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املطور يف ضوء املعاةري العلمية  ذغيةةفاعلية منهج مراقبة جودة األ
 طالب الثانوةة الفندقية ليات املهنة أخالقواملكون املعريف  لتنمية

 أشــــــــــــــرف فـــتــــــحـي ربــــيـــــــع

 أول مواد فندقية وسياحية مبدرسة املنيا الفندقيةمعلم 

 إشراف

 أ . د / فايز عبد احلميد على                              أ . د  /  مجال خريى حممود

 الزراعية املساعد استاذ املناهج وطرق تدريس العلوم    استاذ املناهج وطرق تدريس العلوم الزراعية املتفرغ

 جامعة املنيا  -جامعة املنيا                                كلية الرتبية  –كلية الرتبية 

 مستخلص البحث
املطور يف ضوء املعايري العلمية لتنمية  ذغييةتعرف فاعلية منهج مراقبة جودة األليهدف البحث احلالي 

وللتحقق من هيا اهلدف مت اعداد اداتني  .طالب الثانوية الفندقية ليات املهنية أخالقواملكون املعريف 

املطور يف ضوء املعايري  ذغييةدليل املعلم ملنهج مراقبة جودة األ، و)كتاب الطالب جتريبيتني للبحث وهما: 

 (العلمية  باستخدام اسرتاتيجيات التعلم البنائي 
 إعداد الباحث() يات املهنة (. أخالقاختبار املكون املعريف ومقياس  فهي)أما أدوات القياس 

كما اقتصرت جمموعة البحث األساسية على طالب الصف الرابع باملدرســة الثــــانـوية الفـندقـية باملـــنيا 

( طالب، مت تطبيق أداتا القياس عليهم قبل وبعد إجراء عملية التدريس 23، وبلغ حجم العينة )

(  بني 0.01ق دال إحصائيا عند مستوى )جود فرووتوصل البحث إىل باستخدام أداتا التعلم والتعليم. 

لصاحل التطبيق ختبار املكون املعريف متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي ال

( بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف 0.01جود فرق دال إحصائيا عند مستوى )، ووالبعدي

 لصاحل التطبيق البعدييات املهنة أخالقمقياس التطبيقني القبلي والبعدي يف 
-  املكون املعريف-املعايري العلمية  - املطور ذغييةمنهج مراقبة جودة األ الكلمات املفتاحية :

 يات املهنةأخالق
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The Effectiveness of A developed Curriculum of Food Quality 

Control in The Light of Scientific Standards in Developing The 

Cognitive Component And The professional Ethics for Students of 

Technical Secondary Hotel School 

Ashraf Fathy Rabie  
Senior teacher of hotel and tourism subjects at Al Minya Hotel School 

Supervised by 

 

 

Abstract: The current research aims to know the effectiveness of the 

developed food quality control curriculum in the light of scientific 

standards for developing the knowledge component and professional 

ethics for students of Technical Secondary Hotel Schools. 

The experimental processing tools (student book, and teacher’s guide 

to the food quality control approach developed in the light of scientific 

standards using constructive learning strategies) 

As for the measuring tools, they are (the knowledge component test 

and the professional ethics scale). (Prepared by the researcher) 

The basic research group was restricted to the fourth grade students of 

Technical Secondary Hotel School in Minia, and the sample size 

reached (23) students. Measurement tools were applied to them before 

and after the teaching process using the teaching and learning tools. 

The search results refer to: there is a statistically significant 

difference at the level (0.01) between the mean scores of the research 

group in the pre and post applications to test the cognitive component 

in favor of the post application. Also there is a statistically significant 

difference at the level (0.01) between the mean scores of the research 

group in the pre and post applications in the profession ethics scale in 

favor of post application 

Key words: Food quality control, scientific standards, cognitive 

component and professional ethics  
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 مقدمة البحث :

يعد الغياء من أهم مقومات استمرار احلياة ، وحيت يؤدي دوره على أكمل وجه ينبغي احملافظة على 

ه ومراحل تصنيعه وجتهيزه إنتاجنه عرضه للتلوث من عدة مصادر بدءا بأماكن إسالمته من الفساد حيث 

 وانتهاءا بتقدميه للمستهلك . 

