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 ملخص البحث

الي تقييم مهارات طالب التعليم الفني الفندقي من وجهة نظر رجال  تهدف الدراسة الحالية
الصناعة وذلك للتعرف علي اوجه القصور في المستويات المهارية والمعرفية المختلفة ولتحقيق 

فندق بمدينة االسكندرية وقد  41هذا الهدف تم تصميم استمارة استقصاء وتوزيعها علي عدد 
ام إدارة المعاهد واعضاء هيئة التدريس بها بمستوي الطالب أوضحت نتائج الدراسة عدم الم

كما أن المعاهد الفنية الفندقية ال يوجد لديها من يقوم . المهاري اثناء التدريب العملي الخارجي
بمتابعة عملية تدريب طالبها بالفنادق، وال تهتم بمعرفة اوجه القصور في المستوي المهاري 

 .ليه بعد العودة من التدريبللطالب كي يمكن ان تدربهم ع

تبين من نتائج الدراسة أن المعاهد الفنية الفندقية ال تتعاون مع الفنادق في مجال التدريب العملي 
او اي تعاون آخر وال يوجد قنوات للتنسيق فيما بينهما للوصول علي االحتياجات األساسية لسوق 

يتعلق ببرامج الحاسب اآللي الفندقية كما أن الطالب لديهم أوجه قصور مهاري فيما . العمل
أوضحت النتائح أن الطالب يحتاجون الي زيادة . المتخصصة والعمل بطريقة الفريق الواحد

المهارات المتعلقة بالسالمة المهنية وسالمة تداول األغذية والتعامل مع التحديات والمواقف 
 .الطارئة وكذلك إعداد مواصفات قياسية لألطباق

 المنظومة التعليمية –جودة التعليم  -التعليم الفني : الةالكلمات الد
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 مقدمة
التعليم هو المسئول األول عن توفير القوى البشرية المؤهلة علميًا وعمليًا بمهارات وقدرات ومعارف 

 عنصراً  الفني وخبرات تتزايد الحاجة إليها دومًا لتطوير المجتمع ومالحقة التغيرات الحديثة، والتعليم
 التي والمعرفة المهارات صلة بإكساب األكثر األساسي المكون فهو التعليمية السياسة في إستراتيجياً 
 فالعالم المجتمع، لها يتعرض التي التحديات لمواجهة المختلفة االقتصادية القطاعات في الفنيون يحتاجها
 ذلك ويتطلب العولمة، اتتحًدي إلى باإلضافة السريع، والتكنولوجي العلمي التقدم اآلن عصر يعيش

ذا تنافسية مضاعفة على  القائمة اإلنتاج نظم إلى تحتاج فإنها وتزدهر تبقى أن الصناعة أرادت ما وا 
لى المرونة إلى تؤدي التي والمتقدمة الحديثة التكنولوجيا  وبسعر مناسب، عالمية وبجودة أكثر إنتاجية وا 

 يتطلب ومستمر، وهذا جيد وتدريب حديثة ومهارات علمية خلفية ذات فنية عاملة قوى إلى يحتاج وهذا
 مؤسسات وكذا تحديث االقتصادية، التطورات لمالحقة والتدريب الفني التعليم تحديث استمرار بدوره
سليم وحسن، )متزايدة التعقيد  للتكنولوجيا الجديدة االحتياجات لتلبية وأساليبها ومناهجها الفني التعليم
5002.) 

الحاضر وجود تحوالت وتغيرات سريعة فى شتي مجاالت الحياة المختلفة االجتماعية  يشهد العصر
واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية، مما يجعل تطبيق جودة التعليم الفني هو أساس لمواجهة التحديات 

حداث التغيرات المرغوبة ليكون خريجي مؤسسات التعليم الفني على علم ودراية بكا فة الُمختلفة وا 
، ولقد جاء اإلهتمام الحالي بالتعليم الفني بشكل عام (5002عبد المعطي،)احتياجات سوق العمل 

والفندقي بشكل خاص نظرًا إلنخفاض الُمنتج التعليمي نتيجة انخفاض االتصال الجيد بين المؤسسات 
فندقي لتعمل التعليمية وسوق العمل ذلك االتصال الذي من شأنه أن يحدد متطلبات منشآت القطاع ال

من هنا كان ذلك البحث (. 5044بدوي، )مؤسسات التعليم الفني الفندقي علي توفيرها في الخريجين 
الذي يهدف إلي القاء الضوء حول المستوي المهاري لطالب التعليم الفني الفندقي من وجهة نظر سوق 

 .العمل
 

 المنظومة التعليمية كجزء أساسي في المؤسسة التعليمية
 :هي( 5002العثماني، )المنظومة التعليمية من خمسة عناصر مختلفة تتكون 

  المددددددخالتInput :  السياسمممممة )تشممممممل عناصمممممر تمممممدخل لتحقيمممممق االهمممممداف وممممممن همممممذه العناصمممممر
 ........(.التعليمية، المتعلمون، األهداف التعليمية، المعلمون، المباني، اإلدارة المدرسية

  العملياتProcesses  : أو التفاعالت والعالقات التي تحدث بين المدخالتتشمل األساليب. 
  المخرجداتOutput  : تمثمل النتمائج النهائيممة التمي تحققهما المنظوممة، وتممدل المخرجمات علمي مممدي

 . نجاح المنظومة
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  التغذية الراجعةFeed Back : هي المعلومات الناتجة من تحليل المخرجمات فمي ضموء األهمداف
 .بيات واإليجابياتحيث يتبين منها السل. المحددة

  بيئدددة الدددتعلمLearning Environment  : تمثمممل العواممممل والوسمممط المحممميط بالمنظوممممة ممممن
 .تجهيزات وأبنية وظروف إجتماعية ومادية وما غير ذلك

 
 
 
 
 

 
 (5002العثماني،: )المصدر -يوضح مكونات المنظومة التعليمية ( 4)شكل رقم 

 
 نظرة عامة عن التعليم الفني في مصر

يمثممل التعلمميم الفنممي بعممدًا هامممًا فممي التنميممة االقتصممادية مممن خممالل تمموفيره للقمموي البشممرية الداخلممة فممى سمموق 
العمممل، وقممد أدت السياسممات التعليميممة المترنحممة إلممي وجممود فجمموة بممين التعلمميم الفنممي ومتطلبممات سمموق العمممل 

تطلباتهمما كممي يكممون التعلممميم مممما يقتضممي ضممرورة إيجمماد سياسممة تعليميممة تتسمممق مممع السياسممة االقتصممادية وم
 (. 5000سعد،)الفني قادرًا علي تحقيق تلك المتطلبات التي يحتاج إليها سوق العمل 

التعليم الفني هو نوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرًا ممن والمعلوممات والمهمارات العمليمة التمي 
 ممن آداة بإعتبماره الفنمي التعلميم إلمى النظمر يمكمن، و تمكنه من إتقان آداء عمله، وتنفيذه على الوجه األكمل

 علمى والقمدرة اإلنتاجيمة لتحسمين ضمروري الفنمي التعلميم حيمث أن االجتماعيمة واالقتصمادية، السياسمة أدوات
 التنمافس شمدة ممن شمهده ومما األخيمرة العقمود فمي العمالمي االقتصاد بها التي مر التحديات فطبيعة التنافس،
 والمتسمارعة المتغيمرة باالحتياجمات والوفماء والخمدمات السملع إلنتماج أفكمار جديمدةعمن  البحمث وضمرورة
 المؤشمر همو المجماالت هذه في جديدة أفكار طرح في واإلبداع االبتكار جعل عصر العولمة، في للمواطن

سمليم وحسمن، )العالميمة  المسمتجدات ممع التكيمف علمي وقدرتمه آخمر، علمى مجتممع بمه تفموق ُيقماس المذي
من هنا كان البد على الدول التي تسعي إلي مواكبة التطمور أن تعممل علمى تطموير التعلميم الفنمي (. 5002

لديها من خالل إعداد استراتيجية شماملة علمى المسمتوي القمومي لمواءممة اإلحتياجمات الحقيقيمة لسموق العممل 
 (. 5040خليل، )

خالن في العديد من األحيان ولكنهما في واقع األممر مختلفمان إن التعليم الفني والمهني مصطلحان وقد يتدا
ذلممك النمموع مممن التعلمميم الممذي يممتم تصممميمه لمهنممة أو حرفممة "فممالتعليم المهنممي هممو . بعممض الشمميء فممي المعنممي

