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 "أكتوبر 6: جامعة  حالة دراسة" الفندقىاالرتقاء بالتعميم   في اإللكتروني التعميم إسيام مدىتقييم 
 محمد محمد صالح              شوقي السيد أمين                       

 كتوبرا 6جامعة  -كميو السياحو والفنادق وزارة المالية المصرية                                        
 ممخص :

من وجية نظر كال من الطالب االرتقاء بالتعميم الفندقى تيدف الدراسة إلى تقييم مساىمة التعميم اإللكتروني في        
التي تمت أثبتت نتائج الدراسة  ،يدف إلى قياس مستوى رضا الطالب عن الكتاب اإللكترونيتوعضو ىيئة التدريس. كما 

مجموعة الطالب التي تحسن درجات الى السياحو والفنادق  اتم اداره الفنادق بكمياقسأمقررات دراسية ب 6عمى طالب 
وذلك لقدرة  عمى الطالب التي درست بالطريقة التقميدية فقط. يةرات التقميدإلى جانب المقر  وكترونيلدرست المقررات إال

والصوت، والحركة، واأللوان، والجداول،  الوسائط اإللكترونية عمى عرض تقنيات متعددة، كالنصوص المكتوبة، والصور،
ل يتحو التوسع في لذا توصي الدراسة بضرورة  .والقوائم، وقدرتيا عمى تقديم الكثير من األنشطة والمواقف التعميمية المختمفة

 . الفندقيو الى مقررات اإللكترونيةالدراسيو المقررات 
 .التعمم -الفنادققسم اداره  - المقررات اإللكترونية -: الكممات الدالة

-------------------------------------------------------------------------- 
 مقدمو 

أدت التطوووورات فوووي التقنيوووة خصوصوووًا النموووو المتسوووارع فوووي تقنيوووات االتصووواالت الالسووومكية، والسووورعات العاليوووة لمشوووبكة 
، إلوى شوويوع العديود مون التطبيقوات التربويووة، أبرزىوا الوتعمم االلكترونووي ، وتطبيقاتيوا عمووى الشوبكة العنكبوتيوة)االنترنوت(المعموماتيوة 

م بمووع عوودد الجامعووات االفتراضووية فووي 7002عووام ارس والجامعووات االفتراضووية. ففووي والتعموويم عوون بعوود، وظيووور العديوود موون الموود
. وفوي (Zhiting,et al.2013)جامعوة  72، وفوي جميوريوة الصوين الشوعبية (Jung,2016) جامعوة 51 كوريا الجنوبيوة موثاًل 

مقوووررًا لمتعمووويم عوون بعووود، و تشوووير الجمعيوووة  10.000دولوووة أكثوور مووون 530كميوووات وجامعووات وشوووركات فوووي  دمتم قووو7002عووام 
مقوورر تعمووم الكترونووي حاليووًا. وفووي العووام نفسووو قوودمت حوووالي  700.000األمريكيووة لمتوودريب والتطوووير إلووى وجووود مووا يربووو عمووى 

كميووة وجامعووة تعميمووًا عوون بعوود كجووزء موون برامجيووا،  3000ت فووي الواليووات المتحوودة البووالع عووددىا نصووف عوودد الجامعووات والكميووا
% من ىوذه 60م، قدمت 7050عام وساطة التعميم عن بعد، وبنياية وقدمت ثمث ىذه المؤسسات درجة عممية كاممة أو دبمومًا ب

 .(Derry,1989) المؤسسات تعممًا الكترونيًا عن بعد
ىو أي عممية تعميمية ال يحدث فييا اتصال مباشر بين الطالب والمعمم، بحيث يكونان متباعدين زمنيا ومكانيا  لتعمم عن بعد:ا

 ا عن طريق الوسائط التعميمية اإللكترونية أو المطبوعات.م. ويتم االتصال بيني
  يكون التعميم عن بعد بأحد أسموبين:

يتم تقديم المادة التعميمية لممتعمم عن بعد من خالل  : حيث  Full E-Learningالتعمم اإللكتروني الكامل  .5
 شبكات محمية أو شبكة اإلنترنت. 

: حيث يتم مزج التعميم التقميدي مع التعمم اإللكتروني بحيث يتم تحت إشراف استاذ   Blendedالتعمم المخموط  .7
 ((7051الرفاعى،)المقرر
ب رقمي عمى اسطوانة مدمجة مع مالحظة إضافة بعض الرسومات وىو تحويل الكتاب المطبوع إلى كتاالكتاب اإللكتروني: 

  التوضيحية أو الرسوم المتحركة.
 الدراسات السابقو 

  واحدة من أىم مصوادر المعرفوة وأسوموبا مون أسواليب التعمويم. وأصوبح تعد شبكة اإلنترنت   (ان 7056ذكر )القاضي واخرون
ب منيجوي، بول عون طريوق جموع المعموموات الحديثوة والمتكامموة مون يتعمميا الطالب ليس عن طريق كتوا مقرراتالكثير من 

مواقع اإلنترنت وصفحاتو. وىناك جامعات عديدة باشرت بطرح مقرراتيا الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير والودكتوراه 
الحصوول  مونلبواحثين . وتمكن ا(University of Phonex Online)، ومثال ذلك {web pages}عبر صفحات الويب 

  (7056القاضى وآخرون،)عمى أحدث البحوث وممحقاتيا من الجامعات ومراكز البحوث العممية بسرعة كبيرة 
 موقع  يحتوي (,https://www.elearners.com7051  ) مقررا  6371كمية وجامعة الكترونية، وأكثر من  593نحو

