
 2221 يونيو(    1/2، العدد )(5معة مدينة السادات    المجلد )جا –مجلة كلية السياحة والفنادق 

 

-58- 
 

 

 بقسم الدراسات الفندقٌة األستاذ المساعد

 كلٌة السٌاحة والفنادق ـ جامعة مدٌنة السادات
 بقسم الدراسات الفندقٌة األستاذ المساعد

 كلٌة السٌاحة والفنادق ـ جامعة مدٌنة السادات
 

تصمٌم استبانة  حٌث تمبكلٌات السٌاحة والفنادق  ةدقااللتحاق بشعبة الفنجدوى  قٌاستهدف الدراسة إلى 
انخفاض شرٌحة القبول لكلٌات السٌاحة  ظاهرةو ،الدراسة : البٌانات الشخصٌة ألفراد عٌنةتحتوي على

با  ضعف مستوى الملتحقٌن بشعبة أسو ،سبا األ ة هذهجلاعمكٌفٌة و ،العامة والفنادق بتنسٌق الثانوٌة
على  ستبانةاال توزٌعتم حٌث  .سبا هذه األعلى  مقترحات التغل و ،الفندقة بكلٌات السٌاحة والفنادق

وتم استخدام  ،أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بكلٌات السٌاحة والفنادق عٌنة عشوائٌة من
الوسط الحسابً، وسٌمرنوف،  - كولمجروفو ،باخألفا كرون :منها مجموعة من المقاٌٌس اإلحصائٌة

شدٌدة  االقتصادٌة اعاتوالضٌافة من القط السٌاحة قطاعأن  :نتائج الدراسة وأظهرت .وتحلٌل االنحدار
وأن اعتقاد الطال  بؤن العمل بخدمة األغذٌة من األعمال المتدنٌة هو أهم  ،التؤثر باألحداث المحٌطة

انخفاض شرٌحة  ظاهرة معالجة مقترحاتوأن من أهم عبة الفندقة، سب  لضعف مستوى الملتحقٌن بش
صٌاغة قانون ٌمنع غٌر المتخصصٌن عن العمل فً المجال هو  القبول لكلٌات السٌاحة والفنادق

لصناعة  غرس القٌم العظٌمةضرورة  ها:نم مجموعة من التوصٌاتدراسة لوقدمت ا .السٌاحً والفندقً
والعظماء على  ى أنها من عمل األنبٌاءمع التؤكٌد عل ٌم ما قبل الجامعًقول طال  التعلالضٌافة فً ع

عن صناعة  مغلوطةالمفاهٌم ال بتصحٌح جمٌعة التدرٌس بشعبة الفندقة أعضاء هٌئ وقٌام ،التارٌخ مر
 صٌاغةأن تقوم الجهات المعنٌة بو ،صحٌحة عن هذه الصناعة من جمٌع جوانبهاوتقدٌم صورة  ضٌافةال

السٌاحة على  تإثر سلبٌاٌجٌة للنهوض بالسٌاحة الداخلٌة؛ وذلك لمواجهة األزمات التً خطة استرات
 .الوافدة
 

 .الضٌافةصناعة الطال ، ، كلٌات السٌاحة والفنادق ،ةدقالفن شعبة 

 

 لى االستثمارن معظم دول العالم تركز عإٌعتبر العنصر البشري من العناصر االقتصادٌة الهامة، لذا ف
ثمار فٌه، والذي بدوره مكنها من المنافسة فً األسواق الدولٌة. حٌث أن هذه الدول ركزت على االست

المإسسات التً تمد سوق  منالسٌاحة والفنادق  اتتعتبر كلٌو .فً رأس المال البشري تعلٌما وتدرٌبا
التحق بعض خرٌجٌها فً األعوام الفندقة، السٌاحة والسفر، وقد  اتٌدي العاملة فً تخصصالعمل باأل

السابقة بالوظائف الحكومٌة والخاصة، وهذا ال ٌعنً أن الجمٌع من الخرٌجٌن ٌتم استٌعابهم فً سوق 
العمل. مما ٌٌستدعً البحث عن االسبا  التً تقلل من فرص التحاق خرٌجً كلٌات السٌاحة والفنادق 

ة بٌن خرٌجٌها بالرغم من حاجة سوق العمل، بالعمل فً المجال الفندقً؛ وارتفاع معدالت البطال
من أفراد  ٌعتقد الكثٌر (.2002انً، بٌ)الذ تخفٌفها واقتراح الحلول المناسبة للقضاء على هذه البطالة أو

لى صفوف إالسٌاحة والفنادق لن ٌجدوا مكانا فً سوق العمل وسٌنضمون  اتالمجتمع بؤن خرٌجً كلٌ
لى العزوف عن االلتحاق بتلك إمن الطال  من ذوي المعدالت العالٌة  البطالة. وهذا بدورة ٌدفع العدٌد

هناك ندرة فً عدد األبحاث التً وٌالحظ أن المإسسات التعلٌمٌة أو التسر  منها بعد القبول فٌها. 
  (.Mohamed, 2018تسعى لدراسة مشكلة عدم التحاق الطال  بمإسسات التعلٌم السٌاحً والفندقً )

 

الثانوي ٌقبلون على االلتحاق  كان الطال  من ذوي المستوى العلمً المرتفع بالتعلٌم فً العهد القرٌ 
وتدرٌجٌا  .ٌا من التنسٌقلهذه الكلٌات المراحل األولى والعدر تتصولذا فكانت ، ادقوالفن ةالسٌاحبكلٌات 

هذه بعض صارت  حتى. لٌاتهذه الكب االلتحاق على انخفض إقبال الطال  من ذوي الدرجات المرتفعة
 ًالتعلٌم القطاع، وأصبح ال ٌقبل على هذا العامة الثانوٌة تنسٌقبالمتدنٌة األخٌر وقع بالمراحل ٌالكلٌات 
األقل مستوى من بٌن هإالء الطال  درات العلمٌة، وتبعا لذلك نجد أن الطال  ضعٌفً الق سوى
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األعلى مستوى من بٌن هإالء وٌقبل  ةدقالفن ةهم من ٌلتحقون بشعب أصحا  القدرات العلمٌة المحدودة
الدراسات السٌاحٌة؛ مما ً اإلرشاد السٌاحً والقدرات العلمٌة المحدودة على شعبتالطال  أصحا  

ذوي للطال   مالذا ًدقالفن التخصصصار  ، حتىةدقالفن شعبةخرٌجً المستوى العلمً ل ضعفأدى ل
لمعالجة هذه  الفعالة وما هً المقترحات ؟كله ً أدت لذلكفما األسبا  الت .القدرات العلمٌة المحدودة

 ؛ ذلك ما ٌحاول هذا البحث أن ٌصل إلٌه.؟متعددة الجوان المشكلة 
 

المغلوطة لدى طال  التعلٌم  الرإى فعالة لمعالجةستراتٌجٌة صٌاغة امحاولة فً  كمن أهمٌة الدراسةت
لسٌاحة قطاع االتعلٌم العالً لب لالرتقاءاحً والفندقً مما ٌإدي قبل الجامعً نحو التعلٌم والعمل السٌ

 ادقوالفن ةالسٌاح كلٌاتلتحسٌن توجهات طال   مجموعة فعالة من المقترحات تقدٌمكذلك  .والفنادق
علمً المرتفع على االلتحاق بالتخصص الطال  ذوي المستوى ال حفز؛ مما ًٌدقنحو التخصص الفن

ذي قدرات علمٌة وعملٌة عالٌة، قادر لسوق العمل خرٌج فندقً  ؤهٌلإلى ت ديوهذا بدوره ٌإ؛ ًدقالفن
 على العمل بكفاءة فً المنشآت الفندقٌة.

 

بكلٌات لاللتحاق  العام بالتنسٌق الثانوي ستكشاف األسبا  التً أدت النخفاض شرٌحة القبولا .1
 .لسٌاحة والفنادقا
القمة  كلٌاتبٌن  لسابق عهدها كلٌاتهذه ال تعود لكً عدد من المقترحاتل لتوصالمحاولة  .2

 التعلٌم العالً.ب

 بكلٌات ًدقالملتحقٌن بالتخصص الفن الطال  تحدٌد األسبا  التً أدت إلى تدنً مستوى .3
 .ادقوالفن ةالسٌاح

جٌد على االلتحاق ذوي المستوى المن  كلٌات السٌاحة والفنادق طال  لتحفٌز مقترحتقدٌم  .4
 .دقًبالتخصص الفن

 

رإٌة طال  التعلٌم قبل الجامعً نحو مستقبل التعلٌم والعمل السٌاحً والفندقً  تصحٌحإن  .1
 .بتنسٌق الثانوٌة العامة لسٌاحة والفنادقكلٌات امكانة ب ٌإدي للنهوضوف س
لسٌاحة والفنادق نحو العمل فً مجال صناعة بكلٌات انظرة الطال  الملتحقٌن  تصوٌ إن  .2

 .ًدقوي المستوى الجٌد على االلتحاق بالتخصص الفنذمن الطال   تحفٌزة سٌإدي إلى الفندق

 

( أن الخلل فً توزٌع الطال  بٌن التخصصات حس  متطلبات سوق العمل، 1991أوضح القحطانً )
سبا  ة الحاس  اآللً، وضعف المستوى اللغوي، ٌعتبر من األجادإضعف التؤهٌل التخصصً، وعدم 

أوصى فً  قدضعف التوافق بٌن مخرجات المإسسات التعلٌمٌة وسوق العمل. ولذا فل تأدة التً ٌالرئٌس
دراسته بضرورة توزٌع وتوجٌه الطال  نحو التخصصات المطلوبة فً سوق العمل، مع ضرورة 

( أن نصف الملتحقٌن بالتعلٌم 2005وذكر حماد ) مع طبٌعتها.تاحة فرص عمل أكبر للمرأة تتوافق إ
ر من نصف ٌم الجامعً، وأن أكثللى عدم القدرة على دخول التعإالفنً أوضحوا بؤن التحاقهم ٌرجع 

على  ٌمٌة بتلك المعاهد. وأكد أٌضاالمعاهد الفنٌة لٌس لدٌهم معرفة بالبرامج التعلغٌر الملتحقٌن ب
 .عالمٌاإساسً وتعزٌز ذلك علٌم األالفنً والمهنً مبكرا فً التضرورة ادخال التعلٌم 

 

لى الوسائل الواضحة إٌفتقرون  المدٌرٌنوأصحا  العمل لى أن إ( Hettige et al., 2004أشار )

موذج الختٌار الوظٌفة المناسبة ٌتسلم أي ن أن الخرٌج اللى ما ٌالئمة من وظائف، وإلتوجٌه الخرٌج 
نجلٌزٌة ومهارات االتصال، ٌعتبر العقبة ضعف مستوى الخرٌج فً اللغة اإل . وأكد على أنهمإهلل

لى أن ضعف الموائمة بٌن برامج التعلٌم ومتطلبات إضافة إعلى فرصة عمل.  هالرئٌسٌة فً حصول
، ةعاقتهم عن تحقٌق برامجهم فً الحٌاإ، وتسب  فً خرٌجٌنحباط لدى السوق العمل أوجد نوعا من اإل
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بضرورة اتخاذ سٌاسات قومٌة تجسر العالقة بٌن الخرٌج وسوق العمل، وتسهل االنتقال  ٌطالبون هموأن
( على أن الخلل فً توزٌع الطال  على التخصصات 2005وشدد حماد ) لٌه.إمن النظام التعلٌمً 

 ؛األكادٌمٌة، وغلبة التخصصات النظرٌة، وانخفاض الكفاءة الداخلٌة والخارجٌة لمإسسات التعلٌم العالً
من أبرز التحدٌات التً ٌواجهها التعلٌم. وهذا بدوره ٌتطل  سٌاسة واضحة لتحقٌق الموائمة بٌن 
المإسسات التعلٌمٌة وسوق العمل للوفاء بمتطلبات السوق، واالستفادة المثلى للبٌانات المتاحة عن سوق 

بالتخصصات التً  العمل، وتعزٌز المهارات المطلوبة فً سوق العمل، وتشجٌع الطال  على االلتحاق
 .عملٌحتاجها سوق ال

