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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 

 الدراسة الميدانية الخاصة 

 / الشامل الميني الثانوي التعميم بخريجي 

 الفندقي والسياحي

 م6106
 

 فرع الفندقي والسياحي /الشامل أوضاع خريجي التعميم الميني الثانوي 

 (م6105 -م 6106)لألعوام 

 

 التعميم الميني واإلنتاجإدارة 

 مديرية الخدمات المينية

 قسم التوجيو الميني ومتابعة الخريجين
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سم ميحرلا نمحرلا هللاب  

 المممكة األردنية الياشمية

 وزارة التربية والتعميم

 

 إدارة التعميم الميني واإلنتاج

 مديرية الخدمات المينية

 قسم التوجيو الميني ومتابعة الخريجين

 فرع الفندقي والسياحي /الشامل خريجي التعميم الميني الثانوي أوضاع 

 (م6105 - م6106لألعوام )

 

 إشراف
 الميندس نواف الدغمي

 أسامة المومني د. دمحم الشعار
 

 إعداد
 سامح الزواتي د. ميند القضاة
 ىدى التميمي سيى طرخان

 أمونو نصيرات
 



3 
 

 إدارة التعلٍم املهنً واإلنتاج

 التعلٍم املهنً واإلنتاج مدٌر إدارة

 أوضاح خرجيً التعلٍم الثانىي املهنً الشامل/ فرع الفندقً والسٍاحً
 

استناًدا إلى إستراتيجية إدارة التعميم الميني واإلنتاج، وتحقيًقا ألىدافيا الرئيسة والتي 
يجاد ف رص من أىميا تمبية حاجات سوق العمل بالعمالة الماىرة والقادرة عمى المنافسة، وا 

عمل عمى المستوى المحمي واإلقميمي؛ فإن الموقوف عمى وضع الخريجين في سوق 
العمل ومعرفة الكفايات والمستويات المادية المالئمة لو، يتيح ليذا التعميم تطوير مناىجو 
وخططو الدراسية وتجييزاتو ومنيجية التدريبات العممية، وكان من الضروري التواصل 

مل المختمفة، والعمل عمى توفير المعمومة الدقيقة عن مدى والتشارك مع قطاعات الع
استفادة ورضا ىذه القطاعات عن خريجي التعميم الميني، ومدى مالءمتيم الفنية واإلدارية 
لمتطمبات ىذه القطاعات، وعميو، كان من الضروري إجراء الدراسات التتبعية لموقوف عمى 

لتي يفترض أن تحقق التوازن الكمي والنوعي نقاط الضعف والقوة لمنيجية ىذا التعميم، ا
 بين طرفي معادلة العرض والطمب.

وعمى رأس ىذه الدراسات، يقوم قسم التوجيو الميني ومتابعة الخريجين بإجراء 
 دراسات فنية حول:

  التعرف عمى واقع الخريجين في سوق العمل، من خالل سرعة التوظيف والخدمات
 لمن يعمل لدييا من خريجي التخصصات المينية. والحوافز التي تقدميا المؤسسات

 .قياس فاعمية البرامج التدريبية من حيث تناسب الميارات التي اكتسبيا الطالب 

 .التعرف عمى نسبة رضا الخريجين وأرباب العمل 

  التعرف عمى الصعوبات التي تواجو الخريجين عند التحاقيم بالعمل والتي تواجو
 أرباب العمل مع الخريجين.
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واستكمااًل آللية دراسة متابعة الخريجين، تم ىذا العام اختيار تخصص الثانوي 
الفندقي والسياحي إلجراء دراسة عمى خريجيو؛ لما ليذا التخصص من أثر كبير في قطاع 

 السياحة في المممكة.

وأتمنى من هللا تعالى، أن يستفيد من ىذه الدراسة كل من المخططين التربويين 
تطوير قطاع التعميم الميني والجيات المعنية األخرى، ضمن إطار  والعاممين عمى

الحصول عمى المعرفة وتحديث المعمومات، التي سوق تؤثر في رفع سوية مخرجات 
 التعميم الميني.

 مع شكري لمعاممين عمى إعداد ىذه الدراسة، وهللا ولي التوفيق.

 

 مدير إدارة التعميم الميني واإلنتاج

 الميندس نواف الدغمي   
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 التعلٍم الفندقً والسٍاحً
 

 أوالً: املقدمت
الحديثة في بنائيا بشكل كبير عمى تنمية مواردىا البشرية د المجتمعات تمتع 

بإعداد العمال  لك أصبح التعميم الميني الذي يعنىوتطويرىا كًما ونوًعا باستمرار، ولذ
الميرة والمينيين في مستويات العمل األساسية يحتل مكانة بارزة ومتميزة داخل النظم 

انحاء العالم لمحاجة الماسة إلى القوى التعميمية النظامية وغير النظامية، في معظم 
العاممة المؤىمة لرفد مجاالت سوق العمل المختمفة في القطاعات االقتصادية 

 المختمفة.

ولما كانت صناعة السياحة والضيافة تشكل إحدى أىم روافد االقتصاد  
قي التعميم الفند األردني، والذي يعد العنصر البشري مكوًنا أساسًيا ليا ندرك أىمية

القطاع العام أو الخاص بيدف تحسين مخرجاتو وربطيا بحاجات  والسياحي سواًء في
 سوق العمل الفعمية.