وىنووواك تذايووود فوووى عووودد المووودارس . (ماجسوووتير والووودكتوراهالووودبموم والبكوووالوريوس وال)درجوووة عمميوووة  151الكترونيوووا، وتمووونح 
 (.www.elearners,com.2015)والمعاىد والمعممين الذين يستخدمون المقررات االلكترونية بشكل غير مسبوق
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  ،طالوب وشوركة  710.000أسوتاذ و 31.000كمية وجامعة وأكثر من  3300أكثر من (  انو ىناك 7007ذكر )كيالنى
إلدارة التعموووووويم   Blackboardمقووووووررات الكترونيووووووة عمووووووى نظووووووام اليسووووووتخدموا حوووووواء العووووووالم ومنظمووووووة فووووووي جميووووووع أن

 (.7007كيالنى،)االلكتروني
 موقع في حصر لممستخدمين ل(nicenet.org ،7056)   الخاص بالمقررات  االليكترونيو كانت النتائج انو منذ يناير عام

ويبموع إلدارة المقوررات االلكترونيوة ICA www.nicenet.org   طالب ومعمم نظوام  1,741,190نحو  استخدم  5992
  (. www.nicenet.org)55.202التي يستخدمونياالمقررات وعدد  86,186الواحدعدد المستخدمين في الشير 

  أساليب التعميم االلكتروني:
المحاضر والطمبة يتواجدون بنفس الوقت ويتواصمون مباشرة وفيو نجد ان  :Synchronousالمتزامن  االسموب -1

 ولكن ليس بالضرورة بالتواجد الفيزيائي بنفس المكان، مثل الدردشة، لقاءات الفديو أو الصوت
أو نفس : ليس ضروري ان يتواجد المحاضر والطمبة بنفس الوقت Asynchronous متزامنالغير  األسموب -2

 اإليميالت ومنتديات الحوار... الخالمكان، مثل أستخدام 
      فالكمياتكال أسموبي التعميم االلكتروني لو ايجابياتو وسمبياتو، ولكن من الناحية العممية     
 سموب غير المتزامن ألسباب كثيرة منيا:تفضل استخدام  األ     

 ول مواعيد الطمبة مختمف.اجد 
 باألسموب غير المتزامنة مقارنة ظطموبة لألسموب المتزامن باىالتكنولوجيا الم. 
  خاصو  يحتاج المتزامن الى تجييزات(.Savery,2002) 
  التعميم االليكترونىظام نمزايا 
 ساعو وطيمو أيام األسبوع والعطالت 77متاح   -5
 أي مكان في العالم.  شاء وفييأي وقت في ال يعيق استخدامو زمان أو مكان، إذ يستطيع الطالب استخدامو  -7
ال يحتاج إلى قاعات دراسية، وليس من الضروري أن تتوفر أجيزة الحاسب في الجامعة أو المدرسة، إذ يمكن  -3

 استخدامو من المنزل. 
 يستطيع الطالب استخدامو عدة مرات، ويستطيعون اإلطالع عمى المادة العممية لممقرر والمحاضرات باستمرار.  -7
 وني من عممية التفاعل والتواصل بين المعمم والطالب بعضيم البعض. يزيد المقرر اإللكتر  -1
لمطالب دور إيجابي وفاعل في المقرر اإللكتروني. حيث يسيم في إعداد المادة العممية لممقرر، ويبدي رأيو فييا،  -6

 ويعمق عمى ما قدمو غيره من الطالب.
 Terry and)لالتصال بكم ىائل من المعمومات. البيتيح المقرر اإللكتروني المعتمد عمى اإلنترنت الفرصة لمط  -2

Fathi,2014) 
 المراجعة.تتميز برامج التعميم اإللكتروني التي تحل محل المقرر التقميدي بالمرونة وتقديم فرص  -2
ذا  -9 يستطيع المعمم استخدام طرق تدريس متعددة مثل المحاكاة والتعمم باالستكشاف والتعمم المبني عمى الخبرة. وا 

، فانو سيتمكن من تشخيص الصعوبات التي تحول دون إتقان ةجيد اتتدريبات واختبارات ذات تصميم استخدم
 الطالب لنقطة معينة ويقدم ليم شرحا وتدريبات إضافية أو بديمة إلى أن يتقنوا تمك النقطة 

 ية تصحيح االختبارات والواجبات، يسيل عمى المعمم عمم  -50
 طالب وتحسنيم كأفراد وكمجموعة. يقدم لو إحصائيات عن مدى تحصيل ال -55
 ني وعمى نتائج أبنائيم أوال بأولاإللكترو لمادة العممية المقدمة في المقرر يستطيع أولياء األمور أن يطمعوا عمى ا -57
استعمال العديد من وسائل التعميم واإليضاح السمعية والبصرية والتي قد ال تتوافر لدى العديد من المتعممين.   -53

 (7051)عواطف،يم أكثر تشويقا ومتعة واالبتعاد عن الرتابة والممل في التعميم التقميدي.مما يجعل التعم
  تواجو التي التحديات و والمعوقاتالتعميم االليكترونى  سمبيات

 .والطالب  األستاذ  بين  اإلنساني لتفاعلا ضعفي (5
 الى التعميم االليكترونى  المحاضرة ءإلقا أساس عمى تقوم التي  التقميدية  التعميم  طريقة  من التحول  صعوبة (7
 واالتصاالت  المعمومات  جيالو تكن  وسائل  مع  التعامل  لخبرة  والطمبة  االساتذة  من  كبيرة  نسبة افتقار (3

 .التعميمية  والبرمجيات

http://www.nicenet.org/
http://www.nicenet.org/
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  اضرات المح  إعداد  من  وا يتمكن  لكي ، لألساتذة   بالنسبة  أكبر  مادية  وكمفة  أكبر  جيد  إلى  الحاجة (7
 .الكترونيو  بصورة

