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 جامعة فاروس ،كلٌة السٌاحة وإدارة الفنادق ،قسم إدارة الفنادق 1

النظام  والمشروبات بالفنادق فً األغذٌةمنافذ أقسام  رإساءآراء على إلً التعرف  الدراسةهدف ت    
نجوم بمدٌنة  4و 5فنادق الُمتبع لقٌاس مهارة الراغبٌن فً العمل بالفنادق. وقد شمل مجتمع الدراسة 

وتوصلت  .نجوم 4فندق  11نجوم و 5فندق  21تم أختٌار عٌنة عشوائٌة مكونة من القاهرة، حٌث 
مإهل فندقً الحاصلٌن على لٌسوا من ملٌن معظم العا: أن أهمهاإلً مجموعة من النتائج  الدراسة

غرض سد حاجة متخصص. كما أن الفنادق تستعٌن بعمالة تفتقد الحد األدنً من المستوي المهاري ب
 بمنافذلتدرٌب بالفنادق ال تضمن أن ٌحصل العاملٌن الجدد اسٌاسات . باإلضافة لذلك فإن التشغٌل
من وجهة هناك ضرورة ، أٌضاً زٌعهم علً األقساموالمشروبات علً دورات تدرٌبٌة قبل تو األغذٌة
 األغذٌةمنافذ العاملٌن بٌحصل كل أن بالفنادق  والمشروبات األغذٌةمنافذ أقسام  رإساءنظر 

بقبول فقط الزام الفنادق ، وأن ٌتم ثر فاعلٌةوالمشروبات علً ترخٌص مزاولة المهنة وفق إجراءات أك
لك حال توافر برامج تدرٌبٌة إلكساب العاملٌن الجدد الحد علً ترخٌص مزاولة المهنة وذالحاصلٌن 

تدرٌب راغبً العمل لكٌان أو وجود آلٌة  ةبضرور الدراسةوقد أوصت  األدنً من المستوي المهاري.
تحت ٌتم ذلك ، وأن صناعةومهنٌٌن من الممن ٌفتقدون المهارة العملٌة. علً أن ٌقوم بالتدرٌب بالفنادق 

 ة السٌاحة المصرٌة، وزارة القوي العاملة، غرف المنشآت الفندقٌة. اشراف مشترك من وزار

.التدرٌب ،مزاولة المهنة ترخٌص ،المهارة ،والمشروبات األغذٌةالعاملٌن ب

ٌعد مجاالً خصباً لفتح فرص العمل  اا كبٌرً تماده على العنصر البشري اعتمادً إن النشاط الفندقً بإع   
ختلف التخصصات واألعمار والمهارات، ولما كانت خدمات الضٌافة من الخدمات التً تقوم أمام م

ا من مكونات الخدمات لذا وجب اإلهتمام بشكل أساسً علً العنصر البشري، لكونه مكونا أساسًٌ 
بضرورة توافر القوي البشرٌة الكافٌة والمإهلة وٌتوافر فٌها المهارات الالزمة والضرورٌة لتقدٌم 

 (.2002لخدمات المختلفة بالجودة التً تحقق متطلبات ورغبات العمالء )الشرنوبً، ا

والمشروبات كخدمات  األغذٌةالقطاع الفندقً هو ذلك القطاع الذي ٌرتبط بخدمات اإلقامة وخدمات    
ض المنشآت الفندقٌة مجموعة من الخدمات أساسٌة ٌتم تقدٌمها لكل من ٌرغب فٌها. وقد ُتقدم بع

والتسهٌالت اإلضافٌة لتلبٌة حاجات ورغبات عمالئها، وٌعتبر القطاع الفندقً من القطاعات الهامة فً 
(، 2012القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة األخري )توفٌق، من اإلقتصاد القومً، كما أنه ٌرتبط بالعدٌد 

ٌُعد قطاع الفنادق من القطاعات اله )جاسم،  امة والحٌوٌة فً اإلقتصاد لكونه قطاعاً كثٌف العمالةو
(. وتعمل الفنادق علً توفٌر العدٌد من الخدمات المتعددة لعمالئها لتحاول جذب أكبر شرٌحة 2013

مختلفة لألغذٌة  منافذممكنة من العمالء، وفً هذا السٌاق فقد قامت العدٌد من الفنادق المختلفة بتوفٌر 
فنادقها بغرض توفٌر مجموعة مختلفة من البدائل للعمٌل مما ٌسهم فً تلبٌة إحتٌاجاته والمشروبات ب

 األغذٌة منافذ( أن تعدد 2011(، وٌذكر )عبد الفتاح، 2014وتوقعاته عن الفندق )أبو رحمة وآخرون، 
المإهلة والمشروبات فً الفندق الواحد قد ٌسبب العدٌد من المشكالت ما لم تتوافر فٌه القوي العاملة 

بما ٌتالئم مع مستوي الفندق وٌلبً  قساموالقادرة علً ضمان جودة مستوي الخدمة الُمقدم فً تلك األ
 توقعات العمالء.

نها معنٌة بالجوانب ألإن كلمة الخدمة هً كلمة قد تكون غٌر واضحة المعالم بشكل تام وٌرجع ذلك    
لجوانب المادٌة، كما أنها متعلقة فً أذهان الكثٌر من الناس بالعنصر البشري علً المعنوي أكثر من ا

ألن كلمة الخدمة  ستطٌع تقدٌم الخدمات، وكذلك نظراالرغم من وجود العدٌد من اآلالت الحدٌثة التً ت
  (.2002غٌر مقصورة علً نشاط أو مهنة معٌنة )شرنوبً، 



      9112(    يونيو 1( ، العدد )3جامعة مدينة السادات    المجلد ) –ة والفنادق مجلة كلية السياح          

 

-- 

 

ً أي نشاط أو إنجاز أو منفعة ٌقدمها طرف ما لطرف آخر ( أن الخدمة ه2012، توفٌق)وقد ذكر    
وتكون أساسا غٌر ملموسة وال ٌنتج عنها أٌة ملكٌة، وأن إنتاجها أو تقدٌمها قد ٌكون مرتبطا بمنتج 
ملموس. فهً منتج غٌر ملموس ٌحقق منفعة مباشرة للعمٌل كنتٌجة ألعمال جهد بشرى أو آلً للعمالء 

 أو األشٌاء.

ول أن الخدمة هً منتجات غٌر ملموسة ٌتم تبادلها مباشرة من المنتج إلً العمٌل، وال ٌمكن ٌُمكن الق   
أعداد المنشآت الفندقٌة تولدت المنافسة فً نقلها أو تخزٌنها، وهً تفنى بسرعة، ومع التزاٌد المستمر 

 أهدافها الربحٌةفٌما بٌنها لتقدٌم أفضل الخدمات للعمالء لتستطٌع االستمرار فً سوق العمل وتحقٌق 
والمشروبات من  األغذٌة بمنافذ( أن جودة تقدٌم الخدمة 2011وٌذكر )غانم، ، (2015، صالح)

خدمة ذات مستوي على العمٌل فحصول العوامل التً لها تؤثٌر قوي على حجم اقبال العمالء علٌها، 
ستخدام أو بتوجٌه غٌره من ٌلبً توقعاته أو ٌفوقها عادة ما ٌدفعه لدعم تلك المنشؤة سواء بتكرار اال

 العمالء الُمحتملٌن. 

والمشروبات فإننا نجد أن إدارة المنشؤة الراغبة فً أن ٌكون  األغذٌةفعند النظر إلً جودة خدمة    
لدٌها جودة فً مستوي خدماتها تعمل علً تقدٌم أفضل الموارد التً لدٌها وأقصً الجهود لتلبً 

والمشروبات فً تلك المنشآت علً دقة إختٌار العاملٌن  األغذٌةقسام إحتٌاجات العمالء، وٌعمل رإساء أ
ٌستطٌعون تلبٌة إحتٌاجات العمالء. فالعمٌل ٌحكم على لبشكل متمٌز وُمستمر  هموالعمل على تدرٌب

(. وٌإكد )شحادات 2014جودة الخدمة من حٌث قدرتها علً تلبٌة جمٌع احتٌاجاته وتوقعاته )محرز، 
جودة الخدمة هً الدرجة التً ٌتم الحكم من خاللها على مستوي ما تحققه تلك  ( أن2011وآخرون، 

الخدمة من تلبٌة وإشباع حاجات ورغبات وتوقعات العمالء. فلها أهمٌتها الخاصة فً المنشؤة الفندقٌة 
 التً تسعً إلً تحقٌق النجاح واالستقرار واالستمرار فً العمل.

إن المهارة هً القدرة على األداء المنظم الحركى المتكاملل لألعملال المختلفلة فلى دقلة وسلهولة، فهلً    
( أن 2005(. وٌلذكر )البرادعلً، 2002)محملود،  تشمل التكٌف مع الظروف المتغٌرة المحٌطة بالعملل

، د مٌللادٌن العملللشللخص المحتللرف فللى أحللمفهلوم المهللارة ٌسللتخدم لٌللدل علللى أن الشللخص المللاهر هللو ال
هلذا الشلخص والتلً فلً مجملهلا تجعلل  تتؤلف عادة من عدد من القلدرات المرتبطلة أو المسلتقلة فالمهارة

( أن المهلارة هللً أداء 2001مللن الكفلاءة والجلودة فلى األداء ، وٌضللٌف )الخازنلدار، عالٌلة عللى درجلة 
ٌُمكللن ومللة وبطرٌقللة صللحٌحة مهمللة مللا أو نشللاط معللٌن بصللورة مقنعللة وباألسللالٌب واإلجللراءات المالئ

وحلدد  التعبٌر عنها بؤنها التمكن من إنجاز مهمة معٌنة بكٌفٌة محددة، وبدقلة متناهٌلة وسلرعة فلً التنفٌلذ.
 ( خصائص المهاراة كماٌلً:2011)عامر، 

 .أنها نشاط منظم ومتناسق فً عالقته بهدف أو موقف 

 . أنها متعلمة أى تبنً تدرٌجٌا فً شكل خبرة متكررة 

 ا سلسلللة ملن األداءات بمعنللً أنلله داخلل النمللوذم الكللً للمهللارة عملٌللات أو أفعلال كثٌللرة مختلفللة أنهل
 تنظم وتنسق فً تتابع زمنً.

