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 الملخص
مؤسسات التعليم الفندقي على بطهاة المطابخ التعليمية لالكفاءة المهنية  أثر قياس الدراسة إلىتهدف 

تصميم استبانة تحتوي على  حيث تم. وأدائهم في مجال الطهو الفندقي ،مستوى الرضا التعليمي للطالب
, (المهاري ،الصحي, العلميالمهنية )جوانب الكفاءة , الدراسة : البيانات الشخصية ألفراد عينةكل من

وتم توزيع  الرضا التعليمي واألداء الطالبي. مستوىعلى  ي التعليميهاللطالكفاءة المهنية مدى تأثير 
الكليات والمعاهد العليا للسياحة  بعشرة منم الفندقة على عينة عشوائية من طالب أقسا ستبانةاال

 الختبار فرضيات منها تحليل االنحدار الخطي يس اإلحصائيةوالفنادق, وتم استخدام مجموعة من المقاي
واألداء  التعليمي الكفاءة المهنية تأثيرا في الرضا نتائج الدراسة أن أكثر جوانب وأظهرت. الدراسة

تقديم مقترح لقياس مستوى الرضا التعليمي  الطالبي هما الجانب المهاري والجانب العلمي للطاهي. وتم
تتعلق بالطاهي ومؤسسات  لمجموعة من التوصيات ضافةإ وأدائهم في مجال الطهو الفندقي، ،للطالب

يجب أن يكون الطاهي التعليمي ذا كفاءة عالية مهاريا وعلميا حتى يتسنى  :التعليم الفندقي منها
كما ية, لمؤسسات التعليم الفندقي أن تقدم خريجا قادرا على األداء المتميز في العمل بالمطابخ الفندق

يمتلك قدرات تجعل المؤسسة  على أسس علمية وموضوعية دقيقة على أناختيار الطاهي  يجب أن يتم
يجب اختيار الطاهي كذلك لمؤسسات األخرى في مجال تدريس فن الطهو الفندقي, ل منافسةالتعليمية 

 ةوعملي ةعلميالذي يستطيع توصيل كل ما لديه من معلومات ومهارات وخبرات للطالب بطريقة 
 صحيحة.

 

الرضا التعليمي, األداء  الكفاءة المهنية, مؤسسات التعليم الفندقي, الطاهي التعليمي، :الكلمات الدالة

 الطالبي.
 

 المقدمـــة 
ً العنصر إ ن التعليم والتدريب له مكانة إستراتيجية هامة في بناء وتنمية الموارد البشرية لكونهما معا
تنمية، والتي ال يمكن تحقيق عمل وللفي إعداد وتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة الالزمة لل فعالال

أهدافها إال من خالل تدفق مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب المؤهلين بقدرات ومهارات فكرية 
التحديات التي  أحد أهمتعد أن تحديث معايير جودة التعليم إضافة إلى متطورة وطاقة إنتاجية عالية. 

تواجه جميع دول العالم لمواكبة التغيرات التي فرضتها العولمة على جميع الدول المتحضرة والنامية 
الهدف الرئيسي من التعليم هو  نأإذ على حد سواء بوصفها قضية إستراتيجية على المستوى القومي؛ 

 .( 2007)عروس وآخرون، والبحثيةحتياجات المهنية بية االإمداد المجتمعات بخريجين مؤهلين لتل
 

والواقع أن هناك قصور في مخرجات التعليم المصري وبخاصة التعليم النوعي من حيث الكم والكيف؛ 
هذا بسبب محدودية حجم الموازنات الحكومية المخصصة لقطاع التعليم أو قصور كفاءة عمليات التعليم 

ورة وضع إستراتيجيات شاملة للتشغيل والتدريب والتدريب. واقترح تقرير التنمية البشرية لمصر ضر
ترتكز على النمو المتواصل لغرض التشغيل الكثيف في مجال السياحة والفنادق وهو األمر الذي يمكن 

وقد بلغت قيمة مساهمة قطاع  تحقيقه من خالل تنفيذ اإلصالحات المستمرة في مجالي التعليم والتدريب.
% من إجمالي الناتج 2.3زي مليار جنيه مصري أي ما يوا 10.4ي الفنادق والمطاعم السياحية حوال

؛ وهذا بدوره يعكس أهمية الحاجة إلى ضرورة توفير عمالة مدربة وقادرة على العمل بالقطاع المحلي
الفندقي. ومن هنا تكمن أهمية جودة التعليم وفاعلية التدريب الفندقي لطالب قسم الدراسات الفندقية 

 .( 2013)عروس وآخرون، السياحي والفندقيبمؤسسات التعليم 
 

الفندقي في اآلونة األخيرة لقدرته الكبيرة في خلق الكوادر البشرية و السياحي وقد ظهرت أهمية التعليم
والتي لديها القدرات والمعارف الهامة الالزمة لبناء وتطوير المجتمع ومالحقة  علميا وعمليا المؤهلة
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التطورات الحديثة. ولقد اهتمت الدولة بالتعليم الفندقي بإنشاء العديد من المؤسسات التعليمية الفندقية 
ؤسسات حتى تكون مسئولة عن تعليم وتدريب الطالب لتأهيلهم لاللتحاق بسوق العمل. واعتمدت تلك الم

تنمية وعداد الطالب إل في تأهيل الطالب على مجموعة من المقررات النظرية والتطبيقية في الدراسة
 (. 2007مكانياته وقدراته العملية )عروس وآخرون،إ
 

( أن المنهج التطبيقي هو بمثابة تفاعل بين التدريس والتعلم يعمل فيه 1998وأوضح أبو الهيجاء )
ما في موضوع معين. والمنهج  امجموعة صغيرة، يجرب فيها الطالب شيئالطالب بنفسه أو ضمن 

التطبيقي يقدم للطالب فرصة حقيقية للحصول على الخبرة، والتحقق من األفكار، وتوضيح المبادئ، 
ومما ال شك فيه أن الخبرة  والتجربة االستطالعية، وتطبيق بعض الجوانب النظرية بطريقة عملية.

وينمي لديه أهمية عنصر الكفاءة،  ،لم على أن يقدم للطالب بعض االتجاهات اإليجابيةالعملية تساعد المع
 (.Giddens & Stasz, 1999وقيمة التنافس، وقيمة روح الفريق بمجال العمل )

 

إلى أن توسيع نطاق الجانب التطبيقي في التعليم األكاديمي يساعد الطالب Bloom (1999 ) وأشار
جتياز الدورات التعليمية المختلفة ويؤهلهم لمواكبة كافة التغيرات المختلفة في سوق العمل بعد إعلى 

بأن التعلم الذي يتم فيه االستعانة بأصحاب الخبرات المهنية Green et al. (2004 )التخرج. وأضاف 
وس التطبيقية، ينجح بشكل كبير من خالل دورهم في تقديم األمثلة الفعلية للطالب داخل قاعات الدر

 (.  (Epsztejn et al., 2001وكذلك االستعانة بالنظريات العلمية التي توضح أهمية الممارسات المهنية
 

هو االستعانة بالمعلمين ممن يمتلكون سنوات طويلة من الكفاءة المهنية  االتجاه السائد مؤخرا وقد أصبح
الطالب، كما أنهم يضيفون المزيد من الطابع لدورها الكبير في زيادة فاعلية التدريس ونتائج تقييم 

سوف يساعد الطالب على اإللمام بكافة  هالعملي على المرحلة الدراسية أو الدورة التدريبية وهذا بدور
العديد من الجامعات  نجد أن(. ولذا Lin & Chang, 2010الخبرات المهنية المختلفة بشكل عملي )

لدى الطالب  كاديميبيئة التعلم األ إلثراءت الخبرة الطويلة بالمعلمين من ذوي سنوا تستعين مؤخرا
(Ko & Chung, 2015.) من أوضح كلو Lin ,(2011) Tsao (2006 ) ارتباط الخبرة المهنية

التي يحصل عليها بعد التخرج من خالل  التدريبية للمعلم بالشهادات الجامعية والتراخيص والدورات
الفعالة بالمجاالت المختلفة لسوق العمل  ةخبرته المكتسبة من العمل بمجال صناعة الضيافة، والمشارك

 راخيصوالت التدريبية الدورات هذا باإلضافة لمشاركته بورش العمل المحتلفة؛ فكلما زادت تلك
 المعلمين وكذلك خبرتهم المهنية.  والشهادات كلما زادت المهارات التي يمتلكها

 

بعض الطالب ألكثر من برنامج تدريبي في نفس الوقت. والبد ينتمي الخبرات العملية ألهمية ونظراً 
مهاراته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وبما يؤهل الطالب  منلكل طاهي أن يطور 

لمواكبة كافة التحديات المختلفة، وتوصي االتجاهات الحديثة للتعليم بضرورة نقل كافة المعلومات، 
 & Brownوالمهارات العملية التي تساعد الطالب على مواكبة المتطلبات الفعلية لسوق العمل )

Lankard, 2000وأضاف .) Maurer (2000 ) إلى وجود عدة خصائص تميز المعلم ذا الخبرة
المهنية عن غيره من المعلمين ومنها: قدرته على نقل المهارات المهنية والمعرفية إلى الطالب، ومدى 
فاعليته في تصميم دورة تعليمية كاملة بها كافة المعلومات والمعارف المهنية، ودوره المتميز في تقديم 

ستشارات المهنية المرتبطة بمجال عمله، وأن يالحظ كيفية ارتباط النظريات العلمية بممارسات اال
نضمام تقييم مدى مالئمة الطالب للمجاالت والوظائف التي يرغبون في االقدرته على العمل الفعلية, و

 العمل. أن يكون لديه القدرة على تفعيل التعاون بين المؤسسة التعليمية وسوق إليها، وأخيرا
 
 
 

 مشكلة الدراسة
العمود الفقري لصناعة الضيافة, وتَعَلُّم الطالب للطهو يعد  بمثابةصناعة المأكوالت والمشروبات  تعتبر

وجود انخفاض في  لوحظومع ذلك فقد  لمؤسسات التعليم الفندقي؛ من األهداف األساسية والرئيسية
مستوى الكفاءة المهنية للطهاة بالمطابخ التعليمية, مع وجود َشكاَوى متكررة من طالب أقسام الفندقة 

الصحية؛ مما أثر  للمعايرعن قصور الطاهي في الجوانب العلمية والمهارات العملية وضعف تطبيقه 
إيجاد حلول فعالة لضروري العمل على من االمطبخ التعليمي. لذلك كان بالسلب على دراستهم العملية ب
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النواحي التي تتعلق بالمطبخ لهذه المشكلة؛ حتى تستطيع أقسام الفندقة تحسين مستوى طالبها في جميع 
, ومن ثَمَّ الحصول على خريج ذي قدرة تنافسية في مجال الطهو الفندقي وقادر وصحيا علميا وعمليا

الطاهي  يسايرللطاهي التعليمي, وأن  المهنيةال برفع الكفاءة ؛ ولن يتم هذا إاالبتكار في فن الطهو على
 والمهارات الحداثة في عالم الطهو, وأن يكون ذا قدرة على إكساب الطالب كل المعارف التعليمي

 .المتعلقة بالمطبخ الفندقي
 

على جودة التعليم الفندقي، ومن هنا  ة التي تنعكس إيجابياتعتبرالكفاءة المهنية من المتطلبات األساسيو
فالبد من تقييمها للتعرف على المستوى الفعلي ألداء الطهاة في مؤسسات التعليم الفندقي، خاصة في 
اآلونة األخيرة بعد تراجع مستوى مخرجات التعليم بشكل عام، والتعليم الفندقي بشكل خاص مقارنة 

 مدخالتاليعتبر من أهم التعليمي وطالما أن الطاهي  سابقة.بالمخرجات التعليمية في الفترات الزمنية ال
التعليم الفندقي، وبه تتميز المؤسسة التعليمية وتحقق أهدافها المنشودة, وللوقوف على  اتمؤسس في 