  عرض  ووسائل  حاسوب  أجيزة  من ؛ كافي  بشكل  االلكتروني  التعميم  مستمزمات  توفر  عدم (1
  كز ار والم  الجامعات  بين  اتصاالت  شبكة و  االنترنت  شبكة  عبر  الكترونية،واتصال

 (Wresch,2016.)البحثية
  ونيو االليكتر قع امو من ليم الحق فى استخدام  ال

 ولو صالحيات كاممة. {ويمكن ان يكون اكثر من شخص}: مدير الموقع 
 ومنيم:ونالمشترك : 

o :قررات، وبالتالي فان المدرس خارج المقررات مملوىو مستخدم عادي، ولكن مدير الموقع يعينو مدرسًا  المدرس 
 .التي يدرسيا ىو مستعمل عادي مثل أي طالب

o  :والمشاركة بالمنتديات قرر الدخول لممقرر وتكون حقوقو داخل الم المقرراتمجموعة من لمستخدم عادي الطالب
 (7056يحيا،)وأداء االمتحانات. ميام والدردشة واإلجابة عمى ال

 :من قبل المحاضرين  متطمبات أستخدام النظام 5-5
    ذ من المفترض انيا تتوافر انظام من قبل المحاضرين ليست صعبة المتطمبات استخدام ىذا 

 ىذا العصر وىي:في ي محاضر ال     
  معرفة قيادة الحاسوب، وىي الميارات األساسية مثل أستعمال نظام التشػيل ويندوز أو لينكس{Windows, 

Linux}  وبرمجيات أساسية مثل معالج النصوص وورد، وعرض الشرائح بوربوينت، واالكروبات... الخ{Word, 
PowerPoint, PDF}. 

 م اإلنترنت، مثل التصفح، رفع وتحميل الممفات، التعامل مع اإليميالت والمنتديات... الخ.معرفة أساسية بإستخدا 
  معرفة البرمجيات مثل استعمال  {وليس شرط}يفضلHTML  اوFrontPage  أوFlash.فتح ) ...الخ

 (7052الباب،
 لمقررات االليكترونيو مواقع  ا مميزات 
 الموقع لرفع الممفات او لتحميميا بكل سيولو  ىالدخول عمالمقرر أستاذ و يستطبع الطالب  -5
  textbookمن خالل   pdfمن خالل الموقع تحميل الكتاب بصيػو الالطالب ستطيع ي -7
 فيم المقرر يستطيع الطالب االطالع عمى روابط  لمراجع تساعد الطالب في  URLSمن خالل الموقع وال  -3
بمحاضره االسبوع ومتابعو الفيدبوىات التى تساىم الخاصو   POWER POINTطيع الطالب االطالع عمى اليست -7

 والميام المطموب القيام بيا ىذا االسبوع  فى توضيح اجزاء من المحاضره وكذلك االطالع عمى التكاليف 
 (Amir and Sonderpandian,2015.)المقرر يام الى أستاذ من خالل الموقع يرسل الطالب الم  -1

 دراسةمنيجيو ال
اكتوبر لمتعرف عمى  6كميو السياحة والفنادق جامعو  ةمن طالب واساتذ ةراسو استطالعيو عمى عينقام الباحث بعمل د

 .ارائيم حول عمميو دراسو المقررات  االليكترونيو
 :الدراسة أىداف
 في: الدراسة ليذه الرئيسيو االىداف تمثل

  يو كال من الطالب والمدرس جو  منفي االرتقاء بالتعميم الفندقى  االلكتروني التعميم اسيام تقييم  مدى -5
  والجامعي المقررات الفندقية تدريس في التعميم اإللكتروني استخدام معوقات أىم تحديد -7
 قياس مدى رضاء الطالب عن الكتاب االلكترونى   -3
 :الدراسة فروض
 :التالي النحو عمى الدراسة تفرضيا صياغة يمكن النظري االطار من واستنتاجا السابقة، الدراسات اليو توصمت ما الى استنادا

 بالنسبو الى الطالب :
 المقررات االليكترونيو  الطالبدراسو لال توجد معوقات  -1
 رضا الطالب و ىناك عالقو ذات داللو احصائيو بين دراسو المقررات االليكترونيو   -2
 استخدام الكتاب الورقى وعدم الحاجو الى االليكترونى  اكتفاء الطالب بالكتاب  -3
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 بو الى عضو ىيئو التدريس بالنس
 جودة ضمان الى تؤديىناك عالقو ذات داللو احصائيو بين تحول تدريس المقررات من تقميديو الى االليكترونيو  .5

 الفندقى التعميم 
 الجامعي في التدريس اإللكتروني التعميم استخدام من ال توجد معوقات تحد .7
 فقط االلكترونى  الكتاباالكتفاء بانو يمكن عضو ىيئو التدريس  يرى .3
 :وعينتيا الدراسة مجتمع
. وتيدف الجامعو الى تحويول معظوم المقوررات الدراسويو بالتعميم االليكترونى بالجامعو  قامت الجامعو بانشاء ادارة خاصو       

 وثالثوونواحود ق عموى كميوو السوياحو والفنواد عموىااللكترونوى التعمويم بوالمقررات بالجامعو الى مقررات اليكترونيو .تم تطبيق نظام 
مقووررات فقووط موون  6الدراسووو عمووى عينووو اختيووار . تووم والتووي توودرس لمووثالث اقسووام والشووعبو العامووو و يموون المقووررات الدراسوو مقوورر

