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جائح  19كوفيد   تأثير  المستوى له  على  مسبوق  غير     جتماعى اال  ى 
كوفيد  قتصادىاال تأثيرات  تباينت  من    19.  واسعة  مجموعة  التأثيرات  وشملت 

و   للمطاعم  الكامل  اإلغالق  من  بدًءا  فقط  االتأثيرات،  الطعام  وتناول  لمقاهي 
البحث   يهدف  فتحها.  إلعادة  صارمة  جديدة  معايير  أثر  بيان      ىإلالعتماد 

على المقاهى  لفيروس كورونا على إقبال العمالء    حترازية  اال  اإلجراءات  تطبيق  
الدراسة تم    التراثية. الهدف من  الوصفي    ستخدام  التحقيق  األسلوب اإلحصائي 

تم   الدراسة.  بيانات  وتحليل  وصف  لتحليل    ستخدامافي  اإلحصائية  األدوات 
وال جمعها.    422البيانات  تم  التي  الصالحة  وجود  أاستمارة   النتائج:  ظهرت 

ب الخاصة  النواحي   بعض  في  وجود   حترازية  اال    اإلجراءاتقصور  لكورونا. 
و  العمالء  شغف  علي  الشيشة  منع  لقرار  بالنسبة  لمقاهي  ا  علىهم  إقبالتأثير 

مع اتم    التراثية. التعامل  في  للمساعدة  للمطاعم  التوصيات  من  قائمة  قتراح 
بعد كوفيد   العميل في حقبة ما  البحث في  19تفضيالت  نتائج  . سوف تساعد 

ا ذات  المقاهى  أولويات فهم  القاهرة  مدينة  فى  التراثية  الشعبية  التاريخى  لطابع 
عمالء الصناعة وتصوراتهم ونواياهم. كما سيساهم في تطوير أداء المقاهى ذات 
والتعامل مع   العمالء  لجذب  القاهرة  مدينة  فى  التراثية  الشعبية  التاريخى  الطابع 

 مخاوفهم بشكل مختلف. 
 المقدمة 

لتقارير العالمية    تبعا  السياحة  عام  امنظمة  من  العال2020بتداء  عانى  كوفيد  ،  كابوس  من  دمر    19م  الذي 
ستمرت نتائج تدهوره حتى وقت كتابة هذه الورقة. هذا الوباء يعد اقتصاد العالمي في غضون أسابيع قليلة و اال

بشدة بهذا الوباء ، بسبب إغالق    نواعهاألمطاعم والمقاهي بكافة  ت اتأثر أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية.  
 ;Elsayed et al .,2021)حتواء األخرى يدة للصحة والنظافة ، وتدابير االاللوائح الجد   المطاعم والمقاهي ، 
UNWTO, 2021 .)    االقتصادى ويؤدى    جتماعى  اال  له تأثير جائحى غير مسبوق على المستوى    19كوفيد

 فيروس كورونا  . ( Bitok,  2020)  نشطة االقتصاديةلى رفع الوعى ألهمية الدور الذى تلعبه االستدامة فى األإ
 المطاعم والكافيهات    ى إلالسلبي    هتأثير   متداو   .( Tabish,  2020)   دولة ومقاطعة  124( أثر على  19)كوفيد  

(Song et al,. 2021 .) 
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لعلم الرشاد اتخاذ القرار وقت  لقى الضوء عللى اهمية اأغير العالم بطرق مختلفة كذلك    ناجائحة فيروس الكورو 
تلك    الحادة  األزمات    .(Ramaligam  et al,. 2020)   زمةاأل والعنف   األزمات  هى  بالشدة  تتميز  التى 

هذه   امثلة  ومن  العمل  فريق  وتعرقل  للفندق  االدارى  الكيان  وحدة  على  مثل الحادة    األزمات  وتتغلب  الجائحة 
 . (2006ماهر, ) كوروناجائحة فيروس 

 أهمية  البحث
التي ُتتخذ عالمًيا لمواجهة جائحة كورونا، ثار الحنين جارًفا    اإلجراءات  مع إغالق المقاهي مؤخًرا ضمن   •

هذ  وراء  للبحث  يدفعنا  حنيٌن  ارتيادها،  من  يوًما  ملوا  وما  المقاهي  عن  يوًما  غابوا  ما  الذين  هؤالء    ه لدى 
 األهمية المتزايدة للمقاهي في عالم اليوم . 

تواجه المشكالت أكثر من تعد الفراغ وقت مشكلة نإ •  الثورة بسبب وذلك حديثاً  العالم دول شباب التي 
 بعصر العصر  هذا إلى وصف أدت حيث ، الشعوب حياة على تسيطر أصبحت التي الهائلة الصناعية
 من في العديد اإلنسان محل اآللة إحالل إلي بدوره أدي والذي والتكنولوجي التقني للتقدم نتيجة وذلك األزرار

 هذه استثمار في وفعالة بناءة طرق  إيجاد دون  شبابها لدى الفراغ أوقات زيادة  ثم من المختلفة، المجاالت
ية االهتمام همأ سواء ومن هنا جاء   حد على والفرد المجتمع على  والفائدة بالنفع  يعود بما األوقات المهدورة
 ها. ئحياإبالمقاهى التراثية و 

 هدف البحث
مع إغالق المقاهي مؤخًرا ضمن اإلجراءات التي ُتتخذ عالمًيا لمواجهة جائحة كورونا، ثار الحنين يدفعنا للبحث 

قتراح قائمة من التوصيات للمطاعم للمساعدة في التعامل  او   المتزايدة للمقاهي في عالم اليوم .  همية  وراء هذة األ
كوفيد   بعد  ما  حقبة  في  العميل  تفضيالت  فهم  19مع  في  البحث  نتائج  تساعد  سوف  الطابع  .  ذات  المقاهى 

أولويات عمالء الصناعة وتصوراتهم ونواياهم. كما سيساهم في تطوير  التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة  
لجذب العمالء والتعامل مع مخاوفهم بشكل   قاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرةالمأداء  

 .مختلف

 أوال منهجية البحث
 مشكلة البحث

ألزماة الكوروناا علاى  ان هناا  أثار أالمصرية، ووجدت  المقاهيقام الباحثون بعمل دراسة استطالعية على بعض  
لهااا تااأثير  حترازيااة اال جااراءات الكورونااا إ . وأنذات الطااابع التاااريخى الشااعبية التراثيااة فااى مدينااة القاااهرة  المقاااهى

العميال  قبااليجاابى إلإف العميل له تأثير غيجابى على شغف و رغبة العميل الرتياد المقاهى التراثية . وكذلك شإ
شااغف . و كاذلك العميال عليهاا إقباالتااأثير ايجاابى علاى  الكوروناا لهاا إجاراءات  للاذهاب للمقااهى التراثياة و أيضاا

العميااال للاااذهاب للمقااااهى  إقباااالو  حترازياااة اال الكوروناااا  إجاااراءات  العماااالء  يعمااال كوسااايط للعالقاااة باااين تطبياااق
 .التراثية
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 :يمكن صياغة المشكلة في التساؤالت اآلتية

 ما  أنوع المقاهى التي يفضلها العميل؟ .1
 لتزام بتطبيقها؟لكورونا في المقاهي و ما مد اال حترازية اال اإلجراءات ما    .2
 أهم  أسباب شغف العميل  )حبه للذهاب( للمقاهى التراثية؟و ما  شغف عمالء المقاهى التراثية؟ ىما مد .3
 ؟قبل  وبعد الكورونا إقبال العمالء على إرتياد المقاهى التراثية الشعبية  ىما  مد .4
 تأثير أزمة الكورونا على المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة ؟ما مدى  .5
 ما مدى تأثير قرار منع الشيشة فى المقاهى التراثية على شغف وإقبال العمالء. .6

 أهداف البحث
عبية من المقاهى ذات الطابع التاريخى الشبالتطبيق علي عينة  أزمة الكورونا  يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير  

 .التراثية فى مدينة القاهرة

 اإلطار النظرى للدراسة 
 المقاهى التراثية 

الحكايا الملحمية بدأ ظهور المقاهي في منطقة الشرق األوسط في أواخر القرون الوسطى، كأنه تزامن مع تطور  
وتشجيعه،   التراث الحكائي وقد أسهمت المقاهي على األرجح في تعزيز"  .ألف ليلة وليلة "الشعبية العربية، مثل

إذ إن الرواد الذين ترددوا بانتظام إلى تلك األمكنة كانوا ينتظرون بلهفة تطورات الحلقات القصصية المتتالية التي  
كان يرويها الحكواتي في المقهى، تمامًا كما كان قراء المجالت الشعبية في إنجلترا  الباريسية، تشكل أمكنة لقاء 

 (. 2021 ،)أندرسون  الثقافية في كل عصر  للنخبة

ن  و المدينة العتيقة أو الوافد  ون مدينة القاهرة تتميز عن غيرها من مدن العالم بانتشار المقاهي التي يرتادها قاطنإ
ن المقاهي المصرية القديمة هي جزء ال يتجزأ من التراث المصري برافديه المادي  إها من روافد القطر، حيث  إلي

المصرية  الهوية  أجزاء مهمة من  القديمة و تحافظ على  القاهرية  الحياة  متاحف حية تستعرض  والمعنوي وتعد 
 (.  2021 ،: صباري 2020  ،عيسى  ( القديمة

 مركزا ثقافي تعتبر الساحة كانت حيث القديم الماضي الى الحالي وقتنا في الموجودة الثقافية المقاهي بداية تعود
 البالد في أما نشاطات مختلفة من وغيرها ) مسابقات خطابة، نثر، شعر، ( ما لغرض الناس تجمع مركز فكان

 المسجد انالكتاتيب فك بيت الحكمة و الزاوية ، , المدرسة  ,المسجد : التاريخ عبر التجمع فكان مراكز   اإلسالمية
 تطورت ثم بعد فيما عنها والتي انفصلت بالمسجد المقترنة المدرسة هنا  كانت ثم والتعلم للتجمع منطقة هو أوال

 لحي ثقافي ناد الى  وتحولت تطورت ثم الفنون الشعبية بتشجيع بعضها واهتمت المكتبات  على  واشتملت المدارس
 ومن أوروبا في خاصة بصورة المراكز الثقافية فكرة ظهور بدأت   .المدينة أنحاء يخدم كبير مركز ثم ومن أكبر
   (. 2017، واسع )يزيد جبالي نطاق على تنتشر أخذت ثم

 المقاهى  أهمية 
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أن   بحال  هذا  يعني  ال  لكن  والدنيا؛  الوسطى  الطبقات  من  باعتبارهم  اقتصادًيا  المقاهي  رواد  تصنيف  يمكن 
الطبقات   المصنفة  المقاهي تضم  تلك  المصرية، حتى  المدن  المقاهي في كل  تتواجد  إذ  الوسطى والدنيا وفقط، 