 .المهارة تمثل سلسلة من االستجابات الحركٌة 

 .المهارة تتضمن حركة الٌد والعٌن 

 .المهارة تتطلب تنظٌم السالسل فً شكل نماذم استجابة معقدة 

العملٌة تعنً الوصول بالعمل إلً درجة من اإلتقان فً أقل وقت ممكن وبؤقل ما ٌمكن من ن المهارة إ   
الجهد مع تحقٌق األمان وتالفً األخطاء واألضرار وأن عملٌة تقٌٌم اآلداء المستمر قادرة علً تحدٌد 

ملٌة داء فالتدرٌب هو عالقصور المهاري لٌتم تدرٌب األفراد علً أوجه القصور لرفع مستوٌات األ
 لتنمٌة مهارات األفراد ومساعدتهم أن ٌكونوا أكثر ثقة وقادرٌن علً آداء العمل بشكل أكثر احترافٌة

وتعتبر عملٌة تقٌٌم اآلداء هً الُمحدد الرئٌسً لمستوي المهارة، فعملٌة تقٌٌم اآلداء  .(2013)الباهً، 
ما ٌجب أن ٌكون. أي هً بمثابة هً فً واقع األمر عملٌة مقارنة بٌن المستوي الحالً للعامل وبٌن 

(. وٌضٌف 2016هٌم، للمستوي القٌاسً المرغوب )إبرا اُحكم عن مستوي آداء العامل وفقً  إصدار
داء ( أن التدرٌب هو الوسٌلة األساسٌة لتنمٌة مهارات العاملٌن ذوي األ2011 )علٌان وآخرون

لخدمة المنشؤة، كما أنه ٌهدف إلً المحافظة  اوكٌفً  اٌر الطاقات البشرٌة المالئمة كمً المنخفض وكذلك توف
 علً العاملٌن وتنمٌة قدراتهم بما ٌحقق أهداف المنشؤة وٌلبً احتٌاجات وتوقعات العمالء.
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رٌدة )الجترخٌص مزاولة المهنة هً المرحلة التالٌة لقٌاس المهارة حدد قانون العمل المصري أن    
ْخَصُة بمعناها العام هً(. وال2003 لسنة 12، قانون العمل رقم الرسمٌة ٌُبٌح به صاحب الشؤن  رُّ إِْذٌن 

ْخَصُة لشخص أو جهة ما األذن فً  لحاملِه مزاولَة عمل ما أَو استعمال شًء، والترخٌص ٌفٌد بمنح رُّ
ء تجارٌة أو صناعٌة مزاولة نشاط أو مجال أو عمل ما. ولمزاولة األنشطة المختلفة بشتً أنواعها سوا

أو خدمٌة ٌستلزم ذلك حصول الراغب فً مزاولة هذا النشاط علً ترخٌص إداري، حٌث أن الترخٌص 
اإلداري هو أذن أو موافقة السلطة اإلدارٌة المختصة التً تشرف على ممارسة هذا النشاط بمشروعٌة 

المتطلبات القانونٌة الالزمة طالب الترخٌص فً مزاولة النشاط أو المهنة ألنه وفر وحقق الشروط و
لذلك النشاط. وهو ما ٌوضح أن الترخٌص اإلداري بذلك ٌدخل ضمن الوسائل الرقابٌة الوقائٌة التً 
ٌخولها المشرع للسلطة اإلدارٌة بغٌة تنظٌم بعض الحرٌات الفردٌة إذ ال ٌمكن ممارسة هذه الحرٌات 

 (. 2010دارٌة المختصة )محمد، إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة اإل

وعملٌة قٌاس اآلداء وتحدٌد المهارات المتوفرة فً األفراد لها أهمٌتها وهو ما فطن إلٌه المشرع    
على كل من  :أنه 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  140المصري حٌث جاء بنص المادة رقم 

لمختصه بطلب الحصول علً ترخٌص ٌرغب فً مزاولة حرفة من الحرف التقدم للجهة اإلدارٌة ا
مزاولة الحرفه، وٌحظر علً صاحب العمل استخدام عامل فً احدي الحرف إال إذا كان العامل حاصال 
علً الترخٌص المذكور. وٌحدد بقرار من الوزٌر المختص بعد اخذ رأى التنظٌم النقابً شروط وقواعد 

وحاالت اإلعفاء منه )الجرٌدة  ز اربعٌن جنٌهارر له بما ال ٌجاووإجراءات منح الترخٌص والرسم المق
لإلجراءات والجهة المنوط بها قٌاس المهارة واستخرام  ا(. وتنظٌمً 2003"مكرر"،  14د الرسمٌة العد

بشؤن  2003لسنة  181ترخٌص مزاولة الحرفة فقد صدر قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 
رخٌص مزاولة المهنة حٌث جاء بمادته األولً: علً من القواعد واإلجراءات المنظمة للحصول علً ت

من قانون العمل  132ٌرغب فً ممارسة حرفة من الحرف الواردة بالقرارات الوزارٌة المنفذة للمادة 
علً  بالقوي العاملة والهجرة المختصة بطل لمدٌرٌةالتقدم  فً الداخل أو الخارم 2003لسنة  12رقم 

ٌد مستوي مهارته فً الحرفة للحصول على ترخٌص بمزاولة الحرفة النموذم الخاص بذلك بعد تحد
 (.2003،  220)الجرٌدة الرسمٌة العدد 

التدرٌب هو عملٌة لتنمٌة مهارات األفراد بصفة عامة ورفع مهارات العاملٌن لمساعدتهم أن ٌكونو    
(، 2002فاعلٌة وبالطرٌقة العملٌة المطلوبة )جبلً، أكثر ثقة وقادرٌن علً آداء المطلوب منهم ب

( أنه علً الرغم من تنوع المفاهٌم والتعارٌف الخاصة بالتدرٌب إال أنها تشٌر 2006وٌضٌف )موسً، 
لمحددة وبالمعارف الخاصة إلى معانى محددة، وهً أن التدرٌب ٌهتم أساسا بتزوٌد األفراد بالمهارات ا

وٌذكر )الطعانً،  .إكسابهم مهارات جدٌدة أو تنمٌة مهارات حالٌةذلك بو هم فى تحسٌن األداءالتى تس
( أن التدرٌب ٌهدف إلى إعداد الفرد لٌقوم بؤعباء وظٌفٌة أو ٌتحمل مسئولٌات محددة، وٌتم على 2010

المستوٌات المختلفة )المهنى األساسى أو التخصصى اإلشرافى أو اإلدارة العلٌا( ولم ٌعد تدرٌب 
اء العاملٌن فً األقسام الخدمٌة بالمنشآت الفندقٌة خٌاراً بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة وتطوٌر آد

عن التنمٌة وتوفٌر هو المسئول التدرٌب ف (.2011تطور تطلعات العمالء وتوقعاتهم الُمستمرة )حسن، 
خالل  ضمان آداء العمل بفعالٌة منلالعالم الشامل لجمٌع مشكالت ضعف مستوي اآلداء فهو السبٌل 

 (.2011قدرته علً عالم القصور الذي قد ٌتواجد فً آداء العاملٌن )علٌان وآخرون، 

من وزارة السٌاحة المصرٌة علً استمرارٌة عملٌات التدرٌب بالفنادق فقد صدر قرار  اوحرصً    
بشؤن شركات اإلدارة الفندقٌة وشروط وإجراءات الترخٌص بها.  2010لسنة  626وزٌر السٌاحة رقم 

 1من هذا القرار أنه: ال ٌجوز إدارة منشؤة فندقٌة خاضعة ألحكام القانون رقم  1ٌث جاء فً المادة ح
وتعدٌالته إال من خالل شركة إدارة فندقٌة ُمرخص بها من وزارة السٌاحة طبقاً للشروط  1213لسنة 

أنه: على  من ذات القرار 14والضوابط المنصوص علٌها بهذا القرار، كما جاء نص المادة رقم 
ألحدث النظم لتقدٌم  نشؤة الفندقٌة التً ُتدٌرها وفقاشركات اإلدارة الفندقٌة أن تلتزم بتدرٌب العاملٌن بالم

بؤسماء المتدربٌن ونوعٌة البرامج التدرٌبٌة  وأن ُترسل لوزارة السٌاحة كشوفا الخدمات الفندقٌة،
من المجلس القومً لتنمٌة الموارد البشرٌة  ومواعٌد التدرٌب ونتائجه، وأن تقدم إعتماد تلك البرامج

ٌُمنح الُمتدرب شهادة بالتدرٌب من الجهة  للقطاع السٌاحً. وٌتم إعتماد تلك النتائج من وزارة السٌاحة و
 (.2010"تابع"،  232التً دربته ُمعتمدة من القطاع الُمختص بوزارة السٌاحة )الجرٌدة الرسمٌة العدد 
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ن القانون المصري قد أشترط علً راغبً العمل فً بعض القطاعات المهنٌة ومنها العاملٌن أل نظرا    
قلانون ) والمشلروبات الحصلول عللً شلهادة قٌلاس المهلارة ملن وزارة القلوي العامللة األغذٌلةفً مجلال 

 والمشللروبات األغذٌللة منافللذمللع تزاٌللد عللدد المنشللآت الفندقٌللة، وتعللدد (، و2003لسللنة  12العمللل رقللم 
 حاجلةكان البلد عللً كلل منشلؤة أن تعملل عللً تلوفٌر األعلداد المناسلبة ملن العلاملٌن لسلد  بهاالموجودة 

قٌللاس المهللارة تللتم لتحدٌللد المسللتوي المهللاري دون أي إجللراءات تللدرٌب . ولمللا كانللت عملٌللة التشللغٌل
المهلارة التلً عملٌلة قٌلاس لقلاء الضلوء عللً الالتً تسلعً  الدراسةمن هنا كانت مشكلة لراغبً العمل، 

ومحاولة إٌجلاد  والمشروبات بالقطاع الفندقً األغذٌةتتم بمعرفة وزارة القوي العاملة والهجرة للعاملٌن ب
 . إحد السبل لتكون تلك العملٌة قادرة علً توفٌر عمالة مإهلة

النظلام  بالفنلادق فلً والمشلروبات األغذٌلةمنافلذ آراء رإساء أقسلام على هدف الدراسة إلً التعرف ت    
ومحاوللة إٌجلاد أحلد الطلرق لجعلل تللك محلل الدراسلة،  الُمتبع لقٌاس مهارة الراغبٌن فً العمل بالفنلادق

وملن أجلل التوصلل إللً هلذا الهلدف الرئٌسلً فهنلاك العملٌة أكثر فاعلٌة وقدرة فً توفٌر عمالة مإهللة، 
 بعض األهداف الفرعٌة تتمثل فٌماٌلً:

 اللذٌن ٌلتحقلون والمشلروبات  األغذٌة بمنافذلمستوي المهاري للعاملٌن الجدد القاء الضوء علً ا
 عند بداٌة تعٌٌنهم. الدراسة محلبالعمل فً الفنادق 

  والمشللروبات علللً دورات تدرٌبٌللة بعللد  األغذٌللةمللدي حصللول جمٌللع العللاملٌن بالتعللرف علللى
 التحاقهم بالعمل.

  محلللوالمشللروبات بالفنللادق  األغذٌللة فللذبمناالتوصللل إلللً مللدي تللوافر عمالللة كافٌللة ومإهلللة 
 .الدراسة

  األغذٌلة بمنافذالتعرف علً النسبة التقدٌرٌة للعاملٌن الحاصلٌن علً مإهل فندقً ممن ٌعملون 
 .بهاوالمشروبات من العدد اإلجمالً للعاملٌن 

 علً التساإالت التالٌة: االجابة الدراسة تحاول

 قٌلاس مهلارة راغبلً العمللد وملدي توافلق مسلتوٌاتها ملع المسلتوٌات  ما مدي فاعلٌة إجلراءات
 الُمتبعة فً الفنادقد

  هل ما ٌتم من إجراءات قٌاس المهارة بمعرفة وزارة القوي العامللة هلً إجلراءات فاعللة قلادرة
 دعلى قٌاس الجوانب المهارٌة المختلفة لكل وظٌفة

 عامللة نقلاط القلوة والضلعف فلً كلل عاملل هل تحدد شهادة قٌاس المهارة الصادرة عن القلوي ال
 دوفق المستوٌات القٌاسٌة التً ٌحدد من خاللها الفندق مستوي مهارة العاملٌن به

  والمشلروبات لسلد حاجلة  األغذٌلةهل تلجؤ الفنادق إلً تشلغٌل عماللة غٌلر ملاهرة بؤقسلام خدملة
ٌُمكن الزامها بتعٌٌن فقط العمالة الحاصلٌن علً ترخٌص  مزاولة المهنةد التشغٌلد وهل 

  ٌُمكن الزام الفنادق بتشغٌٌل فقط الحاصلٌن علً ترخٌص مزاولة المهنة إذا كانت إجلراءات هل 
 الترخٌص تضمن توفٌر عاملٌن جدد لدٌهم الحد األدنً من المهارة علً األقلد

 المنهج الوصفً التحلٌلً لتناسبه مع الغرض منها. الدراسةأستخدمت 
تمت عن طرٌلق جملع البٌانلات ملن المصلادر الثانوٌلة، وذللك بلالرجوع إللً المراجلع 

. حٌللث تبللرز أهللم الدراسللةوالتللً تعللد خلفٌللة أساسللٌة ومطلوبللة إلسللتكمال  الدراسللةالمحللددة والمرفقللة ب
 .الدراسةالمفاهٌم المختلفة المرتبطة بموضوع 

اإلعتماد علً جمع البٌانات من مصادرها األولٌة وهً  شملت دراسة مٌدانٌة تم فٌها

 نجوم بالقاهرة. 4و 5الفنادق المصنفة فئة ى عٌنة عشوائٌة من عل الدراسةحٌث تم تطبٌق  الدراسةمجتمع 
 :كماٌلً والزمانٌة والمكانٌة البشرٌة المحددات من بعدد الدراسة هذه حددت

 : والمشروبات  األغذٌة منافذأقسام  رإساءعلى  الدراسة اقتصرت

 .الدراسة محل بالفنادق
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 نجوم بمدٌنة  4و  5علً الفنادق المصنفة فئة  الدراسة تركزت

 القاهرة..