المسووتوى الثالووث )دق الفنوواقسووم اداره وتووم االختيووار عمووى أسوواس المقووررات المتخصصووو  ب المقووررات الخاصووو بقسووم اداره الفنووادق
يتػيور محتواىوا العمموى فوي لوم و دراسويين متتواليين يتػيور ليوا عضوو ىيئوو التودريس فوي عوامين لوم المقوررات التوي .وكوذلك ( والرابع
مقوررات فندقيوو متخصصوو  6وبناء عموى الشوروط السوابقو توم اختيوار عينوو الدراسوو عودد .الدراسو وال الساعات التدريسيو  عامي 

 ى: وى
شراء و  –مكاتب اماميو  –تصميم وديكور فندقى  –االشراف الداخمى  –الفندقيو نظم وتكنواوجيا المعمومات –) انتاج اغذيو 
 تخزين فندقى (

  الدراسة مجتمع
مقرر  6تمك المقررات وعددىم  اساتذهتم توزيع استبيانات عمى حيث  ادارة الفنادققسم  في التدريس ىيئة أعضاء من -5

 {%500}وتم استرداد االستمارات كميا صالحو لالستبيان وبنسبو 
  {%87} استمارة صالحو لالستبيان بنسبة 562استماره استبيان عمى الطمبو وتم ارجاع  593الطالب: تم توزيع عدد  -7
 .واستردادىا االستبان في توزيع المباشر األسموب استخدام تم وقد     -3

 أساليـب جمع البيانـات:
 تم تجميع الييانات باالساليب التاليو :

 ت الصمة بموضوع البحث والمنشورة في الدوريات وعبر اإلنترنتاألبحاث والدراسات ذا -5
ىيئة التدريس لممقررات  وعضومن الطالب تعميم االلكترونى ليذة المقررات من وجيو نظر كأل ان لتقييم تجربو الياستب  -7

  المختاره 
 .  ت الشخصيو المباشره واستطالع اآلراء المقابال -3
 متتالين لنفس المقرر ونفس عضو ىيئة التدريس مقارنو بين نتائج الطالب لعاميين   -7

 
 اختبار المصداقيو :

الختبار مدى مصداقية نتائج االستبانة واالرتباط بين أسئمتيا تم عرضيا عمى مجموعة من الزمالء أساتذة التعميم الفندقى       
بداء آرائيم حول سالمة صياغتيا وترابط  وتكنولوجيا المعمومات، وبعض المتخصصين في شبكات اإلنترنت بيدف تحكيميا، وا 

وتبين أن  {ألفا كرونباخ}لحساب معامل  Reliability analysis {االعتمادية}فقراتيا، إضافة إلى استخدام تحميل المصداقية 
ة ستبانفإن ذلك يعني إمكانية اعتماد نتائج اال{57} {%60}% تقريبا، وحيث إنيا تزيد عن النسبة المقبولة 22قيمتو تساوي 

 واالطمئنان إلى مصداقيتيا.
 

 أساليب تحميل البيانات:
 ،لتحقيووق أىووداف الدراسوووة واختبووار فرضوووياتيا تووم اسووتخدام أسووواليب اإلحصوواء الوصوووفي، حيووث تووم إيجووواد بعووض النسوووب      

الجامعي. كما نى االلكترو واالنحرافات المعيارية لمتعرف عمى مدى استفادة الطمبة من التعميم  ،واألوساط الحسابية ،والتكرارات
 .spss.22تتم استخدام برنامج التحميل االحصائى ودراسة العالقات  ،تم استخدام تحميل الفروقات
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 تحميل النتائج
 بالنسبو لمطالب 

ح الجدول رقم        ، واموتالك جيواز حاسووب فوي المنوزل، نووع ال) التكرارات، والنسب المئوية لبدائل متػيرات ىذه الفرضوية (5)يوضِّ
   والوسط الحسابي لدرجة االستفادة من التعميم الجامعي السياحى والفندقى  اإللكتروني. (واستخدام اإلنترنت في المنزل

 
 ( التكرارات، والنسب المئوية لبدائل متغيرات الفرضية، والوسط الحسابي لدرجة االستفادة من التعميم اإللكتروني5جدول )

  المتغيـر
الســـتفادة مــــن الوســـط الحســــابي ل المتغير

 النسبة المئوية العدد التعميم الجامعي السياحى الفندقى 

 نوعال 5
 3.225 %77.6 21 طالب
 7.732 %11.7 93 طالبة
 7.022 %500 562 المجموع

امتالك جياز  8
 حاسوب 

 7.596 %60.5 505 نعم
 3.905 %39.9 62 ال

 7.022 %500 562 المجموع

ت استخدام اإلنترن 3
 من المنزل

 7.727 %15.2 22 نعم
 3.262 %72.7 25 ال

 7.022 %500 562 المجموع
ح الجدول رقم       لدراسوة موا إذا كانوت ىنواك فروقوات ذات داللوة إحصوائية فوي مودى  (7χ)نتائج اختبار مربوع كواي  (5)ويوضِّ

سووواء كووان حاسوووب ثابووت او الب )مووتالك جيوواز حاسوووب الجوونس، وا)االسووتفادة موون التعموويم  اإللكترونووي وفقووا لممتػيوورات اآلتيووة: 
 . (، واستخدام اإلنترنت في المنزل، (توب 
أن ىناك فروقات في مدى االستفادة من التعميم اإللكتروني وفقا لمتػير الجنس لصالح اإلناث، حيث  (7)ويبين جدول رقم      

. وممووا يؤكود ىووذه (α  =0.01)صوائية عنوود مسوتوى الداللوة ، وىوذه القيمووة ذات داللوة إح(7χ=  22.02)بمػوت قيموة مربووع كواي 
، وىوو أكبور مون الوسوط الحسوابي لدرجوة (7.732)النتيجة أن الوسط الحسابي لدرجة استفادة اإلناث مون التعمويم اإللكترونوي بموع 

