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دكر التكجيو كاإلرشاد الميني في تيسير انتقاؿ طالب المدارس الفندقية إلي سكؽ العمؿ
السياحي.
شيهاء عبد الهكلي عبد الىبي

أ.د ٌىاء عبد القادر سيد

د .هصطفي هحهكد حسيف

الممخص -:
يٍدؼ ٌذا البحث إلي إلقاء الضكء عمي أٌهية دكر التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في تيسير اىتقاؿ طالب
الهدارس الفىية الفىدقية إلي سكؽ العهؿ .
اقتصرت ٌذي الدراسة عمي طالب الهدارس الفىية الفىدقية بهحافظً الفيكـ  ،كتهثمت عيىً البحث في
هجهكعة هف طالب الهدارس الفىية الفىدقية التي يطبؽ عميٍا برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي  .كتـ تكجيً
استهارة االستبياف لٍـ  .كتـ تكزيع ٌذي االستهارات عمي الطمبة التي تخرجت هف الهدرسة كتمقت خدهات
التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في الهدارس الفىدقية  .كلقد تـ تحميؿ البياىات باستخداـ هجهكعة هف الهقاييس
اإلحصائية كالكسط الحسابي – التك اررات كالىسب  -االىحراؼ الهعيارم ػ إلي جاىب تحميؿ االىحدار كذلؾ
الختبار فركض الدراسة  .كلقد تكصمت الدراسة إلي أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة هعىكية بيف تطبيؽ التكجيً
كاإلرشاد الهٍىي في الهدارس الفىدقية يساعد عمي تيسير اىتقاؿ طالبٍا إلي سكؽ العهؿ السياحي إلي جاىب
أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة هعىكية بيف تطبيؽ التكجيً كاإلرشاد الهٍىي سكؼ يعهؿ عمي تهكيف طالب
الهدارس الفىدقية هف اتخاذ ق اررات هٍىية هتعمقة بهستقبمٍـ الهٍىي .
الكممات الدالة  -:التكجيً – اإلرشاد الهٍىي – التعميـ الفىي – التعميـ الفىدقي – الهٍارات  -هحافظً
الفيكـ .

مقدمة -:
لقد كاف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي فيها هضى هكجكدا كيهارس دكف أف يككف بٍذا االسـ أك اإلطار
العمهي كدكف أف يشهمً برىاهج هىظـ  ،كلكىً تطكر كأصبح اآلف لً أسسً كىظرياتً كطرقً كهجاالتً
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كبراهجً  ،كأصبح يقكـ بً أخصائيكف هتخصصكف عمهيا كفىيا كٌذا ها زاد الحاجة إلي التكجيً كاإلرشاد
الهٍىي في هدارسىا كفي هؤسساتىا اإلىتاجية كفي هجتهعىا.
لقد كاف اإلىساف قديها يتعمـ هٍىتً بالهحاكاة كالتقميد كاالحتكاؾ الهباشر بغيري هف أقاربػً كأفػراد أسػرتً فيػتعمـ
هٍىتػػً أضػػافً إلػػى أف التركيػػب الهٍىػػي كػػاف هػػف البسػػاطة كالعهكهيػػة ،بحيػػث ال يتطمػػب تخصص ػا أك إعػػدادان
عمهيان أك تكجيٍا هٍىيػا دقيقػا .كلكػف ا هػر يختمػؼ حػديثا حيػث يعتهػد عمػى الهعرفػة لكاىتاجٍػا كالعمػـ كالتقىيػة
كالهٍػػارات كالتػػداخؿ كهػػف ٌىػػا يػػاتي أٌهيػػً التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي كالػػدكر الػػذم يهكػػف أف يقػػكـ بػػً لخدهػػً

طالب الهدارس الفىية الفىدقية كخدهً الهجتهع كهساعدتً – هف حيث اكتشاؼ هيكلٍـ كهكاٌبٍـ الكتشاؼ
هيكلً كهكاٌب كاستعداداتً كقدراتً ككيفيً تكظيفٍا في عالـ العهؿ السياحي (الحكت.)2005 ،
كبػػذلؾ يسػػاعد التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي عمػػى الهكائهػػة بػػيف اسػػتعداد الشػػباب كفػػرص سػػكؽ العهػػؿ السػػياحي
الهتاحة.
كتساٌـ عهميً التكجيً كاإلرشاد الهٍىي تساٌـ في تقميص هعدالت البطالة كالتي تتجاكز ىسبتٍا %12
كتخفيؼ حدتٍا هف خالؿ تفعيؿ العالقة بيف العهمية التعميهية في هجاؿ السياحة كبيف سكؽ العهؿ السياحي
هف جاىب آخر كفى أطار تىهكم شاهؿ ( .حمهي كهيشائيال )2014 ،

مشكمة الدراسة:
أف عدـ التكافػؽ الٍيكمػي بػيف الىظػاـ التعميهػي كسػكؽ العهػؿ السػياحي فػي هصػر يىػتج عىػً تػاخر اىتقػاؿ

الشػباب هػف الهدرسػة إلػي العهػؿ .ههػا يػؤدم بػػدكري إلػي ارتفػاع هعػدالت البطالػة كالبطالػة الهقىعػة كٌػك ا هػػر
الػػذم يعػػد أحػػد التحػػديات الرئيسػػية لمتطػػكر االجتهػػاعي كاالقتصػػادم فػػي هصػػر .كيعتبػػر التكجيػػً كاإلرشػػاد
الهٍىي أحد أٌـ الخدهات الهقدهػة لمهسػاعدة عمػي االىتقػاؿ هػف الهدرسػة لمعهػؿ .كتظٍػر التجػارب الدكليػة أف
خدهات التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يىتج عىٍا رأس هاؿ بشرم أفضػؿ ،كهػا أىٍػا تحسػف هػف تكزيػع الشػباب فػي

سػػكؽ العهػػؿ .كبالتػػالي تسػػاٌـ فػػي زيػػادة اإلىتاجيػػة كالىهػػك االقتص ػادم .حيػػث قاهػػت هىظهػػة العهػػؿ الدكليػػة
بػججراء هسػح " اىتقػاؿ الشػباب كالشػابات لسػكؽ العهػؿ فػي هصػر عػاـ  2014كالػذم أكػد عمػي ضػركرة أتاحػً
هعمكهػػات عػػف سػػكؽ العهػػؿ كاليػػات البحػػث عػػف فػػرص العهػػؿ كتقػػديـ التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي لمشػػباب فػػي

هصػر .كهػا أشػار الهسػح أيضػا إلػي أٌهيػة التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي فػي هسػاعدة الشػباب ىحػك الهٍػف الفىيػػة
التي يرتفع الطمب عميٍا (هىظهة العهؿ الدكلية)2014 ،
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كمف ىنا فإف المشكمة التي تتناكليا ىذه الدراسة يمكف تكضيحيا مف خالؿ التساؤالت التالية:
 -1ها ٌك التكجيً كاإلرشاد الهٍىي كها ٌي أٌدافً؟
 -2كيؼ يهكف تطبيؽ التكجيً كاإلرشاد الهٍىي داخؿ الهدارس الفىدقية.
 -3تقييـ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي الهىطبؽ هف خالؿ كحدات تيسير االىتقاؿ لسػكؽ العهػؿ داخػؿ
هدارس التعميـ الفىي الفىدقي.

ٌ -4ؿ يكجد عالقة بيف تطبيؽ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي كتيسير اىتقاؿ الطالب لسكؽ العهؿ.

أىمية الدراسة:
تتهثؿ أٌهيً الدراسة في أىٍا تىاكلت هكضكع دكر التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في تيسير اىتقاؿ طالب
الهدارس الفىدقية لسكؽ العهؿ ككيفيً تطبيقٍا داخؿ الهدارس الفىدقية في ظؿ ىدري الدراسات التي تطرقت
إلى ٌذا الهكضكع ،إها هف الىاحية التطبيقية :تتهثؿ أٌهيً الدراسة في أف تطبيؽ برىاهج التكجيً كاإلرشاد
الهٍىي داخؿ الهدارس الفىدقية سكؼ يؤثر عمى تشغيؿ شباب الهدارس الفىدقية في سكؽ العهؿ السياحي.
تتهثؿ أٌهيً الدراسة هف الىاحيةالعمهية فياىٍا تىاكلت هكضكع دكر التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في تيسير اىتقاؿ
طالب الهدارس الفىدقية لسكؽ العهؿ ككيفيً تطبيقٍا داخؿ الهدارس الفىدقيةفي ظؿ ىدري الدراسات التي
تطرقت إلى ٌذا الهكضكع  ،إها هف الىاحيةالعهمية تتهثؿ أٌهيً الدراسة في أف تطبيؽ برىاهج التكجيً
كاإلرشاد الهٍىي داخؿ الهدارس الفىدقية سكؼ يؤثر باإليجاب عمى تشغيؿ شباب الهدارس الفىدقية في سكؽ
العهؿ السياحي  .كتتهثؿ أٌهيً الدراسة في االتي :
 -1الدراسة تفيد في التعرؼ عمى التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في هصر كهدم فاعميً برىاهج التكجيً
كاإلرشاد الهٍىي الهطبؽ في بعض الهدارس الفىدقية في تيسير اىتقاؿ طالبٍا إلي سكؽ العهؿ
السياحي.
 .1تساعد في هعرفة أراء

الهستفيديف هف برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي بهحافظً الفيكـ ىحك

البرىاهج الهطبؽ كهدم هالئهة هحتكاي لٍـ .
 .2تؤدم إلي تحقيؽ جاىب هٍـ يتعمؽ برضا الهستفيديف هف تطبيؽ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي
بها يتىاسب هع حاجاتٍـ كرغباتٍـ كتطمعاتٍـ
.
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أىداؼ الدراسة:
تٍػػدؼ الد ارسػػة بصػػفً عاهػػً إلػػى إلقػػاء الضػػكء عمػػى دكر التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي فػػي تيسػػير اىتقػػاؿ طػػالب
الهػػدارس الفىدقيػػة لسػػكؽ العهػػؿ بصػػفً عاهػػً كاىتقػػاؿ طػػالب الهػػدارس الفىدقيػػة لسػػكؽ العهػػؿ بهحافظػػً الفيػػكـ
بصفً خاصة .تيدؼ الدراسة إلى:
 -1دراسة الكضع الراٌف لدكر التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في الهدارس الفىدقية التي يطبؽ بٍا.
 -2تقييـ البرىاهج الخاص بالتكجيً كاإلرشاد الهٍىي.