وتعد وزارة التربية والتعميم أحد مزودي ىذا القطاع باأليدي العاممة المؤىمة 
مدرسة  55وذلك من خالل فرع التعميم الفندقي والسياحي لدييا والذي يتوزع في )

 واحدة لإلناث( وتغطي ىذه المدارس معظم مديريات التربية والتعميم.لمذكور، ومدرسة 

والعمل عمى  ،وبسبب الحاجة المستمرة لتقويم مخرجات التعميم الميني البشرية 
استيعاب المتغيرات العالمية المختمفة تقوم مديرية الخدمات المينية من خالل قسم 

سنوية تتعمق بالخريجين لمعرفة  التوجيو الميني ومتابعة الخريجين بإعداد دراسات
مدى توفر فرص عمل ليم بما يتوافق ويتطابق والميارات التي تدربوا عمييا في 

وفي ىذا العام،  المدارس المينية مع الميارات والمعمومات المطموبة في سوق العمل.
 تم إجراء ىذه الدراسة بالتعاون مع قسم التعميم الفندقي والسياحي.
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ا: متهٍد
ً
 ثانٍ

 

ن تعد ىذه الدراسة أيسر مديرية الخدمات المينية في إدارة التعميم الميني واإلنتاج 
من حيث الصعوبات أو  ،بيدف الوقوف عمى واقع ىؤالء الخريجينالميدانية والخاصة 

المشكالت التي واجيتيم عند التحاقيم بسوق العمل ومدى توافق عمميم أو تعميميم مع 
في  (م5105-5105)تخصصيم الميني من حيث تناسبو مع سوق العمل خالل الفترة 

 المؤسسات السياحية والفندقية العتبارات رئيسية أبرزىا:

من والسياحي لعمل من خريجي التعميم الفندقي التعرف عمى حاجة سوق ا اإلعتبار األول:
 حيث الميارات والمعمومات النظرية والعممية األساسية.

 الوقوف عمى مدى رضا أصحاب العمل عن أداء خريجي التعميم الفندقي اإلعتبار الثاني:
 من حيث الكفاءة الفني ِّة والسموك.والسياحي 

تي يتوقع أصحاب العمل مواجيتيا مع التعرف عمى أىم المشكالت ال اإلعتبار الثالث:
 خريجي التعميم الفندقي في السنوات الخمس القادمة.

وضع توصيات لمعمل عمى رفع مستوى أداء المخرجات البشرية ليذا النوع  اإلعتبار الرابع:
 من التعميم وتجويد نوعيتو.
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ا
ً
 أهداف التعلٍم الفندقً والسٍاحً: ثالث

 

والسياحي إلى إعداد كوادر مينية تمبي حاجات سوق العمل ييدف التعميم الفندقي 
األردني في مجال العمل الفندقي، وفي الوقت نفسو تييئة الطالب أكاديميًا لمتابعة تعميمو 

 العالي عند استكمال المتطمبات الخاصة بااللتحاق بالجامعات.

 ولتحقيق ىذه األىداف ال بد من:

لميارات العممية بشكل يؤكد الترابط بين النظرية تزويد الطالب بالمفاىيم النظرية وا .0
 والتطبيق.

إكساب الطالب الميارات العممية الالزمة لكل تخصص وفق األصول الصحيحة  .5
 والسميمة.

تدريب الطالب عمى استعمال األجيزة المستخدمة في مجال العمل الفندقي  .3
 والسياحي.

مة المينية المتعمقة إكساب الطالب العادات الصحيحة السميمة وميارات السال .4
 بممارسة المين الفندقية والسياحية.

تنمية قدرة الطالب عمى البحث والتفكير واتخاذ القرارات المناسبة في المجال  .5
 الفندقي والسياحي.

التركيز عمى أخالقيات مينة الفندقة والسياحة والقيم واالتجاىات اإليجابية المرتبطة  .6
لتحمي بأخالقيات المينة والتعاون والعمل بروح بيا مثل احترام العمل وتقديره وا

نجاز العمل في الوقت المحدد.  الفريق، الدقة والنظام وا 

 تنمية القدرة عمى االتصال الفاعل. .7
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 واقع التعميم الفندقي والسياحي في وزارة التربية والتعميم
 

 .مجاالت عمل خريجي التعميم الفندقي والسياحي 

 الفندقي والسياحي لمعمل في المجاالت التالية:يتم إعداد خريجي التعميم 
 .الفنادق المصنفة 

 .المطاعم واالستراحات السياحية 

 .شركات التموين والخدمات 

 .المستشفيات 

 .المخابز 

 .محال الحمويات 

 .محال المعجنات 

 .المصابغ 

 .بيوت رعاية المسنين 

 .القوات المسمحة األردنية 

 

 الفندقي الشامل ميم الثانوي المينيالمجاالت التي يتدرب عمييا طمبة التع /
 والسياحي:

 .خدمة الطعام والشراب 

 .إنتاج الطعام 

 .االستقبال الفندقي 

 .التدبير الفندقي 
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 م6104-6103أعداد الطمبة لمعام الدراسي 
 ( طالب وطالبة.0011األول الثانوي الفندقي والسياحي ) -

 وطالبة.( طالب 911الثاني الثانوي الفندقي والسياحي ) -

 ( طالب وطالبة.6111المجموع: )

 
 توزيع المدارس التي يتواجد فييا تخصص فندقي وسياحي

 ( مدرسة في إقميم الوسط.03) -

 ( مدارس في إقميم الشمال.7) -

 ( مدارس في إقميم الجنوب.6) -

 ( مدرسة66العدد اإلجمالي: )

 مدرسة واحدة لإلناث   ( مدرسة لمذكور65)

 
 والمدربينأعداد المعممين 

 ( معمم ومدرب.011) -

 ( إناث.3( ذكور ، )97) -
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 التوجيات المستقبمية )الطموح(:
 

ييدف قسم التعميم الفندقي والسياحي لتطوير التعميم الفندقي والسياحي وجعمو منافسًا في 
 سوق العمل/ التعميم الجامعي وذلك من خالل:

 .تطوير مناىج التعميم الفندقي والسياحي 

  لممدرسة المنتجة.الوصول 

 .تحديث كافة المشاغل واألجيزة بما يتالءم وسوق العمل 

 .التركيز عمى تعمم المغات األجنبية لطمبة التعميم الفندقي والسياحي 

  التشاركية مع القطاع الخاص في جميع المجاالت ذات العالقة بالتعميم الفندقي
 والسياحي.