وعي بالنواحي الهتمام نتيجة لزيادة االموضوع جودة وسالمة الغياء حيتل جزءا كبريا من فاصبح  

وتصنيع وحفظ  إنتاجالغيائية ، فقد شهدت البشرية خالل العقدين املاضيني تطورا هائال يف جمال 

وتداول املواد الغيائية نتيجة لزيادة عدد السكان وعوملة جتارة الغياء من خالل زيادة حركة التجارة 

ملام بصحة اإلنسان ، ومعرفة الكثري من القرن احلالي خاصة يف جمال اإلالعاملية وبعد التقدم الكبري خالل 

 خاطئة  بطريقة ذغييةاألمراض اليت تصيبه نتيجة تداول األ

 إنتاجيف جمال  وتهتم مدارس التعليم الفين الفندقي بتخريج كوادر فنية على أعلى مستوى

العلمية السليمة اليت يستطيع أن يبنى عليها يف املستقبل واهتمامها بتزويدهم  سسمتتلك األو ذغييةاأل

بقدر كبري من املعرفة العلمية جبميع جوانبها ومن أهمها تنمية املفاهيم العلمية املتعلقة مبجال جودة 

نفس أن املكون وسالمة الغياء اليت يعتمدون عليها يف حياتهم العملية ، ويرى كثريا من الرتبويني وعلماء ال

املعريف هو ما يعرب عن املعرفة واخلربات واملعتقدات اليت ميتلكها الفرد عن موضوع ما ، عايش 

 ( 232، 2004حممود)

، ودراسة   prins et al.( 2006)  واهتمت بعض الدراسات بتنمية املكون املعريف ومنها دراسة 

 . (2013( ، ودراسة هنادي عبداهلل )2009الراضي ) ناهد عبد

ية اليت حتكم خالقكما تهتم مدارس التعليم الفين الفندقي بتزويد طالبها بالقيم العلمية واأل

الغياء وتقدميه جبودة عالية خباصة من خالل  إنتاجطبيعة عملهم يف جمال الضيافة بصفة عامة و

تعد مدخاًل معاصرًا لإلصالح الرتبوي ُيتخي حاليًا مناهج دراسية مطورة يف ضوء املعايري العلمية اليت 

لتطوير املناهج الدراسية: أهدافها ، وحمتواها ، وأدوات تقوميها؛ ومن ثم فإن االهتمام بتطوير املناهج 

ومطلبًا رئيسًا ملواكبة التطورات اليت حتدث علي الساحة  ضرورياالدراسية يف ضوء املعايري أصبح أمرًا 

 .ية ، واحملليةالرتبوية العامل

يات املهنة وتدريسها على املستوى األكادميي بعد أن انتشرت ثقافة أخالقوقد جتلت احلاجة إىل دراسة 

املعدة خارج املنزل وتناول منتجات تعتمد يف االساس على املواد  ذغييةتناول الوجبات السريعة واأل

يات مهنة السياحة أخالقاملضافة واملواد احلافظة مبا هلا وما عليها ؛ فصارت احلاجة داعية لدراسة 
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يف  خالقوالضيافة وتأثرياتها على الفرد واجملتمع، وأكدت العديد من الدراسات على أهمية دمج األ

اجلامعات واملعاهد يات املهنة يف أخالقاملقررات الدراسية مبدارس الطهي واوصت بضورة ادخال مفهوم 

 ضمن براجمها الدراسية كمساقات مستقلة يف سنوات الدراسة وليست جمرد ارشادات خمتصرة ، مثل دراسة

 .Lynn, Cلني ،) 2012عياش ) مجال حسني وعبداالله ابو al , et(2013)  ، Shani شاني
(2010)   . 

 ذغييةجزاء منهج مراقبة جودة األأبعض  صعوبة( من أذغيية إنتاجشكوى طالب )شعبة مشكلة البحث: 

باإلضافة الي عدم متاشيه مع وعدم ترابط موضوعاته وصعوبة فهم بعض املصطلحات بصورة مناسبة 

 بإدخال املنهج تصميم فكان البد من إعادة ذغييةاالجتاهات واملعايري العاملية جملال جودة وسالمة األ

تأكد من ذلك قد جرى الو أهدافها وحتقيق التعليمية العملية لتحسني مكوناته يف ومستحدثات جتديدات

  -من خالل االتي :

 السياحية. عمل الباحث وخربته كمعلم للمواد الفندقية و -1
 حول املنهج. إجراء مقابلة شخصية الستطالع رأي السادة معلمي املواد الفندقية -2

أهمية تطوير  عمل مسح للدراسات السابقة فوجد تأكيد الدراسات العربية واالجنبية على -3

 .املناهج الدراسية وفقا ملعايري اجلودة القومية والعاملية
ندرة عدد الرسائل العلمية اليت تناولت بالدراسة موضوعات  -حدود علمه يف -وجد الباحث -4

ومناهج التعليم الفندقي وخاصة موضوعات التخصص الفندقي باملدارس الفندقية وتطويرها يف 

 أهمية هيا القطاع يف االقتصاد القومي . رذغمضوء املعايري القومية والعاملية 

 وثيقة معايري قومية ملناهج التعليم الفين الفندقي. على - هيف حدود علم -مل يعثر الباحث  -5

كما تؤكد أهداف املدارس الفندقية على اهمية اكتساب الطالب اجلوانب املختلفة للمعرفة 

يات املهنية لطالب التعليم الفين الفندقي ، وذلك خالقالعلمية وتنمية اجلوانب املهنية ، وترسيخ األ

 ألهمية ذلك للخريج الفندقي.