 . (3.225)استفادة الذكور البالع 
ت داللة إحصائية في مدى االستفادة من التعميم ( الختبار ما إذا كانت ىناك فروقات ذا8χ( مربع كاي )8جدول رقم )

 اإللكتروني وفقا لمتغيرات الفرضية
 .(Sigالداللة اإلحصائية ) (8χمربع كاي ) المتغيـر

 0.005 22.02 نوعال 5
 0.037 509.15 امتالك جياز حاسوب  7
 0.000 92.77 استخدام اإلنترنت من المنزل 3

فروقووات فووي موودى االسووتفادة موون التعموويم اإللكترونووي وفقووا لمتػيوور امووتالك جيوواز حاسوووب أن ىنوواك  (7)يبووين جوودول رقووم       
، وىوذه القيموة ذات داللوة إحصوائية (7χ=  509.15)لصالح الطمبة الذين يممكون أجيزة حاسوب، حيث بمػوت قيموة مربوع كواي 

ة اسوووتفادة الطمبووة الوووذين يممكوووون أجيوووزة . وممووا يؤكووود ىوووذه النتيجوووة أن الوسووط الحسوووابي لدرجووو(α  =0.01)عنوود مسوووتوى الداللوووة 
، وىوو أكبوور موون الوسووط الحسووابي لدرجوة اسووتفادة الطمبووة الووذين ال يممكووون أجيووزة (7.596)حاسووب موون التعموويم  اإللكترونووي بمووع 

 . (5)، كما يوضح ذلك الجدول رقم (3.905)حاسوب البالع 
موون التعموويم اإللكترونووي وفقووا لمتػيوور اسووتخدام اإلنترنووت موون أن ىنوواك فروقووات فووي موودى االسووتفادة  (7)ويبووين جوودول رقووم       

، وىوذه القيمووة ذات (7χ=  92.77)المنوزل لصوالح الطمبوة الووذين يسوتخدمون اإلنترنوت مون المنووزل، حيوث بمػوت قيموة مربووع كواي 
ة اسووتفادة الطمبووة الووذين . وممووا يؤكوود ىووذه النتيجووة أن الوسووط الحسووابي لدرجوو(α  =0.01)داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى الداللووة 

، وىووو أكبوور موون الوسووط الحسووابي لدرجووة اسووتفادة الطمبووة (7.727)يسووتخدمون اإلنترنووت موون المنووزل موون التعموويم اإللكترونووي بمووع 
 . (5)، كما يوضح ذلك الجدول رقم (3.262)الذين ال يستخدمون اإلنترنت من المنزل البالع 

ال توجد معوقات تحد من دراسو الطالب )ض الفرضية االولى التى تفرض انو و يتم رفوفي ضوء النتائج السابقة وتحميميا، فإن   
االسووتفادة موون التعموويم وقبووول الفرضووية البديمووة، ممووا يعنووي أن ىنوواك فروقووات ذات داللووة إحصووائية فووي موودى (المقوررات االليكترونيووو

ولووو بنسووبو . وىووذة المعوقووات (خدام اإلنترنووت فووي المنووزل،الجوونس، وامووتالك جيوواز حاسوووب ، واسووت)اإللكترونووي وفقووا لممتػيوورات اآلتيووة 



 أكتوبر" 6: جامعة  حالة دراسة" االرتقاء بالتعميم الفندقى   في ونياإللكتر  التعميم إسيام تقييم مدى
 شوقي السيد أمين                       محمد محمد صالح              

---------------------------------------------------------------------------------------- 

93 

 

وجووود حاسوووب مووع الطالووب يحتوواج الووى النظووام  نظوورا الن ىووذاالطووالب موون نظووم التعموويم الاللكترونووى كوول تحوود موون اسووتفادة بسوويطو 
 المختمفو .ويفضل ان يكون متصل باالنترنت حتى يتفاعل الطالب ويستطيع مراجعو المحاضرات وارسال االبحاث واالنشطو 

 الرضا الطالبى عمى المقررات اإللكترونية 
باسوتخدام اسوموب  والتي تم قياسيا ،برضا الطالب عمى دراسو المقررات االليكترونيو  المتعمقة البيانات تحميل نتائج جاءت      

 :ليكرد الخماسى الى النتائج التاليو 
 ( الرضا الطالبى عمى المقررات اإللكترونية3جدول رقم)

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارات الرقم
 0.276 7.752 إمكانية عرض المادة العممية عدة مرات وفى اى وقت  5
 0.252 7.759 جعل الدراسة  ممتعة من خالل الفيديوىات واألفالم التوضيحيو  7
 0.227 7.502 التخمص من حاجز الخجل من المشاركة المباشرة أمام الزمالء.  3
 5.057 3.922 باالعتماد عمى الذات.  problem solving skills اكتساب ميارات حل المشكالت 7
 5.552 3.295 التعرف عمى روابط لمواقع  إلكترونية فندقية 1
 0.226 3.796 واستخدام االنترنت  'windows تقوية ميارات الطالب في استخدام  برامج التشػيل 6
 5.79 7.95 ورقى واالعتماد  عمى الكتاب االليكترونى االستػناء عن الكتاب ال 2

 1.9.6 3.865 جميع العبارات معا        
المقررات اإللكترونية االجمالى العام  الطالب بأىمية دراسو المتعمقة لالجابات الحسابي الوسط أن )3 )الجدول رقم ظيري     

 ارتفاع  مع مقارنة متوسطة وىذه نسبو انحراف(0.976) لعام ىو المعياري ا واالنحراف( 3.265 )لممتوسطات الحسابيو ىو
الفندقيو حيث يرى معظم الطالب ان لرضاء الطالب عن دراسو المقررات االليكترونيو  باتجاه الحسابي ،وىذا مؤشر الوسط