 .كسابيم خبرات عالمية  تدريب المعممين وا 

 دة مواقع التعميم الفندقي والسياحي وخاصة لإلناث.زيا 

 .إضافة المسار التطبيقي إلى برنامج التعميم الفندقي والسياحي 
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ا
ً
 أهداف الدراست  :رابع

 
 األهداف العامت أوالً:

تحديد احتياجات سوق العمل األردني من القوى العاممة والمؤىمة في قطاع التعميم  
والمشكالت المتوقع أن يواجييا أصحاب العمل القادمة لألعوام  والسياحي الثانوي الفندقي

 مع خريجي ىذا القطاع.

 

 األهداف اخلاصت ثانًٍا:
 والسياحي. معرفة حاجة سوق العمل النوعية في مجال التعميم الثانوي الفندقي -0

أرباب العمل حول كفاءة خريجي التعميم الثانوي الفندقي التعرف عمى توقعات  -5
 توقع في األعوام الخمسة القادمة.الموالسياحي 

التعرف عمى الميارات والكفايات التي يطمبيا سوق العمل من خريجي التعميم  -3
 مستقباًل.والسياحي الثانوي الفندقي 

لتجييزات مع ا والسياحي التعرف عمى مدى تكي ف خريجي التعميم الثانوي الفندقي -4
 الحديثة المتوفرة في سوق العمل.

 وير ىذا التخصص.تقديم توصيات لتط -5

 رضا أصحاب العمل عن أداء الخريجين. -6

 الوقوف عمى نقاط القوة والضعف لمخريجين. -7

 الوقوف عمى الصعوبات التي يواجييا الخريجين. -8

 مواقع عمل الخريجين )الفنادق، المطاعم، ... الخ(. -9

 السمم الوظيفي ورواتب الخريجين. -01
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ا
ً
 أدواث الدراست :خامس
 

المعمومات المطموبة لمدراسة من خالل استبانة تم توزيعيا عمى تم الحصول عمى  
 الخريجين وأصحاب العمل من خالل:

 استبانة خاصة بالخريجين وشممت المعمومات اآلتية: .0

معمومات أساسية )االسم، العنوان، اسم المدرسة، المينة، نسبة الحصول  -0
 عمى الثانوية(.

 والسياحي/ وزارة التربية والتعميم.معمومات خاصة بخريجين التعميم الفندقي  -5

 اآلراء حول التعميم الفندقي والسياحي. -3

 مدى مالئمة خطط التعميم الفندقي والسياحي لسوق العمل. -4

 رضا الخريج عن نفسو وأدائو. -5

 استبانات المسؤولين في المؤسسات اإلنتاجية وقد شممت المجاالت اآلتية: .5

 معمومات خاصة. -0

 معمومات عامة. -5

 ومالحظات أصحاب العمل.آراء  -3

 رضا أصحاب العمل. -4
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ا
ً
 :  جمتمع الدراستسادس
 وأماكن عمميم. (م5105-5105)دقي والسياحي لألعوام خريجي مدارس التعميم الفن      

 م(6105-6106أعداد الخريجين لألعوام )

 العدد السنة الرقم
 857 م5105 -0
 987 م5103 -5
 897 م5104 -3
 963 م5105 -4

 3604 المجموع
 

 

ا
ً
 : عٍنت الدراستسابع
العاممين  (م5105-5105)ما بين أعوام خريجي مدارس التعميم الفندقي والسياحي  

 .والبتراءفي المنشآت السياحية في كل من عمان 

 يقيس مدى ارتفاع أعداد العاممين في القطاع العام عن القطاع الخاص. -

 ( مواقع عينة الدراسة0جدول رقم )
 الفئة المستجيبة )الخريجين( الفئة المستجيبة )أصحاب العمل( الرقم
 3 فندق قمر البتراء -0
 3 فندق عمره -5
 5 فندق ماريوت -3
 3 فندق األنباط -4
 5 فندق أيدوم -5
 4 فندق سدين -6
 3 أبراج زمزم -7
 5 فندق كرانزمونتال -8
 3 فندق الريجنسي -9
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 الفئة المستجيبة )الخريجين( الفئة المستجيبة )أصحاب العمل( الرقم
 5 فندق بشمال -01
 3 جاردنزبرجر  -00
 3 فندق القدس -05
 3 برجر شارع المدينة -03
 5 برجر شارع مكة -04
 5 فندق ىاريتاج -05
 5 فندق توليدو -06

 5 فندق أبجر 071
 ( خريج44) المجموع الكمي 

 

 

ا
ً
 أسلىب مجع املعلىماث : ثامن

 :تم جمع البيانات من خالل 
والسياحي/ إدارة التعميم البطاقات اإلحصائية لقسم التعميم الفندقي  *  

 الميني واإلنتاج.
 إدارة االمتحانات. * 

 .والسياحي زيارة مواقع عمل خريجي التعميم الثانوي الفندقي -0

االلتقاء بأصحاب ومديري الفنادق والمطاعم ورؤساء األقسام المختصين التي يعمل  -5
 واقتراحاتيم.بيا الخريجين وذلك لتوضيح اليدف من الدراسة واالستماع آلرائيم 

 تعبئة االستبانات من قبل أصحاب العمل ومديري الفنادق. -3

 جمع االستبانات بعد تعبئيا حسب األصول. -4

 تفريغ البيانات وتدوينيا وتصنيفيا وتحميميا. -5

 استخراج النتائج وتفسيرىا. -6

 وضع التوصيات. -7
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 الفصل الثاني
 تحميل االستبانة -0

 نتائج الدراسة -6

 الدراسة توصيات فريق -3
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حتلٍل االستبانت التً مت تىزٌعها على املدراء وأصحاب الفنادق 
 (:1واخلرجيني يف اجلدول رقم )

 (6جدول رقم )
 مجال رفع الكفاءة وعقد الدورات

 قياس مدى تفعيل البرامج التدريب في قبل أصحاء العمل والخريجين. -

 أثناء الخدمة قبل االلتحاق بالعمل االقتراح
ال تقوم معظم المنشآت بعقد دورات تدريبية  المنشأة 

 قبل االلتحاق بالعمل.
تقوم بعض الفنادق بعقد دورات 

 تدريبية لموظفييا أثناء الخدمة.
نادرًا ما يتمقى الخريج دورات تدريبية قبل  الخريج

 االلتحاق بالعمل.
يتمقى أغمب الخريجين دورات تدريبية 

 أثناء العمل.
  المنشأة عمى الخريج بأخذ دوره تدريبية قبل التعيين، وذلك يؤشر عمى عدم اشتراط

 ارتفاع نسبة الرضا عن مستوى أداء الخريج بشكل جيد.