وٌعتبر الخلل القائم بٌن المخرج التعلٌمً والحاجة الحقٌقٌة للمجتمع من األمور الواضحة فً العصر 
الخرٌج للوظائف واألعمال  قدرات ومهارات الحالً. حٌث أصبحت المجتمعات تعانً من عدم موائمة

 ه( بؤن التعلٌم ال ٌحقق أهداف2006) انًبٌالذد أوصى (. لذا فق2001مل )الشٌخ، المتوفرة فً سوق الع
لسٌاسات ل هات الحدٌثةوجتال ذا توافقت مخرجاته مع متطلبات التنمٌة وسوق العمل، ولذا فإنإال إ

 فاضأو التعلٌمٌة المعاصرة تشدد على ضرورة موائمة مخرجات التعلٌم مع احتٌاجات سوق العمل.
لى كثرة إعلى التخصصات من األمور التً تإدي   زٌع الطاللى أن الخلل فً توإ( 2002المنٌع )

الخرٌجٌن فً تخصصات لٌس لها ارتباط وثٌق باحتٌاجات التنمٌة وسوق العمل. حٌث أن أعداد قلٌلة 
لى التخصصات التً تتوافق مع متطلبات التنمٌة وسوق العمل، مما أوجد فائضا إمن الطال  توجهوا 

 البطالة فً بعض التخصصات. فً أعداد الخرٌجٌن ٌعانون من
 

لى ضرورة الحد من القبول فً التخصصات التً ال ٌحتاجها سوق العمل وذلك إ( 1995دعا الخطٌ  )
فً سوق العمل، وهذا بدوره ٌتطل  االستجابة الجادة من مإسسات  ٌةالمهن التغٌرات تسارع لمساٌرة

مهن قل علٌها الطل ، وأخرى استجدت، وظائف وحٌث أن هناك  ؛لتغٌراتالتعلٌم العالً نحو هذه ا
جراء مسح إأمرٌكا، وبرٌطانٌا بوالٌابان، ووثالثة اندثرت. وتقوم بعض الدول المتقدمة مثل ألمانٌا، 

دوري لسوق العمل وتحدٌد ما ٌحتاجه من الوظائف الجدٌدة الستحداث تخصصات تواكبها. وأٌضا 
 لى خرٌجٌها إلٌقاف القبول فٌها.إن التً اكتفى منها سوق العمل، ولم ٌعد بحاجة القٌام بتحدٌد المه

السعودٌة تبنت الخفض التدرٌجً  لدول العربٌة مثلن بعض األى إ( 2005وأشار الحامد وآخرون )
لى انحفاض إمما أدى  ؛نسانٌة التً ٌقل الطل  علٌها فً سوق العملللقبول فً التخصصات األدبٌة واإل

وزٌادة القبول فً التخصصات التً  مع ،ٌقاف القبول فً بعض التخصصاتإو ،فً خرٌجٌها كبٌر
 ٌحتاجها سوق العمل.

اقتصاد قائم على الخدمات، وٌتطل  من أجل النمو توافر العنصر  نهوبكاالقتصاد العالمً ٌتصف 
 ,Stefanescu) البشري كمدخل أساسً  لالزدهار. وبالمثل فإن السٌاحة تعتمد على العنصر البشري

 هون فٌها بدور رئٌسً فً تقدٌم منتج من شؤنلمعانها صناعة موجهة نحو الخدمة وٌقوم ال(، أل2012
( Coy, 2006(. وفً هذا الصدد أشار )Chellem & Nunkoo, 2010ح )ئالساتجربة على ر التؤثٌ

القوى ضعف مستوى ولى أن التحدي األول الذي ٌواجه السٌاحة والضٌافة العالمٌة ٌتمثل فً نقص إ
 العاملة.

 & Aireyظهر تعلٌم السٌاحة والضٌافة ألول مرة كمجال متمٌز للدراسة منذ أكثر من أربعٌن عاما )

Tribe, 2005( ؛ وقد اكتس  شهرة واسعة خالل النصف الثانً من القرن العشرٌن)Munar, 

عبارة  فً بداٌة األمركان  ( إلى أن التعلٌم السٌاحً والفندقRing et al., 2009ًأضاف )(. و2007

لى إنشاء مدارس إعن دورات تدرٌبٌة للعاملٌن فً قطاعات وتخصصات محددة؛ والتً أدت فٌما بعد 
 Airey)أشار و .تعلٌم الجامعً والدراسات العلٌامهنٌة، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح مإسسات جامعٌة لل

& Johnson, 1999 )وتطوٌر تقدٌم فً ٌم السٌاحً والفندقًإسسات التعلم قٌام الدافع وراءلى أن إ 

 برامج سٌاحٌة وفندقٌة ممٌزة لالرتقاء بمستوى الطال  ٌكمن فً حجم وأهمٌة صناعة السٌاحة
لى صناعة السٌاحة والضٌافة على أنها من بٌن أهم مزودي إ. وفً وقتنا الحاضر ٌنظر والضٌافة

حٌث أنها من بٌن الصناعات كثٌفة  ؛عالمالوظائف والمهن فً العدٌد من البلدان فً جمٌع أنحاء ال
 (.Busby & Fiedel, 2001العمالة )
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% من الناتج المحلً اإلجمالً للمجتمع فً الوقت الحاضر 5السٌاحة بحوالً صناعة تساهم 
(WTTC, 2004 حٌث قامت بتوفٌر .)ومع تطور صناعة السٌاحة 2010ملٌار ٌورو فً عام  3.6 ،

ٌجعل أربا  العمل ٌواجهون صعوبة س هلطل  على العمالة، وهذا بدورٌستمر نمو اوف والضٌافة، س
ضافة مشكلة إمتزاٌدة فً العثور على عدد كاف من العنصر البشري المإهل للعمل بهذا القطاع. وٌج  

االحتفاظ بالموظفٌن فً هذه الصناعة بسب  العدٌد من المشكالت الموجودة والتً من بٌنها ساعات 
عدم االستقرار واألمان الوظٌفً، كل هذه المشكالت وضعف األجور، ولمنتظمة، وظروف العمل غٌر ا

ٌعمل بها األفراد الذٌن تقل مإهالتهم األكادٌمٌة عن المتوسط  ن هذه الصناعة مالذاجعلت م
(Zopitatis & Kydrianou, 2006( وأضاف .)Watson, 2008 أن هذا القطاع ترتفع فٌه نسبة )

. ةالدوران بسب  عدم قدرة العاملٌن به على تحقٌق التوازن بٌن العمل والحٌاالتسر  الوظٌفً ومعدل 
لى إضافة إ( أن الصعوبات اللغوٌة تشكل عائقا أمام العمل بهذا القطاع، Stefanescu, 2012وذكر )

 قد ٌكونوا غٌر مهذبٌن عند طل  الخدمة. ٌنحئاأن بعض الس
 

عتبر النظرة الدونٌة لبعض المهن والوظائف فً الكثٌر من الدول من أهم المشكالت التً ٌعانً منها ت
على البرامج التعلٌمٌة  ًقبال على هذه المهن وبالتاللى ضعف اإلإسوق العمل، وهذا بدوره أدي 

لمهن، وبٌن ما لك خلل فً الموائمة الكمٌة بٌن الطل  على هذه ا وقد نتج عن ذ ؛الموجهة لتلك المهن
 مما أدى الى شغل هذه الوظائف بعمالة غٌر مإهلة ؛خرجه البرامج األكادٌمٌة فً المإسسات التعلٌمٌةت  

ٌعتبر عزوف الطال  عن االلتحاق بالتعلٌم الفندقً من أكبر و .من القطاعات التعلٌمٌة األخرى
عٌة السلبٌة للعمل فً الفنادق، وتؤثر ومن أسبابها النظرة المجتم ؛المعوقات التً تواجه التعلٌم السٌاحً

لى جهله بمفهوم وأهمٌة التعلٌم الفندقً، وغموض المستقبل إضافة إ، هوأقارب هأصدقائاء آرالطال  ب
ولهذا ٌج   ؛ٌجاد فرص لتوظٌف الخرٌجإفً شكالٌة إمن  هالوظٌفً لهذا النوع من التعلٌم، وما ٌعانٌ

ٌف بؤهمٌة التعلٌم والعمل رشاد للطال ، والتعروجٌه واإلالسعً نحو تكثٌف الجهود لنشر الوعً والت
من ضعف ٌعانً التعلٌم الفندقً  على الجان  اآلخر فإنو .ه، وتحسٌن النظرة المجتمعٌة تجاهالفندقً

، الفندقٌة اقتناع الطال  بجدوى االلتحاق به، واالفتقار لوجود نظام معترف به لتحدٌد متطلبات المهن
سوق العمل، وعدم توافر البٌانات االحصائٌة الدقٌقة عن ه ومتطلبات ناهجوضعف العالقة بٌن م

)الجهنً،  إسسات التعلٌم السٌاحً والمنشآت الفندقٌةاحتٌاجات سوق العمل، وضعف العالقة بٌن م
2010.) 
ٌ  إ (Stefanescu, 2012) أشار لٌها على أنها "وظٌفة إنظر لى أن العمل بوظائف القطاع الفندقً 

كل من  أوضحمن جان  المدٌرٌن. ولى طول ساعات العمل، والعالقات االستغاللٌة إضافة إ ،خادم"
(Kim et al., 2010(و )Richardson, 2008)  الطال  ٌعتقدون بؤن العمل بالوظائف بعض أن

الفندقٌة مفٌد ومهم إال أنهم ال ٌجدون التقدٌر من جان  المجتمع، وأن العدٌد من خرٌجً مإسسات 
لسٌاحً والفندقً ٌفشلون فً دخول صناعة السٌاحة والضٌافة بسب  ظروف العمل السٌئة، التعلٌم ا

فرص و ماناأل الوة على ضعفوعدم وجود عوامل تحفٌزٌة، ع وانخفاض مستوى الرضا الوظٌفً،
  والذى ٌعتبر من أكثر العوامل المإثرة فً اختٌار المهنة. الترقً الوظٌفً

 

السٌاحة والفنادق نجد أنها تدور حول المتوسط، وٌمكن  اتلى التقدٌرات العلمٌة لخرٌجً كلٌإبالنظر 
 تفشً ظاهرة  أنالإاعتبار ذلك مإشرا على أن مهارات الخرٌجٌن من تلك المإسسات لٌست متدنٌة، 

والذي ٌرجع  لخرٌجٌهاالمستقبل الوظٌفً فً  ثقةالوجود أزمة عدم تكمن فً الطال   بعض تسر 
بشكل رئٌسً الى ضعف األجور فً سوق العمل، كما أن المقررات بتلك المإسسات تركز على 

من أن المقررات بمإسسات التعلٌم السٌاحً  بالرغمو .واللغة اإلنجلٌزٌةوالحاس  اآللً،  ،التخصص
جً كلٌات السٌاحة والفندقً تركز على التخصص إال أنه قد لوحظ ارتفاع نسبة البطالة بٌن خرٌ

مل، حٌث أن الفرص قد تكون عفً سوق ال، وهذا ال ٌعنً بالضرورة عدم توافر فرص والفنادق
ٌحمله الخرٌج، مما ٌجبر ، إال أنها قد تكون غٌر مناسبة لظروف المعٌشة أو المإهل الذي موجودة
غوط العمل وتدنً بسب  ض التعلٌم الفندقً على ترك وظائفهم التً تتوافق مع تخصصهمخرٌجً بعض 
ومن أهم المشكالت التً تواجه خرٌجً مإسسات التعلٌم السٌاحً والفندقً هو عمل غٌر  .الروات 
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الفندقٌٌن بهذا القطاع بعد القٌام بتدرٌبهم، وبالرغم من أنه ال ٌوجد دلٌل واضح على أن التدرٌ  له 
فالكثٌر من هذه  ،ٌر تخصصهمعالقة بمتطلبات الوظائف الحالٌة التً ٌشغلها بعض الخرٌجٌن فً غ

الوظائف ٌمكن أن ٌشغلها خرٌجو المعاهد الفنٌة والجامعات بعد فترة قصٌرة من التدرٌ . ومن هنا 
ل  خرٌجٌها ٌعملون ٌمكن القول بؤن مإسسات التعلٌم السٌاحً والفندقً لم تحقق أهدافها، حٌث أن أغ