فركض الدراسة:
 -1الفػػػرض ا كؿ :تطبيػػؽ التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػى فػػى الهػػدارس الفىدقيػػة يسػػاعد عمػػى تيسػػير اىتقػػاؿ
طالبٍا إلى سكؽ العهؿ السياحي.
الفػػرض النػػاني :تطبيػػؽ التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػى فػػى الهػػدارس الفىدقيػػة سػػكؼ يعهػػؿ عمػػى إشػػباع حاجػػات
طالبٍا الهٍىية.
ٌساعد على تٌسٌر انتقال
الطالب إلى سوق العمل .

تطبيق برنامج التوجيه
واإلرشاد المهني

ٌعمل على إشباع حاجات
الطالب

 -2مفيكـ التكجيو كاإلرشاد الميني:
قبؿ التعرؼ عمى هفٍكـ التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يجب أف ىكضح بعض الهفاٌيـ هىٍا:

مفيكـ التكجيو:
كيهكػػف تعريػػؼ التكجيػػً هػػف عػػدي زكايػػا فقػػد تطػػرؽ العديػػد هػػف البػػاحثيف عمػػى تعريفػػات هختمفػػة لمتكجيػػً فكػػؿ
باحث عرفٍا طبقا تخصصً كهجاؿ اٌتهاهً ،كبالىسػبة لمهجػاؿ التربػكم عػرؼ التكجيػً كالتػاليٌ" :ػك تجسػيد
لمعهمية التربكية بحيث يجعؿ الفرد يفٍـ ذاتً بهعىى أف تكػكف لديػً اإلهكاىيػة لهعرفػة قد ارتػً كهيكلػً لكاهكاىاتػً
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كهشاكمً كاف يتقبؿ الفرد ذاتً كيكجٍٍا أك يقبؿ تكجٍٍا هف اآلخريف حسب ها ٌي عميً كٌذا هػا يجعمػً فػردا
هتكافقا كهتراضيا عف ذاتً ثـ عـ هحيطً كهجتهعً الذم يعيش فيً (السيد كآخركف .)257 ،2001 ،كيركػز
ٌذا التعريؼ عمى العهمية التربكية لفٍـ الفرد لذاتً.
عػػرؼ هػػايرز لمتكجيػػً باىػػً العهميػػة التػػي تٍػػتـ بػػالتكفيؽ بػػيف الفػػرد بهػػا لػػً هػػف خصػػائص ههي ػزة هػػف ىاحيػػة
كالفرص الدراسية الهختمفة كالهطالب الهتبايىة هف ىاحية أخرل كالتي تٍتـ أيضا بتكفير
الهجاؿ الذم يؤدم الي ىهك الفرد كتربيتً () Badawi, 2010 , 32
كها عرفة أحهد لطفي بركات باىً ٌك هجهكعة الخدهات التي تٍدؼ إلػى هسػاعدة الفػرد عمػى أف يفٍػـ ىفسػً
كيفٍػػـ هشػػاكمً كأف يسػػتغؿ إهكاىياتػػً الذاتيػػة هػػف قػػدرات كهٍػػارات كاسػػتعدادات كهيػػكؿ ،كأف يسػػتغؿ إهكاىيػػات
بيئتً فيحدد أٌدافا تتفؽ لكاهكاىياتً هف ىاحية لكاهكاىيات ٌذي البيئة هف ىاحيػة أخػرل ىتيجػة لفٍػـ ىفسػً كبيئتػً

كيختار الطرؽ الهحققة لٍا بحكهة كتعقؿ فيتهكف بذلؾ هػف حػؿ هشػاكمً حمػكال عهميػة تػؤدم إلػى التكيػؼ هػع
ىفسً كهجتهعً فيبمغ أقصى ها يهكف بمكغً هف الىهك كالتكاهؿ في شخصيتً (همحـ .)12 ، 2015 ،
أما اإلرشاد الميني فيمكف تعريفو عمى أنو:
(قاـ زٌراف  ) 1982 ،بتعريؼ اإلرشاد الهٍىي باىً "عهميً هساعدي الفرد في اختيار هٍىتً بها يػتالءـ هػع
استعداداتً كقدراتً كهيكلً كهطاهحػً كظركفػً االجتهاعيػة كجىسػً كاإلعػداد كالتاٌػؿ لٍػا .كالػدخكؿ فػي العهػؿ
كالتقدـ كالترقي فيً كتحقيػؽ أفضػؿ هسػتكل ههكػف هػف التكافػؽ الهٍىػي .كقػد ركػز ٌػذا التعريػؼ عمػى اسػتعداد
الفرد بها يحقؽ لً التقدـ كالترقي في العهؿ.

تعريؼ التكجيو كاإلرشاد الميني:
أف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في ىظر سكبر ٌك عهميػً سػيككلكجيً تتهيػز بهسػاعدي الفػرد عمػى تىهيػً صػكرتً
لذاتً بحيػث تػتالءـ هػع إهكاىاتػً الهختمفػة هػف اسػتعدادات كهيػكؿ كرغبػات كقػيـ كاتجاٌػات ،ككػذلؾ هسػاعدتً
عمى أف يىهى كيتقبؿ الدكر الذم يقكـ بػً فػي عػالـ العهػؿ الػذم يتفػؽ هػع إهكاىاتػً كعميػً أف يجػرب كيختبػر
الصػػكرة التػػي ككىٍػػا لىفسػػً ،كدكري فػػي عػػالـ العهػػؿ كفػػي الهٍىػػة التػػي اختارٌػػا لكالػػي هسػػاعدتً عمػػى تحقيػػؽ
صػػكرتً عػػف ىفسػػً فػػي هيػػداف العهػػؿ بحيػػث تكفػػؿ لػػً السػػعادة كتحقػػؽ لهجتهعػػً الهىفعػػة .عػػف تعريػػؼ سػػكير

لمتكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يىبثػػؽ هػػف ا سػػس التػػي قاهػػت عميٍػػا ىظريتػػً فػػي تطػػكير االختيػػار الهٍىػػي ،كالتػػي
تقكؿ باف اختيار الفرد لهٍىً هف الهٍف ،إىها ٌك تعبير عف تصكري لذاتً كعػف الػدكر الػذم يتفػؽ هػع تصػكري
عىٍػا كعىػدها يتكيػؼ الفػرد هػػع العهػؿ الػذم اختػاري ،فجىػػً يتقبػؿ ذاتػً بالصػكرة التػػي يرسػهٍا ٌػذا العهػؿ لمػػذات
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ههػػا يحقػػؽ لػػً الرضػػا كالسػػعادة ،كباختصػػار فػػاف الفػػرد يسػػعى إلػػي تكػػكيف ذات هٍىيػػة عػػف ىفسػػً تتطػػابؽ هػػع
هفٍكهً عف ذاتً (عبد الٍادم كآخركف 19 ،2014 ،ك)20

أىداؼ التكجيو كاإلرشاد الميني:
يسعى التكجيو كاإلرشاد الميني إلي تحقيؽ ا ىداؼ التالية( :عبد الٍادم كآخركف)21 ،2014 ،
 -1هساعدة الفرد عمى التعرؼ عمى ذاتً كتككيف صكري كاقعيً كهكضكعيً كدقيقً عىٍا كتقبمٍا بها فيٍػا
هف قدرات كهيكؿ كاتجاٌات كقيـ.
 -2هساعدة الفرد عمى التعرؼ عمى عالـ الهٍف كالبيئات الهٍىية الهختمفة التػي تتػكفر فػي الهحػيط الػذم
يعيش فيً ،كجهيع الفرص الهتكفرة فيٍا هف ترقى كتقاعد كعكائد عهؿ كبعثات كغيرٌا.

 -3هساعدة الفرد عمى تىهيً اتجاٌات كقيـ ايجابيً عف عالـ الهٍف كالعهؿ اليدكم.
 -4إحاطػػة الفػػرد عمهػػا بالهؤسسػػات التعميهيػػة الهختمفػػة التػػي تقػػكـ بتقػػديـ التعمػػيـ كالتػػدريب الهٍىػػي لراغبػػى
االلتحاؽ بالكظائؼ الهختمفة ككذلؾ شركط االلتحاؽ بٍذي الهعاٌد كهدي الدراسة فيٍا

التعميـ الفني الرسمي في مصر:
يعػػد التعمػػيـ الفىػػي عىص ػ ار اسػػتراتيجيا فػػي السياسػػة التعميهيػػة فٍػػك الهكػػكف ا ساسػػي ا كثػػر صػػمً بجكسػػاب
الهٍارات كالهعرفة التي يحتاجٍػا السػكؽ فػي القطاعػات االقتصػادية الهختمفػة .كذلػؾ لهكاجٍػً التحػديات التػي
يتعػػرض لٍػػا الهجتهػػع ،حيػػث الهحاربػػة البطالػػة كتحػػديث الهؤسسػػات فىيػػا كتكىكلكجيػػا كجعمٍػػا تىافسػػيً تعتهػػد
بدرجػػً كبي ػري عم ػى التعمػػيـ كالتػػدريب الفىػػي فيجػػب الىظػػر إلػػي التعمػػيـ الفىػػي باعتبػػاري أداة هػػف أدكات السياسػػة
االجتهاعي ػػة حي ػػث أف التعم ػػيـ الفى ػػي ض ػػركرم لتحس ػػيف اإلىتاجي ػػة كالق ػػدرة عم ػػى التىافس ػػية( .س ػػميـ كآخ ػػركف،
 ،2005ص )74
كيعرؼ أيضا التعميـ الفىي باىً يعتهد عمى هجهكعً هف الهقررات الىظرية كالتطبيقية هع التركيز الجكاىب
التطبيقية التي تجعؿ الطالب يهتمككف الهٍارات العهمية التي يحتاجكف إليٍا عىد تخرجٍـ كالتحاقٍـ بسكؽ
العهؿ (البرادعى)27 ،2011 ،