نمما ُيعطمي معرفمة شماملة " أما التعليم الفني فهو " معينة نوع ممن التعلميم ال يسمتهدف مهنمة أو حرفمة بمذاتها وا 
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وعلممى ذلممك ُيمكممن اعتبممار كممل بممرامج التعلمميم المهنممي هممي " ر والمفمماهيم الفنيممة فممي تخصممص معممينعممن األمممو 
، (5044مركممز المعلومممات ودعممم إتخمماذ القممرار،)بممرامج تعلمميم فنممي، ولكممن العكممس لمميس بالضممرورة صممحيحًا 

 5002لسمممنة  4421ولضممممان جمممودة التعلممميم الفنمممي وفاعليتمممه فقمممد صمممدر قمممرار رئممميس مجلمممس الممموزراء رقمممم 
بإنشاء المجلس األعلي لتنمية الموارد البشرية ليكون مشرفًا علي التعليم الفني بمصمر بغمرض تصمميم نظمام 
للتعلميم الفنممي والتممدريب المهنممي يسممتجيب إلحتياجممات سموق العمممل واسممتحداث إطممار قممانوني ومؤسسممي جديممد 

جماءت تلمك (. 5045مبمروك،)ك لمؤسسات التعليم الفني لزيادة استقالليتها وتحسين قدرة العمالة علمى الحمرا
وقمد أدي إنهيمار اإلقتصماديات الُمخططمة وظهمور . الخطوة كنتيجة إلحتالل التعليم الفني مكانًا بمارزًا بمصمر

العولمممة إلممي جعلممه فممى بممؤرة اإلهتمممام خاصممة فممى ظممل التحممديات التممي تواجممه المجتمممع المصممري كالبطالممة، 
الدولممة إصممالحات فممي هممذا النمموع مممن التعلمميم تهممدف إلممي  وتتبنممي. التحممديث، التنافسممية، والصممرع ضممد الفقممر

جعلمه أكثمر مرونمة وعمالي الجمودة وقمادر علمى اإلسمتجابة لمتطلبمات سموق العممل بطريقمة أفضمل، وفمي نفممس 
 (.5042عبد الواحد، )الوقت تقليل اإلنفاق الحكومي على هذا النوع من التعليم 

 
 نبذة تاريخية عن التعليم الفني في مصر

نوع من أنواع التعليم في السنوات القليلة الماضية بهذا القدر من المؤتمرات والكتابات واالهتمام لم يحظ 
كالذي حظي به التعليم الفني، حيث أنه ُيمثل طوق النجاة للدول النامية لتمكينها من إعداد مواردها 

التعليم باالعتراض  ولكن على أرض الواقع لم يحظي نوع من أنواع. البشرية لمشروعات التنمية فيها
فهو التعليم المطلوب . والعزوف والنظرة اإلجتماعية المتدنية في المجتمع كالذي حظي به التعليم الفني

وتمتد جذور هذه النظرة إلي نشأة نظم التعليم الفني، حيث قسمت النظرة اإلجتماعية المجتمع . المرفوض
والسلطة والسيادة، واألخري طبقة عاملة أقصي ما  إلي طبقتين إحداهما الطبقة األعلي ولها حق التعليم

وهكذا ولد التعليم الفني موصوفًا منذ البداية بأنه تعليم من الدرجة . تصل إليه طموحاتها هو التعليم الفني
قتصادياً  تلك النظرة التي بقيت مترسخة . الثانية يخدم طالب من أبناء الفئات األقل مكانة إجتماعيًا وا 

 (.  5000سعد،)ليم الفني وملتصقة بالتع
 بسنة وبعد ذلك للزراعة، مدرسة أول أنشئت حيث 4251 إلى عام مصر في الفنية المدارس إنشاء ويرجع
ذا نظرنا 4144عام تجارية مدرسة أول وأنشئت صناعية، مدرسة أول أنشئت  لسنة مباشرة السابقة للفترة وا 
 وكانت فنية متوسطة والثانية ابتدائية فنية، األولى مرحلتين في انتظم قد الفني التعليم أن نجد 4125
 في والتعليم التربية وزارة توسعت وقد. والزراعية والتجارية الصناعية المتوسطة الفنية للمدارس شاملة
 الفنية المدارس من مجموعة بإنشاء بدأت 4192 ومنذ عام .الثالث السنوات نظام الفني الثانوي التعليم
 إلعداد وذلك اإلعدادية، الدراسة إتمام شهادة على بعد الحصول الطالب بها ليلحق سنوات الخمس نظام
التكنولوجي  التقدم يواكب بما الفني بإعداد الدولة اهتمت العشرين القرن منتصف األول، ومنذ الفني فئة

 والثانوية الفنية العامة الثانوية المدارس خريجو بها ليلتحق المهني للتدريب مراكز بإنشاء فبدأت آنذاك،
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سليم )فقط  معاهد تسعة سوى هناك يكن لم  4125وفي عام  البالد، وحاجة يتفق بما إلعدادهم
 (.5002وحسن،

 انتقلت ثم والتعليم، التربية لوزارة تابعة وكانت 4122المعاهد الفنية المتوسطة عام  إنشاء بداية كانت وقد
وكانت نشأة تلك المعاهد كنظام لتطوير مراكز  4124ا عام وزارة التعليم العالي بعد انشائه إلى تبعيتها

من أجل و (. 5002عمار،)التدريب المهني، وجري لها تطوير في مناهجها بالتعاون مع البنك الدولي 
 أربع من أكثر دامت دراسة بعد التطوير لخطة تم اإلعداد الفنية المعاهد أوضاع تحسين على العمل
 وافق وقد لتمويله الدولي البنك إلى الفنية المعاهد لتطوير مشروع شكل في المقترح تقديم وتم ،سنوات
على تحويل  50/40/5005كما صدرت موافقة وزير التعليم العالي بتاريخ  التمويل علي الدولي البنك

محافظة  42 على موزعين الجمهورية مستوى على فنياً  معهداً  12 عددها والبالغ المتوسطة المعاهد الفنية
 (:5002سليم وحسن،)هي  تكنولوجية كليات ثماني إلى

 . معاهد ستة ويتبعها بالمحلة التكنولوجية الكلية .4
 . معاهد ستة ويتبعها بالمطرية التكنولوجية الكلية .5
 . معاهد خمسة ويتبعها بقويسنا التكنولوجية الكلية .2
 . معاهد ستة ويتبعها سعيد ببور التكنولوجية الكلية .1
 . معاهد أربعة ويتبعها بالصحافة التكنولوجية الكلية .2
 . معاهد أربعة ويتبعها باإلسكندرية التكنولوجية الكلية .2
 . معاهد خمسة ويتبعها الوادي بوسط التكنولوجية الكلية .9
 . معاهد تسعة ويتبعها الوادي بجنوب التكنولوجية الكلية .2

المطريممممة، بورسممممعيد، : )فندقيممممة همممميوالكليممممات التكنولوجيممممة السممممابقة منهمممما فقممممط أربممممع كليممممات يتبعهمممما معاهممممد 
همي الجهمة ( التمي كانمت المعاهمد الفنيمة المتوسمطة)وتعتبمر الكليمات التكنولوجيمة ( االسكندرية وجنوب الموادي

مركمز المعلوممات ودعمم إتخماذ )الوحيدة التي ُيقدم من خاللها التعليم الفني تحت إشراف وزارة التعليم العمالي 
 (.5044القرار،

 
 بالتعليم الفنيركائز الجودة 

على الرغم من أن تخطيط التعليم فمي ضموء االحتياجمات المسمتقبلية ممن القموي العاملمة صمار ضمرورة ملحمة 
فمى ظممل التغيمرات اإلقتصممادية العالميمة والمحليممة وممما انعكمس منهمما علمي نوعيممة ومتطلبمات سمموق العمممل، إال 

ن الُمجتممممع همممو ممممن يؤكمممد علمممى القيممممة أن الركمممائز األساسمممية للتعلممميم الفنمممي يجمممب أن تُبنمممي علمممى أسممماس أ
اإلقتصممادية للتعلمميم مممن خممالل قدرتممه علممى إعممداد القمموي البشممرية العاملممة والُمدربممة والالزمممة لخطممط التنميممة، 