قلٌل، وهذا ٌشٌر سوى عدد  قطاع الفندقًفً ال طلون، وال ٌعمل من خرٌجٌهاأو عا فً غٌر تخصصهم
 عادة صٌاغة أهدافهاإهذا فٌج  تحدٌد أسبا  ذلك ولو ؛لى أن مخرجاتها غٌر متوائمة مع سوق العملإ

 .(2010)الجهنً، 
 التعلٌم الفندقً فً اآلتً: االتحدٌات التً ٌواجهها خرٌجومجموعة من ( 2010واستخلص الجهنً )

حٌث ٌعانً الطال  بعد تخرجه من مشكلة عدم األمان  ؛وغٌا  الترقٌات تدنً األجور والحوافز وتؤخر
وذلك نتٌجة ضعف وتعدد  ؛للتنظٌم والفندقً افتقار سوق العمل السٌاحً، الوظٌفً، وضعف الرات 

لزام توظٌف الخرٌجٌن بما إشراف الجهات الحكومٌة والمدنٌة المسئولة عن سوق العمل بما ٌكفل إ
لزام ٌطبق على جمٌع منشآت سوق العمل إعدم وجود ، وٌحقق الحماٌة لحقوقهم إهالتهم،ٌتناس  مع م

بضرورة االستعانة وتشغٌل خرٌجً مإسسات التعلٌم السٌاحً والفندقً، وأن تكون  والفندقً السٌاحً
 .من التخصصات األخرى هله األولوٌة فً التشغٌل عن غٌر

الشهادة التً  فً سوق العمل، وتشككهم فً قٌمةتعٌق توظفهم  هذه التحدٌاتأن ومن هنا ٌمكن القول 
 فً التوظف. فراد األقل منهم مإهالواتهم باأللمسا ٌحصلون علٌها نظرا

 

للخرٌجٌن فً دول الشرق األوسط ال تتوائم مع العلمً والمهاري  ىأظهر تقرٌر البنك الدولً أن المستو
صالحات فً البرامج التعلٌمٌة جراء حزمة من اإلإتقرٌر بضرورة متطلبات سوق العمل. وأوصى ال

 Worldوسوق العمل ) ع ضرورة توثٌق الصلة بٌن التعلٌملالرتقاء بمعارف ومهارات الخرٌجٌن، م

Bank, 2000.) ٌجابٌة للخرٌجٌن والطال  هـ( على ضرورة تعزٌز النظرة اإل1412) ًأشار السلٌمو

 ٌا فً توفٌر الكوادر البشرٌةلتعلٌم السٌاحً دورا محور، حٌث أن للفنادقالملتحقٌن بكلٌات السٌاحة وا
( التً أجراها للتعرف على العالقة بٌن 2003) Harveyوفً دراسة  .للمنشآت السٌاحٌة والفندقٌة

مإسسات التعلٌم العالً وسوق العمل، والظروف المحٌطة بالخرٌج عند االنتقال من المإسسة التعلٌمٌة 
بٌئة سوق  هتطلبتلعمل، وقٌاس درجة التوافق بٌن قدرات ومهارات ومعارف الخرٌج وما لى سوق اإ

كان من أهم نتائجها هو عدم توافق مهارات الخرٌج مع متطلبات سوق العمل وذلك فً  ؛العمل من ذلك
ن أوكان هذا أمر متوقع بالنسبة ألصحا  العمل، حٌث أنه من المعلوم  .الشهور األولى من العمل

ف العمل متغٌرة، وتخصصاته غٌر واضحة وغٌر محددة. ولهذا فٌفضل أربا  العمل الخرٌجٌن ظرو
وقد  .، وٌظهر ذلك بوضوح فً بٌئة العمل السٌاحً والفندقًمن ذوي المرونة والقدرة على تقبل التغٌٌر

جع ( أن السب  فً عدم التوافق بٌن مهارات الخرٌج وسوق العمل قد ٌر2001) ,.Saar et al رجعأ

لى ضعف التواصل بٌن مإسسات التعلٌم والجهات المسئولة فً سوق العمل. إذ ال تقع مسئولٌة تطوٌر إ
على  االسٌاحة والضٌافة فحس ، ولكن أٌضعلى منظمات  والفندقً الموارد البشرٌة فً القطاع السٌاحً

قً على أنه مزٌجا من لى التعلٌم الفندإالفندقً فً الدولة. وٌمكن النظر و السٌاحً مإسسات التعلٌم
لى تلبٌة احتٌاجات صناعة الضٌافة إالمهنٌة، والحرفٌة والتً تهدف والمعرفة والمهارات األكادٌمٌة، 

 (.Stefanescu, 2012ككل )

 

 لتحقٌق أهداف البحث واختبار صحة فرضٌاته. ا تبعت التً لإلجراءات وصفا الجزء هذا ٌتضمن

تقدٌر خصائص مجتمع  والذي ٌتناول الوصفً،اإلحصاء االستداللً بجان  اإلحصاء  استخدام منهجتم 
منهج المسح  ماستخدتم احٌث  المجتمع،عشوائٌة ممثلة لهذا  إلى دراسة خصائص عٌنة معٌن استنادا

بالعٌنة العشوائٌة البسٌطة فً دراسة حالة المجتمع.
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بجمهورٌة مصر  لسٌاحة والفنادقا التدرٌس بكلٌات هٌئةأعضاء من جمٌع  ٌتكون مجتمع الدراسة
السٌاحة  اتكلٌحٌث تم اختٌار عٌنة عشوائٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ب ؛العربٌة
، قناة السوٌسواألقصر، والمنٌا، والمنصورة، ومطروح، واإلسكندرٌة، والسادات، مدٌنة ب :والفنادق

تم اختٌارهم بطرٌقة عشوائٌة،  ،حالة 165تتكون عٌنة الدراسة من و بنً سوٌف.وفٌوم، الو، وانلحو
، استبانة 121، وكان العدد الصالح منها للتحلٌل 132، وتم استرداد عدد ةاستبان 165حٌث تم توزٌع 

 .2020حتى ٌناٌر  2019فً الفترة الزمنٌة من سبتمبر 
 

 جدوى االلتحاق بشعبة التعلٌم الفندقًمعرفة لواختبار صحة فرضٌاته، و من أجل تحقٌق أهداف البحث
 تم االعتماد على ؛أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بكلٌات السٌاحة والفنادقمن وجهة نظر 

ول خاص بالبٌانات األ. جزئٌنمن  ستبانةاالوتكونت  البٌانات المطلوبة، كؤداة رئٌسٌة لجمع ةستباناال
أربعة محاور الثانً فٌتضمن  الجزءأما . العمر، والوظٌفةومن حٌث الجنس،  مستجٌ لل الشخصٌة
 شرٌحة انخفاض ظاهرةوهً:  ،بكلٌات السٌاحة والفنادق شعبة التعلٌم الفندقًجدوى االلتحاق بأساسٌة ل
 انخفاض ا أسب عالج كٌفٌة ؛أسئلة( 9) العامة الثانوٌة بتنسٌق والفنادق السٌاحة لكلٌات القبولتنسٌق 
 الملتحقٌنالطال   مستوى ضعف أسبا ؛ أسئلة( 5) والفنادق السٌاحة لكلٌات القبولتنسٌق  شرٌحة

 مستوى ضعف أسبا  معالجة كٌفٌة ؛أسئلة( 1) والفنادق السٌاحة بكلٌات الفندقً بشعبة التخصص
 صٌاغة هذهقد تم و .أسئلة( 1) والفنادق السٌاحة بكلٌات الفندقً بشعبة التخصص الملتحقٌنالطال  

والذي ٌشمل خمسة  (Five-point Likert Scale) األسئلة على أساس مقٌاس لٌكارت الخماسً

بصورة دقٌقة ـ كما هو  ةانفقرات االستب مع توافقالخٌارات ـ حتى نستطٌع من خاللها تحدٌد درجة 
 (.1مبٌن فً جدول )

 

1     .

 انًستىي انًتىسط يمُبس نُكبرد االختُبر

 يؽرفغ خعا فؤكثؽ  4.20 5 يٕافك رًبيب

 يؽرفغ 4.20انٗ ألم يٍ  3.40 4 يٕافك

 يزٕقؾ 3.40انٗ ألم يٍ  2.60 3 يسبٚع

 يُطفغ 2.60انٗ ألم يٍ  1.80 2 غٛؽ يٕافك

 يُطفغ خعا 1.80انٗ ألم يٍ  1 1 غٛؽ يٕافك رًبيب
 (2001، عبد الفتاح)المصدر:    

 

 من درجة ثبات المقٌاس المستخدم؛ حققمعامل ألفا كرونباخ للت .1

، ةالدراس فقراتمن  فقرةاألهمٌة النسبٌة لكل  بً واالنحراف المعٌاري لمعرفةالوسط الحسا .2
 ؛ومدى انحراف استجابات مفردات عٌنة الدراسة عن وسطها الحسابً

 التوزٌع الطبٌعً لقٌاس( Kolmogorov - Smirnov) اختبار كولموجوروف ـ سمٌرنوف .3

 ؛للبٌانات
 تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط الختبار فرضٌات الدراسة. .4

 

ى ثالثة تم عرضها عل ،قق من صدق أداة الدراسة وقدرتها على قٌاس المتغٌرات المراد قٌاسهاللتح
 ون بإجراء بعض التعدٌالت الشكلٌةٌن. وقد أوصى المحكمصخصمن األساتذة المت محكمٌن

تم  اآلخر. بعضال، وحذف هاتم إعادة صٌاغة وبناء بعضوالموضوعٌة على بعض الفقرات، كما 
ٌ ستخَدم هذا استخدام معامل  ألفا كرونباخ الستخراج الثبات باالتساق الداخلً لمتغٌرات الدراسة، حٌث 
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تتراوح قٌمة والمعامل لقٌاس نسبة تباٌن اإلجابات ومدى الثبات والترابط الداخلً ألسئلة االستبانة. 
ان ذلك معامل ألفا كرونباخ بٌن الصفر والواحد الصحٌح، وكلما اقتربت من الواحد الصحٌح كلما ك

وقام الباحثان بإجراء  .(2009)تٌغزة،  على قوة التماسك الداخلً للمقٌاس والعكس صحٌح اجٌد امإشر
فردا من خارج عٌنة الدراسة لقٌاس درجة الثبات، وكانت النتائج على النحو  30اختبارا تجرٌبٌا على 

 التالً:

ػذد  يحبور انذراسخ

 األسئهخ

يؼبيم 

االتسبق 

 انذاخهٍ

 0.76 9 .كهٛبد انكٛبزخ ٔانفُبظقن انمجٕل رُكٛك اَطفبع شؽٚسخ ظبْؽح

 0.77 5 .انمجٕل نكهٛبد انكٛبزخ ٔانفُبظقرُكٛك أقجبة اَطفبع شؽٚسخ  ػالج

 0.71 8 .ٙعلانفُ بنزطظضث انًهزسمٍٛ انطالة أقجبة ػؼف يكزٕٖ

 بنزطظضثانًهزسمٍٛ  انطالة أقجبة ػؼف يكزٕٖ ؼبندخيكٛفٛخ 

 .ٙانفُعل

8 0.79 

 0.87 36 .يؼبيم االركبق انعاضهٙ ندًٛغ أقئهخ االقزجبَخ )أنفب كؽَٔجبش(

 

 

 

 خاننسجخ انًئىَ انتكرار ادرانًتغُ

 %61.2 74 غكؽ انجنس

 %38.8 47 أَثٗ

 %100 121 انًجًىع

 %12.4 15 ػبيب 25ألم يٍ  انؼًر

 %22.3 27 30انٗ ألم يٍ  25يٍ 

 %19.8 24 35انٗ ألم يٍ  30يٍ 

 %24 29 40انٗ الم يٍ  35يٍ 

 %21.5 26 فؤكثؽػبيب  40يٍ 

 %100 121 انًجًىع

 %15.7 19 يؼٛع انىظُفخ

 %19.8 24 بػعيعؼـ يك

 %27.3 33 يعؼـ

 %26.4 32 أقزبغ يكبػع

 %10.7 13 أقزبغ

 %100 121 انًجًىع

مقارنة بنسبة فً عٌنة الدراسة ( %61.2زٌادة نسبة الذكور ) السابق (3) ٌتضح من نتائج جدول
 (2012قد ٌرجع لثقافة المجتمع المصري، حٌث أكدت دراسة محمد وعامر )(؛ وذلك %31.1اإلناث )