مدى كفائته المهنية؛ فإن خير من يقيمه الطالب الذي يعد محور العملية التعليمية؛ لكونه المستفيد األول 
 (.   2016تعلم على يديه ويتفاعل معه )منصوري وقريشي،منه والذي ي

 

من  دون المستوى اأن معظم خريجي الجامعات قد تلقوا تدريسإلى powell (2005 )وقد أشار 
المعلمين ذوي الكفاءة المهنية والخبرة العملية غير الكافية. وقد يفشل هؤالء المعلمون في تدريس 

. ونتيجة لذلك فإن خريجي هذه المؤسسات العملسوق المناهج األكثر ارتباطا وصلة باحتياجات 
أقل قدرة على  نالتعليمية ال ينجحوا في تقديم ما يتوقعه أصحاب العمل منهم، وبالتالي سوف يكونو

 ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة على النحو المذكور في السؤال التالي: .المنافسة في سوق العمل
ما هو مستوى الكفاءة المهنية للطاهي في المطبخ التعليمي بمؤسسات التعليم الفندقي من وجهة نظر 

 هذه اإلشكالية التساؤالت التالية: تحتويندرج  ؛طالب قسم الفندقة؟
 لمعايير الصحية أثناء الدروس التطبيقية؟ل هو تقييم الطالب للطاهي من حيث تطبيقما ه .1

 ما هو تصور الطالب عن التمكن العلمي والمعرفي للطاهي؟ .2

 ما هو تقييم الطالب للمهارات العملية للطاهي ؟ .3

 ما هو مستوى رضا الطالب عن الكفاءة المهنية للطاهي في المطبخ التعليمي؟ .4

 ؟في مجال الطهو الفندقي الكفاءة المهنية للطاهي على مستوى أداء الطالبما مدى انعكاس  .5
 

 أهمية الدراسة
وهي الطاهي وكفائته المهنية في  :العملية التعليمية مدخالتأهمية الدراسة في تناولها ألحد أهم  ضحتت

المطبخ التعليمي بمؤسسات التعليم الفندقي، إضافة لتناولها أحد المحاور األساسية لتقييم جودة 
قياس جودة  معاييرالمؤسسات التعليمية على اعتبار أن جودة أداء الطاهي في المطبخ التعليمي أحد 

ا للكفاءة المهنية للطاهي في المطبخ التعليمي بمؤسسات المؤسسة التعليمية الفندقية, ولكونها تقدم مقياس
جوانب تكمن أهمية هذه الدراسة في أن تحسين التعليم الفندقي وفق معايير الجودة في التعليم الجامعي. و

سيؤدي إلى رفع مستوى الرضا التعليمي  التعليميلطاهي ل )الصحي، العلمي، المهاري( الكفاءة المهنية
باالشتراطات  لديهم المعرفةائهم في مجال الطهو, مما ينتج عن ذلك خريجون للطالب ومستوى أد

التي , للعمل بالمطابخ الفندقية المطلوبةولديهم الخلفية العلمية الكافية والمهارات العملية  جيدةالصحية ال
 تمنحهم القدرة على المنافسة واالبتكار في مجال فن الطهو الفندقي.

 
 

 أهداف الدراسة
التعرف على جوانب الكفاءة المهنية ـ العلمي والصحي والمهاري ـ الواجب توافرها في الطاهي  .1

 بمؤسسات التعليم الفندقي. التعليمي

معايير تقييم جوانب الكفاءة المهنية للطاهي في المطابخ التعليمية بمؤسسات التعليم التعرف على  .2
 الفندقي.

ة والمهارية للطهاة بالمطابخ التعليمية على مستوى رضا تحديد مدى تأثير النواحي الصحية والعلمي .3
 وأداء طالب مؤسسات التعليم الفندقي في مجال الطهو الفندقي.
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تقديم مقترح لقياس مستوى الرضا التعليمي للطالب وأدائهم بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم  .4
 الفندقي.

ار بمؤسسات التعليم الفندقي لتطوير الكفاءة متخذي القرو للطاهي التعليمي، تقديم بعض التوصيات .5
 المهنية للطاهي في المطابخ التعليمية بمؤسسات التعليم الفندقي.

 

 فروض الدراسة
 للوصول ألهداف الدراسة، تم االستناد إلى النموذج الفرضي التالي:

 

 الكفاءة المهنية          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -ويستنبط من هذا النموذج الفروض اآلتية:
 

التعليمي في مؤسسات  للطاهيكفاءة المهنية لل داللة إحصائية أثر ذووجد ي الفرض الرئيسي األول:

 الطهو الفندقي.مستوى الرضا التعليمي للطالب في مجال على التعليم الفندقي 
  وينبثق من هذا الفرض ثالثة فروض فرعية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي الصحية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم  •
 الفندقي على مستوى الرضا التعليمي للطالب في مجال الطهو الفندقي.

للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي المعرفية والعلمية  •
 التعليم الفندقي على مستوى الرضا التعليمي للطالب في مجال الطهو الفندقي.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي العملية والمهارية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات  •
 الفندقي. التعليم الفندقي على مستوى الرضا التعليمي للطالب في مجال الطهو

 

التعليمي في مؤسسات  للطاهيكفاءة المهنية لل داللة إحصائية أثر ذووجد ي الفرض الرئيسي الثاني:

 مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي. علىالتعليم الفندقي 
 وينبثق من هذا الفرض ثالثة فروض فرعية:

التعليمية في مؤسسات التعليم  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي الصحية للطهاة بالمطابخ •
 الفندقي على مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي المعرفية والعلمية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات  •
 التعليم الفندقي على مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي.

للنواحي العملية والمهارية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات  يوجد أثر ذو داللة إحصائية •
 التعليم الفندقي على مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي.

 

 اإلطار النظري للدراسة
 الكفاءة المهنية 

كما  .المختلفةداء والعمل بالمؤسسات التى أبتكرت مؤخرا لتقييم قوة األيعتبر مفهوم الكفاءة من المفاهيم 
 Bissett etيعتبر عاملي الكفاءة والتفوق من أهم المعايير التي تساعد على قياس النجاح المؤسسي )

al., 2010 وقام .)Mclagan (1997 ) بتعريف الكفاءة على أنها مجموعة من المعارف والمهارات
أنها مجموعة من ( على 1997) Mirabileوالقدرات واالتجاهات للفرد أو للمؤسسة. وعرفها 

المعارف، والمهارات، والقدرات، وكافة السمات األخرى التي تتميز بها المعدالت العالية من األداء. 
بأنها المستوى الذي تتواكب عنده النواحي Spencer et al. (1994 )وعلى الجانب اآلخر عرفها 

م المختلفة مع بعضها البعض. السلوكية, والمهارات المعرفية، والقدرات، ومجموعة االتجاهات والقي

 الجانب الصحي .1

 الجانب المعرفي العلمي .2

 الجانب العملي المهاري .3

 

 

 تعليميالرضا ال

 

 يداء الطالباأل 
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بضرورة أن تكون هذه المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات قابلة Green (1999 )وأضاف 
 للقياس.

 

تحرص المؤسسات التعليمية على تقديم البرامج التعليمية المالئمة لسوق العمل، إضافة إلى حث كما 
ليل كافة احتياجات المتعلمين وذلك عن طريق المعلمين بها من ذوي الخبرة المهنية على تقييم وتح

االستعانة بالبرامج واالتجاهات التربوية المختلفة والتي تعتمد على أنشطة تنمية الذات والتقييمات التي 
يتلقاها الطالب. وبالتالي فإن المعلمين بتلك المؤسسات يُتوقع منهم تنمية وتطوير المحتوى العلمي 

 ,Chiu & Yangوالذي يساعد الطالب على تحقيق أهدافهم العلمية )الخاص بالمقررات الدراسية 

أن االستعانة بالخبراء المهنيين في المؤسسات التعليمية يتم وفقا Yu  (2010 )(. وأضاف2005
لكفائتهم المهنية )الصحي، العلمي، المهاري( لتلبية كافة احتياجات الطالب وتوقعاتهم باستخدام 

 ئمة التي تساعد الطالب على تحقيق أهدافهم التعليمية المختلفة. االتجاهات التربوية المال
 

في  ونيغرس م( على ضرورة مراعاة الحرص عند إختيار الطهاة ألنه2009وشدد أبو سماحة وعامر )
الجوانب العلمية، ويكسبه المهارات العملية. وفيما يتعلق  هينمي لديالطالب االلتزام بالجوانب الصحية، و

( أن الجراثيم والبكتريا موجودة في جسم اإلنسان ولهذا فيجب 2002سعيد ) اشاربالجانب الصحي، 
االهتمام بالنواحي الصحية والنظافة الشخصية كاالستحمام، ونظافة األيدي، والبد من االحتياط عند 

أيديهم ملوثة بميكروبات مرضية من مصدر غير معروف، والبد من التعود  مصافحة الزمالء فقد تكون
ويجب  عطس في اتجاه الطعام أو األشخاص.على استخدام المناديل عند العطس أو السعال، وعدم ال

أيضا عدم ارتداء المجوهرات، وتغطية الشعر حتى ال يتساقط في الطعام أثناء الطهي، كما أن القبعة 
توحة حتى تسمح بتهوية الرأس، وتجنب لمس األنف والفم واألذن لتجنب انتقال يجب أن تكون مف

والتدخين أثناء العمل. ويجب على الطاهي ارتداء المالبس التي  لجراثيم للطعام، وعدم وضع العطورا
تمتص العرق وتتحمل طبيعة العمل. كما يجب ارتداء المرايل التي تحمي الطاهي من انسكاب السوائل 

 ال تكون ضيقة.ة وأن الساخن
 

( أن هناك العديد من األساسيات العلمية، واإلدارية، وبرامج إلعداد 2009وأضاف أبو سماحة وعامر )
الطهاة يجب أن يحصل عليها الطاهي سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج. كما أوصيا الطهاة بضرورة 
التركيز على إمداد الطالب بالمعلومات األساسية عن األغذية من حيث أنواعها، واألساليب المتبعة في 

واالطالع على الكتب والمجالت والمنشورات المتعلقة بفن الطهو وأسسه. وفيما يتعلق إعدادها، 
أن الخبرات العملية مهمة لكل Brown & Lankard (2000 ) ذكر ، فقدوالمهاريبالجانب العملي 

 طالب، ونظرا ألهميتها نجد بعض الطالب يلتحقون بالبرامج التدريبية خالل فترة الدراسة؛ ولهذا فالبد
مهاراته وقدراته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغير وبما يُؤهل الطالب  من ن يُطور المعلمأ

ضرورة من االتجاهات الحديثة في التعليم  به توصيوفقا لما  ، وذلكلمواكبة كافة التحديات المختلفة
متطلبات الفعلية لسوق إكساب الطالب كافة المعلومات والمهارات العملية التي تساعدهم على مواكبة ال

 العمل.
 

