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 غادة محمد وفيق
 فيومجامعة ال -السياحة والفنادق كلية  -أستاذ بقسم الدراسات السياحية

 
 إيناس علي فهمي
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 ملخص البحث
وجود قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة بالمؤسسات  ىالدراسة إلي التعرف علي مد تهدف

التعليمية وبين الطالب، ومدي قيام إدارة المؤسسات التعليمية بإيجاد حلول لمشاكل 
مستوي التجهيزات الخاصة بعملية التدريس وفاعليتها، والتوصل  ىالطالب، والتعرف عل

وللوصول إلي أهداف . وجهة نظر الطالب حول فاعلية عمليات التدريس التطبيقي ىإل
 .البيانات تحلياًل احصائياً  وتم تحليل استمارة استقصاء وتوزيعهاالدراسة فقد تم تصميم 
العديد من النتائج التي تتعلق بآراء الطالب عن عملية التدريس  وقد توصلت الدراسة إلي

التطبيقي ومدي تطور مهاراتهم خاللها، باإلضافة إلى سلبيات وايجابيات الدروس 
 .لتطبيقيةا

أهداف المؤسسة  –جودة المناهج  –المناهج الدراسية  –إدارة التعليم  :الكلمات الدالة
 .التعليمية

 مقدمة
يحظي التعليم بالرعاية واالهتمام الكاملين من قبل الحكومات والمسئولين في جميع الددول المتقدمدة والناميدة 
علدي حدد سدواء باعتبدارة منطلدق كددل تقددم وأسداس كدل تنميدة اقتصددادية واجتماعيدة ووقافدة شداملة يعدود ن عهددا 

دول الناميدة بعددد أن بدات واضددحًا وقدد تعدداظم دور التعلديم وزاد الطلددب عليدً خصوصددًا فدي الدد.  علدي الجميددع
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لهذه الدول أن الموارد البشرية هي أهم وسائل االسدتومار طويدل الجدل لتنميدة المدوارد البشدرية وهدي الوسديلة 
ال عالدددة لتحقيدددق التنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة والوقافيدددة وبمعددددالت عاليدددة، وقدددد أكددددت الدراسدددات التدددي 

ديدددد أن تطدددوير التعلددديم أصدددبي مطلبدددا أساسددديا بالنسدددبة للددددول الناميدددة أجريددت بعدددد ظهدددور النظدددام الددددولي الج
 (.5002، أحمد)

فدددالتعليم يكدددون . وفدددي مصدددر تتضدددي أهميدددة تنميدددة المدددوارد البشدددرية بدددالتعليم وذلددد  لتحقيدددق التنميدددة الشددداملة
جدة إليهددا مطالدب بتددوفير القدوى البشددرية المؤهلدة تدداهيال علميدا بمهددارات وقددرات ومعددارف وخبدرات يتزايددد الحا

لتطوير المجتمع ومالحقة التغيرات الحديودة وهدذا اليعندي أن التعلديم هدو مجدرد أداة للتنميدة االقتصدادية فقدط 
بددل التعلديم يهدددف أيضددا وفدي ن ددس الوقددت لرفددع ( تمكدن الفددراد مددن زيدادة مددا ينتجونددً مدن السددلع والخدددمات)

فقد أصبي رأس المدال البشدرى اليقدل أهميدة عدن   .مستوى الحياة اإلنسانية في النواحي االجتماعية والوقافية
رأس المال المادي في عملية التنمية ولقد أوبتت الدراسات االقتصادية أن الزيدادة فدي االنتدا  ال يمكدن ردهدا 
نمدددا ترجدددع أيضدددا إلدددي آودددار التعلددديم ومدددا يترتدددب عليدددً مدددن قدددوة ابتكاريدددة  الدددي رأس المدددال والعمدددل وحددددهما واض

 . (5002لباهي، ا)وتنظيمً في المجتمع 
 

 إدارة التعليم
تعتبددر اإلدارة التعليميددة هددي المسددئولة عددن إدارة المؤسسددة التعليميددة والعمليددة التعليميددة ويمكددن تعري هددا وفقددا 

عمليدددة توجيدددً ورقابدددة كدددل المدددور المتعلقدددة بشدددئون التعلددديم بمدددا فيهدددا العمدددال "لقددداموس التربيدددة علدددي أنهدددا 
الكي ية التي يدار بها التعليم في دولة مدا بمدا يدتالءم مدع طبيعدة المجتمدع "، وتعرف كذل  علي أنها "اإلدارية

وظروفددً المرجدددوة مدددن هدددذا التعلددديم نتيجددة لتن يدددذ السياسدددة المرسدددومة لدددً، ويددتم ذلددد  علدددي مسدددتوي الدولدددة أو 
" الجمهوريددة أو المحافظددة أو الواليددة أو القطددام، أو المدينددة، أو القريددة كددل حسددب مسددمياتً وظددروف تن يددذه

 (.5002،العوماني)
 

 دور المعلم في التعليم
أن التربية ترتكز مندذ قدرون علدي دور المعلدم فدي العمليدة التعليميدة التربويدة، حيد  إندً ( 5002)ذكر قنديل 

فددالمعلم يدددير كدددل مددا يريدددده داخددل ال صددل الدراسدددي، وبالتددالي فهدددو ، العنصددر الم كددر الوحيدددد فددي عناصدددرها
المعلدم موجهدا ومرشددا لكددل  القدادر علدي إحددا  التغيدرات االيجابيددة للطالدب، وفدي كويدر مدن الحيددان يصدبي

ويصدبي مرشددا ودلديال لكدل طالدب، والهددف السدمي . طالب بددال مدن عملدً كمحاضدر داخدل حجدرة الدراسدة
لدً هددو نتيجددة امتحددان نهايددة العددام الدراسددي التددي تشدكل بددؤرة االهتمددام لكددل مددن ينتمددي إلددي العمليددة التعليميددة 

داريدين أن االمتحدان النهدائي يمودل ( 5002)ضداف القرارعدة وأ. من معلمين ومن طالب وموجهين وفنيدين واض
وبوجددً . بالنسددبة للمعلددم المؤشددر الوحددد علددي مسددتوى طالبددً ودرجددة فهمهددم وتحصدديلهم للمعددارف والمهددارات

عدام يعتقدد الددبعض أن اسدتخدام تكنولوجيددا التعلديم وخاصدة المسددتحدوات التكنولوجيدة يلغددي دور المعلدم حيدد  
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اشرة دون الحاجة إليً بينمدا فدي ضدوء تكنولوجيدا التعلديم يتغيدر دور المعلدم مدن يمكن للمتعلم تلقي دروسً مب
 :الملقن إلي 

  مدير وموجً ومرشد للتعليم من خالل تخطيطً للموقف التعليمي، واختيار مصادر التعلم التي
 .تتناسب مع الهداف التي خطط لها، وتسجيل مالحظاتً عن مدى تقدم المتعلم وم توجيهً 

 ئد للموقف التعليمي ويتاتي ذل  من خالل طرق تمكنً من بعض مهارات تشغيل مطور وقا
وقيادتً ، ومصادر التعلم والمواد التعليمية، والبرامج وكي ية إنتاجها والقدرة علي تقويمها، الجهزة

 (5002طً و عمران، )للمناقشات داخل المحاضرة 
 ليمي واستراتيجية التدريس والطالب المسئول عن عملية االتصال وتوجيهها نحو المحتوي التع