ما فاعلية منهج  :السؤال الرئيس التالييسعى البحث احلالي لإلجابة عن على هيه املشكلة  وللتغلب، 

طالب ليات املهنة أخالقواملكون املعريف املطور يف ضوء املعايري العلمية يف تنمية  ذغييةمراقبة جودة األ

 ؟ املدرسة الثانوية الفندقية

 عية التالية :ويتفرع من هيا السؤال الرئيس األسئلة الفر

 بالتعليم الفين الفندقي ؟ ذغييةما املستويات املعيارية املقرتحة ملنهج مراقبة جودة األ .1
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 ؟بالتعليم الفين الفندقي ذغييةنهج مراقبة جودة األمباملقرتحة توافر املعايري مدى ما  .2

 املقرتحة؟يف ضوء املستويات املعيارية املطور  ذغييةنهج مراقبة جودة األملما التصور  .3
 ما فاعلية تدريس وحدة من املنهج املطور يف تنمية املكون املعريف ؟ .4
 يات املهنية ؟ خالقما فاعلية تدريس وحدة من املنهج املطور يف تنمية األ .5

 البحث احلالي يهدف ثالثا: أهداف البحث :

  ذغييةمراقبة جودة األحتديد املستويات املعيارية املقرتحة ملنهج  .1
 . ذغييةنهج مراقبة جودة األمبتوافر املعايري املقرتحة مدى  تعرف .2
 يف ضوء املستويات املعيارية املقرتحة؟املطور  ذغييةنهج مراقبة جودة األملالتصور  تعرف .3
 فاعلية تدريس وحدة من املنهج املطور يف تنمية املكون املعريف ؟ .4
 هنية ؟ يات املخالقما فاعلية تدريس وحدة من املنهج املطور يف تنمية األ .5

 رابعا: أهمية البحث: 

اعتماد فكر املعايري يف بناء وتطوير مناهج التعليم الفندقي للتحسني املستمر ومعاجلة أوجه القصور  (1

 تحقيق اإلصالح والتطوير املنشود.لاملناهج متشيًا مع توجهات الدولة وسياستها ب
 يف التعليم الفندقي. ذغييةمراقبة جودة األبناء مستويات معيارية لبناء منهج  أسسوضع  (2
 ذغييةب الفندقي مثل )مراقبة جودة وسالمة األالطلتعرض البحث احلالي ملوضوعات ذات أهمية كبرية ل (3

 يات املهنية وتنمية جوانب املعرفة العلمية املرتبطة بهما(.خالقواأل

ميكن املنهج املطور يات املهنية يف خالقللمكون املعريف، ومقياس األ إعداد بعض األدوات مثل اختبار (4

 االستعانة به من قبل باحثني ومعلمني آخرين.

  -خامسا: مصطلحات البحث:

احملتوى تلك العبارات اليت ميكن من خالهلا حتديد املستوي املالئم ، واملرذغوب من إتقان  املعايري: 

 .(115، 2004،كمال عبد احلميد) ، واألداءات وفرص التعليمواملهارات

 ذغييةمراقبة جودة وسالمة األبأنها: عبارات تصف ما جيب أن يكون عليه حمتوى منهج  وتعرف إجرائيا

املطور بالتعليم الفين الفندقي ،وما يصل إليه املتعلم من معارف، ومهارات ،وقيم نتيجة  بالفنادق

 لدراسته موضوعاته.

هو كل ما ُيعرب عن املعرفة واخلربات واملعتقدات اليت ميتلكها الفرد عن موضوع ما .)عايش  املكون املعريف :

 (232، 2004حممود ،
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من املعرفة  (جمموعة البحث)التعليم الفين الفندقي : مقدار ما اكتسبه  طالب  ويعرف اجرائيا بأنه

العلمية املطور يف ضوء املعايري  بالفنادق ذغييةمراقبة جودة وسالمة األ مبستوياتها خالل دراستهم ملنهج

   .ويقاس بالدرجات اليت حيصلون عليها يف االختبار املعد هليا الغرض 

جمموعة القيم والنظم احملققة للمعايري اإلجيابية العليا املطلوبة يف أداء األعمال  ::يات املهنيةخالقاأل

الوظيفية والتخصصية، ويف أساليب التعامل داخل بيئة العمل، ومع املستفيدين، ويف احملافظة على صحة 

 .(101، 2010،علي بادحدح، سعيد الغامدي) اإلنسان، وسالمة البيئة

طالب جمموعة من املبادئ والقواعد اليت جيب أن يلتزم بها  هي ية إجرائيايات املهنخالقوتعرف األ

وتضبط وحتدد  بالفنادق ذغييةمراقبة جودة وسالمة األمزاولة مهنة  أثناءيف املدرسة الفندقية 