أىمية التكجيو كاإلرشاد الميني في مرحمة التعميـ النانكم الفني الفندقي:
إف عهميػػً التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍى ػي أساسػػيً فػػي ىهػػك الفػػرد كصػػحتً الىفسػػية كتكافقػػً هػػع هٍىتػػً ،حيػػث اىػػً
يقضى الفرد جزء كبير هف حياتً في هسار العهؿ الهٍىي الذم أختاري ،فجف لـ يكف ٌذا االختيار هكفقػا فاىػً
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ق ػػد يكاجػ ػػً بعػػػض الهشػ ػػكالت التػ ػػي تػ ػػؤثر سػ ػػمبا فػػػي هسػ ػػار حياتػ ػػً العهميػ ػػة كالص ػػحية كالشخصػ ػػية كالىفسػ ػػية
كاالجتهاعية كاالقتصادية كغيرٌا هف الجكاىب ا خرل( .أبك غزالً كذكريا)2002 ،
تتضح أٌهية التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في هراحؿ التعميـ التي يتـ فيٍا اختيارٌـ لىكع هعيف هػف الد ارسػة التػي
ستؤٌمٍـ في الهستقبؿ إلي إعهاؿ هعيىة .فالتكجيً كاإلرشاد الهٍىي يككف هفيد بالىسبة لمتالهيذ قبؿ اختيػارٌـ
لفركع التخصص في هرحمً التعميـ الثاىكم كقبػؿ اختيػارٌـ هسػارٌـ فيهػا بعػد سػكاء كػاف االلتحػاؽ بالجاهعػات
أك الهعاٌد أك االلتحاؽ بسكؽ العهؿ.
كتبرز أٌهيً التكجيً كاإلرشاد الهٍىي هف خػالؿ هشػكالت االختيػار الهٍىػي التػي يكاجٍٍػا الفػرد ،حيػث كثيػ ار
ها يحدث اختيار الهٍف عف طريػؽ الصػدفة أك عػف جٍػؿ الشػخص بجهكاىاتػً كهتطمبػات الهٍىػة ،كقػد يحػدث
االختيار في ضكء بريؽ كهغريات الهٍىة أك سهعتٍا أك إهكاىاتً االجتهاعية أك عائدٌا الهادم كاالقتصادم،
كق ػػد يك ػػكف االختي ػػار إجباري ػػا ع ػػف طري ػػؽ ا سػ ػرة ،كق ػػد يك ػػكف ىق ػػص الهعمكه ػػات الهٍىي ػػة الهتعمق ػػة بالهٍى ػػة
كالهؤٌالت الهطمكبة ،كقد يككف االختيار هف باب هسايري ا صدقاء( .عبد الٍادم كالعزة)21 ،2007 ،

دكر التكجيػػو كاإلرشػػاد المينػػي فػػي تضػػييؽ الفجػػكة ػػيف احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ كمخرجػػات
التعميـ الفني الفندقي:
في ظؿ الصعكبات كالعقبات التي يشٍدٌا سكؽ العهؿ بفعؿ ثكري الهعمكهات كاالتصاالت ،كحيث أف هعظـ
اىظهً التعميـ الفىدقي هصر لـ تستجيب بكفاءة لهتطمبات سكؽ العهؿ كهستجداتً أدل إلي أف فرص تشغيؿ
الشباب تككف هحدكدة.
ىجد أف هشكمً التشغيؿ كخمؽ فرص العهؿ هف أٌـ التحديات التي تكاجً الدكؿ في ٌػذا العصػر حيػث يهثػؿ
التحػػدم فػػي الحفػػاظ عمػػى أهػػاكف العهػػؿ هػػف ىاحيػػة ،كهػػف ىاحيػػة أخػػرل خمػػؽ فػػرص عهػػؿ جديػػدة هػػف ىاحيػػة
أخرل .كأيضا حسف االستفادة هف الفرص التي يتيحٍػا االقتصػاد الهعػكلـ هػع العمػـ بػاف عػالـ اإلىتػاج يتطػكر
باستهرار كخريطة الهٍف تشػٍد تجػددا هتسػارعا قػد يػؤدل إلػي اىكهػاش دائػرة التشػغيؿ أف لػـ يػتـ االسػتعداد لػً
بها يمزـ عمى كافً الهستكيات الهعىية (البرادعي)2011 ،
أف هسػػتقبؿ الهؤسسػػة التربكيػػة كالحفػػاظ عمػػى ت ػكازف سػػكؽ العهػػؿ الهصػػرم كتحسػػيىً أدل إلػػي اٌتهػػاـ الدكلػػة
بالعهميػة التعميهيػة خاصػػة التعمػيـ الفىػػي ،حيػث ىػػص خطػاب الىصػيب لمػرئيس الحػالي عمػػى االٌتهػاـ بػػالتعميـ
الفىي كرابطً بسكؽ العهؿ ،ككها جاء في بىكد الدستكر الهصرم:
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 المادة رقػـ  20بشػاف التعمػيـ الفىػي االٌتهػاـ بػً كتطػكيري حيػث ىصػت الهػادة عمػى أف( :تمتػزـ الدكلػةتشػػجيع التعمػػيـ الفىػػي كالتقىػػي كالتػػدريب الهٍىػػي كتطػػكيري ،كالتكسػػع فػػي أىكاعػػً كافػػً ،كفقػػا لهعػػايير

الجكدة العالهية ،كبها يتىاسب هع احتياجات سكؽ العهؿ)

 المػػادة رقػػـ  19التػػي تػػىص جػػزء هىٍػػا عمػػى( :الت ػزاـ الدكلػػة بتخصػػيص ىسػػبً هػػف ا ىفػػاؽ الحكػػكهيلمتعمػػيـ ال تقػػؿ عػػف  %4هػػف الىػػاتج القػػكهي اإلجهػػالي ،تتصػػاعد تػػدريجيا حتػػى تتفػػؽ هػػع الهعػػدالت
العالهية (الدستكر الهصرم )2014

هف جٍة أخرل ىجد أف تجدد خارطة الهٍف كالهٍارات كتحكؿ طبيعة العهؿ كالتي أصبحت تحتػاج إلػي إفػراد
قادريف عمى هجابًٍ هٍاـ سريعة التغيير كهكاكبً هٍف جديدة لـ يتدربكا عميٍا كعمى هجراي حياي هٍىيػة قابمػً
لمتحكؿ كعميٍـ تحسيف هٍاراتٍـ كهعارفٍـ ككفائاتٍـ باستهرار.
فػػاليكـ أصػػبح ال هعىػػى لمهعرفػػة بػػدكف ربطٍػػا بالعهػػؿ كال هعىػػى لمعهػػؿ هػػا لػػـ تكػػف تسػػىدي الهعرفػػة كالتػػي يػػتـ
اكتسابٍا في الهدرسة كهف خالؿ هراكز التدريب كفي هكاقع العهؿ التي يذٌب إلي التدريب بٍا.
كالتكجيً كاإلرشاد الهٍىي بها يكفري هف فرص التكعية الطالب في سف هبكر كٌػـ فػي الهرحمػة الثاىكيػة بكاقػع
الهسارات التعميهية كالتخصصات الهٍىية كاالستعداد الهبكر لمحياة الهٍىية هف ىاحيػة كارتباطػً بسػكؽ العهػؿ
هػػف ىاحي ػػة أخ ػػرل يهك ػػف أف يك ػػكف حمقػػً رب ػػط ٌاه ػػً ف ػػي الهكاءه ػػة بػػيف احتياج ػػات س ػػكؽ العه ػػؿ كهخرج ػػات
الهىظكهة التعميهية.
كال يهكف أف يؤدل التكجيً كاإلرشػاد الهٍىػي دكري عمػى الكجػً ا كهػؿ دكف اسػتغالؿ كػؿ اإلهكاىيػات الهتاحػة
كالعهؿ عمى تفعيمٍا .كلمبحث العمهي الهيداىي دكر ٌػاـ حيػث يقػكـ بالهقارىػة هػع هػا تقػكـ بػً الػدكؿ الهتقدهػة
كيقدـ الحمكؿ لتطكير هىظكهة كطىيً هتكاهمة حديثً (هىظهً العهؿ العربية)2005 ،

نشأه التكجيو كاإلرشاد الميني في مصر:
في عاـ  2006ظٍرت الجٍكد جميا إلدخاؿ التكجيً كاإلرشاد الهٍىي بهفٍكهً الحديث فػي هصػر هػف خػالؿ
التقرير الكطىي الذم أكصى في ختاهً بضركرة إدخاؿ التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في هصر .ىىا في احتياج
إليً.
كفي عاـ  2009تـ تقديـ هقترح استراتيجي تـ تطكيري بكاسطة فريؽ العهؿ الكطىي إلدخاؿ التكجيً كاإلرشػاد
لهسيري الحياة العهمية في هصر هدعكها بكاسطة التدريب ا كركبية .ETF
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كتككف فريؽ العهؿ الكطىي هف هجهكعػً هػف الػك ازرات كالهؤسسػات الهعىيػة هثػؿ الجاهعػات كالهعاٌػد كههثمػك
القطاع الخاص ،باإلضافة إلي فريؽ فىي هف خبراء دكلييف ،كعمى رأسٍـ الخبيػر الهصػرم الػدكتكر أبػك بكػر
بدكل .قدـ فريػؽ العهػؿ الػكطىي تقريػ ار أشػتهؿ عمػى أسػباب كجيٍػة تػدعك هصػر إلػي أف تسػتثهر فػي خػدهات
التكجيً كاإلرشاد الهٍىي لمشباب .كٌذي ا سباب ٌي ( :حمهي كهيشائيال ) 2015
 -1أف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يساٌـ في تحقيؽ العديد هف أٌداؼ السياسة العاهة في التعميـ كالتشغيؿ
هف خاللً .كاف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يرفع هف فعاليً ككفاءة ىظـ التعميـ كسكؽ العهػؿ كتطكيرٌػا