 ومؤور علي فاعلية التعلم
  

 الدور التعليمي واستفادة المتعلم
ي سدي  –مقارندة بمدا اعتددناه مدن طدرق تقليديدة فدى التددريس  –أن الدتعلم اإللكتروندى ( 5002)ذكر الصدي ي 

واكتسددابً للمهددارات ، فعلددى المجددال بشددكل كبيددر إلددى قيددام المددتعلم بدددور نشددط وفعددال فددى تحصدديلة للمعرفددة 
أن  –أيضددا  –المددتعلم أن يددنظم بن سددً ووفقددا الحتياجددات تعلمددً مددن حيدد  الددزمن واختيددار المحتددوى ، وعليددً 

 .يست يد عن وعى من المزايا التى يحملها لً التعلم اإللكترونى
علم درجدة اسدتقاللية أن مدن المعدايير الرئيسدية  فدى الدتعلم اإللكتروندى والمرتبطدة بدالمت( 5002)وذكدر قندديل 

لكدن االسدتقاللية التدى نرجوهدا ال تعندى العزلدة . المتعلم وقدرتدً علدى تنظديم تعلمدً ، واالهتمدام بددعم المدتعلم 
والبعددد عددن افخددر فددى كددل مواقددف الددتعلم  حيدد  يحتددا  ال ددرد إلددى التحقددق مددن صدددق ودقددة مددا اكتسددبً مددن 

فراء مع افخرين ترسيخا وتددعيما لمدا يدتعلم ورغبدة معلومات ومعارف ومهارات ، وكذل  يحتا  إلى تبادل ا
الواحدد مدن أجدل الجميدع " ويذكر هنا أن انعقاد اللقاءات التدى ينظمهدا المعلدم تدتم تحدت شدعار . فى التواصل

هددو أمددر هددام حتددى " القددرين الكوددر خبددرة " فمددن المعددروف أن وجددود " الواحددد فددى عددون افخددر " وشددعار " 
كدددذل  فدددإن وجدددود . وقدددوم فدددى اختيدددار مدددا ال يناسدددبً ، أو مدددا تدددم تعلمدددً مدددن قبدددل يسدددتطيع المدددتعلم تجندددب ال

 .مجموعة العمل هى بموابة حليف قوى وعامل نجاح رئيسى
 

 أهداف المؤسسة التعليمية
إن العملية التعليمية تعني إقامة عالقة تواصل فعال ذات عاط ة بين الُمعلم والطالب وكل مؤسسة لديها 
أهداف تعليمية تتماشى مع المناهج الموضوعة طبقًا لمواص ات محددة بغرض تطوير المعلومات 

  سلو  متوقع إن الهداف التعليمية هي عملية إحدا. والمهارات للدارسين بحسب إحتياجات سوق العمل
لدى الطالب بعد اإلنتهاء من تقديم درس محدد، من خالل محتوى تعليم وسلو  يقوم بً الُمعلم على أن 

كما يمكن تعريف الهداف . يكون التغيير في السلو ، والهداف تكون معرفية، ووجدانية، ومهارية
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الُمعلم إلى إحداوها في طالبً في الوقت  التغيرات السلوكية أو نواتج التعلم التي يسعي"التعليمية على أنها 
 ".المخصص للتدريس

وهنا  العديد من القواعد التي توجً عمليات تحديد أو إعداد الهداف التعليمية، وهي تمول في حد ذاتها  
عبد )بمعنى أنها مترابطة مع بعضها البعض وال يجب أن ينظر لكل منها بمعزل عن افخر " منظومة"

 :بمراعاة ما يلي عند تحديد الهداف التعليمية( 5000)ويوصي زيتون (. 5002العزيز، 
 .أن يتم صياغتها بصورة سلوكية .0
 .أن تتناسب مع خصائص الطالب المتعلمين .5
 .إمكانية تحقيقها فعلياً  .2
 .أن تراعي الهداف المعرفية والمهارية والوجدانية .4
 

 مفهوم المنهج كهدف نسعي لتحقيقه
المددنهج علددى االعتقدداد بددان الغايددات والهددداف هددى السدداس الددذى تقددوم عليددً عمليددة قامددت الجهددود لتطددوير 

وبتطبيددق مبددادىء المددنهج العلمددى علددى ميدددان تخطدديط المندداهج أصددبحت أهددداف المددنهج . تخطدديط المددنهج
واتضدحت هدذه النظدرة للمدنهج مدن خدالل أن م هدوم . قائمة على المهارات والمعرفة التدى يحتاجهدا المتعلمدون

هج ال ينصددب علددى مددا سددي علً الطددالب فددى الموقددف التعليمددى بددل ينصددب علددى مددا سدديتعلمونً، أو مددا المددن
إن م هوم المنهج يشير إلى ما يندتج عدن النشداط ولديس إلدى مدا . يجب أن ي علوه نتيجة لممارستهم لنشاط ما

إذا . التقريريدددة يحددد  فدددى النشددداط، ويشدددير أيضددا إلدددى عمليدددة الدددتعلم مدددن حيدد  العالقدددة المتوقعدددة ال العالقدددة
فم هوم المنهج يتعامل مع مخرجات العمليدة التدريسدية التدى يصدل إليهدا الطدالب مدن خدالل مدا مدروا بدً مدن 

ولقد أور م هوم المنهج كاهداف على ميدان التربيدة حيد  مهدد بظهدور التعلديم القدائم علدى الك داءات . خبرات
 (.5002، رارعةالق)والذى بدوره قدم نموذجا قام عليً التعليم المهنى 

 
 مفهوم المنهج كخطة دراسية 

التعريدف الجيدد للمدنهج يجدب أن يشددمل علدي خطدة للمدنهج ومدن جانددب آخدر يجدب أن تشدتمل خطدة المددنهج 
وتركدددز خطدددة المدددنهج علدددى الغايدددات والهدددداف وتحدددوى أيضدددا . علدددى خطدددط فرعيدددة ل دددرص الدددتعلم المتوقعدددة

وفيما يخص الوسائل والغايات فدإن خطدة المدنهج يجدب أن . ، والتقويم(أى التدريس)تصميم المنهج، والتن يذ 
تراعى عدم ال صل بينها، ويجب أن يشمل تعريف المنهج الطالب فى جميدع المراحدل التعليميدة مدع تددريبهم 

وهنا البد مدن وضدع تعريدف أوسدع للمدنهج . على الت كير التاملى والت كير الناقد، وانتقاد المؤسسات التعليمية
، ابدراهيم)ية ح  الطالب على االن تاح على العالم من حدولهم والبحد  عدن المعرفدة بان سدهم يؤكد على أهم

5000.) 
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 التطوير في المناهج
إقتصددر م هددوم المندداهج فددى ظددل الم هددوم القددديم للمددنهج علددى تعددديل أو تغييددر أحددد عناصددر المددنهج أو جددزء 

تغيدرت " مدنهج " ير النظرة إلى معندى كلمدة منً دون النظر إلى بقية العناصر، ومع تطور علم المناهج وتغ
أيضدددا النظدددرة إلدددى م هدددوم التطدددوير، فاصدددبي م هدددوم تطدددوير المدددنهج يشدددمل جميدددع أبعددداده والمدددؤورات البيئيدددة 