 خرين و تقاس من خالل املقياس املعد هليا الغرض .تعامالته مع اآل

 على:قتصر البحث احلالي ا -:سادسا: حدود البحث

  :املطور يف ضوء املعايري العلمية ذغييةمنهج مراقبة جودة األاحلدود املوضوعية. 
  إنتاج)شعبة الثانوي الفندقيطالب الصف الرابع بني احلدود البشرية: جمموعة البحث من 

 م2019/2020الفندقية للعام الدراسي الثانوية مدرسة املنيا ا طالب 23(، وعددهم أذغيية
 )مجيعها من إعداد الباحث ( -:البحثسابعا: أدوات 

 .ذغييةوسالمة األ قائمة باملستويات املعيارية ملراقبة جودة .1
 و احملكمة.يف ضوء املستويات املعيارية املقرتحة للمنهج املطور داة حتليل حمتوى أ .2
يف ضوء املستويات  : كتاب الطالب ودليل املعلم يف املنهج املطورمواد التعليم والتعلم ومتثلت يف .3

  .ذغييةراقبة جودة وسالمة األمل املعيارية املقرتحة

 يات املهنية.خالقمقياس األ -اختبار املكون املعريف.     -أدوات القياس ومتثلت يف:  

جتربة  أثناءوذلك ، استخدم البحث املنهج شبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدة -:ثامنا: منهج البحث

املطور يف ضوء املعايري  ذغييةفاعلية منهج مراقبة جودة األتعرف لاملنهج املطور على جمموعة البحث 

 لطالب املدرسة الفندقية يات املهنيةخالقاألو املكون املعريفالعلمية لتنمية 

 التصميم التجرييب للبحث (1)يوضح جدول    -وذلك كما يلى :
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 التصميم التجرييب للبحث (1)جدول 

 السابقة :االطار النظري والدراسات 

 :  يف ضوء املعايري العلمية ذغييةاحملور االول : : تطوير منهج مراقبة جودة األ

قوم به يف تشكيل شخصية املتعلمني يذلك ألهمية الدور اليي ، ودول الكثري من  حظي تطوير املنهج عناية

يف مجيع جوانب النمو املختلفة العقلية واجلسمية والنفسية واالجتماعية، األمر اليي يساعد يف تكيفهم 

ليات حديثة آ، وقد أدى ذلك إىل اجياد مداخل ومع واقعهم املعاصر ويعدهم للمستقبل بكل متغرياته 

قاطرة التقدم والتنمية اجملتمعية وقد تنامى االهتمام بوضع  هلتطوير وحتديث التعليم باعتبار

مقاييس ومعايري للمناهج الدراسية ، لتحديد ما جيب ان يتعلمه الطالب وقادرين على ادائه نتيجة 

  (   117، 2008لدراسته وكيلك حتديد نواتج التعلم املطلوبة . )حسن شحاته ،

 العمل مؤسسات إكساب ضرورة القادمة حلةاملر تأتى دواعي تطوير املنهج مبا تفرضهو
 يعترب واليت مستلزماتها، بكل بضوابط اجلودة والتقيد ، املنافسة على الكافية القدرة نتاجواإل

 واجملتمع ويعترب الدولة، اهتمامات صدارة ويف ، يف مقدمتها املهين والتدريب الفين التعليم
 خاص باهتمام حتظى اليت ، االسرتاتيجية القطاعات بني من احلالي الوقت يف الفين التعليم

 ملتابعة تؤهله ية أخالق، و وثقافية ، علمية قاعدة ميتلك خريج فين وتأهيل ؛ به للنهوض
 مهارة وتدريبه وميتلك تعليمه ومتابعة االجتماعي، مبستواه واالرتقاء ، مهنته جمال يف التطور
 التأقلم أو مباشرة، العمل بسوق االلتحاق من متكنه، والقومية املعايري مع متوافقة ، عالية

 ( 2010، االعتماد و التعليم جودة القومية لضمان )اهليئة  .السوق حاجات مع بسرعة

 وقد أكدت البحوث والدراسات أهمية تطوير املناهج الدراسية وفقا ملعايري اجلودة القومية والعاملية ،     

جيهان أمحد ، ودراسة  (2015ودراسة رائدة حممد )، (1220أمحد عبد الرمحن ) دراسةمنها و

هالة جودت  اوصت بعض الدراسات اليت اهتمت بالتعليم الفين الفندقي مثل دراسة، كما (2017)

تطوير املناهج باوصت ( 2007ودراسة مساح حممد ) (2007، ودراسة السيد أمحد) (2003)

 املناهج يف ضوء املعايري العاملية .وبضرورة مراجعة الدراسية والتدريبات العملية 

 التطبيق البعدي جلة التجريبيةااملع التطبيق القبلي 

جمموعة 

 البحث

 اختبار املكون املعريف.

 يات املهنية.خالقاأل مقياس

 تدريس املنهج املطور يف ضوء
 .املعايري العلمية

 اختبار املكون املعريف.