 خالل الفترة  الدراسةاالستبٌانات الخاصة بوجمع عملٌة توزٌع  تمت

 .2018وحتً نهاٌة شهر ٌناٌر  2011ر من بداٌة شهر سبتمب

واللذي بللإ إجملالً علددها  علً مجتمع الفنادق الخملس وأربلع نجلوم بمدٌنلة القلاهرة الدراسةعتمدت ا   
والجلدول  (،2016غرفلة المنشلآت الفندقٌلة، دلٌلل نجوم ) 4فندق  22و نجوم 5فندق  22ا فندق منه 51

 .الدراسةعٌنة  ( ٌوضح حجم1التالً رقم )
 الدراسةحجم عٌنة  :(1جدول )

22 21 12,4% 4 84 11 12 
22 11 11,21% 4 68 62 55 

وقلد أحتلوت االسلتمارة اعضلاء هٌئلة التلدرٌس،  أربلعوتحكٌمهلا ملن علدد تم تصمٌم استمارة اسلتبٌان    
ة عشلوائٌة اسلتمارة عللً عٌنل 20توزٌلع علدد  ، وتلممحلاور أربلعإلً كانتُ قسمة و سإال 31علً عدد 

سللئلة. وقللد تللم قٌللاس معامللل ثبللات ألفللا األمللن الشللرٌحة المسللتهدفة للتؤكللد مللن سللالمة الصللٌاغة ووضللوع 
مما ٌدل علً تلوافر ثبلات وهلو  0,1على من جمٌع القٌم لكل محور من المحاور أكرونباخ حٌث جاءت 

 ما ٌوضحه الجدول التالً.
 كرونباخ ألفا ثبات (: معامل2جدول )

 0,252 أوال : محور التدرٌب
 0,800 ثانٌاً : محور قٌاس المهارة

 0,841 ثالثاً : محور قٌاس المهارة ومزاولة المهنة
 0,184 رابعاً : محور اإلطار التدرٌبً

ة كما تم إجراء أختٌار الصدق من خالل معامل ارتباط بٌرٌسون لكل محور من محاور اسئل   
 االستبٌان. حٌث جاءت النتٌجة )دالة( لجمٌع المحاور مما ٌحقق صدق االستبانة. كما هو موضح

 بالجدول التالً.
 صدق معامل لقٌاس الفرعٌة لمحاور االسئلة ومتغٌراتها الكلٌة الدرجة بٌن االرتباط (: معامل3جدول )

 التكوٌن

 دال  **0,502 رٌبأوال : محور التد
 دال  **0,133 ثانٌاً : محور قٌاس المهارة

 دال  *0,444 ثالثاً : محور قٌاس المهارة ومزاولة المهنة
 دال  *0,412 رابعاً : محور اإلطار التدرٌبً

 0,01**: دال عند      0,05*: دال عند       
 

% من مجموع اإلسلتمارات 21,45نسبة  استمارة وُتمثل 132عدد اإلستمارات التً تم جمعها  وبلإ    
ٌُمثللل نسللبة  121التللً تللم توزٌعهللا، كمللا أن عللدد االسللتمارات الصللالحة للتحلٌللل بلللإ  اسللتمارة وهللو مللا 

وتللم أسللتخدام برنللامج الحللزم االحصللائٌة للعلللوم ، مجمللوع االسللتمارات التللً تللم جمعهللا % مللن21,31
وذلللك  20اإلصللدار  ncesPackage for the Social Scie Statistical (SPSS)اإلجتماعٌللة 

 .لتحلٌل البٌانات
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 مإهل فندقً ىعلالحاصلٌن والمشروبات  األغذٌة بمنافذ(: نسبة العاملٌن 4جدول )
والمشروبات  األغذٌةبمنافذ النسبة األكبر من العاملٌن 

 بالفندق من الحاصلٌن علً مإهل فندقً متخصص
 35,4 45 نعم 
 64,6 82 ال 

وجاءت النتائج أن الفئة  121من خالل النتائج الواردة بالجدول السابق ٌتضح أن إجمالً العٌنة بلإ    
% من إجمالً حجم العٌنة كانت إختٌارها )ال(، وهً النتٌجة  64,6بلغت نسبتها  82األكبر منها بعدد 

والمشروبات بالفنادق موضوع  األغذٌةبمنافذ خدمة ن التً توضح علً أن الفئة األكبر من العاملٌ
كانت من غٌر ذوي المإهالت الفندقٌة المتخصصة. تلك النتٌجة التً توضح أن هإالء العاملٌن  الدراسة

ترجع خلفٌتهم المهارٌة عن األعمال الخاصة بهم إلً ما قاموا بإكتسابه من مهارات وخبرات عملٌة فً 
 بإكتسابه من دورات تدرٌبٌة مختلفة سواء بالفندق أو غٌره. أماكن أخري. أو ما قاموا 

 جمالً العاملٌنإحاصلٌن علً مإهل فندقً متخصص من (: نسب ال5جدول )
نسبة الحاصلٌن علً مإهل فندقً متخصص من 

والمشروبات بالفندق  األغذٌةخدمة  بمنافذالعاملٌن 
 قسامبالنسبة لجمٌع العاملٌن بتلك األ

 36,2 46 %  25أقل من 

2,02 1,01 
 22,1 31 %50% وأقل من 25أكثر من 
 24,4 31 %15% وأقل من 50أكثر من 

 10,2 13 %15أكثر من 

 46 والتً بلإ عددها الدراسة( أن الفئة األكبر من عٌنة 5ٌتضح من البٌانات الواردة بالجدول رقم )   
والمشروبات والحاصلٌن  األغذٌةخدمة  بمنافذ% من مجموع العٌنة تبلإ نسبة العاملٌن 36,2ونسبتها 

% من إجمالً العاملٌن، وتلً تلك الشرٌحة شرٌحة أخري ٌتراوح عدد 25علً مإهل فندقً أقل من 
لإ الوسط الخدمة. وب بمنافذ% من مجموع العاملٌن 50% إلً 25العاملٌن فٌها فً نفس القسم من 

 بمنافذومن خالل تلك النتٌجة ٌتضح أن نسبة العاملٌن  1,01بإنحراف معٌاري بلإ  2,02الحسابً 
منخفضة بالنسبة للمجموع الكلً  الدراسةنجوم موضوع  5و  4والمشروبات بالفنادق  األغذٌةخدمة 

العمل وأنهم ال ٌتمتعون للعاملٌن مما ٌوضح أن الفئة األكبر من العاملٌن لٌس لدٌهم خلفٌة دراسٌة حول 
 كتسبوه من خبرات فً عملهم الحالً.اة العملٌة فً أماكن سابقة أو ما سوي بالخلفٌ

 (: لجوء الفنادق لإلستعانة بعاملٌن غٌر مهرة لسد حاجة التشغٌل6جدول )
ٌلجؤ الفندق أحٌاناً إلً تشغٌل عمال جدد غٌر مهرة 

 التشغٌلوالمشروبات لسد حاجة  األغذٌة خدمة منافذب
 10,1 82 نعم 
 22,2 38 ال

والمشروبات  األغذٌة منافذبالتساإل عما إذا كانت الفنادق قد تستعٌن بعاملٌن غٌر مهرة للعمل ب   
منهم بنسبة  82جاءت إختٌارات  121بهدف سد حاجة التشغٌل. تم التوصل إلً أن إجمالً العٌنة كان 

ٌُمثلون الفئة األكبر من عٌنة  % )نعم( 10,1 . وتلك النتٌجة توضح أن حجم العمالة الدراسةوهم بذلك 
والمشروبات بالفنادق مما  األغذٌة منافذالماهرة الُمتاحة بسوق العمل لٌست كافٌة لسد حاجة التشغٌل ب

ستوٌات الخدمة ٌجعل الفئة األكبر من الفنادق تستعٌن بعمالة غٌر ماهرة. وقد تإثر تلك النتٌجة علً م
المقدمة فً الفنادق التً تستعٌن بهذا النوع من العمالة مالم ٌكن لدٌها برامج تؤهٌل لهإالء العاملٌن قبل 
شروعهم فً العمل. وقد تفسر تلك النتٌجة بعض الشًء لما تم التوصل الٌه سابقاً فً نتائج الجدول رقم 

 من ذوي المإهالت الفندقٌة المتخصصة. ( والذي أوضح أن العدد األكبر من العاملٌن لٌسوا4)
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 (: المستوي المهاري للعاملٌن الجدد1جدول )
 منافذجمٌع العاملٌن الجدد الذٌن ٌلتحقون بالعمل فً 

 والمشروبات ٌكون مستواهم المهاري األغذٌة خدمة
 14,2 18 جٌد ومناسب لطبٌعة العمل

2,68 1,01 
 22,1 31 ط ومقبولمتوس

 31,5 40 أقل من المستوي المطلوب
 25,2 32 لٌس لدٌهم المهارة المطلوب

وكانت نسبتها  40بلإ عددها  الدراسةن الشرٌحة األكبر من عٌنة أ( 1بٌانات الجدول رقم ) توضح   
والمشروبات  األغذٌة منافذبالعمل فً  % من مجموع العٌنة تري أن العاملٌن الجدد الذٌن ٌلتحقون31,5

بنسبة  32ٌكون مستواهم المهاري أقل من المستوي المطلوب. وهناك شرٌحة أخري ٌبلإ عددها 
والمشروبات ٌكون لٌس لدٌهم  األغذٌة منافذ% تري أن العاملٌن الجدد الذٌن ٌلتحقون بالعمل فً 25,2

ومن خالل تلك النتٌجة ٌتضح  1,01عٌاري بلإ بإنحراف م 2,68مستوي مهاري. وبلإ الوسط الحسابً 
أن أكثر من نصف الشرٌحة تري أن المستوي المهاري للعاملٌن الجدد ٌكون اقل من المطلوب أو أنهم 

 األغذٌةخدمة  منافذٌفتقدونه. األمر الذي ٌدل علً أن عملٌة التدرٌب واجبة خاصة مع العاملٌن الجدد ب
الحد األدنً من المهارات المطلوبة لكً ٌستطٌعوا تقدٌم الخدمة بشكل  والمشروبات بالفنادق لكً ٌكتسبوا

 جٌد وفق ما ٌتوقعه العمالء.