  Development" التطدوير " المتصلة بً سواء كانت داخل المدرسة أو خارجهدا   وعلدى ذلد  فدإن كلمدة  
ل أو تعديلدً بكدل أبعداده وعناصدره حتدى يتمشدى مدع الهدداف التربويدة تعنى إعادة تنظيم المنهج الكائن بال ع

المنشودة ، والتى تتعدل وتتغير تبعا لمتطلبات وظروف ال رد والمجتمع، والتى تتغيدر هدى الخدرى مدن وقدت 
 Curriculum" بندددداء المددددنهج"أمددددا كلمددددة .  إلددددى آخددددر تبعددددا لطبيعددددة المرحلددددة التددددى يمددددر بهددددا المجتمددددع

Construction   فتعنى إنشاء منهج جديد تمامدًا بكدل أبعداده، والواقدع أن عمليدة بنداء مدنهج جديدد قدد تكدون
أيسددر مددن عمليددة تطددوير المددنهج الموجددود، بددل وأقددل تعرضددا لمخطدداء التددى قددد ال تحمددد عقباهددا فددى عمليددة 

ب إن التطدددوير الحقيقدددى للمدددنهج يعتبدددر تطدددويرا للمجتمدددع ، وهدددذا هدددو السدددب. (Frank, 1996) التطددوير
الرئيسددى وراء محدداوالت تطددوير المندداهج، ويمكددن تطددوير المندداهج مددن خددالل عدددة وسددائل مختل ددة كمددا ذكرهددا 

 :كمايلي( 5002)فر  
 . تطوير الهداف .0
 . تطوير طرق التدريس .5
 .تطوير وسائل التدريس .2
 .تطوير النظم المدرسية .4
 .تطوير أساليب التقويم .2
تطوير المحتدوى مدن خدالل إضدافة مقدرر جديدد أو أكودر، حدذف أو إضدافة جدزء مدن مقدرر  .2

 . أو أكور، تعديل صياغة المحتوى فى مقرر أو أكور
 

 جودة المناهج التطبيقية في مؤسسات التعليم الفني
عدات الجودة هدي اإللتدزام بالمواصد ات والشدروط بمدا ُيحقدق تطدابق اإلنتدا  مدع المواصد ات بشدرط تحقيدق توق

فددي ُكددل  مددن المنتجددات والخدددمات والفكددار والسددلوكيات ُيمكددن أن يددتم وتطبيددق الجددودة . ورغبددات المسددتهل 
والبحد  عدن  وتتنافس الشركات حدول تقدديم مسدتويات جدودة  مرت عدة مدع االسدتمرار فدي التحسدينات المسدتمرة

ة مندذ آالف السدنين، ولكنهدا ك كدرة موجدودأن الجدودة ( 5002)ويؤكد الزهراني (.  5002النجار، )الفضل 
م أونددداء حكدددم رؤسدددداء .ق 0520كمهندددة وعمدددل إداري لدددم تنشدددا إال حدددديوًا، فتددداريع الجدددودة يعدددود إلدددى عدددام 

وبعدددد الحدددرب " ضدددبط الجدددودة"م نشدددا مدددا يسدددمى بمصدددطلي 0200وفدددي عدددام .  العشدددائر والملدددو  وال راعندددة
سدددية للجدددودة الشددداملة  وتعدددد اليابدددان الدولدددة العالميدددة الوانيدددة تدددم وضدددع مجموعدددة مدددن الفكدددار والمبددداد  الرئي

والجدودة ليسدت نتدا  الصددفة ولكنهدا تداتي (. 5002الترتوري وجويحدان، )الولى التي طبقت تل  النظريات 
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بالدرجة الولى نتيجة للجهود اإلنسانية الذكيدة، وهدي وقافدة تنظيميدة مبتكدرة لتعزيدز التحسدينات المسدتمرة فدي 
 (. 5000الحريري، )جميع الوقات 

م بسبب تزايدد شددة المنافسدة العالميدة، 0220فقد ظهر هذا الم هوم بعد عام (  TQM) أما الجودة الشاملة 
زاء هدددذا الوضدددع قامدددت الشدددركات المريكيدددة بإضدددافة جواندددب أكودددر  واكتسددداح الصدددناعة اليابانيدددة لمسدددواق واض

يدل شمواًل وعمقًا واستخدمت أساليب متطوره في مجال تحسين الجودة والتعامل مدع الُعمدالء والمدوردين، وت ع
 (. 5002الطافش، )أساليب تاكيد الجودة ليصبي أسلوبًا رقابيًا إستراتيجيًا 

فلسدد ة إداريددة تشددمل كافددة نشدداطات المنظمددة التددي مددن خاللهددا يددتم تحقيددق احتياجددات "فددالجودة الشدداملة هددي 
مودل وتوقعات العميل والمجتمع وتحقيق أهداف المنظمة باك ا الطدرق وأقلهدا تكل دة عدن طريدق اإلسدتخدام ال

ومددن المنظددور التربددوي تعتبددر الجددودة (. 5000الكلبددي، )لطاقددات جميددع العدداملين بدددافع مسددتمر للتطددوير 
مجموعددة الخصددائص والسددمات التددي ُتعبددر بدقددة وشددمولية علددى جددودة التربيددة وحالتهددا بمددا فددي "الشدداملة هددي 

ت الُمسددتمرة التدي تددؤدي وكدذل  الت داعال. ذلد  كدل أبعادهددا مدن مددخالت، عمليددات، مخرجدات وتغذيدة مرتدددة
 (.5005سرحان،" )إلي تحقيق الهداف المنشودة والمناسبة لمجتمع معين

وجدددودة التعلددديم تعندددي التخطددديط والتنظددديم والتن يدددذ والمتابعدددة للعمليدددة التعليميدددة وفدددق نظدددم ُمحدددددة تدددؤدي إلدددي 
ميدة المتميدزة وأنشدطة بنداء تحقيق رسدالة المؤسسدة التعليميدة فدى بنداء اإلنسدان مدن خدالل تقدديم الخدمدة التعلي

وتحويلهدا ( الخدريجين)كدذل  فهدي ُتمودل ترجمدة إحتياجدات وتوقعدات مسدتخدمي العمالدة . الشخصية المتوازنة
إلي خصائص وَمعايير ُمحدددة يمكدن توفيرهدا فدي الخدريج مدن خدالل تصدميم وتن يدذ بدرامج التعلديم وتطويرهدا 

تصددددر علددددى أعضدددداء هيئددددة التدددددريس وال إدارة المؤسسددددة مددددن هنددددا فددددإن تقيدددديم ندددداتج التعلدددديم ال يق. بإسددددتمرار
التعليميددة، بدددل يعتمدددد بالدرجدددة الولدددي علددى ُمسدددتخدمي العمالدددة فدددى سدددوق العمددل، ذلددد  أنهدددم هدددم الُمقيمدددون 

وذلددد  لن بقددداء المدددم والحضدددارة ال (. 5000الهاللدددي، )الحقيقيدددون مدددن منظدددور إدارة الجدددودة فدددي التعلددديم 
نمددا بمدددي اسددت جابتها للتغييددر وفددق متطلبددات الواقددع والمسددتقبل معددًا ومددا يحتددا  إليددً المجتمددع يدرتبط بقوتهددا واض