 (:5000سعد،)وهذا األمر يتطلب أن تضمن خطط التعليم الفني على توافر شرطين أساسيين هما 
 .الالزمة للمجتمع بالكم والكيف المناسبين أن يقوم التعليم الفني بإعداد القوي البشرية .4
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أن ُيحسمممن المجتممممع اسمممتخدام همممذه القممموي البشمممرية التمممي يخرجهممما نظمممام التعلممميم بمممما يحقمممق  .5
 .التنمية المنشودة وعدم إهدار الطاقات البشرية

 : أن تحقيق جودة التعليم الفني تتطلب بعض الخطوات األساسية وهي( 5001علي، )ويضيف 
 حتياجممات سمموق العمممل ثممم صممياغة المنمماهج التطبيقيممة بممما يضمممن تمشمميها دراسممة وتحليممل ا

 .مع المستويات المهارية المطلوبة وبما يناسب مستويات المجموعات المستهدفة
  تبنمممي أسممملوب واقعمممي لالختبمممارات العمليمممة يحممموي معمممايير محمممددة لقيممماس المهمممارات لضممممان

 .ريجين وجدوى التدريب العمليتحقيق المستويات المطلوبة وجودة التدريب وكفاءة الخ
  تأسمميس وتممدعيم آليممة قويممة للمراقبممة والتقممويم وذلممك بالتعمماون الوثيممق والتنسمميق المتبممادل مممع

الجهممات والهيئمممات المعنيممة لضممممان التحقيممق المسمممتمر للمسممتويات القياسمممية للتعلمميم الفنمممي والتمممدريب 
 .المهني

  المعنيممة بخبممراء فممي المجمماالت وضممع معممايير وطنيممة للمهممارات تشممارك فيهمما كافممة الجهممات
 . االقتصادية المختلفة ومتخصصون في المهن والحرف ذات الصلة

فلم تعد المجتمعات تنظر إلي التعليم علي أنه خدمات ال مقابل لها، بل أصمبح ُينظمر لمه علمى أنمه نظمام لمه 
اس الحقيقممي لجممودة علممي انهمما المقيم( الطمالب)فأصممبح ُينظممر إلمي مخرجممات التعلمميم . كلفتمه وهنمماك عائممد منمه

أنه لتحقيق الجودة فمي التعلميم الفنمي البمد ( 5045)ويضيف سرحان (. 5040عبد العليم والشريف،)التعليم 
 :من توفير مجموعة من الركائز األساسية قبل الشروع في تطبيق نظام الجودة، وتلك الركائز هي

 ا على حد سواءإهتمام مؤسسات التعليم الفني بجودة كاًل من مدخالتها ومخرجاته. 
  ضممرورة توجمممه مؤسسمممات التعلممميم الفنمممي نحمممو سممموق العممممل لتتحمممري إحتياجمممات همممذا السممموق

عتبار أن تلك االحتياجات والتوقعات تتغير من وقت آلخر  .وتوقعاته في الخريجين وا 
 ضرورة وضع مقاييس فعلية يمكن من خاللها قياس النتائج وقياس األهداف المطلوبة. 
 مممع االهتمممام بجممودة وسممالمة البرنممامج . مسممتويات الجممودة المطلوبممة تممدريب العمماملين علممى

 .التعليمي
 :أن لتحقيق الجودة في التعليم الفني الفندقي يجب مراعاة مايلي( 5042)ويضيف عروس وآخرون 

ضرورة قيام المؤسسة التعليمية بمراعاة أعداد الطالب طبقًا لإلمكانيمات المتاحمة والمسماحة  .4
 .الخامات التي يتم توفيرها لتصل التطبيقات إلي جميع الطالبالُمحددة وحجم 

ضممرورة تمموفير وسممائط تعليميممة مختلفممة لزيممادة فاعليممة الممدروس التطبيقيممة ومسمماعدة الطممالب  .5
 .علي تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات

يمة على المؤسسة التعليمية إبرام اتفاقيات تعاون بينها وبين نظيراتها ممن المؤسسمات التعليم .2
 .األخرى لتبادل الخبرات
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أن تقموم المؤسسممات التعليميمة بتمموفير أحمدث اآلالت والمعممدات الموجمودة باألسممواق لتطمموير  .1
عداد الطالب لمواجهة سوق العمل  .التعليم التطبيقي وا 

ضرورة قيمام المدرسمين بقيماس مهمارات الطمالب لتصمنيفهم إلمي مجموعمات كمي يتمكنموا ممن  .2
 .مراعاة الفروق الفردية

عمممل علممي إيجمماد إحممدي صممور التعمماون المشممترك بممين قطمماع التممدريب باإلتحمماد المصممري ال .2
 .للغرف السياحية وبين مؤسسات التعليم الفني الفندقي

ضرورة العمل علي زيادة عدد سماعات المدروس التطبيقيمة المخصصمة فمي الُمقمرر وأن يمتم  .9
 .ربط عدد ساعات الدروس التطبيقية بعدد طالب المجموعة الواحدة

ضممرورة عقممد دورات أو بممرامج تدريبيممة للمدرسممين للعمممل علممي رفممع مهمماراتهم لضمممان التأكممد  .2
 .من مستوي مهارة المدرسين القائمين علي العمل التطبيقي

فممالجودة فممي المؤسسممات التعليميممة تهممدف إلممي تحقيممق نقلممة نوعيممة فممي عمليممة التربيممة والتعلمميم تقمموم علممي 
التفعيل لألنظمة واللموائح والتوجيهمات واإلرتقماء بمسمتويات الطمالب، أساس التوثيق للبرامج واإلجراءات و 

واإلهتمممام بمسممتوي آداء اإلداريممين والُمعلمممين والممموظفين فممي المؤسسممات التعليميممة مممن خممالل المتابعممة 
يجمماد اإلجممراءات التصممحيحية الالزمممة وتنفيممذ بممرامج التممدريب المقننممة والمسممتمرة والتأهيممل الجيممد  الفاعلممة وا 

 (.5042وني، بسي)
أنممه عنممد وضممع بممرامج ومعممايير الجممودة لمؤسسممات التعلمميم الفنممي يجممب أن نضممع ( 5042)ويؤكممد حسممن 

 :نصب أعيننا دائمًا األسس التي ُبني عليها التعليم الفني والتي تتلخص فيمايلي
أن يممممممتم ربممممممط العلمممممموم النظريممممممة بالتطبيقممممممات العمليممممممة والممارسممممممات المعرفيممممممة بالتطبيقممممممات  .4

 .ة، كل ذلك من خالل مجموعة األهداف التي تربط العلم بالعملالتكنولوجي
أن يتم النظر لمعايير الجودة للتعليم الفني بمأن مخرجاتهما سمتمد قطاعمات اإلنتماج والخدممة  .5

علمممى مسمممتوي كافمممة المؤسسمممات، والمشمممروعات المسمممتقبلية بمممما تحتممماج إليمممه ممممن قممموي بشمممرية مدربمممة 
 .هارة بما يلبي احتياجات سوق العملبشكل متميز من الكفاية والثقافة والم

أن يممتم إعممداد الخممريج بشممكل مناسممب ومتميممز بممما يحقممق المسممتوي الثقممافي والعلمممي والفنممي،  .2
 .لينخرط في سوق العمل بشكل سريع ومرغوب. وأن يجمع بين دقة الفكر ومهارة اليد

ف أن يممممتم وضممممع مقمممماييس دقيقممممة يمكممممن مممممن خاللهمممما قيمممماس المهممممارات المطلوبممممة واألهممممدا .1
 .  المحققة

 
 أهمية الدراسة

لقد نشأت مؤسسات التعليم الفني الفندقي بهدف تخريج جيل من االفراد ذوي المهارى التي تحتاج إليها 
ولما كان سوق العمل الفندقي يحتاج دومًا إلي عمالة ذات مهارات متميزة من هنا . المنشآت الفندقية 
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توافق المستوي المهاري للطالب المتدربين بالفنادق مع ما تأتي أهمية البحث الذي يسعي الي معرفة مدي 
 .يحتاج إليه سوق العمل

 تساؤالت الدراسة
هل تطلب المعاهد تقارير عن أوجه القصور المهاري في الطالب بعد انتهاء  .4

 تدريبهم الخارجي؟
هل لدي الطالب ما يكفي من مهارات مختلفة في جوانب العمل الفندقي المتعلقة  .5