 :حيث يالحظ انضاء الطالب دراسو المقررات الفندقيو االليكترونيو كان ممتع ليم واثرى العمميو  التعميميو مما انعكس عمى ر 
وفى  المادة العممية عدة مرات عرضإمكانية )مع قريب الى الموافق تماما  ىوى (7.752 )اعمى مستوى متوسط حسابى  -5

  (.اى وقت 
الدراسو اصبحت ممتعو من خالل مشاىدة الفديوىات )يالحظ رضاء الطالب عمى التعميم االليكترونى الفندقى من حيث  -7

 وىو قريب جدا من الموافق الى الموافق تماما  7.75حيث حصل عمى متوسط  (فالم التوضيحيو واال
خالل التعرف عمى روابط لمواقع )ان الدراسو باستخدام التعميم االليكترونى ممتع من الطالب يرى ( 3.29)وبنسبو رضا  -3

  (اليكترونيو فندقيو 
مياراتيم  من خالل التعرف عمى رفع ات االليكترونيو ان دراسو المقرر 3.496  ) )ويرى عدد كبير من الطالب وبنسبو -7

 واستخدام االنترنت  'windowsبرامج التشػيل 
رضا الطالب عمى دراسو الفرضية التى تفرض انو ) قبول النظريووفي ضوء النتائج السابقة وتحميميا، فإنو يتم 

 النظريو البديمو رفض( و المقررات االليكترونيو  
 ى وعدم الحاجو الى الكتاب الورقى كتاب االلكترونال الدراسو باستخدام
حيث يعتمد معظم   .(االليكترونىالورقى واالعتماد عمى الكتاب االستػناء عن الكتاب )كان عند( 7.95 )اقل متوسط ىو

ج السابقة وفي ضوء النتائ .الطالب عمى الكتاب المطبوع مع االستعانو بالكتاب االليكترونى اثناء التنقل من مكان الى اخر
اكتفاء الطالب بالكتاب االليكترونى  وعدم الحاجو الى استخدام الكتاب وتحميميا، فإنو يتم رفض الفرضية التى تفرض انو )

 وىذا يعنى ان الطالب يحتاج الى الدراسو بالكتاب الورقى مع الكتاب االليكترونى . ( وقبول النظريو البديموالورقى
    اعضاء ىيئو التدريس

 نتائج تحميل البياناتجاءت 
المتوسط  المتغير

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

الخطا القياسى 
 لممتوسط

 %91مستوى معنوية 
 أعمى قيمة أقل قيمة

 4.94 4.60 085. 565. 4.77 يحقق مزايا اضافية تؤدي الى ضمان جودة التعميم  الفندقى
 4.55 4.26 096. 0.321 4.341 دريسال يوجد اىميو ال ستخدام التعميم االلكترونى فى الت
 3.62 3.01 152. 1.006 3.32 ىناك صعوبو رفع المقررات عمى موقع الجامعو

 3.25 2.48 191. 1.268 2.86 تحتاج الى مزيد من  ورش عمل لشرح كيفيو رفع المقررات
 2.99 2.12 0.20 1.463 2.555 االكتفاء بالكتب االليكترونية  
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 لو احصائيو بين تحول تدريس المقررات من تقميديو الى االليكترونيو تددي الى ضمان جودة التعميم  الفندقىىناك عالقو ذات دال  
 الوسط أن لتظيرالخماسى  تباستخدام اسموب ليكر   والتي تم قياسيا الفرضية، بيذه المتعمقة البيانات تحميل نتائج جاءت       

 واالنحوراف (4.341 )قود بموع السوياحى والفنودقى  التودريس فوي اإللكترونوي التعمويم بأىميوة اسوتخدام المتعمقوة لالجابوات الحسوابي
اسوتخدام اسواليب  أىميوة باتجواه مؤشور الحسوابي،وىذا الوسوط ارتفواع موع مقارنوة متوسوطة وىذه نسبو انحوراف( (0.321 المعياري

  (  5)موافق جداوبين ( 4موافق )التعميم االلكترونى حيث احصرت االجابو مابين 
 في اإللكتروني التعميم الستخدام مزايا عدة الى وجودبالجزء الثانى من الفرضيو االولى جاءت نتائج تحميل البيانات المتعمقة 

وبانحراف  درجات 4 عن يزيد بمعدل المزايا ىذه من لكل الحسابية األوساط وجاءت السياحى الفندقى ، التدريس الجامعي
)ىناك عالقو  أن يعني مما البديمة ورفض الفرضية العدمية الفرضيةقبول  يتم السابق تحميلال ضوء في( 0.161 )معيارى قدره 

 ذات داللو احصائيو بين تحول تدريس المقررات من تقميديو الى االليكترونيو تؤدي الى ضمان جودة التعميم  الفندقى(
 ى الفندقىالسياح الجامعي التدريس في اإللكتروني التعميم استخدام من تحد معوقات
 الوسط حيث بمع لممعوقات التي تحد من استخدام التعميم اإللكتروني ، االحصائي التحميل نتائج(7رقم ) الجدول يوضح     

بسيطو فى فنيو معوقات  وجود عمى بوضوح يدل مما ،( 006. 1) واالنحراف المعياري(  3.32 )المحددات ليذه الحسابي
 ترونية استخدام وتحويل المقررات الى الك

المعوقات التى تحد من تحويل المقررات اىم لمتعرف عمى  مقابالت شخصيو مع اعضاء ىيئو التدريستم عمل مجموعو 
 التقميديو الى اليكترونيو