وسددوق العمددل، المددر الددذي يتحقددق مددن خددالل وجددود جددودة فددي العمليددة التعليميددة لن بدددون ذلدد  لددن تكددون 
 وذلدد (.  5002إبددراهيم،)المؤسسددة التعليميددة أو الدولددة قددادرة علددى تسددويق ُمخرجاتهددا الُمتمولددة فددي الطددالب 

ممدددا يددددعو إلدددي دراسدددة حاجدددات سدددوق العمدددل والسدددعي إلدددي تحقيقهدددا فدددي صدددورة ُمخرجدددات النظدددام التعليمدددي 
لتحقيددق أهددداف العمليددة التعليميددة بجددودة متالئمددة مددع الحاجددات المطلوبددة لدديس فددي سددياق كمددي ولكددن فددي 

 (. 5002عاشور،)سياق نوعي 
 

 أهداف الدراسة
 :يةتهدف الدراسة إلي التعرف علي النقاط التال

 مدي وجود قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة بالمؤسسات التعليمية وبين الطالب. 
 ما مدي قيام إدارة المؤسسات التعليمية بإيجاد حلول لمشاكل الطالب. 
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 التعرف علي مستوي التجهيزات الخاصة بعملية التدريس وفاعليتها. 
  التطبيقيالتوصل إلي وجهة نظر الطالب حول فاعلية عمليات التدريس. 

 
 تساؤالت الدراسة

 :تقوم الدراسة لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت المختل ة وهي
 هل يوجد توافق بين محتوي الدروس النظرية والتطبيقية للمقرر التطبيقي الواحد؟ 
 هل يراعي المدرسين ال روق ال ردية بين الطالب خالل عملية الشرح والتقويم؟ 
  جميع الدروس التطبيقية بان سهم؟هل يمارس الطالب جميعًا 
  هل لدي القائمين بعملية التدريس التطبيقي المعلومات والمهارات الالزمة لتوصيل

 المهارات الي الطالب؟
 

 مجتمع وعينة الدراسة
تهدف الدراسة الحالية الي التعرف على آراء طالب الدراسات السياحية لبعض جوانب العملية التعليمية 

تم حصر مؤسسات التعليم ال ني بمدينة االسكندرية وتم التوصل الي أن ال ني لذا  بمؤسسات التعليم
 : المؤسسات التي بها تخصص للدراسات السياحية هي

طالب  22المعهد ال ني للسياحة وال نادق ويبلغ عدد طالب الدراسات السياحية بها  .0
 .وطالبة

 002ب الدراسات السياحية بها المدرسة ال نية المتقدمة للشئون ال ندقية ويبلغ عدد طال .5
 .طالب وطالبة

طالب  002مدرسة االورمان الوانوية ال ندقية ويبلغ عدد طالب الدراسات السياحية بها  .2
 . وطالبة

سؤال تدور حول أهداف  50وقد تم تصميم أستمارة استبيان وقد احتوت استمارة االستبيان علي عدد 
علي عينة عشوائية من طالب مجتمع الدراسة وفق االعداد وتم توزيع االستمارة  .وتساؤالت الدراسة

 :التالية
من %  44.05استمارة بما يمول نسبة  20المعهد ال ني للسياحة وال نادق تم توزيع عدد  .0

 .إجمالي عدد الطالب المقيدين بالتخصص موضوم الدراسة
تمارة بما يمول اس 40المدرسة ال نية المتقدمة للشئون ال ندقية وال نادق تم توزيع عدد  .5

 .من إجمالي عدد الطالب المقيدين بالتخصص موضوم الدراسة%  22.0نسبة 
استمارة بما يمول نسبة  40مدرسة االورمان الوانوية ال ندقية وال نادق تم توزيع عدد  .2

 . من إجمالي عدد الطالب المقيدين بالتخصص موضوم الدراسة%  22.22
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اسدددتمارة،  005اسدددتمارة ُجمدددع منهدددا عددددد  000اسدددتمارات اسدددتبيان وبدددذل  بلدددغ إجمدددالي مدددا تدددم توزيعدددً مدددن 
مددددن اجمددددالي %  22.02اسددددتمارة بمددددا يموددددل نسددددبة  22وب حصددددها كانددددت االسددددتمارات الصددددالحة للتحليددددل 

 .االستمارات التي تم توزيعها
 

 منهجية الدراسة
وذلد  بغدرض حسداب المتوسدطات، واإلنحرافدات لقيداس  50اإلصددار   SPSSأسدتخدمت الدراسدة برندامج 

وهدو إختبدار قيداس ال دروق بدين االجابدات، ( 5كدا)قيمة كل عنصر من العناصدر موضدوم الدراسدة، وكدذل  
وقدد اسدتخدمت الدراسدة المدنهج . باالضافة الي قياس مدي الداللة اإلحصدائية بدين بعدض السدئلة المختل دة

 اسبتً لهدف وطبيعة الدراسةلي لمنالوص ي التحلي
 تحليل نتائج الدراسة

 آراء الطالب حول بعض أعمال االدارة المتعلقة بالتدريس(: 0)جدول

 % تكرار البنود الفرعيه السؤال م
الوسط 
الحساب

 ى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
مستوى  2كا االختالف

 الداللة المعنوية

0 

تعمل االدارة 
بشكل دائم 

ومستمر علي 
حلول ايجاد 

لشكاوي 
الطالب عن 

 التدريس

 05.5 05 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.222 24.2 0.52 2.24

 2.5 2 قأواف
 2.0 2 محايد
 20.0 42 افقغير مو 

غير موافق 
 مطلقا

52 52.2 

5 

الدارة توفر ا
المقررات 

الدراسية بمجرد 
بدء العام 
 الدراسي

 50.4 50 أوافق بشدة

 دال 0.055 *00.420 44.2 0.42 2.52

 00.5 00 أوافق
 04.2 04 محايد

 20.2 20 غير موافق
افق غير مو 
 52.2 52 مطلقا

2 
تعمل االدارة 
بشكل مستمر 

 00.5 00 أوافق بشدة
 دال *0.000> *24.222 24.2 0.52 2.22

 2.5 2 أوافق
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علي استطالم 
آراء الطالب 
في المستوي 

المهاري 
 للمدرسين

 2.0 2 محايد
 44.2 44 افقغير مو 

غير موافق 
 مطلقا

52 52.2 

 
 :يتضي مايلي(  0) ل نتائج التحليل الموضحة بالجدول السابق رقم من خال

. عند سؤال الطالب عن عمل االدارة بشكل دائم ومستمر إليجاد حلول لشكاوي الطالب عن التدريس -0
، (غير موافق)قد أختاروا % 20طالب بلغت نسبتهم  42كانت الشريحة الكبر من عينة الدراسة بعدد 

مما %  52.2طالب بنسبة  52خري التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها وكانت الشريحة ال
( 5كا)وبلغت قيمة  2.24وكان المتوسط الحسابي %.  22.2يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>عند مستوي معنوية  22،222
الدارة ال تقدم حلول للطالب فيما يتعلق بشكواهم بشان عملية التدريس مما النتيجة السابقة توضي أن ا

يجعل الطالب غير واوقين في نتائج ما يشتكون منً ويجعل المشكلة التي قدموا شكوي بشانها موجودة وال 
 .يتم العمل علي حلها لتيسير عملية التدريس

كانت الشريحة الكبر من عينة . ام الدراسيحول توفير االدارة للمقررات الدراسية بمجرد بدء الع -5
، وكانت الشريحة الخري التي (غير موافق)قد أختاروا % 20.2طالب بلغت نسبتهم  20الدراسة بعدد 