 .منافذ(: حصول العاملٌن الجدد علً دورات قبل توزٌعهم علً ال8جدول )
بمجرد ٌخضع جمٌع العاملٌن الجدد لدورات تدرٌبٌة 

 الخدمة المختلفة منافذتعٌٌنهم وقبل توزٌعهم علً 
 28,3 36 نعم
 11,1 21 ال

، كانت منافذقٌام الفندق بعقد دورات تدرٌبٌة للعاملٌن الجدد فور تعٌٌنهم وقبل توزٌعهم على البشؤن     
كانت إجابتهم )ال(. األمر  121% من إجمالً العٌنة البالإ مجموعها 11,1نسبتهم  21النتائج أن عدد 

 منافذٌتم توزٌعهم علً ال الدراسةوالمشروبات بفنادق  األغذٌة منافذٌن الجدد بالذي ٌوضح أن العامل
تكتفً بؤن ٌحصل هإالء العاملٌن  الدراسةمباشرة فور تعٌٌنهم. مما ٌوضح أن الفئة األكبر من فنادق 

د فً بداٌة التعٌٌن. وتلك النتٌجة ق ل من القسم نفسه ولٌس بشكل تدرٌبعلً التلقٌن األساسً لألعما
( حٌث تبٌن فٌه أن الفنادق قد تلجؤ إلً تعٌٌن 6تكون مرتبطة بما جاء بنتائج تحلٌل الجدول السابق رقم )

عاملٌن غٌر مهرة لسد حاجة التشغٌل، تلك الحاجة التً تدفع الفنادق إلً توزٌع العاملٌن مباشرة علً 
ص فً العمالة المتخصصة وجود نقٌوضح بشكل أكبر دون حصولهم علً دورات تدرٌبٌة. مما  منافذال

لً هذا المسلك والذي قد ٌكون له تؤثٌرات سلبٌة على مستوي جودة الخدمات إٌدفع الفنادق وهو ما 
 الُمقدمة. 

 (: سٌاسات تدرٌب الفندق للعاملٌن الجدد2جدول )
لدي الفندق سٌاسة تضمن حصول جمٌع العاملٌن 

شهور  3الجدد علً دورات تدرٌبٌة خالل فترة 
 ٌٌنمن التع
 38,6 42 نعم
 61,4 18 ال

نسبتهم  18بعدد غالبٌة العٌنة جاءت ( تبٌن أن 2من خالل النتائج الواردة بالجدول السابق رقم )    
% أفادوا بؤنه لٌس بفنادقهم سٌاسة تضمن حصول جمٌع العاملٌن الجدد على دورات تدرٌبٌة 61,4

لتعٌٌن. وهو ما ٌجعل العاملٌن الجدد ٌكتسبون مهارات العمل من خالل القسم شهور من ا 3خالل فترة 
 القسم.  رئٌسنفسه عن طرٌق العاملٌن القدامً أو 
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 (: سٌاسة التدرٌب السنوٌة10جدول )

لدي الفندق سٌاسة تدرٌب تضمن حصول جمٌع 
العاملٌن القدامً والجدد علً دورة تدرٌبٌة واحدة 

 ة مهاراتهمعلً األقل سنوٌاً لتنمٌ

 33,2 43 نعم 

 66,1 84 ال

والذي بلإ  األقسام رإساءمن أن الفئة األكبر  توضح( 10النتائج الواردة بالجدول السابق رقم )    
ها غٌر ضامنة فٌسٌاسات التدرٌب  بها% قد أفادوا بؤن الفنادق التً ٌعملون 66,1نسبتهم و 84عددهم 

ٌع العاملٌن القدامً والجدد علً دورة تدرٌبٌة واحدة على األقل سنوٌاً. وتلك النتٌجة لحصول جم
أنه علً الرغم من وجود سٌاسات تدرٌب بالفنادق  ٌوضحون جمٌعاسابقا الواردة  النتائجباالضافة إلً 

 العاملٌنجمٌع إال أن تلك السٌاسات وإن وجدت ال تضمن أن ٌحصل  الدراسةنجوم موضوع  5و  4
وقد ال ممارستهم الفعلٌة للعمل، تدرٌبٌة قبل والمشروبات على دورات  األغذٌةخدمة  منافذالجدد ب

دورات بعد التوزٌع وخالل ثالث أشهر من التعٌٌن. كما أن السٌاسات  ىٌحصل هإالء العاملٌن عل
ة. والنتٌجة التدرٌبٌة غٌر ضامنة لحصول جمٌع العاملٌن الجدد أو القدامً علً دورات تدرٌبٌة سنوٌ

إدي إلً قصور المستوي المهاري للعاملٌن بالخدمة، ٌمجتمعة تدل علً أن قصور سٌاسات التدرٌب قد 
 وهو ما ٌإثر سلبٌاً علً جودة مستوٌات الخدمة المقدمة بتلك الفنادق.

 (: المستوي المهاري للعاملٌن الحالٌٌن11جدول )
والمشروبات  األغذٌةخدمة  منافذجمٌع العاملٌن ب

بالفندق حالٌاً مستواهم المهاري مناسب وٌتوافق 
 مع مستوي الفندق

 31,8 48 نعم

1,22 0,82 
 32,3 41 ما  حدإلً 

 22,2 38 ال

ن مستوي ؤب% 32,3نسبتهم  48عن المستوي المهاري الحالً للعاملٌن جاءت الشرٌحة األكبر بعدد    
% 32,3العاملٌن الحالً مناسب وٌتوافق مع مستوي الفندق، كما كانت هناك شرٌحة أخري نسبتها 

% تري ان مستوي 22,2بٌنما جاءت شرٌحة مقاربة لها بنسبة  .تري أن المستوي مناسب الً حد ما
لك النتٌجة ومن خالل ت 0,82بإنحراف معٌاري بلإ  1,22وبلإ الوسط الحسابً العاملٌن غٌر مناسب. 

 األغذٌةمستوي االداء المهاري للعاملٌن بخدمة  الدراسة% من فنادق عٌنة 22,2هناك نسبة ٌتضح أن 
والمشروبات فٌها ال ٌتناسب مع مستوي الفندق، وتلك الشرٌحة ٌجب ان تلقً المزٌد من االهتمام فً 

نجوم وهو التصنٌف  5و  4ق كانت فناد الدراسةالتدرٌب بهدف رفع مستواهم المهاري نظراً ألن عٌنة 
 الذي من الواجب فٌه ان ٌكون مستوي آداء العاملٌن مرتفع لٌتناسب مع سمعة الفندق وتصنٌفه.

 (: توافر العدد الكافً من العاملٌن لتؤدٌة الخدمة12جدول )
والمشروبات بالفندق حالٌاً العدد  األغذٌة بمنافذٌتوافر 

 ل جٌدالكافً من العاملٌن لتقدٌم الخدمة بشك
 21,3 21 نعم

2,28 0,12 
 22,2 38 ما  حدإلً 

 48,8 62 ال

والمشروبات لتقدٌم الخدمة  األغذٌةخدمة  منافذحالٌاً بمن العاملٌن فٌما ٌتعلق بتوافر العدد الكافً    
رئٌس  62بلإ عددهم و)ال(، ن الفئة األكبر جاءت إجابتهم ( أ12بشكل جٌد. تبٌن نتائج الجدول رقم )

وتلك النتٌجة توضح  0,12بإنحراف معٌاري بلإ  2,28وبلإ الوسط الحسابً  %،48,8قسم ونسبتهم 
لً ضخ عمالة مدربة فً هناك حاجة إالخدمة مما ٌجعل  منافذإلً عاملٌن للعمل ب الدراسةحاجة فنادق 
 سوق العمل.
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 العاملٌن الجدد بشهادة قٌاس مهارة (: تعٌٌن13جدول )

ال ٌتم والمشروبات  األغذٌةبخدمة جمٌع العاملٌن الجدد 
 تعٌٌنهم إال بشهادة قٌاس مهارة من وزارة القوي العاملة

 43,3 55 نعم 

 56,1 12 ال

% قد 56,1نة الدرسة نسبتهم من عٌ رئٌس قسم 12( أن 13توضح النتائج الواردة بالجدول رقم )   
أوضحوا أنه ال ٌتم تعٌٌن جمٌع العاملٌن بموجب شهادة قٌاس مهارة من وزارة القوي العاملة. وتلك 
النتٌجة توضح مدي حاجة جهة العمل إلً عاملٌن لسد حاجة التشغٌل مما ٌدفع بعض الفنادق الً ضخ 

وهو ما ٌخالف النص  هادة قٌاس مهارةها دون أن ٌكون لدي تلك العمالة شمنافذبعض العمالة فً 
 .قانون العمللالصرٌح 

 بشهادة قٌاس المهارة الُمدون(: تطابق المستوي المهاري الفعلً مع 14جدول )

المستوي المهاري الفعلً للعاملٌن الجدد 
المعٌنٌن بشهادة قٌاس مستوي المهارة تكون 

 بالشهادةدون مهارتهم الفعلٌة وفق المُ 

 24,4 31 نعم 

2,23 0,82 
 28,3 36 إلً حد ما

 41,2 60 ال

 محول مدي توافق المستوي المهاري الفعلً آلداء العاملٌن الجدد مع تقٌٌمهم بشهادة قٌاس المهارة. ت   
فً  .قد جاءت إجابتهم بـ )ال( %41,2بلغت نسبتهم  رئٌس قسم 60التوصل إلً أن الفئة األكبر بعدد 

 2,23الوسط الحسابً  وكان. %(52,1)بلإ  (نعم وإلً حد ما)حٌن أن مجموع إختٌارات كالً من 
تري أنه ال ٌوجد  تقرٌبا الدراسةنحو نصف عٌنة أن  وهو ما ٌوضح 0,82بإنحراف معٌاري بلإ 

بشهادة قٌاس المهارة، فً دون المُ تناسب بٌن المستوي الحقٌقً آلداء العامل المهاري وبٌن المستوي 
خدمة  منافذبالجدد العاملٌن من نسبة حٌن أن نصف العٌنة اآلخر ٌري انه ٌتناسب. مما ٌوضح أن هناك 

علً الرغم من حصولهم علً شهادة قٌاس مهارة إال أن مستواهم الحقٌقً  والمشروبات بالفنادق األغذٌة
ضرورة ذات كعملٌة التدرٌب ٌدلل على أهمٌة ك الشهادة مما بتلدون مُ فً آداء األعمال ال ٌتناسب مع ال

 .المطلوبمستوي الالخدمة ب همأولوٌة لتؤهٌل العاملٌن الجدد وضمان تقدٌم

 (: فاعلٌة اجراءات قٌاس المهارة15جدول )
ما ٌتم من إجراءات لقٌاس المهارة بمعرفة 

وزارة القوي العاملة هً اجراءات فاعلة تحدد 
 ي بدقةالمستوي المهار

 25,2 32 نعم 

2,20 0,82 
 22,2 38 إلً حد ما

 44,2 51 ال

ونسبتها  51بلإ عددها  الدراسةأن الفئة األكبر من عٌنة ٌتبٌن ( 15نات الجدول رقم )اخالل بٌمن    
ا ٌتم من إجراءات لقٌاس المهارة بمعرفة وزارة كانت إختٌاراتها أن م% من مجموع العٌنة 44,2

 2,20وبلإ الوسط الحسابً القوي العاملة هً اجراءات غٌر فاعلة فً تحدٌد المستوي المهاري بدقة، 
ه علً الرغم من أن الفئة األكبر من العٌنة ومن خالل تلك النتٌجة ٌتضح أن 0,82بإنحراف معٌاري بلإ 

بلغت  (نعم وإلً حد)شرٌحتٌن قاما بإختٌار هناك ٌر فاعلة إال أن تري أن إجراءات تقٌٌم اآلداء غ
األقسام فً الفنادق نحو رإٌتهم  رإساء بٌنمما ٌدل علً أن هناك آراء مختلفة % 55,1نسبتٌهما 

