  يفاألجانب 

ومالحظة %)  66.7(بينما أجاب . مستوى أداء العمالة املصرية
 تهاجوباأصبحت  اليتمنشآم، وهى النسبة  يفأثري مثل هذا الت
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من السؤال حول أسباب وجود مثل هذا  الثاينالشق  عنمطلوبة 
سبب اىل الالعينة %) 40( أشار أداء املصريني ىف السليبري التأث

. مثل عدم التكيف مع عادات وتقاليد العمالة األجنبية االجتماعي
شعور املصريني  يفاملتمثل  املاديسبب اىل ال %56.7أشار بينما 

  وأخرياً . بالدهم  يفبأن العمالة األجنبية تقامسهم الرزق والدخل 
مثل  النفسيلسبب اىل ا%) 56.7(نفس النسبة  أشارت 

من جانب اإلدارة للعمالة األجنبية،  احملاباةاإلحساس بالتمييز و 
عناصر أمهها السكن وساعات العمل  يفمضيفني أن التمييز حيدث 

  .)4(، وهذا ما يوضحه الشكل رقم ملرتباتوا

العمالة األجنبية بغريها من  باستبدالاهتمام اإلدارة  -
  املصريني

العمالة األجنبية بغريها  باستبدالحول مدى اهتمام اإلدارة   -10
مفردات العينة باإلجياب  إمجايلمن %) 50(من املصريني، أجاب 

من احملليني، بينما  العمالة األجنبية بغريها استبدالومبحاولتهم 
وبعدم االهتمام  بالنفيمن العينة %) 50( الباقيأجاب النصف 

 .بذلك
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  )5(شكل رقم 

   ضعف أداء العاملني املصرينيىفأسباب تأثري تواجد العاملني األجانب           
 ادعم نقاط القوة البشرية للمنشأة لزيادة قدرالرؤية اإلدارة  -

  التنافسية
املوارد البشرية  يفية اإلدارة حملاور دعم نقاط القوة بشأن رؤ -11

من العينة على حمور %) 80(أمجع . للمنشأة لزيادة القدرات التنافسية
قل املهارات العملية سواء كان لطالب صإلكساب و) العمليالتدريب (

كليات ومعاهد السياحة و الفندقة قبل التوظيف، مروراً بربامج التدريب 
منشآم السياحية والفندقية ولكل  يفطور للعاملني املستمر واملت

الفنادق  يفبعض أن أغلب العاملني الأضاف كما املستويات الوظيفية، 
مقاصد البحر األمحر مثالً وخاصة  يفوالقرى السياحية والشركات 

الغردقة من صعيد مصر وهى عمالة غري مدربة وغري مؤهلة للعمل 
ضرورة حتسني مستوى إتقان على %) 76.7(مث أمجع . السياحي

أشار هذا اال، مث  يفلدى العاملني املصريني ) اللغات األجنبية(
بني العاملني ) اجلماعيثقافة اجلودة والعمل (ضرورة نشر اىل %) 70(
حمور اىل %) 53.3(السياحية والفندقية، وأخرياً أشار  املنشآت يف

مستويام الوظيفية،  فباختال) التواصل بني اإلدارات والعاملني(زيادة 
وضرورة اهتمام اإلدارة بتحسني ظروف العمل للعاملني مبا يعظم واىل 

 .األداء يفمن العائد 
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  )6(شكل رقم 

  حماور دعم املوارد البشرية باملنشآت السياحية والفندقية لتدعيم قدراا التنافسية
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  النتائج العامة والتحقق من صحة فرض البحث
بني مواصفات خمرجات النظم التعليمية  هناك فجوة واضحة .1

السياحية  املنشآتمصر وبني متطلبات  يفواألكادميية السياحية 
جمال املهارات  يفالسيما ) ةالسياحيسوق العمل (والفندقية 
 .واملهنية العملية

أعداد الدارسني،  ةجتديدها، زياداملناهج الدراسية وعدم إن بقاء  .2
 ريبدزمة لعملية التعليم والتضعف املوارد وامليزانيات الال