على انخفاض توجه المجتمع المصري نحو تعلٌم اإلناث بمإسسات التعلٌم السٌاحً والفندقً، حٌث 
ٌن قملتحالعدد  وهذا أدى إلى انخفاض ؛طبٌعة اإلناث مع ٌتالءمال  التعلٌم السٌاحً والفندقًٌعتقد أن 

 الذكور.بها من  ث بكلٌات السٌاحة والفنادق، ولذا نالحظ أن أغل  أعضاء هٌئة التدرٌساإلنا من
سنة  25أقل من العمرٌة  لفئةكانت لأن أقل نسبة عمرٌة  أظهرت النتائج ٌتعلق بالعمر ماوفٌ
فً السنوات  قلة أعداد الطال  الملتحقٌن بكلٌات السٌاحة والفنادق ربما ٌرجع إلىوهذا  (،12.4%)

 بالهٌئة المعٌنٌناسة تخفٌض عدد هذه الكلٌات التباع سٌ الجامعٌة فً قٌاداتالدفع ب األمر الذي األخٌرة
نسبة  حٌث بلغت نتائج الجدول هذا االفتراضتإكد  وأٌضا ،أو إٌقاف التكلٌف لهم لفترة معٌنة المعاونة
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من بٌن أفراد عٌنة الدراسة وهً نسبة قلٌلة مقارنة بنسبة المدرسٌن واألساتذة  (%15.2المعٌدٌن )
لوحظ بالخطط الخمسٌة لكلٌات السٌاحة والفنادق  حتى ( على التوالً،%26.4، %22.3) المساعدٌن

األول على القسم آخذ فً  تكلٌفأن عرف وجود اتجاه قوي نحو تقلٌل عدد المعٌنٌن بوظٌفة معٌد، حتى 
العمل ب االلتحاق ٌنتج عنه هرو  الطال  المتفوقٌن الراغبٌن فً االضمحالل شٌئا فشٌئا األمر الذي قد

 .للراغبٌن بالعمل الجامعًبها فرص افر ٌتوإلى كلٌات أخرى  الجامعً
أن كثٌرا من أعضاء هٌئة تدرٌس تخصصات السٌاحة والفنادق هذه اآلونة  فًعلى جان  آخر نالحظ و

أعداد الطال  الملتحقٌن بكلٌات قلة ظاهرة ٌعملون خارج مصر لتدنً مستوى الدخل الناتج عن 
كبٌرة من الطال  مما ٌزٌد من مستوى دخل الد عدااأل األخرى ذات كلٌاتالبخالف  السٌاحة والفنادق

 (%10.2األساتذة ) حٌث نسبةالسابق  (3نتٌجة جدول )وهذا ما توضحه  التدرٌس بها؛ هٌئة أعضاء
مدرس أو أستاذ مساعد وٌحصل إجمالً عٌنة الدراسة، حٌث أن معظم من ٌسافر ٌكون على درجة  من

فترة  الطرق مد اء فترة اإلعارة ٌحاول بشتىانتهعلى الدرجات العلمٌة وهو فً الخارج، وحتى مع 
 للعمل بهذه الكلٌات. ودةعاإلعارة حرصا على عدم ال

 

 

 

ىسط ان انمجىل نكهُبد انسُبحخ وانفنبدقتنسُك أسجبة انخفبض شرَحخ 

 حسبثٍان

نحرا  اال

 ًؼُبرٌان

 انًستىي

 يؽرفغ 1.01 4.03 اَطفبع ػعظ انكبئسٍٛ يًب أظٖ نزؽاخغ طُبػخ انكٛبزخ فٙ يظؽ.

 يزٕقؾ 1.23 3.15 اَطفبع أخٕؼ انؼبيهٍٛ ثبنًدبل انكٛبزٙ ٔانفُعلٙ.

 يؽرفغ 1.18 4.17 قًبذ انًُشآد انكٛبزٛخ ٔانفُعلٛخ نغٛؽ انًزطظظٍٛ ثبنؼًم فٛٓب.

 يؽرفغ خعا 0.72 4.50 طُبػخ انكٛبزخ أل٘ رغٛؽاد قٛبقٛخ أٔ الزظبظٚخ أٔ ثٛئٛخ.شعح زكبقٛخ 

 يؽرفغ خعا 0.97 4.34 .ؼٛبفخظُبػخ انكٛبزخ ٔانانزٙ رئثؽ قهجٛب ثرفشٙ ظبْؽح اإلؼْبة 

 يزٕقؾ 1.41 3.14 َمض انٕػٙ نعٖ األقؽح انًظؽٚخ ثؤًْٛخ طُبػخ انكٛبزخ ٔانفُعلخ.

 يؽرفغ 1.09 3.84 انُظؽح انكهجٛخ نجؼغ فئبد انًدزًغ َسٕ انؼًم ثبنًدبل.

يًبَؼخ ثؼغ األقؽ ألثُبئٓى ػٍ ظؼاقخ رطظض انكٛبزخ ٔانفُبظق 

 نزطٕفٓى يٍ انًكزمجم انٕظٛفٙ.

 يؽرفغ 1.17 3.24

 يؽرفغ 1.33 3.36 غ انفزبٖٔ غٛؽ انظسٛسخ ردبِ انؼًم فٙ انًدبل انكٛبزٙ.ظٕٓؼ ثؼ

 يرتفغ 0.59 3.75 انًتىسط انؼبو

 أهمٌة لتدنً شرٌحة القبول لكلٌات السٌاحة والفنادق بتنسٌق الثانوٌة؛ األكثر ( األسبا 4ٌ برز جدول )
، قد تحدث سلبٌةألي تغٌرات صناعة السٌاحة  حساسٌةشدة : جاء على رأس أسبا  هذه الظاهرة حٌث

أن  (2012محمد ) فقد بٌنت دراسة ؛على التوالً (4.34 ،4.50) وتفشً ظاهرة اإلرها  الممول
للعدٌد من الدول، لهذا فهً تعد هدفا استراتٌجٌا  االقتصادٌةهمٌة كبرى فً الدورة أ لصناعة السٌاحة

فً الدولة المضٌفة  نالسائحٌلعدم ثقة  يمما ٌإدللخطط اإلرهابٌة العالمٌة عن طرٌق زعزعة األمن 
وذلك ألن ممولً اإلرها  ٌدركون شدة حساسٌة هذه  ،وتشوٌه سمعتها حتى تصٌر دولة طاردة للسٌاح

 الصناعة ألي تغٌٌرات سلبٌة طارئة.
سماح المنشآت السٌاحٌة : ةالمستوى المرتفع لألهمٌة النسبٌة للفقرة الثالث (4) جدولوٌتضح من نتائج 

فربما ٌرجع ذلك للنظرة المستقبلٌة لدى طال   (؛4.12) قٌة لغٌر المتخصصٌن بالعمل فٌهاوالفند
ندقٌة لٌس بها المنشآت السٌاحٌة والفالطال  أن  ٌرى تعلق بمجال العمل بعد التخرج، حٌثالثانوٌة فٌما ٌ

التخصصات ، بل أحٌانا تفضل فٌها عمل غٌر خرٌجً التخصصات السٌاحٌة والفندقٌةقٌود أو ضوابط ل
 لٌات التجارة واللغات والحقوق والزراعة إلخ؛ككتخصصات األخرى عن تخصصات السٌاحة والفنادق 
ٌستطٌع أن ٌعمل سوف ٌر السٌاحة والفنادق ألنه ٌعلم أنه غومن هنا ٌرجح الطال  االلتحاق بكلٌة 

دوى أن ٌلتحق بكلٌة ؛ إذن فما جباإلضافة إلى فرص عمل كلٌتهبمإهل آخر بالمجال السٌاحً والفندقً 
انخفاض عدد السائحٌن مما أدى لتراجع ب والخاصةسجلت الفقرة األولى  وكذلك ؟السٌاحة والفنادق

وربما ٌعود ذلك لما  (؛4.03)للوسط الحسابً  مستوى مرتفع لألهمٌة النسبٌة صناعة السٌاحة فً مصر
 آت السٌاحٌة والفندقٌة عند تراجعنشمن تسرٌح عمالة الم وأفراد المجتمع ٌالحظه طال  مرحلة الثانوٌة
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 الوظٌفً بعد التخرج،والمستقبل خوفا على االستقرار تٌتبلور لدى الطال  ف د السائحٌن لحدث ما،اعدأ
 مع ضعف ارتفاع األجر عن واألمان الوظٌفً مع انخفاض األجراالستقرار  ٌفضل األفراد ما عادةف

إن منطقة  .العمل الحكومً رغبة فً األمان الوظٌفً، فالكثٌر ٌسعى وٌحرص على االستقرار الوظٌفً
لحرو  واإلرها  ... إلخ، عدٌد من االضطرابات كاالشرق األوسط ــ والتً مصر جزء منها ــ بها 

الوافدة لمصر؛ ومن هذا المنطلق توصً الدراسة بؤن تقوم  ٌإدي الضمحالل السٌاحة وهذا بدوره
االستراتٌجً هو تهٌئة هدفها  لة للنهوض بالسٌاحة الداخلٌة،استراتٌجٌة شام الحكومة المصرٌة بصٌاغة

ٌوفر مناخا استثمارٌا جذابا  ؛ ممالصمود أمام أي اضطرابات خارجٌة أو داخلٌةصناعة السٌاحة ل
لالستثمار فً المجال السٌاحً  ٌشجع المستثمرٌن المحلٌٌن واألجان و لصناعة السٌاحة المصرٌة،

 والفندقً بمصر.
النظرة السلبٌة  مستوى مرتفع األهمٌة للفقرتٌن السابعة واألخٌرة على التوالً:( 4جدول ) وتظهر نتائج

ظهور بعض الفتاوى غٌر الصحٌحة تجاه و، السٌاحً والفندقً قطاعالعمل باللبعض فئات المجتمع نحو 
 ربما ٌرجع ذلك لوجود فئات من المجتمع المصري لدٌهاو ؛(3.36 ،3.14)قطاع الهذا العمل فً 

ه من خدمات، ومن ثم تقوم هذه الفئات لمجال السٌاحً والفندقً وما ٌقدمخلفٌة غٌر صائبة عن العمل با
هإالء الطال   ا قبل الجامعً مما ٌإدي إلى عزوفة بٌن طال  التعلٌم مآراء وتوصٌات مغلوط بنشر

بعض األخٌرة  كثرت فً اآلونة المرتبطة بالمجال السٌاحً. بل الجامعٌة عن االلتحاق بالتخصصات
هذه الفتاوى على ضعف  فربما تشجع مثل جال؛مرى حرمة العمل بهذا الالصحٌحة التً تفتاوي غٌر ال

وٌتضح من  التخصصات السٌاحٌة والفندقٌة عند اختٌار الرغبات بتنسٌق الثانوٌة العامة. ىاإلقبال عل
حٌث احتلت الفقرة  ،السٌاحًالمجال لعمل بالوظٌفً لمستقبل التخوف بعض األسر من  الجدول السابق

ممانعة بعض األسر ألبنائهم عن دراسة تخصص السٌاحة والفنادق لتخوفهم من المستقبل " الثامنة
فربما ٌرجع ذلك لسٌاسة كثٌر من المنشآت السٌاحٌة  ؛(3.24مستوى مرتفع بمتوسط حسابً ) "الوظٌفً

، أو ربما ٌرجع إلى تدنً مستوى عند حدوث األزمات ملٌن بهااعا إلى تسرٌح العالتً تلجؤ سرٌ
اتباع المنشآت السٌاحٌة  أو ربما ٌعود إلى التؤمٌنات المرتبطة بحوادث المهن السٌاحٌة والفندقٌة،

فمن المالحظ أن المنشآت السٌاحٌة  .(2010)الجهنً،  والفندقٌة سٌاسات توظٌف وترقً غٌر عادلة
، إنما الخطؤ عدم وضع ؤلها وهذا لٌس بخطوالفندقٌة تحرص على وضع خطط لتنمٌة والء العمالء 

عنصر البشري لفإن ا اعة السٌاحة هً صناعة خدمات لذصنافخطط موازٌة لبناء والء العاملٌن بها؛ 
ٌ ظهر .اههو أهم الموارد ب المتوسط العام لهذا المحور توافقا مرتفعا بٌن أفراد العٌنة على  وبصفة عامة 

تدنً شرٌحة القبول لكلٌات السٌاحة والفنادق بتنسٌق الثانوٌة  ظاهرةل هً أسبا  حقٌقٌةعناصره أن 
 (.0.59(، وانحراف معٌاري )3.25العامة بوسط حسابً )

 

ىسط ان انمجىلتنسُك خفبض شرَحخ ػالج أسجبة انطرق 

 حسبثٍان

نحرا  اال

 ًؼُبرٌان

 انًستىي

 اقزؽارٛدٛخ ٓبٚظبزجانكٛبزخ،  شبيهخ نهُٕٓع ثظُبػخ خاقزؽارٛدٛ اػعاظ

 أضؽٖ نهؽلٙ ثبنزؼهٛى انكٛبزٙ ٔانفُعلٙ.