أحد الركائز األساسية لنجاح مؤسسات التعليم الفندقي، وبالتالي  التعليمي ة العاملين بالمطبخاهيعتبر الطو
المؤسسات، فإن هؤالء الطهاة يجب عليهم السعي لتلبية كافة االحتياجات والتوقعات الفعلية لطالب تلك 

ألن الهدف الرئيسي من التعلم الفندقي هو اكتساب الطالب للممارسات المهنية من الطاهي خالل 
ته المهنية لكونها المحور األساسي اأن يستعين بمهاراته وخبر والذي يجب عليهة. اسالدر سنوات

 (.Brown, 2003التي تعزز ذلك ) النواحي المعرفيةوالرئيسي في تعليم الطهو الفندقي إلى جانب 
 

ة للطاهي هي التي تدعم كافة اري( أن الممارسات المه2007) Orland-Barak & Yinonوأشار 
ب لالستفادة منها في مجاالت العمل مستقبال، كما أن هذه الالجوانب التعليمية التي يتلقاها الط

 Lin & Changالممارسات تساعد على تحقيق الترابط بين المجال المهني واألكاديمي. وقد أوصى 
المعلمين والمدربين من ذوي الخبرات المهنية بأن يقدموا المساعدة والعون للمؤسسات  (2010)

اديميات التدريب المهني بهدف إكساب الطالب المتعلمين المهارات التعليمية، والمراكز البحثية، وأك
أن ثمة ارتباط بين الخبرات المهنية  السابقة العملية والخبرات المهنية. حيث أوضحت الدراسات

للمعلمين وجودة التعليم الذي يقدمونه للطالب, والتي يتضح أثرها على الرضا التعليمي للطالب 
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Powell (2005 )(. وأوضح Lin, 2007; Wang et al., 2010مستقبال )واالرتقاء بمجال عملهم 
األكثر  المناهج يفشلوا في تدريس مهنية عند تدريس المقرراتأن المعلمين الذين يفتقدون الكفاءة ال

 ارتباطا بسوق العمل واألكثر احتياجا لها في بيئة العمل الحالية. 
 

 الرضا التعليمي
الرضا التعليمي بأنه مدى اقتناع المتعلمين باألداء والممارسات Marki et al. (2000 )عرف 

التعليمية المختلفة والتي تعتبر مؤشرا يمكن من خالله تقييم فاعلية التعليم. ويعتبر رضا الطالب بمثابة 
عد التغذية الراجعة والتي يتم بناءا عليها التقييم الذاتي للمعلم، كما يعد واحدا من أهم العوامل التي تسا

( وجود عدة 1995) Bar & Tagg(. وافترض Huang, 2014على االرتقاء بالمخرجات التعليمية )
عوامل مختلفة ترتبط بالرضا التعليمي، منها اتجاهات تدريس المادة العلمية، وكيفية مشاركة الطالب 

 في العملية التعليمية.
 

تعليمي أن رضا الطالب عن ( في دراسته حول العوامل المؤثرة في الرضا ال2006) Yuوأكد 
الممارسات التعليمية واحدا من أهم مؤشرات نجاح المرحلة الدراسية، وفاعلية الطالب، ومدى تحقق 

 Huangاألهداف والغايات التربوية، إضافة إلى أنه يساعد على تحفيز التفاعل بين الطالب. وأضاف 
ية عملية التعلم منها: الطالب ( وجود مجموعة من العوامل تؤثر في رضا الطالب وفاعل2014)

 أنفسهم، المعلم الكفء ذو الخبرة المهنية، تصميم المقرر الدراسي، وبيئة التعلم.
 

أن الكفاءة المهنية للمعلم وجودة التعليم ترتفع لدى المعلمين من ذوي Mounce et al. (2004 )واعتقد 
ت التي تمكنهم من إثراء فاعلية تعلم ، لكونهم يمتلكون عددا من المعارف والمهاراالخبرات العملية

الطالب، وتؤهلهم لمواجهة التغيرات والتحديات في سوق العمل. كما أن لديهم القدرة على صياغة 
من كفاءة  زيدوتصميم وتنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية والمقررات التطبيقية التي بدورها ت

قي بجودة التدريس؛ وهذا بدوره يساعد الطالب على تطبيق الطالب وخبرتهم العملية والمهنية، وترت
 النظريات الحديثة في سوق العمل مستقبال.   

 

( أن الطالب 2014) Lin (2006 ،)Huang  وفيما يتعلق بالتعليم السياحي والفندقي، أكد كل من
اكتساب الخبرات العملية والمهنية هم األكثر قدرة على اقتراح  ن فييوالراغبالدارسين بمجال الضيافة 

خطط التعلم المختلفة الخاصة بهم والتي تتسم بالنجاح، وبالتالي فمن المفترض أن الرضا التعليمي لدى 
هؤالء الطالب يرتبط إلى حد كبير بجودة التعليم وهو ما يكسب مجال الضيافة بريقا خاصا لجذب 

 ل.الطالب لهذا المجا
 

  األداء الطالبي
 امعيار هي مؤشرا صادقا لتقييم قوة وقيمة المؤسسة التعليمية في المجتمع باعتباراألداء الطالب يعتبر

(. ويعتبر قياس  2005للتنبؤ باستمرار المؤسسة التعليمية، بما يحقق مفهوم الجودة في التعليم )خليل،
أداء الطالب أمر استراتيجي بالنسبة للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على حد سواء، ألنه شبيه 

ي أعلى مما يتوقع فإن الجامعة تكون األداء الطالببحساب األرباح والخسائر للشركات، فإذا كان معدل 
يم والمهارات في حالة ربح متفوق، ألن الجامعة حققت أهدافها بإكساب الطالب المعارف والق

المستهدفة، وسيكون الطالب مسرورا ومبتهجا بتحصيله العلمي وبحياته المهنية، ويتحدث عن المؤسسة 
ي أقل من المتوقع، فإن المؤسسة التعليمية في حالة األداء الطالبالتعليمية بشكل إيجابي. وإذا كان معدل 

حب الطالب من الدراسة، أو ينتقل إلى خسارة، ألنها لم تحقق أهدافها وال توقعات الطالب، وقد ينس
ي مساوي لما األداء الطالبجامعة أخرى، أو يبقى في الجامعة ويتعامل معها بشكل سلبي. أما إذا كان 

يتوقع فإن المؤسسة التعليمية في حالة استقرار وربح معتدل، نتيجة االحتمال الكبير الستمرارية دراسة 
المتفوق  األداءلوصول إلى افي ا الرضا المقبول، وأن تطمح هذ ىالطالب، ويجب عليها المحافظة عل

 (. 2016؛ السعداوي،2009)الحسنية، 
 

وتشير إلى تقبله  تظهر في سلوكه واستجاباته،والتي لطالب احالة عن ي بشكل عام األداء الطالب برويع
الختصاصه الدراسي الماضي والحاضر وتفاؤله بمستقبل حياته وتقبله لبيئته المدركة وتفاعله مع 
خبراتها، لذا فإن أداء الطالب إنما يعني تقبله إلنجازاته الدراسية، ونتائج سلوكه، وكذلك تقبله لذاته 



7 

 

داء طالب المؤسسة التعليمية ألأصبح  وحاليا (. 2017كجزء من البيئة، وتقبله لآلخرين أيضا )سفر،
( 2003(. وأشار عبدالغفار )(Shauchenka et al., 2010قيمة حيوية في السير نحو التطور والتميز 

 على النحو اآلتي: الشأنإلى مجموعة من النقاط في هذا 
 

 .األداء الطالبي مؤشر جيد للحكم على جودة العملية التعليمية، وعملية التنمية البشرية •

 يعد أداء الطالب مطلبا أساسيا في إستراتيجيات التعليم. •

إن تحسن األداء يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدافعية واإلنجاز لدى الطالب، وتقبلهم لذواتهم؛ ومن ثم  •
 يساعدهم على تحقيق أهدافهم، وطموحاتهم، وتجنب روح الالمباالة والسلبية واإلحباط.

 

تنعكس على الخدمات المقدمة في المؤسسة  يللطالباألداء أن مستويات Fields  (2002 )ذكرو
التعليمية، والرضا عن جودة الخدمات الطالبية, وتوصية الطالب لآلخرين لمواصلة دراستهم في 

( أن أداء 2003عبدالغفار ) أضافمن برامج. و المؤسسة هما تقدم، والثقة فيالمؤسسة التعليمية نفسها
عض متغيرات الشخصية وسماتها, وكذلك بالعديد من الحاجات كالحاجة الطالب مرتبط بدرجة عالية بب

لالنتماء والحاجة لإلنجاز والخوف من الفشل. وتعد اإلناث أعلى من الذكور في الدافعية نحو تحسين 
األداء في كثير من البلدان, ومستوى الدافعية بشكل عام ذو عالقة طردية مع األداء؛ وهذا يعني أن 

تحسين األداء تمثل ركيزة أساسية في بناء الشخصية فهي الطاقة الحاثة للسلوك اإلنساني الدافعية نحو 
خاصة اإليجابي منه والذي يثبت الذات ويحققها ويمتاز فيها؛ ولهذا فالدافعية تعد عامل أساسي لألداء 

 المرتفع.
 
 

 منهج الدراسة
تقدير خصائص مجتمع  والذي يتناول االستداللي بجانب اإلحصاء الوصفي, اءمنهج اإلحصتم استخدام 
إلى دراسة خصائص عينة عشوائية ممثلة لهذا المجتمع, حيث تستخدم الدراسة منهج  معين استنادا

 المسح بالعينة العشوائية البسيطة في دراسة حالة المجتمع.
   

 عينة الدراسة
الكليات والمعاهد العليا للسياحة عشرة من يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب أقسام الفندقة ب

كلية السياحة  ،كلية السياحة والفنادق باإلسكندرية ،, وهي: كلية السياحة والفنادق بالساداتوالفنادق
 المعهد العالي ،كلية السياحة والفنادق باألقصر ،كلية السياحة والفنادق بالمنيا ،والفنادق بالمنصورة

)إيجوث(, معهد  للسياحة والفنادق باإلسماعيلية إيجوث(, المعهد العالي) للسياحة والفنادق باإلسكندرية
للسياحة والفنادق بالسادس من أكتوبر, المعهد المصري  األلسن العالي بمدينة نصر, المعهد العالي

تم اختيارهم  طالب وطالبة، 225تتكون عينة الدراسة من وللسياحة والفنادق بمصر الجديدة.  العالي
، وكان العدد الصالح منها 273، وتم استرداد عدد ةاستبان 350ائية، حيث تم توزيع بطريقة عشو

 استبانة. 225للتحليل 
 

 أداة الدراسة
لطهاة المطابخ  من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار صحة فرضياته، ومعرفة مستوى الكفاءة المهنية

 ةاستبان تصميم تم ؛لفندقة بتلك المؤسساتالتعليمية بمؤسسات التعليم الفندقي من وجهة نظر طالب قسم ا
أبو سماحة كدراسة  البيانات المطلوبة، وهذا بناء على العديد من الدراسات السابقة كأداة رئيسية لجمع

من  ستبانةاال(. وتكونت 2007) Orland-Barak & Yinon ، والدراسة التي أجراها(2009ر )وعام
من حيث الجنس، ونوع المؤسسة  بالبيانات الشخصية للطال تتضمنول األالقسم ة. رئيسي أربعة أقسام
 على ملتشالجانب الصحي  وتضمن الجوانب الثالثة للكفاءة المهنية وهي: اأما القسم الثاني فالتعليمية. 