 بتخصصهم؟
هل من الضرورة وجود نوع من انواع التعاون بين المعاهد وسوق العمل فيما يتعلق  .2

 بمهارات الطالب؟
 منهجية الدراسة

. تهدف الدراسة الحالية الي الوقوف علي المسمتوي الحقيقمي لمبعض المهمارات لمدي طمالب المعاهمد الفندقيمة
اسمتمارات علمي  2ق، وتمم توزيمع عمدد فنمد 41نجوم بمدينمة االسمكندرية فبلغمت  2و  1تم حصر فنادق لذا 

، وقممد احتمموت اسممتمارة (خدمممة الغممرف، المطعممم، الحفممالت، المطممبخ)كممل فنممدق تممم توجيههمما لرؤسمماء أقسممام 
 . سؤال تدور حول تساؤالت الدراسة 50االستبيان علي عدد 

وذلممك بغممرض حسمماب المتوسممطات، واإلنحرافممات  42اإلصممدار   SPSSأسممتخدمت الدراسممة برنممامج وقممد 
وهممو إختبممار قيمماس الفممروق بممين ( 5كمما)لقيمماس قيمممة كممل عنصممر مممن العناصممر موضمموع الدراسممة، وكممذلك 

وقمممد اسمممتخدمت . االجابمممات، باالضمممافة المممي قيممماس ممممدي الداللمممة اإلحصمممائية بمممين بعمممض األسمممئلة المختلفمممة
 الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لهدف وطبيعة الدراسة

 عينة الدراسة
اسمممتمارة، وبفحصممها كانمممت االسمممتمارات  25اسمممتمارة ُجممممع منهمما عمممدد  90ممما تمممم توزيعمممه عممدد بلممغ إجممممالي 

 .من اجمالي االستمارات التي تم توزيعها% 21،51استمارة بما يمثل نسبة  21الصالحة للتحليل هو 
 نتائج الدراسة

 فيما يتعلق بمتابعة التدريب العملي والتنسيق المشترك تحليل إستمارات سوق العمل
 هل يقوم الفندق بقبول طالب المعاهد الفنية الفندقية للتدريب العملي ؟ -1
 الفنادق التي تقبل تدريب طالب المعاهد الفنية الفندقية (4)جدول 

انحراف  وسط حسابي النسبة المئوية التكرار قيام الفندق بالتدريب
 معياري

 14،2 21 نعم

4،02 0،52 
 2،2 2 أحياناً 
 0 0 ال

 %111 21 المجموع
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قمممد % 14،2عينممة بنسممبة  21أن الغالبيممة العظمممي والتممي بلمممغ عممددهم ( 4)يتضممح مممن نتممائج الجممدول رقمممم 
 0،52بممإنحراف معيماري قممدره  4،02أكمدوا قيمامهم بتممدريب الطمالب عينممة الدراسمة، وبلمغ المتوسممط الحسمابي 

واقعيمة نتجمت ممن التعاممل ممع الطمالب فمي أن النتمائج النهائيمة آلراء تلمك العينمة همي نتمائج األمر الذي يدل 
 .مراحل مختلفة

 
 هل تجد التزام من الطالب بفترة التدريب العملي ؟ -2

 مدي التزام الطالب خالل فترة التدريب( 5)جدول 

انحراف  وسط حسابي النسبة المئوية التكرار التزام الطالب
 معياري

 11،5 51 نعم

4،22 0،14 
 42،1 40 إلي حد ما

 22،1 50 ال
 %111 21 المجموع

 

قمد % 11،5فمرد بنسمبة  51أن الغالبية ممن رؤسماء األقسمام بعمدد ( 5)يتضح من نتائج الجدول السابق رقم 
بممإنحراف معيمماري  4،22أكممدوا علممى وجممود التممزام مممن الطلبممة خممالل فتممرة التممدريب، وبلممغ المتوسممط الحسممابي 

العظممي ممن الطمالب خمالل فتمرة تمدريبهم العملمي الخمارجي ممما  النتيجة تدل على التزام الغالبية 0،14قدره 
يوضح الرغبة لدي الفئة االكبر من شريحة الدراسمة فمي التعمرف علمي المعلوممات والمهمارات التمي يحصملون 

 .عليها في التدريب
 
 هل يوجد متابعة من قبل المعاهد معكم أثناء تدريب طالبها لديكم ؟ -3

 اهد لتدريب الطالبمدي متابعة المع(: 2)جدول 

انحراف  وسط حسابي النسبة المئوية التكرار المتابعة من المعاهد
 معياري

 44،1 9 نعم

5،92 0،29 
 2،1 5 إلي حد ما

 21،9 20 ال
 %111 21 المجموع

 

أن غالبيممة عينممة الدراسممة مممن رؤسمماء األقسمممام ( 2)يتبممين مممن خممالل اسممتعراض نتممائج الجممدول السمممابق رقممم 
قمد أكمدوا علمى انمه ال توجمد اي متابعمة ممن قبمل % 21،9فمرد بنسمبة  20بالفنادق والذي وصل عمددهم المي 

بمممإنحراف  5،92ي المعاهممد علممي الطممالب اثنمماء فتمممرة التممدريب العملممي لممدي الفنمممدق، وبلممغ المتوسممط الحسمماب
النتيجممة السممابقة توضممح عممدم المممام اعضمماء هيئممة التممدريس بمسممتوي الطممالب المهمماري  0،29معيمماري قممدره 
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خممالل التمممدريب العملمممي بالفنمممادق مممما يعمممد نقطمممة ضمممعف او فجممموة موجممودة بمممين المؤسسمممة التعليميمممة وسممموق 
 .العمل

 للطالب المتدربين لديكم ؟هل المعاهد الفندقية تطلب تقرير عن اوجه القصور المهاري  -4
 قيام المعاهد بطلب تقرير عن أوجه القصور المهاري لدي الطالب( 1)جدول 

انحراف  وسط حسابي النسبة المئوية التكرار تقرير القصور المهاري
 معياري

 2،1 5 نعم

5912 0،29 
 0 0 أحياناً 
 12،2 29 ال

 %111 21 المجموع
 

أن غالبيممة عينممة الدراسممة مممن رؤسمماء األقسمممام ( 1)يتبممين مممن خممالل اسممتعراض نتممائج الجممدول السمممابق رقممم 
قمد أكممدوا علممى ان المعاهمد ال تطلممب اي تقريممر % 12،2فمرد بنسممبة  29بالفنمادق والممذي وصمل عممددهم الممي 

 5،12يوضممممح أوجممممه القصممممور المهمممماري لممممدي الطلبممممة اثنمممماء التممممدريب الخممممارجي، وبلممممغ المتوسممممط الحسممممابي 
النتيجمة السمابقة توضمح أن المعاهمد الفنيمة الفندقيمة ال تهمتم بالمسمتوي المهماري  0،29بإنحراف معيماري قمدره 

وعند دممج نتيجمة السمؤال الحمالي ممع نتيجمة السمؤال السمابق يتضمح . بهااو اوجه القصور الموجودة لدي طال
أن المعاهد الفنية الفندقيمة ال يوجمد لمديها ممن يقموم بمتابعمة عمليمة تمدريب طالبهما بالفنمادق، وال تهمتم بمعرفمة 
اوجممه القصممور فممي المسممتوي المهمماري للطممالب كممي يمكممن ان تممدربهم عليممه بعممد العممودة مممن التممدريب األمممر 

 .ذي يوضح وجود فجوة بين المؤسسة التعليمية وبين سوق العمل خاصة فيما يختص بمستوي الطالبال
 
هل يوجد أي نوع من أنواع التعاون بين الفندق ومؤسسات التعليم الفني الفندقي في مجال تنسيق  -5

 المهارات الواجب توافرها في الطالب ؟
 طلوب توفيرها في الطالب قبل التدريب الخارجي مدي التعاون في تنسيق المهارات الم(  2) جدول 

انحراف  وسط حسابي النسبة المئوية التكرار التعاون بين الفندق والمؤسسة التعليمية
 معياري

 0 0 نعم

5،10 0،20 
 40،5 2 إلي حد ما

 21،2 22 ال
 %111 21 المجموع

 

أن غالبيممة عينممة الدراسممة مممن رؤسمماء األقسممام (  2) يتبممين مممن خممالل اسممتعراض نتممائج الجممدول السممابق رقممم 
قمممد علمممى انممممه ال يوجمممد تعمممماون بمممين الفنممممدق % 21،2فمممرد بنسممممبة  22بالفنمممادق والمممذي وصممممل عمممددهم الممممي 