والمثقفين   والفنانين  العامة  الشخصيات  من  وعديد  البلد  وسط  أو  الجديدة  مصر  كحي  عليا  لطبقات  كتجمعات 
ك الضيق  معناها  من  المقاهي  ُيخرج  ما  وهو  لهم،  وثقافًيا  ترفيهًيا  مالًذا  المقاهي  من  عن  يتخذون  للترفيه  حيز 

الطبقة المتوسطة والدنيا، يتميز برخصه النسبي، مقارنة بالنوادي والكافيهات التي لن تتحمل ُكلفتها هذة الطبقات، 
  ،أحمدإلى معنى أوسع يتجاوز هذة المقاربة االقتصادية والطبقية للمقاهي كما تستوعب المقاهى أعمارا مختلفة )

 (. 2018 ، حسد :2014

المقاااهي اليااوم تمثاال وساايلة لقضاااء أوقااات الفااراغ بااين   الاارغم ماان أن ى( : أنااه علاا2015" منااي حااافظ " )  ى وتاار 
فئااات الشااعب ماان كبااار الساان والشااباب وزاد علاايهم فااي اآلونااة األخياارة الفتيااات أيضااا ، إال أن المقاااهي فااي مصاار 

ي مصار بادخول الفرنسايين ، حياث وخاصة في الازمن الماضاي مقااهي لهاا تااريخ ، وقاد عرفات المقهاي طريقهاا إلا
نقل نابليون كثيرًا من العادات األوروبية التي أخذ بها المصريون ، وقاد أدت المقااهي دورًا فنياا كبيارًا ففيهاا ظهارت 

 مواهب مصر الفنية كلها أي أن المقاهي كانت حالة فنية كاملة ومصدرًا لصقل المواهب وإجازة النابغين .

وال األغذية  لمنظمة  الخدمة  تبعا  ومطاعم  اواى  التيك  ومطاعم  الكافيهات  األغذية  خدمة  تشمل صناعات  زراعة 
السريعة ) الوجبات  الشوارع ومطاعم  فى  األطعمة  بيع  أكشا   األغلب توجد   (.Ottawa, 2014الكاملة و  فى 

ممتاز  واالسترخاء  باالبتكار  متميز  توفر جو محيط  وذلك ألنها  الضواحى  و  الحضارية  المنطق  فى  الكافيهات 
 . Bernson, 2011))  وحصرى أكثر من المطاعم العادية

يهاا  تتواجد الكافيهات فى مواقاع مناسابة حاول المساتهلكين وهاى مكاان لتقاديم منتجاات ذات مقادرة المالياة مقادور عل
وفى مناخ مريح. باالضافة الى ذلك زيادة الدخول للعاملين باليومية ونمو المجتمعات الجديدة و قد ساعد ذلك فى 

 (.Syed AbuThahir; and Krishnapillai 2017) اتساع وزيادة الكافيهات فى دولة ماليزيا 

 ( : 2020، لقرارات وزارة السياحة واآلثار المصرية يونيو لضوابط تشغيل المطاعم السياحية ) طبقا ايتناول تطبيق

قائمة االنتظار, إما عن طريق الحجز  دارةتقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خالل وضع آلية إل •
 خرى. ألكترونية أو التليفون أو أية وسيلة المسبق بالتطبيقات اإل

 قياس درجة الحرارة للرواد قبل الدخول •
 بطاقات الدفع  اإللكترونى.  ستخدام امل بالتشجيع على التعا •
متر بين كل شخص وآخر على المائدة   1متر بين كل مائدة وأخرى للطعام و  2تر  مسافة ال تقل عن   •

 أشخاص على المائدة الواحدة.  6الواحدة  بحد أقصى  
 توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.  •
 .)قدر المستطاع(  دام ستخاالعتماد على أدوات طعام أحادية اال •
 بين كل مستخدم وآخر.  بتغيير مفارش موائد الطعام لتزام اال •
 حظر تقديم الشيشة. •
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 و أى نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم. أحظر إقامة الحفالت والمناسبات الخاصة  •
 طفال.غلق أماكن ألعاب األ •
 (.2020السياحة واآلثار المصرية , وزارة)  شخاص داخل المقهى.بالمسافات اآلمنة بين األ لتزام اال •

 (:2020السالمة الموحد للمطاعم والمقاهى )  إجراءات  شآت والعاملين فيها تبعا  لدليلنسالمة الم
 يوم كل  بداية في  دخول المقهى عند حرارتهم درجات  وفحص  طبيًا، الئقين الموظفون  يكون  أن ضمان •

 . الفرع مدير عند واالحتفاظ بالسجل ونهايته
 أعراض أي من أسرته أفراد أحد أو يعاني كان حال  في عنه ينوب من أو المسؤول إبالغ العامل على •

 المنزل  في بالبقاء وضرورة توجيهه مرضّية،
 38   إلى تصل الحرارة درجة ارتفاع أو للسعال التعرض عند المنزل في بالبقاء العاملين توعية ضرورة •

 أكثر أو مئوية درجة
 السعال  أو العطس عند الصحيح بالسلو  والتقيد والعينين والفم األنف لمس تجنب •
 االنفلونزا  أو الزكام أعراض تشبه ضاأعر  عليه تظهر شخص أي من القريب االتصال تجنب •
 فيها والعاملين للمنشأة النظامّية الرخص على  الحصول •
 بالتشغيل الخاصة والمناطق األسطح مسح وكذلك  باستمرار، الطهي في المستخدمة األدوات تعقيم •
 إجراءات    الصحّية )دليل لالشتراطات ومطابقتها واألفران والغرف الثالجات حرارة درجات من التأكد •

 (. 2020السالمة الموحد للمطاعم والمقاهى , 

 متغيرات البحث
 حترازية اال الكورونا  إجراءات  تطبيقالمستقل:  المتغير   -
 شغف ورغبة  العمالء  التابع : المتغير  -
 العميل للذهاب للمقاهى التراثية إقبالالمتغير الوسيط:  -

أثر أزمة الكورونا على المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى  يعتقد الباحثين أن هنا  ضرورة لتناول 
 .مدينة القاهرة
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 فروض البحث
األ • بينول:  الفرض  عالقة  المقاهى    حترازية  اال  الكورونا  إجراءات     وجود  الرتياد  العميل  ورغبة  وشغف 

 التراثية. 
تأثير   • وجود   : الثاني  بين  إالفرض  إحصائية  داللة  ذات  مختلفة  بدرجات  بتطبيق ايجابي  المقاهي    لتزام 

 العميل عليها. إقبال الكورونا و  إجراءات 
العميل   إقباليجابي  بدرجات مختلفة  ذات داللة إحصائية بين شغف العميل و إالفرض الثالث: وجود تأثير   •

 .للذهاب للمقاهى التراثية
شغف  • العمرية(  الفئة  تبعًا   ( الديموغرافية  البيانات  تعزي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  الرابع:  الفرض 

تطبيق   بين  للعالقة  كوسيط  يعمل  للمقاهى    إقبالو   اإلحترازية  الكورونا  إجراءاتالعمالء  للذهاب  العميل 
 التراثية.

التعليم( بين العوامل المختلفة    ى ختالف مستو الفرض الخامس :  يوجد فروق ذات داللة إحصائية )تبعا ال •
 األنواع المختلفة من المقاهي . ىعينة البحث عل إقبال  ىالتي توضح مد

للمقاهي  هم إقبالشغف العمالء و  ىتأثير قرار منع الشيشة عل ىمدالفرض السادس : هنا  عالقة بين  •
 . (2-1شكل ) التراثية

 

 

 

 فروض البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الفروض  (2)شكل 

أثر أزمة الكورونا على المقاهى ذات الطابع  
 التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة    

االحترازية   .1 الكورونا  اجراءات  بين  عالقة  وجود 

المقاهى   الرتياد  العميل  رغبة  و  شغف  وبين 

 التراثية.  

وجود تأثير ايجابي  بدددرجات ملتلفددة  ذات داللددة  .2

إحصائية بددين ألتددزال  المقدداهي بتجبيددت اجددراءات 

 الكورونا و بين  اقبال العميل عليها.

ملتلفة  ذات داللة   وجود تأثير ايجابي  بدرجات .3

إحصائية بين شغف العميل وبين  اقبال العميل 

 .للذهاب للمقاهى التراثية

يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي البيانات   .4

الديموغرافية ) تبعاً الفئة العمرية( شغف العمالء   

يعمل كوسيط للعالقة بين تجبيت اجراءات  

الكورونا االحترازية و اقبال العميل للذهاب  

 للمقاهى التراثية. 

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية )تبعا ألختالف .5
مستوي  التعليم  ( بين العوامل المختلفة التي 

توضح مدي  اقبال عينة البحث تبعا علي األنواع 
 المختلفة من المقاهي .   

هنا  عالقة بين مدي تأثير قرار منع الشيشة  .6
 .مالء واقبالهم للمقاهي التراثيةعلي شغف الع 

إقبال العمالء على إرتياد المقاهى 

 التراثية الشعبية

 

 قبل الكورونا   .1
بعد الكورونا: المقاهى التي تلتزل   .2

بتجبيت االجراءات االحترازية  

 للكورونا 
تلتزل     بعد الكورونا: المقاهى التي  ال .3

بتجبيت االجراءات االحترازية  

 لكورونا

شغف العمالء  
واقبالهم علي  

 المقاهي  
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 أسلوب البحث  
 تعتمد الدراسة  في إعداد البحث فيما يلي:

 الدراسة النظرية  -1
تتبااع الدراسااة النظريااة األساالوب الوصاافي التحليلااي باالعتماااد علااي المراجااع والاادوريات واألبحاااث المنشااورة العربيااة 

 واألجنبية.  

 الدراسة الميدانية -2
عن أثر أزمة الكورونا على المقاهى ذات الطابع   قائمة االستقصاء  ى في هذه الدراسة عل   الميدانية  تعتمد الدراسة

جراءات أنوع المقاهى التي يفضلها العميل, واإل  ستفسارعن ة القاهرة من خالل االالتاريخى الشعبية التراثية فى مدين
وأهم أسباب شغف العميل للمقاهى التراثية. وكذلك  ىلتزام بتطبيقها, ومداال ىلكورونا في المقاهي ومد حترازية اال
على    إقبال  ىمد على  االعمالء  الكورونا  أزمة  تأثير  ومدى  الكورونا؟  وبعد  قبل  الشعبية  التراثية  المقاهى  رتياد 

 المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة .

 أساليب تحليل البيانات واختبار الفروض 
  ى" عل  V. 20  "SPSSالباحثون في تحليل البيانات واختبار صحة الفروض باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي  عتمدا 

 األساليب التالية :  

 ض.و معامل كرونباخ لقياس صدق وثبات بنود استمارة االستقصاء واالتساق الداخلي بين العبارات والفر  •
 الحسابية واالنحرافات المعيارية(األوساط النسب والترتيب و اإلحصاء الوصفي )  •
-Kruskalختبار ا و (T )اختبارو  ANOVAاإلحصاء االستداللي )معامالت االرتباط وتحليل االنحدار و  •

Wallis         .) 

 RESEARCH METHODSطرق البحث 
البحث عدد تم    اتضمن هذا  المختلفة حيث  البحث  الطرق وأدوات  البحث من  ستخدام  امن  في  النظري  الجانب 

التي تناولت   الكتب والدوريات والمقاالت  السابقة من  المراجع  المقاهى    أثرخالل استعراض  الكورونا على  أزمة 
القاهرة مدينة  فى  التراثية  الشعبية  التاريخى  الطابع  تم  ذات  كما  التطبي  ستخداما.  في الجانب  تمثل  والذي  قي 

المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية بمجموعة من    للعمالءأدوات البحث العلمي كاستمارات استقصاء    ستخداما
 .التراثية فى مدينة القاهرة 

 THE RESEARCH LIMITATION AND SAMPLESمحددات وعينة البحث 
المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة  بعينة من    العمالءيتحدد البحث الحالي بما يأتي:  

 . 2021 يوليوحتي شهر  أبريلخالل الفترة من شهر 

تم    نظرًا للعديد من الصعوبات والمعوقات والتي منها عامل الوقت والتكلفة هذا باإلضافة إلى تفشي وباء كورونا
التواصل    لخال  حترازية  اال    تاءاجر اإلتباع  ا العدوى عن طريق  الذي ينطوي على خطر  التواصل وجًها لوجه 
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األحيان    بعضوالتواصل من خالل اإلنترنت والتليفون في     (. Fuchs 2020)جتماعي  تباع قواعد التباعد االاب
التراثية فى  أزمة الكورونا على    في أثر  العمالءراء  آ  ى وذلك للوقوف عل المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية 
 المقترحة عينة البحث. بالمقاهي( بيان 1، هذا ويوضح الجدول التالي )مدينة القاهرة 

 بيان بالمقاهي المقترحة عينة البحث (1جدول )

 .المقاهى الشعبية ذات الطابع التاريخي )التراثية(يتكون المجتمع الحالي من مجموعة  المجتمع الكلي:

المقاااهى الشاااعبية ذات الطااابع التااااريخي ماان  ىمقهااا 20اشااتملت عينااة البحاااث الحااالي علااى العينةةة ااساسةةةية : 
المقاااهي الشااعبية ذات الطااابع دراسااة استكشااافية لمجموعااة  ىوالتااي تاام تحدياادها بناااء علاا)التراثيااة( بمدينااة القاااهرة 

عدد ااستمارات التي   اسم المقهي  مسلسل
 تم توزيعها

عدد ااستمارات التي تم  
 تجميعها 

 25 30 مقهي عرابي   .1
 24 30 مقهى  ليالي زمان  .2
 23 30 مقهى أم كلثوم  .3
 24 30 مقهى زهرة البستان  .4
 23 30 مقهى متاتيا   .5
 26 30 الحسين  ةمقهي لؤلؤ   .6
 27 30 مقهى نجيب محفوظ   .7
 28 30 مقهى الفيشاوي   .8
 26 30 قهوة الزهراء  .9

 28 30 مقهي فندق الحسين  .10
 28 30 مقهى صاحب السعادة  .11
 27 30 مقهى حبايب الحسين  .12
 25 30 الحسينو مقهى الحسن   .13
 27 30 مقهى كافيتريا الحسين  .14
 27 30 مقهى المالكي  .15
 25 30 مقهى خان الخليلي   .16
 27 30 مقهى ريش   .17
 29 30 مقهى الحرية  .18
 24 30 مقهى الحرافيش   .19
 27 30 مقهى المشايخ   .20
 520 600 جمالي  إ 
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التي تم السماح لها بالتشغيل وإعطائها شهادة صحية من االتحاد المصاري ووزارات الساياحة و   التاريخي )التراثية(
 الصحة والبيئة . 

الدراسة وثباتها، إذ كان الهدف منها قياس كفاءة أداة    .حتوى البحث على عينة استطالعيةا  العينة االستطالعية:
 . العمالء( عينة من مجموعة من   30تكونت العينة من ) 

أثر    تجاه  العمالء  وعي ورضاء    ىستخدم أسلوب الصدق الظاهري لمعرفة قدرة األداة لقياس مداصدق االختبار:  
فى التراثية  الشعبية  التاريخى  الطابع  ذات  المقاهى  الكورونا على  القاهرة    أزمة  ستمارة  امن خالل عرض  مدينة 

نخبةالم على  األولية  بصيغتها  المديرين    الحظة  والعمالء  من  من    والعاملين  ذات بمجموعة  الشعبية  المقاهى 
ثار بأبي  المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم اآلكال من  ,  وأعضاء هيئة التدريس ب الطابع التاريخي )التراثية(

رائهم أعيد صياغتها وتعديل بعض الفقرات  آ  على ضوءو   .ي للسياحة والفنادق  إيجوث األقصرالعالقير والمعهد  
 .التي أثرها الخبراء والسادة أعضاء هيئة التدريس

 أدوات البحث 
اإلحصائي الوصفي في وصف وتحليل بيانات الدراسة ، كما تم  األسلوب ستخدام التحقيق الهدف من الدراسة تم 

االعتماد علي العديد من المراجع والدوريات العلمية للحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الدراسة ،  
التي تم السماح لها بالتشغيل بعد  الشعبية ذات الطابع التاريخي )التراثية(    المقاهىقائمة    ىكما تم الحصول عل

الزيارات الشخصية وكذلك التليفون   والتواصل من خالل   ها.قد اقتصرت الدراسة علياستيفائها الشروط الصحية و 
ية ذات الطابع عمالء المقاهى الشعب من    عينة عشوائية  ىعلستقصاء  ااستمارة    600كما تم توزيع    اإلنترنت،و  

ستقصاء وعند  ا استمارة    520وتم استالم  عدد   ىكل مقه  ىاستمارة عل  30  بواقع  عينة البحث  التاريخي )التراثية(
وجد   والفحص  صالحية  422االستالم  نسبة  تمثل  صالحة  االستمارات%.    81استمارة   تفريغ  وتحليلها    تم 

البرنامج اإلحصائي     إستخدام   ب للتعرف على أثر أزمة  وذلك    ”.SPSS"  V. 20برامج الحاسب اآللي مثل 
 .الكورونا على المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة

 RESULTS AND DISCUSSION المناقشة النتائج و
 ( Study Instrument reliabilityالثبات ) دراسة  الصدق و

تم   البيانات  جميع  ثبات  من  )  ستخداماللتأكد  آلفا  التجانس Cranach alpha correlationمعامل  لتحديد   )
. معظم الحاالت للعلوم االجتماعية  مقبواًل  جدا في  ىأو أعل   0.70الثبات الداخلي ويعتبر معامل الثبات    ىومد

معامل ألفا وأظهرت االختبارات أن معامالت الثبات لجميع البيانات كانت فوق   ستخداماتم حساب الثقة والثبات ب
الدراسة كما هو موضح بالجدول رقم  ستخدامايمكن االعتماد عليها و   ة أنها أدا   ىمما يدل عل  0.80 ها في هذه 

(2 .) 
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 "422االستمارات "  (عدد Reliability Statisticsمعامل آلفا )  ستخدام االثقة ب ى مستو  (2جدول )
عدد   العنصر  

 التكرارات 
 معامل آلفا

(Cronbach's Alpha) 
 0.850 27 جميع العناصر

 0.836 9 لكورونا حترازية اال  جراءاتاإل
 0.861 9 لمقاهى التراثية باشغف العميل  أسباب
على   هم إقبالشغف العمالء و  ى تأثير قرار منع الشيشة عل ىمد
 لمقاهي التراثية    ا

2 0.849 

التعرف عل إلى  التراثية فى    ىيهدف االستبيان   الشعبية  التاريخى  الطابع  المقاهى ذات  الكورونا على  أثر أزمة 
    .(SPSS V. 20برنامج )  إستخدام وتم مدينة القاهرة  

 هذا وقد تم توضيح  االستقصاء في الجداول التالية : 

 ( 3يتضح من الجدول رقم )
عاماًا  45مان م عمالء المقااهى التراثياة وفقا لمتغير العمر ، يتضح أن الغالبية  بالنسبة  لتوزيع  عينة البحث •

عاماًا  35مان % ، بينماا جااءت 49.9جااءت فاي الترتياب األول حياث بلغات نسابتهم  عامااً  60إلى أقل من 
عمااالء  %. وهااذا ياادل علااي إن أغلبيااة 17.1في الترتيااب الثاااني حيااث بلغاات نساابتهم عامااا 45إلااى أقاال ماان 

 .ناضجين المقاهى التراثية 

فاي  أنثاى. بينماا جااءت % 70.4بالنسبة لتوزيع العاملين وفقا لمتغير النوع كان  األغلبية من الاذكور بنسابة  •
 . ث ضمن عمالء المقاهى التراثيةأنا%. وهذا يدل علي  وجود 29.6الترتيب الثاني حيث بلغت نسبتهم  

حيااث بلغاات  تعلاايم عاااليبلغاات النساابة األعلااى  للحاصاالين علااى عمااالء المقاااهى التراثيااة  ت بالنساابة لمااؤهال •
 .ثقافتهم %  . وارتفاع مستواهم التعليمي يدل علي 73.5نسبتهم  

 البيانات الشخصية  (3جدول )
 النسبة التكرار المتغير   رقم

     العمر  .1
 9.5 40 عاما.   20أقل من  

 19 80 عاما  35عامًا إلى أقل من    20من 
 17.1 72 عاما  45عامًا إلى أقل من    35من 
 49.8 210 عاماً   60عامًا إلى أقل من    45من 
 4.7 20 عامًا فأكثر 60

 % 100 422 اإلجمالي
 يتبع
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     النوع  .2
 29.6 125 أنثى
 70.4 297 ذكر