ىى تنحصر فى صعوبو رفع المقررات عمى موقع الجامعو نظرا  المعوقاتمن ىذه (% 22 )وكانت اىم النتائج تشير الى ان
 (5شكل )من المعوقات كانت متنوعو (% 3)صعوبو تكويد المقررات تنحصر فى (% 9)وىناك نترنت االشبكو لبطئ سرعو 

عمى الرغم من ان متوسط اعضاء ىيئو التدريس الذين 
يروا انيم  يحتاجوا  الى مزيد من  ورش عمل لشرح 

وبانحراف ميعيارى    7.26كيفيو رفع المقررات ىى  
 نيئو التدريس يرو وىذا يعنى ان اعضاء ى 5.762قدره 

ان ورش العمل كافية وان كل المعوقات ىى معوقات 
 رفض يتم فانو السابق التحميل ضوء فنيو فقط . في

 مما البديمة، الفرضيةوقبول  العدمية الثانيو الفرضية
 من تحد المعوقات التي من مجموعة ىناك أن يعني

 الجامعي في التدريس اإللكتروني التعميم استخدام
اىم المعوقات التى تحد من تحويل  5م شكل رق

 المقررات الى اليكترونيو
 

 يمكن االكتفاء بالكتاب االلكترونى فقط 
المتعمقوة بمودى  لالجابوات الحسوابي الوسوط أن لتظيور قياسويا والتوي توم الفرضوية، بيوذه المتعمقوة البيانوات تحميول نتوائج جواءت

 وحيث ،( (1.463 المعياري واالنحراف (2.555) قد بمعي السياحى والفندقى االكتفاء بالكتب االليكترونية في التدريس الجامع
االكتفواء بالكتواب االلكترونوى لتودريس المقوررات باتجواه ضوعف  مؤشور فيوو ودرجو (2.5) عون يقول لالجابوات أن الوسوط الحسوابي

 االليكترونيو.
 مقابالت شخصيو مع اعضاء ىيئو التدريس

 من الكتاب  االلكترونى .يم حصيو مع بعض اعضاء ىيئو التدريس لموقوف عمى موقفمن المقابالت الش 77عدد تم عمل 
% من من اعضاء ىيئو التدريس يروا ان ضرورره ان يصاحب المقررات االليكترونيو 85وكانت اىم النتائج تشير الى ان 

الضرورى تواجد كتاب ورقى  % منيم انو ليس من59استاذ المقرر ويرى  معكتاب ورقى حتى يسيل عمى الطالب التفاعل 
 (8شكل ). 

صعوبه 

رفع 

المقررات 

%88

صعوبه 

التكويد 

%9 معوقات 

متنوعه 

%3
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فانوووو  7فوووي ضووووء التحميووول السوووابق وشوووكل رقوووم 
يوووتم رفوووض الفرضوووية العدميوووة وقبوووول  الفرضوووية 
البديمووووة، ممووووا يعنووووي أن ىنوووواك معظووووم اعضوووواء 
ىيئوووو التووودريس يرفضووووا االسوووتػناء عووون الكتووواب 

 الورقى بالكتاب االليكترونى. 
 

 
 االكتفاء بالكتاب االليكترونيو عن الكتاب الورقى 7شكل 

  مقارنو بين متوسط نتائج مجموعتين من الطالب مجموعو درست بنظام المقرر االليكترونى ونفس المقرر بنظام المقرر التقميدى .
اليين. وعموى الورغم مون لموده عوامين متتوخاصو بقسوم اداره الفنوادق دراسيو مقررات  6عدد طالب فى نتائح ال بين تم عمل مقارنو

المقررات التى تم تدريسيا لمده عامين متتالين بنفس االسوتاذ وبونفس تعدد المقررات الخاصو بقسم اداره الفنادق اال انو تم اختيار 
ذلك وبوالمحتوى العممى ولكن  تم تػيير المقرر من مقرر تمقيدى فى العام االول ثم تػير المقرر الوى اليكترونوى فوى العوام التوالى 

والعاموول المتػييوور ىووو نظووام المقوورر الكترونووى او تقميوودى   والمحتوووى العممووى لممقوورر –اصووبح العواموول الثابتووو ىووي أسووتاذ المقوورر 
 : وكانت النتائج كاالتى 

0%

20%

40%

60%

مقرر تقليدى  30% 11% 56% 3% 0%

مقرر اليكترونى  8% 19% 28% 39% 6%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 لمقرر انتاج االغذيو 3شكل رقم 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

مقرر اليكترونى  10% 12% 29% 26% 23%

مقرر تقليدى 33% 28% 15% 19% 5%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 المعمومات الفندقية لمقرر نظم وتكنولوجيا .شكل 
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0%

10%

20%

30%

40%

مقرر اليكترونى  20% 12% 25% 21% 22%

مقرر تقليدى 33% 16% 31% 12% 8%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 لمقرر االشراف الداخمى  1شكل 

0%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

مقرر اليكترونى  13% 21% 32% 23% 11%

مقرر تقليدى 33% 34% 24% 6% 3%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 لمقرر تصميم وديكور فندقى 6شكل 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

مقرر اليكترونى  11% 8% 34% 29% 18%

مقرر تقليدى 31% 31% 14% 21% 3%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 لمقرر مكاتب امامية  7شكل 
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0%

50%

مقرر اليكترونى  14% 21% 39% 18% 8%

مقرر تقليدى 25% 27% 24% 19% 5%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 لمقرر شراء وتخزين فندقى  8شكل 

0%

10%

20%

30%

40%

مقرر اليكترونى  13% 15% 32% 27% 13%

مقرر تقليدى 30% 24% 28% 13% 5%

راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 
 مقررات   6المتوسط العام لل 9شكل 