 يؽرفغ خعا 0.79 4.30

ًُٚغ غٛؽ انًزطظظٍٛ ػٍ انؼًم فٙ انًدبل انكٛبزٙ  رشؽٚغطٛبغخ 

 ٔانفُعلٙ.

 يؽرفغ خعا 0.78 4.42

نزسكُٛٓب ثًب ٕٚفؽ يكبَخ  انكٛبزٙ ٔانفُعلٙ مطبعيؽاخؼخ زمٕق انؼبيهٍٛ ثبن

 قبيٛخ نهؼبيهٍٛ فٙ ْػِ انظُبػخ.

 يؽرفغ 0.94 4.06

األيٍ فٙ رٕفٛؽ انسؽص ػهٗ ظبْؽح اإلؼْبة يغ  ًؼبندخانكؼٙ اندبظ ن

 خًٛغ ؼثٕع يظؽ.

 يؽرفغ خعا 0.66 4.58

َسٕ األَشطخ انكٛبزٛخ ٔانفُعلٛخ  اػاليٛب ُظؽح انًدزًغن انزٕخّٛ اإلٚدبثٙ

 َٔشؽ انٕػٙ ثؤًْٛزٓب االلزظبظٚخ.

 يؽرفغ 1.03 4.01

 جذا يرتفغ 0.56 4.28 انًتىسط انؼبو

بؤن القضاء ٌالحظ وجود توافق بٌن آراء عٌنة الدراسة السابق ( 5جدول )خالل استعراض نتائج من 
التعلٌم ب هار صناعة السٌاحة ومن َثم االرتقاءٌإدٌان إلى ازد على اإلرها  مع توفٌر عنصر األمان

مستوى أهمٌة مرتفع على الفقرة الرابعة  فقد حصلت( 5جدول ) ته نتائجبٌنما  هذا؛ والفندقً السٌاحً
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األمن فً جمٌع ربوع توفٌر الحرص على ظاهرة اإلرها  مع معالجة السعً الجاد ل :(4.51) جدا
صحٌح لدى أفراد عٌنة الدراسة نحو قضٌة صناعة اإلرها  وآثاره الفهم ال إلى ٌرجعقد ؛ وهذا مصر
 المستثمرٌن والتً تإدي إلى خسائر فادحة على ،البالغة على صناعة السٌاحة وخطورتها ،السٌئة

ٌعزز مما  ،؛ ومن َثم فإن القضاء على هذه الظاهرة سٌإدي إلى نمو صناعة السٌاحةوالدولة والمجتمع
 .ًدقعلى االلتحاق بالتعلٌم السٌاحً والفن ال الطإقبال  من
 

بشري ــ للعمل فً هذا النشاط؛ إن المورد النشاط اقتصادي مإسسات تعلٌمٌة تمده بخرٌجٌن ــ  لكل
 السابق جاءت بٌانات الجدول لذا فقد والعمل. معصر التخصص الدقٌق فً شقً التعلٌالعالم كله ٌعٌش 
ٌمنع غٌر  تشرٌعصٌاغة أهمٌة نسبٌة عالٌة جدا للفقرة الثانٌة:  نتائجال حٌث أظهرت ،لتإكد هذه الحقٌقة

لقناعة أفراد العٌنة أنه  (؛ فربما ٌرجع ذلك4.42) المتخصصٌن عن العمل فً المجال السٌاحً والفندقً
صناعة السٌاحة شدٌدة ف .دأ العمل على أساس التخصص الدقٌقتفوق فً أي مجال بغٌر األخذ بمبال 

ٌادة الواعٌة أن تقدم وتفعل كان لزاما على الق ع أجان  لهم ثقافات متباٌنة، لذاٌها مفتعامل ون ةالحساسٌ
فالطال  إذا علم أنه  ٌمنع غٌر المتخصصٌن عن العمل فً مجاالت السٌاحة واإلرشاد والفندقة. تشرٌع

نه لن ٌحرص على ٌستطٌع العمل باألنشطة السٌاحٌة والفندقٌة بغٌر االلتحاق بالتخصصات السٌاحٌة، فإ
فال ٌجوز لصناعة تعد من  .المختلفة ضعف جدواها فً مجاالت العملااللتحاق بهذه التخصصات ل

، فالحقٌقة أننا إذا لم نؤخذ لجمٌع التخصصات التعلٌمٌة ركائز االقتصاد المصري أن تكون سوق عمل
تمتلك منتج  مصرف .التخصص الدقٌق فً شتى المجاالت فلن نلحق برك  الحضارة العالمٌة أبمبد

 لالرتقاء، وكذلك ال توجد استراتٌجٌة لنهوض بهذا المنتجل فً حٌن ال توجد استراتٌجٌة لسٌاحً هائ
 ٌمد بكوادر بشرٌة متخصصة لخدمة هذا المنتج. ٌعد موردا بالتعلٌم السٌاحً والفندقً ذلك التعلٌم الذي

ض إعداد استراتٌجٌة شاملة للنهو" :األولى النسبٌة للفقرةهمٌة األمستوى  توضح أنحٌث جاءت النتائج 
" كان مرتفعا استراتٌجٌة أخرى للرقً بالتعلٌم السٌاحً والفندقً هاصاحبٌبصناعة السٌاحة المصرٌة، 

للعملٌة التخطٌطٌة السلٌمة  لبالغةقناعة لدى أفراد العٌنة باألهمٌة ا وهذا ربما ٌعود لوجود (؛4.30) جدا
سٌإدي لتحسٌن الصورة السٌاحٌة  األمر الذي التعلٌم السٌاحً والفندقًبللنهوض بالمنتج السٌاحً و

 .ختٌار التخصصات السٌاحٌةالثانوي على ا التعلٌم طال ٌشجع وف س، وهذا بدوره المصرٌة
 

مراجعة حقوق العاملٌن للفقرة الثالثة:  عمرتفاألهمٌة ال السابق مستوى( 5نتائج جدول ) من وتظهر
وربما  (؛4.06) لتحسٌنها بما ٌوفر مكانة سامٌة للعاملٌن فً هذه الصناعة ندقًالسٌاحً والف قطاعبال

االجتماعٌة المرضٌة  لضماناتدراك عٌنة الدراسة افتقار القطاع السٌاحً والفندقً لإلٌعود ذلك 
فهم ٌتعاملون مع جنسٌات  ،فً هذا القطاعى المخاطرة مستو نظرا الرتفاعوذلك  ؛للعاملٌن بهذا القطاع

منشآت تعمل  وهناك ... إلخ، 19-وكوفٌدكوف -مراض المعدٌة كسارسم عرضة لألنوعة وبذلك فهمت
لذا فمن خاطر جمة؛ مفً البحار واألنهار، وهناك من ٌعملون فً الطٌران وكلها أنشطة محفوفة ب

ة بمراجعة شاملة لجمٌع حقوق العاملٌن بصناعأن تقوم وزارة السٌاحة والجهات المعنٌة الواج  على 
لطال  من وسوف ٌشجع ا، بٌن أفراد المجتمع وهذا سوف ٌمكنهم من التمتع بمكانة راقٌةالسٌاحة، 

فكثٌر من الطال   ،حاق بكلٌات السٌاحة والفنادقفً االلت بالتعلٌم قبل الجامعً ذوي المستوى المرتفع
اجاتهم العلٌا بعد ذوي المستوى المرتفع ٌقبلون على التخصصات التً توفر لهم مكانة وظٌفٌة ترضً ح

 ودور نشراألهمٌة االقتصادٌة لألنشطة السٌاحٌة والفندقٌة،  التخرج. وجاءت الفقرة األخٌرة لتبٌن
 وهذا ٌرجع لوعً (؛4.01أسبا  انخفاض شرٌحة القبول بالتنسٌق ) ةجلامعالوعً بهذه األهمٌة فً 

سٌاحٌة والفندقٌة، وما لها من دور فاعل للنظرة المجتمع نحو األنشطة ا عٌنة الدراسة بالدور المهم أفراد
وتإكد  .كرغبة أولى فً المسار الجامعً فنادقالة وسٌاحالات كلٌالختٌار  فً تحفٌز الطال  المتفوقٌن
مبادئ فقرات هذا المحور تمثل  جمٌع أنعلى اتفاق بٌن آراء عٌنة الدراسة  النتائج السابقة أن هناك

جاء حٌث  لكلٌات السٌاحة والفنادق بتنسٌق الثانوٌة العامة؛ انخفاض شرٌحة القبول فاعلة لمعالجة
 .، وبمستوى أهمٌة مرتفع جدا(0.56، وانحراف معٌاري )(4.21) المتوسط العام لهذا المحور
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ىسط ان ثشؼجخ انفنذلخانًهتحمُن  انطالة أسجبة ضؼف يستىي

 حسبثٍان

نحرا  اال

 ًؼُبرٌان

 انًستىي

، يغ كثؽح انعػبٚخ انًؼههخ يٍ خبَت ٙعلانفُ هزطظضػؼف انزؽٔٚح ن

 انجؼغ ردبِ انزؼهٛى ٔانؼًم انفُعلٙ.

 يؽرفغ  1.06 3.53

مجٕل ثمكى انفُبظق، يغ رطجٛك لبػعح يٍ ال ػعو ٔخٕظ شؽٔؽ يٕػٕػٛخ نه

 ٚسمك شؽٔؽ انمجٕل ثبأللكبو األضؽٖ ٚهسك ثمكى انفُبظق.

 يزٕقؾ  1.20 3.28

اػزمبظ انطالة طؼٕثخ انًمؽؼاد انعؼاقٛخ ثمكى انفُبظق، ٔقٕٓنزٓب 

 ثبأللكبو األضؽٖ.

 يزٕقؾ 1.14 3.19

سبخبد انؼهٛب اػزمبظ انجؼغ ثؤٌ انؼًم ثبنًُشآد انفُعلٛخ ال ٚشجغ ان

 نإلَكبٌ.

 يؽرفغ  1.12 4.05

اػزمبظ كثٛؽ يٍ انطالة ثؤٌ انؼًم ثبنًطبثص ٔضعيخ األغػٚخ يٍ األػًبل 

 انًزعَٛخ.

يؽرفغ  0.99 4.28

 خعا

يثم: انًشؽٔثبد انكسٕنٛخ بِ ثؼغ انطعيبد انفُعلٛخ انعػبٚخ انًؼههخ رد

 ٔطبالد انكبؾُٕٚ ٔانُبظ٘ انهٛهٙ ... انص.

 فغيؽر 1.02 4.04

 يؽرفغ 1.07 4.04 انزؤكٛع فٙ انزؼهٛى ٔانؼًم انفُعلٙ ػهٗ لبػعح: "انؼًٛم ظائًب ػهٗ زك".

 يؽرفغ 1.26 3.57 انزٕطٛخ انشبئؼخ ثؤٌ انؼًم ثبنًُشآد انفُعلٛخ ال ٚالئى اإلَبس.