 % 100 422 اإلجمالي
     المؤهل التعليمي    .3

 4.7 20 تعليم متوسط فأقل
 15.9 67 تعليم فوق متوسط 

 73.5 310 تعليم عالي
 5.9 25 ماجستير/ دكتوراه 

 % 100 422 اإلجمالي

العمالء  ولترتيب البحث    تفضيالت  المقاهىا نو أل  عينة  التفضيل    ع  حيث  من  األول  الترتيب  في  المقاهى  جاء 
بمتوسط  المقاهى الشعبية العادية  تاله في الترتيب الثاني    3.96بمتوسط  الشعبية ذات الطابع التاريخي )التراثية(

  3.29كوستا كافيه( بمتوسط  –المقاهى المحلية )سلنترو  من حيث التفضيل  وحصل على الترتيب الثالث    3.93
كما هو موضح بالجدول     3.19(  بمتوسط    المقاهى العالمية )ستار بكسمن حيث    المركز الرابع    في    أخيراً و   ,

 (. 4رقم )

 (. 422) العينة تفضيالت العمالء ألنوع المقاهى التي يفضلها العمالء  نتائج ترتيب  ( 4جدول )
  Mean 

 المتوسط 
Std. Deviation 
 االنحراف المعياري 

 

 Statistic Std. Error نوع المقاهي  
 معدل الخطاء 

Statistic 

يب 
لترت
 ا

 4 0.75074 0.03655 3.1991  (المقاهى العالمية )ستار بكس  .1
 3 0.71887 0.03499 3.2938 كوستا كافيه(–المقاهى المحلية )سلنترو   .2
 2 0.71764 0.03493 3.9379 المقاهى الشعبية العادية    .3
 1 1.05816 0.05151 3.9621 الشعبية ذات الطابع التاريخي )التراثية(المقاهى   .4

أزمة الكورونا على المقاهى ذات الطابع عينة البحث ألثر    العمالءتقييم    ىترتيب مد(  4كما يوضح الجدول رقم ) 
 . وكانت هذه العناصر كالتالي:"التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة 

 : لكورونااإلحترازية اإلجراءات :  بالنسبة للمحور ااول
 %.  96.02بنسبة  وجود مسافات كافية بين المنتظرينجاء في المركز األول  .1
 %.  91.34بنسبة  وجود ستائر لمنع دخول الحشراتتاله في المركز الثاني  .2
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 %.  88.48بنسبة    الغذائيةاالدوات المستخدمة من البالستيك ذو الدرجة  تاله  في المركز الثالث .3
 %. 58.90بنسبه  األلتزام بالكمامة والكحول  تاله في المركز الرابع  .4
الخامس  .5 المركز  في  بالكمامة   جاء  األلتزام  كذلك  و  الدخول  قبل  للعمالء  الحرارة  درجات  قياس  من  كال 

 %. 38.86بنسبه والكحول  
السادس    أخيرًا   .6 المركز  في  معقمات  جاء  التباعد  و   االيدىتوفر  بين   اإلجتماعى    وجود  مسافة  ووجود 

 %.  37.92بنسبة  واحد فقط ستخدام االدوات المستخدمة إلكذلك   الجالسين

 الخاصة باإلجراءات   العمالء في بعض النواحي عينة البحث من  ظر  نوتدل النتائج علي وجود قصور من وجهة  
سين  كذلك االدوات  ووجود مسافة بين الجال اإلجتماعى   توفر معقمات االيدى ووجود التباعد  لكورونا اإلحترازية 

إل بالكمامة   ستخدام  المستخدمة  األلتزام  كذلك  و  الدخول  قبل  للعمالء  الحرارة  درجات  قياس  وكذلك  فقط  واحد 
 والكحول.  

دليل   . وهذا يتفق مع كاًل من  لكورونا وتأثيرها  اإلحترازية    اإلجراءات    أهمية  علي    العمالء  وهذا يؤكد موافقة  
 Songو  (2020) ووزارة السياحة واآلثار المصرية ,   (،2020)السالمة الموحد للمطاعم والمقاهى ,    إجراءات  

et al,. (2021) . 

 :من جداول البيانات يالحظ أنو  شغف عمالء المقاهى التراثية : بالنسبة للمحور الثاني

 %.   96.02بنسبة صدقاء تجمع و لقاء األالجااااااء في المركااااااااز األول   .1
كال من تقديم وسائل تسلية مثل : الموسيقى ، أماكن لعب لألطفال . و المكان   تاله في المركز الثاني .2

 %.  88.48بنسبة   يقدم قائمة طعام  وكذلك المكان يقدم أصناف تراثية شعبية
 %. 87.14بنسبة  تعجبنى طقوس االستقبال و الضيافة الموروثة الثالثتاله في المركز  .3
 %.   79.00بنسبة  أخذ الطلب بحرفيةونجد أن المركز الرابع  .4
 .%71.92بنسبه  السرعة فى تقديم الخدمة تاله في المركز الخامس .5
 %.71.36بنسبة   المكان يتميز بالنظافة    تاله في المركز السادس .6
 %.  37.92بنسبة يتم الحفاظ علي القيمة التاريخية  المركز السابع نجد  أن  أخيراً و  .7

  أسباب الخاصة ب   وتدل النتائج علي وجود قصور من وجهة نظر عينة البحث من العمالء في بعض النواحي
التراثية  المقاهى  و    شغف عمالء  التاريخية  القيمة  علي  الحفاظ  يحتاج  مثل  و  تقديم   إلي  النظافة  فى  السرعة 

 الخدمة. 

وعيسى,    2015حافظ  وهذا يتفق مع كل من      . شغف عمالء المقاهى التراثيةعلي    العمالءوهذا يؤكد موافقة  
 . 2021أندرسون, و   2021وصباري ,  2020
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 لمقاهي التراثية    على ا هم إقبالشغف العمالء و  ىتأثير قرار منع الشيشة عل ىالثالث: مدبالنسبة للمحور 
شغفك   ى لمكافحة الكورونا عل  حترازية  اال  ت ءاجراحد اإلأيؤثر قرار منع الشيشة ك  جاء في المركز األول   .1

 %.  68.60بنسبة  "رغبتك" في  المقاهي التراثية

ك   إقباللمكافحة الكورونا علي    اإلحترازية    تاله في المركز الثاني  يؤثر قرار منع الشيشة كاحد األجرات   .2
 %.  54.44بنسبة  للمقاهي التراثيةللذهاب 

بالنسبة لقرار منع الشيشة علي شغف  وتدل النتائج من وجهة نظر عينة البحث من العمالءعلي وجود تأثير  
 . للمقاهي التراثية هم إقبالالعمالء و 

لجذب العمالء. وهذا    بدائلوجود    أهمية  و لقرار منع الشيشة    شغف عمالء المقاهى التراثيةتأثر  وهذا يؤكد علي  
وزارة السياحة واآلثار المصرية (،  2020)  ،السالمة الموحد للمطاعم والمقاهى  إجراءات  دليل  يتفق مع كال من   

 (. 2021)ووزارة الصحة (، 2021) ،صباري (،  2020) ، عيسى (،2020), 

وللتأكد من الموثوقية والدقة في العينة تم االستعانة  بمقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابي )متوسط كل  
المعياري   االنحراف  و  ,القيم(,   اإلحصائية  العينة  في  األرقام  تشتت  مدى  معدل    لمعرفة  المعياري  و  الخطأ 

والخطأ المعياري له عالقة مباشرة  بطريقة التقدير(  )لقياس أو تقدير االنحراف المعياري لتوزيع العينة المصحوب
 (. 5كما هو مبين بالجدول رقم ) (Hair et al., 2010 )بثبات االختبار
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 أسباب شغف عمالء المقاهى التراثية لكورونا و حترازية اال راء عينة البحث  في اإلجراءات آترتيب    (5جدول رقم )
  

 

 الجملة

غير  الكود
موافت 
 بشدة

غير 
 موافت

موافت  موافت محايد
 بشدة

نسبة 
الموافقة  

% 

معدل  المتوسط 

 اللجاء

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

 لكورونا حترازية اال ول: اإلجراءات  الجزء اا 
 * 5 0.232 0.011 1.943 38.86 0 0 0 94.3 5.7 31ا قياس درجات الحرارة للعمالء قبل الدخول   .1
 * 6 0.306 0.015 1.896 37.92 0 0 0 89.6 10.4 32ا ووجود مسافة بين الجالسين  جتماعى اال وجود التباعد  .2
 4 1.629 0.079 2.946 58.90 31.3 8.5 11.1 21.6 27.5 33ا لتزام بالكمامة والكحول   اال  .3
 * 6 0.306 0.015 1.896 37.92 0 0 0 89.6 10.4 34ا يدى توفر معقمات األ  .4
 2 0.646 0.031 4.566 91.34 65.2 26.3 8.5 0 0 35ا دخول الحشراتوجود ستائر لمنع   .5
 1 0.400 0.019 4.801 96.02 80.1 19.9 0 0 0 36ا وجود مسافات كافية بين المنتظرين  .6
 * 5 0.232 0.011 1.943 38.86 0 0 0 94.3 5.7 37ا سطح باستمرار تنظيف وتعقيم األ  .7
 * 6 0.306 0.015 1.896 37.92 0 0 0 89.6 10.4 38ا واحد فقط  ستخدامدوات المستخدمة الاأل  .8
 3 0.778 0.038 4.424 88.48 60.4 21.6 18.0 0 0 39ا الدرجة الغذائية  يدوات المستخدمة من البالستيك ذاأل  .9
 الجزء الثانى:  شغف عمالء المقاهى التراثية   
 7 0.306 0.015 1.896 37.92 0 0 0 89.6 10.4 1ش يتم الحفاظ علي القيمة التاريخية   .1
 * 2 0.778 0.038 4.424 88.48 60.4 21.6 18.0 0 0 2ش تقديم وسائل تسلية مثل : الموسيقى ، .....   .2
 1 0.400 0.019 4.801 96.02 80.1 19.9  0 0 3ش صدقاء التجمع و لقاء األ  .3
 * 2 0.778 0.038 4.424 88.48 60.4 21.6 18.0 0 0 4ش المكان يقدم قائمة طعام    .4
 4 0.999 0.049 3.950 79.00 39.8 23.0 29.6 7.6 0 5ش أخذ الطلب حرفية  .5
 6 1.076 0.052 3.569 71.36 30.3 11.4 43.1 15.2 0 6ش المكان يتميز بالنظافة    .6
 * 2 0.778 0.038 4.424 88.48 60.4 21.6 18.0  0 7ش المكان يقدم أصناف تراثية شعبية  .7
 5 1.151 0.056 3.595 71.92 31.3 19.7 26.3 22.7 0 8ش تقديم الخدمة السرعة فى   .8
 3 0.731 0.036 4.358 87.14 50.9 33.9 15.2 0 0 9ش تعجبنى طقوس االستقبال و الضيافة الموروثة.   .9