 يات املهنية.خالقاأل مقياس
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 :  احملور الثاني: التعلم البنائي ودوره يف تنمية املكون املعريف للطالب الفندقي

اهتمت النظرية البنائية بالعمليات املعرفية الداخلية للمتعلم عندما يتعرض للمواقف التعليمية  

املعلومات وبالتالي يكون دور املعلم تهيئة بيئة كمعرفته السابقة ومدي تقبله للتعلم وقدرته على معاجلة 

واستند الباحثون يف هيا التوجه إىل مدرسة فلسفية تسمى  ،التعلم لتجعل املتعلم يبين معرفته بنفسه

 (.255 ،1996بالنظرية البنائية )خليل اخلليلي،

التعلم ذو املعين  البنائي يف التدريس وإكساب املتعلمني التعلمونظرا ألهمية مناذج واسرتاتيجيات 

وربطه ببنيتهم املعرفية باإلضافة لقصور طرق التدريس التقليدية يف إكساب هيه املفاهيم للمتعلمني ، 

فقد ركزت العديد من الدراسات على استخدام منوذج التعلم البنائي واسرتاتيجية خرائط املفاهيم ودورة 

اهلام  دراسةك ،تنمية املفاهيم العلمية وذغريهاالتحصيل و فاعليتهم يف واكدتالتعلم يف تدريس العلوم 

( 2012دراسة ) ،( 2011)دراسة على مريشيد  ،( 2011، دراسة حنان حممد ) (2010علي )

Akay et al.  وأكدت دراسة ،Jacqueline, V.(2013) ،   (.2016شرف فتحي )أودراسة  

ن املكون املعريف هو ما يعرب عن املعرفة واخلربات واملعتقدات اليت أويرى الرتبويني وعلماء النفس 

ميتلكها الفرد عن موضوع ما ؛ وأن العلم بناء منظم من املعرفة العلمية يتضمن احلقائق العلمية و املفاهيم 

 العلمية و املبادئ والقواعد و القوانني والنظريات العلمية اليت تساعدنا يف فهم الظواهر الطبيعية

والكونية وفهم الكون احملسوس اليي نعيش فيه ، وإن تصنيف املعرفة العلمية حسب بساطتها او تعقيدها 

عايش ،  (65، 2002أمحد عبدالرمحن واخرون)  أمر ضروري لتسهيل دراسة هيه املعرفة او تدريسها ،

 . (232، 2004زيتون ) 

ويات املكون املعريف )املفاهيم العلمية( يف او أحد مسترواهتمت بعض الدراسات بتنمية املكون املع 

( ، ودراسة هنادي عبداهلل 2009) الراضي ، ودراسة ناهد عبد prins et al.( 2006)ومنها دراسة

(2013.) 

 لطالب التعليم الفين الفندقي ذغييةيات مراقبة جودة وسالمة األأخالق -:ثاحملور الثال

عن مدي صالحية الغياء لالستهالك وخلوه من عوامل الفساد او الضرر  ذغييةجودة وسالمة األتعرب 

اجلودة عن ية وتقبل املستهلك له ، كما تعرب ائبصحة املستهلك ومدي صفاته الرتكيبية وقيمته الغي

ة من اليت تتبناها املؤسسات من أجل الوصول إىل أفضل أداء باستخدام جمموع سسجمموعة من املبادئ واأل

 (15، 2005( ، ليلى السباعي )7، 2008االحصائية وأدوات قياس اجلودة ، حممد جنيب )ساليب أ
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يات والسلوكيات املهنية خالقسالمتها يف صناعة الضيافة على األو ذغييةوتعتمد مراقبة جودة األ

 اليت يتم ذغييةاخنفاض سالمة األ ن السلوك املهين السليب يؤدي إىلأوللعاملني يف القطاع السياحي ، 

ي السليم خالقجيابي واألا ، بينما يؤدي السلوك املهين اإلعدادها وبالتالي يكون سببا الخنفاض جودتهإ

 .  ذغييةإىل االرتقاء مبستوى جودة وسالمة األ

العلمية  سسوحترص مدارس التعليم الفين الفندقي لتخريج كوادر فنية على أعلى مستوى متتلك األ

السليمة اليت يستطيع أن يبنى عليها يف املستقبل واهتمامها بتزويدهم بقدر كبري من املعرفة العلمية 

جبميع جوانبها ومن أهمها تنمية املفاهيم العلمية املتعلقة مبجال جودة وسالمة الغياء اليت يعتمدون 

 .عليها يف حياتهم العملية 

 .Tavitiyaman, P., & Ko, H. C. Aدراسة (  ، و2011وتؤكد دراسة سعد ابراهيم محد )
ي الشامل خالقجيب على ممارسي الضيافة توفري املعرفة والتدريب القانوني واألأنه   .(2015)

املدارس للموظفني لتحسني كفاءة األداء وتقليل الدعاوى والنزاعات. ويف الوقت نفسه يتم تشجيع طالب 

 ية قبل دخول صناعة الضيافة.خالقعلى تزويد أنفسهم باملعرفة القانونية واأل الفندقية
 -فروض البحث:

 -لإلجابة عن تساؤالت البحث مت صياذغة الفروض التالية :

بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف ( 0.01عند مستوي )يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -1

 التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار املكون املعريف لصاحل التطبيق البعدي .

بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف ( 0.01عند مستوي )يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -2

 دي .يات املهنية لصاحل التطبيق البعخالقالتطبيقني القبلي والبعدي يف مقياس األ

 مواد وأدوات البحث وإجراءاته التجريبية :

 -التعليم الفين الفندقي : يف ذغييةإعداد قائمة معايري حمتوى منهج مراقبة جودة األ -أواًل

لطالب التعليم الفين الفنـدقي  وللـت جمـالني     ذغييةمت بناء قائمة معايري حمتوى منهج مراقبة جودة األ

 واستطالع رأي احملكمني. ذغيية، وجمال سالمة األ ذغييةرئيسني وهي: جمال جودة األ

لطـالب التعلـيم الفـين الفنـدقي  يف ضـوء املعـايري        ذغييةحتليل احملتوى ملنهج مراقبة جودة األ -ثانيًا

 . من املعايري ذغري متضممنة فى املنهج احلالي %80وجد أن أكثر من  العلمية :

لطالب التعلـيم الفـين الفنـدقي  يف     ذغييةمراقبة جودة األإعداد التصور املقرتح حملتوى منهج  -ثالثًا

 ضوء معايري احملتوى:
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ــالمة األ     مت        ــة جــودة وس ــور يف مراقب ــنهج املط ــام للم ــار الع ــةإعــداد اإلط ــة   ذغيي ــة الثانوي ــالب املرحل لط

 الــيت ســبق إعــدادها يف خطــوة ســابقة ، علــى أن يشــتمل هــيا اإلطــار   املعــايري العلميــة الفندقيــة يف ضــوء 

العناصر التاليـة : نـواتج الـتعلم، خمرجـات الـتعلم املقـرر، احملتـوى الدراسـي، الـزمن املتوقـع لكـل نـاتج             

تعليمــي، اســرتاجييات التعلــيم والــتعلم املقرتحــة، مصــادر التعلــيم والــتعلم املقرتحــة، األنشــطة التعليميــة  

 . التعلمية املقرتحة، أساليب  التقويم

يتعرف الطالب علي كيفية الدراسة لجمموعة من التعليمات  مت حتديد -إعداد كتاب الطالب :

باسرتاتيجيات )التعلم البنائي ودورة التعلم وخرائط املفاهيم(، ويلي هيه التعليمات شكل توضيحي هلا، 

وكل موضوع حيتوى على املقدمة ، واألهداف اإلجرائية، وحمتوى املوضوع ، أنشطة التعليم والتعلم، 

 ح يف شكل كتاب الطالب، وعرضه على احملكمني التقويم، وبيلك أصب
 إعداد دليل املعلم:

هدف إعداد دليل املعلم إىل تبصري معلم املرحلة الثانوية الفندقية بالطريقة الصحيحة واملناسبة لتدريس 

لطالب املرحلة  )التعلم البنائي ودورة التعلم وخرائط املفاهيم(املنهج املطور باستخدام اسرتاتيجيات 

الثانوية الفندقية وقد مت صياذغة دليل املعلم لتكون متمشيًا مع كتاب الطالب خطوة خبطوة وذلك 

 لتحقيق التكامل بني دور املعلم ودور املتعلم.

اسابيع بواقع موضوعان اسبوعيا باإلضافة إىل  سبعللمنهج املطور خالل  امليدانيوقد مت تنفيي التطبيق 

 لي والبعدي ألدوات القياس .القب التطبيقني

 -إعداد أدوات القياس : –

طالب  امتالك(، ويعد يات املهنيةخالقاأل)اختبار املكون املعريف(، و)مقياس  يفوقد متثلت هيه األدوات 

الصف الرابع الثانوي الفندقي هلا مبثابة مؤشر لتحقق الغرض من هيا املنهج املطور ملراقبة جودة وسالمة 

 يف ضوء املعايري العلمية. ذغييةاأل

 القياس:أدوات تعليمات  -

القياس حبيث تكون واضحة وحمددة وبسيطة ودقيقة ، وال تؤثر على إجابة أدوات مت صياذغة تعليمات     

القياس ، حيث تضمنت تفسريًا هلدف أداتا الطالب وقد مت وضع هيه التعليمات يف الصفحة األوىل من 

وبعد ، اإلجابة على مفرداته، ومثااًل تطبيقيًا توضح طريقة اإلجابة على مفرداتهالقياس وكيفية أداتا 