 .اخلرجينيومستوى  أداء يفيترتب عليه ظهور سلبيات 
 ةبتوفري عمالإن تكامل التعليم والتدريب السياحيني يسمح  .3

 املنشآتخمتلف  يفسياحية مدربة ومؤهلة عملياً للعمل 
خاصة أن خمتلف املستويات املهنية  يفالسياحية والفندقية، و
على  جوهريتعتمد بشكل  اليتناعات صناعة السياحة من الص

 .تنظيم وتقدمي اخلدمة يفالعنصر البشرى 
السياحية والفندقية  املنشآت يفظاهرة العمالة األجنبية  اتساع .4

مصر تدرجيياً أهم ميزات صناعة السياحة كوا  بافتقاديهدد 
 .حل مشكلة البطالة يفمولدة لفرص العمل ومساعدة 

وظائف ومستويات إدارية عديدة  يفية لعمالة األجنباىل االلجوء  .5
 سالسل الفنادق العاملية والقرى يفمن أهم خصائص التشغيل 

مناطق البحر  يفيزداد جلوء الشركات السياحية  السياحية بينما
 .القاهرة يفلعمالة األجنبية عنه اىل ااألمحر وجنوب سيناء 

 وااللتزامالعمالة املصرية للمهارات العملية السياحية،  افتقاريعد  .6
العامل أهم األسباب لدى  يف السياحيبإحدى خصائص التشغيل 

 يف اعتمادهمالسياحية والفندقية املصرية لتربير  املنشآت مدراء
بعض الوظائف واملستويات اإلدارية على عمالة أجنبية، مع عدم 

تدريب  يف باستغالهلمالعمالة األجنبية  يفعند التفكري  اهتمامهم
 .ةالعمالة املصري

درجة  يف وارتقتكلما كرب حجم املنشأة السياحية أو الفندقية  .7
على العمالة األجنبية،  اعتمادهاكلما زاد  السياحيتصنيفها 

زاد تأثرها بالسلبيات املادية أو االجتماعية أو النفسية  وبالتايل
الناجتة عن وجود هذه العمالة، وتأثر مستوى أداء العمالة 

تعامل اإلدارة مع  يفحساس بعدم العدالة املصرية سلباً نتيجة لإل
  .األصغر حجماً املنشآتالتأثري مع ويقل هذا . مجيع العاملني

املقترحة من جانب أغلب مفردات العينة  اآلراءكانت أهم  .8
املوارد البشرية احمللية لزيادة قدرا  يفبشأن دعم نقاط القوة 

ريب طالب تأهيل وتد هي،األجنبيةمقابل العمالة  يفالتنافسية 
كليات ومعاهد السياحة والفندقة قبل التوظيف ، مرورا بربامج 

السياحية  املنشآت يفالتدريب املستمر واملتطور للعاملني 
،حتسني مستوى إتقان والفندقية لكل املستويات الوظيفية 

 اجلماعياللغات األجنبية وضرورة نشر ثقافة اجلودة والعمل 
يزيد من قدرات مما العاملني وزيادة التواصل بني اإلدارات و

أنظر ( األجنبيةيقلل االعتماد على العمالة العاملني التنافسية و
 .صحة فرض البحثوذا يتحقق ) 5( شكل رقم

 ----------------------------------------------------------  
  التوصيــات

برعاية األجهزة السياحية  قوميهناك حاجة لوضع بروتوكول  .1
للغرف  املصريمثل وزارة السياحة أو االحتاد وغري الرمسية ية الرمس

السياحية و الفندقية  املنشآتالسياحية لصياغة شكل التعاون بني 
السياحية من جانب  من جانب واملؤسسات التعليمية واألكادميية

من  واحتياجااعلى دراسة حالة كل حمافظة سياحية  آخر، بناء
وفري خرجيني ميتلكون خصائص تتفق مع املوارد البشرية، دف ت
، ومبا جيعلهم حمط أنظار وجذب السياحيمتطلبات سوق العمل 