 يتبع 
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 الجملة

غير  الكود
موافت 
 بشدة

غير 
 موافت

موافت  موافت محايد
 بشدة

نسبة 
الموافقة  

% 

معدل  المتوسط 

 اللجاء

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

 للمقاهي التراثية     إقبالهم مدي تأثير قرار منع الشيشة علي شغف العمالء و  الجزء الثالث :
 اإلحترازية  هل يؤثر قرار منع الشيشة كاحد األجرات   .1

 لمكافحة الكورونا علي شغفك "رغبتك"فيالمقاهي التراثية
 1 1.181 0.058 3.431 68.60 14.2 48.3 13.3 14.7 9.5 1ت

 اإلحترازية  هل يؤثر قرار منع الشيشة كاحد األجرات   .2
 ك  للذهاب للمقاهي التراثيةإقباللمكافحة الكورونا علي 

 2 0.976 0.048   2.720 54.44 3.6 13.3 48.3 21.3 13.5 2ت
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 رتياد المقاهى التراثية الشعبية  االعمالء على  إقبالالجزء الثالث: 
مدي   الثالث:  الجزء  الترتيب   العمالء  إقبالولترتيب  في  جاء  الشعبية  التراثية  المقاهى  إرتياد  على  البحث  عينة 

تاله في الترتيب الثاني   3.96بمتوسط    المقاهى الشعبية ذات الطابع التاريخي )التراثية(األول من حيث التفضيل  
ب الثالث من حيث التفضيل المقاهى المحلية )سلنترو وحصل على الترتي 3.93بمتوسط  المقاهى الشعبية العادية 

(  بمتوسط    من حيث المقاهى العالمية )ستار بكس  في المركز الرابع     أخيراً , و   3.29كوستا كافيه( بمتوسط    –
 (. 6كما هو موضح بالجدول رقم )  3.19

 (. 422)العينة نتائج ترتيب تفضيالت العمالء ألنوع المقاهى التي يفضلها العمالء ( 6جدول )

 اختبار فرضيات الدراسة 
وبين شغف و رغبة العميل الرتياد المقاهى    اإلحترازية      الكورونا    إجراءات    وجود عالقة بينول:  لفرض األا

 (. 422)العينة التراثية 

لقياس درجة االرتباط بين المتغيرات    Pearson   معامل االرتباط بيرسون   ستخداماتم اختبار فرضيات الدراسة ب
( الجدول  ويبين  االفتراضات.  انتها   عدم  لضمان  األولية  التحاليل  أجريت  وقد  طردية  7الكمية  عالقة  وجود   )

 .Mean Std % العدد  العبارة   م

Error 

S. D ت 

1 
قبل الكورونا  

كنت  أجلس في  
 المقاهى

 9.5 40 اقل من مرة واحدة أسبوعيًا. 

3.827 0.04675 0.96047 1 
 27.7 117 من مرة إلي  مرتان أسبوعيًا. 

 33.4 141 أكثر من مرتين أسبوعيًا. 
 29.4 124 يوميًا.

 100.0 422 اجمالي 
بعد الكورونا:  2

أجلس فى  
المقاهى التي   
 تلتزم  بتطبيق 
  اإلجراءات

 حترازية اال
 لكورونا:

 11.4 48 ال أجلس مطلقًا في المقاهى.

2.8697 0.0511 1.04964 2 

 23.5 99 واحدة أسبوعيًا. اقل من مرة 
 36.7 155 من مرة إلي  مرتان أسبوعيًا. 

 23.7 100 أكثر من مرتين أسبوعيًا. 
 4.7 20 يوميًا.
 100.0 422 اجمالي

بعد الكورونا:  3
أجلس فى  

المقاهى التي ال   
 تلتزم  بتطبيق 
  اإلجراءات

 حترازية اال
 لكورونا

 62.1 262 ال أجلس مطلقًا في المقاهى.

1.5877 0.04179 0.85846 3 

 20.9 88 اقل من مرة واحدة أسبوعيًا. 
 13.3 56 مرتان أسبوعيًا.  إلي  من مرة 

 3.8 16 أسبوعيًا. أكثر من مرتين 
 100.0 422 اجمالي 
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 إلحترازية ا  الكورونا    إجراءات    بين)موجبة( قوية ذات داللة إحصائية  بين جميع العالقات المقترحة في النموذج
. ونجد أن هنا  ارتباطات قوية بين جميع العالقات المقترحة وبين شغف و رغبة العميل الرتياد المقاهى التراثية

وقيمة االرتباط التي      **(.0.986**إلى  0.762( نجدها  تتراوح القيم بين )rفي النموذج المفاهيمي مع قيم )
انتظام   تمثل  التي  بيرسون  االرتباط  تحليل  نتائج  على  وبناء  اإليجابي.  االتجاه  متوقعة  عليها  الحصول  تم 

الفروض تماما. مما يدل علي أن هنا  عالقة بين   المقترحة ، تم دعم جميع    الكورونا إجراءات    بينالعالقات 
 . مقاهى التراثيةوشغف ورغبة العميل الرتياد ال حترازية اال

 (. 422)العينة العناصر الفرض االول: هنا  عالقة بين  (7) جدول
Correlations 
  

ت 
 ذا
بية
شع
ى ال

قاه
الم

ية(
تراث
 )ال
خي
تاري
ع ال
طاب
ال

 

رونا 
لكو
ل ا
قب

 

تزم
تل

تزم  
التل

 

المقاهى الشعبية ذات الطابع التاريخي 
 )التراثية(

    ** 0.962 ارتباط بيرسون 
    0.000 المعلمية )بين األقران(

   1 ** 0.910 ارتباط بيرسون  قبل الكورونا كنت  أجلس في المقاهى
     0.000 المعلمية )بين األقران(

بعد الكورونا: أجلس في المقاهى التي  
  اإلحترازية   اإلجراءات تلتزم بتطبيق 

 للكورونا

  ** 1 ** 0.955 ** 0.902 ارتباط بيرسون 
  0.000 0.000 0.000 المعلمية )بين األقران(

بعد الكورونا: أجلس فى المقاهى التي   
 اإلحترازية   اإلجراءات ال تلتزم  بتطبيق 

 لكورونا

 1 ** 0.781 ** 0.734 ** 0.673 ارتباط بيرسون 
   0.000 0.000 0.000 المعلمية )بين األقران(

 األقران( )بين  0.01**ارتباط معنوًيا عند مستوى 
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 الفاارض الثاااني : وجااود تااأثير ايجااابي  باادرجات مختلفااة  ذات داللااة إحصااائية بااين ألتاازام  المقاااهي بتطبيااق •
 العميل عليها. إقبالالكورونا و بين   إجراءات 

تم اعتماد .  المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرةأثر أزمة الكورونا على  لترتيب مدي  
المختلفة فيما يتعلق   الرضاء   . تم عمل اختبار  للكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  بتطبيق  المقارنة بين درجات 

Friedman Test  علي المقاهى الشعبية ذات الطابع التاريخي   قبالمدي اإلبين العوامل المختلفة التي تؤثر في
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لمدي تأثر شغف عمالء المقاهى من أجل توضيح درجات التأثير المختلفة والفروق بين العناصر وفًقا    )التراثية(
 . كما هو موضح في الجدولللكورونا اإلحترازية   اإلجراءات بتطبيق بمدي التزام المقاهي   هم إقبالالتراثية  و 

كان    هم  إقبالكان شغف عمالء المقاهى التراثية  و   قبل الكورونا  أوال:     القبول جاء كالتاليأن ترتيب  حيث نجد   
التي تلتزم  كان شغف عمالء المقاهى التراثية   بعد الكورونا:    :. تاله في الترتيب الثاني4.52بمتوسط  األعلي   
الترتيب    .  4.38.  بمتوسط  للكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  بتطبيق   الكورونا:  وحصل على  بعد  كان  األخير 

 . 1.09 بمتوسطلكورونا اإلحترازية    اإلجراءات التي  ال تلتزم  بتطبيق شغف عمالء المقاهى التراثية  

(.  وهذا يعني وجود تأثير   0.000).Sig  و نسبة المعلمية      1437.766كذلك أظهرت النتائج أن مربع كاي  
أثر   تقيس  التي   المختلفة  المحاور  بين متوسط  ذات داللة إحصائية  بتطبيق بدرجات مختلفة   المقاهي    ألتزام  

 .(8من الجدول رقم ), كما هو موضح العميل عليها وهذا يؤكد فرض الدراسة   إقبالالكورونا و بين   إجراءات 

العميل علي المقاهي   إقبالبين المحاور المختلفة التي تؤثر على  Friedman Testاختبار  (8الجدول )
 (. 422الشعبية التاريخية قبل وبعد كورونا )العينة  

Test Statistics a Ranks 
 الترتيب 

 المحور

 مربع كاي  
نسبة 
 المعلمية

متوسط  
 الترتيب 

 Dimension الكود  

Chi-
Square 

Asymp. 
Sig. 

Mean 
Rank 

Code 

1437.76
6 

 قبل 4.52 0.000
 كورونا

 قبل الكورونا كنت  أجلس في المقاهى

 تلتزم 4.38
بعد الكورونا: أجلس في المقاهى التي تلتزم 

 للكورونا اإلحترازية   اإلجراءات بتطبيق 

 التلتزم  1.09
بعد الكورونا: أجلس فى المقاهى التي  ال تلتزم   

 لكورونا اإلحترازية   اإلجراءات بتطبيق 
a. Friedman Test    

  إقبالالفرض الثالث: وجود تأثير ايجابي  بدرجات مختلفة  ذات داللة إحصائية بين شغف العميل وبين   •
 .العميل للذهاب للمقاهى التراثية

وجود تأثير ايجابي  العينات المقترنة للمقارنة بين رأي العمالء عينة الدراسة في    وكذلك تم االستعانة  بإحصائيات
وبين    العميل  بين شغف  إحصائية  داللة  ذات  التراثية  إقبالبدرجات مختلفة   للمقاهى  للذهاب  تم عمل   العميل 

( الجداول رقم )   T- Testاختبار  في  الواردة  النتائج  بالنسبة 10-9(، وتظهر  القبول  أن متوسط  درجة     )
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لتقييممرتادي المقاهي الشعبية التراثيةألثر أزمة الكورونا على المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى  
 مدينة القاهرة . كانت كالتالي: 

التراثية  لكورونا  حترازية  اال    اإلجراءات  بالنسبة     إلي    (2.92وجد ان المتوسط )  مقارنة بشغف عمالء المقاهى 
كان متوسط    قبل الكورونامقارنة بشغف عمالء المقاهى التراثية  بينما بالنسبة ل  .  (- 1.01-(  بفارق ) 3.93)

المقاهى التراثية.   وكذلك بالنسبة ل(   0.11الفارق )   الكورونا: بالمقاهى التي تلتزم  بتطبيق بعد    شغف عمالء 
)   حترازية  اال    اإلجراءات بمتوسط    الكورونا:  1.06لكورونا  بعد  التراثية  المقاهى  عمالء  لشغف  وبالنسبة    .)