النتيجمة السمابقة توضمح أن  0،20بمإنحراف معيماري قمدره  5،1والمؤسسة التعليمية، وبلغ المتوسط الحسابي 
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المعاهد الفنية الفندقية ال تتعاون مع الفندق في مجال التمدريب العملمي او اي تعماون آخمر وهمو األممر المذي 
يجعممل المعهممد غيممر قممادر علممي تحديممد احتياجممات سممموق العمممل والمتطلبممات التممي يحتمماج اليهمما الطالممب فمممي 

 .عملي الخارجي بكفاءةالدراسة بالمعهد ليكون قادر على خوض التدريب ال
 
 هل تعتقد انه يجب وضع آلية للتعاون بين مؤسسات التعليم الفني الفندقي وبين الفنادق ؟ -6

 أهمية وجود تعاون بين الفندق والمؤسسة التعليمية(  2) جدول 

 وسط حسابي النسبة المئوية التكرار التعاون بين الفندق والمؤسسة التعليمية
انحراف 
 معياري

 12،5 22 نعم

4،09 0،52 
 2،2 1 لست متأكد

 0 0 ال
 %111 21 المجموع

 

يتضممح أن غالبيممة عينممة الدراسممة مممن رؤسمماء األقسممام بالفنممادق والممذي (  2) مممن خممالل نتممائج الجممدول رقممم 
تمممري ضمممرورة وجمممود نظمممام للتعممماون بمممين المؤسسمممة التعليميمممة % 12،5فمممرد بنسمممبة  22وصمممل عمممددهم إلمممي 

النتيجمممة تمممدل علمممى  0،52بمممإنحراف معيممماري قمممدره  4،09الفندقيمممة وبمممين الفنمممدق، وبلمممغ المتوسمممط الحسمممابي 
ضمرورة وضممع آليمات مشممتركة بمين المعاهممد الفنيمة الفندقيممة وبمين الفنممادق ممن خاللهمما يمتم تحديممد االحتياجممات 

 .القصور في المهارات المختلفة وتحديد آليات معالجة أوجه الخلل إن وجدت التدريبية ومعرفة نسب
 

 فيما يتعلق بمستوي الطالب في المهارات المهنية والعملية
يلي تستعرض الدراسة ما تم التوصل إليه من نتائح متعلقة بالمستوي المهاري للطالب عند بداية  فيما

 .التحاقهم بالتدريب العملي بالفنادق
 مدي كفاية بعض المهارات لدي الطالب(  9) جدول 
 
 م

 
 االسئلة

النسبة  التكرار االختيارات
 المئوية

وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 
9 

هل مستوي المهارات العملية التي يكون عليها 
 الطالب عند بداية التحاقهم للتدريب لديكم كافية؟

 2،2 2 نعم

5،21 0،22 
 52،9 41 إلي حد ما

 29،2 10 ال
 %111 21 المجموع

 
2 

هل المهارات التي يكون عليها الطالب فيما يتعلق 
ببرامج الحاسب اآللي الفندقية المتخصصة عند 

 بداية التحاقه بالتدريب تكون كافية

 2،1 5 نعم

5،22 0،12 
 2،2 2 إلي حد ما

 22،4 25 ال
 %111 21 المجموع

 0،22 5،59 52،9 41 نعمعند بداية التحاق الطالب للتدريب طرفكم هل  
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1 
 

يكون لديه مهارات كافية في التعامل مع انماط 
 العمالء؟

 52،1 42 إلي حد ما
 20،2 20 ال

 %111 21 المجموع
 
40 

هل المهارات التي تكون لدي الطالب عند التحاقه 
بالعمل كفريق بالتدريب تكون كافيه فيما يتعلق 

 عمل؟

 55 42 نعم

5،51 0،20 
 25،5 41 إلي حد ما

 12،2 59 ال
 %111 21 المجموع

 
44 

عند بداية التحاق الطالب بالتدريب لديكم هل 
يكون لديهم المعلومات الكافية عن عالقة االقسام 

 ببعضها؟

 11،5 51 نعم

4،92 0،24 
 52،2 49 إلي حد ما

 55 42 ال
 %111 21 المجموع

 
45 

هل لدي الطالب عند التحاقهم معلومات كافية 
 عن السالمة المهنية

 0 0 نعم

5،22 0،22 
 42،2 1 إلي حد ما

 21،9 20 ال
 %111 21 المجموع

 
42 

هل يكون لدي الطالب المعلومات المطلوبة عن 
 سالمة تداول الغذاء

 0 0 نعم

5،12 0،52 
 2،2 1 حد ماإلي 

 12،5 22 ال
 %111 21 المجموع

 
41 

هل تعتقد أن الطالب لديهم ما يكفي من معلومات 
عن اآلالت والمعدات واألجهزة الموجودة لديكم 

 بالفندق

 24 22 نعم

4،22 0،92 
 52،1 42 إلي حد ما

 42،2 2 ال
 %111 21 المجموع

 
 
42 

تكون لدي الطالب عند بداية هل المعلومات التي 
تدريبهم حول الحفالت والمؤتمرات والبوفيهات 
 وخدمتها هي معلومات كافية ومهارات مقبولة

 55 42 نعم

5،59 0،24 
 52،2 49 إلي حد ما

 11،5 51 ال
 %111 21 المجموع

 
42 

هل الطالب المتدربين لديكم لديهم ما يكفي من 
 التحديات والمواقف الطارئةمهارات للتعامل مع 

 2،4 2 نعم

5،92 0،21 
 42،2 1 إلي حد ما

 91،1 19 ال
 %111 21 المجموع

 
49 

هل يكون الطالب على مستوي مهاري مناسب 
 فيما يتعلق بطرق الخدمة المختلفة

 11،4 52 نعم

4،92 0،91 
 22،1 50 إلي حد ما

 55 42 ال
 %111 21 المجموع

 
42 

هل لدي الطالب ما يكفي من مهارات متعلقة 
 بإعداد مواصفات قياسية لألطباق

 4،9 4 نعم

5،22 0،22 
 2،2 2 إلي حد ما

 21،2 22 ال
 %111 21 المجموع
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  :يتضح مايلي( 9)من خالل استعراض نتائج الجدول السابق رقم 

  فمرد بنسمبة  10غالبية عينة الدراسة من رؤساء األقسام بالفنمادق والمذي وصمل عمددهم إلمي
تممري أن مسممتوي المهممارات التممي يكممون عليهمما الطممالب عنممد بدايممة التحمماقهم بالتممدريب هممو % 29،2

النتيجمة تمدل علمى  0،22بإنحراف معياري قمدره  5،21مستوي غير كافي، وبلغ المتوسط الحسابي 
لمعاهد الفنية الفندقية بالتركيز على مهارات الطالب ورفع معمدلها لتصمل إلمي مسمتوي ضرورة قيام ا

 .مناسب عند بداية التحاق الطالب بالتدريب العملي الخارجي
  22،4فممرد بنسممبة  25الغالبيممة مممن رؤسمماء األقسممام بالفنممادق والممذي وصممل عممددهم إلممي %

ببمممممرامج الحاسمممممب اآللمممممي الفندقيممممممة تمممممري أن المهمممممارات التمممممي يكمممممون عليهممممما الطممممممالب فيمممممما يتعلمممممق 
 5،22المتخصصة عنمد بدايمة التحاقمه بالتمدريب همي مهمارات غيمر كافيمة، وبلمغ المتوسمط الحسمابي 

النتيجممة تممدل علممى أنممه البممد مممن تممدريب الطممالب علممى بممرامج حاسممب  0،12بممإنحراف معيمماري قممدره 
ات سممموق آلمممي فندقيمممة متخصصمممة حسمممب تخصمممص كمممل طالمممب ليكمممون الطالمممب متوافمممق ممممع متطلبممم

فعلممي الممرغم مممن المممام الكثيممر مممن الطممالب بالحاسممب اآللممي بشممكل عممام إال أنهممم علممي غيممر . العمممل
دراية بالبرامج التي تستخدمها الفنادق سمواء فمي مجمال المطماعم او اإلشمراف المداخلي ممن هنما كمان 

علممى تمموفياله  لزامممًا علممي المعاهممد الفندقيممة االهتمممام بالتممدريب علممى هممذا النمموع مممن البممرامج والعمممل
 .بالمعهد