على أن يقوم هذا التعاون على . حىت لإلدارات السياحية األجنبية
  :العناصر التالية

 القياديللقيام بدوره  السياحيضرورة حتفيز القطاع اخلاص  -
 املنشآت يفوالفنادق  كليات السياحة خرجييتدريب  يف والريادي

تقوم به األجهزة  الذيبالدور  االكتفاءعدم السياحية والفندقية و
جمال التدريب  يفللغرف السياحية  املصريالرمسية مثل اإلحتاد 

وقادرة على  من أجل توافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة السياحي
تقدمي  يفالتعامل مع املتغريات التكنولوجية احلديثة ومتخصصة 

 .  خلدمات السياحيةا
صياغة املناهج جتديد   يفها ئمشاركة رجال الصناعة وخربا -

يتوافق مع املتغريات العاملية .مبا للمناهج السياحية العلميواحملتوى 

متثل السمة  اليتالسريعة واملتالحقة والبعد عن اجلمود وعدم املرونة 
 سياحيالو ذلك بغرض رفع مستوى التعليم  األساسية لتلك املناهج

   .وحتقيق الفاعلية للعملية السياحية التعليمية والفندقي
مع  بالتوازيالسياحية والفندقية  املنشآتهذه  يف العمليالتدريب  -

 )التعليم املزدوج(ملفهوم  املؤسسات األكادميية، حتقيقاً  يفالدراسة 
    ذا التكامل سيكون له عظيم وه
 . اخلرجينيرفع مستوى ومهارة  يفاألثر      

 يفأن تكون مسامهة املؤسسات التعليمية واألكادميية السياحية  -
شرطاً من شروط اعتماد هذه املؤسسات جلودة  العمليالتدريب 
 .السياحى التعليم

قطاع السياحة  يفتعمل  اليتالبد أن حتظى املوارد البشرية  .2
السليم  االختيار يف االهتماما نفائق ، ويتجسد ه باهتمام املصري
ى التوصيف الدقيق للوظائف املتاحة وإتاحة نظام مرن بناء عل

نتائج هذه  مع تقييمإجراء دورات تدريبية و زلألجور واحلواف
دمي اخلدمات إزالة أسباب شكاوى العنصر البشرى وتقالدورات ، 
 .له وذلك إلستقطاب العناصر اجليدة للعمل بالقطاع االجتماعية

السياحية   نشآتاملمن رخص  وضع ضوابط صارمة لتجديد كل .3
ورخص العمالة األجنبية ا مبا يتضمن شروطاً حمددة تلزم هذه 
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تدريب الكوادر  يفمن هذه العمالة األجنبية  باالستفادة املنشآت
 يف زمنية معينة لتحل حمل األجنبية، وذلك البشرية احمللية خالل فترة

  .املستويات اإلدارية العليا واملهارات املهنية التخصصية
 ل دور الرقابة املستمرة واحملكمة على تنفيذ القانون بشأنتفعي .4

،خاصة إا  السياحية والفندقية املنشآت يفنسبة العمالة األجنبية   .5
 من املصريني مبا يوفر احتياجااحالة إجياد  يفاملستفيد األول 

بني اخلربات املستقدمة مبالغ ضخمة كفرق رواتب  للمنشات
    .ليةواحمل
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Summary  

     The purpose of this research is to examine the phenomenon of employing foreigners in 

Egyptian tourist and hotel establishments, further we try to focus on the importance of 

the effective tourism learning and training and to discuss the reasons for increasing 

numbers of foreign employment in Egyptian tourism and hotel sector, and  then analyze 

its negative impact in more detail, finally we recommend suggestions to face the 

increasing of this phenomenon., This research depends on . distributing a questionnaire 

among a sample of tourist and hotel , general managers in Cairo and da. The most 

important findings are: Most of the respondents stated that the weakness in local 

employees and   tourism graduates’ skills is the main reason to employ foreigners, as the 

changing and dynamic nature of the tourism industry necessitates continuous 

development of employees. There was a common agreement among respondents that the 

problems and negative psychological, social and financial impacts  increase of foreign 

employees, specially their impact on the local employees’ satisfaction and performance. 