هػػف خػػالؿ الكصػػكؿ إلػػي عهميػػً تحقيػػؽ الهكاءهػػة ا فضػػؿ بػػيف هخرجػػات التعمػػيـ كاحتياجػػات السػػكؽ

س ػريع التغييػػر ،كيهكػػف لمتكجيػػً كاإلرش ػػاد الهٍىػػي أف يكػػكف لػػً دكر كبي ػػر كبػػارز فػػي التخفيػػؼ ه ػػف
البطالة.
 -2تعتبػػر هصػػر ٌػػي الدكلػػة الكحيػػدة فػػي هىطقػػً البحػػر ا بػػيض الهتكسػػط التػػي ال تقػػدـ خػػدهات التكجيػػً
كاإلرشػػاد الهٍىػػي داخػػؿ ىظاهٍػػا التعميهػػي لهسػػاىدي تطمعػػات الشػػباب كاتخػػاذٌـ لقػ ارراتٍـ حػػكؿ هسػػارٌـ

التعميهي أك الكظيفي.

 -3تتصػػؼ ىظػػـ التعمػػيـ الحديثػػة باىٍػػا تقػػدـ خػػدهات اإلرشػػاد كالتكجيػػً الهٍىػػي عىػػد ىقػػاط هعيىػػً كٌػػى االىتقػػاؿ
في التعميـ خاصة عىد التقاطع بيف التعميـ ا ساسي كالثاىكم العاـ أك الفىي.
 -4ىظػ انر لغيػػاب التكجػػً االسػػتراتيجي لتطػػكير التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي كىظػ انر لكثػري الهطالبػػة بكجػػكد فبػػدأ
عدد هف الهبادرات الصغيرة في السىكات ا خيرة هف الظٍكر كٌى تحهؿ هفاٌيـ هتقاربة كهعظـ ٌذي
الهبادرات تساىدٌا الجٍػات الهاىحػة كٌػذي الهبػادرات هعزكلػة عػف بعضػٍا الػبعض ههػا أدل إلػي عػدـ

كجكد اثر لٍا أك استداهتٍا.

 -5تتضهف هعايير اعتهاد الجكدة التي كضعتٍا الٍيئة القكهية لمجكدة في التعميـ تكفير خدهات لهساىدي
الطالب كيككف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي أكثػر كضػكحا كهؤشػر ضػهف أحػد الهعػايير لكػي تػتـ عهميػً

االعتهاد لكؿ هف التعميـ قبؿ الجاهعي كالتعميـ العالي.
 -6ىظػ ار لمتركيػػز عمػػى هكاءهػػة التعمػػيـ لهتطمبػػات سػػكؽ العهػػؿ فػػي الكقػػت ال ػراٌف فجىٍػػا تضػػع ضػػغكطا دائهػػة
كعاليً عمى ىظاـ التعميـ كالتػدريب فػي هصػر (رأس الهػاؿ البشػرل) .كٌىػا يهكػف لمتكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي
اف يسػػاٌـ فػػي تحسػػيف هخرجػػات العىصػػر البشػػرل هػػف خػػالؿ تكزيػػع الطػػالب فػػي التعمػػيـ كبػػذبؾ يقمػػؿ هػػف

الفاقػػد هػػف العىصػػر البشػػرل (رأس الهػػاؿ البشػػرل) كيسػػاعد فػػي تحسػػيف الصػػكرة الهتدىيػػة لهكاىػػً التعم ػػيـ
كالتدريب التقىي كالهٍىي.
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 -7يمعب التكجيً كاإلرشاد الهٍىي دك ار بار از في هرحمً التعميـ قبؿ الجاهعي حيث اىػً يعػاكف فػي تكجيػً
الطػػالب كفقػػا لقػػدراتٍـ كاسػػتعداداتٍـ بشػػكؿ يعظػػـ االسػػتثهار فػػي رأس الهػػاؿ البشػػرل .كيهكػػف أف يػػتـ

ذلؾ هف خالؿ أتباع سياسة قبكؿ هكجًٍ ىحك هسيري الحيػاة العهميػة هػع اقتػراف ذلػؾ باىشػطً التكجيػً
كاإلرشاد الهٍىي خالؿ سىكات الد ارسػة كحتػى التخػرج كالهعاكىػة فػي الحصػكؿ عمػى عهػؿ بهػا يػتالءـ

هع قدراتً كاستعداداتً (2010,) ،Badawi

كأيضا أقتػرح طريقػا لجعػؿ التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي حقيقػة فػي هصػر ،حيػث أخػذ باسػمكب التطػكر التػدريجي
هػػع التركيػػز عمػػى ىقػػاط التحػػكؿ كاالىتقػػاؿ الرئيسػػية فػػي هسػػيري الحيػػاة العهميػػة كبالتػػالي التركيػػز عمػػى الفئػػات
ا كثر احتياجا لٍذي الخدهات.
كما حدد التقرير مراحؿ (نقاط انتقاؿ أك نقاط تحكؿ) ذات ا كلكية كىى) Badawi 2006( :
 -1االىتقاؿ بيف الهدرسة اإلعدادية كالثاىكية العاهة أك الفىية.
 -2االىتقػػاؿ هػػف الصػػؼ ا كؿ الثػػاىكم الفىػػي (حيػػث يػػدرس الطػػالب هجهكعػػً هػػف الهٍػػف) إلػػي اختيػػار
التخصصات التي يستهر فيٍا في الصفكؼ التالية.
 -3االىتقاؿ هف الهدرسة إلي العهؿ كخصكصا خريجي التعميـ الفىي كالتدريب الهٍىي.
 -4االىتقاؿ هف البطالة إلي التشغيؿ.
 -5االىتقاؿ هف الهدرسة الثاىكية العاهة أك الفىية إلي التعميـ العالي.
كهىذ يىاير  2012بدأ هشركع دعـ التشغيؿ – الذم يىفذي التعاكف الدكلي اإلىهائي ( )GIZهع قطاع التعمػيـ
الفىي كبتهكيؿ هف ك ازري ألهاىيا االتحادية لمتعاكف االقتصادم كالتىهية  - BMZبتبىي ىهػكذج تقػديـ خػدهات
التكجيً كاإلرشاد الهٍىي لهسيري الحياة العهمية بالهىظكر التعميـ يفي البرىاهج الد ارسػي لطػالب التعمػيـ الفىػي،
لتهكيف الطالب هف هساعدي أىفسٍـ ذاتيا ،كتـ اختيار هحافظتيف (الهىكفية ،الجيزة)
كفي عاـ  2014حدثت تطكرات أخرل كػاف أكلٍػا قػ ارر هجمػس الػكزراء رقػـ ( )705فػي 4هػايك  2014بشػاف
تشكيؿ الهجمس القكهي لتىهيً الهػكارد البشػرية برئاسػة رئػيس هجمػس الػكزراء كعضػكيً الػك ازرات الهعىيػة التػي
لٍا صمً هباشري بىظـ التعميـ الفىي كالتدريب الهٍىي كتاٌيؿ القكل البشػرية كالتحػاقٍـ بسػكؽ العهػؿ .كتػىص
الهادة الرابعة هف ىفس القرار باف الهجمس التىفيذم لمتعميـ الفىي كالتدريب الهٍىػي يتبػع ٌػذا الهجمػس القػكهي
برئاسة السيد كزير التربية كالتعميـ كقد تشكؿ ٌذا الهجمس التىفيذم بقرار رئيس هجمس الكزراء رقػـ  706فػي
 4هػػايك  .2014كفػػي عػػاـ  2015كفػػي إطػػار التعػػاكف بػػيف الشػػركاء الػػدكلييف فػػاف هشػػركع دعػػـ التشػػغيؿ
 EPPالهػػدعكـ هػػف قبػػؿ التعػػاكف الػػدكلي اإلىهػػائي GIZقػػد تعػػاكف هػػع هىظهػػً العهػػؿ الدكليػػة ILOكالخبيػػر
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الػػدكلي ا سػػتاذ الػػدكتكر أبػػك بكػػر عابػػديف بتقػػديـ هقتػػرح لػػك ازرتي التربيػػة كالتعمػػيـ كالقػػكل العاهمػػة بشػػاف إىشػػاء
سػػكرتارية فىيػػً لمتكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي تابعػػً ل هاىػػة الفىيػػة لمهجمػػس القػػكهي لتىهيػػً الهػكارد البشػرية .كفػػي
عاـ  2016قاـ هشركع دعـ التشغيؿ  EPPبعهػؿ اتفػاؽ هػع هشػركع دعػـ إصػالح التعمػيـ الفىػي كالتػدريب –
الهرحمة الثاىية ( ،)TVET IIالههكؿ هف االتحاد ا كركبي ،كهشركع تطكير القكل العاهمة كتعزيز الهٍارات
( )WISEكالههكؿ هف الككالة ا هريكية لمتىهية الدكلية كتحت هظمً كحدي تيسػير االىتقػاؿ إلػي سػكؽ العهػؿ
بشاف التكسع في تقديـ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي لطالب التعميـ الفىي( .حمهي ،هيشائيال)2015 ،