  فمرد  20نحو نصمف عينمة الدراسمة ممن رؤسماء األقسمام بالفنمادق والمذي وصمل عمددهم إلمي
تري أن مهارات الطالب فيما يتعلق بالتعامل مع انمماط العممالء همي مهمارات غيمر % 20،2بنسبة 
موعهمما نحمو وعلى الرغم من تلك النتيجمة إال  أنمه تالحمظ ان هنماك عينتمان آخرتمان بلمغ مج. كافية

وبلممغ . نصممف العينممة تممري ان الطممالب لممديهم مهممارات الممي حممد ممما فممي التعامممل مممع انممماط العمممالء
النتيجممة السممابقة تممدل علممى أن هنمماك عينممة  0،22بممإنحراف معيمماري قممدره  5،59المتوسممط الحسممابي 

هممذا النمموع مممن الطممالب لممديها مهممارات التعامممل مممع انممماط العمممالء وعينممة اخممري مماثلممة تقريبممًا تفتقممد 
ممن التعامممل األمممر الممذي قممد يكممون عائممد إلممي اخممتالف المسممتوي التدريسممي لتلممك المممادة مممما قممد يفقممد 

 .الطالب التدريب على قدرة التعامل مع انماط العمالء المختلفة
  تبممين أن نحمممو أقمممل ممممن نصمممف عينمممة الدراسممة ممممن رؤسممماء األقسمممام بالفنمممادق والمممذي وصمممل

أن مهممارات الطممالب فيممما يتعلممق بالتعامممل كفريممق عمممل هممي  تممري% 12،2بنسممبة  59عممددهم إلممي 
وعلممى الممرغم مممن تلممك النتيجممة إال  أنممه تالحممظ ان هنمماك عينتممان آخرتممان بلممغ . مهممارات غيممر كافيممة
وبلممممغ . تممممري ان الطممممالب لممممديهم مهممممارات فممممي التعامممممل كفريممممق عمممممل %  21،5مجموعهممممما نحممممو 

النتيجمممة السمممابقة تمممدل علمممى نفمممس داللمممة  0،20بمممإنحراف معيممماري قمممدره  5،51المتوسمممط الحسمممابي 
السمممؤال السمممابق وهمممو أن الطمممالب يحصممملون علمممى تمممدريب فيمممما يتعلمممق بالعممممل كفريمممق إال أن همممذا 
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التمممدريب غيمممر كمممافى وغيمممر متكاممممل علمممي مسمممتوي المعاهمممد ممممما قمممد يرجمممع إلمممي أخمممتالف مسمممتوي 
 .ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن تلك المادة

 ل نتممممائج الجمممدول السمممابق يتضممممح أن أغلمممب عينمممة الدراسممممة ممممن رؤسممماء األقسممممام ممممن خمممال
تري أن الطالب لمديهم معلوممات كافيمة عمن % 11،5بنسبة  51بالفنادق والذي وصل عددهم إلي 

تمري % 52،2فمرد بنسمبة  49تلي تلك الشريحة شمريحة أخمري بلمغ عمددها . عالقة األقسام ببعضها
 0،24بمإنحراف معيماري قمدره  4،92د ما وبلغ المتوسط الحسمابي أن مهارات الطالب كافية إلي ح

النتيجة تدل على أن الطالب يحصلون على تدريب داخمل المعهمد مناسمب وقمادر علمي أن يعطميهم 
 .المعلومات الكافية عن عالقة األقسام ببعضها البعض داخل الفندق

 20ي وصممل عممددهم إلممي تبممين أن غالبيممة عينممة الدراسممة مممن رؤسمماء األقسممام بالفنممادق والممذ 
تممري أن الطممالب لمميس لممديهم معلومممات كافيمة عممن السممالمة المهنيممة وبلممغ المتوسممط % 21،9بنسمبة 

النتيجمممممة تمممممدل علمممممى ضمممممعف المسمممممتوي المهممممماري  0،22بمممممإنحراف معيممممماري قمممممدره  5،22الحسمممممابي 
سمالمة والتدريبي للطالب خمالل مرحلمة الدراسمة ممما يسمتوجب ضمرورة زيمادة التمدريب فيمما يتعلمق بال

المهنية نظرًا ألن ضعف المسمتوي فمي ذلمك األممر يتعمارض ممع المعمايير العمليمة والمهنيمة الُمحمددة 
 .بالمعاهد

  بنسمممبة  22غالبيممة عينممة الدراسمممة مممن رؤسممماء األقسممام بالفنممادق والمممذي وصممل عمممددهم إلممي
تممممري أن الطممممالب لمممميس لممممديهم المعلومممممات المطلوبممممة عممممن سممممالمة تممممداول األغذيممممة وبلممممغ % 12،5

النتيجمة تمدل علمى االنخفماض الملحموظ فمي  0،52بإنحراف معياري قمدره  5،12المتوسط الحسابي 
المستوي المهاري والمعلومات الواجب توافرهما لمدي الطمالب حمول سمالمة تمداول األغذيمة وهمي أحمد 
 المهممارات المطلوبممة فممي العمماملين باألغذيممة والمشممروبات، كممما أنهمما أحممد المهممارات المهنيممة والعمليممة
المحمممددة بالمعمممايير وانخفممماض المسممممتوي بتلمممك النتيجمممة يمممدل علممممى أخمممتالف مسمممتوي الطمممالب عممممن 

 .المستوي المهاري الُمحدد بالمعايير الُمقترحة
  22الفئة األكبر ممن عينمة الدراسمة ممن رؤسماء األقسمام بالفنمادق والمذي وصمل عمددهم إلمي 

والمعمممدات واألجهمممزة الموجمممودة تمممري أن الطمممالب لمممديهم معلوممممات كافيمممة عمممن اآلالت % 24بنسمممبة 
النتيجممة السممابقة تممدل علممى  0،92بممإنحراف معيمماري قممدره  4،22بالفنممدق، وبلممغ المتوسممط الحسممابي 

أن الطالممب خممالل دراسممته يحصممل علممي معلومممات مناسممبة مممع إحتياجممات سمموق العمممل فيممما يتعلممق 
 .باآلالت والمعدات واألجهزة الموجودة بالفندق

  بنسمممبة  51ؤسممماء األقسمممام بالفنمممادق والمممذي وصمممل عمممددهم إلمممي أكثمممر عينمممة الدراسمممة ممممن ر
تمممري أن الطممممالب لمممميس لمممديهم معلومممممات كافيممممة حمممول الحفممممالت والمممممؤتمرات والبوفيهممممات % 11،5

إال أن بيانممات الجممدول توضممح أيضمما وجممود . وخممدمتها كممما ان مهمماراتهم فممي هممذا الشممأن غيممر كافيممة
تري أن  مهارات الطمالب والمعلوممات التمي % 20،2فرد بنسبة  20شريحتان آخرتان بلغ عددهما 
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وبلمممغ . لمممديهم حمممول الحفمممالت والممممؤتمرات والبوفيهمممات وخمممدمتها تعتبمممر مهمممارات مقبولمممة المممي حمممد مممما
النتيجمممة السمممابقة تمممدل علمممى أن الطمممالب  0،24بمممإنحراف معيممماري قمممدره  5،59المتوسمممط الحسمممابي 

ج قد يكون بسمبب اخمتالف المسمتوي يحصلون على تدريب داخل المعهد مناسب وان اختالف النتائ
المهماري فممي عضممو هيئممة التممدريس أو فممي مسممتوي التجهيممزات التممي تتمموافر بالمعهممد وقممت المحاضممرة 

 .العملية
  بنسمممبة  19غالبيممة عينممة الدراسمممة مممن رؤسممماء األقسممام بالفنممادق والمممذي وصممل عمممددهم إلممي

التحمممديات والمواقممممف تمممري أن الطمممالب لممميس لمممديهم مممما يكفمممي ممممن مهمممارات للتعاممممل ممممع % 91،1
مممن خممالل النتيجممة السممابقة  0،21بممإنحراف معيمماري قممدره  5،92الطارئممة، وبلممغ المتوسممط الحسممابي 

يمكممممن أن نسممممتنتج أن الطممممالب خممممالل مرحلممممة الدراسممممة بالمعهممممد ال يحصمممملون علممممى تممممدريب كممممافي 
وهمممو . يتناسممب مممع احتياجمممات سمموق العمممل فيمممما يتعلممق بالتعاممممل مممع التحممديات والمواقمممف الطارئممة