 يرتفغ 0.64 3.75 انًتىسط انؼبو

 
 (؛ ولذا0.64وانحرافه المعٌاري ) (،3.25أن المتوسط العام لهذا المحور ) السابق (6) جدول ٌظهر

فقد سجل هذا المحور مستوى أهمٌة نسبٌة مرتفع. وقد احتلت الفقرة الخامسة المرتبة األولى من بٌن 
 اعتقاد كثٌر من الطال  بؤن العمل بالمطابخ وخدمة األغذٌة من األعمال المتدنٌة فقرات هذا المحور:

العمل فً مجال خدمة المؤكوالت  ى الطال  تجاه(، وٌشٌر ذلك إلى وجود نظرة سلبٌة لد4.21)
والمطاعم من  تعد العمل بمجال المطابخوالمشروبات؛ وهذا ربما ٌرجع لثقافة المجتمع المحٌط التً 

نالحظ  حٌث ،الفندقً التخصص الطال  نحو اختٌار توجهثر سلبٌا على األعمال غٌر الجٌدة مما أ
على شعبتً السٌاحة واإلرشاد. وكذلك  لشدٌدمع إقبالهم ا الفندقة الطال  عن االلتحاق بشعبة عزوف

والبقٌة من ذوي المستوى  ،الطال  ذوي المستوى الجٌد ٌلتحقون بشعبتً السٌاحة واإلرشاد نالحظ أن
عدم وجود شروط  وهذا ما تإكده الفقرة الثانٌة من نتائج هذا المحور: الضعٌف ٌلتحقون بشعبة الفندقة؛

الفنادق، مع تطبٌق قاعدة من ال ٌحقق شروط القبول باألقسام األخرى ٌلحق  موضوعٌة للقبول بقسم
 (.3.21) بقسم الفنادق

 

مثل: المشروبات الكحولٌة اه بعض الخدمات الفندقٌة الدعاٌة المضللة تج" الفقرتان السادسةت وقد جاء
على قاعدة: عمل الفندقً التؤكٌد فً التعلٌم وال" والسابعة "وصاالت الكازٌنو والنادي اللٌلً ... إلخ

با لضعف مستوى الملتحقٌن العناصر التً كانت سب ة من بٌنالمرتبة الثالثفً  "العمٌل دائما على حق
ذلك  كان ؛ وربما( لكلتٌهما4.04حسابً )وذلك بمستوى أهمٌة نسبٌة مرتفع وبمتوسط بشعبة الفندقة، 
وكؤن  ،نحو بعض الخدمات الفندقٌة الدراسة وجود دعاٌة مغلوطة ذات نظرة قاصرة إلدراك عٌنة

 ة،وهذه فً الحقٌقة نظرة قاصر قاصرة على خدمات المشروبات الكحولٌة والقمار،صناعة الضٌافة 
ً ال ٌستطٌع تمس الحاجات الفسٌولوجٌة لإلنسان والت نهات الفندقٌة ال غنى عنها لكون الخدماحٌث أ

هما قوام الحٌاة اإلنسانٌة: خدمة المؤكوالت  اتمخدنوعٌن من التقدم فصناعة الضٌافة  العٌش بدونها؛
اعتقاد البعض بؤن العمل ــ  واحتلت الفقرة الرابعة المرتبة الثانٌة والمشروبات، وخدمة اإلقامة.

لدٌه اإلنسان ف (؛4.05مرتفع ) ــ بمستوى أهمٌة بالمنشآت الفندقٌة ال ٌشبع الحاجات العلٌا لإلنسان
الحاجة للتقدٌر والثقة واإلنجاز واالحترام، وربما ٌظن كثٌر من أفراد حاجات علٌا ٌسعى لتحقٌقها ك
الفندقٌة ال ٌحقق هذه الحاجات وهذا ٌرجع لنظرة سطحٌة غٌر واعٌة  تالمجتمع أن العمل بالمنشآ

والذي  ذلك المجال الذي ٌعد من أرقى مجاالت العمل فً العصر الحالً، الفندقً،بالمجال لحقٌقة العمل 
حتى من الدرجات الوظٌفة بداٌة بالمستوٌات التشغٌلٌة مرورا بالمستوٌات اإلشرافٌة  ٌضم عدٌدا

المتٌاز حقوق االمستوٌات اإلدارٌة العلٌا، وتتنوع طرق اإلدارة الفندقٌة من سالسل إدارة عالمٌة و
ر الت واالبتكاوسالسل اإلدارة المحلٌة؛ وكل هذا ٌشبع حاجات اإلنجاز وتقبل الحقائق وحل المشك

ات وجنسٌات التعامل مع أشخاص ٌحملون دٌانات وعاد خاللها األنشطة الفندقٌة ٌتموتحقٌق الذات. و
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اآلخرٌن واالحترام من اآلخرٌن. إضافة إلى أن  ٌشبع حاجات الثقة واحترام ولغات مختلفة وهذا بدوره
اوٌة واألثرٌة والدٌنٌة مثل: المواقع المائٌة والصحر كبٌرة المنشآت الفندقٌة تقع فً أماكن ذات أهمٌة

 .واإلبداع وتقدٌر الذات ٌشبع حاجات الثقة ... إلخ؛ وهذا أٌضا والرٌفٌة
 

مع  هناك ضعف فً التروٌج للتخصص الفندقً أن السابق ٌتضح نتائج الجدول خالل استعراض منو
طط تسوٌقٌة عدم إعداد خوربما ٌرجع ذلك ل(؛ 3.53وجود دعاٌة مغلوطة تجاه التعلٌم والعمل الفندقً )

بالتروٌج األقسام األخرى قد ٌعود ذلك لقٌام البعض من  وأ ،جٌدة للتروٌج ألنشطة التخصص الفندقً
 .األقسام األخرىلتحاق بٌقبل الطال  على اال عن األنشطة الفندقٌة لكً غٌر الصحٌحةراء لبعض اآل

لعمل باألنشطة الفندقٌة ال أن ا"توصٌة شائعة بالمجتمع وهً  تإكد نتائج آراء عٌنة الدراسة وجودو
وربما ٌعود ذلك لمالحظة أفراد العٌنة قلة عدد اإلناث بشعبة الفندقة وكثرة عدد  (؛3.52) "ٌالئم اإلناث

م تٌفالطالبة التً ال تنطبق علٌها شروط القبول بشعبة السٌاحة أو اإلرشاد اإلناث بشعبة السٌاحة، 
 ذه التوصٌة الخطؤ علٌهن فً اختٌار التخصص.بشعبة الفندقة بغٌر رضاها لتؤثٌر ه هاقاحإل
 

ثشؼجخ  هتحمُنانً انطالة أسجبة ضؼف يستىينجخ بًؼيمترحبد ن

 انفنذلخ

ىسط ان

 حسبثٍان

نحرا  اال

 ًؼُبرٌان

 انًستىي

لٛبو أػؼبء ْٛئخ انزعؼٚف ثمكى انفُبظق ثبنزؼؽٚف ٔانزؽٔٚح نهزؼهٛى 

 ٔانؼًم انفُعلٙ.

 يؽرفغ 0.88 4.03

ػٍ انعػبٚخ  كًٕززٗ ر ؼهًٛخاأللكبو انٍٛ األضالق اندبيؼٛخ ثرٕؽٛع 

 .انزطظض انفُعلٙ ػٍ خٕؽهغانً

 يؽرفغ 1.24 3.48

انؽإٚخ غٛؽ انظبئجخ نعٖ ثؼغ أفؽاظ انًدزًغ ٔانطالة ػٍ  رظسٛر

 انزؼهٛى ٔانؼًم انفُعلٙ.

 يؽرفغ 0.90 4.12

 يؽرفغ 0.97 4.10 يٍ رطظظبد طُبػخ انفُعلخ ٚالئى ؽجٛؼخ اإلَبس. ارٕػٛر أٌ كثٛؽ

 يؽرفغ خعا 0.63 4.44 رظسٛر انعػبٚخ انًغهٕؽخ ردبِ ثؼغ انطعيبد انفُعلٛخ.

غؽـ ٔرؽقٛص انمًٛخ انؼظًٛخ نهؼًم فٙ طُبػخ ٔضعيخ انًؤكٕالد 

 ٔانًشؽٔثبد فٙ ػمٕل انطالة.

 يؽرفغ خعا 0.58 4.60

رظسٛر ثؼغ انًجبظة انطبؽئخ انزٙ شبػذ ػٍ طُبػخ انفُعلخ يثم: 

 "انؼًٛم ظائًب ػهٗ زك".

 يؽرفغ خعا 0.78 4.45

خًٛغ انسمٕق انًُشآد انفُعلٛخ ثًُر  بنؿاولٛبو اندٓبد انًطزظخ ث

 انكبيهخ ٔانًؽػٛخ نهؼبيهٍٛ ثٓب.

 يؽرفغ خعا 0.87 4.31

 تفغير 0.50 4.19 انًتىسط انؼبو

 
غرس وترسٌخ القٌمة العظٌمة للعمل فً صناعة وخدمة المؤكوالت عٌنة الدراسة أن  آراء تإكد

ٌن بشعبة ضعف مستوى الملتحق ةجلامعالفعالة ل المقترحات من أكثر والمشروبات فً عقول الطال 
وربما  ( وهو بمستوى مرتفع جدا؛4.60) ٌث بلغ الوسط الحسابًالفندقة بكلٌات السٌاحة والفنادق؛ ح

األعمال ذات القٌمة العظٌمة،  ى طال  التعلٌم العالً نحوغاٌات نبٌلة لدتوجهات وٌعود ذلك لوجود 
التعلٌم المختلفة، فمن  لذلك كان لزاما علٌنا توضٌح الجوان  السامٌة لصناعة الفندقة فً مراحل

المالحظ أن مناهج التعلٌم قبل الجامعً تتناول موضوعات السٌاحة بصفة عامة وال تخصص دروسا 
صناعة السٌاحة فهً تغض الطرف عن صناعة الفندقة عند تناولها ل منفصلة لصناعة الفندقة، وحتى

ٌلزم أن  ل السٌاحٌة ... إلخ.وتسه  فً شرح الموضوعات السٌاحٌة األخرى كالمواقع األثرٌة والمحا
كانا ٌخدمان نعلم طالبنا أن الضٌافة من عمل األنبٌاء والمرسلٌن فرسول هللا إبراهٌم وزوجته سارة 

، وكان ، وخدم رسول هللا محمد وفد الحبشة بنفسه الكرٌمةبغٌر مساعدة من أحد الضٌفان بؤنفسهما
ن الراشدان أبو بكر وعمر ٌقومان بخدمة ، وكانا الخلٌفتاأصحا  الرسول محمد ٌخدمون الضٌفان

 الخدمٌة الصناعات ىمفصناعة الضٌافة من أس ؛ إذنالضٌفان بؤنفسهما مع عظم قدرهما بٌن الرعٌة
 (.2016)محمد، قدٌما وحدٌثا  قدرا فً جمٌع المجتمعات اإلنسانٌة
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التً شاعت عن صناعة الخاطئة األهمٌة البالغة لتصحٌح بعض المبادئ السابق  (2) جدولوتبٌن نتائج 
تصحٌح الدعاٌة المغلوطة تجاه بعض ضرورة و (،4.45) الفندقة مثل: "العمٌل دائما على حق"

 "العمٌل دائما على حق"أفراد العٌنة ضرر قاعدة  ٌرجع ذلك إلدراك وربما ؛(4.44) الخدمات الفندقٌة
طبٌعة العمل الفندقً، ن عطً انطباعا مشوها عصناعة الضٌافة والذي ٌعن  ذلك التصور الذي شاع

 لدى أفراد العٌنة وعً بمدى فاعلٌة. فانطباعا بعدم العدالة عند فهم العالقة بٌن مقدم الخدمة والضٌفو
 ،تصحٌح رإٌة الطال  عن الخدمات الفندقٌة مات الفندقٌة فًتصحٌح الدعاٌة المغلوطة تجاه بعض الخد

بناء رإٌة إٌجابٌة لدٌهم؛ مما لسٌإدي ذلك  للطال ة ة عن الخدمات الفندقٌقٌقٌحالدعاٌة ال فعند توجٌه
من الجدول  . وٌتضحفً اإلقبال على االلتحاق بالتخصص الفندقً الطال  ذوي المستوى الجٌدٌشجع 

بة الفندقة أن لمنح الحقوق الكاملة والمرضٌة للعاملٌن بالمنشآت الفندقٌة تؤثٌر مرتفع جدا فً اختٌار شع
غٌر المتخصصٌن من العمل بالمنشآت الفندقٌة أسوة  ذلك إال من خالل حظر ٌتحققوربما ال  (؛4.31)

بالنشاطات االقتصادٌة األخرى، وهذا ألن األنشطة الفندقٌة أنشطة فنٌة شدٌدة الحساسٌة ال ٌصح أن 
وربما تعود هذه النتٌجة الرتفاع معدل حوادث المهنة للعمل  ٌعمل بها إال الفندقٌون المتخصصون.