منيجية الدراسة:
في سبيؿ اختبار فركض الدراسة كتحقيؽ أٌدافٍا اعتهدت الدراسة عمػى الهػىٍج الكهػي كالػذم يتطمػب تحمػيالن
كاهالن لكافة البياىات التي تـ جهعٍا باكبر درجة ههكىة هف الدقة كالهكضكعية كباقػؿ تكمفػة هػف حيػث الجٍػد
كالهاؿ كالكقت(الشيشيىي2006 ،؛رفعت كفكزم.)2011 ،
ك النسػ ة لمدراسػة ،فقػد اعتهػدت الدارسػة عمػى الطريقػة اإلحصػائية ىٍػا تتطمػب كجػكد عيىػة ههثمػة لهجتهػع
الدراسة ،إلى جاىب إعػداد قػكائـ االسػتبياف لجهػع البياىػات كتفريغٍػا ثػـ تحميمٍػا إحصػائيان السػتخالص الىتػائج
هىٍا

أدكات جمع ال يانات
تـ تصهيـ استهارة االستبياف بعػد تحديػد ىػكع ككهيػة البياىػات الهطمكبػة ،هػف خػالؿ هشػكمة الد ارسػة كا ٌػداؼ
كالفركض ،كهف ثـ تـ تصهيهٍا لتمبية هتطمبات لدراسة كجعؿ الدراسة أكثر قدرة عمي هعرفة ردكد الهبحكثيف
كاإلجابة عمي استفساراتٍـ ( )Finn, et al., 2000دكر التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي فػي تفعيػؿ التحػاؽ طػالب
الهػػدارس الفىػػدقي بسػػكؽ العهػػؿ السػػياحي ،لكاهكاىيػػة السػػتفادة هىػػً لخدهػػً سػػكؽ العهػػؿ السػػياحي ،كهػػف ثػػـ
االسػػتفادة هىٍػػا داخػػؿ ٌػػذا القطػػاع ،كهػػا تػػـ ه ارعػػاة كضػػكح ا سػػئمة كبعػػدٌا عػػف التعقيػػد هػػع تجىػػب ا سػػئمة

اإليحائية.
كبعػ ػػد ذلػ ػػؾ تػ ػػـ عػ ػػرض بياىػ ػػات قائهػ ػػة االسػ ػػتبياف عمػ ػػى هجهكعػ ػػة هػ ػػف الخب ػ ػراء كهجهكعػ ػػة هػ ػػف ا كػ ػػاديهييف
الهتخصصػػيف فػػي هكضػػكع الد ارسػػة لمتاكػػد هػػف سػػالهة الصػػياغة ككضػػكح الهصػػطمحات الهسػػتخدهة كأٌهيػػة
ا سئمة كترتيبٍا كهدل اإلجابة عميٍا ،تمي ذلؾ إعدادٌا بشكمٍا الىٍػائي بعػد إجػراء بعػض التعػديالت عميٍػا.
كقد تـ عهؿ استهارة استبياف تخص ا شخاص الذيف طبؽ عميٍـ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي .كلقد تػـ
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تقسػػيـ اسػػتهارة االسػػتبياف إلػػى عػػدة أسػػئمة كتػػـ تصػػهيهٍا لتحقيػػؽ أٌػػداؼ الد ارسػػة كاختبػػار الفػػركض فا سػػئمة
كاىت تغطي فركض الدراسة .

مجتمع كعينة الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى العينة العشكائية كتتككف عينة الدراسة مف:
 -1الخػريجيف الػػذيف تػػـ تطبيػػؽ برىػػاهج التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي عمػػيٍـ داخػػؿ الهػػدارس الفىدقيػػة بػػالفيكـ كٌػػـ
(الهدرسة الفىدقية الهتقدهة – هدرسة دهكا لفىدقيً).
كيكضح الجدكؿ ( )1حجـ المجتمع الكمي كعينة الدراسة كمعدؿ االستجا ة

العينة

حجـ المجتمع

عدد االستمارات

عدد االستمارات

نس ة

الكمي

المكزعة

المق كلة

االستجا ة

الخػػػريجيف الػػػػذيف تػػػػـ تط يػػػػؽ رنػػػػام التكجيػػػػو
كاإلرشاد الميني عمييـ داخػؿ المػدارس الفندقيػة

300

404

300

%100

000

%000

الفيكـ

اإلجمالي

000

404

هػػف خػػالؿ الجػػدكؿ يتضػػح أف عيىػػة الد ارسػػة تتكػػكف هػػف الطػػالب /الخ ػريجيف (الهشػػاركيف) الػػذيف تمق ػكا خدهػػً
التكجيً كاإلرشاد الهٍىي كالبالغ عددٌـ 404طالب (هشارؾ) كتـ تكزيع عدد استهارات  300استهارة.
كق ػػد بم ػػغ هع ػػدؿ االس ػػتجابة إلجه ػػالي االس ػػتهارات ( )%100أم حػ ػكالي  300اس ػػتهارة اس ػػتبياف ه ػػف إجه ػػالي
300استهارة.

تحميؿ ال يانات كالنتائ
هف خالؿ تحميؿ الىتائج الخاصة باستهارة االستبياف اتضح ا تي:
(جدكؿ )2يكضح عمؿ الم حكنيف الذيف يط ؽ عمييـ رنام التكجيو كاإلرشاد الميني

التكرار

النس ة

العمػػػػػؿ
نعـ

178

%5903

ال

43

%1403

عمؿ مؤقت

79

%2603

هػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )2كالخػػاص بػػاف كػػاف يعهم ػكا أك ال ،اتضػػح أف هػػف إجهػػالي 300طالػػب /خ ػريج كاىػػت
 %59.3ه ػػف الهبح ػػكثيف يعهم ػػكف بش ػػكؿ دائ ػػـ ،ف ػػي هقاب ػػؿ  %14.3ال يعهم ػػكف ،ك %26.38يعهمػ ػكف عه ػػؿ
هؤقت.
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فيها يخص (تطبيؽ رنام التكجيو كاإلرشاد الميني داخؿ المدارس الفندقية)
جاءت إجابات الهبحكثيف عمى تطبيؽ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي داخؿ الهدارس الفىدقية كاآلتى:
جدكؿ ( )3تط يؽ رنام التكجيو كاإلرشاد الميني داخؿ المدارس الفندقية:

التط يؽ
يػػػتـ تط يػػػؽ رنػػػام التكجيػػػو كاإلرشػػػاد
الميني كفاءة.
يػػػػتـ تط يػػػػؽ رنػػػػام التكجيػػػػو كاإلرشػػػػاد
الميني شكؿ كامؿ.
يػػػتـ تط يػػػؽ رنػػػام التكجيػػػو كاإلرشػػػاد
الميني في الكقت كالمكاف المناسب.

غير

غير

مكافؽ

مكافؽ

تماما %

%

محايد مكافؽ
%

%

1

4

8

23

243

447

743

147

1047

2743 1643

مكافؽ
تماما
%
64

5847 2940
44

الكسط

االنحراؼ

الحسا ي المعيارم

االتجاه

4445

04878

هكافؽ

4433

04964

هكافؽ

44013

14088

هكافؽ

هف الجدكؿ رقـ ( )3كالخاص بتطبيؽ برىاهج اإلرشاد كالتكجيً الهٍىي ،اتضح أف هف إجهالي 300طالػب /

خ ػريج كاىػػت  %64هػػف الهبحػػكثيف يكافقػػكف تهاهػػا عمػػى أف تطبيػػؽ برىػػاهج التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي تػػتـ
بكفاءة ،في هقابؿ  %23يكافقكف ،ك %8هحايدكف .ك %4غير هكافقكف ،ك %1غير هكافقكف تهاها.
ككاف الكسط الحسابي ( 4.45هكافؽ) كيشير إلي هكافقة الهبحكثيف عمى أف تطبيؽ برىاهج التكجيػً كاإلرشػاد
الهٍىي تتـ بكفاءة ككاف االىحراؼ الهعيارم  0.878كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاف ىتائج الخاصة بتطبيؽ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي تتـ بشكؿ كاهؿ كاىت ىتائج الهبحكثيف كالتالي

 %66هكافقكف تهاها ،ك %29هكافقكف ،ك %7.3هحايدكف ،ك %4.7غيػر هكافقػكف ،ك %2.3غيػر هكافقػكف
تهاها .ككاف الكسػط الحسػابي ( 4.33هكافػؽ) كيشػير إلػي هكافقػة الهبحػكثيف عمػى أف تطبيػؽ برىػاهج التكجيػً
كاإلرشاد الهٍىي تتـ بشكؿ كاهؿ .ككاف االىحراؼ الهعيارم  0.964كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.