مما يدل علي أن الغالبية  (.2.35لكورونا بمتوسط )  اإلحترازية      اإلجراءات  باالمقاهى التي ال  تلتزم  بتطبيق  
بتطبيق   لاللتزام   اثر  وجود  في  .     اإلحترازية      اإلجراءات  تعتقد  التراثية  المقاهى  علي شغف عمالء  لكورونا 

Sig.(0.000    ،  )  ( وكانت نسبة المعلمية    0.671-  0.973)   Correlation والعالقة من حيث االرتباط  
وجود تأثير  بدرجات مختلفة   و   حصائية بين متوسط المحاور المختلفةوهذا يعني وجود فروق مختلفة ذات داللة إ

 .العميل للذهاب للمقاهى التراثية إقبالذات داللة إحصائية بين شغف العميل وبين  

 (. 422( للمحاور المختلفة )متوسط وانحراف معياري( )العينة  Paired  T- Test( اختبار )9جدول )
Paired Samples Statistics (N   422) 

االنحراف  المتوسط   
 المعياري 

معدل 
 الخطاء

 .Mean Std المقارنة 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

مقارنة بشغف   لكورونا حترازية اال  اإلجراءات   .1
 عمالء المقاهى التراثية

hs3av1 2.9234 0.45068 0.02194 
hs3av2 3.9379 0.71764 0.03493 

 hs3av2 3.9379 0.71764 0.03493 قبل الكورونامقارنة ب عمالء المقاهى التراثيةشغف   .2
 0.04675 0.96047 3.827 كورونا قبل

بعد الكورونا:   شغف عمالء المقاهى التراثية  .3
  اإلجراءات بالمقاهى التي    تلتزم  بتطبيق 

 لكورونا اإلحترازية 

hs3av2 3.9379 0.71764 0.03493 
 0.05110 1.04964 2.8697 تلتزم

بعد الكورونا:   شغف عمالء المقاهى التراثية  .4
  اإلجراءات باالمقاهى التي ال  تلتزم  بتطبيق 

 لكورونا اإلحترازية 

hs3av2 3.9379 0.71764 0.03493 
 0.04179 0.85846 1.5877 التلتزم 
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 .( 422المختلفة )العالقة والمقارنة( )العينة للمحاور  (  Paired  T- Test) اختبار (10جدول )
Paired Samples Test 

  
 المقارنة

 

Paired Differences Paired 

Samples Test 

 

Paired 

Samples 

Correlations 

Mean 

S
td

. 

 D
ev

ia
ti

o
n
 

S
td

. 
E

rr
o
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 t 

S
ig

. 

(2
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d
) 

C
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Sig . 

مقارنة   لكورونا  حترازية  اال    اإلجراءات   .1

 بشغف عمالء المقاهى التراثية 
51.01  0.298 50.01  69.916 0000.  0.973 0000.  

التراثية    .2 المقاهى   مقارنة بشغف عمالء 

 قبل الكورونا
10.11  0.376 0.018 6.052 0000.  0.94 0000.  

التراثية  .3 المقاهى  عمالء  بعد   شغف 

  الكورونا: بالمقاهى التي    تلتزل  بتجبيت 

 لكورونا  اإلحترازية   اإلجراءات

1.068 0.487 240.0  45.041 0000.  0.916 0000.  

التراثية  .4 المقاهى  عمالء  بعد   شغف 

با تلتزل   الكورونا:  ال   التي  لمقاهى 

 حترازية اال    اإلجراءات  بتجبيت  

 لكورونا 

2.350 0.652 0.032 74.058 0.00
0 

0.671 0.000 

أثر   تمثل  التي  العناصر  بين  الفروق  أثر  ولتوضيح   تمثل  التي  العناصر  بين   بتطبيق    األلتزام  الفروق 
 analysis ofتحليل التباين )  إستخدام تم  لكورونا تبعا الختالف مستوي شغف العمالء اإلحترازية   اإلجراءات

variance  ااANOVA ) طريقة   إستخدام    تم ANOVA  أثر الحوافز في األداء البيئي من    لدراسة   الواحد   االتجاه   ذات
،  29.372خالل سلوكيات المواطنة البيئية   وكان مجموع المربعات للثالث مجموعات: المقاهى قبل الكورونا  

تلتزم بتطبيق   التي  المقاهى  الكورونا:  المقاهى   ،  32.723للكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  بعد  الكورونا:  بعد 
بتطبيق   تلتزم   )  .18.81لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  التي  ال  يدل علي يوجد    0.000المعلمية   ( مما 

 اإلحترازية   اإلجراءات االلتزم بتطبيق  همية ألفروق ذات داللة إحصائية )تبعا الختالف مستوي شغف العمالء( 
 (. 11هو موضح في الجدول رقم )كما . للكورونا

وبين   ولتوضيح   العميل  بين شغف  إحصائية  داللة  ذات  مختلفة   بدرجات  ايجابي   تأثير  العميل    إقبالوجود 
 طريقة   إستخدام    تم (  ANOVAاا    analysis of varianceتحليل التباين )  إستخدام  للذهاب للمقاهى التراثية.تم  

 ANOVA  إستخدام  تم  ي.  لدراسة ل   الواحد   االتجاه   ذات   ANOVA   ذات االتجاه الواحد لمقارنة متوسطيين حسابيين
لكورونا تبعا   اإلحترازية      اإلجراءات  أثر االلتزام  بتطبيق  من مجموعتين مستقلتين )غير مترابطتين(  لدراسة    

 قبل الكورونا ،  المقاهى التي تلتزم بتطبيق   المقاهىوتشكل ثالث مجموعات:  الختالف مستوي شغف العمالء  
المقاهى التي  ال تلتزم  بتطبيق    اإلحترازية      اإلجراءات   تم   حيث .لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  للكورونا ،  

ولذلك ،   . بمستوي شغف العمالء مقارنة لكورونا  اإلحترازية   اإلجراءات بتطبيق   األلتزام أثر  من كال   بين     المقارنة 
بين العناصر التي  غير متساوية وان هنا  فروق ذات داللة احصائية    فإن النتيجة المهمة تعني أن المتوسطات
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من الجدول   .تبعا الختالف مستوي شغف العمالء  لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  بتطبيق     األلتزام  تمثل أثر  
 (11رقم )

( ذات االتجاه الواحد لمقارنة الفروق بين  ANOVAاا  analysis of varianceتحليل التباين ) (11)جدول 
 لكورونا  تبعا الختالف مستوي شغف العمالء  اإلحترازية    اإلجراءات بتطبيق   األلتزام العناصر التي تمثل أثر 

ANOVA 

 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

معنوية الفرق 
التقديرينبين   

 المعلمية

 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig . 

 Between  المقاهى قبل الكورونا  

Groups 
381.83 13 29.372 1831.888 0000.  

Within 

Groups 
6.542 408 0.016   

Total 388.372 421    

بعد الكورونا: المقاهى  
  التي تلتزم بتطبيق 

 اإلحترازية   اإلجراءات
  للكورونا 

Between 

Groups 
425.396 13 32.723 347.357 0000.  

Within 

Groups 
38.436 408 0.094   

Total 463.832 421    

بعد الكورونا: المقاهى  
  التي  ال تلتزم  بتطبيق 

 اإلحترازية   اإلجراءات
  لكورونا

Between 

Groups 
244.534 13 18.81 116.773 0000.  

Within 

Groups 
65.722 408 0.161   

Total 310.256 421    

الفرض الرابع: يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي البيانات الديموغرافية ) تبعًا الفئة العمرية( شغف  •
العميل للذهاب للمقاهى  إقبالو  اإلحترازية  الكورونا  إجراءات  العمالء  يعمل كوسيط للعالقة بين تطبيق

 التراثية.

العمالء    لكورونا  حترازية  اال    اإلجراءات  بتطبيق     لتزام  اال أثر  بين    اأن هناك فروق   وللتأكد من علي شغف 
اثر أزمة الكورونا على  العمالء  تقييم  لترتيب   . و  (N 422لفئة العمرية )اختالف  عينة البحث تبعا ال  إقبالو 

المختلفة    قبالاإلتم اعتماد المقارنة بين درجات  المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة  
تبعا العمالء  من منظور    اإلحترازية    قبل وبعد الكورونا وفقا لتطبيق األجرأت    قبالاإلفيما يتعلق بمستوى التقييم  

للفئة   اختبار  العمريةألختالف  عمل  تم   .Kruskal-Wallis    تمثل التي  المختلفة  العوامل  العوامل  بين  بين 
 إقبالو  شغف العمالء   علي    لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  بتطبيق     األلتزام  المختلفة التي توضح مدي أثر  

ال تبعا  البحث  العمرية  اختالف  عينة  بين  N 422)لفئة  والفروق  المختلفة  التقييم  درجات  توضيح  أجل  من    )
 .تبعا ألختالف للفئة العمريةتبعا الختالف  العمالء  إقبالشغف و العناصر وفًقا لمستوى 

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


   .342-313(، ص 2022يونيو ، )1، العدد 22المجلد  (JAAUTH)    سوزان عبد الرسول وهاني قزمال     
 

334 | P a g e  

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

    355كان     نسبة لمربع كاي   ى عل أ . حيث  222أقل مربع كاي  و     335  مربع كاي    ى عل أ بين    قليال   ا حيث نجد أن هنا  فارق 
في المقابل نجد  .  للمقاهي قبل كورونا   331.  يليه  للكورونا  اإلحترازية    اإلجراءات  المقاهى التي تلتزم بتطبيق   كان  

بتطبيق  222أقل نسبة مربع كاي   تلتزم   التي  ال  للمقاهى  الكورونا  بعد   . لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  كان 
تبعًا الفئة ات الديموغرافية )فروق فروق ذات داللة إحصائية تعزي البيان( مما يدل علي يوجد  0.000المعلمية  )

العميل للذهاب   إقبالو  اإلحترازية  الكورونا  إجراءات  العمرية( شغف العمالء  يعمل كوسيط للعالقة بين تطبيق
( رقم  الجدول  في  موضح  هو  التراثية.كما  يوضح    (. 12للمقاهى  العمالء تط  أهمية  وهذا  لجذب  كورونا   بيق 

 .ظ عليهموالحفا

  اإلجراءاتبتطبيق  لتزاماالأثر   ىبين العوامل المختلفة التي توضح مد Kruskal-Wallisاختبار  (12)جدول
 (N 422لفئة العمرية )اختالف عينة البحث تبعا ال إقبالشغف العمالء  و  ىلكورونا عل حترازية اال

Ranks 
 N Mean العمرية  

Rank 
Chi-
Square 

Asymp. 
Sig. 