 على ملتشاو والمهاريالعملي  الجانبأسئلة، ( 9) على ملتشاالعلمي ووالمعرفي  الجانبأسئلة، ( 10)
. وبالنسبة للقسم الرابع أسئلة( 3) على ملتشاوالرضا التعليمي  والقسم الثالث يحتوي علىسؤاال. ( 11)

 أسئلة.( 3) على ملتشااألداء الطالبي و فتضمن
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والذي يشمل  Five-point Likert Scale)) وقد تم إعداد األسئلة على أساس مقياس ليكارت الخماسي
 (.1تحديد درجة توافق فقرات االستبيان بصورة دقيقة كما هو مبين في جدول )لخمسة خيارات 

 
 .الحسابي للوسط النسبية ومستوى األهمية اإلجابات (: أوزان1)رقم جدول ال

 المستوى المتوسط مقياس ليكارت االختيار

 مرتفع جدا فأكثر  4.20 5 دائما

 مرتفع 4.20إلى أقل من  3.40 4 غالبا

 متوسط 3.40إلى أقل من  2.60 3 أحيانا

 منخفض 2.60إلى أقل من  1.80 2 نادرا

 منخفض جدا 1.80إلى أقل من  1 1 أبدا

 

 األساليب اإلحصائية
 

 تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة وهي: ،لتحليل بيانات االستبانةو
 

 للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم؛ معامل ألفا كرونباخ .1

 الدراسة؛ فقراتمن  فقرةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة مدى األهمية النسبية لكل  .2

 التوزيع الطبيعي؛ لقياس اختبار كولموجوروف ـ سميرنوف .3

 معامل ارتباط سبيرمان لمعرفة مدى االرتباط بين متغيرات الدراسة؛ .4

 الخطي البسيط والمتعدد الختبار فرضيات الدراسة.تحليل االنحدار  .5
 
 
 
 

 النتائج والمناقشة
 اختبار الصدق والثبات لمقياس الدراسة

صدق وثبات أداة الدراسة، أي التأكد من أنها ستقيس ما ُصممت لقياسه، ووضوح فقراتها؛ فقدد  والختبار
 تم اختبار االستبانة على النحو التالي:

 

 صدق مقياس الدراسة •

ى ثالثددة تددم عرضدها علد ,للتحقدق مدن صددق أداة الدراسددة وقددرتها علدى قيدداس المتغيدرات المدراد قياسدها
مدددن األسددداتذة المتخصصدددين. وقدددد أوصدددى المحكمدددون بدددإجراء بعدددض التعدددديالت الشدددكلية  محكمدددين

 والموضوعية على بعض الفقرات، كما تم إعادة صدياغة وبنداء بعدض الفقدرات، وحدذف بعضدها اآلخدر.
فددردا مددن عينددة الدراسددة، وذلددك السددتطالع أرائهددم حددول شددكل  30اء اختبددارا تجريبيددا علددى إجددر وتددم

 .االستبيان ووضوح مضمونه، وقد تم األخذ بالمالحظات واالقتراحات المناسبة
 

 ثبات مقياس الدراسة •
حيث يُستخَدم  تم استخدام معامل ألفا كرونباخ الستخراج الثبات باالتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة،
تتراوح قيمة  وهذا المعامل لقياس نسبة تباين اإلجابات ومدى الثبات والترابط الداخلي ألسئلة االستبانة. 

معامل ألفا كرونباخ بين الصفر والواحد الصحيح، وكلما اقتربت من الواحد الصحيح كلما كان ذلك 
معامل قيمة ويوضح الجدول التالي  على قوة التماسك الداخلي للمقياس والعكس صحيح. اجيد امؤشر

 كرونباخ لكافة محاور الدراسة على النحو التالي: ألفا
 



9 

 

 ( معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ لكافة محاور الدراسة2)رقم جدول ال

 معامل االتساق الداخلي عدد األسئلة جوانب الدراسة محاور الدراسة نوع المتغير

ر 
غي
مت
ال

قل
ست
لم
ا

 

 المهنية للطاهيالكفاءة 
 )الطاهي(

 0.77 10 الجانب الصحي

 0.84 9 الجانب العلمي

 0.86 11 الجانب المهاري

ر 
غي
مت
ال ال

ع
اب
ت

 

 الرضا التعليمي واألداء
 )الطالب(

 0.73 3 الرضا التعليمي

 0.76 3 األداء الطالبي

 0.93 36 معامل االتساق الداخلي لجميع أسئلة االستبانة )ألفا كرونباخ(

%، ممدا يشدير 93معامل ألفا كرونبداخ لجميدع أسدئلة االسدتبانة كدان  قيمة ( أن2جدول )نتائج يتضح من 
 الدراسدة, أداة , وكدذلك ارتباطهدا واتسداقها الدداخلي؛ األمدر الدذي يددل علدى صددقأداة الدراسةثبات  إلى

 لقياسه. تما وضع قيسها توأن
 

 اإلحصاءات الوصفية للدراسة
 خصائص عينة الدراسةالقسم األول: 

 ( خصائص عينة الدراسة3)رقم جدول ال

 النسبة المئوية التكرار المتغيـــــر

 الجنس

 %63.6 143 ذكر

 %36.4 82 أنثى

 %100 225 المجموع

 نوع المؤسسة التعليمية

 %48 108 كلية سياحة وفنادق

 %52 117 معهد سياحة وفنادق

 %100 225 المجموع

وذلك نتيجة (, %36.4) عن نسبة اإلناث( %63.6) نسبة الذكور ارتفاع( 3جدول )نتائج حظ من ول
: العمل بالمطابخ الفندقية ال إلى ربما يرجع ذلكولزيادة إقبال الذكور على االلتحاق بقسم الفندقة؛ 

اإلناث نظرا لصعوبته وخطورته, أو إلقبال اإلناث على تخصصات أخرى يظنون طبيعة يتناسب مع 
بعض فئات ثر مالئمة لهن, أو لضعف جاذبية التخصصات الفندقية لذوق اإلناث, أو لنظرة أنها أك

كما . ( 2017)محمد وعامر، نحو عمل اإلناث في صناعة الضيافة غير العادلة المجتمع المصري
ربما يرجع ذلك لزيادة جودة  جدول وجود نسبة كبيرة تقبل على المعاهد العليا الفندقية؛اليظهر من 

العملية التدريسية بهذه المعاهد، أو لتدريس األجزاء العملية للمواد الدراسية بطرق تزيد من القدرات 
أثناء إجراء الدراسة الميدانية تحسن العملية التدريسية لألجزاء  حظو؛ حيث لالعملية المهارية لطالبها

 ية عن كليات السياحة والفنادق.المتعلقة بالمطبخ للمعاهد العليا الفندق
 

)الصحي، العلمي، واشتمل على الجوانب الثالثة التالية الثاني: الكفاءة المهنية القسم 
 المهاري(

 

 يالصح الجانب
 

 العينة تجاه الجانب الصحي إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي ( الوسط4)رقم جدول ال

 عناصر الجانب الصحي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

يحافظ على النظافة الشخصية ومنها غسل اليدين قبل وخالل  .1
 العمل وبعد الحمام.

 متوسط 1.25 3.14

يرتدي زي الطهو كامال )منديل رقبة, جاكيت مزدوج, بنطلون  .2
 قطني غامق, مريلة, قفاز(.

 منخفض 1.11 1.97
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 منخفض جدا 1.05 1.69 يداوم على ارتداء التوك أثناء العمل. .3

يلبس حذاء متين غير زلق يوفر سهولة الحركة والحماية لقدم  .4
 مرتديه.

 منخفض 1.17 2.10

 متوسط 1.37 2.65 يلتزم بعدم لبس الخواتم وساعة اليد خالل العمل. .5

 متوسط 1.39 2.88 يواظب على حلق الرأس والذقن وقص األظافر. .6

وال يلمس الفم أو األنف بيده داخل  ال يدخن أو يسعل أو يعطس, .7
 المطبخ التعليمي.

 متوسط 1.39 2.82

يخلو من الحروق والجروح والبثور واألمراض الجلدية والمعدية  .8
 األخرى مثل: األنفلونزا.

 مرتفع 1.20 3.43

يسعى لغرس االشتراطات الصحية النموذجية للطاهي في عقول  .9
 الطالب بكل الطرق المتاحة.

 منخفض 1.27 1.94

يطبق جميع قواعد النظافة والصحة العامة أثناء عمله بالمطبخ  .10
 التعليمي.

 منخفض 1.16 1.83

 منخفض 0.70 2.44 المتوسط العام

( وهدو 0.70( وانحدراف معيداري )2.44بلد  )لهدذا الجاندب ( أن المتوسدط العدام 4جددول ) توضح نتدائج
الثامنة )يخلو من الحروق والجروح والبثور واألمراض الجلديدة  بمستوى منخفض؛ وقد احتلت الفقرتان:

(, في حين جداءت 1.20( وانحراف معياري )3.43والمعدية األخرى( المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
)يداوم على ارتداء التوك أثناء العمل( فدي المرتبدة األخيدرة بدين فقدرات هدذا البعدد بمتوسدط  3الفقرة رقم 

(. وتشير هذه النتائج إلى وجود تقصير واضح من الطهداة 1.05( وانحراف معياري )1.69حسابي بل  )
(؛ وربمدا يرجدع ذلدك العتقداد الطهداة أن ذلدك 1.97(, والزي المثدالي للطداهي )1.69نحو ارتداء التوك )

د أن الطهداة ال يطبقدون قواعد النتدائجليس ذا أهمية بالغة في عملية تددريس عملدي الطهدو الفنددقي. وتبدين 
حيدث ال  يدة(؛ وقد يعود ذلك لطبيعة عمل الطهاة خارج المؤسسات التعليم1.83النظافة والصحة العامة )

وجددود انخفدداض شددديد فددي يعيددرون النظافددة وقواعددد الصددحة العامددة األهميددة الكافيددة. وتظهددر البيانددات 
(؛ 1.94مستوى الطهاة نحو كيفية غرس االشدتراطات الصدحية النموذجيدة للطداهي فدي عقدول الطدالب )

وقددد يكددون ذلددك ناتجددا عددن عدددم أو قلددة معرفددة الطهدداة بطددرق التدددريس المناسددبة، أو راجعددا النخفدداض 
يددة الالزمددة فددي مجددال تدددريس الدددورات التدريبب االلتحدداقالمسددتوى التعليمددي للطهدداة, أو لتقاعسددهم عددن 

الطهاة لحذاء متين غير زلدق يدوفر سدهولة الحركدة  استخدامأن مستوى  كما يتضحعملي الطهو الفندقي. 
(؛ وربما يرجع ذلك لضعف اهتمام الطهاة التعليميين لتخصيص حدذاء 2.10والحماية ألقدامهم منخفض )

بما يعود لعدم توفير إدارة المؤسسدات التعليميدة , أو رةالمعتاد األحذيةصحي للمطبخ فهم يكتفون بارتداء 
 الكامل كما وكيفا للطهاة بالمطابخ التعليمية. الطهو الفندقية لزي

 

 الجانب المعرفي والعلمي
 

 العينة تجاه الجانب المعرفي والعلمي إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي ( الوسط5)رقم جدول ال

 عناصر الجانب المعرفي والعلمي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 1.45 2.88 عندما يعد طبق يذكر كل العناصر الغذائية التي توجد في مكوناته. .11

عندما يعد طبق يشرح الفوائد الغذائية والصحية لكل عنصر غذائي  .12
 يوجد بمكوناته.

 متوسط 1.07 2.71

المواد لديه معرفة واسعة عن تكنولوجيا الطهو ومدى صحة  .13
 المستخدمة في صناعة األواني.

 متوسط 1.23 2.74

يعرف تماما أسباب تلوث وفساد وتسمم الغذاء وكيفية الوقاية منها  .14
 ويبينها للطالب.

 منخفض 1.25 2.00

يعلم جيدا جميع قواعد السالمة واألمن المهني بالمطبخ ويعلمها  .15
 للطالب.

 منخفض 1.31 2.41

 ,عدم المعرفة :يبين للطالب أن السببين الرئيسيين للحوادث هما .16
 وااللتهاء.

 منخفض 1.00 2.58
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ينسق بصورة إيجابية مع أستاذ المادة فيما يتعلق بالجانب العلمي  .17
 للمادة.

 متوسط 1.36 3.07

يجيد طرق التدريب داخل المطبخ ويشرحها للطالب مع تطبيقها خالل  .18
 العمل بالمطبخ.

 منخفض 1.36 2.35

باإلضافات الغذائية النافعة والضارة ويحددها  لديه معلومات كافية عن .19
 للطالب أثناء إعداد الطعام.