ككاىت الىتائج الخاصة بػاف تطبيػؽ برىػاهج التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي تػتـ فػي الكقػت كالهكػاف الهىاسػب كاىػت

ىتائج الهبحكثيف كالتالي  %44هكافقكف تهاها ،ك %27هكافقكف ،ك %16هحايػدكف ،ك %11غيػر هكافقػكف،

ك % 1.7غير هكافقكف تهاها .ككاف الكسط الحسابي ( 4.013هكافؽ) كيشير إلي هكافقة الهبحكثيف عمى أف
تطبيؽ برىػاهج التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي يػتـ فػي الكقػت كالهكػاف الهىاسػب ككػاف االىحػراؼ الهعيػارم 1.088

كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
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جدكؿ ( )4تط يؽ رنام التكجيو كاإلرشاد الميني يعمؿ عمى إش اع حاجات طال يا

التط يؽ

غير

غير

مكافؽ

مكافؽ

تماما %

%

محايد مكافؽ
%

%

مكافؽ
تماما
%

الكسط

االنحراؼ

الحسا ي المعيارم

يساىـ ال رنام في أف يكػكف لػديؾ أسػمكب
مػػػػنظـ لمقارنػػػػو الحمػػػػكؿ كال ػػػػدائؿ كاتخػػػػاذ

1

343

7

28

6047

4444

0484

االتجاه

هكافؽ

الق اررات
يػػػػكفر رنػػػػام التكجيػػػػو كاإلرشػػػػاد المينػػػػي
معمكمػػات عػػف مكاصػػفات كمتطم ػػات الميػػف

صفر

4

7

31

58

4443

0479

هكافؽ

المختمفة في سكؽ العمؿ السياحي.
يساىـ ال رنام في معرفػو االختيػارات التػي
إمامؾ كمعرفو ا نسب لؾ

047

3

10

5347 3247

4436

0483

يػػدعمؾ ال رنػػام فػػي أف يكػػكف لػػديؾ النقػػة
ػػػػالنفس التػػػػي تسػػػػاعدؾ عمػػػػى االلتحػػػػاؽ

043

343

7

2743

62

4447

0479

هكافؽ

هكافؽ

سكؽ العمؿ
يساىـ ال رنام في تحقيؽ أىدافؾ المينيػة
خالؿ نالث سنكات مق مو

043

2

847

4843 4047

4437

04896

هكافؽ

هف الجدكؿ رقـ ( )4كالخاص بتطبيػؽ برىػاهج التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي يعهػؿ عمػى إشػباع حاجػات طالبٍػا،
اتضح أف هف إجهالي  300طالب كاىت  %60.7هف الهبحكثيف يكافقكف تهاها عمى أف البرىاهج يساٌـ في
أف يك ػػكف ل ػػديؾ أس ػػمكب ه ػػىظـ لهقارى ػػً الحم ػػكؿ كالب ػػدائؿ كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات ،ف ػػى هقاب ػػؿ  %28يكافق ػػكف،ك%7
هحايدكف .ك %3.3غير هكافقكف ،ك %1غير هكافقكف تهاها.
ككاف الكسط الحسابي ( 4.44هكافؽ) كيشػير إلػي هكافقػة الهبحػكثيف عمػى أف البرىػاهج يسػاٌـ فػي أف يكػكف
لدل الطالب /الخريج أسمكب هىظـ لهقارىً الحمكؿ كالبػدائؿ كاتخػاذ القػ اررات ككػاف االىحػراؼ الهعيػارم 0.84
كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاف ىتائج الخاصة باف البرىاهج يكفر هعمكهات عف هكاصفات كهتطمبات الهٍػف الهختمفػة فػي سػكؽ العهػؿ
السػػياحي كاىػػت ىتػػائج الهبحػػكثيف كالتػػالي  %58هكافقػػكف تهاهػػا ،ك %31هكافقػػكف ،ك %7هحايػػدكف ،ك%4
غير هكافقكف .ككاف الكسط الحسابي ( 4.43هكافؽ) كيشير إلي هكافقة الهبحكثيف عمى أف التكجيً كاإلرشػاد
الهٍىي يكفر هعمكهات عف هكاصفات كهتطمبات الهٍف الهختمفة في سكؽ العهػؿ السػياحي .ككػاف االىحػراؼ
الهعيارم  0.79كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
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ككاىت الىتائج الخاصة باف البرىاهج يساٌـ في هعرفً االختيارات التي أهاـ الطالب /الخريج كهعرفً ا ىسب
لػػً كاىػػت ىتػػائج الهبحػػكثيف كالتػػالي  %53.7هكافقػػكف تهاهػػا ،ك %32.7هكافقػػكف ،ك %10هحايػػدكف ،ك%3
غير هكافقكف ،ك %7غير هكافقكف تهاها .ككاف الكسط الحسابي ( 4.4هكافؽ) كيشير إلي هكافقة الهبحػكثيف
عمى أف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يساٌـ في هعرفً االختيارات التي إهاهً ككاف االىحػراؼ الهعيػارم 0.831
كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاىػػت الىتػػائج الخاصػػة بػػاف البرىػػاهج يػػدعـ الطالػػب  /الخػريج فػػي أف يكػػكف لديػػً الثقػػة بػػالىفس التػػي تسػػاعدي
عمى االلتحاؽ بسكؽ العهؿ كاىت ىتائج الهبحكثيف كالتالي  %62هكافقكف تهاها ،ك %27.3هكافقكف ،ك%7
هحايدكف ،ك %3.3غير هكافقكف ،ك %0.3غير هكافقكف تهاها .ككاف الكسط الحسابي ( 4.5هكافؽ) كيشير
إلػػي هكافقػػة الهبحػػكثيف عمػػى أف التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يجعػػؿ الطالػػب /الخ ػريج لديػػً ثقػػة بػػالىفس كالتػػي
تساعدي عمى االلتحاؽ بسكؽ العهؿ ككاف االىحراؼ الهعيارم  0.794كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاىػػت الىتػػائج الخاصػػة بػػاف البرىػػاهج يسػػاٌـ فػػي تحقيػػؽ ا ٌػػداؼ الهٍىيػػة لمطالػػب  /الخ ػريج خػػالؿ ثػػالث
س ػ ػػىكات هقبم ػ ػػً كاى ػ ػػت ىت ػ ػػائج الهبح ػ ػػكثيف كالت ػ ػػالي  %48.3هكافق ػ ػػكف تهاه ػ ػػا ،ك %40.7هكافق ػ ػػكف ،ك%8.7
هحايدكف ،ك %2غير هكافقكف ،ك % 0.3غير هكافقكف تهاهػا .ككػاف الكسػط الحسػابي ( 4.3هكافػؽ) كيشػير
إلي هكافقة الهبحكثيف عمى أف التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يساٌـ في تحقيؽ ا ٌداؼ الهٍىية لمطالب  /الخريج
خالؿ ثالث سىكات هقبمً ككاف االىحراؼ الهعيارم  0.895كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات
جدكؿ ( )5تط يؽ التكجيو كاإلرشاد الميني في المدارس الفندقية يساعد عمى تيسير انتقاؿ طال يا إلي سكؽ العمؿ
السياحي

التط يؽ

غير

غير

مكافؽ

مكافؽ

تماما %

%

محايد مكافؽ
%

%

مكافؽ
تماما
%

الكسط

االنحراؼ

الحسا ي المعيارم

االتجاه

ييسػػػػػػر ال رنػػػػػػام لممشػػػػػػارؾ مناقشػػػػػػو
االختيػػػػػػػارات المينيػػػػػػػة المتاحػػػػػػػة مػػػػػػػع
المشػػػػاركيف كمتطم ػػػػات العمػػػػؿ الحاليػػػػة

147

347

743

5647 3047

4432

0486

هكافؽ

كالمستق مية.
سػػػاعد ال رنػػػام عمػػػى تنميػػػو الميػػػارات
الخاصة التقدـ إلي العمؿ
سػػػاعدؾ ال رنػػػام عمػػػى اكتسػػػاب ميػػػارة

043

643

447

5043 3843

4432

0486

هكافؽ

1

443

743

5543

4436

0487

هكافؽ
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التعامػػػػؿ مػػػػع المكاقػػػػؼ الصػػػػع ة التػػػػي
تكاجيو داخؿ سكؽ العمؿ السياحي.
سػػاعدؾ التكجيػػو كاإلرشػػاد المينػػي فػػي
تنميو ميارة التخطيط لممستق ؿ الكظيفي

043

203

743

5543 3447

4442

0476

سػػاعدؾ التكجيػػو كاإلرشػػاد المينػػي فػػي
تنميو ميارة اتخاذ القرار المينػي الم نػى

1

547

447

3147

57

4439

0491

هكافؽ

هكافؽ

عمى معمكمات.

هف الجدكؿ رقـ ( )5كالخاص تط يؽ التكجيو كاإلرشاد الميني فػي المػدارس الفندقيػة يسػاعد عمػى تيسػير
انتقاؿ طال يا إلي سكؽ العمؿ السياحي ،اتضح أف هف إجهالي 300طالػب كاىػت  %56.7هػف الهبحػكثيف
يكافقػػكف تهاهػػا عمػػى أف برىػػاهج التكجيػػً كاإلرشػػاد ييسػػر هىاقشػػً االختيػػارات الهٍىيػػة الهتاحػػة هػػع الهشػػاركيف
كهتطمبػ ػػات العهػ ػػؿ الحاليػ ػػة كالهسػ ػػتقبمية ،فػ ػػي هقابػ ػػؿ  %30.7يكافقػ ػػكف ،ك %7.3هحايػ ػػدكف .ك %3.7غيػ ػػر

هكافقكف ،ك %1.7غير هكافقكف تهاها ككاف الكسط الحسابي ( 4.374هكافؽ) كيشير إلػي هكافقػة الهبحػكثيف
عمػ ػػى أف البرىػ ػػاهج ييسػ ػػر هىاقشػ ػػً االختيػ ػػارات الهٍىيػ ػػة الهتاحػ ػػة هػ ػػع الهشػ ػػاركيف كهتطمبػ ػػات العهػ ػػؿ الحاليػ ػػة

كالهستقبمية ككاف االىحراؼ الهعيارم  0.856كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.