احملكمني، وذلك للتأكد من صالحيتها  القياس مت عرضها علىألداتا االنتهاء من إعداد الصورة األولية 

 وقد ُأجريت التعديالت وفقًا  لآلراء احملكمني. ،القياس أداتا للتطبيق ، والتحقق من صدق 
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( طالب، وهم جمموعة من اجملتمع األصلي، 25ُطبقت أداتا القياس على جمموعة استطالعية قوامها )   

من مدرسة الثانوية الفندقية باملنيا اجلديدة، بعيدًا عن العينة األساسية وذلك حلساب املعامالت 

 اإلحصائية اآلتية:

 الختبار املكون املعريف املعامالت اإلحصائية: أوال

بهدف حيف املفردات  لالختبارمت حساب معامالت السهولة والصعوبة  معامالت الصعوبة:حساب  - 1

الصعبة جدًا، واملفردات اليت تتسم بالسهولة العالية، وإعادة الصياذغة ملفردات معينة، وترتاوح معامل 

يارية ( وهى معامالت سهولة مقبولة يف االختبارات مع0.79 – 0.3سهولة املفردات املقياس ما بني )

 املرجع.

يهدف إىل املقارنة بني طالب العينة يف  االختبارنظرًا ألن  :االختبارحساب معامالت التمييز ملفردات  -2

على التمييز بني الطالب؛ ليا مت حساب  االختبارمستوى التحصيل، فالبد من التأكد من قدرة مفردات 

(، وهى قيم مقبولة ملعامالت التمييز وتدل على 0.44 – 0.22معامالت متييز املفردات وتراوحت بني )

 قدرة كل مفردة من مفردات املقياس على التمييز. 

اختبار مت حساب معامل ثبات    spssباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  ختبار :اال ثبات  -3

( وهي قيم مقبولة 0.931الثبات ) معامل ةقيمفكانت  عن طريق معادلة ألفا لكرونباخ ، املكون املعريف

املقرتح )صالح  أمحد  مراد  املرجعيعلى درجة عالية من الثبات وفقًا  لإلطار  االختباردل أن ت، احصائيا 

كأداة للقياس يف البحث احلالي  االختبار( وهيا يدل على صالحية 360، 2002، أمني على سليمان ، 

 . على عينة البحث األساسية

 االختبار، أصبح لالختباربعد التأكد من توفر الشروط السيكومرتية  :ختبار لالالصورة النهائية  -4

مفردة صواب  20 ومتعدد  منمفردة اختيار 20وتكون من صاحلًا للتطبيق على جمموعة البحث  األساسية، 

 سؤال .  40وخطأ ليصبح العدد الكلي ألسئلة االختبار 

( دقيقة باإلضافة إىل مخس دقائق 30حيث بلغ ) االختبارمت حساب زمن  :تطبيق االختبارزمن  -5

 ( دقيقة .35الكلي ) االختبارإللقاء التعليمات ليصبح زمن 

 يات املهنة:أخالق ملقياساملعامالت اإلحصائية ثانيا : 

ساب معامالت االرتباط بني درجات الطالب )العينة حب -:صدق االتساق الداخلي -1

  (2اجلدول التالي )جدول  يوضحهاعلى حده ، كما بعد  يف كل االستطالعية(
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 ( يف كل بعد على حدهاالستطالعيةدرجات الطالب )العينة لقيم معامل االرتباط (2جدول )

 نوع الداللة مستوى الداللة قيم معامل االرتباط ياتخالقمقياس األ

  0.688 جتاه اجملتمع وأفراده االلتزامات -1

0.01 

 

 0.668 جتاه جهة العمل االلتزامات -2 دالة

 0.614 املهنة وافرادها  جتاه االلتزامات -3

يتضح من اجلدول أن قيم معامالت االرتباط بني درجات العينة االستطالعية يف كل أداة على حده ذات داللة 

القياس تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ملفرداته ،  اة( ، إىل أن أد0.01إحصائية عند مستوى)

، وهيا يشري اىل اتساق حماور املقياس مع املفهوم العام اليي يقيسه مقياس مما يطمئن إىل استخدامه 

 يات املهنة .أخالق

 ملقياسمت حساب معامل ثبات    spssباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ثبات املقياس: - 2

 ثبات الويوضح اجلدول التالي معامل  عن طريق معادلة ألفا لكرونباخ ، يات املهنةأخالق

 يات املهنةأخالق مقياس ( معامل ثبات3جدول )

 معامل الثبات عدد األسئلة عدد الطالب القياس اةأد

 جتاه اجملتمع وأفراده االلتزامات  -1

25 

8 0.716 

 0.671 9 جتاه جهة العمل االلتزامات –2

 0.669 8 املهنة وافرادها  جتاه االلتزامات –3

 0.693 25 يات املهنة  خالقالدرجة الكلية أل

( 0.716 – 0.669الثبات حملاور املقياس تراوحت بني ) ( أن قيم معامالت3يتضح من اجلدول السابق )