 منخفض 1.06 2.56

 منخفض 0.81 2.58 المتوسط العام

 ( وهدو0.81( وانحراف معيداري )2.58بل  ) لهذا الجانب ( أن المتوسط العام5جدول )نتائج يتضح من 
وقد احتلت الفقرتان: السابعة عشر )ينسق بصورة إيجابية مع أستاذ المادة فيمدا يتعلدق  بمستوى منخفض؛

(, فدي حدين 1.36وانحدراف معيداري ) ،(3.07بالجانب العلمي للمادة( المرتبة األولى بمتوسدط حسدابي )
فدي المرتبدة  )يعرف تماما أسباب تلوث وفساد وتسدمم الغدذاء وكيفيدة الوقايدة منهدا( 13جاءت الفقرة رقم 

ربما يعود ذلدك ف ؛(1.25وانحراف معياري ) ،(2.00األخيرة بين فقرات هذا البعد بمتوسط حسابي بل  )
للمؤسسات التعليمية التي كان الطهاة يتعلمون فيها تلك المؤسسات التي ال تعطي المواد الدراسدية الكافيدة 

وبالمثدل نجدد هدذه اللدوائح  ؛واد الدراسديةلهذا الموضوع الهام حيث يالحظ ذلدك فدي اللدوائح الخاصدة بدالم
 18تكاد تخلو من المواد التي تتعلق بطرق التدريب العملي داخل المطبخ, لدذلك كاندت نتيجدة الفقدرة رقدم 

)يجيددد طددرق التدددريب داخددل المطددبخ ويشددرحها للطددالب مددع تطبيقهددا خددالل العمددل بددالمطبخ( مددنخفض 
اة فددي الحصددول علددى الدددورات التددي تتعلددق بكيفيددة (؛ وربمددا لقلددة إقبددال الطهدد2.35بمتوسددط حسددابي )

الطهداة التعليميدين  بجميدع قواعدد  إلمدامجددول أن مسدتوى اليتضح مدن والتدريب داخل المطبخ التعليمي. 
 لقلددة(؛ وربمدا يرجددع ذلدك 2.41السدالمة واألمدن المهنددي بدالمطبخ مدنخفض حيددث بلد  الوسددط الحسدابي )

قدد يعدود إلدى  وألتي تتناول قواعد السالمة واألمن المهني بالمطدابخ, التحاق الطهاة التعليميين بالدورات ا
جددول التؤكدد نتدائج كمدا ضعف اهتمام إدارة مؤسسات التعليم الفندقي بهذا الجانب عند اختيارهم للطهاة. 

أن مسدددتوى خبدددرة الطهددداة التعليميدددين باإلضدددافات الغذائيدددة النافعدددة والضدددارة مدددنخفض بوسدددط حسدددابي 
ذلدددك العتقددداد الطهددداة التعليميدددين أن هدددذا الجاندددب لددديس ذا أهميدددة أو أنددده خدددارج  كدددان (؛ وربمدددا2.56)

اختصاصهم أو أنه مسئولية أستاذ المادة, أو ربما يرجدع لكثدرة اإلضدافات الغذائيدة الجديددة التدي تبتكرهدا 
قدد يعدود مصانع المأكوالت والمشروبات والتي ال يستطيع الطهاة التعليميين متابعتها بصدفة مسدتمرة, أو 

إلددى لددوائح المددواد الدراسددية لمؤسسددات التعلدديم الفندددقي التددي تكدداد تخلددو مددن وجددود مددواد دراسددية تشددرح 
أضددرار وفوائددد هددذه اإلضددافات الغذائيددة بصددورة تفصدديلية األمددر الددذي يجعددل الطدداهي المتخددرج منهددا ذا 

يددة قددد تكددون ففددي هددذه اآلونددة ظهددرت إضددافات غذائ ؛مسددتوى ضددعيف فددي هددذا الجانددب شددديد الخطددورة
 بتوضديح أن مدن أكثدر الطهداة التعليميدين ضعف قيامجدول اليالحظ من وممرضة أو سامة أو مسرطنة. 

(؛ فربما يظنون أن ذلك مسدئولية أسدتاذ 2.58عدم المعرفة وااللتهاء بوسط حسابي بل  ) أسباب الحوادث
فدي كيفيدة تددارك حدوادث  ةتطبيقيد بدرامجأو لتقصيرهم فدي الحصدول علدى  ،أو أنهم يجهلون ذلك ،المادة

 على تعليم الطالب كيفية إعداد الطعام فقط. أو ألنهم يعتقدون أن دورهم يقتصر ،مهنة الطهو الفندقي
 

 والمهاريالجانب العملي 
 

 العينة تجاه الجانب المهاري إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي ( المتوسط6)رقم جدول ال

 عناصر الجانب العملي المهاري
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 1.06 3.46 يستعمل األدوات والمعدات بمهارة عالية ويدرب الطالب على ذلك. .20

أثناء الطهي مع عدم االلتهاء عنه ويحث الطالب في العمل يركز كليا  .21
 .ذلكعلى 

 مرتفع 1.28 3.42

 متوسط 1.37 2.67 إعداده وطهيه.يحافظ تماما على نظافة وصحة وسالمة الطعام أثناء  .22

يستطيع أداء طرق الطهي المتنوعة بكفاءة عالية وينمي هذه الكفاءة  .23
 لدى الطالب.

 متوسط 1.29 2.91

لديه خبرة كافية للحفاظ على القيمة الغذائية للمواد الغذائية عند  .24
 إعداد األطباق وينقل هذه الخبرة للطالب.

 متوسط 1.09 2.69



12 

 

يستطيع تقديم بعض األطباق التي تقدم بالمطابخ األجنبية المختلفة  .25
 ., الروسي, المكسيكي, المغربي, الهنديصينيمثل: المطبخ ال

 متوسط 1.07 2.92

 منخفض 0.88 2.54 .الفندقي يواكب كل جديد في فن الطهو .26

يدرب ويرشد الطالب ويعطيهم الفرصة كاملة للعمل بأيديهم في  .27
 التعليمي.المطبخ 

 متوسط 1.31 3.34

يكتشف نقاط القصور عند الطالب أثناء عملهم بالمطبخ التعليمي  .28
 ويعالجها.

 متوسط 1.13 2.67

يعرف جيدا كيفية استخدام األجهزة والمعدات مع توضيح ذلك  .29
 للطالب.

 مرتفع 1.01 3.44

 منخفض 0.99 2.34 يمتلك قدرات خاصة في مجال الطهو وينقلها للطالب. .30

 متوسط 0.74 2.94 المتوسط العام

( وهو 0.74( وانحراف معياري )2.94( أن المتوسط العام لفقراته بل  )6جدول )نتائج يتبين من 
بمستوى متوسط، وقد احتلت الفقرتان: العشرون )يستعمل األدوات والمعدات بمهارة عالية ويدرب 

(, في حين جاءت 1.06وانحراف معياري ) (3.46الطالب على ذلك( المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
في مجال الطهي وينقلها للطالب( في المرتبة األخيرة بمتوسط ة )يمتلك قدرات خاص 30الفقرة رقم 

 وقد يرجع ذلك إلى إدارات مؤسسات التعليم الفندقي ؛(0.99( وانحراف معياري )2.34حسابي بل  )
المناسب لتدريس عملي الطهو الفندقي، أو قد يعود  الطاهي الختيارالتي ال تطبق معايير جودة عالية 

اختيار وتعيين الطهاة بالمطابخ التعليمية, أو  عندإلى عدم استعانة هذه المؤسسات بخبراء متخصصين 
ار علمية لتقييم مدى وجود قدرات خاصة عند الطاهي. ولقد بقد يكون ناجما عن عدم وجود نماذج اخت

عند  موضوعيةفي مجال التعليم الفندقي وجود عشوائية ومعايير غير  الحظ الباحثان من خالل عملهما
اختيار الطهاة بمؤسسات التعليم الفندقي منها: االختيار حسب المعرفة الشخصية, أو القرابة العائلية, أو 

, أو فرض اإلدارة العليا لطاهي معين دون الرجوع كفءغير  مسئولإسناد اختيار الطاهي ل
على إدارات مؤسسات التعليم الفندقي استيعاب أن القدرات الالزم  يجب ، لذلكلفندقةللمتخصصين بقسم ا

توضح نتائج و. في المنشآت الفندقيةتوافرها في الطاهي التعليمي تختلف عن الطاهي الذي يعمل 
( 2.54لدى طهاة المطابخ التعليمية عن مواكبة كل جديد في فن الطهو الفندقي ) تأخرجدول  أن هناك ال

ذلك الفن الذي ينمو ويتطور بنسب مرتفعة جدا ففي كل وقت إضافة جديدة تتعلق بالمطبخ الفندقي 
لدى الطهاة التعليميين لضعف اطالعهم على  التأخروصناعة المأكوالت والمشروبات؛ وربما يرجع هذا 

أو لقلة إقبالهم على الدورات التدريبية في مجال الطهو  المواد العلمية الحديثة في فن الطهو الفندقي,
لقصور مؤسسات التعليم والتدريب  ذلكربما يرجع أو . معرفة عمليةالفندقي فهم يكتفون بما لديهم من 

 الفندقي عن تقديم دورات تدريبية وبرامج علمية تحتوي على أحدث المستجدات في فن الطهو الفندقي.  
 

 للطالب ا التعليميالرض الثالث: قسمال
 

 العينة تجاه الرضا التعليمي إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي ( الوسط7)رقم جدول ال

 أبعاد الرضا التعليمي للطالب
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

الطاهي التعليمي يحاول جاهدا أن يكون قدوة عملية بناءة للطالب  .31
 الجوانب التي تتعلق بالمطبخ.بما يضمن تفوقهم في كل 

 متوسط 1.04 2.95

ما يطبقه الطاهي التعليمي من قواعد صحية أدى لرفع النواحي  .32
 الصحية للطالب بصورة مرضية لهم.

 متوسط 1.10 2.61

المستوى العلمي للطاهي التعليمي نتج عنه زيادة مرضية في  .33
 قدرات الطالب العلمية.

 متوسط 1.12 2.73

 متوسط 0.87 2.76 المتوسط العام

( وانحدراف 2.76( أن المتوسدط العدام ألبعداد الرضدا التعليمدي للطدالب بلد  )7نتدائج جددول ) يتضح مدن
النتدائج أن مدا يطبقده الطداهي التعليمدي مدن قواعدد  توضدح( وهو بمستوى متوسط. حيث 0.87معياري )
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 العتقدادذلدك  كدانربمدا ف(؛ 2.61رفع النواحي الصحية للطدالب بصدورة مرضدية لهدم )ي لصحية لم يؤد
الطهاة التعليميين أن النواحي المهارية هي األهم في منظومة عملي المطبخ من النواحي الصدحية, ولكدن 

الكفداءة المهنيدة ألنهدا تدؤثر مباشدرة  جواندبالصواب هو أن النواحي الصحية تعد األكثر أهميدة مدن بدين 
غذائيدة قددد يددؤدي لفسدادها أو ظهددور حدداالت تسددمم فدي الحالددة التغذويددة والصدحية لألفددراد فتلددوث المددادة ال

جدول أن المستوى المعرفي والعلمي للطاهي التعليمي لم ينتج عنه زيدادة مرضدية الغذائي. وتشير نتائج 
ذلددك العتقدداد الطدداهي التعليمددي أن الجوانددب المعرفيددة  كددان(؛ وربمددا 2.73فددي قدددرات الطددالب العلميددة )

العملددي فقددط، ولكددن  الجانددبة بمفددرده وأن الطهدداة يقددع علددى عدداتقهم والعلميددة هددي مسددئولية أسددتاذ المدداد
ح الكثير من النقاط العلمية للطدالب أثنداء إعدداد المدأكوالت يوضبتالطاهي التعليمي  هو أن يقومالصواب 

والمشروبات بالمطبخ التعليمي، وعلى الطهاة التعليميين أن يددركوا أن المطدبخ فدي المؤسسدات التعليميدة 
فددالمطبخ فددي الفنددادق والمطدداعم يكددون إلعددداد المددأكوالت  ؛الضدديافة منشددآتالمطددبخ فددي  يختلددف عددن

والمشروبات فقط أما المطبخ في المؤسسات التعليمية فهو في المقام األول لتعليم الطالب جميدع الندواحي 
الطداهي جددول أن الالتي تتعلدق بدالمطبخ وفدي مقددمتها الندواحي المعرفيدة والعلميدة. وكدذلك تشدير نتدائج 

 مداأن يكون قدوة عملية بناءة للطالب بما يضمن تفوقهم فدي كدل  كافية التعليمي لم يحاول جاهدا بصورة
 جواندبعدن ضدعف إلمدام الطهداة التعليميدين بكدل ناتجدا ذلك  كان(؛ وربما 2.95تعلق بالمطبخ الفندقي )ي

 .قدراتهم للطالبونقل  توصيل الكفاءة المهنية, أو لقصورهم في
 

 األداء الطالبي :رابعال قسمال
 

 العينة تجاه األداء الطالبي إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي ( الوسط8)رقم جدول ال

 أبعاد األداء الطالبي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

ن من األداء العملي للطالب  المستوى المهاري .34 للطاهي التعليمي يحس ِّ
 في مجال الطهو الفندقي بصفة متنامية.