مما يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ %  52.2طالب بنسبة  52أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
عند مستوي معنوية  00،420( 5كا)وبلغت قيمة  2.52وكان المتوسط الحسابي %.  24.0نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،055
النتيجة السابقة توضي أن المقررات الدراسية ال تكون جاهزة عند بداية العام الدراسي وبالتالي فإن عملية 

خالل المحاضرات أو الحصص مراجعة الطالب للدروس المختل ة تكون مرتبطة فقط بما يحصلون عليً 
 .المخصصة للشرح مما ي قد الطالب القدرة علي الوقوف علي محتويات المقررات بشكل عام

كانت الشريحة . عن استطالم االدارة بشكل مستمر فراء الطالب في المستوي المهاري للمدرسين -2
، وكانت (غير موافق)قد أختاروا % 44.2طالب بلغت نسبتهم  44الكبر من عينة الدراسة بعدد 

مما يجعل %  52.2طالب بنسبة  52الشريحة الخري التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
عند  24،222( 5كا)وبلغت قيمة  2.22وكان المتوسط الحسابي %.  22.2نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو 

 . ةمما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دال 0،000>مستوي معنوية 
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النتيجة السابقة توضي أن االدارة ال تكون علي علم بشكل مستمر في آراء الطالب حول مستوي 
المدرسين مما يجعل احتمال وجود بعض المدرسين من غير ذوي الك اءة ضمن اعضاء هيئة التدريس 

 .واالدارة ال تستطيع العلم بمستواه مما قد يقلل من ك اءة عملية التدريس
 الطالب لبعض جوانب التدريس التطبيقي تقييم(: 5)جدول

 % تكرار البنود الفرعيه السؤال م
الوسط 
الحساب

 ى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
مستوى  2كا االختالف

 الداللة المعنوية

 
4 

يتوافق المحتوي 
التطبيقي مع 

المحتوي النظري 
 لن س الدرس

 50.4 50 أوافق بشدة

 دال 0.022 *00.020 42.2 0.42 2.52

 00.5 00 أوافق
 04.2 04 محايد
 52.2 52 افقغير مو 

غير موافق 
 مطلقا

54 54.2 

2 

التدريس ساعات 
التطبيقي كافية 
إلستيعاب كافة 
جوانب المقرر 

 الدراسي

 50.4 50 أوافق بشدة

 دال 0.020 *00.222 42.2 0.42 2.52

 05.5 05 أوافق
 02.2 02 دمحاي

 52.2 52 غير موافق
موافق غير 

 54.2 54 مطلقا

2 

ساعات التدريس 
التطبيقي لها 
تاوير واضي 
علي مستوا  

 المهاري

 42.2 42 أوافق بشدة

 دال *0.000> *42.542 22.0 0.42 5.02

 50.4 50 قأواف
 2.5 2 محايد

 05.5 05 موافقغير 
موافق غير 

 00.5 00 مطلقا

2 

التاكد خالل يتم 
المحاضرة من 
استيعاب  لكافة 
جوانب الدرس 

 00.5 00 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.225 24.2 0.52 2.22
 2.5 2 أوافق
 2.0 2 دمحاي

 42.2 42 موافقغير 
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موافق غير  التطبيقي
 مطلقا

52 52.2 

2 

المحاضرة 
التطبيقية تمارس 

فيها بن س  
المهارات 

المختل ة وال 
تكون مجرد 
 مشاهدة فقط

 05.5 05 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.222 24.2 0.52 2.22

 2.5 2 قأواف
 2.0 2 محايد

 20.0 42 موافقغير 

غير موافق 
 مطلقا

54 54.2 

2 

الدروس 
التطبيقية لها 

تاوير علي  أكور 
من الدروس 

 النظرية

 42.0 42 أوافق بشدة

 دال *0.000> *25.200 22.2 0.22 5.22

 2.5 2 قأواف
 05.5 05 محايد

 04.2 04 غير موافق
غير موافق 

 02.2 02 مطلقا

 
 :يتضي مايلي(  5) نتائج التحليل الموضحة بالجدول السابق رقم  من خالل

كانت الشريحة الكبر من عينة . حول توافق المحتوي التطبيقي مع المحتوي النظري لن س المقرر -4
، وكانت الشريحة الخري التي (غير موافق)قد أختاروا % 52.2طالب بلغت نسبتهم  52الدراسة بعدد 

مما يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ %  54.2طالب بنسبة  54ة مطلقًا يبلغ عددها أجابت بعدم الموافق
عند مستوي معنوية  00،020( 5كا)وبلغت قيمة  2.52وكان المتوسط الحسابي %.  22.0نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،022
ري عن محتواه التطبيقي المر الذي يجعل النتيجة السابقة توضي أن الدرس الواحد يختلف محتواه النظ

هنا  اختالف في المعلومات التي يحصل عليها الطالب من خالل الدروس النظرية عنها في الدروس 
 .التطبيقية االمر الذي قد يشتت الطالب في العديد من االحيان

كانت الشريحة الكبر . عن ك اية ساعات التدريس التطبيقي إلستيعاب كافة جوانب المقرر الدراسي -2
، وكانت الشريحة (غير موافق)قد أختاروا % 52.2طالب بلغت نسبتهم  52من عينة الدراسة بعدد 

مما يجعل نسبة عدم %  54.2طالب بنسبة  54الخري التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
عند مستوي  00،222( 5كا) وبلغت قيمة 2.52وكان المتوسط الحسابي %.  24.0الموافقة يبلغ نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،020معنوية 
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النتيجة السابقة توضي أن الطالب يرون ان ساعات التدريس التطبيقي الحالية غير كافية لهم لكي 
يس يستوعبون كافة جوانب الدروس التطبيقية االمر الذي يقلل من است ادة الطالب الحالية من التدر 

 .التطبيقي نتيجة عدم ك اية الوقت الحالي من وجهة نظرهم
طالب بلغت  42كانت الشريحة الكبر بعدد . عن تاوير ساعات التدريس التطبيقي علي المستوي -2

، وكانت الشريحة الخري التي أجابت بإختيار أوافق يبلغ عددها (أوافق بشدة)قد أختاروا % 42.2نسبتهم 
 5.02وكان المتوسط الحسابي %  22.2مما يجعل نسبة الموافقة تبلغ نحو %  50.4طالب بنسبة  50

مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق  0،000>عند مستوي معنوية  42،542( 5كا)وبلغت قيمة 
 . دالة

النتيجة السابقة توضي أن الطالب يشعرون بشكل كبير أن مستواهم المهاري يتقدم ب عل ساعات التدريس 
 .يقي مما يوضي فاعلية التدريس التطبيقي في التاوير بشكل إيجابي علي مستوي مهارة الطالبالتطب

كانت الشريحة . عن التاكد خالل المحاضرة من استيعاب الطالب لكافة جوانب الدرس التطبيقي -2
، وكانت (غير موافق)قد أختاروا % 42.2طالب بلغت نسبتهم  44الكبر من عينة الدراسة بعدد 

مما يجعل %  52،2طالب بنسبة  52الشريحة الخري التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
عند  22،225( 5كا)وبلغت قيمة  2،22، وكان المتوسط الحسابي %22،4نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>مستوي معنوية 
توضي أن عضو هيئة التدريس يقوم بعملية التدريس التطبيقي دون أن يتاكد من أن النتيجة السابقة 