باإلضافة لتضرر قطاع الفندقة باألمراض  .قطاع المؤكوالت والمشروبات الفندقٌة وخاصةباألنشطة 
حٌث ٌكون العاملٌن  ،سم إلى ضرر اقتصادي وضرر صحًوهذا الضرر ٌنق ،19-الوبائٌة كوباء كوفٌد

لذا فمن المهم ضرورة تقدٌم ضمانات بهذا القطاع من أكثر فئات المجتمع تعرضا لإلصابة باألوبئة. 
 ات المعدل المرتفع لحوادث المهنة،وتؤمٌنات جٌدة لمثل هذه القطاعات ذجتماعٌة وبدالت عدوى عالٌة ا
العدوى باألمراض كثٌرة فً معدالت حوادث المهنة وقطاعات ة أن قطاع الفندقة قد ٌفوق مالحظ مع

 الوبائٌة.
 دى أفراد عٌنة الدراسةمرتفع ل وفٌما ٌتعلق بالمجتمع المحٌط؛ أظهرت الفقرة الثالثة وجود توجه

بعض أفراد المجتمع والطال  عن التعلٌم والعمل الفندقً السلبٌة ل ةالرإٌ تصحٌح( عن ضرورة 4.12)
ٌرجع ذلك لحقٌقة أن التعلٌم  ؛ وربمامستوى الملتحقٌن بشعبة الفندقة على أسبا  ضعف التغل نحو 

أفراد  ٌعود ذلك إلدراك وقد .األخرى درجات علمٌة ال تقل أهمٌة عن التخصصات العلمٌةالفندقً به 
من مجاالت العمل  الكثٌرالعٌنة بؤن العمل الفندقً ٌوفر درجات وظٌفٌة متنوعة ومتعددة قد تفوق 

ة فً الترقً الوظٌفً فً مجال األعمال الفندقٌة لمالحظة أفراد العٌنة أن هناك مرون ربماأو  األخرى،
ٌر من كثبحقٌقة مالئمة ال المجتمع الرابعة تإكد أن توعٌة والفقرة .األخرى جاالتمخالف كثٌر من الب

على أسبا  ضعف مستوى  التغل إلناث سوف ٌكون له تؤثٌر إٌجابً فً التخصصات الفندقٌة ل
ن كثٌرا أ بالواقع العملً فً عٌنة الدراسة إلدراك وربما ٌرجع ذلك (؛4.10الملتحقٌن بشعبة الفندقة )

على االلتحاق  مع طبٌعة اإلناث، وأن إقناع الطالبات بذلك سٌجعلهن ٌقبلون تتالءمالفندقٌة  من الوظائف
أن التعلٌم الفندقً بتخصصاته  وربما ٌعود ذلك لتوقع عٌنة الدراسة أن إظهار حقٌقة بشعبة الفندقة.

االلتحاق  الطالبات ذوات المستوى الجٌد على سوف ٌشجعالمتنوعة ٌتناس  مع مٌول ورغبات اإلناث 
 لفندقة.بشعبة ا

 

أسبا  ضعف  أعضاء هٌئة التدرٌس فً معالجةدور فاعلٌة مستوى أهمٌة مرتفع ل وٌظهر الجدول
ؤهمٌة بذلك إلدراك عٌنة الدراسة  وربما ٌكون (؛4.03الملتحقٌن بشعبة الفندقة ) الطال  مستوى

ساسً تحفٌز ٌكون هدفها األ ،خطة تسوٌقٌة لشعبة الفندقةبصٌاغة هٌئة التدرٌس  أعضاء وضرورة قٌام
وذلك عن طرٌق التعرٌف والتروٌج  ؛وتشجٌع الطال  ذوي المستوى الجٌد لاللتحاق بشعبة الفندقة

وما تحتوٌه من  ،وإظهار النواحً اإلٌجابٌة لصناعة الضٌافة ،العمل الفندقًمجاالت لتعلٌم وبرامج ال
عدٌد من الممٌزات التً البها  إن بل ؛تنافسٌة تجعلها تسبق كثٌرا من الصناعات الخدمٌة األخرى اتمٌز

 ( السابق2) جدولوٌتضح من نتائج  .تضعها فً الصدارة بٌن األنشطة االقتصادٌة فً جمٌع الدول
أسبا  ضعف  ةجلامعة لفعال تمثل مقترحات عٌنة الدراسة أن الفقرات الثمانٌة لهذا المحور آراءتؤكٌد 
 (.0.50( وانحراف معٌاري )4.19) سابًبمتوسط ح ،بالتخصص الفندقًملتحقٌن ال الطال  مستوى

 

 فرضٌات الدراسةاختبار 
 :بسٌطالخطً ال فروض الدراسة تم صٌاغة نموذجٌن لالنحدار للتحقق من صحةو

رإٌة طال  التعلٌم قبل الجامعً )الثانوي( نحو مستقبل التعلٌم  تصحٌح أثراألول لتوضٌح النموذج 
كمتغٌر تابع؛  مكانة كلٌات السٌاحة والفنادقب النهوض كمتغٌر مستقل فًوالعمل السٌاحً والفندقً 

نظرة الطال  الملتحقٌن بكلٌات السٌاحة والفنادق نحو العمل فً  تصوٌ  الثانً لتوضٌح تؤثٌرالنموذج و
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 ةدقى الجٌد على االلتحاق بشعبة الفنذوي المستو من زٌادة إقبال الطال فً  صناعة الفندقة تمجاال
  كمتغٌر تابع.

زٌادة إقبال الطال  ، مكانة كلٌات السٌاحة والفنادقالنهوض بر التوزٌع الطبٌعً للمتغٌر التابع )والختبا
وجوروف ـ سمٌرنوف؛ ( تم استخدام اختبار كولمةدقى الجٌد على االلتحاق بشعبة الفنذوي المستومن 

 التالً:ك وكانت النتٌجة

 Kolmogorov- Smirnov انًتغُر انتبثغ

Statistics df Sig. 

 0.000 117 0.917 ًكبنخ كهُبد انسُبحخ وانفنبدقث اننهىض

 0.010 117 0.970 خذلاالنتحبق ثشؼجخ انفن زَبدح إلجبل انطالة روٌ انًستىي انجُذ ػهً

زٌادة ، قمكانة كلٌات السٌاحة والفنادب النهوض لمتغٌر( أن قٌمة االختبار المشار إلٌه 1ٌظهر جدول )
وبمستوى  (0.970، 0.917) بلغت ةدقى الجٌد على االلتحاق بشعبة الفنذوي المستومن إقبال الطال  

بؤن المتغٌران التابعان ومن هنا ٌمكن القول  ؛على التوالً (0.01 ˂ 010)، (0.01 ˂ 000) معنوٌة
أمٌن ( و2012) Ghasemi & Zahediasl ال أنه قد أشارإ ال ٌتبعا التوزٌع الطبٌعً. للدراسة

التوزٌع الطبٌعً  اختبارعن  االستغناءإلى أنه ٌمكن  االحصائٌة االختباراتحول  ماكتاباتهفً  (2007)
نموذج  لىالستناد إهنا ٌمكن ا ومن ؛30للبٌانات إذا كان حجم عٌنة الدراسة أكبر من أو ٌساوي 

 .االنحدار الخطً الختبار فرضٌات الدراسة
رإٌة طال  التعلٌم قبل الجامعً )الثانوي( نحو مستقبل التعلٌم والعمل  تحسٌنأثر 
 .والفنادقمكانة كلٌات السٌاحة ب النهوض فًالسٌاحً والفندقً 

كمتغٌر مستقل فً تحسٌن رإٌة طال  التعلٌم قبل الجامعً ٌوضح نموذج االنحدار الخطً البسٌط تؤثٌر 
 النتائج على النحو التالً:كانت غٌر تابع، وكمت مكانة كلٌات السٌاحة والفنادقب النهوض

 

Std. Error of the Estimate Adjusted R square R
2
 R Model 

2.37944 0.289 0.259 0.543
(a)

 1 

a)  Predictors (Constant): نحى يستمجم انتؼهُى وانؼًم انسُبحٍ  رؤَخ طالة انتؼهُى انثبنىٌ صحُحت  

R)( أن قٌمة معامل التحدٌد )9ٌوضح جدول )
( أي أن المتغٌر المستقل فً هذا 0.295ٌساوي ) 2

( له رإٌة طال  التعلٌم قبل الجامعً )الثانوي( نحو مستقبل التعلٌم والعمل السٌاحً تصحٌحالنموذج )
(، مما ٌعنً أن كلٌات السٌاحة والفنادق مكانةب النهوض%( على المتغٌر التابع )29.5تؤثٌر بمقدار )

استطاع  رإٌة طال  التعلٌم قبل الجامعً )الثانوي( نحو مستقبل التعلٌم والعمل السٌاحً تصحٌحمتغٌر 
كلٌات السٌاحة والفنادق بٌن  مكانةب النهوضمتغٌر %( من التغٌرات الحاصلة فً 29.5فسر )ٌأن 

 . غٌرها من الكلٌات
 

(ANOVA
(a)

)
Sig. F Mean Square df Sum of squares Model 

.000
(b)

 49.705 281.413 1 281.413 Regression 1 

  5.662 111 673.744 Residual  

   121 955.157 Total  
a) Dependent Variable: ًكبنخ انكهُبدث اننهىض  

b) Predictors (Constant): ٌثبنىرؤَخ طالة انتؼهُى ان صحُحت  

وبمستوى  49.705المحسوبة نحو  F( جودة نموذج االنحدار ككل، حٌث بلغت قٌمة 10ٌظهر جدول )
% وهً بذلك عالٌة الداللة، وهذا ٌإكد 1عند مستوى معنوٌة أقل من  إحصائٌة دالة ًوه  0.000داللة

 معنوٌة. القوة التفسٌرٌة لنموذج االنحدار من الناحٌة اإلحصائٌة أي أن النموذج ككل ذا داللة
1  

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized Coefficients Model 
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Beta Std. Error B 

.000 9.575  1.295 12.402 (Constant) 

 رؤَخ انطالة 307. 044. 543. 7.050 000.
a) Dependent Variable: ًكبنخ انكهُبدث اننهىض  

رإٌة طال  التعلٌم قبل  تصحٌح متغٌر( معالم نموذج االنحدار، حٌث ٌظهر أن 11ٌن جدول )ٌب
     Tنموذجل ذو داللة إحصائٌة عالٌة وفقامقبول و الجامعً )الثانوي( نحو مستقبل التعلٌم والعمل السٌاحً

التعلٌم قبل  رإٌة طال  تصحٌح. وتشٌر النتٌجة السابقة على أن كل زٌادة فً مستوى (0.01 ˂ 000)

تزاٌد بمقدار  ابمقدار وحدة واحدة ٌقابله الجامعً )الثانوي( نحو مستقبل التعلٌم والعمل السٌاحً
، وهو ما ٌتفق مع مكانة كلٌات السٌاحة والفنادق بٌن غٌرها من الكلٌاتب النهوض% فً اتجاه 30.7

قبل الجامعً )الثانوي( نحو  رإٌة طال  التعلٌم تصحٌحلالفرض األول "ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة 
 مكانة كلٌات السٌاحة والفنادقب النهوض كمتغٌر مستقل فًمستقبل التعلٌم والعمل السٌاحً والفندقً 

 ".كمتغٌر تابع
 

نظرة الطال  الملتحقٌن بكلٌات السٌاحة والفنادق نحو العمل فً مجال  تصوٌ أثر 
 ً.دقى الجٌد على االلتحاق بالتخصص الفنذوي المستو  زٌادة إقبال الطالفً  صناعة الفندقة

 

12
Std. Error of the Estimate Adjusted R square R

2
 R Model 

3.73360 0.124 0.132 0.363
(a)

 1 

a) Predictors (Constant): نظرح انًهتحمُن ثبنكهُخ صىَتت  

بكلٌات السٌاحة والفنادق نحو العمل فً مجال صناعة  التحدٌدأن قٌمة معامل  (12)ٌوضح جدول 
R)) الضٌافة

له تؤثٌر  نظرة الطال  الملتحقٌن بالكلٌة تصوٌ وهذا ٌعنً أن متغٌر  0.132ٌساوي  2

، مما ٌعنً الفندقة الجٌد على االلتحاق بشعبةذوي المستوى من قبال الطال  فً زٌادة إ% 13.2بنسبة 
من التغٌرات  تقرٌبا %(13.2استطاعت أن تفسر )   الملتحقٌن بالكلٌةنظرة الطال تصوٌ أن 

 .لجٌد على االلتحاق بشعبة الفندقةذوي المستوى ا من قبال الطال زٌادة إالحاصلة فً 
 

13(ANOVA
(a)

)
Sig. F Mean Square df Sum of squares Model 

.000
(b)

 17.421 242.841 1 242.841 Regression 1 

  13.940 115 1603.073 Residual  

   116 1845.915 Total  
(a) Dependent Variable: لجبل انطالة روٌ انًستىي انجُذإ  

(b) Predictors (Constant): خنظرح انًهتحمُن ثبنكهُ صىَتت  

وبمستوى  12.421 حسوبة نحوالم F( جودة نموذج االنحدار ككل، حٌث بلغت قٌمة 13ٌظهر جدول )
%، وهذا ٌإكد القوة التفسٌرٌة لنموذج االنحدار 1وهً دالة عند مستوى معنوٌة أقل من (0.000) داللة 

 داللة معنوٌة. والخطً من الناحٌة اإلحصائٌة أي أن النموذج ككل ذ
 

  

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.000 11.411  2.150 24.535 (Constant) 

تحسُن نظرح  327. 078. 363. 4.174 000.