  ،تعقد معظم المنشآت دورات تدريبية متخصصة في رفع كفاءة الموظفين لدييا
 وذلك حسب طبيعة عمل المنشأة نفسيا.

 (3جدول رقم )
 مع كفاءة العاممين تناسب مستوى التدريبمدى قياس 

غير  القياس الرقم
 مناسب

أقل من 
(51)% 

أكبر من  مناسب
(51)% 

عدد 
 المستجيبين

 44 %61 56 %41 08 رضا أصحاب العمل عن مستوى أداء الخريج. -0
 44 %51 55 %51 55 الرغبة في المشاركة في التطوير. -5
 44 %71 31 %31 04 الرغبة في المشاركة في التدريب الصيفي والعطمة. -3
 44 %71 31 %31 04 الرغبة في المشاركة في تدريب المعممين المختصين. -4
 44 %61 56 %41 08 تقديم توصيات حول المنياج. -5
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  ىناك رضا جيد عن مستوى أداء الخريجين عند االلتحاق بالمنشأة الفندقية أو
 السياحية.

  الصيفي لطمبة  يبالمشاركة بالتدريب العممترغب معظم المنشآت الفندقية والسياحية
التعميم الفندقي والسياحي، وخاصة أنيا تتزامن مع ذروة الموسم السياحي وزيادة 

 الطمب عمى األيدي العاممة في ىذا المجال.

  عدم رغبة الفنادق بالمشاركة في تدريب المعممين المختصين في المدارس الفندقية
لممحة بتقديم التوصيات حول المنياج الدراسي ليذا والسياحية، وكذلك عدم الرغبة ا

 التخصص.

 

 قياس مدى تناسب مستوى التدريب مع كفاءة العاممين
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 (4جدول رقم )
 جودة الخدمات التي تقدميا المؤسسة

 قياس مدى توفر الخدمات المقدمة لمخريج من قبل أصحاب العمل. -

غير  الخدمة الرقم
 متوافر

أقل من 
(51)% 

أكبر من  متوفر
(51)% 

 عدد المستجيبين

 44 %71 31 %31 04 .المواصالت  -0
 44 %011 44 1 1 .التأمين الصحي  -5
 44 %011 44 1 1 .الضمان االجتماعي  -3
 44 %81 35 %51 9 .وجبات الطعام  -4
 44 %81 35 %51 9 .المبيت  -5

 

 (5جدول رقم )
 تقديم الحوافز المشجعة لمعمل

 المقدمة من المنشأة والمؤسسة.قياس مدى تقديم الحوافز  -

غير  المجال الرقم
 متقدم

من قل أ
(51)% 

أكبر من  متقدم
(51)% 

عدد 
 المستجيبين

 44 %71 31 %31 04 مكافأة مادية. -0
 44 %51 55 %51 55 زيادة راتب. -5
 44 %61 56 %41 08 ترفيع. -3
 44 %61 56 %41 08 تغيير موقع العمل. -4
 44 %71 31 %31 04 تحسين نوع العمل. -5
 44 %61 56 %41 08 إشراك العامل بدورة. -6

 (.5، 4مالحظة حول الجدولين السابقين )

 ،الضمان  التأمين الصحي، تيتم المنشآت بتقديم الخدمات )المواصالت
المبيت( لمعاممين لدييا باإلضافة لمحوافز المشجعة  وجبات الطعام، االجتماعي،

وىذا يعبر عن مدى الحاجة ليذه األيادي العاممة عند والجاذبة لأليدي العاممة، 
 المنشأة.
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 تقديم الحوافز المشجعة لمعمل
 

 
 (6جدول رقم )

 مدى مالئمة خطة التعميم الفندقي والسياحي

مدى مالئمة تطبيق خطة التعميم الميني الفندقي والسياحي لحاجات سوق  -
 المناسبة.العمل، من حيث: ساعات التدريب، وتطبيق الميارات 

غير  درجة المالئمة الرقم
 مالئمة

أقل من 
(51)% 

أكبر من  مالئمة
(51)% 

عدد 
 المستجيبين

تناسب ساعات التدريب العممي في أثناء العام  -0
 الدراسي مع متطمبات سوق العمل.

04 31% 31 71% 44 

تناسب التدريب العممي الصيفي مع متطمبات  -5
 سوق العمل.

04 31% 31 71% 44 

تشابو وانسجام ما بين األجيزة التي تدربت  -3
عمييا في أثناء الدراسة واألجيزة الموجودة في 

 سوق العمل.

08 41% 56 61% 44 

مستوى اكتساب الطالب لمميارات التي تعمميا  -4
 مناسب.

04 31% 31 71% 44 

يتوفر في المدرسة معممون أكفياء في تدريس  -5
 المباحث المينية )المتخصصة(.