 0.000 331.316 20.5 40 عاما   20أقل من   قبل الكوروناالمقاهى 
 99 80 عاما  35عامًا إلى أقل من    20من 
 161.71 72 عاما  45عامًا إلى أقل من    35من 
 293.62 210 عاما  60عامًا إلى أقل من    45من 
 360.5 20 عامًا فأكثر 60

بعد الكورونا: 
المقاهى التي تلتزم  

   اإلجراءات بتطبيق 
  للكورونا اإلحترازية 

 0.000 355.246 20.9 40 عاما   20أقل من  
 85.85 80 عاما  35عامًا إلى أقل من    20من 
 152.94 72 عاما  45عامًا إلى أقل من    35من 
 301.75 210 عاما  60عامًا إلى أقل من    45من 
 358.5 20 عامًا فأكثر 60

بعد الكورونا: 
المقاهى التي  ال  
 تلتزم  بتطبيق 

  اإلجراءات
  لكورونا اإلحترازية 

 0.000 222.031 131.5 40 عاما   20أقل من  
 131.5 80 عاما  35عامًا إلى أقل من    20من 
 131.5 72 عاما  45عامًا إلى أقل من    35من 
 268.74 210 عاما  60عامًا إلى أقل من    45من 
 378.5 20 عامًا فأكثر 60

a. Kruska-wallis Test 
b. Grouping Variableالعمرية : 
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الخامس:   التعليميوجد فروق ذات داللة إحصائية )الفرض  التي  (  تبعا ألختالف مستوي   المختلفة  بين العوامل 
      .عينة البحث تبعا علي األنواع المختلفة من المقاهي إقبالتوضح مدي  

مد المقاهي  إقبال   ىلترتيب  من  المختلفة  األنواع  علي  التعليم  مستوي   تبعا ألختالف  البحث  عمل عينة  تم   .
( من أجل توضيح درجات التقييم المختلفة N 422بين األنواع المختلفة من المقاهي )  Kruskal-Wallisاختبار  

لمستوى   وفًقا  العناصر  بين  تحدي  .ىالعمالء  إقبالوالفروق  هو  المقارنة  هذه  من  في الهدف  األختالف  مدي  د 
 علي األنواع المختلفة للمطاعم تبعا ألختالف مستوي التعليم.  قبالمستوي اإل

لشغف    122  . حيث اعلي نسبة لمربع كاي 51و أقل مربع كاي   122مربع كاي  ى عل أ بين  ا كبير  ا حيث نجد أن هنا  فارق 
)التراثية(عمالء   التاريخي  الطابع  ذات  الشعبية  بنسبة    . المقاهى  )سلنترو    87ويليه  المحلية  كوستا    –المقاهى 
 .  المقاهى الشعبية العادية   51بنسبة      أخيرًا  و .  المقاهى العالمية )ستار بكس(   80بنسبة    يليه  .  كافيه(

( )  0.000المعلمية   إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  علي  يدل  مما  التعليم(  مستوي   ألختالف  بين  (  تبعا 
كما هو موضح  .  عينة البحث تبعا علي األنواع المختلفة من المقاهي  إقبالالعوامل المختلفة التي توضح مدي   

 (. 13في الجدول رقم )

عينة البحث تبعا   إقبال  ىبين العوامل المختلفة التي توضح مد Kruskal-Wallisاختبار  (13)جدول 
 ( N 422ألختالف مستوي التعليم علي األنواع المختلفة من المقاهي )

Ranks     
 N Mean التعليم  

Rank 
Chi-

Square 
Asymp. 

Sig. 
  حترازية اال  اإلجراءات

 لكورونا 
 0.000 122.942 12.5 20 تعليم متوسط فأقل
 113.88 67 تعليم فوق متوسط 

 243.86 310 تعليم عالي
 231 25 ماجستير/ دكتوراه 

شغف عمالء المقاهى      
 التراثية

 0.000 115.906 16.5 20 تعليم متوسط فأقل
 117.69 67 تعليم فوق متوسط 

 243.11 310 تعليم عالي
 227 25 ماجستير/ دكتوراه 

المقاهى العالمية )ستار  
   بكس( 

 0.000 80.296 43 20 تعليم متوسط فأقل
 183.9 67 تعليم فوق متوسط 

 218.14 310 تعليم عالي
 338 25 ماجستير/ دكتوراه 

 0.000 87.982 33 20 تعليم متوسط فأقلالمقاهى المحلية )سلنترو 
 يتبع 
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 173.9 67 تعليم فوق متوسط   كوستا كافيه(   –
 221.75 310 تعليم عالي

 328 25 ماجستير/ دكتوراه 
 0.000 51.455 90.9 20 تعليم متوسط فأقل  المقاهى الشعبية العادية  

 286.5 67 تعليم فوق متوسط 
 206.46 310 تعليم عالي

 169.5 25 ماجستير/ دكتوراه 
المقاهى الشعبية ذات  

 الطابع التاريخي )التراثية(
 0.000 122.691 28.5 20 تعليم متوسط فأقل

 116.22 67 فوق متوسط تعليم 
 245.51 310 تعليم عالي

 191.5 25 ماجستير/ دكتوراه 
a. Kruska-wallis Test 

b. Grouping Variableالتعليم : 

للمقاهي التراثية    هم  إقبالهنا  عالقة بين مدي تأثير قرار منع الشيشة علي شغف العمالء و   الفرض السادس : 
 (. 422)العينة   

ب الدراسة   فرضيات  اختبار  بيرسون    إستخدام  تم  االرتباط    بين   Pearson معامل  االرتباط  درجة  لقياس 
(   وجود  14المتغيرات الكمية  وقد أجريت التحاليل األولية لضمان عدم انتها  االفتراضات. ويبين الجدول )  

العمالء و عالقة طردية  ) موجبة(  ذات داللة إحصائية   الشيشة علي شغف   هم إقبالبين مدي تأثير قرار منع 
بين مدي تأثير قرار  قات المقترحة في النموذج. ونجد أن هنا  ارتباطات  بين جميع العالللمقاهي التراثية  اي  

التراثية  و   هم  إقبالمنع الشيشة علي شغف العمالء و  المفاهيمي مع قيم  للمقاهي  النموذج  المقترحة في  العالقات 
(r ( نجدها  تتراوح القيم بين )وقيمة االرتباط التي تم الحصول عليها  0.781**إلى  0.489 .) **االتجاه   في

جميع  دعم  تم   ، المقترحة  العالقات  انتظام   تمثل  التي  بيرسون  االرتباط  تحليل  نتائج  على  وبناء  اإليجابي. 
 هم إقبالبين مدي تأثير قرار منع الشيشة علي شغف العمالء و الفروض تماما. مما يدل علي أن هنا  عالقة بين  

 . هي التراثيةللمقا
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للمقاهي   هم إقبالشغف العمالء و  ىتأثير قرار منع الشيشة عل ى الفرض السادس: هنا  عالقة بين مد( 14)جدول
 (. 422التراثية  " )العينة   

 Correlations المتغيرات 
 التلتزم  تلتزم 2ت 1ت  

هل يؤثر قرار منع الشيشة كاحد  
لمكافحة  اإلحترازية  األجرات 

الكورونا علي شغفك "رغبتك"في  
 المقاهي التراثية

 ** 0.555 ** 0.680 ** 0.752 1 ارتباط بيرسون  1ت
)بين   المعلمية 

 األقران( 
  0.000 0.000 0.000 

هل يؤثر قرار منع الشيشة كاحد  
لمكافحة  اإلحترازية  األجرات 

ك  للذهاب  إقبالالكورونا علي 
 للمقاهي التراثية

 ** 0.489 ** 0.519 1 ** 0.752 ارتباط بيرسون  2ت
)بين   المعلمية 

 األقران( 
0.000   0.000 0.000 

بعد الكورونا: المقاهى التي تلتزم  
 اإلحترازية   اإلجراءات بتطبيق 
 للكورونا

 ** 0.781 1 ** 0.519 ** 0.680 ارتباط بيرسون  تلتزم
)بين   المعلمية 

 األقران( 
0.000 0.000   0.000 

بعد الكورونا: المقاهى التي  ال  
  اإلجراءات تلتزم  بتطبيق 

 لكورونا اإلحترازية 

 1 ** 0.781 ** 0.489 ** 0.555 ارتباط بيرسون  التلتزم 
)بين   المعلمية 

 األقران( 
0.000 0.000 0.000   

 . )بين األقران( 0.01**ارتباط معنوًيا عند مستوى 
 **Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 أهم النتائج والتوصيات 
 أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج وهي كالتالي  

األول   للمحور  النتائج علي وجود قصور من وجهة نظر عينة   لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات    بالنسبة  تدل 
توفر معقمات االيدى ووجود   لكورونا  اإلحترازية      اإلجراءات  الخاصة ب  البحث من العمالء في بعض النواحي  

واحد فقط وكذلك قياس    ستخدام  ووجود مسافة بين الجالسين  كذلك االدوات المستخدمة إل  اإلجتماعى    التباعد  
لل الحرارة  بالكمامة والدرجات  األلتزام  كذلك  و  الدخول  قبل  العمالء  عمالء  موافقة  يؤكد     أهمية علي  كحول. وهذا 

.    اإلحترازية      اإلجراءات وتأثيرها  دليللكورونا  من   كاًل  مع  يتفق  للمطاعم    إجراءات    وهذا  الموحد  السالمة 
 . (2020، ) اآلثار المصرية وزارة السياحة و و   (2020، )والمقاهى

الثاني للمحور  التراثية:  بالنسبة  المقاهى  البيانات  و شغف عمالء  جداول  من  من  قصور  وجود  علي  النتائج  تدل 
مثل    شغف عمالء المقاهى التراثية  أسباب  الخاصة ب   وجهة نظر عينة البحث من العمالء في بعض النواحي
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التاريخية و   القيمة  الخدمة.السرعة فى  إلي  النظافة و يحتاج  الحفاظ علي  حافظ وهذا يتفق مع كال من    تقديم 
 (. 2021، )أندرسون و  ،  (2021، )صباري (،  2020) عيسى,  (،2015)

تدل النتائج  للمقاهي التراثية   هم إقبال الء والثالث : مدي تأثير قرار منع الشيشة علي شغف العمبالنسبة للمحور 
 هم إقبالبالنسبة لقرار منع الشيشة علي شغف العمالء و من وجهة نظر عينة البحث من العمالء علي وجود تأثير  

وجود بدائل لجذب    أهمية  لقرار منع الشيشة و   تأثر شغف عمالء المقاهى التراثيةوهذا يؤكد علي  .للمقاهي التراثية
وزارة السياحة (،  2020، )السالمة الموحد للمطاعم والمقاهى  إجراءات    وهذا يتفق مع كال من  دليلالعمالء.  