 المتوسط العام لممقرات :
  النسوبو موع  هىوذ ت% وزاد20 الفندقيوو  نسبو المتوسط العام لنسب النجاج كان في المقررات التقميديوان  (9)رقم شكليبين

 % 22الى لممقررات الفندقيو اتباع التدريس بطريقو التعميم االليكترونى 
  اى ان النسبة العاممو لمنجاح زادت مع تطبيق الدراسو بالمقررات االليكترونيو حيث ساىمت المقوررات االليكترونيوو فوى دعوم

  3جدول رقوم ل عمييا من صالطالب المتعثرين والطالب األقل قدره عمى االستيعاب من اقرانيم وىذا يتفق مع النتائج المتح
الـــتخمص مـــن حـــاجز الخجـــل مـــن ان التعمووويم االليكترونوووى ميوووم ليوووم حيوووث يسووواىم فوووي  ) حيووث يتفوووق معظوووم الطوووالب عموووى
 .وىو اعمى من موافق  ( 7.502 ).( وحصل ىذا السؤال عمى متوسطالمشاركة المباشرة أمام الزمالء

  الفندقيووة نظوم وتكنولوجيووا المعمومووات يالحووظ ان حوودث تػييور واضووح فووي نتووائج الطوالب فووي مقوورر أيضوا مون النتووائج السووابقو
% فقوط .ويرجوع ىوذا 1مقارنو بالعوام السوابق كوان نسوبو تقودير االمتيواز  امتيازتقدير عمى % من الطالب 73 حيث حصل 

ان الدراسو لممقررات االليكترونيو توؤدى الوى زيواده ميوارات الطالوب مون حيوث اسوتخدام االنترنوت وكوذلك بورامج التشوػيل الى 
ت وخاصو ىذا المقرر الذى يعتمد عمى التفاعل مع برامج الحاسوب .وىوذا يتفوق موع ساىم في تفوق الطالب في المقررا مما

ان دراسووو المقووررات االليكترونيووو ( 3.796)حيووث يوورى عوودد كبيوور موون الطووالب وبمتوسووط   3النتووائج الخاصووو بجوودول رقووم 
 (واستخدام االنترنت 'windows تقوية ميارات الطالب في استخدام  برامج التشغيلساىم فى )

مطوالب الدارسوين بنظوام التعمويم االليكترونوى النجواح لنسوب تقوديرات ممحووظ فوي جميوع ارتفواع ىنواك يالحوظ ان ( 9 )من شوكل -
جيوود )تقوودير % وكووذلك ارتفووع نسووبو 37% الووى 72)جيوود( موونحيووث ارتفووع نسووبو تقوودير  ،التقميوودي  عمووى الطووالب الدارسووين بالظووام

التعمويم االليكترونوى  الوى انويرجوع ذلوك % .53% الوى 1قدير )االمتياز ( مون % وأيضا ارتفع نسبو ت72% الى 53من   (جدا
فوي اى وقوت وبواى   pptالالمحاضورات و يسوتطيع الطالوب مراجعوو كوذلك و  ةحييتوضو فوالموافوديوىات مميزه من  أساليبيستخدم 

رفووع ىووذه الوسووائل سوواىمت فووي ك مواقووع تخوودم العمميووو التدريسوويو كوول وكووذلك االسووتعانو بصووفحات ورابووط لكتووب وكووذلعوودد موورات 
 مستوى استيعاب الطالب لتمك المقررات.

ت ىذه نخفض% وا30قميديو تحيث كانت نسب الرسوب في المقررات ال(9)ومن وىو اعمى من الجيد وىذا يتفق مع نتائج شكل-
أدى الوووى ارتفووواع كترونوووى االليالفنووودقى  ىاى ان التووودريس بنظوووام التعميمووو، % موووع تطبيوووق المقوووررات االليكترونيوووو53النسوووبو الوووى 

 .  (محتوى المقرر والساعات التدربسيو و أستاذ المقرركأل من )تقديرات الطمبو وكذلك ارتفاع نسبو النجاج مع ثبات 
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 : التوصيات
 .جودتو وضمان الجامعي التعميم تطوير يحقق بما  التدريس في اإللكتروني التعميم استخدام تفعيل -1
  التعميمية مقررات وتطوير تصميم مجال دريس فيالت ىيئة أعضاء ميارات تعزيز -2
 .الجامعية الدراسة في المعمومات وسائل تكنولوجيا استخدام عمى يساعدىم مناسبا تأىيال الطمبة تأىيل -3
 التدريس في اإللكتروني لتعميم ا استخدام لدعم  الالزمة والمادية الفنية االمكانات توفير -4
 تخدام الكتاب االلكترونى فى التدريس االستعانو بالكتاب الورقى بجانب اس -5
 توفير خدمو االنترنت لمطمبو وبسرعو عاليو لسيولو التفاعل مع المقررات الدراسيو  -6
  .عقد المزيد من ورش العمل لكال من أعضاء ىيئة التدريس والطالب -7
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Assessing the contribution of electronic education in the progress of hotel education "Case 

Study: 6th October University" 
 

The study aims at assessing the contribution of electronic education in the progression of 
hotel education from the point of view of both the student and the faculty member. It also aims at 
measuring the satisfaction level of the student towards the electronic book. A questionnaire was 
distributed among the faculty members of six different courses in the department of Hotel 
Management, and among the students registered in the same courses, throughout two 
consecutive years, where the syllabus and the faculty members teaching the courses remained 
unchanged.  
After analyzing the results of the questionnaire, the main result reached was: the clear 
improvement in the educational level and grades of the students educated via electronic 
education. The study recommends implementing the use of electronic education in teaching and 
improving the skills of faculty members in this regard. 
Key words: E-Learn - department of Hotel Management- education 
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