9 51% 35 81% 44 
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 ( صفحة رقم  ( مجال رفع الكفاءة وعقد الدورات5أظيرت الدراسة في )جدول رقم
((، الحاجة إلى عقد دورات تدريبية قبل االلتحاق بالعمل ودورات أخرى أثناء 7)

العمل في المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك يعود لضعف التشابو واالنسجام ما 
بين األجيزة التي يتدرب عمييا الطالب أثناء الدراسة واألجيزة الموجودة في سوق 

طور مستمر، ويتم تحديث األجيزة السياحي في تدقي الفنالعمل، حيث أن القطاع 
في سوق العمل بشكل متسارع تفوق قدرات المدارس الفندقية والسياحية عمى 

  مواكبتيا في الوقت الحالي.

 (7جدول رقم )

 رضا أصحاب العمل عن األداء

 قياس رضا أصحاب العمل عن األداء الوظيفي. -

غير  المجال الرقم
 راضي

أقل من 
(51)% 

من  كبرأ راضي
(51)% 

عدد 
 المستجيبين

 44 %71 31 %31 04 القدرة عمى بناء عالقات طيبة مع رؤسائو وزمالئو. -0
 44 %71 31 %31 04 الحرص عمى التجييزات. -5
 44 %81 35 %51 9 تنظيم عممو. -3
 44 %71 31 %31 04 القدرة عمى تحمل المسؤولية. -4
 44 %81 35 %51 9 االنضباط بأوقات الدوام. -5
 44 %71 31 %31 04 اتباع التعميمات واإلرشادات. -6
 44 %61 56 %41 08 القدرة عمى اكتساب خبرات جديدة. -7
 44 %51 55 %51 55 تنمية نفسو مينيًا ووظيفيًا. -8

  لوحظ التزام الخريجين مينيًا ووظيفيًا عند التحاقيم بسوق العمل وقدراتيم عمى
المنصوص تحمل المسؤوليات واالنضباط الوظيفي واتباع التعميمات واإلرشادات 

عمييا من قبل المنشأة، ولكن يحتاج العامل إلى بذل جيد أكبر لتنمية نفسو وظيفيًا 
 ((.8ة )صفح 5وذلك لحاجات الترفيع )جدول رقم 
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 رضا أصحاب العمل عن األداء

 
 (8جدول رقم )

 رضا الخريجين عن األداء

 قياس رضا العامل عن أدائو الوظيفي. -

غير  المجال الرقم
 راضي
من  قلأ
(51)% 

أكبر من  راضي
(51)% 

عدد 
 المستجيبين

التحاقي بالتعميم الميني وغير نادم  -0
 عمى ذلك.

04 31% 31 71% 44 

 44 %71 31 %31 04 وتناسبو مع تخصصي.نوع عممي  -5
 44 %81 35 %51 9 موقعي في العمل. -3
 44 %81 35 %51 9 اسمي الوظيفي. -4
 44 %71 31 %31 04 الميام الموكمة إلي. -5
 44 %61 56 %41 08 وضعي االجتماعي ونظرة الناس إلي. -6
 44 %81 35 %51 9 نظرة المسؤولين عني في العمل. -7
 44 %61 56 %41 %081 راتبي الشيري الذي أتقاضاه. -8
 44 %71 31 %31 04 مكان المؤسسة التي أعمل بيا. -9

 44 %61 56 %41 08 موعد بدء وانتياء دوامي. -01
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  لوحظ رضا الخريجين بالتحاقيم بالتعميم الميني وعن نوع الخدمات المقدمة في
لوحظ انخفاض الرضا عن الراتب المنشآت الفندقية والسياحية، ومن ناحية أخرى 

 األساسي لدى الخريجين.

 

 (9جدول رقم )

 الصعوبات التي تواجو الخريجين في أثناء العمل

 

 المقترحات الصعوبة الرقم
قمة الرواتب حسب السمم الوظيفية   -0

 في المنشأة.
تم تحديد الحد األدنى لألجور من قبل وزارة 

 العمل.
التجييزات ضعف االنسجام ما بين   -5

الموجودة في مشاغل التعميم 
الفندقي والسياحي وبين المنشأة في 

 القطاع الخاص.

عمل زيارات ميدانية لممنشآت السياحية 
والفندقية بيدف االطالع عمى أحداث 

 التجييزات المتوفرة في المنشأة.

تدريبية متخصصة ال تطرح دورات   -3
لخريجي التعميم الفندقي والسياحي 

ي سوق العمل بما يناسب لتأىيميم ف
طبيعة وحال الواقع السياحي في 

 األردن.

زيادة التشاركية ما بين القطاع العام والقطاع 
الخاص في مجال القطاع السياحي والفندقي 
لتبادل الخبرات وطرح الدورات التدريبية 

 المتخصصة.
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 وتائج الدراسة

 

في مواقعيم، تم االستجابة ( استبانة عمى أصحاب العمل والخريجين 71تم توزيع ) -0
 ( خريج.44( منشأة فندقية وسياحية، )07عمى )

 مدى تفعيل الدورات التدريبية.( 5يبين الجدول رقم ) -5

  حيث توضح النتائج بأىمية الدورات التي تعقد أثناء العمل، وذلك
 لمخصوصية المتبعة داخل كل منشأة وطبيعة العمل فييا.

مستوى التدريب مع كفاءة العاممين، حيث كانت ( تناسب 3يبين الجدول رقم ) -3
 %(.71 -% 31النسبة تتراوح ما بين )

  إن عدم رغبة المنشآت الفندقية والسياحية بمشاركة المعممين في التدريب
وليذا الصيفي يحدث فجوة في التواصل ما بين المعمم والمنشأة نفسيا، 

اج بشكل أكثر يظير األثر السمبي في عدم تقديم التوصيات حول المني
 تفاعاًل.

-%51( جودة الخدمات، حيث كانت النسبة تتراوح ما بين )4بين الجدول رقم )ي -4
011.)% 

  تقدم حوافز التأمين الصحي والضمان االجتماعي لجميع العاممين في
 القطاع السياحي والفندقي حسب متطمبات قانون العمل والعمال.