 مرتفع 0.97 3.54

 ت الطالب يسايرون الحداثة فيالقدرات العلمية والعملية للطاهي جعل .35
 االبتكار في فن الطهو.اإلجادة وعلى  همالفندقي وحفزتالطهو 

 متوسط 1.12 2.83

بمؤسستك التعليمية قادرة على تقديم خريج مبدع ذي خبرات الطاهي  .36
 قدرة تنافسية في مجال الطهو الفندقي.

 متوسط 1.04 3.14

 متوسط 0.73 3.17 المتوسط العام

( وانحراف معياري 3.17( أن المتوسط العام ألبعاد األداء الطالبي بل  )8)رقم جدول اليتبين من نتائج 
جدول  أن القدرات العلمية والعملية للطاهي التعليمي الوهو بمستوى متوسط. توضح نتائج  (0.73)

غير كافية حتى تجعل الطالب يسايرون الحداثة في عالم الطهو الفندقي, وليست بالمستوى العالي 
ع (؛ وربما يعود ذلك لضعف اطال2.83والفعال لتحفيز الطالب على االبتكار في فن الطهو الفندقي )

عن تطوير  البعض منهمالطهاة التعليميين على أحدث المستجدات في عالم الطهو الفندقي, أو لتكاسل 
قدراتهم العلمية والعملية بما يساير الحداثة في عالم الطهو الفندقي, أو لعدم قدرة الطاهي التعليمي في 

الطاهي التعليمي ليست  جدول أن خبراتالوكذلك توضح نتائج  .تقديم الجديد في فن الطهو الفندقي
ربما يرجع و(؛ 3.14بالمستوى الالئق لتقديم خريج مبدع ذي قدرة تنافسية في مجال الطهو الفندقي )

ذلك لعدم كفاءة وكفاية الدورات والبرامج العلمية والعملية التي يتحصَّل عليها الطاهي التعليمي, أو ربما 
ذلك إلدارة مؤسسات التعليم الفندقي التي ال تعطي االهتمام الكافي للكشف عن مستوى خبرات  يعود

الطاهي التعليمي وتاريخه في العمل بالمطابخ الفندقية, أو لضعف المنافسة بين مؤسسات التعليم الفندقي 
عليم الفندقي تحفيز في الحصول على الطاهي ذي الخبرات والكفاءة العالية, أو لعدم محاولة مؤسسات الت
المنافسة بين  لضعفودعم الطهاة التعليميين لتحسين مهاراتهم اإلبداعية في مجال فن الطهو الفندقي, أو 

مؤسسات التعليم الفندقي في تقديم خريج مبدع ذي قدرة تنافسية في مجال الطهو الفندقي لسوق العمل 
 الضيافة. نشآتبم
 

 فرضيات الدراسةاختبار 
 : فروض الدراسة تم صياغة نموذجين لالنحدار الخطي  صحةللتحقق من و
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 الكفاءة المهنية للطاهي كمتغير مستقل في أثربسيط لتوضيح الخطي النحدار االاألول نموذج  •
 الرضا التعليمي، واألداء الطالبي كمتغير تابع؛  مستوى

الجانب الصحي، )المتغيرات المستقلة  والثاني نموذج انحدار خطي متعدد لتوضيح تأثير •
مستوى في  (المهاري للطهاة بالمؤسسات التعليميةوالعلمي، الجانب العملي والجانب المعرفي 

  الرضا التعليمي، واألداء الطالبي كمتغير تابع.
والختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع )الرضا التعليمي، واألداء الطالبي( تم استخدام اختبار 

 جدول التالي:لل وفقا؛ وكانت النتيجة كولموجوروف ـ سميرنوف
 

 ( اختبار التوزيع الطبيعي9)رقم جدول ال

 
Kolmogorov - Smirnov 

Statistics df Sig. 

 000. 225 0.167 الرضا التعليمي

 000. 225 0.166 األداء الطالبي

 0.167) واألداء الطالبي بلغت الرضا التعليمي، لمتغير( أن قيمة االختبار المشار إليه 9يظهر جدول )
ومن هنا يمكن القول بأن المتغيران التابعان  ؛(0.01 > 000) على التوالي وبمستوى معنوية (0.166، 

أشار وعلى الجانب اآلخر فقد للدراسة )الرضا التعليمي، األداء الطالبي( ال يتبعا التوزيع الطبيعي. 
التوزيع الطبيعي للبيانات إذا كان حجم عينة الدراسة  باراختعن  االستغناء( إلى أنه يمكن 2007أمين )

فردا ومن هنا يمكن استخدام نموذج  225؛ وفي هذه الدراسة بل  حجم العينة 30أكبر من أو يساوي 
 .االنحدار الخطي الختبار فرضيات الدراسة

 

 مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة
الخطي، تم حساب مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة كما وقبل البدء في تقدير نموذج االنحدار 

 في الجدول التالي:
 ( مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة10)رقم جدول ال

الكفاءة 
 المهنية

الجانب 
 المهاري

الجانب 
 العلمي

الجانب 
 الصحي

األداء 
 الطالبي

الرضا 
 التعليمي

 متغيرات الدراسة

 قيمة معامل االرتباط 1 **639. **566. **608. **594. **659.
 الرضا التعليمي

 مستوى المعنوية  000. 000. 000. 000. 000.

 قيمة معامل االرتباط **639. 1 **552. **526. **605. **638.
 األداء الطالبي

 مستوى المعنوية 000.  000. 000. 000. 000.

 االرتباطقيمة معامل  **566. **552. 1 **632. **784. **911.
 الجانب الصحي

 مستوى المعنوية 000. 000.  000. 000. 000.

 قيمة معامل االرتباط **608. **526. **632. 1 **608. **803.
 الجانب العلمي

 مستوى المعنوية 000. 000. 000.  000. 000.

 قيمة معامل االرتباط **594. **605. **784. **608. 1 **925.
 الجانب المهاري

 مستوى المعنوية 000. 000. 000. 000.  000.

 قيمة معامل االرتباط **659. **638. **911. **803. **925. 1
 الكفاءة المهنية

 مستوى المعنوية 000. 000. 000. 000. 000. 

بين  %1عند مستوى أقل من  قوي معنوي وجود عالقة ارتباط طردي (10)جدول  تضح من نتائجي
(، وكانت نتائج معامل 638.) ، واألداء الطالبي(659.) الرضا التعليميو ،الكفاءة المهنية للطاهي

 -االرتباط بشكل تفصيلي على النحو التالي:

%( 60.8وجود عالقة ارتباط طردي قوي بين الجانب العلمي للطاهي والرضا التعليمي للطالب ) •
 %.1وذات داللة إحصائية عالية عند مستوى أقل من 

وجود عالقة ارتباط طردي متوسط بين الجانب المهاري للطاهي والرضا التعليمي للطالب  •
 %.1%( وذات داللة إحصائية عالية عند مستوى أقل من 59.4)

 متوسط بين الجانب الصحي للطاهي والرضا التعليمي للطالب طرديوجود عالقة ارتباط  •
 %.1عند مستوى أقل من  %( وذات داللة إحصائية عالية56.6)
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%( وذات 60.5) األداء الطالبيوجود عالقة ارتباط طردي قوي بين الجانب المهاري للطاهي و •
 %.1داللة إحصائية عالية عند مستوى أقل من 

%( وذات 55.2) األداء الطالبيوجود عالقة ارتباط طردي متوسط بين الجانب الصحي للطاهي و •
 %.1داللة إحصائية عالية عند مستوى أقل من 

%( وذات 52.6) األداء الطالبيوجود عالقة ارتباط طردي متوسط بين الجانب العلمي للطاهي و •
 %.1داللة إحصائية عالية عند مستوى أقل من 

 
 أثر الكفاءة المهنية على مستوى الرضا التعليمي

يوضح نموذج االنحدار الخطي البسيط تأثير الكفاءة المهنية للطاهي كمتغير مستقل في الرضا التعليمي 
 كمتغير تابع، وقد ظهرت النتائج على النحو التالي:

 

 ( الدرجة التفسيرية للنموذج11)رقم جدول ال
Std. Error of the Estimate Adjusted R square R2 R Model 

.65090 .451 .453 .673(a) 1 

(a) Predictors (Constant): الكفاءة المهنية 

( أي أن المتغير المستقل في 4530.يساوي ) R)2( أن قيمة معامل التحديد )11جدول ) نتائج وضحت
 %( على المتغير التابع )مستوى الرضا التعليمي(،45.3هذا النموذج )الكفاءة المهنية( له تأثير بمقدار )

%( من 45.3مما يعني أن الكفاءة المهنية للطهاة بمؤسسات التعليم الفندقي استطاعت أن تفسر )
 التغيرات الحاصلة في مستوى الرضا التعليمي للطالب عن الطهو الفندقي بتلك المؤسسات. 

 

 ANOVA)(a)( ( تحليل التباين لمعنوية نموذج االنحدار12)رقم جدول ال
Sig. F Mean Square df Sum of squares Model 

.000(b) 184.807 78.298 1 78.298 Regression 1 

  .424 223 94.479 Residual  

   224 172.777 Total  
(a) Dependent Variable: الرضا التعليمي 
(b) Predictors (Constant): الكفاءة المهنية 

 184.807المحسوبة نحو  F( جودة نموذج االنحدار ككل، حيث بلغت قيمة 12جدول ) توضح نتائج
% وهي بذلك عالية الداللة، وهذا يؤكد 1وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من   0.000وبمستوى داللة

 القوة التفسيرية لنموذج االنحدار من الناحية اإلحصائية أي أن النموذج ككل ذا داللة معنوية.
 

 ومعنوياتها االنحدار معالم( 13)رقم جدول ال

Sig. t 

Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.000 .849  .215 .182 (Constant) 

 الكفاءة المهنية 882. 065. 673. 13.594 000.
a. Dependent Variable: الرضا التعليمي 

ذو حيث يظهر أن محور الكفاءة المهنية للطاهي مقبول و ( معالم نموذج االنحدار،13جدول ) نتائج بينت
. وتشير النتيجة السابقة على أن كل زيادة في T  (000 < 0.01)نموذجل داللة إحصائية عالية وفقا

% في اتجاه مستوى 88.2تزايد بمقدار  امستوى الكفاءة المهنية للطاهي بمقدار وحدة واحدة يقابله
ما يتفق مع الفرض الرئيسي األول "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للكفاءة الرضا التعليمي الطالب، وهو 

مستوى الرضا التعليمي للطالب في  ىالمهنية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي عل
 مجال الطهو الفندقي".