and the research recommend  to design efficient protocol to manage the co-operation 

between educational and academic institutions and tourist & hotel establishments, to 

offer effective, well- trained and qualified employee as the tourism product relies as 

much on the employees providing the service as it does on the product itself . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحـق: 



 المصريالعمالة األجنبیة في قطاع السیاحة 

 2

 استمارة استقصاء موجهه للسادة مدراء املنشآت السياحية والفندقية
   املنشآتهذه  يفبشأن العمالة األجنبية 

  (  )شركة سياحة   (  )قرية سياحية     (  )فندق  :نوع املنشأة
:اسم املنشأة  

:درجتها أو فئتها  
 ---------------------------------------------------------- 

  (  )ال         (  )نعم          .        يوفر قطاع السياحة فرص عمل حقيقية. 1
  % (  )10أكثر من       %  (  )10 – 5من   %  (  )5أقل من      .ملنشأةالعمالة با إمجايل األجانب من نينسبة املشتغل. 2
  )األجوبةمسموح بتعدد : (لعمالة األجنبيةاىل اأسباب اللجوء . 3

  (  )    .مبستوى جودة اخلدمات السياحية املقدمة االرتقاء -  
  (  )    .االستفادة من مهارات اإلدارة واالستشارات األجنبية -  
  (  )    السياحيمتيز العمل  اليتص التشغيل إحدى خصائ هي -  
  (  )      مبستواهم واالرتقاءتدريب الكوادر احمللية  -  
  (  )    خربات ومهارات العمالة احمللية يفوجود نقص  -  

  : تشغلها العمالة األجنبية مبنشآتكم اليتالوظائف . 4
   ----------------------------------------------  
  (  )ال    (  )نعم         .جنبية مبنشأتكم هى من اجلنسنيالعمالة األ. 5
  (  )ال    (  )نعم    . تنشأ عن وجود العمالة األجنبية باملنشأة مشكالتتوجد . 6
  )األجوبةمسموح بتعدد :  (حول شكالتتدور طبيعة هذه امل -   

  (  )  ...األجور واحلوافز يفتتعلق باجلانب املادى كالفروق  مشكالت  •
 (  )      .تتعلق باجلانب االجتماعى كعدم اإلندماج تمشكال  •
  (  )  .التعامل يفتتعلق باجلانب النفسى كاحملاباه والتمييز  مشكالت  •

  (  )ال      (  )نعم     .بني العاملني األجانب واملصريني النواحيمجيع  يفتتوافر عدالة التعامل . 7
  .....................................................أذكر السبب) ال(إذا كانت اإلجابة بـ     
  (  )ال      (  )نعم   .تم اإلدارة بتهيئة العمالة املصرية لتقبل وعدم رفض أو مقاومة وجود عاملني أجانب. 8
  (  )ال    (  )نعم   .املنشأة يفهناك رصد لضعف أداء العمالة املصرية نتيجة لتواجد املشتغلني األجانب . 9
  )األجوبةمسموح بتعدد :  (يرجع أسباب هذا التأثري السلىب ملا يلى) نعم(لة اإلجابة بـ حا يف   
  (  )                          .عدم التكيف مع عادات وتقاليد العمالة األجنبية -  
  . (  )بالدهم يفشعور العاملني املصريني بأن العمالة األجنبية تقامسهم الرزق والدخل  -  
  .                    (  )بالتمييز و احملاباه من جانب اإلدارة للعمالة األجنبية اإلحساس -  

  (  )ال      (  )نعم       .األجنبية  من املصرينيب املصرية العمالة استبدالحماولة  يفتبذل اإلدارة جهداً . 10
  .اتكم التنافسيةاملوارد البشرية للمنشأة لزيادة قدر يفرؤيتك حول حماور دعم نقاط القوة . 11
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