 .األمر الُمحدد بالمهارات المهنية والعملية الموجودة بالمعايير
  أتضممح أن الشممريحة األكبممر مممن عينممة الدراسممة مممن رؤسمماء األقسممام بالفنممادق والممذي وصممل

تممري أن الطمالب علممى مسمتوي مهمماري مناسمب فيممما يتعلمق بطممرق % 11،4بنسمبة  52عمددهم إلممي 
تممري أن مهممارات % 55بنسممبة  42ة أخممري بلممغ عممددها الخدمممة المختلفممة، تلممي تلممك الشممريحة شممريح

 4،92الطالب فيما يتعلق بطرق الخدمة هي مهارات مناسبة إلى حد مما، وبلمغ المتوسمط الحسمابي 
النتيجممة السمابقة تممدل علمى أن الطممالب يحصملون علممى تمدريب عملممي  0،91بمإنحراف معيمماري قمدره 

داخممل المعهممد مناسممب وقممادر علممي أن يعطمميهم المعلومممات والمهممارات المناسممبة والتممي يحتمماج اليهمما 
 .سوق العمل فيما يتعلق بطرق الخدمة

  تمري أن الطمالب لميس % 21،2رئيس قسم بنسمبة  22الفئة األكبر من عينة الدراسة بعدد
م ممما يكفممي مممن مهممارات متعلقممة بإعممداد مواصممفات قياسممية لألطبمماق، وبلممغ المتوسممط الحسممابي لممديه

األمر الذي يوضح أن الطمالب خمالل مرحلمة الدراسمة بالمعهمد  0،22بإنحراف معياري قدره  5،22
ال يحصلون على تدريب كافي يتناسمب ممع احتياجمات سموق العممل فيمما يتعلمق بإعمداد المواصمفات 

وهمممو األممممر . طبممماق وهمممي أحمممد المهمممارات المطلوبمممة فمممي العممماملين بالمطمممابخ والمطممماعمالقياسمممية لأل
 .الُمحدد بالمهارات المهنية والعملية الموجودة بالمعايير

 
 فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة

هل تعتقد أنه يوجد بعض المهارات الضرورية التي يجب تدريب الطالب عليها قبل التحاقه  -11
 ي ؟بالتدريب العمل

 مدي احتياج الطالب لبعض المهارات قبل بداية التدريب(  2) جدول 
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انحراف  وسط حسابي النسبة المئوية التكرار المهارات المطلوبة قبل بداية التدريب
 معياري

 11،1 22 أعتقد ذلك

4،02 0،55 
 2،4 2 لست متأكد
 0 0 ال أعتقد ذلك

 %111 21 المجموع
 

فممرد بنسممبة  22يتضممح أن غالبيمة عينممة الدراسممة ممن سمموق العمممل بعمدد (  2) ممن خممالل نتممائج الجمدول رقممم 
تممممري أن هنمممماك بعممممض المهممممارات الضممممرورية التممممي يجممممب تممممدريب الطممممالب عليهمممما قبممممل التحمممماقهم % 11،1

رورة النتيجممة تممدل علممى ضمم 0،55بممإنحراف معيمماري قممدره  4،02بالتممدريب العملممي، وبلممغ المتوسممط الحسممابي 
تحديممد وقيمماس احتياجممات سمموق العمممل مممن مهممارات مختلفممة كممي تعمممل المعاهممد علممي تممدريب الطممالب عليهمما 
كممي يسممتطيعون خمموض التممدريب العملممي بالفنممادق وهممم علممي علممم ومقممدرة ومهممارات تتناسممب مممع احتياجممات 

 .سوق العمل لتعظيم االستفادة لكاًل من الطالب والفندق
 

 التي يجب أن يكتسبها الطالب من الممكن صياغتها بشكل مكتوب ؟هل تعتقد أن المهارات  -21
 امكانية صياغة المهارات المطلوبة بشكل مكتوب(  1) جدول 

 وسط حسابي النسبة المئوية التكرار صياغة المهارات المطلوبة
انحراف 
 معياري

 21،9 20 أعتقد ذلك

4،42 0،22 
 42،2 1 لست متأكد
 0 0 ال أعتقد ذلك

 %111 21 المجموع
 

يتبين أن الفئمة العظممي ممن عينمة الدراسمة التمي تمثمل سموق العممل والبمالغ (  1) بيانات الجدول السابق رقم 
تمممري أن المهمممارات التمممي يجمممب أن يكتسمممبها الطمممالب ممممن الممكمممن أن يمممتم % 21،9فمممرد بنسمممبة  20عمممددها 

نتيجممممة السممممؤال  0،22بممممإنحراف معيمممماري قمممدره  4،42صمممياغتها بشممممكل مكتممموب، وبلممممغ المتوسممممط الحسمممابي 
الحالي مع السؤال السابق يدالن معًا على أن الطالب في حاجمة إلمي مجموعمة ممن المهمارات قبمل خوضمهم 

األممممر المممذي يوضمممح . للتممدريب العملمممي بالفنمممادق، وأن تلممك المهمممارات ممممن الممكممن صمممياغتها بشمممكل مكتمموب
وصمممياغتها بشمممكل مكتممموب للعممممل علمممى توفيرهممما فمممي  ويؤكمممد علمممي ضمممرورة قيممماس احتياجمممات سممموق العممممل

 .الطالب خالل فترة دراستهم
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 العالقات الداللية لبعض االسئلة
 العالقة الداللية بين السؤالين الخامس والثامن(  40) جدول 

 السؤال الخامس  
 
 السؤال الثامن 

هل يوجد أي نوع من أنواع التعاون بين الفندق ومؤسسات 
الفندقي في مجال تنسيق المهارات الواجب توافرها التعليم الفني 

 2كا في الطالب ؟
مستوى 
 الداللة المعنوية

 ال   إلي حد ما  نعم 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

هل المهارات التي يكون عليها الطالب فيما 
يتعلق ببرامج الحاسب اآللي الفندقية 

المتخصصة عند بداية التحاقه بالتدريب 
 تكون كافية ؟

  

    

 دالة 0،004< 41،210
 4،9 4 4،9 4 0،0 0 نعم

 2،1 5 2،1 2 0،0 0 إلي حد ما
 21،9 20 2،1 5 0،0 0 ال

 

العالقة السمابقة يتضمح أن كماًل ممن السمؤالين الخمامس والثمامن قمد أحتويما علمي ثمالث  من خالل نتائج تحليل
وقممد بلممغ مجمموع العينممة التممي أتحمدت إجاباتهمما فممي عممدم . نعممم، إلممي حمد ممما، ال: اسمتجابات علممي التمموالي همي

إتحمماد  وهممم بممذلك هممم الشممريحة األكبممر عممددًا ونسممبة فممي 20علممي كممال السممؤالين عممدد ( ال)الموافقممة بإختيممار 
األمممر الممذي يوضممح وجممود إرتبمماط ذو داللممة معنويممة بممين كممال السممؤالين حيممث تبممين مممن تحليممل ، اإلختيممارات

علممي أن الفممروق بممين البنممود الفرعيممة هممي فممروق معنويممة حقيقيممة وقممدرت  5بيانممات الجممدول السممابق لمربممع كمما
 .وبذلك تكون العالقة دالة 0،004>عند مستوي معنوية  41،210بنحو ( 5كا)

األممر المذي يوضمح أن عمدم وجمود أي نموع ممن أنمواع التعماون بمين الفنمدق ومؤسسمات التعلميم الفنمي الفنممدقي 
فممي مجممال تنسمميق المهممارات الواجممب توافرهمما فممي الطممالب أدي إلممي ضممعف المسممتوي المهمماري للطممالب فيممما 

 . يتعلق ببرامج الحاسب اآللي المتخصصة
 الين الخامس والثاني عشرالعالقة الداللية بين السؤ (  44) جدول 

              
 السؤال الخامس                    

 
 السؤال الثاني عشر 

هل يوجد أي نوع من أنواع التعاون بين الفندق ومؤسسات 
التعليم الفني الفندقي في مجال تنسيق المهارات الواجب توافرها 

 2كا في الطالب ؟
مستوى 
 الداللة المعنوية

 ال   إلي حد ما  نعم 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

هل لدي الطالب عند التحاقهم معلومات 
 كافية عن السالمة المهنية؟

      