ككاىػػت الىتػػائج الخاصػػة بػػاف البرىػػاهج يسػػاعد عمػػى تىهيػػً الهٍػػارات الخاصػػة بالتقػػدـ إلػػي العهػػؿ كاىػػت ىتػػائج
الهبحكثيف كالتالي  %50.3هكافقكف تهاها ،ك %38.3هكافقكف ،ك %4.7هحايدكف ،ك %6.3غير هكافقػكف،
ك %0.3غير هكافقكف تهاهػا .ككػاف الكسػط الحسػابي ( 4.32هكافػؽ) كيشػير إلػي هكافقػة الهبحػكثيف عمػى أف
التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي يسػاعد عمػى تىهيػً الهٍػارات الخاصػة بالتقػدـ إلػي العهػؿ ككػاف االىحػراؼ الهعيػػارم
 0.856كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاىت الىتائج الخاصة باف البرىاهج يسػاعد عمػى اكتسػاب هٍػارة التعاهػؿ هػع الهكاقػؼ الصػعبة التػي تكاجٍػً
داخػػؿ سػػكؽ العهػػؿ السػػياحي كاىػػت ىتػػائج الهبحػػكثيف كالتػػالي %55.3 :هكافقػػكف تهاهػػا ،ك %32هكافقػػكف،
ك %7.3هحايػ ػػدكف ،ك %4.3غيػ ػػر هكافقػ ػػكف ،ك %1غيػ ػػر هكافقػ ػػكف تهاهػ ػػا .ككػ ػػاف الكسػ ػػط الحسػ ػػابي 4.36
(هكافؽ) كيشير إلي هكافقة الهبحكثيف عمى أف التكجيً كاإلرشاد الهٍىػي يسػاعد عمػى اكتسػاب هٍػارة التعاهػؿ
هع الهكاقؼ الصعبة التي تكاجًٍ داخؿ سكؽ العهؿ السػياحي ككػاف االىحػراؼ الهعيػارم  0.872كيػدؿ عمػى
تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاى ػػت الىت ػػائج الخاص ػػة ب ػػاف البرى ػػاهج يس ػػاعد ف ػػي تىهي ػػً هٍ ػػارة التخط ػػيط لمهس ػػتقبؿ الهٍى ػػي كاى ػػت ىت ػػائج
الهبحكثيف كالتجلي %55.3هكافقكف تهاهػا ،ك %34.7هكافقػكف ،ك %7.3هحايػدكف ،ك %2.3غيػر هكافقػكف،
ك % 0.3غير هكافقكف تهاها .ككاف الكسط الحسابي ( 4.42هكافؽ) كيشػير إلػي هكافقػة الهبحػكثيف عمػى أف
16

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم
المجلد ( ،)14العدد (ٌ )1ونٌو 2020

التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يساعد في تىهيً هٍارة التخطيط لمهستقبؿ الهٍىي ككاف االىحراؼ الهعيارم 0.756
كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات.
ككاىت الىتائج الخاصة باف البرىاهج يساعد في تىهيً هٍارة اتخاذ القرار الهٍىي الهبىى عمى هعمكهات كاىت
ىتػ ػػائج الهبحػ ػػكثيف كالتػ ػػالي  %57هكافقػ ػػكف تهاهػ ػػا ،ك %31.7هكافقػ ػػكف ،ك %4.7هحايػ ػػدكف ،ك %5.7غيػ ػػر
هكافقػكف ،ك % 1غيػػر هكافقػػكف تهاهػا .ككػػاف الكسػػط الحسػابي ( 4.38هكافػػؽ) كيشػػير إلػي هكافقػػة الهبحػػكثيف
عمػػى أف التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يسػػاعد عمػػى اكتسػػاب هٍػػارة التعاهػػؿ هػػع الهكاقػػؼ الصػػعبة التػػي تكاجٍػػً
داخؿ سكؽ العهؿ السياحي ككاف االىحراؼ الهعيارم  0.889كيدؿ عمى تشتت هقبكؿ بالبياىات .

 4-3اخت ار الفركض:تـ استخداـ تحميؿ االىحدار الختبار هعىكية العالقة الخاصة بفركض الدراسة كها يمي
 1-4-3-4الفرض ا كؿ :تط يؽ رنػام التكجيػو كاإلرشػاد المينػي فػي المػدارس الفندقيػة يسػاعد عمػى
تيسير انتقاؿ طال يا إلي سكؽ العمؿ السياحي:

جدكؿ رقـ ( )6يكضح اخت ار الفرض ا كؿ لمدراسة

Unstandardized Standardized
R
Coefficients
Coefficients
T
Sig.
F
Square
B
Std. Error
Beta
.103
29.214 .000 .188 138.991
(Constant) 3.011
1
.290
.025
.434
11.789 .000
.000b
التط يؽ
Model

هػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )6يتضػػح أف تطبيػػؽ البرىػػاهج يسػػاٌـ  %18.8هػف تيسػػير اىتقػػاؿ طػػالب الهػػدارس الفىدقيػػة إلػػى
سكؽ العهؿ السياحي كٌك بتاكيد هعىكم حيث أف قيهة  F=138.99كبهستكل هعىكية أقؿ هف %5

كهػػف جػػدكؿ هعاهػػؿ االىحػػدار يتضػػح أف تطبيػػؽ برىػػاهج التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يػػؤثر بقيهػػً  0.290فػػي
تيسير اىتقاؿ الطالب إلى سكؽ العهؿ حيث أف  B= 0.290كبهستكم هعىكية أقؿ هف .%5
كٌ ػػذا يثب ػػت ص ػػحة ف ػػرض الد ارس ػػة ا كؿ القائ ػػؿ أف تطبي ػػؽ برى ػػاهج التكجي ػػً كاإلرش ػػاد الهٍى ػػي ف ػػي اله ػػدارس
الفىدقية يساعد عمى تيسير اىتقاؿ طالبٍا إلي سكؽ العهؿ السياحي كذلؾ هف خػالؿ اف البرىػاهج يسػاعد فػي

اف يتعػػرؼ الطالػػب  /الخ ػريج عمػػي سػػكؽ العهػػؿ السػػياحي كهػػا يحتػػكم عميػػً هػػف كظػػائؼ كهػػا تتطمبػػً ٌػػذي
الكظائؼ هف هٍارات فىيً  /غير فىيً في هف يشغمٍا كيقكـ بهقارىة الكظػائؼ التػي يرغػب فػي أف يمحػؽ بٍػا

بعد تخرجً كهعرفة ها اف كاىت تىاسب هٍاراتً – قدراتً – ىقاط قكتػً – كدافعػة كذلػؾ هػف خػالؿ الىػزكؿ أك

االلتحاؽ بشكؿ هؤقت بسكؽ العهؿ السياحي.
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 2-4-3-4الفرض الناني :تط يؽ رنام التكجيػو كاإلرشػاد المينػي فػى المػدارس الفندقيػة سػكؼ يعمػؿ

عمي إش اع حاجات طال يا المينية

جدكؿ رقـ( )7يكضح اخت ار الفرض الناني لمدراسة

Unstandardized Standardized
R
Coefficients
Coefficients
Model
T
Sig.
F
Square
B
Std. Error
Beta
.099
29.602 .000 .236 185.127
(Constant) 2.934
1
.024
.486
13.606 .000
.000b
adopt_mean .322

هف الجدكؿ رقـ ( )7يتضح أف تطبيؽ التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في الهػدارس الفىدقيػة يسػاٌـ بىسػبة %23.6
هػف إشػباع حاجػات طالبٍػا الخاصػة بسػكؽ العهػؿ السػياحي حيػث أف قيهػة F= 185.12كبهسػتكل هعىكيػة
أقؿ هف %5
كهػػف جػػدكؿ االىحػػدار يتضػػح أف تطبيػػؽ برىػػاهج التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يػػؤثر بقيهػػة  0.322فػػي إشػػباع
حاجات طالب الهدارس الفىدقية حيث أف  B= 0.322كبهستكل هعىكية أقؿ هف .%5
كٌذا يثبت صحة فرض الدراسة الثاىي كالقائؿ تطبيؽ برىػاهج التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي فػى الهػدارس الفىدقيػة
سكؼ يعهؿ عمي إشباع حاجات طالبٍا الهٍىية .كيتضح ذلؾ هف خالؿ أف البرىاهج يساعد الطالب فػي اف
يحدد خهس كظائؼ سياحية يرغب في العهؿ بٍا بها يتهاشي هع حاجاتً الهٍىية كدكافعً كىقاط قكتً كيقػكـ
بعد ذلؾ بعهؿ همؼ كظيفي هصكر لٍذي الكظائؼ كالتعرؼ عميٍا هف خالؿ هعايشً أحد العػاهميف بٍػا كهىػً
ي ػػتهكف الطال ػػب ه ػػف هعرف ػػة هتطمب ػػات الكظيف ػػة كالهٍ ػػارات الفىي ػػة  /الغي ػػر فىي ػػة الت ػػي يتطمبٍ ػػا كالص ػػعكبات
كالتحديات الخاصة بٍػذي الكظػائؼ كأيضػا التعػرؼ عمػي طبيعػة بيئػة العهػؿ لٍػذي الكظػائؼ كفػي الىٍايػة بقػكـ
الطالب بكضع خطً هٍىية لهدي خهس سىكات لً تقكـ في ا ساس عمي إشباع حاجاتً الهٍىية.

 4/4النتائ العامة لمدراسة:
كػػاف هػػف أٌػػـ الىتػػائج التػػي تكصػػمت لٍػػا ٌػػذي الد ارسػػة أف التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يعهػػؿ عمػػي إشػػباع

حاجػػات طػػالب الهػػدارس الفىيػػة الفىدقيػػة كالهطمكبػػة داخػػؿ سػػكؽ العهػػؿ السػػياحي حيػػث أف ٌػػذي الهٍػػارات تسػػاعد
عمي تيسير اىتقاؿ طالب الهدارس الفىيً الفىدقية الي سكؽ العهؿ السياحي
أيضػػا هػػف أٌػػـ الىتػػائج أف برىػػاهج التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي فػػي الهػػدارس الفىدقيػػة يػػتـ تطبيقػػً بكفػػاءة

كبشكؿ كاهؿ كهىتظـ .
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كهػػف أٌػػـ الىتػػائج أف التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي يػػكفر هعمكهػػات عػػف هتطمبػػات الهٍػػف الهختمفػػة فػػي سػػكؽ

العهؿ السياحي هف خالؿ تكافر فيديكٌات عف الهٍف الهختمفة كأيضا بعض الكتيبات التي تحتػكم عمػى هتطمبػات
الهٍف السياحية الهختمفة كغيرٌا.
كأيضػػا يسػػاٌـ التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي فػػي هعرفػػة االختيػػارات التػػي أهػػاـ الطػػالب (الخ ػريجيف) كهعرفػػة

ا ىسػػب لػػً بىػػاء عمػػى هعمكهػػات كبياىػػات يحصػػؿ عميٍػػا هػػف خػػالؿ البحػػث كالههارسػػة .كبالتػػالي ييسػػر التكجيػػً
كاإلرشاد الهٍىي هىاقشة االختيارات الهٍىية الهتاحة كهتطمبات العهؿ الحالية كالهستقبمية.