لراغبً لمستوي التقٌٌم مما ٌدعو إلً العمل علً تحدٌد آلٌات أكثر دقة عند تقٌٌم المستوي المهاري 
 .العمل
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 : تطابق مستوٌات شهادة قٌاس المهارة مع المستوٌات المتبعة بالفندق(16جدول )
المستوٌات القٌاسٌة لشهادة مستوي المهارة هً 
نفس المستوٌات القٌاسٌة التً ٌصنف من خاللها 

 والمشروبات مهارة العاملٌن فٌه األغذٌةقسم 
 15,1 20 نعم 

2,50 0,15 
 18,1 23 حد ما إلً

 66,1 84 ال

المستوٌات القٌاسٌة التً ٌصنف من  معمستوي المهارة قٌاس المستوٌات القٌاسٌة لشهادة تطابق عن    
بلإ  الدراسةوالمشروبات مهارة العاملٌن فٌه جاءت النتائج أن الفئة األكبر من عٌنة  األغذٌةخاللها قسم 

 0,15بإنحراف معٌاري  2,50. وبلإ الوسط الحسابً )ال( إختٌارب قاموا% 66,1 ونسبتها 84عددها 
والمشروبات بالفنادق ٌتم  األغذٌة منافذللعاملٌن ب ةالمهارٌ اتوهً نتٌجة توضح أن تصنٌف المستوٌ

ٌدعو ما بشهادة قٌاس المهارة، وهو مستوٌات التصنٌف التً ُتحدد وفق مستوٌات قٌاسٌة تختلف عن 
 كال التصنٌفٌن متطابقٌن.خاذ بعض االجراءات لٌكون إلً ات

(: العالقة بٌن فاعلٌة اجراءات قٌاس المهارة بوزارة القوي العاملة ومدي تطابق مستوٌاتها 11جدول)
 مع المستوٌات المتبعة بالفندق

المستوٌات القٌاسٌة لشهادة مستوي 
المهارة هً نفس المستوٌات 
القٌاسٌة التً ٌصنف من خاللها قسم 

والمشروبات مهارة  األغذٌة
 العاملٌن فٌه

        

 دال  0,004 15,555
 15,8 2 2,6 1 31,3 10 نعم

 12,3 11 28,2 11 3,1 1 إلً حد ما
 64,2 31 68,4 26 65,6 21 ال

والتً توضح العالقة بٌن فاعلٌة اجراءات قٌاس المهارة بوزارة  (11الجدول رقم )من خالل نتائج     
القوي العاملة ومدي تطابق مستوٌاتها مع المستوٌات المتبعة بالفندق وهً النتائج التً وردت بالجدولٌن 

، نعمٌتضح أن كالً من السإالٌن قد أحتوٌا علً ثالث استجابات علً التوالً هً: ( 16( و )15أرقام )
 31الذٌن أتحدت إجاباتهم فً أختٌار )ال( بكال السإالٌن قسام األ رإساء، ال. وقد بلإ مجموع إلً حد ما

وهم بذلك هم الشرٌحة األكبر عدداً ونسبة فً أتحاد اإلختٌارات. األمر الذي ٌوضح وجود إرتباط ذو 
ٌن البنود الفرعٌة علً أن الفروق ب (كا)داللة معنوٌة حٌث تبٌن من تحلٌل بٌانات الجدول السابق لمربع 

وبذلك تكون  0,004عند مستوي معنوٌة  15,555( بنحو 2هً فروق معنوٌة حقٌقٌة وقدرت )كا
ما ٌتم من إجراءات لقٌاس المهارة بمعرفة وزارة القوي العاملة هً األمر الذي ٌوضح أن  العالقة دالة.

ات القٌاسٌة لشهادة مستوي المستوٌكما أن د المستوي المهاري بدقة. ٌتحدفً فاعلة غٌر اجراءات 
والمشروبات مهارة  األغذٌةالمستوٌات القٌاسٌة التً ٌصنف من خاللها قسم تختلف عن المهارة 

 .الدراسة ٌجٌب علً التساإل األول من تساإالتوهو ما العاملٌن فٌه. 

 فة(: قدرة االجراءات الحالٌة لقٌاس المهارة علً قٌاس الجوانب المهارٌة لكل وظ18ٌجدول )
اإلجراءات الحالٌة لقٌاس المهارة قادرة علً قٌاس الجوانب 

 األغذٌةالمهارٌة المختلفة لكل وظٌفة من وظائف 
 والمشروبات

 12,6 16 نعم 

2,62 0,10 
 12,6 16 إلً حد ما

 14,8 25 ال
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قٌاس المهارة علً قٌاس الجوانب المهارٌة لكل وظٌفة على ت الحالٌة ٌتعلق بقدرة االجراءا فٌما    
 25 بعددقسام قد قاموا بإختٌار )ال( األ رإساءالغالبٌة من أن ( 18بٌانات الجدول رقم )تبٌن من 

بإنحراف معٌاري بلإ  2,62. وكان المتوسط الحسابً الدراسةإجمالً عٌنة % من 14,8 ونسبتهم
ضح أن إجراءات قٌاس المهارة تتم بشكل عام علً القسم الذي ٌرغب العامل وتلك النتٌجة تو 0,10

العمل فٌه ولٌس علً كل وظٌفة من الوظائف التً سٌرشح العامل للقٌام بها، وتلك الطرٌقة قد تغفل 
بعض جوانب القوة فً العامل حٌث أنها ترتكز علً مهارات خاصة بالقسم بشكل عام ولٌست مهارات 

 .أكثر تخصص

 جراءات قٌاس المهارة وقدرتها علً قٌاس الجوانب المهارٌة لكل وظٌفةإ(: فاعلٌة 12ول)جد

        

 دال 0,042 2,223
 1,0 4 18,4 1 15,6 5 نعم 

 5,3 3 15,8 6 21,2 1 إلً حد ما 
 81,1 50 65,8 25 62,5 20 ال

32 38 51 

فاعلٌة ( والتً توضح العالقة بٌن 12من خالل نتائج تحلٌل العالقة السابقة الواردة بالجدول رقم )   
وهً النتائج التً وردت  ة لكل وظٌفةجراءات قٌاس المهارة وقدرتها علً قٌاس الجوانب المهارٌإ

( ٌتضح أن كالً من السإالٌن قد أحتوٌا علً ثالث استجابات علً التوالً 18( و )15بالجدولٌن أرقام )
قسام الذٌن أتحدت إجاباتهم فً أختٌار )ال( بكال األ رإساءهً: نعم، إلً حد ما، ال. وقد بلإ مجموع 

األكبر عدداً ونسبة فً أتحاد اإلختٌارات. األمر الذي ٌوضح وهم بذلك هم الشرٌحة  50السإالٌن عدد 
وجود إرتباط ذو داللة معنوٌة فً تلك العالقة حٌث تبٌن من تحلٌل بٌانات الجدول السابق لمربع )كا( 

عند مستوي  2,223( بنحو 2علً أن الفروق بٌن البنود الفرعٌة هً فروق معنوٌة حقٌقٌة وقدرت )كا
ما ٌتم من إجراءات لقٌاس المهارة األمر الذي ٌوضح أن  تكون العالقة دالة.وبذلك  0,042معنوٌة 

بمعرفة وزارة القوي العاملة هً اجراءات غٌر فاعلة فً تحدٌد المستوي المهاري بدقة فهً غٌر قادرة 
من تساإالت  ٌجٌب علً التساإل الثانًوهو ما  .انب المهارٌة المختلفة لكل وظٌفةعلً قٌاس الجو

 .ةالدراس

 (: توضٌح شهادة قٌاس مستوي لنقاط القوة والضعف 20جدول )
شهادة قٌاس مستوي المهارة ُتحدد نقاط القوة 

 والضعف فً كل عامل
 0,8 1 نعم 

2,24 0,26 
 3,2 5 إلً حد ما

 25,3 121 ال

 121بلإ عددها  الدراسةأن الفئة األكبر من عٌنة  السابقبالجدول ٌتضح من البٌانات الواردة    
تري أن شهادة قٌاس المهارة ال ُتحدد نقاط القوة والضعف فً كل % من مجموع العٌنة 25,3ونسبتها 
وما ورد بنتٌجة ومن خالل تلك النتٌجة  0,26بإنحراف معٌاري بلإ  2,24وبلإ الوسط الحسابً عامل. 

قٌاس المهارة ٌتم بشكل عام حول القسم الذي ٌرغب العامل العمل به دون ٌتضح أن ( 18الجدول رقم )
أن تقٌس المستوٌات المهارٌة المختلفة لدي العامل فً مختلف تخصصات القسم، كما أن الشهادة ال 

التً سٌلتحق به العامل معرفة أوجه القصور  الفندقتحدد نقاط القوة والضعف لدي العامل لتٌسر علً 
 .مل علً تنمٌتها، فهً فقط ُتحدد المستوي بشكل عامللع
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تطابق مستوٌات شهادة قٌاس المهارة مع المستوٌات المتبعة بالفندق ومدي العالقة بٌن (: 21جدول)
 توضٌحها لنقاط القوة والضعف فً كل عامل

        

 دال  0,028 10,861
 0,0 0 1,2 1 0,0 0 0,0 0 نعم

 10,0 2 0,0 0 13,0 3 10,0 2 إلً حد ما

 20,0 18 28,8 83 81,0 20 20,0 18 ال

دي وجود تطابق م( والتً توضح 21من خالل نتائج تحلٌل العالقة السابقة الواردة بالجدول رقم )   
مستوٌات شهادة قٌاس المهارة مع المستوٌات المتبعة بالفندق ومدي توضٌحها لنقاط القوة والضعف فً 

السإالٌن قد أحتوٌا  ( ٌتضح أن كال20( و )16النتائج التً وردت بالجدولٌن أرقام ) وفق كل عامل
قسام الذٌن األ رإساءمجموع علً ثالث استجابات علً التوالً هً: نعم، إلً حد ما، ال. وقد بلإ 

وهم بذلك هم الشرٌحة األكبر  رئٌس قسم 83أتحدت إجاباتهم فً أختٌار )ال( بكال السإالٌن هم عدد 
عدداً ونسبة فً أتحاد اإلختٌارات. األمر الذي ٌوضح وجود إرتباط ذو داللة معنوٌة فً تلك العالقة 

( علً أن الفروق بٌن البنود الفرعٌة هً فروق حٌث تبٌن من تحلٌل بٌانات الجدول السابق لمربع )كا
 وبذلك تكون العالقة دالة. 0,028معنوٌة عند مستوي  10,861( بنحو 2معنوٌة حقٌقٌة وقدرت )كا

المستوٌات القٌاسٌة لشهادة مستوي المهارة لٌست وفق نفس المستوٌات القٌاسٌة األمر الذي ٌوضح أن 
شروبات مهارة العاملٌن فٌه كما أن شهادة قٌاس مستوي والم األغذٌةالتً ٌصنف من خاللها قسم 

 .الدراسةٌُجٌب علً التساإل الثالث من . وهو ما المهارة ال ُتحدد نقاط القوة والضعف فً كل عامل

 والمشروبات علً ترخٌص مزاولة المهنة األغذٌة(: ضرورة حصول العاملٌن ب22جدول )

 األغذٌةهل تري ضرورة من حصول العاملٌن ب
 المشروبات علً ترخٌص بمزاولة المهنةو

 26,1 122 نعم 

 3,2 5 ال

والمشروبات علً ترخٌص بمزاولة المهنة جاءت  األغذٌةفٌما ٌتعلق بضرورة حصول العاملٌن ب    
 ٌوافقون على ذلك،% 26,1من عٌنة الدرسة نسبتهم  رئٌس قسم 122( أن 22نتائج الجدول رقم )