 

 أثر الكفاءة المهنية على مستوى األداء الطالبي
 

 الدرجة التفسيرية للنموذج (14)رقم جدول ال
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Std. Error of the Estimate Adjusted R square R2 R Model 

.55251 .438 .440 .664(a) 1 

(a) Predictors (Constant): الكفاءة المهنية 

وهذا يعني أن متغير الكفاءة  400.4يساوي  R)2أن قيمة معامل التحديد ) (14)جدول  نتائج وضحت
على األداء الطالبي، مما يعني أن الكفاءة المهنية للطهاة تقريبا % 44المهنية للطاهي له تأثير بنسبة 

من التغيرات الحاصلة في مستوى األداء الطالبي بمؤسسات التعليم  %(44استطاعت أن تفسر )
 الفندقي.

 

 ANOVA)(a)( تحليل التباين لمعنوية نموذج االنحدار (15)رقم جدول ال
Sig. F Mean Square df Sum of squares Model 

.000(b) 175.514 53.578 1 53.578 Regression 1 

  .305 223 68.073 Residual  

   224 121.651 Total  
(a) Dependent Variable: األداء الطالبي 
(b) Predictors (Constant): المهنية الكفاءة  

 175.514المحسوبة نحو  F( جودة نموذج االنحدار ككل، حيث بلغت قيمة 15يظهر جدول )
%، وهذا يؤكد القوة التفسيرية 1وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من (0.000) وبمستوى داللة 

 داللة معنوية. ولنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي أن النموذج ككل ذ
 

 ومعنوياتها االنحدار معالم( 16) رقمجدول ال

Sig. t 
Standardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients Model 

Beta Std. Error B 

.000 7.436  .182 1.354 (Constant) 

 الكفاءة المهنية 730. 055. 664. 13.248 000.
a. Dependent Variable: األداء الطالبي 

ذو داللة أن محور الكفاءة المهنية مقبول وحيث يبين  ،معالم نموذج االنحدار ( اختبار16جدول ) وضحي
أن كل زيادة في مستوى الكفاءة  تعنيهذه النتيجة و. T  (000 < 0.01)نموذجل إحصائية عالية وفقا

ي، وهو ما في اتجاه مستوى األداء الطالب %73 المهنية للطاهي بمقدار وحدة واحدة يقابله زيادة بمقدار
الثاني "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للكفاءة المهنية للطهاة بالمطابخ التعليمية  ييتفق مع الفرض الرئيس

 في مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي".
 

  مقترح لتقدير مستوى الرضا التعليميالنموذج ال
مستوى الرضا التعليمي للطالب من خالل توافر جوانب الكفاءة المهنية يعتمد النموذج المقترح لتقدير 

لدى الطهاة في مؤسسات التعليم الفندقي على نتائج اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد الواردة في 
 الجدول التالي:

 جوانب الكفاءة المهنية والرضا التعليمي( قيم المعامالت بين 17) رقمجدول ال

R R-Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.680 (a) .463 .455 .64820 

ANOVA(b) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 79.922 3 26.641 63.406 0.000(a) 

Residual 92.855 221 .420   

Total 172.777 224    

Coefficients(a) 
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للكفاءة المهنية للطاهي كمتغيرات مستقلة،  ة( أنه تم استخدام الجوانب الثالث17جدول ) تبين نتائج
 Adjusted المعدل ومستوى الرضا التعليمي كمتغير تابع. حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل التحديد

2R  كطريقة قياس للحكم على مدى توافق البيانات داخل  المعدل ، ويستخدم معامل التحديد 0.455بل
إلى الواحد  2Adjusted Rالنموذج المستخدم إجماال، فعندما تتوافق بيانات النموذج تقترب قيمة 

أما إذا اقتربت قيمته من الصفر فهذا يشير إلى غياب العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة  الصحيح،
)الجانب الصحي، الجانب العلمي، الجانب المهاري( والمتغير التابع )الرضا التعليمي(. وفي هذا 

يكون  %، وبذلك1( وذلك عند مستوى معنوية أقل من 63.406المحسوبة نحو ) F النموذج بلغت قيمة
 ويتضح النموذج عالي الداللة، مما يشير إلى ارتفاع قدرته التفسيرية لمستوى الرضا التعليمي للطالب.

 جوانب( عدم وجود تأثير معنوي للجانب الصحي كأحد 17جدول ) فيمن نتيجة النموذج المقدر  أيضا
تأثير معنوي موجب لكل من الكفاءة المهنية للطاهي على مستوى الرضا التعليمي للطالب، إال أنه يوجد 

الجانب العلمي، والجانب المهاري للطاهي كمتغيرات مستقلة في اتجاه المتغير التابع )مستوى الرضا 
 التعليمي( وإن اختلفت درجة التأثير، ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي:

 

 الجانب العلمي •
إلى أنه يوجد تأثير معنوي موجب للجانب العلمي في اتجاه مستوى الرضا  (17جدول ) نتائجتشير 

وهي دالة عند مستوى  t  (4.871)، وقيمة(0.455التعليمي، حيث بل  معامل االنحدار للجانب العلمي )
%. وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنه كلما 1معنوية أقل من 

ارتفع مستوى الرضا التعليمي للطالب بمقدار  مة الجانب العلمي للطاهي بمقدار الوحدةزادت قي
 هذا يعني أنه كلما ارتقىالمستقلة المستخدمة في النموذج. و % بعد استبعاد أثر بقية المتغيرات45.5

 مم الغذاءأسباب تلوث وفساد وتس ا،فوائدهو الغذائية لعناصربا من خالل معرفتهالجانب العلمي للطاهي 
اإلضافات الغذائية النافعة والضارة, ومعرفته الواسعة عن تكنولوجيا معرفته ب ،وكيفية الوقاية منها

الطهو ومدى صحة المواد المستخدمة في صناعة أواني الطهو، وإلمامه بجميع قواعد السالمة واألمن 
كلما ارتفع مستوى الرضا  المهني بالمطبخ الفندقي، مع علمه بطرق التدريب داخل المطبخ الفندقي

يوجد أثر ذو داللة " ينص على. ومن هنا يمكن القول بإثبات صحة الفرض الذي التعليمي للطالب
إحصائية للنواحي المعرفية والعلمية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى 

 ".الرضا التعليمي للطالب في مجال الطهو الفندقي
 

 الجانب المهاري •

، حيث مستوى الرضا التعليمي للطالبب للنهوضيعتبر توافر الجانب المهاري للطاهي عامال هاما 
في  لدى الطاهي ( إلى أنه يوجد تأثير معنوي موجب لتوافر الجانب المهاري17جدول )أظهرت نتائج 

 t (، وقيمة0.344)بل  معامل االنحدار للجانب المهاري  حيث ،اتجاه الرضا التعليمي للطالب

%. وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار 1(، وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 3.877)
عند الطاهي بمقدار الوحدة زادت قيمة مستوى الجانب المهاري  ارتفعفي النموذج المقدر يتبين أنه كلما 
بعد استبعاد أثر بقية المتغيرات المستقلة المستخدمة في  %34.4الرضا التعليمي للطالب بمقدار 

 .Lin (2007) ،Orland-Barak & Yinon (2007) ،Wang et alؤكد وفي ذلك ي النموذج.
الذي يدعم كافة الجوانب األخرى التي يتلقاها الطالب لالستفادة منها  أن الجانب المهاري هو (2010)

ممارسات العملية تساعد على تحقيق الترابط بين المجال المهني في مجاالت العمل مستقبال، كما أن ال
واألكاديمي, مما يكسب الطالب المهارات العملية والخبرات المهنية والتي يتضح أثرها على الرضا 

 
Unstandardizd 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 1.260 .234  5.04 .000 

 000. 4.871 333. 093. 455. الجانب العلمي

 000. 3.877 321. 089. 344. الجانب المهاري

 218. 1.235 106. 097. 120. الجانب الصحي

a. Predictors: (Constant), الجانب الصحي، الجانب العلمي، الجانب المهاري 
b. Dependent Variable: الرضا التعليمي 
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الذي ينص على "يوجد أثر ذو داللة  الفرض ومن هنا يمكن القول بإثبات صحة .التعليمي للطالب
للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى  والمهاريةإحصائية للنواحي العملية 

 .الرضا التعليمي للطالب في مجال الطهو الفندقي"
 
 
 
 

 الجانب الصحي •

وبالنظر إلى  t (1.235.) (، وقيمة0.120( أن معامل االنحدار بل  )17جدول )نتائج يتضح من 
مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنه كلما زادت قيمة الجانب الصحي بمقدار 

%( بعد استبعاد أثر بقية المتغيرات المستقلة 12الوحدة ارتفع مستوى الرضا التعليمي للطالب بمقدار )
غير دال و تجاه الرضا التعليمي منخفضفي االجانب أن تأثير هذا بالرغم من و .المستخدمة في النموذج

 يعني وهذا في دعم االرتقاء بكفاءة الطاهي المهنية. أهميتهذلك ال يقلل من أن  إال (,0.218) إحصائيا
يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الجانب الصحي أثناء الدروس التطبيقية بالطاهي  والتزام مراعاة أن

يوجد أثر ذو " ول بعدم ثبوت صحة الفرض الذي ينص علىومن هنا يمكن الق. الرضا التعليمي للطالب
داللة إحصائية للنواحي الصحية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى 

 ".الرضا التعليمي للطالب في مجال الطهو الفندقي
 

وفيما يتعلق بمقترح لتقدير مستوى الرضا التعليمي للطالب عن الطهاة التعليميين بمؤسسات التعليم 
 ذلك من خالل المعادلة التالية: تقديرالفندقي، فيمكن 

 

 ، أي أن:الجانب المهاري β2الجانب العلمي +  β0   +β1مستوى الرضا التعليمي =
 )الجانب المهاري( 34.4( + الجانب العلمي) 45.5+  1.26=  مستوى الرضا التعليمي

 

كبير ويؤثران بشكل معنوي  الجانب المهاريو الجانب العلمي،النتائج السابقة أن  ويظهر من خالل
أنه إذا ارتفع المستوى العلمي والمستوى  وإيجابي في مستوى الرضا التعليمي. وتعني هذه النتيجة

فإن ذلك سينتج عنه ارتفاع في مستوى الرضا التعليمي للطالب، ويمكن من  المهاري للطاهي التعليمي،
خالل معادلة خط االنحدار السابقة التنبؤ بمستوى الرضا التعليمي للطالب من خالل نتيجة اختبار 
وقياس الجانب العلمي والجانب المهاري للطاهي التعليمي، مع مراعاة العوامل األخرى المؤثرة على 

ويالحظ . ليمي للطالب ولكنها خارجة عن نطاق الجانب العلمي والجانب المهاري للطاهيالرضا التع
أيضا أنه تم استبعاد الجانب الصحي من المعادلة ألن لديه معامل تأثير غير معنوي ومنخفض. 