التكصيات:
 1تكصيات خاصة كزارة التر ية كالتعميـ كالتعميـ الفني:
 -1يككف ٌىاؾ تعاكف كاهؿ بيف ك ازرة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفىي كجهيع شػركاء التىهيػة لكضػع ىظػاـ قػكهي
لمتكجيً كاإلرشاد الهٍىي.

 -2اختيػػار هجهكعػػة هػػف الهعمهػػيف لكاعػػدادٌـ كهػػدربيف هعتهػػديف هػػف ا كاديهي ػة الهٍىيػػة لمهعمهػػيف فػػي هجػػاؿ
التكجيً كاإلرشاد الهٍىي يقكهكف بالتدريب داخؿ كحدات التدريب بالهدارس.

 -3أف يكضػػع التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي كهقػػرر د ارسػػي (هػػف خػػالؿ أف يكػػكف كهقػػرر هػػادي هسػػتكم رفيػػع ال
يضاؼ إلي الهجهكع كلكف يعطي درجات إضافية لهف يحصمكف عميً)

 -4دهج خدهات التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في الهىٍج الدراسي ا ساسي لطالب التعميـ الفىي.
 -5يتـ تطبيؽ برىاهج التكجيً كاإلرشاد الهٍىي عمي جهيع طالب التعميـ الفىي.
 -6أف يتـ احتساب جمسات اإلرشاد كالتكجيً الهٍىي هف ضهف ىصاب القاىكىي الهعمهيف.
 -7أف يػػتـ أعػػداد هسػػار هٍىػػي جديػػد خصػػائي التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي – يشػػبً الهسػػار الهٍىػػي لمهعمهػػيف
(أخص ػػائي تكجي ػػً لكارش ػػاد هٍى ػػي هس ػػاعد – أخص ػػائي تكجي ػػً لكارش ػػاد هٍى ػػي – كبي ػػر أخص ػػائييف تكجي ػػً
لكارشاد هٍىي.

 -8يتـ تدريس خدهات التكجيً كاإلرشاد الهٍىي في الهرحمة اإلعدادية.
 -9أىشاء كحدات تيسير االىتقاؿ إلي سكؽ العهؿ داخؿ جهيع هدارس التعميـ الفىي.
 -10تحديث الكحدة الهركزية لتيسير االىتقػاؿ إلػي سػكؽ العهػؿ الهركزيػة كفرعياتٍػا كػجدارة فػي الٍيكػؿ التىظيهػي
لقطاع التعميـ الفىي بالك ازرة لتسٍيؿ اعتهاد الكظائؼ الهطمكبة كهيزاىياتٍا.

19

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم
المجلد ( ،)14العدد (ٌ )1ونٌو 2020

 -2تكصيات خاصة الكحدة المركزية لتيسير االنتقاؿ إلي سكؽ العمؿ:
 -1زي ػػادة المق ػػاءات كاالجتهاع ػػات كتبػػػادؿ الخبػ ػرات ب ػػيف الهيسػ ػريف كبعض ػػٍـ كبي ػػىٍـ كب ػػيف رؤس ػػائٍـ كذلػػػؾ
لالستفادة كحمها قد يكجد هف هعكقات.

 -2العهػػؿ عمػػي ىشػػر ثقافػػة التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي لهسػػيري الحيػػاة العهميػػة بػػيف هػػدارس التعمػػيـ الفىػػي عمػػي
هستكم الهدارس داخؿ الجهٍكرية.

 -3الهتابعة الهستهرة هػع خريجػي التعمػيـ الفىػي الحاصػميف عمػي البرىػاهج لفتػرة هػف الكقػت حتػى يتسػىى قيػاس
أدائٍـ الفعمي في البحث كالحصكؿ عمي عهؿ كالتقدـ في كظائفٍـ كاالستهرار فيٍا.

 -4هش ػ ػػاركة َسائؿ ﺍإلعالن بشﻜؿ فع ػ ػػاؿ َخاصة في ﺍلهﺩﺭسة هو ﺃجؿ تىﻅي ػ ػػـ ﺃي ػ ػػان هفتَحة لمهٍو لتباﺩؿ
ﺍلخبﺭﺍﺕ َﺍلهٍاﺭﺍﺕ َﺍلتي تشهؿ ﻜؿ فئاﺕ ﺍلهجتهع ﺩَو استثىاء

 -5إيجػػاد آليػػات ليكػػكف ٌىػػاؾ تىسػػيؽ بػػيف هقػػدهي خػػدهات التكجيػػً كاإلرشػػاد الهٍىػػي فػػي الهػػدارس كجٍػػات
التكظيؼ في القطاعيف العاـ كالخاص.

 -3تكصيات خاصة الجيات المانحة:
 -1عهؿ دليؿ هٍىي يتـ فيً تكصيؼ أكبر قدر هف الهٍف كيحدث باستهرار عمػي أف تشػرؼ عميػة جٍػة
حككهيً كك ازرة القكم العاهمة ،هها يقدـ لمطالب هعمكهات عف الهٍف الهتاحػة تسػٍؿ عمػيٍـ االختيػار

فيها بيىٍا هستقبالن.
 -2التدريب الهستهر كأقاهً كرش العهؿ بصفة دائهة لمهعمهيف كتاٌيمٍـ حيث يتهكىكا هف تقديـ البرىاهج
بشكؿ كؼء.

 -3العه ػػؿ عم ػػي ىش ػػر ثقاف ػػة التكجي ػػً كاإلرش ػػاد الهٍى ػػي بالتع ػػاكف ه ػػع الجٍ ػػات الهاىح ػػة داخ ػػؿ الهجته ػػع
الهصرم

الهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراجع -:

أكالن :المراجع العر ية:

 -1أبك غزالةٌ ،مفاء كذكريا ،ﺯٌير(  ،)2002أنا كمينتي ،عهاف ،ك ازري التربية كالتعميـ – ا ردف.

 -2البرادعػػى ،العربػػي ( ،)2011نػػاء إطػػار تنافسػػي لمتػػدريب عمػػي التعمػػيـ فػػي مصػػر كمؤسسػػو التػػدريب
ا كرك ية" ،الهجمس الكطىي الهصرم لمتىافسية.

 -3الحػكت  ،عمػي ( )2005النػدكة االقميميػو حػكؿ دكر االرشػاد كالتكجيػو المينػي فػي تشػييؿ الشػ اب –
طرابمس  ،هىظهً العهؿ العربيً
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 -4تقريػػر عػػف تقيػػيـ اثػػر برىػػاهج اإلرشػػاد الػػكظيفي الهقػػدـ بػػبعض هػػدارس التعمػػيـ الفىػػي الهصػػرم هػػف قبػػؿ
هىظهً العهؿ الدكلية كبرىاهج دعـ التشغيؿ التابع لمتعاكف الدكلي اإلىهائي – 2017 -القاٌرة.

 -5الدستكر الهصرم )2014( ،الهادة رقـ 20،19

 -6الػػدكيبي ،عبػػد السػػالـ كآخػػركف )2000 ( ،المػػػدخؿ إلػػػي التكجيػػػو كاإلرشػػػاد المينػػػي ،الطبعػػة ا كلػػي،
طرابمس

 -7الزٌ ارىػػي ،سػػعيد عبػػد ا ( ،)1423ـكاءمػػػة التعمػػػيـ العػػػالي السػػػعكدم الحتياجػػػات التنميػػػة الكطنيػػػة،
السعكدية.

 -8السػػيد ،هحهػػد تكفيػػؽ كآخػػركف )2001( ،حػػكث فػػي عمػػـ الػػنفس – هكتبػػً ا ىجمػػك الهص ػرية ،القػػاٌرة(
هصر).

 -9الشيشىي ،عزت ،2006 ،م ادئ اإلحصاء السياحي كالفندقي ،الطبعة ا كلى ،بدكف ىاشر ،القاٌرة

 -10حمهي ،عهاد كٌيف ،هيشائيال )2015( ،رنام اإلرشاد كالتكجيو الميني لتيسير االنتقاؿ إلي سكؽ
العمؿ لطالب التعميـ الفني الجزء الناني ،اإلصدار الثاىي

 -11زٌراف ،حاهد عبد السالـ ( )1980التكجيو كاإلرشاد النفسي ،عالـ الكتب :القاٌرة

 -12س ػػميـ ،رج ػػاء كجه ػػاؿ ،حس ػػف ( )2005تجر ػػػو التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي مصػػػر – قط ػػاع الش ػػئكف الثقافي ػػة
كالبعثات ،اإلدارة العاهة لمبحكث الثقافية ،ك ازري التعميـ العالي.

 -13عبد الٍادل ،جكدت عزت كالعزي ،سعيد حسػىى )2007( .هبػادئ التكجيػو كاإلرشػاد النفسػى .عهػاف:
هكتبً دار الثقافة.

 -14عبد الٍادم ،جكدت عزت كأبك العزة ،سعيد حسىي )2014( ،التكجيو الميني كنظرياتػو ،دار الثقافػة
لمىشر كالتكزيع ،عهاف ،الطبعة الثاىية

 -15هىظهً العهؿ العربية – هكتب العهؿ العربي -الىػدكة اإلقميهيػة عػف دكر التكجيػً كاإلرشػاد الهٍىػي فػي
تضييؽ الفجكة بيف هخرجات التعميـ كالتدريب كاحتياجات سكؽ العهؿ.

 -16همحـ ،ساهي هحهد ( )2015م ادئ التكجيو كاإلرشاد الميني ،القاٌرة
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