المشروبات علً ذلك الترخٌص، وضرورة  األغذٌةاألمر الذي ٌوضح أهمٌة أن ٌحصل العاملٌن ب
.العمل علً تفعٌل إجراءاته بشكل أكثر

مقبول مهارة مستوي  ذويترخٌص مزاولة المهنة وسٌلة لتوفٌر عاملٌن أن ٌكون (: امكانٌة 23جدول )  

ٌتم من وجهة نظرك هل ترخٌص مزاولة المهنة إذا كان س
منحه وفق ضوابط تدرٌبٌة قد ٌكون وسٌلة لتوفٌر عاملٌن 

 جدد لدٌهم مستوي مقبول من المهارة

 11,1 21 نعم 

 28,3 36 ال



      9112(    يونيو 1( ، العدد )3جامعة مدينة السادات    المجلد ) –ة والفنادق مجلة كلية السياح          

 

-- 

 

% قد 11,1من عٌنة الدرسة نسبتهم  رئٌس قسم 21( أن 23توضح النتائج الواردة بالجدول رقم )    
هنة إذا كان سٌتم منحه وفق ضوابط تدرٌبٌة قد ٌكون وسٌلة لتوفٌر أوضحوا أن ترخٌص مزاولة الم

( 22عاملٌن جدد لدٌهم مستوي مقبول من المهارة. وهذه النتٌجة عالوة علً نتٌجة الجدول السابق رقم )
 ته بشكل أكثر فاعلٌة لكونه قادراٌوضحان أهمٌة وجود ترخٌص لمزاولة المهنة وضرورة تفعٌل اجراءا

فً ملٌن جدد قد ٌكون لدٌهم مستوي مقبول من المهارة. األمر الذي سٌساعد الفنادق علً توفٌر عا
 فً اآلداء. العثور على عاملٌن أكثر تمٌزا

 (: امكانٌة تدرٌب من لم ٌجتاز مستوي قٌاس المهارة24جدول )

ٌُمكن أن ٌتم قٌاس المهارة ومن لم ٌجتاز المستوي  هل تعتقد أنه 
 ورة تدرٌبٌة لرفع مهارتهالمطلوب ٌمكن إشراكه فً د

 26,2 123 نعم 

 3,1 4 ال

حول إمكانٌة اشراك العامل الذي لم ٌجتاز المستوي المهاري المطلوب فً دورات تدرٌبٌة بغرض    
% قد 26,2نسبتهم  بلغت رئٌس قسم 123( أن 24رقم )رفع مستواه المهاري. جاءت نتائج الجدول 

ٌُمكن أن  .بالموافقة علً ذلك أفادوا مما ٌوضح أن من لم ٌجتاز المستوي المطلوب فً قٌاس المهارة 
ٌرتفع مستواه التدرٌبً من خالل دورات تدرٌبٌة، وهو ما ٌجب النظر إلٌه لتكون هناك دورات تدرٌبٌة 

المستوي المطلوب. لٌس لدٌهممن مالغرض منها رفع المستوي المهاري لراغبً العمل 

 (: القدرة على اقامة برنامج تدرٌبً مكثف ومنخفض التكالٌف25) جدول

هل تري أنه من الممكن عقد برنامج تدرٌبً مكثف ومنخفض 
التكالٌف ٌكون له القدرة علً توفٌر الحد األدنً من المهارات 

 فً راغبً العمل غٌر المتخصصٌن

 82,8 114 نعم 

 10,2 13 ال

ٌرون % 82,8من عٌنة الدرسة نسبتهم  رئٌس قسم 114 أنٌتضح ( 25نتائج الجدول رقم ) وفق    
ٌُمكن عقد برنامج تدرٌبً مكثف ومنخفض التكالٌف ٌكون له القدرة علً توفٌر الحد األدنً من  أنه 
المهارات فً راغبً العمل غٌر المتخصصٌن. وتلك النتٌجة توضح إمكانٌة ضخ عمالة جدٌدة لدٌها 

ستوي مناسب من المهارة فً سوق العمل، حٌث ٌري المهنٌٌن المتخصصٌن فً العمل إمكانٌة تنفٌذ م
علً توفٌر الحد األدنً من المستوي المهاري  قادربرامج تدرٌب مكثفة ومنخفضة التكالٌف ٌكون 

 لراغبً العمل.

 لة المهنةن ٌكون البرنامج التدرٌبً شرط للحصول علً ترخٌص مزاوأمكانٌة إ(: 26جدول )   

حال توافر البرنامج التدرٌبً هل تعتقد أنها من الممكن أن 
 ٌكون شرط للحصول علً ترخٌص مزاولة المهنة

 28,4 125 نعم 

 1,6 2 ال

امكانٌة أن ٌكون البرنامج التدرٌبً حال توافره شرط للحصول علً ترخٌص  عنعند التساإل    
وافقوا علً % 28,4نسبتهم  رئٌس قسم 125 توضح أن( 26رقم )كانت نتائج الجدول  مزاولة المهنة

ذلك مما ٌوضح أن فاقدي المستوي المهاري المطلوب من الممكن أن ٌحصلوا علً دورة تدرٌبٌة لرفع 
 حصولهم علً ترخٌص مزاولة المهنة بعد ذلك.لمهاراتهم وٌكون ذلك شرط 
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 بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن علً الترخٌص(: ضرورة الزام الفنادق 21جدول )

حال توافر البرنامج التدرٌبً ووجود إجراءات مفعلة للحصول 
علً ترخٌص مزاولة المهنة هل تري ضرورة الزام الفنادق بعدم 

 تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن علً ذلك الترخٌص

 13,2 23 نعم 

 26,8 34 ال

عن إمكانٌة الزام الفنادق بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن علً ترخٌص مزاولة المهنة     
توضح النتائج الواردة حال توافر البرنامج التدرٌبً ووجود إجراءات مفعلة للحصول علً الترخٌص. 

وافقوا علً ذلك حٌث جاء قد  %13,2من عٌنة الدرسة نسبتهم  رئٌس قسم 23( أن 21بالجدول رقم )
اختٌارهم )نعم(. ومن خالل تلك النتٌجة ٌتضح امكانٌة الزام الفنادق بؤن ٌكون العاملٌن لدٌها من 
الحاصلٌن علً ترخٌص مزاولة المهنة وذلك حال توافر برامج تدرٌبٌة إلكساب العاملٌن الجدد الحد 

.عدم توافره فٌهم األدنً من المستوي المهاري الالزم لشغل الوظٌفة حال

لجوء الفنادق لإلستعانة بعاملٌن غٌر مهرة لسد حاجة التشغٌل وضرورة الزام العالقة بٌن (: 28جدول)
 الفنادق بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن علً الترخٌص

تشغٌل عمال  ٌلجؤ الفندق أحٌاناً إلً
جدد غٌر مهرة بمنافذ خدمة األغذٌة 

 والمشروبات لسد حاجة التشغٌل

حال توافر البرنامج التدرٌبً ووجود 
إجراءات مفعلة للحصول علً ترخٌص 
مزاولة المهنة هل تري ضرورة الزام 

ن أي عاملٌن جدد إال من الفنادق بعدم تعٌٌ
 الحاصلٌن علً ذلك الترخٌص

      

 
4,463 

 
 دال 0,035

 18,1 10 60,5 23 18,1 10 نعم 

 21,3 12 32,5 15 21,3 12 ال

82 38 121 

لجوء بٌن  ( والتً توضح العالقة28من خالل نتائج تحلٌل العالقة السابقة الواردة بالجدول رقم )   
الفنادق لإلستعانة بعاملٌن غٌر مهرة لسد حاجة التشغٌل وضرورة الزام الفنادق بعدم تعٌٌن أي عاملٌن 

( ٌتضح أن 21( و )6وهً النتائج التً وردت بالجدولٌن أرقام ) جدد إال من الحاصلٌن علً الترخٌص
أقسام  رإساء. وقد بلإ مجموع : نعم، الهماعلً التوالً  استجابتانمن السإالٌن قد أحتوٌا علً  كال

رئٌس  10( بكال السإالٌن هم عدد نعموالمشروبات الذٌن أتحدت إجاباتهم فً أختٌار ) األغذٌةخدمة 
وهم بذلك هم الشرٌحة األكبر عدداً ونسبة فً أتحاد اإلختٌارات. األمر الذي ٌوضح وجود إرتباط  قسم

لٌل بٌانات الجدول السابق لمربع )كا( علً أن الفروق ذو داللة معنوٌة فً تلك العالقة حٌث تبٌن من تح
 0,035معنوٌة عند مستوي  4,463( بنحو 2بٌن البنود الفرعٌة هً فروق معنوٌة حقٌقٌة وقدرت )كا

الفندق ٌلجؤ أحٌاناً إلً تشغٌل عمال جدد غٌر مهرة األمر الذي ٌوضح أن  وبذلك تكون العالقة دالة.
سد حاجة التشغٌل،  وحال توافر برنامج تدرٌبً وإجراءات مفعلة والمشروبات ل األغذٌةبؤقسام 

بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن  ٌُمكن الزام الفنادقللحصول علً ترخٌص مزاولة المهنة 
 .الدراسة وهو ما ٌجٌب علً التساإل الرابع من تساإالتعلً ذلك الترخٌص 
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المهنة وسٌلة لتوفٌر عاملٌن و ضرورة الزام الفنادق مكانٌة أن ٌكون ترخٌص مزاولة إ(: 22جدول)
 الحاصلٌن علً الترخٌصفقط تعٌٌن ب

من وجهة نظرك هل ترخٌص 
مزاولة المهنة إذا كان سٌتم منحه 

وفق ضوابط تدرٌبٌة قد ٌكون وسٌلة 
وي لتوفٌر عاملٌن جدد لدٌهم مست

 مقبول من المهارة

حال توافر البرنامج التدرٌبً ووجود 
إجراءات مفعلة للحصول علً ترخٌص 
مزاولة المهنة هل تري ضرورة الزام 
الفنادق بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من 

 الحاصلٌن علً ذلك الترخٌص

      

 دال  0,001> 13,828

 82,4 15 50,0 18 82,4 15 نعم 
 11,6 16 50,0 18 11,6 16 ال

21 36 121 

امكانٌة ( والتً توضح العالقة بٌن 22من خالل نتائج تحلٌل العالقة السابقة الواردة بالجدول رقم )    
املٌن لدٌهم مستوي مقبول من المهارة و ضرورة أن ٌكون ترخٌص مزاولة المهنة وسٌلة لتوفٌر ع

وهً النتائج التً وردت  الزام الفنادق بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن علً الترخٌص
استجابتان علً التوالً هما: ى ( ٌتضح أن كالً من السإالٌن قد أحتوٌا عل21( و )23بالجدولٌن أرقام )

والمشروبات الذٌن أتحدت إجاباتهم فً أختٌار  األغذٌةقسام خدمة أ رإساءنعم، ال. وقد بلإ مجموع 
وهم بذلك هم الشرٌحة األكبر عدداً ونسبة فً أتحاد  رئٌس قسم 15( بكال السإالٌن هم عدد نعم)

ٌوضح وجود إرتباط ذو داللة معنوٌة فً تلك العالقة حٌث تبٌن من تحلٌل بٌانات مما اإلختٌارات. 
( 2)كا( علً أن الفروق بٌن البنود الفرعٌة هً فروق معنوٌة حقٌقٌة وقدرت )كاالجدول السابق لمربع 