 0،0 0 0،0 0 0،0 0 نعم دالة 0،004< 42،229
 2،2 2 2،2 1 0،0 0 إلي حد ما

 24،1 12 2،1 5 0،0 0 ال
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أحتويما علمي من خالل نتائج تحليل العالقمة السمابقة يتضمح أن كماًل ممن السمؤالين الخمامس والثماني عشمر قمد 
وقمد بلمغ مجمموع العينمة التمي أتحمدت إجاباتهما فمي . نعمم، إلمي حمد مما، ال: ثالث استجابات علمي التموالي همي

وهممم بممذلك هممم الشممريحة األكبممر عممددًا ونسممبة فممي  12علممي كممال السممؤالين عممدد ( ال)عممدم الموافقممة بإختيممار 
يممة بممين كممال السممؤالين حيممث تبممين مممن األمممر الممذي يوضممح وجممود إرتبمماط ذو داللممة معنو ، إتحمماد اإلختيممارات

علممي أن الفممروق بممين البنممود الفرعيممة هممي فممروق معنويممة حقيقيمممة  5تحليممل بيانممات الجممدول السممابق لمربممع كمما
 . وبذلك تكون العالقة دالة 0،004>عند مستوي معنوية  42،229بنحو ( 5كا)وقدرت 

فنمدق ومؤسسمات التعلميم الفنمي الفنممدقي األممر المذي يوضمح أن عمدم وجمود أي نموع ممن أنمواع التعماون بمين ال
فممي مجممال تنسمميق المهممارات الواجممب توافرهمما فممي الطممالب أدي إلممي ضممعف المسممتوي المهمماري للطممالب فيممما 

 . يتعلق بالسالمة المهنية
 العالقة الداللية بين السؤالين الخامس والثالث عشر(  45) جدول 

 السؤال الخامس  
 
 السؤال الثالث عشر 

نوع من أنواع التعاون بين الفندق ومؤسسات هل يوجد أي 
التعليم الفني الفندقي في مجال تنسيق المهارات الواجب توافرها 

مستوى  2كا في الطالب ؟
 المعنوية

 الداللة
 ال   إلي حد ما  نعم 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
هل يكون لدي الطالب المعلومات المطلوبة 

 عن سالمة تداول الغذاء ؟
  

    

 0،0 0 0،0 0 0،0 0 نعم دالة 0،002 9،125
 2،1 5 2،1 5 0،0 0 إلي حد ما

 22،1 24 2،2 1 0،0 0 ال
 

أحتويما علمي من خالل نتائج تحليل العالقة السمابقة يتضمح أن كماًل ممن السمؤالين الخمامس والثالمث عشمر قمد 
وقمد بلمغ مجمموع العينمة التمي أتحمدت إجاباتهما فمي ، نعمم، إلمي حمد مما، ال: ثالث استجابات علمي التموالي همي

وهممم بممذلك هممم الشممريحة األكبممر عممددًا ونسممبة فممي  24علممي كممال السممؤالين عممدد ( ال)عممدم الموافقممة بإختيممار 
يممة بممين كممال السممؤالين حيممث تبممين مممن األمممر الممذي يوضممح وجممود إرتبمماط ذو داللممة معنو ، إتحمماد اإلختيممارات

علممي أن الفممروق بممين البنممود الفرعيممة هممي فممروق معنويممة حقيقيمممة  5تحليممل بيانممات الجممدول السممابق لمربممع كمما
 . وبذلك تكون العالقة دالة 0،002عند مستوي معنوية  9،125بنحو ( 5كا)وقدرت 

الفنممي الفنممدقي فممي مجممال تنسمميق  األمممر الممذي يوضممح أن عممدم وجممود تعمماون بممين الفنممدق ومؤسسممات التعلمميم
المهارات الواجب توافرها في الطالب أدي إلي ضعف المستوي المهاري للطالب فيما يتعلمق بسمالمة تمداول 

 .الغذاء
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 العالقة الداللية بين السؤالين الخامس والثامن عشر(  42) جدول 

         
 السؤال الخامس                    

 
 السؤال الثامن عشر 

هل يوجد أي نوع من أنواع التعاون بين الفندق 
ومؤسسات التعليم الفني الفندقي في مجال تنسيق 

 2كا المهارات الواجب توافرها في الطالب ؟
مستوى 
 الداللة المعنوية

 ال   إلي حد ما  نعم 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

هل لدي الطالب ما يكفي من مهارات 
متعلقة بإعداد مواصفات قياسية 

 لألطباق ؟

  
    

 4،9 4 0،0 0 0،0 0 نعم دالة 0،004 41،222
 2،1 5 2،4 2 0،0 0 إلي حد ما

 21،9 20 2،4 2 0،0 0 ال
 

والثمامن عشمر قمد أحتويما علمي من خالل نتائج تحليل العالقة السمابقة يتضمح أن كماًل ممن السمؤالين الخمامس 
وقمد بلمغ مجمموع العينمة التمي أتحمدت إجاباتهما فمي . نعمم، إلمي حمد مما، ال: ثالث استجابات علمي التموالي همي

وهممم بممذلك هممم الشممريحة األكبممر عممددًا ونسممبة فممي  20علممي كممال السممؤالين عممدد ( ال)عممدم الموافقممة بإختيممار 
ط ذو داللممة معنويممة بممين كممال السممؤالين حيممث تبممين مممن األمممر الممذي يوضممح وجممود إرتبمما، إتحمماد اإلختيممارات

علممي أن الفممروق بممين البنممود الفرعيممة هممي فممروق معنويممة حقيقيمممة  5تحليممل بيانممات الجممدول السممابق لمربممع كمما
 . وبذلك تكون العالقة دالة 0،004عند مستوي معنوية  41،222بنحو ( 5كا)وقدرت 

التعماون بمين الفنمدق ومؤسسمات التعلميم الفنمي الفنممدقي األممر المذي يوضمح أن عمدم وجمود أي نموع ممن أنمواع 
فممي مجممال تنسمميق المهممارات الواجممب توافرهمما فممي الطممالب أدي إلممي ضممعف المسممتوي المهمماري للطممالب فيممما 

 . بإعداد مواصفات قياسية لألطباق
 

 النتائج العامة
  الطالب أوضحت الدراسة عدم المام إدارة المعاهد واعضاء هيئة التدريس بها بمستوي

كما أن المعاهد الفنية الفندقية ال يوجد لديها من يقوم . المهاري اثناء التدريب العملي الخارجي 
بمتابعة عملية تدريب طالبها بالفنادق، وال تهتم بمعرفة اوجه القصور في المستوي المهاري 

 .للطالب كي يمكن ان تدربهم عليه بعد العودة من التدريب
 ة أنه ال يوجد قنوات للتنسيق فيما بين المعاهد والفنادق للوصول تبين من نتائج الدراس

 .إلي االحتياجات األساسية لسوق العمل
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  من خالل الدراسة تبين أن الطالب لديهم أوجه قصور مهاري فيما يتعلق ببرامج الحاسب
 .اآللي الفندقية المتخصصة والعمل بطريقة الفريق الواحد

 جون الي زيادة المهارات المتعلقة بالسالمة المهنية أوضحت النتائح أن الطالب يحتا
وسالمة تداول األغذية والتعامل مع التحديات والمواقف الطارئة وكذلك إعداد مواصفات قياسية 

 .لألطباق
 

 التوصيات
  من الضرورة أن يكون هناك آلية للتعاون المشترك والدائم بين المعاهد الفنية الفندقية

يد المهارات المطلوبة في الخريجين ومعرفة أحتياجات ومتطلبات سوق وبين الفنادق بغرض تحد
 .العمل بشكل دائم ومستمر

  من الواجب علي المعاهد أن تعمل علي متابعة عملية التدريب الخارجي لطالبها لمعرفة
 .المستوي المهاري الحقيقي لكاًل منهم

  بالقطاع الفندقي للعمل على من المهم أن تعمل المعاهد علي مواكبة التطور المستمر
 .توفير متطلباته بشكل دائم في الخريجين

  من الضروري أن تطلب المعاهد من الفنادق تقرير عن أوجه القصور المهاري الذي وجد
 .بالطالب وأن تعمل المعاهد علي إعادة تدريب الطالب على ما يفتقدونه من مهارات
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