 ب:بالنسبة لحوافز المواصالت والمبيت تقدم حس 

 طبيعة عمل كل عامل في المنشأة التي يعمل بيا. -

 موقع المنشأة ومكان السكن لمعامل. -

( مدى تقديم الحوافز، حيث كانت النسبة تتراوح ما بين 5قم )يبين الجدول ر  -5
(41%-71.)% 

  تتبع المنشأة السياحية والفندقية نظام الترفيع حسب كفاءة العامل، وىذا
 ومتابعة الدورات التدريبية.يحتاج إلى تطوير مستمر 
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مة خطة التعميم الفندقي والسياحين حيث كانت ( مدى مالئ6يبين الجدول رقم ) -6
 %(.81-%41النسبة تتراوح ما بين )

  إن التشابو واالنسجام ما بين األجيزة التي تدربت عمييا في أثناء الدراسة
تحديثات واألجيزة الموجودة في سوق العمل غير متطابقة، وذلك لسرعة ال

التي تطرأ عمى القطاع السياحي والفندقي وعدم قدرة وزارة التربية والتعميم/ 
التعميم الميني/ التعميم الفندقي والسياحي بالمتابعة ضمن المخصصات 

وىنا تظير الحاجة المتزايدة لرفع المخصصات ليذا التخصص الحالية، 
 الميني.

داء، حيث كانت النسبة تتراوح ( رضا أصحاب العمل عن األ7م )يبين الجدول رق -7
 %(.81-%51ما بين )

 ج دائًما إلى متابعة مستمرة مثل الدورات إن التنمية المينية والوظيفية تحتا
 التدريبية.

( رضا الخريجين عن األداء، حيث كانت النسبة تتراوح ما بين 8رقم ) يبين الجدول -8
(41%-91.)% 

 د األدنى لألجور والمحدد من تمتزم معظم المنشآت السياحية والفندقية بالح
وزارة العمل، وىذا يستدعي االعتماد بشكل كبير عمى المكافآت والحوافز 

 والعمل اإلضافي المقدمة لمعاممين في المنشأة.
( الصعوبات والمقترحات التي تواجو الخريجين في مواقع 9يبين الجدول رقم ) -9

 عمميم.

 ارس المينية والقطاع الخاص، تعزيز وزيادة الزيارات الميدانية ما بين المد
بيدف االطالع عمى أحدث التجييزات والتي من الصعب توافرىا في 

 مشاغل المدارس المينية بنفس السرعة والتحديث.

  مشاركة القطاع الخاص بعقد الدورات التدريبية لممعممين والطمبة، بما يزيد
 من كفاءة الخريج والمدرب، ويساىم في تطوير القدرات لدييم.
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 تعبئة االستببنبت ألصحبة العمل واخلرجيني

 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 / الشامل الدراسة الميدانية حول أوضاع خريجي التعميم الثانوي الميني

 (م6104/6105 -م 6106/6103)الفرع الفندقي والسياحي لألعوام الدراسية 

 الخريج ةاستباو

 عزيزي الخريج:

ستقـوم إدارة التعميم الميني واإلنتاج في وزارة التربية والتعميم بإجراء دراسة حول أوضاع خريجي 
 –م 5105/5103/ الفرع الفندقي والسياحي لألعوام الدراسية الشامل التعميم الثانوي الميني

م، وذلك بيدف الوقوف عمى واضع ىؤالء الخريجين من حيث الصعوبات 5104/5105
والمشكالت التي واجيتيم عند التحاقيم بالعمل، ولمكشف عن مدى نجاح المناىج والخطة 

 .الدراسية وبرامج التدريب ومالءمتيا الحتياجات لسوق العمل

يرجى قراءة كل فقرة بعناية واإلجابة عمييا بكل دقة وموضوعية بما يتناسب مع واقعك الحالي. 
 شاكرين لك حسن تعاونك.

 مع وافر االحترام
 

 مالحظة:

 .االستبيان لغرض الدراسة فقط ولن تطمع عميو أية جية أخرى 

 .يمكنك تعبئة االستبيان دون ذكر االسم 

 وزارة التربية والتعميم
 إدارة التعميم الميني واإلنتاج
 مديرية الخدمات المينية

 قسم التوجيو الميني ومتابعة الخريجين
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 أواًل: معمومات أساسية

 . ......من أربع مقاطع .......................................................... االسم -0

 ...... .......العنوان الدائم: المحافظة ........... المواء ........... المدينة أو القرية ... -5

 . ......اسم المدرسة المينية التي تخرجت منيا ......................................... -3

 . .............................سنة الحصول عمى الثانوية العامة ....................... -4

 . .......تاريخ الوالدة .................................................................. -5

 النتيجة في الثانوية العامة/ فرع التعميم الفندقي والسياحي: -6

 غير مستكمل -ب      ناجح - أ

 سبب التحاقك بالتعميم الفندقي والسياحي: -7

  رغبة األىل -ب     رغبة شخصية - أ

 أخرى )أذكرىا(  -د  التوزيع من قبل مديرية التربية والتعميم -جـ

......................................................................................... 

......................... ............................................................... 

 معمومات خاصة بخريجي التعميم الفندقي والسياحي: ثانيًا:

 ما ىي المدة الزمنية التي قضيتيا دون عمل بعد حصولك عمى الثانوية العامة؟ - أ

 أقل من سنة -5    أقل من ستة أشير -0

د المدة:  .................  -3  لم أجد عمل حتى اآلن -4 أكثر من سنة/ حد 

 إذا كنت تعمل أجب عن اآلتي: - ب

 ما نوع المؤسسة التي تعمل بيا؟ -0

 قطاع خاص -ب   قطاع عام - أ

 ما مسمى وظيفتك الحالية؟ ...................... -5

 ي تعمل بيا حاليًا؟ىل تمقيت تدريبًا عمميًا قبل التحاقك بالعمل من قبل المؤسسة الت -3

 ال -ب   نعم - أ

 إذا كانت إجابتك نعم، أذكر: -4

 نوع التدريب أو اسم الدورة: ...................... . - أ

 مدة التدريب: ...................... . - ب
 ما مقدار دخمك الشيري من عممك الحالي؟ .................. -5

 الذي تمقيتو في المدرسة؟ىل تتفق طبيعة عممك الحالي مع نوع التعميم والتدريب  -6

 ال تتفق -جـ  تتفق جزئياً  -ب  تتفق كمياً  - أ
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 رأيك في التعميم الثانوي الفندقي والسياحي: ثالثًا:

 إلى أي درجة تعتبر ىذه الفقرة مالئمة المجال رقمال
 غير مالئمة قميمة متوسطة كبيرة

اء في تدريس المباحث ييتوفر في المدرسة معممون أكف -0
 )المتخصصة(. المينية

    

يتناسب عدد الحصص مع موضوعات التعميم الفندقي  -5
 والسياحي.