الكفاءة المهنية )العلمي، المهاري(  جانبيويستخلص من النموذج المقترح أن الزيادة والتركيز على 
هاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي سيزيد من مستوى الرضا التعليمي للطالب, للط

%(. 34.4الجانب المهاري )تأثير %( أعلى من نسبة 45.5الجانب العلمي ) تأثير ويالحظ أن نسبة
 %( وغير معنوي12) للجانب الصحي تأثير منخفضكان إن فيالحظ أنه ، وعلى الجانب اآلخر

على االرتقاء بمستوى الرضا التعليمي للطالب في مؤسسات التعليم الفندقي إال أن ذلك ال ( 0.218)
 بكفاءة الطاهي المهنية. النهوضيقلل من أهميته في 

 

 مقترح لتقدير مستوى األداء الطالبيالنموذج ال
من خالل توافر جوانب  في مجال الطهو الفندقييعتمد النموذج المقترح لتقدير مستوى األداء الطالبي 

نتائج اختبار تحليل االنحدار الخطي  ىالكفاءة المهنية لدى الطهاة في مؤسسات التعليم الفندقي عل
 المتعدد الواردة في الجدول التالي:

 
 جوانب الكفاءة المهنية واألداء الطالبي( قيم المعامالت بين 18) رقمجدول ال

R R-Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.671 (a)  .451 .443 .54989 

ANOVA(b) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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للكفاءة المهنية للطاهي كمتغيرات مستقلة،  ةتم استخدام الجوانب الثالث( أنه 18جدول ) توضح نتائج
بل   2Adjusted R المعدل حيث أظهرت النتائج أن قيمة معامل التحديدواألداء الطالبي كمتغير تابع. 

( وذلك عند مستوى معنوية أقل من 60.404المحسوبة نحو ) F وفي هذا النموذج بلغت قيمة ،0.443
 %، وبذلك يكون النموذج عالي الداللة، مما يشير إلى ارتفاع قدرته التفسيرية في األداء الطالبي.1
  

 ( عدم وجود تأثير معنوي للجانب18ويتضح من نتيجة النموذج المقدر من خالل بيانات جدول )
الصحي كأحد أبعاد الكفاءة المهنية للطاهي على مستوي األداء الطالبي، إال أنه يوجد تأثير معنوي 
موجب لكل من الجانب العلمي، والجانب المهاري للطاهي كمتغيرات مستقلة في اتجاه المتغير التابع 

 :)األداء الطالبي( وإن اختلفت درجة التأثير، ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي
 

 الجانب المهاري •

األداء يعتبر توافر عناصر الجانب المهاري للطاهي بالمطبخ التعليمي عامال هاما في رفع مستوى 
( إلى أنه يوجد تأثير معنوي موجب لتوافر الجانب المهاري في 18بيانات جدول ) وتشير ،الطالبي
(، 0.396الكفاءة المهنية ) جوانبكأحد  فقد بل  معامل االنحدار للجانب المهاري األداء الطالبي,اتجاه 
%. وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت 1(، وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 5.260) t وقيمة

 ارتفععند الطاهي بمقدار الوحدة الجانب المهاري االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنه كلما زاد 
بعاد أثر بقية المتغيرات المستقلة المستخدمة في % بعد است39.6مستوى األداء الطالبي بمقدار 

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ىالذي ينص عل النموذج. ومن هنا يمكن القول بإثبات صحة الفرض
المهارية للطهاة بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى أداء و العملية للنواحي

 الطالب في مجال الطهو الفندقي".
 

 الجانب العلمي •
األداء ( إلى أنه يوجد تأثير معنوي موجب للجانب العلمي في اتجاه مستوى 18جدول ) نتائجتشير 

وهي دالة عند مستوى  t  (3.436)، وقيمة(0.272، حيث بل  معامل االنحدار للجانب العلمي )الطالبي
وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنه كلما  %.1معنوية أقل من 

بمقدار  في مجال فن الطهو األداء الطالبيارتفع مستوى  العلمي للطاهي بمقدار الوحدة المستوى ارتقى
إثبات المستقلة المستخدمة في النموذج. ومن هنا يمكن القول ب % بعد استبعاد أثر بقية المتغيرات27.2

العلمية للطهاة المعرفية ويوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي صحة الفرض الذي ينص على "
 ".بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي

 

 الجانب الصحي •

طبيقية بمؤسسات التعليم الفندقي أحد أثناء الدروس الت ةالصحي والتزامه بالمعاييريعتبر مراعاة الطاهي 
تشير نتائج الدراسة إلى أن تأثير هذا البعد على الرغم من ذلك فاألبعاد األساسية لتميز كفاءته المهنية. و

األداء (، كما أن تأثيره منخفض في اتجاه 0.470غير دال إحصائيا ) األداء الطالبيفي مستوى 

Regression 54.826 3 18.275 60.404 0.000(a) 

Residual 66.825 221 .302   

Total 121.651 224    

Coefficients(a) 

 
Unstandardizd 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 1.320 .198  6.659 .000 

 000. 5.260 440. 075. 396. الجانب المهاري

 001. 3.436 238. 079. 272. الجانب العلمي

 470. 0.724 063 . 082. 060. الجانب الصحي

Predictors: (Constant), ،الجانب المهاري الجانب الصحي، الجانب العلمي  

Dependent Variable:   األداء الطالبي
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ولكن ذلك ال يقلل من أهمية هذا t (0.724 .) (، وقيمة0.060) حيث بل  معامل االنحدار الطالبي
األداء الطالبي في مجال الطهو الفندقي. الجانب في تحسين الكفاءة المهنية للطاهي وفي تعزيز مستوى 

وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنه كلما زادت قيمة الجانب 
%( بعد استبعاد أثر بقية المتغيرات 6دة ارتفع مستوى األداء الطالبي بمقدار )الصحي بمقدار الوح

المستقلة المستخدمة في النموذج، ما يعني أن الجانب الصحي للطاهي بالمطبخ التعليمي في مؤسسات 
ومن هنا يمكن القول بعدم ثبوت صحة  التعليم الفندقي له دور محدود في رفع مستوى األداء الطالبي.

رض الذي ينص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنواحي الصحية للطهاة بالمطابخ التعليمية في الف
 مؤسسات التعليم الفندقي على مستوى أداء الطالب في مجال الطهو الفندقي".

 

بالمطابخ التعليمية في مؤسسات التعليم الفندقي،  يتقدير مستوى األداء للطالبلوفيما يتعلق بمقترح 
 ذلك من خالل المعادلة التالية: تقدير فيمكن

 

 ، أي أن:الجانب العلمي β2الجانب المهاري +  β0   +β1مستوى األداء الطالبي = 
 (الجانب العلمي) 27.2)الجانب المهاري( +  39.6+  1.32= األداء الطالبي مستوى 

 

في  معنوي كبيرو يجابيإ يؤثران بشكلالجانب العلمي و الجانب المهاري،يتضح من النتائج السابقة أن 
أنه إذا ارتفع المستوى المهاري  وتعني هذه النتيجة في مجال الطهو الفندقي. األداء الطالبيمستوى 

والعلمي للطاهي فإن ذلك سينتج عنه ارتفاع في مستوى األداء الطالبي في مجال فن الطهو، ويمكن من 
من خالل نتيجة اختبار وقياس الجانب  اء الطالبياألدخالل معادلة خط االنحدار السابقة التنبؤ بمستوى 

 األداء الطالبيالمهاري والجانب العلمي للطاهي التعليمي، مع مراعاة العوامل األخرى المؤثرة على 
ويالحظ أيضا أنه تم استبعاد  ولكنها خارجة عن نطاق الجانب المهاري والجانب العلمي للطاهي.

معامل تأثير غير معنوي ومنخفض. ويستخلص من النموذج  الجانب الصحي من المعادلة ألن لديه
الكفاءة المهنية )المهاري، العلمي( للطهاة بالمطابخ التعليمية في  يالمقترح أن الزيادة والتركيز على بعد

, ويالحظ أن نسبة الجانب المهاري األداء الطالبيمؤسسات التعليم الفندقي سيزيد من مستوى 
الصحي تأثير  %(. ومن ناحية أخرى، فإن للجانب27.2لجانب العلمي )( أعلى من نسبة ا39.6%)

في مؤسسات بالمطابخ التعليمية  األداء الطالبي%( على االرتقاء بمستوى 6منخفض وغير معنوي )
 التعليم الفندقي إال أن ذلك ال يقلل من أهميته في االرتقاء بكفاءة الطاهي المهنية.

 

 التوصيات
مؤسسات التعليم الفندقي بعمل اختبار للطاهي يشمل الثالث جوانب للكفاءة المهنية ـ  ينبغي أن تقوم •

المهارية, العلمية, الصحية ـ عند اختيارها للطاهي الذي سيقوم بتدريس العملي بالمطبخ التعليمي, 
 علمية دقيقة.وقواعد  موضوعية ار الطاهي التعليمي على أسسيختيتم اوأن 

التعليمي في الجانب العلمي والمهاري ألنهما الجانبين األكثر أهمية في زيادة تفوق الطاهي  مراعاة •
 الرضا التعليمي للطالب في مؤسسات التعليم الفندقي.

الطاهي التعليمي ذا كفاءة عالية مهاريا وعلميا حتى يتسنى لمؤسسات التعليم أن يكون  ضرورة •
 المطابخ الفندقية.في  بكفاءة قادرا على العمل امتميز االفندقي أن تقدم خريج

اختيار الطاهي الذي يستطيع توصيل كل ما لديه من ب مؤسسات التعليم الفندقيضرورة قيام  •
 معلومات ومهارات وخبرات للطالب بطريقة صحيحة علميا وعمليا.

 يفضل اختيار الطاهي الذي يبتكر ويبدع ويساير كل جديد في فن الطهو الفندقي, والذي يمتلك قدرات •
تجعل المؤسسة التعليمية التي يعمل بها تسبق المؤسسات األخرى في مجال تدريس فن الطهو 

 الفندقي.

الطهو الفندقي يجب على إدارة مؤسسات التعليم الفندقي  فنلمطابخ التعليمية الحداثة في حتى تساير ا •
لفندقي بصفة أن تلزم الطاهي التعليمي أن يحصل على برامج ودورات في كل ما يتعلق بالطهو ا

 دورية ومنتظمة.

يطبق جميع القواعد الصحية التي تتعلق بالطاهي أو األطعمة أو  الطاهي التعليمي التأكد من أن •
 المعدات وجميع قواعد السالمة واألمن المهني بالمطابخ الفندقية ويعلم ذلك للطالب.
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ورات خاصة للطهاة مؤسسات التدريب المهني في مجال الطهو الفندقي بتوفير د قياميستحسن  •
 التعليميين تؤهلهم للعمل بنجاح في المطابخ التعليمية لمؤسسات التعليم الفندقي.

عن بالمطابخ التعليمية أن تمنح مؤسسات التعليم الفندقي اهتماما شديد الخصوصية للطهاة  يجب •
لمنشآت رئيسي لالمغذي األساسي وال بإعتبار المطابخ التعليمية هيطريق شتى أنواع الدعم والتحفيز 

 .  بالطهاة العاملين بها ةالفندقي
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in the Hotel Educational Institutions  

Abstract 

The study aims at measuring the impact of the professional efficiency of the 

educational chefs on the educational hotel institutions on the level of 

educational satisfaction of the students and their culinary performance. A 

questionnaire was designed containing the following main parts: the sample 

profile, the health, knowledge and the technical aspects of professional 

efficiency, and the impact of it on both sides of educational satisfaction and 

student performance. The questionnaire was distributed, using a random 

sample, to students of the hotel department in 10 colleges and higher institutes 

for tourism and hotels. A number of statistical techniques were used, including 

linear regression analysis to test research hypotheses. The research results 

revealed that the most effective aspects of professional efficiency in 

educational satisfaction and student performance are the skill and knowledge 

side of the educational chef. A proposed formula was made to measure the 

level of student satisfaction and performance in the field of culinary art, in 

addition to a number of recommendations concerning the educational chef and 

the hotel education institutions including, First, the educational chef must be 

highly skilled and so that the educational hotel institutions can qualify a 

graduate with a highly outstanding performance in the work of hotel kitchens. 

Second, it is preferable to choose a chef who has innovate and creative skills. 

Finally, it is essential for  chefs to have communication skills to effectively 

interact with their own students. 
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