المعلومات التطبيقية قد تم توصيلها واستيعابها من كافة الطالب وهي نتيجة سلبية تؤور علي المستوي 
المهاري العام لمجموم الطالب وتجعل لدي الطالب مجموعة من المهارات التي ي قدها نتيجة عدم 

 .لً لها بشكل سليمتحصي
كانت الشريحة الكبر . حول ممارسة الطالب بان سهم للمهارات المختل ة خالل المحاضرات التطبيقية -2

، وكانت الشريحة الخري (غير موافق)قد أختاروا % 20طالب بلغت نسبتهم  42من عينة الدراسة بعدد 
مما يجعل نسبة عدم الموافقة %  54.2ة طالب بنسب 54التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 

عند مستوي معنوية  22،222( 5كا)وبلغت قيمة  2.22وكان المتوسط الحسابي %.  24.2يبلغ نحو 
 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>

طبيقية النتيجة السابقة توضي أن الطالب ال يقومون بممارسة كل التطبيقات بان سهم وبعض الدروس الت
تكون عمليات مشاهدة والنتيجة توضي أن فاعلية الدروس التطبيقية من الممكن أن تتزايد بشكل أكبر إذا 

 .ما تم توفير كافة المتطلبات المختل ة ليتمكن جميع الطالب من ممارسة الدروس التطبيقية بان سهم
كانت الشريحة الكبر من عينة . عما إذا كانت فاعلية الدروس التطبيقية أكبر من الدروس النظرية -2

، وكانت الشريحة الخري التي (أوافق بشدة)قد أختاروا % 42طالب بلغت نسبتهم  42الدراسة بعدد 
وكان %.  22.5مما يجعل نسبة الموافقة تبلغ نحو %  2.5طالب بنسبة  2أجابت بإختيار أوافق عددها 
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مما يجعل ال روق  0،000>ستوي معنوية عند م 25،200( 5كا)وبلغت قيمة  5.22المتوسط الحسابي 
من خالل النتيجة السابقة يتضي التاوير الواضي علي الطالب من الدروس . بين االجابات هي فروق دالة

التطبيقية والذي ي وق الدروس النظرية مما يدعو الي زيادة فاعلية التدريس التطبيقي لزيادة است ادة 
 .الطالب

 التجهيزات الخاصة بالتدريستقييم الطالب لبعض (: 2)جدول

 % تكرار البنود الفرعيه السؤال م
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
مستوى  2كا االختالف

 الداللة المعنوية

00 

يتم التدريب 
التطبيقي داخل 

المؤسسة التعليمية 
داخل مواقع عمل 
تتشابً مع مواقع 

 سوق العمل

 2.5 2 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.042 22.2 0.24 2.22

 00.5 00 أوافق
 2.0 2 محايد
 50.4 50 افقغير مو 

 25.0 20 غير موافق مطلقا

00 

ر بالمؤسسة تتواف
التعليمية مجموعة 

متنوعة من الوسائل 
 التعليمية

 2.5 2 أوافق بشدة

 دال *0.000> *000.220 20.2 0.00 2.22
 2.0 2 أوافق
 2.5 2 محايد

 20.5 22 غير موافق
 02.2 02 افق مطلقاغير مو 

05 

ال صول والقاعات 
الدراسية تتناسب مع 
عدد الطالب بكل 

 فصل

 22.2 22 أوافق بشدة

 دال *0.000> *42.222 22.2 0.50 5.02
 22.2 22 أوافق
 2.5 2 محايد
 00.5 00 افقغير مو 

 2.0 2 غير موافق مطلقا

02 

التدريس  أماكن
التطبيقي بالمؤسسة 
تتسع لكافة طالب 
 المجموعة الواحدة

 22.2 22 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.222 22.2 0.04 5.02
 42.2 42 قأواف

 2.0 2 دمحاي
 2.5 2 غير موافق

 2.0 2 موافق مطلقاغير 

04 
تتوافر بالمؤسسة 

برامج عملية لحجز 
 تذاكر الطيران

 2.0 2 أوافق بشدة

 دال *0.000> *20.222 20.5 0.52 4.02
 2.5 2 قأواف

 2.0 2 محايد
 52.2 52 غير موافق

 24.0 22 موافق مطلقاغير 



 سوزان بكري، غادة وفيق، إيناس علي                           طالب الدراسات السياحية لبعض جوانب العملية التعليمية آراءدراسة 

 22                     (6112) 1دار صإ، 11عدد ، جامعة اإلسكندرية -المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق                    

02 

يتوافر لكل طالب 
من طالب 

المجموعة جهاز 
للحاسب افلي 

 للتدريب

 2.5 2 أوافق بشدة

 دال *0.000> *20.222 20.2 0.02 2.22
 2.5 2 أوافق
 2.0 2 محايد

 24.0 22 موافقغير 
 52.2 52 غير موافق مطلقا

 
 :يتضي مايلي( 2)ل نتائج التحليل الموضحة بالجدول السابق رقم من خال

كانت . حول تشابً أماكن التدريب التطبيقي داخل المؤسسة التعليمية مع مواقع سوق العمل -00
، (غير موافق مطلقاً )قد أختاروا % 25طالب بلغت نسبتهم  20الشريحة الكبر من عينة الدراسة بعدد 

مما يجعل %  50.4طالب بنسبة  50التي أجابت بعدم الموافقة يبلغ عددها  وكانت الشريحة الخري
عند  22،042( 5كا)وبلغت قيمة  2.22وكان المتوسط الحسابي %. 22.4نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>مستوي معنوية 
يقي داخل المؤسسات التعليمية يتم في ظروف تختلف عن مويلها النتيجة السابقة توضي أن التدريب التطب

 .في سوق العمل وهو االمر الذي يقلل بشكل نسبي من فاعلية عمليات التدريس التطبيقي
كانت الشريحة الكبر من عينة . عن توافر بالمؤسسة مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية -00

، وكانت الشريحة الخري التي (غير موافق)قد أختاروا % 20.5طالب بلغت نسبتهم  22الدراسة بعدد 
مما يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ %  02.2طالب بنسبة  02أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 

عند مستوي معنوية  000،220( 5كا)وبلغت قيمة  2.22وكان المتوسط الحسابي %.  22.2نحو 
 . بات هي فروق دالةمما يجعل ال روق بين االجا 0،000>

النتيجة توضي عدم توافر مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية داخل المؤسسات التعليمية وهي نتيجة 
سلبية من شانها تقليل فاعلية عملية التدريس لما للوسائل التعليمية من قدرة علي تنمية المعلومات وسرعة 

 .توصيلها الي الطالب
كانت الشريحة الكبر من . والقاعات الدراسية مع عدد الطالب بكل فصلحول تناسب ال صول  -05

، وكانت الشريحة الخري التي (أوافق)قد أختاروا % 22.2طالب بلغت نسبتهم  22عينة الدراسة بعدد 
 22.2مما يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو %  22.2طالب بنسبة  22أجابت أوافق بشدة يبلغ عددها 

مما  0،000>عند مستوي معنوية  42،222( 5كا)وبلغت قيمة  5.02وسط الحسابي وكان المت%. 
النتيجة السابقة توضي أن قاعات وفصول التدريس تتناسب . يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة

مع عدد الطالب مما يعني عدم وجود تكدس للطالب فيها وهي نتيجة إيجابية تساعد في تحسين عملية 
 .لعلميالتحصيل ا
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كانت . فيما يتعلق بإتسام أماكن التدريس التطبيقي إلستيعاب كافة طالب المجموعة الواحدة -02
، وكانت (أوافق)قد أختاروا % 42.2طالب بلغت نسبتهم  42الشريحة الكبر من عينة الدراسة بعدد 

جعل نسبة الموافقة مما ي%  22.2طالب بنسبة  22الشريحة الخري التي أجابت أوافق بشدة يبلغ عددها 
عند مستوي معنوية  22،222( 5كا)وبلغت قيمة  5.02وكان المتوسط الحسابي %. 22.2يبلغ نحو 

النتيجة السابقة توضي إيجابية توفير أماكن . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>
لتعليمي يسير بشكل ايجابي تدريس تطبيقي تتسع لكافة طالب المجموعة الواحدة مما يجعل التحصيل ا

حي  عدم تزايد طالب المجموعة الواحدة وتكدسهم في مكان التدريس التطبيقي يؤدي الي تسهيل عملية 
 .التحصيل ويزيد من فاعليتها

 22كانت الشريحة الكبر من عينة الدراسة بعدد . بشان توافر برامج عملية لحجز تزاكر الطيران -04
، وكانت الشريحة الخري التي أجابت بعدم (غير موافق مطلقاً )قد أختاروا % 24.0طالب بلغت نسبتهم 
وكان %.  22.2مما يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو %  52.2طالب بنسبة  52الموافقة يبلغ عددها 
مما يجعل ال روق  0،000>عند مستوي معنوية  20،222( 5كا)وبلغت قيمة  4.02المتوسط الحسابي 

النتيجة السابقة توضي أن مؤسسات مجتمع الدراسة ال يتوفر فيها برامج . هي فروق دالةبين االجابات 
عملية للتدريس التطبيقي تتعلق بتدريس حجز تزاكر الطيران مما يجعل التدريس التطبيقي لتل  المادة هو 

ة الدروس عبارة عن تمارين فقط وبعض الدروس النظرية او المشاهدة التطبيقية وهو ما يقلل من فاعلي
 .التطبيقية لتل  المادة

كانت . حول توافر جهاز حاسب آلي لكل طالب من طالب المجموعة الواحدة بغرض التدريب -02
، (غير موافق)قد أختاروا % 24.0طالب بلغت نسبتهم  22الشريحة الكبر من عينة الدراسة بعدد 

مما %  52.2طالب بنسبة  52عددها  وكانت الشريحة الخري التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ
( 5كا)وبلغت قيمة  2.22وكان المتوسط الحسابي %.  22.2يجعل نسبة عدم الموافقة يبلغ نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>عند مستوي معنوية  20،222
لطالب المجموعة الواحدة إال أن  النتيجة السابقة توضي أن أماكن التدريس التطبيقي علي الرغم انها تتسع

 .أجهزة الحاسب افلي التي تتوافر بتل  القاعات ال تك ي كامل طالب المجموعة الواحدة
 تقييم الطالب للقائمين بالتدريس(: 4)جدول 

 % تكرار البنود الفرعيه السؤال م
الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

مستوى  2كا
 المعنوية

 الداللة

02 

تتوافر لدى القائمين 
بالتدريس المعلومات 
والمهارات الكافية 
بموضوم الدروس 

 52.2 52 أوافق بشدة

 دال *0.000> *24.222 22.5 0.52 5.25
 42.2 42 قأواف

 2.0 2 محايد
 00.5 00 موافقغير 
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 2.5 2 غير موافق مطلقا التطبيقية

02 
م المدرس بتغيير طرق يقو 

الشرح لتصل المعلومات 
 الي كافة الطالب

 50.4 50 أوافق بشدة

 غير دال 0.022 2.452 42.2 0.42 2.50
 05.5 05 قأواف

 04.2 04 دمحاي
 52.2 52 غير موافق

 54.2 54 موافق مطلقاغير 

02 

يعمل المدرس بشكل 
مستمر علي قياس 

المستوي المهاري لكل 
 طالب

 2.5 2 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.542 20.2 0.02 2.25
 2.5 2 قأواف

 2.0 2 محايد
 24.0 22 افقغير مو 

 55.4 55 غير موافق مطلقا

02 

المدرس بإعادة يقوم 
الشرح لما لم يستطيع 
الطالب تحصيلً من 

 معلومات

 2.5 2 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.204 20.5 0.02 2.22
 2.0 2 أوافق
 2.5 2 محايد

 24.0 22 غير موافق
 50.4 50 افق مطلقاغير مو 

50 
يلتزم المدرس بالمقرر 

 المحدد بشكل تام

 22.2 22 أوافق بشدة

 دال *0.000> *22.202 20.0 0.22 5.55
 52.2 52 أوافق
 00.5 00 محايد
 2.5 2 افقغير مو 

 00.5 00 افق مطلقاغير مو 
 

 :يتضي مايلي( 4)ل نتائج التحليل الموضحة بالجدول السابق رقم من خال
كانت الشريحة . عن توافر المعلومات والمهارات المتعلقة بالدروس التطبيقية لدي القائمية بالتدريس -02

، وكانت الشريحة (أوافق)قد أختاروا % 42.2طالب بلغت نسبتهم  42الكبر من عينة الدراسة بعدد 
مما يجعل نسبة الموافقة يبلغ %  52.2طالب بنسبة  52أجابت أوافق بشدة يبلغ عددها الخري التي 

عند مستوي معنوية  24،222( 5كا)وبلغت قيمة  5.25وكان المتوسط الحسابي %.  25.4نحو 
 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>

من المهارات والمعلومات ما يك ي لتوصيل كافة النتيجة السابقة توضي أن أعضاء هيئة التدريس لديهم 
 .المعلومات والمهارات المتعلقة بالدروس التطبيقية المختل ة

كانت الشريحة الكبر من . حول تغيير المدرس لطرق الشرح لتصل المعلومات إلي كافة الطالب -02
كانت الشريحة الخري ، و (غير موافق)قد أختاروا % 52.2طالب بلغت نسبتهم  52عينة الدراسة بعدد 
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مما يجعل نسبة عدم الموافقة %  54.2طالب بنسبة  54التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
عند مستوي معنوية  2،452( 5كا)وبلغت قيمة  2.50وكان المتوسط الحسابي %.  25.0يبلغ نحو 

شريحة تت وق بشكل كبير عن مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق غير دالة لعدم وجود  0،022
 . غيرها فعلي الرغم من أن الغالبية قد اجمعت علي عدم الموافقة اال ان ال روق غير معنوية

النتيجة السابقة توضي عدم تغير طرق التي يقوم بها المدرس مما قد يجعل هنا  بعض الطالب ال 
 .قة بالدرسيستطيعوا استيعاب تل  الطريقة مما ي قدهم جزء من العلوم المتعل

كانت الشريحة الكبر من عينة الدراسة . فيما يتعلق بقياس المدرس للمستوي المهاري لكل طالب -02
، وكانت الشريحة الخري التي أجابت (غير موافق)قد أختاروا % 24.0طالب بلغت نسبتهم  22بعدد 