    

يتوفر في المدرسة مشغل مجيز بأجيزة حديثة تخدم  -3
 أنشطة التدريب العممي.

    

يتناسب مستوى موضوعات الخطة الدراسية بشكل عام  -4
 مع مستوى الطالب العقمي.

    

مستمزمات السالمة العامة واألمن يتوفر في المشغل  -5
 في أثناء التدريب.

    

     مستوى اكتساب الطالب لمميارات التي تعمميا مناسب. -6
تتناسب ساعات التدريب العممي في أثناء العام  -7

 الدراسي مع حجم الميارات الواردة في المنياج.
    

 مدى مالءمة خطة التعميم الفندقي والسياحي: رابعًا:

 درجة المالئمة  رقمال
 الخطة الدراسية

 غير مالئمة متوسطة عالية

    الثقافة العامة المشتركة. -0
    المتطمبات األساسية )رياضيات وفيزياء(. -5
    العموم المينية. -3
المتطمبات اإلضافية )الرياضيات اإلضافية والجغرافيا  -4

 اإلضافية(.
   

في أثناء العام الدراسي مع  تناسب ساعات التدريب العممي -5
 متطمبات سوق العمل.

   

    تناسب التدريب العممي الصيفي مع متطمبات سوق العمل. -6
تشابو وانسجام ما بين األجيزة التي تدربت عمييا في أثناء  -7

 الدراسة واألجيزة الموجودة في سوق العمل.
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عممو:خامسًا:  رضا الخريج عن نفسو وعن أدائو في   

 إلى أي درجة تعتبر ىذه الفقرة مالئمة المجــــال رقمال
 غير مالئمة متوسطة كبيرة

    راض عن: 
    التحاقي بالتعميم الميني وغير نادم عمى ذلك. -0
    نوع عممي وتناسبو مع تخصصي. -5
    موقعي في العمل. -3
    اسمي الوظيفي. -4
    الميام الموكمة إلي. -5
    وضعي االجتماعي ونظرة الناس إلي. -6
    نظرة المسؤولين عني في العمل. -7
    راتبي الشيري الذي أتقاضاه. -8
    مكان المؤسسة التي أعمل بيا. -9

    موعد بدء وانتياء دوامي. -01
 

 سادسًا: 

دراستك المدرسية الميارات التي تشعر أنك بحاجة إلى إتقانيا ألنك لم تمارسيا في خالل  - أ
 بالرغم من أىميتيا في يوق العمل. أذكرىا واقترح مكان لمتدرب عمييا.

............................................................................... 

................................................ .............................. 

 عمل؟ أذكرىا؟الالتي تواجيك في أثناء ما ىي الصعوبات  - ب

............................................................................... 

................................................ .............................. 

 ا بصراحة:أية اقتراحات تراىا مناسبة لتطوير وتحديث تخصصك، يرجى ذكرى -جـ

............................................... ............................... 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الدراسة الميدانية حول أوضاع خريجي التعميم الثانوي الميني/ الفرع الفندقي والسياحي 
 م6104/6105 - 6106/6103لألعوام الدراسية 

 استبيان المسؤوليه في المؤسسات اإلوتاجية

 السيد .....................................

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو،

ستقوم وزارة التربية والتعميم بإجراء دراسة ميدانية خاصة بخريجي التعميم الثانوي الميني/ الفرع 
م، وذلك لمتعرف عمى أوضاع الخريجين 5104/5105 –م 5105/5103الفندقي والسياحي 

من حيث التحاقيم بسوق العمل، ومدى توافق عمميم أو تعميميم مع تخصصيم الميني، كل 
برامج التعميم الثانوي الفندقي والسياحي وا عداد الكوادر المينية المدر بة  ذلك بيدف تطوير

 المالئمة لسوق العمل.

كمنا أمل في تعاونكم معنا إلنجاح ىذه الدراسة من خالل اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة، 
المستقبمي  عممًا بأن إجاباتكم ستعامل بمنتيى السرية واألمانة وألغراض البحث العممي والتخطيط

 فقط. شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 

 مع وافر االحترام

 

 

  

 وزارة التربية والتعميم
 إدارة التعميم الميني واإلنتاج
 مديرية الخدمات المينية

 قسم التوجيو الميني ومتابعة الخريجين



31 
 

 معمومات عامة أواًل:

 اسم المؤسسة: ............................................ -0

 عنوان المؤسسة: ....................................... ص.ب .................. -5

 ................................................................المحافظة:  - أ

 المدينة: ................................................................... - ب

 رقم الياتف: .............................................................. -جـ

 الممكية: -3

 خاصة -ب    عامة - أ

 مومات خاصة بخريجي التعميم الفندقي والسياحي مع ثانيًا:

 ما ىو عدد العاممين لديكم من خريجي التعميم الثانوي الفندقي والسياحي؟ -0

. ................................................................................. 

 والسياحي؟ما المسمى الوظيفي لخريج الثانوية العامة/ التعميم الفندقي  -5

................................................................................... 

. ................................................................................. 