 انًهتحمُن
a) Dependent Variable: لجبل انطالة روٌ انًستىي انجُذإ  

ن نظرة الطال  تحسٌمتغٌر أن  حٌث ٌتضح ،معالم نموذج االنحدار ( اختبار14جدول ) ظهرٌ
 تعنًهذه النتٌجة و. T  (000 ˂ 0.01)نموذجل ذو داللة إحصائٌة عالٌة وفقامقبول والملتحقٌن بالكلٌة 

بمقدار وحدة واحدة ٌقابله زٌادة  نظرة الطال  الملتحقٌن بالكلٌة تصوٌ أن كل زٌادة فً مستوى 
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، د على االلتحاق بشعبة الفندقةلجٌزٌادة اقبال الطال  من ذوي المستوى افً اتجاه  %32.2 بمقدار
نظرة الطال   تصوٌ لالثانً "ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة  الفرض تعنً تحقق صحةوهو ما 

زٌادة اقبال الطال  من ذوي المستوى الجٌد فً االلتحاق بشعبة على  الملتحقٌن بكلٌات السٌاحة والفنادق
 ".التعلٌم الفندقً

خطة استراتٌجٌة للنهوض بالسٌاحة الداخلٌة؛ وذلك  معنٌة بصٌاغةٌلزم أن تقوم الجهات ال .1
 لمواجهة األزمات التً تضر بالسٌاحة الوافدة.

سن قانون ٌمنع غٌر المتخصصٌن عن العمل فً مجاالت األنشطة السٌاحٌة والفندقٌة سواء فً  .2
 .الخاصة السٌاحٌة والفندقٌة ة أو فً المنشآتالمإسسات السٌاحٌة الحكومٌ

معالجة الفكر المتطرف والرد على الفتاوى غٌر  مإسسة األزهر فًكل من دور ل تفعٌ .3
واإلعالمٌة نحو  المإسسات التعلٌمٌةو الصحٌحة تجاه التعلٌم والعمل السٌاحً والفندقً،

ً بؤهمٌة نشطة السٌاحٌة والفندقٌة ونشر الوعتجاه األتحسٌن نظرة المجتمع بجمٌع فئاته 
 .صناعة السٌاحة والضٌافة

شاملة للتخصص،  تسوٌقٌةعمل خطة  أعضاء هٌئة التدرٌس بشعبة التعلٌم الفندقً ٌج  على .4
عن صناعة الفندقة وتقدٌم الصورة  المفاهٌم المغلوطة تصحٌح ضرورةالتؤكٌد على مع 

 .ة عنهاالصحٌح
توفٌر كافة ضرورة الحقوق الكاملة للعاملٌن بها، مع  الضٌافة بمنح منشآتوتعهد ٌج  إلزام  .5

 .جتماعٌة المرضٌة للعاملٌناالالصحٌة وتؤمٌنات ال
تصحٌح مسار اإلعالم المضلل والدعاٌة المغلوطة نحو المنشآت الفندقٌة والعمل بصناعة  .6

عام موحد للمجتمع المصري  مسئولٌة خلق توجهاألجهزة اإلعالمٌة  على عاتق وٌقع الضٌافة،
م الفندقً بدحر القواعد والمبادئ مإسسات التعلٌ مع قٌام صناعة الفندقة، نحو تقبل ورقً

كقاعدة العمٌل دائما على حق وكمبدأ العمل بالمنشآت  الخاطئة التً شاعت عن صناعة الفندقة
 الفندقٌة ال ٌالئم اإلناث.

قٌام اإلدارة العلٌا بمإسسات التعلٌم السٌاحً والفندقً بمنع الدعاٌة المغرضة من  ضرورة .2
بالموضوعٌة والمصداقٌة وتجن   فندقة، والتوصٌةجان  األقسام األخرى نحو شعبة ال

واتباع القواعد العلمٌة عند  ،االنحٌازٌة واالرتجالٌة، وضرورة التحلً باألخالق الجامعٌة
 الحدٌث عن صناعة هً من أعظم وأرقى الصناعات الخدمٌة.

ما  غرس وترسٌخ القٌم العظٌمة والغاٌات السامٌة لصناعة الضٌافة فً عقول طال  التعلٌم .1
فً جمٌع األمم  المرسلٌن والعظماءقبل الجامعً، مع التؤكٌد على أنها من عمل األنبٌاء و

 اإلنسانٌة.
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اختبارات  –: ميارات أساسية SPSS(. "التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام >700أسامة ربيع. ) ،أمين
 لالمعممية("، الطبعة الثانية، مكتبة األنجمو المصرية.ا –الفروض اإلحصائية )المعممية 

تحقيق المواءمة بين مخرجات كمية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة (. "7000محمد. ) نعبد الرحم، جهنيال
 ومتطمبات سوق العمل"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طيبة، كمية التربية.

. قعبد الخال؛ العتيبي، بدر بن جويعد؛ ومتولي، نبيل رعبد القادفى ، محمد بن معجب؛ زيادة، مصطالحامد
(. "التعميم في المممكة العربية السعودية: رؤية الحاضر واستشراق المستقبل"، الطبعة :700)

 .الثالثة، مكتبة الرشد
ة لممؤلف: دراسة مقارن - تقدمة(. "التعميم الميني والتدريب في الدول الم:<<0، محمد بن شحات. )الخطيب

 ور"، مكتبة العبيكان، الرياض.ليونارد كانت
(. "أىم الكفايات األساسية التي يتطمبيا سوق العمل لدى خريجي التعميم ;700، محمد بن عودة. )الذبياني

الثانوي العام في المممكة العربية السعودية، دراسة مقدمة لندوة تحديات التوطين في القطاع 
 دارية، المدينة المنورة.، جامعة طيبة، كمية العموم المالية واإلالخاص: الظاىرة والحمول"

(. "التعميم لممينة في المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية"، رسالة >700، محمد بن عودة. )الذبياني
 دكتوراه غير منشورة، جامعة الممك سعود، كمية التربية.

من وجية نظر الخريجين والمشرفين عمييم  ءة النوعية لمكميات التقنيةالكفاىـ(. ">090، خالد بن سعد. )السليمي
بسوق العمل في القطاع الخاص بمحافظة جدة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، 

 كمية التربية، مكة المكرمة.
مكتبة  (. "الشباب ومشكالت سوق العمل في ضوء مخرجات التعميم"،7000، رضوان فضل الرحمن. )الشيخ

 دار الزمان لمنشر والتوزيع.
(. "مدى مالئمة مخرجات التعميم العالي لمتطمبات سوق العمل: دراسة =<<0، سعيد سالم. )القحطاني

مجمة االدارة العامة، مجمد ، "ود وقطاع األعمال بمدينة الرياضاستطالعية عمى جامعة الممك سع
 .0::-<<9(، الرياض، ص ص. 8) =8

(. "متطمبات االرتقاء بمؤسسات التعميم العالي لتنمية الموارد البشرية في المممكة 7007. )اهلل عبد، محمد المنيع
العربية السعودية: منظور مستقبمي"، بحث مقدم لمندوة الدولية حول الرؤى المستقبمية لالقتصاد 

 ىـ، الرياض.0978/>0-08ىـ، في الفترة 0990السعودي حتى عام 
البنية المنطقية لمعامل ألفاكرونباخ ومدى دقتو في تقدير الثبات في ضوء افتراضات "(. <700، أمحمد. )تيغزة

 – 8العدد  –العموم التربوية والدراسات اإلسالمية  –مجمة جامعة الممك سعود  نماذج القياس"،
 ، السعودية.==; – >8;ص ص.  – 70مجمد 

 ، الرياض.و التعميم الفني"، معيد االدارة العامة(. "اتجاىات الشباب السعودي نح:700. )عبد اهلل، وليد حماد
، متاح عمى الرابط <8:مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي"، ص. (. "=700، عز حسن. )حعبد الفتا

 التالي:
http://site.iugaza.edu.ps/mbarbakh/files/2010/02/questionaire_analyzis.pdf 

وأخالقيات ضيافة األجانب في اإلسالم"، المجمة العممية لكمية  (. "آداب;700عمر. ) معبد المنعمحمد، 
 الثاني. ، اإلصدار08جامعة اإلسكندرية، العدد  -السياحة والفنادق 



 2221 يونيو(    1/2، العدد )(5معة مدينة السادات    المجلد )جا –مجلة كلية السياحة والفنادق 

 

-999- 
 

(. "دور أقسام الضيافة بمؤسسات التعميم السياحي والفندقي في مناىضة >700. )عمر معبد المنعمحمد، 
العدد  ،اإلسكندريةجامعة  -ة والفنادق كمية السياحل مميةالع مجمةال"، األيديولوجية الدينية المتطرفة

 .، اإلصدار األول09

قياس اتجاىات المجتمع الريفي المصري نحو عمل (. ">700عمر؛ عامر، تامر محمد. ) معبد المنعمحمد، 
المجمد األول، العدد  ،جامعة مدينة السادات -والفنادق اإلناث في الفنادق"، مجمة كمية السياحة 
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Abstract 

 

The study aims to measure the feasibility of joining the hotel department in the 

faculties of tourism and hotels. To that end, a questionnaire was designed that 

contains: the personal data of the study sample members, the phenomenon of 

low acceptance rate for faculties of tourism and hotels in the coordination of 

high school, and how to address these reasons, and the reasons for the low level 

of those enrolled in the hotel department in the faculties of tourism and hotels, 

and proposals to overcome these reasons. The questionnaire was distributed to 

a random sample of faculty members and supporting staff in the faculties of 

tourism and hotels. Statistical measures were used, including Cronbach's alpha, 

Kolmegrove-Simernov, arithmetic mean, and regression analysis. The results 

of the study showed: that the tourism and hospitality sector is one of the 

economic sectors that is highly affected by the surrounding events. The 

students believe that working in the foodservice is a substandard business. This 

is one of the most important reasons for the low level of enrollment in the hotel 

division. One of the important suggestions to address this phenomenon is by 

formulating a law that prohibits non-specialists from working in the tourism 

and hotel field . The study presented a set of recommendations, including the 

necessity of instilling the great values of the hospitality industry in the minds of 

students of pre-university education, emphasizing that it is the work of prophets 

and greats throughout history and that the hotel staff members correct all 

misconceptions about the hospitality industry and provide a correct image of 

these The industry in all its aspects, and for the concerned authorities to 

formulate a strategic plan to promote domestic tourism; To face crises that 

negatively affect incoming tourism . 

 

Keywords: hotel department, faculties of tourism and hotels, students, 

hospitality industry. 
 