والنتٌجة السابقة توضح أنه  وبذلك تكون العالقة دالة. 0,001معنوٌة >عند مستوي  13,828بنحو 
حال توافر البرنامج التدرٌبً ووجود إجراءات مفعلة للحصول علً ترخٌص مزاولة المهنة ٌمكن الزام 

بعدم تعٌٌن أي عاملٌن جدد إال من الحاصلٌن علً ذلك الترخٌص الذي سٌكون وسٌلة لتوفٌر  الفنادق
 ٌُجٌب علً التساإل الخامس من تساإالت. وهو ما عاملٌن جدد لدٌهم مستوي مقبول من المهارة

 .الدراسة

 (: إعفاء الحاصلٌن علً مإهل فندقً من الحصول علً الترخٌص30جدول )
ٌُمكن إعفاء الح اصلٌن علً مإهل فندقً متخصص من هل 

 الحصول علً الترخٌص نظراً لخلفٌتهم الدراسٌة
 45,1 58 نعم 
 54,3 62 ال

% قد 54,3من عٌنة الدرسة نسبتهم  رئٌس قسم 62أن  السابقتوضح النتائج الواردة بالجدول    
لً مإهل فندقً متخصص من الحصول علً ٌوافقون على اعفاء الحاصلٌن عال  مأوضحوا أنه

الترخٌص نظراً لخلفٌتهم الدراسٌة، تلك النتٌجة التً توضح أن جمٌع راغبً العمل ٌجب أن ٌخضعوا 
دون النظر للمإهل الدراسً  لقٌاس المهارة وهً الخطوة السابقة للحصول علً ترخٌص مزاولة المهنة

 .ترخٌصالمهارات المطلوبة للامتالكهم وذلك للتؤكد من 

  (: تنفٌذ البرنامج التدرٌبً بتكلفة مالٌة منخفضة31جدول )
فً حالة عدم وجود دعم مالً حكومً لهذا النوع من 

التدرٌب، هل تري أنه ٌمكن تنفٌذه بتكلفة مالٌة منخفضة 
 ٌستطٌع األفراد تحملها

 18,1 100 نعم 

1,35 0,11 
 1,2 10 غٌر متاكد

 13,4 11 ال
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فً حالة عدم عن إمكانٌة تنفٌذ هذا النوع من التدرٌب بتكلفة مالٌة منخفضة ٌستطٌع األفراد تحملها    
والتً  الدراسةأن الفئة األكبر من عٌنة توضح ( 31الجدول رقم )كانت نتائج وجود دعم مالً حكومً 

ٌُمكن تنفٌذ ذلك الُمقترح. % من مجموع العٌنة 18,1 ونسبتها رئٌس قسم 100بلإ عددها  وبلإ تري أنه 
وما تم التوصل إلٌه من ومن خالل تلك النتٌجة  0,11بإنحراف معٌاري بلإ  1,35الوسط الحسابً 

ٌُمكن عقد برنامج تدرٌبً مكثف ومنخفض التكالٌف ٌكون له القدرة 25نتائج بالجدول رقم ) ( ٌتضح أنه 
ٌُمكن تنفٌذه بتكالٌف منخفضة فً حالة عدم علً توفٌر الحد ا ألدنً من المهارات وأن هذا البرنامج 

 .توافر دعم حكومً له

  (: قدرة البرامج التدرٌبٌة علً ضخ عمالة أكثر مهارة فً سوق العمل32جدول )
هل تعتقد أن مثل هذا النوع من البرامج التدرٌبٌة قد 

سوق ٌكون قادراً علً ضخ عمالة أكثر مهارة فً 
 العمل
 16,4 21 نعم 

1,35 0,61 
 12,6 16 غٌر متؤكد

 11,0 14 ال

% من 16,4ونسبتها  21بلإ عددها نجد أن الفئة األكبر ( 32من البٌانات الواردة بالجدول رقم )   
البرامج التدرٌبٌة لها القدرة على ضخ عمالة أكثر مهارة كانت آرائهم أن هذا النوع من العٌنة  اجمالً

فً سوق العمل. وهً نتٌجة توضح أهمٌة هذا النوع من البرامج التدرٌبٌة الخاصة بترخٌص مزاولة 
 المهنة.

  (: اخضاع جمٌع راغبً العمل لمثل هذا النوع من التدرٌب33جدول )

هل ٌجب إخضاع جمٌع راغبً العمل مهما كان 
 المهاري لمثل هذا النوع من التدرٌبمستواهم 

 14,2 18 نعم 

2,51 0,13 
 14,2 18 غٌر متؤكد

 11,1 21 ال

عن وجوب إخضاع جمٌع راغبً العمل مهما كان مستواهم المهاري لمثل هذا النوع من التدرٌب    
 21)ال( بعدد بلإ  الدراسة( توضح إختٌار الفئة األكبر من عٌنة 33لجدول رقم )كانت النتائج الواردة با

بإنحراف  2,51وبلإ الوسط الحسابً  ،الدراسةعٌنة  اجمالً% من 11,1كانت نسبتهم  رئٌس قسم
وهً النتٌجة التً توضح أن قٌاس المهارة عملٌة هامة تبدأ قبل الحصول علً  0,13معٌاري بلإ 

 مهنة ومن لم ٌجتاز المستوي المهاري المطلوب ٌمكن اخضاعه لبرنامج تدرٌبً.ترخٌص مزاولة ال

 (: اشتراك رجال الصناعة المتخصصٌن فً التدرٌب34جدول )

هل تري ضرورة من إشتراك رجال الصناعة 
 المتخصصٌن أمثالكم فً القٌام بالتدرٌب بهذا البرنامج

 22,1 111 نعم 

1,10 0,31 
 5,5 1 غٌر متؤكد

 2,4 3 ال

 والمشروبات األغذٌة منافذ رإساءفٌما ٌتعلق بضرورة إشتراك رجال الصناعة المتخصصٌن أمثال    
( أن 34البٌانات الواردة بالجدول رقم )أوضحت  نجوم فً القٌام بالتدرٌب بهذا البرنامج 5و  4بالفنادق 
قد قاموا بإختٌار العٌنة  اجمالً% من 22,1ونسبتها  111بلإ عددها  الدراسةكبر من عٌنة الفئة األ
وهذه النتٌجة توضح أن رجال الصناعة  0,31بإنحراف معٌاري بلإ  1,10وبلإ الوسط الحسابً )نعم( 

      .ٌبٌةالمتخصصٌن مهنٌاً ٌجب أن ٌكونوا من القائمٌن بالتدرٌب فً مثل هذا النوع من البرامج التدر
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وهً نتٌجة إٌجابٌة حٌث أنها ستقوم بإكساب المتدربٌن المهارات التً ٌحتام إلٌها فعلٌاً سوق العمل 
 وهً المهارات الواجب توافرها فٌهم.

 (: قٌام رجال الصناعة بالتدرٌب نظٌر مكافؤة رمزٌة 35جدول )

هل تعتقد أن رجال الصناعة قد ٌوافقون علً القٌام 
 ة رمزٌةبالتدرٌب نظٌر مكافؤ

 100 121 نعم 

 0,0 0 ال

ٌوافقون علً  الدراسةوهم كامل عٌنة  رئٌس قسم 121( أن 35توضح النتائج الواردة بالجدول رقم )   
القٌام بالتدرٌب فً مثل هذا النوع من البرامج التدرٌبٌة المإهلة لسوق العمل نظٌر مكافؤة رمزٌة. 

 ح امكانٌة تنفٌذ البرنامج التدرٌبً بتكالٌف منخفضة.والنتٌجة توض

 (: ضرورة اشتراك األكادٌمٌٌن المتخصصٌن فً التدرٌب 36جدول )

هل تري ضرورة من إشتراك األكادٌمٌٌن الفندقٌٌن 
 المتخصصٌن فً القٌام بالتدرٌب بهذا البرنامج

 82,1 105 نعم 

1,26 0,61 
 8,1 11 غٌر متؤكد

 8,1 11 ال

نجوم( عن  5و  4والمشروبات بالفنادق  األغذٌة منافذأقسام  رإساءعند سإال رجال الصناعة )   
وجهة نظرهم فً ضرورة إشتراك األكادٌمٌٌن الفندقٌٌن المتخصصٌن فً القٌام بالتدرٌب بهذا البرنامج 

قد  الدراسةعٌنة عٌنة  اجمالً% من 82,1بلغت نسبتهم  رئٌس قسم 105جاءت االجابات بؤن عدد 
والنتٌجة توضح أن رجال  0,61بإنحراف معٌاري بلإ  1,26وبلإ الوسط الحسابً قاموا بإختٌار )نعم( 

الصناعة تري ضرورة من اشتراك األكادمٌٌن المتخصصٌن فً عملٌة التدرٌب وهً النتٌجة التً 
 .ن أحدهما أكادٌمً واآلخر مهنً مما ٌعظم من فوائد هذا النوع من التدرٌبتجعل التدرٌب ٌحمل جانبٌ

 (: الجهات التً تشرف على التدرٌب 31جدول )

من وجهة نظرك ما هً الجهة )أو الجهات( التً من الممكن أن ٌتم هذا النوع 
 من البرامج تحت اشراف مندوب منها

 25,2 32 دقٌةوزارة السٌاحة / غرف المنشآت الفن

 22,1 22 وزارة السٌاحة/ وزارة القوي العاملة/ غرف المنشآت الفندقٌة

 12,6 16 وزارة السٌاحة

 12,6 16 وزارة السٌاحة/ وزارة القوي العاملة

 1,1 2 وزارة القوي العاملة

 5,5 1 وزارة القوي العاملة / غرف المنشآت الفندقٌة

 6,3 8 غرف المنشآت الفندقٌة

 1,6 2 ة السٌاحة/ وزارة القوي العاملة / االتحاد المصري للصناعاتوزار

 1,6 2 وزارة السٌاحة / غرف المنشآت الفندقٌة / االتحاد المصري للصناعات

 1,6 2 وزارة السٌاحة / االتحاد المصري للصناعات

 1,6 2 وزارة القوي العاملة / االتحاد المصري للصناعات

لعاملة/ غرف المنشآت الفندقٌة / االتحاد المصري وزارة السٌاحة/ القوي ا
 للصناعات

1 0,8 

 0,8 1 غرف المنشآت الفندقٌة  / االتحاد المصري للصناعات
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األقسام فً الجهة )أو الجهات( التً من الممكن أن ٌتم هذا النوع  رإساءعند السإال عن وجهة نظر    
إال المتغٌرات التالٌة )وزارة السٌاحة، غرف المنشآت الفندقٌة، كان للسمن البرامج تحت اشرافها 

وزارة القوي العاملة، االتحاد المصري للصناعات( وكان السإال ٌحتمل اختٌار اكثر من متغٌر. 
حٌث تبٌن أن العدد األكبر من  ( ٌوضح االختٌارات المتعددة التً تم التوصل الٌها.35والجدول رقم )
قاموا بإختٌار ثالث جهات اشرافٌة )اشراف % قد 22,1نسبتهم  رئٌس قسم 22 بعدد رإساء االقسام

مشترك( وهذه الجهات هً )وزارة السٌاحة/ وزارة القوي العاملة/ غرف المنشآت الفندقٌة(. وللتحقق 
من تلك النتٌجة فقد تم تحلٌل عدد مرات االختٌار لكل متغٌر للعٌنة ككل فتم التوصل الً صحة النتٌجة 

.( ٌوضح عدد مرات اختٌار كل متغٌر38( وفٌما ٌلً الجدول رقم )31ردة بالجدول رقم )الوا

 (: أكثر جهات االشراف علً التدرٌب38جدول )

من وجهة نظرك ما هً الجهة )أو الجهات( التً من الممكن 
 أن ٌتم هذا النوع من البرامج تحت اشراف مندوب منها

 100 وزارة السٌاحة

 80 منشآت الفندقٌةغرف ال

 66 وزارة القوي العاملة

 10 االتحاد المصري للصناعات

  نجوم بمدٌنة  5و  4والمشروبات بالفنادق  األغذٌةالفئة األكبر من العاملٌن بؤقسام خدمة
مإهل فندقً متخصص. كما أن الفنادق قد تستعٌن فً الكثٌر الحاصلٌن على القاهرة لٌسوا من 

 ألوقات بعمالة تفتقد الحد األدنً من المستوي المهاري بغرض سد حاجة التشغٌل.من ا

 الجدد لون علً الرغم من وجود سٌاسات للتدرٌب بالفنادق إال أنها ال تضمن أن ٌحصل العام
والمشروبات علً دورات تدرٌبٌة قبل توزٌعهم علً األقسام، كما أن  األغذٌةبؤقسام خدمة 

ٌر ضامنة لحصول جمٌع العاملٌن الجدد أو القدامً علً دورات تدرٌبٌة السٌاسات التدرٌبٌة غ
 سنوٌة. 