 ىل أنت راض عن مستوى أداء خريج التعميم الثانوي الفندقي والسياحي؟ -3

 راضغير  -ب    راض - أ

 ىل ترغب في أن يكون لك دورًا في تطويره؟ -4

 ما ىو الخدمات التي يمكن لمؤسستكم أن تقدميا لتطويره؟ -5

 مقابل الخدمات التي يمكن تقديميا:)×( ضع إشارة 
 تدريب بعض الطمبة في مؤسستكم في خالل العام الدراسي والعطمة الصيفية. - أ

 تدريب بعض معممي التخصص في مؤسستكم لرفع كفاءتيم. - ب

 تقديم توصيات حول مناىج التخصص. -جـ

 . أخرى يرجى ذكرىا ................................................. -د
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ىل توفر مؤسستكم الخدمات اآلتية لخريجي تخصص التعميم الفندقي والسياحي استعمال  -6
 العاممين لديكم؟

 ال نعم البيان الرقم
   المواصالت. -0
   التأمين الصحي. -5
   الضمان االجتماعي. -3
   وجبات الطعام. -4
   المبيت. -5
 

ىل تعمم مؤسستكم عمى رفع كفاءة العاممين لديكم من خريجي تخصص التعميم الفندقي  -7
 والسياحي؟

 ال -ب    نعم - أ

 
د مجال رفع الكفاءة: -8  إذا كانت إجابتكم " نعم " حد 

 ال نعم البيان الرقم
   االلتحاق بالعمل.عقد دورات تدريبية قبل  -0
   عقد دورات تدريبية في أثناء الخدمة. -5
تأىيل العامل لمحصول عمى دبموم بعد الثانوية  -3

 العامة.
  

 
 

 ىـــل تقدم مؤسستكم حوافز لمعاممين المتميزين لديكم من خريجي التعميم  -أ -9

 الثانوي الفندقي والسياحي؟
 ال -5    نعم -0
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بجانب الحافز أو الحوافز التي )×( أرجو وضع إشارة إذا كانت إجابتكم نعم،  - ب
 تقدميا لمعمال في مؤسستكم.

 ال نعم المجال الرقم
   مكافأة مادية. -0
   زيادة راتب. -5
   ترفيع. -3
   تغيير موقع العمل. -4
   تحسين نوع العمل. -5
   إشراك العامل بدورة. -6
   أخرى / أذكرىا. -7

 

 خريجي الفندقي والسياحي في مؤسستكم؟ ما ىي أسس توظيف -01

 تعتمد بدرجة البيان الرقم
 متدنية متوسطة كبيرة

    تاريخ التخرج. -0
    المعدل في الثانوية العامة. -5
    اجتياز امتحان تحريري تعقده المؤسسة. -3
    النجاح بمقابمة شخصية تقوم بيا المؤسسة. -4
    التوصية من قبل المعارف. -5
 

ما ىو الحد األدنى لراتب خريج التعميم الفندقي والسياحي عند البدء بالعمل في  -00
 مؤسستكم.

 الراتب الرقم
 دينارًا أردنياً  511-501 -0
 دينارًا أردنياً  501-551 -5
 دينارًا أردنياً  551-531 -3
 دينارًا أردنياً  531-541 -4
 ديناراً  541أكثر من  -5
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 صعوبات ومشكالت مع خريجي التعميم الثانوي الفندقي والسياحيىل تواجو  -أ -05

 استعمال العاممين لدى مؤسستكم؟
 ال -ب    نعم - أ

 بجانب المستوى المالئم لكل مشكمة.)×( إذا كان الجواب نعم، أرجو وضع  -ب 

 بدرجة مشكمةال رقمال
 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً  كبيرة

طيبة مع عدم القدرة عمى بناء عالقات  -0
 رؤسائو وزمالئو.

    

     عدم الحرص عمى التجييزات. -5
     عدم تنظيم عممو. -3
     عدم القدرة عمى تحمل المسؤولية. -4
     عدم االنضباط بأوقات الدوام. -5
     عدم اتباع التعميمات واإلرشادات. -6
     عدم القدرة عمى اكتساب خبرات جديدة. -7
     نفسو مينيًا ووظيفيًا. عدم تنمية -8

 

أية اقتراحات أو مالحظات تراىا مناسبة لتحسين أداء خريج التعميم الثانوي الفندقي  -03
 والسياحي من حيث:

 اكسابو ميارات لم يتم تدريبو عمييا في المدرسة ويحتاجيا سوق العمل،  أذكرىا: - أ

 ........................................ .............................. 

 اكسابو معمومات ومفاىيم عممية جديدة يحتاجيا العمل، أذكرىا: - ب

 ....................................... .............................. 

خصائص وصفات شخصية لم يتم تنميتيا لدى الطالب في أثناء دراستو  -جـ
 المدرسية، أذكرىا:

 ........................................ .............................. 
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 التىصٍاث
 

دارة  -0 إشراك القطاع السياحي في رسم سياسات التعميم الفندقي والسياحي، وا 
 مدارسة وصياغة مناىجو.

التركيز عمى مواد )اإلدارة، التخطيط، االتصال( في منياج الفندقي  -5
 والسياحي.

المدارس الفندقية باألجيزة والبرامج والمواد الدراسية الحديثة وبشكل تزويد  -3
 مستمر.

التشبيك مع المنشآت السياحية لمعمل عمى صقل قدرات الطمبة من خالل  -4
 التدرب في مواقع العمل أثناء الدراسة.

 رفع قدرات المعممين من خالل إشراكيم بالدورات التدريبية المتخصصة. -5

 ل األردني الحالي.االعمل والعم تعريف الطمبة بقانون  -6

تكثيف الزيارات المتبادلة بين الطمبة والمنشآت الفندقية والسياحية لإلطالع  -7
 عمى كل ما ىو جديد في سوق العمل.

 إشراك المعممين بدورات مكثفة داخل مواقع العمل وبشكل دوري. -8

 

 