 (. 2021، )صباري (، و 2020، )عيسى(، 2020، ) واآلثار المصرية

وبناء على نتائج تحليل االرتباط بيرسون التي تمثل انتظام  العالقات المقترحة، تم دعم جميع الفروض تماما. 
عل يدل  بينمما  بين  عالقة  هنا   أن  الرتياد   اإلحترازية    الكورونا    إجراءات    ي  العميل  رغبة  و  شغف  وبين 

التراثية النتائج  المقاهى  أظهرت  كما  المحاور  .  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  مختلفة   بدرجات  تأثير  وجود 
ميل عليها وهذا يؤكد فرض  الع  إقبالالكورونا و بين     إجراءات    المختلفة التي  تقيس أثر ألتزام  المقاهي بتطبيق

 الدراسة. 

وجود تأثير  بدرجات وجود فروق مختلفة ذات داللة إحصائية بين متوسط المحاور المختلفة و  أظهرت النتائج  
. كماأظهرت النتائج  العميل للذهاب للمقاهى التراثية  إقبالمختلفة  ذات داللة إحصائية بين شغف العميل وبين   

العميل للذهاب للمقاهى  إقبالوجود تأثير ايجابي  بدرجات مختلفة  ذات داللة إحصائية بين شغف العميل وبين  
ذات   ANOVA طريقة  إستخدام تم  (  ANOVAاا    analysis of varianceتحليل التباين )  إستخدام  التراثية. تم  

لدراسة   الواحد  مجموعتين  ANOVA إستخدام  تم  ياالتجاه  من  حسابيين  متوسطيين  لمقارنة  الواحد  االتجاه  ذات 
لدراسة     مترابطتين(   )غير  تبعا الختالف   اإلحترازية      اإلجراءات  بتطبيق     األلتزام  أثر  مستقلتين  لكورونا 

   اإلجراءات  قبل الكورونا، المقاهى التي تلتزم بتطبيق    المقاهىوتشكل ثالث مجموعات:  مستوي شغف العمالء  
 حيث تم المقارنة بين كال     .لكورونا اإلحترازية   اإلجراءات للكورونا ،   المقاهى التي  ال تلتزم  بتطبيق  اإلحترازية 

ولذلك، فإن النتيجة المهمة . بمستوي شغف العمالءمقارنة لكورونا    اإلحترازية      اإلجراءات  بتطبيق     األلتزام  أثر  
   األلتزام بين العناصر التي تمثل أثر    تعني أن المتوسطات  غير متساوية وان هنا  فروق ذات داللة احصائية  

 .ستوي شغف العمالءتبعا الختالف م لكورونا اإلحترازية   اإلجراءات بتطبيق 

فروق فروق ذات داللة إحصائية تعزي البيانات الديموغرافية ) تبعًا الفئة العمرية(  يوجد  نه  أوتوصلت الدراسة إلي 
العميل للذهاب للمقاهى    إقبال و   اإلحترازية    الكورونا    إجراءات    شغف العمالء  يعمل كوسيط للعالقة بين تطبيق

يوضح    التراثية. والحفاتط  أهمية  وهذا  العمالء  لجذب  كورونا   عليهم.بيق  داللة  كذلك    ظ  ذات  فروق  يوجد 
عينة البحث تبعا علي   إقبالبين العوامل المختلفة التي توضح مدي   (  تبعا ألختالف مستوي  التعليمإحصائية )

المقاهي من  المختلفة  النتائج  .األنواع  أظهرت  انتظام   كما  تمثل  التي  بيرسون  االرتباط  تحليل  نتائج  على  وبناء 
العالقات المقترحة، تم دعم جميع الفروض تماما. مما يدل علي أن هنا  عالقة بين بين مدي تأثير قرار منع  

 .  مقاهي التراثيةلل هم إقبال الشيشة علي شغف العمالء و 
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 القيمة المضافة للبحث 
وجود و   من عمالء المقاهى التراثية فقط هم من يرتادونها لوجود الشيشة%    68  ن نسبةأثبات بالنتائج  إأنه تم  
وبالتالى التركيز   . فقط  %54بنسبة    بالنسبة لقرار منع الشيشة علي شغف العمالء وإقبالهم  للمقاهي التراثيةتأثير  

وهى   التراثى  المقهى  فى  األخرى  الجذب  الجوانب  لعب وتطوير  أماكن   ، الموسيقى   : مثل  تسلية  تقديم وسائل 
التى تم ذكرها فى االستبيان من شأنه ان  النظافة   و  السرعة فى تقديم الخدمة    وأخذ الطلب بحرفية    و  لألطفال

 .التراثيةيزيد من االقبال على المقاهى 

قرار منع الشيشة لتأثيره المباشر على نقل فيروس كورونا لن يؤثر بشكل كبير على اقبال العمالء على الذهاب  
 .العمالء لوجود الشيشة تأثرهى نسبة  % فقط54بنسبة للمقاهى التراثية وذلك ألنه من خالل بحثنا 

له من أثر كبير فى تطوير السياحة المستدامة فى  وتوسع البحث والدراسة فى هذا المجال لما  وننصح باستمرار  
 .مصر لتمتع مصر بوجود عدد كبير من المقاهى التراثية فى كافة البالد

 التوصيات 
عل الدراسةى  بناء  إليه  توصلت  كنتيجة اتم      ما  المختلفة  للجهات  المقدمة  التوصيات  من  مجموعة  قتراح 
 للبحث: 

 توصيات خاصة بوزارة الصحة 
للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بوجود حمالت تفتيش  اإلحترازية   اإلجراءات التأكد من تطبيق  -1

 على المقاهى التراثية.
الكشف الدورى على العاملين فى المقاهى التراثية للتأكد من خلوهم من األمراض وتشكيل لجنة من وزارة  -2

 ء اعداد األغذية. الصحة للتأكد من الممارسات الصحية السليمة أثنا
 توفر التطعيمات الخاصة بجميع العاملين بالمقاهى التراثية. -3

 توصيات خاصة بوزارة السياحة والتراث
تضع الدولة المصرية تلك المقاهي التاريخية نصب أعينها للحيلولة دون فقد ما تبقي منها مثلما  ان أهمية  -1

حدث فى السنوات السابقة من فقد عدد كبير من تلك األماكن التى تعد متاحف حية تحافظ على أجزاء 
 .مهمة من الهوية المصرية القديمة

 اهى التراثيةالعمل الحفاظ على البيئة التراثية المحيطة بالمق -2
 المقاهى التراثية كواجهة ثقافية تعكس عصور حضارية مختلفة.  أهمية زيادة الوعى المجتمعى ب -3
 العمل الحفاظ على التراث الثقافي للمقاهى التراثية -4
تنظيم جوالت سياحية لطلبة الجامعات والمدارس لزيارة المقاهى السياحية مع وجود مرشد سياحى لتوضيح   -5

 ية للمكان. التاريخ همية األ
 تقديم التسهيالت المختلفة لألفواج السياحية لزيارة المقاهى التراثية وتيسير سبل االنتقال إليها.  -6

 توصيات خاصة بأصحاب المقاهى
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 فهم المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة أولويات العمالء وتصوراتهم ونواياهم.  -1
المقاهى ذات الطابع التاريخى الشعبية التراثية فى مدينة القاهرة لجذب العمالء والتعامل مع تطوير أداء  -2

 مخاوفهم بشكل مختلف. 
 اعداد وتطبيق برنامج للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة فى المقاهى التراثية. -3
 اهتمامات مختلف تغطي بحيث المقاهي بتلك المقدمة الترفيهية والخدمات األنشطة عدد  زيادة علي  العمل -4

 المقاهي تلك علي الفئات المترددة كافة
 التأكد على التباعد بين العمالء فى األماكن داخل المقى التراثى.  -5
 الحفاظ على هوية المكان التراثية وذلك من خالل الديكورات والجوالعام.  -6
 . 19التأكيد على أن يكون العمالء قد سبق لهم التطعيم ضد الكوفيد  -7
 أدوات المائدة المؤقتة لتجنب انتشار العدوى.  إستخدام  -8
 قياس درجة حرارة العمالء قبل دخول المقهى. -9

 التنبيه على العمالء بعدم وجود الشيشة وذلك لتالفى المشاكل. -10
 يجب عزل العاملين عندما يظهر عليهم االعراض فترة ال تقل عن أسبوعين لمنع انتشار العدوى.  -11
 رة للمكان مع عدم وجود أى من الحيوانات. يجب الحرص على التهوية المستم -12
 عمل دورات توعية للوقاية من الكورونا  للعاملين بالمقاهى التراثية للحرص على صحتهم -13
 التظيف المستمر والتعقيم لجميع االسطح المالمسة لألغذية و التخلص السريع من الفضالت.  -14
 نا ومنع انتشار العدوى. رتداء الكمامة وذللك للوقاية من الكورو يجب على العاملين إ -15
 وضع لوحة باالرشادات التى يجب أن يتبعها العاملين للوقاية من فيروس كورونا أثناء العمل. -16
 يجب عدم اقحام معدى األطعمة بأى من عمليات التنظيف أو التطهير   -17

 توصيات خاصة بالعمالء
 الحرص على عدم التجمع واالزدحام فى مدخل المقهى التراثى. -1
 رتداء الكمامة عند الدخول وذلك لتجنب انتشار العدوى. يجب إ -2
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COVID-19 has an unprecedented pandemic impact on the 

socio-economic level. This research varied to the impact of the 

application of precautionary measures for the Coronavirus on 

the turnout of customers to cafes.  To achieve the aim of the 

study, the descriptive statistical method was used to describe 

the study data. Statistical tools were used to analyze the data 

and the 422 valid forms that were collected. Results show that 

has appeared in and see some of the neighboring areas in the 

surrounding area. The effect of the decision to ban hookah on 

the passion of customers and their acceptance of traditional 

cafes. Customer preferences in the post-Covid 19 eras. The 

search results help in understanding the historical cafés, the 

heritage tent in New Cairo, their workers, their perceptions, and 

their intentions. It will also contribute to developing the 

performance of historical and heritage cafes in Cairo to attract 

customers and deal with them differently. 
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