  ال ٌتم تعٌٌن جمٌع العاملٌن بموجب شهادة قٌاس مهارة من وزارة القوي العاملة. كما أن
عن المستوي الُمحدد  كثر من ٌتم تعٌٌنهم بتلك الشهادة مختلفمستوي المهارة الحقٌقً أل

 .بشهادة قٌاس المهارة

 والمشروبات بالفنادق ٌتم وفق مستوٌات  األغذٌةصنٌف المستوي المهاري للعاملٌن بؤقسام ت
قٌاسٌة تختلف عن المواصفات القٌاسٌة المحددة بشهادة قٌاس المهارة، واجراءات قٌاس المهارة 
تتم بشكل عام علً القسم الذي ٌرغب العامل العمل فٌه ولٌس علً كل وظٌفة من الوظائف 

 هادة ال تحدد نقاط القوة والضعف لدي العامل كما أن الش

  والمشروبات حاصلٌن علً ترخٌص مزاولة  األغذٌةأن ٌكون جمٌع العاملٌن بمن الضروري
المهنة وفق إجراءات أكثر فاعلٌة لكونه قادراً علً توفٌر عاملٌن جدد لدٌهم مستوي مقبول من 

 املٌن أكثر تمٌزاً فً اآلداء.المهارة. األمر الذي سٌساعد الفنادق فً العثور على ع

  ٌُمكن أن ٌرتفع مستواه التدرٌبً من خالل من لم ٌجتاز المستوي المطلوب فً قٌاس المهارة 
دورات تدرٌبٌة تتم بعد قٌاس المهارة وٌمكن تنفٌذها بشكل ُمكثف ومنخفض التكالٌف.

  زاولة المهنة وذلك ٌمكن الزام الفنادق بؤن ٌكون العاملٌن لدٌها من الحاصلٌن علً ترخٌص م
حال توافر برامج تدرٌبٌة إلكساب العاملٌن الجدد الحد األدنً من المستوي المهاري الالزم 
لشغل الوظٌفة حال عدم توافره فٌهم. علً أن ٌخضع لتلك البرامج جمٌع األفراد مهما كان 

المإهل الحاصلٌن علٌه طالما لم ٌجتازوا المستوي المطلوب فً قٌاس المهارة.
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من الضروري وجود آلٌة إلنشاء كٌان ٌعمل علً تدرٌب راغبً العمل بالقطاع الفندقً ممن ٌفتقدون 
المهارة العملٌة ولم ٌحصلوا علً مستوي ماهر فً شهادة قٌاس المهارة . علً أن ٌقوم بالتدرٌب فً 

ملٌن فً المجال، هذا الكٌان أكادمٌٌن فندقٌٌن متخصصٌن و رجال صناعة مهنٌٌن متخصصٌن من العا
وأن ٌكون هذا الكٌان تحت اشراف مشترك من كالً من: وزارة السٌاحة المصرٌة، وزارة القوي 

 .ا الكٌان ُمكثف ومنخفض التكالٌفالعاملة، غرف المنشآت الفندقٌة. علً أن ٌكون التدرٌب بهذ

 ( 2016ابراهٌم، معتز باهلل فرٌد)-  م آداء العاملٌن فً الفنادق درجة فً تقٌٌ 360استخدام اسلوب
كلٌة السٌاحة والفنادق  -مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للسٌاحة والضٌافة -بحث منشور -المصرٌة

 ٌونٌو.  -1العدد -13المجلد  -جامعة قناة السوٌس

  ،ًأبو رحمة، مروان محمد و العلوان، حمزة عبد الرزاق و درادكة، حمزة عبد العلٌم و كاف
 االردن. -دار االعصار العلمى للنشر والتوزٌع -مباديء إدارة الفنادق -(2014مصطفى ٌوسف )

 ( 2013الباهً، أٌمن محمود نصار)-  دراسة حول أثر إستخدام الحقائب التعلٌمٌة فً رفع مهارات
كلٌة  -رسالة ماجستٌر –الطالب "دراسة حالة معهد إٌجوث فوق المتوسط بمدٌنة االسكندرٌة" 

 جامعة مدٌنة السادات. السٌاحة والفنادق

 ( 2005البرادعً، بسٌونً محمد)- اٌتراك للطباعة  -تنمٌة مهارات مدٌرى اإلدارة العلٌا والمتوسطة
  القاهرة. -والنشر والتوزٌع

  2003  -أبرٌل 1 -) مكرر(14العدد  -2003لسنة  12قانون العمل رقم  –الجرٌدة الرسمٌة 

  أكتوبر 11 -)تابع( 232العدد  - 2010لسنة  626قم قرار وزٌر السٌاحة ر –الجرٌدة الرسمٌة- 
2010 

  21 - 220العدد  - 2003لسنة  181قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم  –الجرٌدة الرسمٌة 
 2003 -سبتمبر 

 ( 2001الخازندار، جمال الدٌن)- المنظمة العربٌة للتنمٌة  -دلٌل المدرب الناجح فً التدرٌب والتنمٌة
 القاهرة -االدارٌة

 ( 2002الشرنوبً، محمد حامد صفوت)-  مدي تؤثٌر جودة آداء الخدمة على العالقة مع العمالء
 -كلٌة التجارة -رسالة ماجستٌر -ودرجة والئهم للمنظمة "بالتطبٌق على مطاعم الوجبات السرٌعة

 جامعة القاهرة. -قسم إدارة األعمال

 ( 2010الطعانً، حسن أحمد)- دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة -معاصرالتدرٌب اإلداري ال- 
 االردن.

 ( 2012توفٌق، ماهر عبد العزٌز )- االردن -عمان -دار زهران للنشر والتوزٌع -علم إدارة الفنادق 

 ( 2012توفٌق، ماهر عبد العزٌز)- االردن. –دار زهران للنشر والتوزٌع -علم إدارة الفنادق 

 ( 2013جاسم، ابراهٌم عباس)- النشاط الفندقً فً خلق وتوفٌر فرص العمل والتشغٌل فً  دور
 العراق. – 31العدد  -مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة -2001: 2000العراق للفترة 

 ( 2002جبلً، على عبد الرزاق)- دار المعرفة الجامعٌة -التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة- 
 االسكندرٌة.

 ( 2011حسن، دالٌا حامد عزت)-  دراسة سٌاسات التدرٌب السٌاحى المشترك بٌن القطاعٌن
 كلٌة السٌاحة والفنادق جامعة المنوفٌة. -رسالة ماجستٌر غٌر منشورة -االكادٌمى والمهنً

 ( 2011شحادات، عامر تٌسٌر و متولً، أحمد حسن و سلٌمان، شرٌف جمال سعد)-  تقٌٌم جودة
مجلة كلٌة السٌاحة والفنادق  -بحث منشور -ة االقتصادٌةالخدمات الفندقٌة فً سلطة منطقة العقب

 ٌونٌو. – 1العدد  -جامعة المنصورة

 ( 2015صالح، غادة حسن)– االسكندرٌة. -دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر -اقتصادٌات الفنادق 

 ( 2011عامر، سامح عبد المطلب)-  التدرٌب على المهارات الشخصٌة "معاٌٌر الدارة االفراد
 االردن -عمان -دار الفكر ناشرون وموزعون -لعمل"با

 ( 2011عبد الفتاح، حازم محمد)- األردن. -عمان -دار المناهج للنشر والتوزٌع -إدارة الفنادق 
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 ( ً2011علٌان، عزت أبو السعود محمد و عزٌز، وائل محمود و بدران، نبٌل عل)-  تؤثٌر البرامج
ال المباشر بالعمالء "دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من الفنادق التدرٌبٌة على آداء العاملٌن ذوي اإلتص

كلٌة السٌاحة  -المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة -بحث منشور -الثالثة نجوم بمدٌنة الغردقة"
 مارس. -1/1العدد -11المجلد  -والفنادق جامعة الفٌوم

 ( 2011غانم، محمد صالح)- عاملٌن فً توجٌه سلوكٌات عمالء أثر جودة المنتج الغذائً وآداء ال
مجلة اتحاد الجامعات العربٌة  -بحث منشور -المطاعم "دراسة حالة المطاعم السورٌة فً مصر"

 دٌسمبر.  -عدد خاص -11المجلد  -كلٌة السٌاحة والفنادق جامعة قناة السوٌس -للسٌاحة والضٌافة

 ( 2016غرفة المنشآت الفندقٌة)- 34صدار اال -دلٌل الفنادق المصرٌة. 

 ( 2014محرز، مجد أحمد)-  أثر المعرفة فً تحسٌن جودة الخدمات الفندقٌة "دراسة مٌدانٌة على
مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات  -بحث منشور -الفنادق العاملة فً الساحل السوري"

 .3العدد  – 36المجلد  -سلسلة العلوم االقتصادٌة والقانونٌة -العلمٌة

  الشامل فً مختلف أنواع التراخٌص "فً ضوء أحكام المحكمة  –( 2010الفتاح )محمد، خالد عبد
 القاهرة -المركز القومً لإلصدارات القانونٌة -اإلدارٌة العلٌا"

 ( 2002محمود، محمد زٌدان عبد الحمٌد)-  تنمٌة المهارات الالزمة إلنتام البرامج التلٌفزٌونٌة
كلٌة التربٌة قسم  -رسالة دكتوراه -تطور العلمً المعاصرالتعلٌمٌة فً ضوء تكنولوجٌا التعلٌم وال

 مناهج وطرق تدرٌس جامعة المنوفٌة

 ( 2006موسً، محمود عبد اللطٌف)-  الدافعٌة للتدرٌب اإلداري فً ضوء التحدٌات العالمٌة
 االسكندرٌة. -الدار العالمٌة للنشر -والمحلٌة
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Abstract 

The study aims to identify the evaluation procedures of those applying for a job 

in hotels according to the heads of food and beverage outlets; the study was 

applied to the five and four stars hotels in Cairo. The study included 21 five -

star hotels and 17 four- star hotels. The study reached to the next results: that 

the majority of the workers are not holders of a specialized hotel qualification 

as hotel may use in many times their workers lack the minimum level of skill. 

Training does not ensure that new employees receive food and beverage 

departments who have a license to practice the profession according to more 

effective measures. Hotels can be required to have their employees licensed by 

the profession. If training programs are available to equip new employees.  The 

study recommended the existence of a mechanism to establish an entity to train 

those wishing to work in the hotel sector that lack scientific skill. The training 

in this entity shall be professional academics and professional men, and that 

this entity is under the joint supervision of the ministry of tourism and the 

Egyptian ministry of labor force and hotel facilities. 
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