دم الموافقة يبلغ نحو مما يجعل نسبة ع%  55.4طالب بنسبة  55بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
 0،000>عند مستوي معنوية  22،542( 5كا)وبلغت قيمة  2.25وكان المتوسط الحسابي %.  22.2

النتيجة توضي أن المدرس ال يعمل علي قياس المستوي . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة
 .راتالمهاري لكل طالب بشكل من صل للوقوف علي ال روق ال ردية في المها

كانت الشريحة الكبر من . عن إعادة المدرس للشرح لما لم يستطيع الطالب تحصيلً من معلومات -02
، وكانت الشريحة الخري (غير موافق)قد أختاروا % 24.0طالب بلغت نسبتهم  22عينة الدراسة بعدد 

نسبة عدم الموافقة مما يجعل %  50.4طالب بنسبة  50التي أجابت بعدم الموافقة مطلقًا يبلغ عددها 
عند مستوي معنوية  22،204( 5كا)وبلغت قيمة  2.22وكان المتوسط الحسابي %.  22.2يبلغ نحو 

 . مما يجعل ال روق بين االجابات هي فروق دالة 0،000>
النتيجة توضي أن المدرس يقوم بعملية الشرح دون قياس المستوي المهاري لكل طالب وال يقوم بعملية 

للمهارات التي لم يحصلها الطالب وبالتالي تكون هنا  شريحة من الطالب فاقدة للمهارات اعادة الشرح 
 .المطلوبة والتي من المطلوب أن يكتسبوها لتحقيق االهداف التعليمية المختل ة

 22كانت الشريحة الكبر من عينة الدراسة بعدد . عن التزام المدرس بالمقرر المحدد بشكل تام -50
، وكانت الشريحة الخري التي أجابت بإختيار (أوافق بشدة)قد أختاروا % 22.2نسبتهم طالب بلغت 

وكان %.  22.4مما يجعل نسبة الموافقة تبلغ نحو %  52.2طالب بنسبة  52أوافق يبلغ عددها 
مما يجعل ال روق  0،000>عند مستوي معنوية  22،202( 5كا)وبلغت قيمة  5.55المتوسط الحسابي 

والنتيجة السابقة توضي أن المدرسين ملتزمون بمحتويات المقرر بشكل . ات هي فروق دالةبين االجاب
 .تام
 

 النتائج العامة
  أتضي من النتائج أن إدارة المؤسسات التعليمية ال تقدم حلول للطالب فيما يتعلق

بشكواهم بشان عملية التدريس كما أن المقررات الدراسية ال تكون جاهزة عند بداية العام الدراسي 
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وبالتالي فإن عملية مراجعة الطالب للدروس المختل ة تكون مرتبطة فقط بما يحصلون عليً 
كذل  فإن إدارة المؤسسات التعليمية ليست . ضرات أو الحصص المخصصة للشرحخالل المحا

 .علي علم بشكل مستمر في آراء الطالب حول مستوي المدرسين
  أظهرت النتائج أن الدرس الواحد يختلف محتواه النظري عن محتواه التطبيقي المر الذي

ن خالل الدروس النظرية عنها يجعل هنا  اختالف في المعلومات التي يحصل عليها الطالب م
 .في الدروس التطبيقية 

  من خالل النتائج أتضي أن الطالب يشعرون بشكل كبير أن مستواهم المهاري يتقدم
ب عل ساعات التدريس التطبيقي ولكن عملية التدريس التطبيقي دون أن يتاكد القائم بالتدريس من 

كما أن الطالب ال يقومون بممارسة . الطالبأن المعلومات قد تم توصيلها واستيعابها من كافة 
 .كل التطبيقات بان سهم وبعض الدروس التطبيقية تكون عمليات مشاهدة فقط

  أتضي أن التدريس التطبيقي داخل المؤسسات التعليمية يتم في ظروف تختلف عن
شانها أن مويلها في سوق العمل وت تقر المؤسسات التعليمية إلي وجود وسائل تعليمية متعددة من 

 . تزيد من فاعلية عملية التدريس
  تم التوصل إلي أن قاعات وفصول التدريس تتناسب مع عدد الطالب كما أن أماكن

التدريس التطبيقي تتسع لكافة طالب المجموعة الواحدة إال أن مؤسسات مجتمع الدراسة ال يتوفر 
لطيران كما أن أجهزة الحاسب فيها برامج عملية للتدريس التطبيقي تتعلق بتدريس حجز تزاكر ا

 .افلي التي تتوافر بقاعات التدريس التطبيقي ال تك ي كامل طالب المجموعة الواحدة
  تبين أن أعضاء هيئة التدريس لديهم من المهارات والمعلومات ما يك ي لتوصيل كافة

بتغيير طرق  إال أنهم ال يقومون. المعلومات والمهارات المتعلقة بالدروس التطبيقية المختل ة
عالوة علي أن المدرسين ال يعملون علي قياس المستوي . التدريس لتتالئم مع جميع الطالب

كما ال تتم عملية . المهاري لكل طالب بشكل من صل للوقوف علي ال روق ال ردية في المهارات
 . اعادة الشرح للمهارات التي لم يحصلها الطالب

 
 التوصيات
اإلدارة المدرسية لشكوي الطالب فيما يتعلق بعملية التدريس من الواجب ان تستمع  .0

وأن يتم بشكل دوري قياس رضاء الطالب للتوصل الي نقاط . والعمل على إيجاد حلول لها 
الضعف التي يراها الطالب والعمل علي التغلب عليها بص تهم المخرجات النهائية التي تسعي 

 .من خاللهمالمؤسسات التعليمية التي تحقيق اهدافها 
من الضروري أن تتم مراجعة لمحتوي الدروس النظرية والتطبيقية في المقرر الواحد  .5

 .والعمل علي ان يكونا متوافقين في المحتوي ويحققان ما يحتا  اليً سوق العمل
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من الواجب ان تعمل المؤسسات التعليمية علي توفير مجموعة من الوسائل التعليمية  .2
 .ء عملية التدريس كي تساهم في زيادة إدرا  الطالب للدروسالمختل ة وت عيلها أونا

يجب على المؤسسات التعليمية أن تقوم بشراء برامج تدريبية لرفع مهارات الطلبة مول  .4
برامج حجز تذاكر  الطيران وان تعمل علي ت عيل تل  البرامج علي اجهزة الحاسب افلي والتي 

 . يم االست ادة من الدروس التطبيقيةيجب ان تك ي طالب المجموعة الواحدة لتعظ
من الضروري أوناء عمليات الشرح أن يراعي السادة اعضاء هيئة التدريس ال روق  .2

ال ردية بين الطالب وان يعملوا علي قياس ما تم تحصيلً من مهارات مختل ة واعادة الشرح 
 .للنقاط التي لم يستطيع الطالب تحصيلها

يهم من المهارات والمعلومات ما يك ي لتوصيل كافة تبين أن أعضاء هيئة التدريس لد .2
إال أنهم ال يقومون بتغيير طرق . المعلومات والمهارات المتعلقة بالدروس التطبيقية المختل ة

عالوة علي أن المدرسين ال يعملون علي قياس المستوي . التدريس لتتالئم مع جميع الطالب
كما ال تتم عملية .  روق ال ردية في المهاراتالمهاري لكل طالب بشكل من صل للوقوف علي ال

 . اعادة الشرح للمهارات التي لم يحصلها الطالب
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