 املرجعيوهو يدل على أن املقياس على درجة عالية من الثبات وفقًا  لإلطار  ،وهي قيم مقبولة احصائيا 

( وهيا يدل على صالحية املقياس كأداة 360، 2002املقرتح )صالح  أمحد  مراد ، أمني على سليمان ، 

 . للقياس يف البحث احلالي على عينة البحث األساسية

( دقيقة باإلضافة إىل مخس دقائق إللقاء 30مت حساب زمن املقياس حيث بلغ ) زمن املقياس: -5

  ( دقيقة .35التعليمات ليصبح زمن املقياس الكلي )

أصبح صاحلًا  بعد التأكد من توفر الشروط السيكومرتية للمقياس، الصورة النهائية للمقياس: -6

 حماور  3مفردة موزعة على  25وتكون املقياس من جمموعة البحث على للتطبيق 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

93 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 كلية ُمعتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

 ةالسيكومرتيوالتحقق من الشروط  االستطالعيةبعد إجراء التجربة  اءات التجربة األساسيةإجر -رابعًا

ألدوات البحث و أصبحت أدوات البحث صاحلة للتطبيق يف جتربة البحث األساسية وقد سار التطبيق وفقًا 

  :للخطوات التالية

 .والقياس القبلي والبعدي: ما تعرف باجملموعة الواحدة، التصميم شبه التجرييب للبحث -أ

 .الصف الرابع مبدرسة الثانوية الفندقية باملنياب أذغيية إنتاجطالب  جمموعة البحث: اختيار -ب

تدريس منهج مراقبة جودة ثم تطبيق أداتا القياس على اجملموعة املختارة قبليًا  مت إجراءات التطبيق :

تطبيق أداتا ثم  اسرتاتيجيات التعلم البنائيبعض املطور يف ضوء املعايري العلمية باستخدام  ذغييةاأل

 احلصول على البيانات ومعاجلتها إحصائياوالقياس على اجملموعة املختارة بعديًا 

 نتائج البحث والتوصيات والبحوث املقرتحة 

 اختبار صحة الفرض األول: -1

بني متوسطي درجات  (0.01)عند مستوي يوجد فرق ذو داللة إحصائية : على أنه وينص الفرض األول 

 جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار املكون املعريف لصاحل التطبيق

وكانت   T .testحساب داللة الفرق باستخدام اختبار "ت" وومت التحقق من صحة هيا الفرض إحصائيا  

 ( .4النتائج كما يف جدول )

(: داللة الفروق بني متوسطي درجات الطالب جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي 4جدول )

 ، وقيمة "ت" احملسوبة ، ومستوى الداللة . املعياري واالحنراف،  الختبارل

 االحنراف املتوسط القياس الدرجة اختبار  

 املعياري

قيمة ت 

 احملسوبة

مستوى 

 الداللة

 نوع الداللة

 دالة 0.01 15.379 2.59 27.7 القبلي 40 املعريفاملكون 

 1.38 33.3 البعدي

لصاحل التطبيق البعدي ،  فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات جمموعة البحثوجود  وعليه يتضح

 .األولستقل على املتغري التابع، وبيلك يقبل الفرض املتغري املتأثري لويرجع الفرق 

 صحة الفرض الثاني:  اختبار -2

بني متوسطي درجات  (0.01عند مستوي ) يوجد فرق ذو داللة إحصائيةوينص الفرض الثاني على أنه 

 يات املهنية لصاحل التطبيق البعدي .خالقجمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي يف مقياس األ
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، وكانت   T .testحساب داللة الفرق باستخدام اختبار "ت" وومت التحقق من صحة هيا الفرض إحصائيا 

 (5)جدول   النتائج كما هي موضحة يف
يات املهنية باستخدام خالقالفروق بني متوسط درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس األ

 اختبار "ت"

 االحنراف املتوسط القياس الدرجة مقياس

 املعياري

قيمة ت 

 احملسوبة

توى مس

 الداللة

نوع 

 الداللة

 دالة 0.01 10,968 7,833 88,9 القبلي 125 يات املهنةأخالق

 6,348 110,1 البعدي

فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات جمموعة البحث لصاحل التطبيق البعدي ، وجود وعليه يتضح 

 يقبل الفرض الثاني.ستقل على املتغري التابع ، وبيلك املتغري املتأثري لويرجع الفرق 

يف ضوء املعايري العلمية  ذغييةاملنهج املطور يف مراقبة جودة األوجد أن من العرض السابق لنتائج البحث 

يات املهنية لدى طالب خالقيف تنمية املكون املعريف وتنمية األ أدي اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية

 :بعض األسباب اليت تفسر ذلك منها ميكن ذكرو، املدرسة الفندقية )جمموعة البحث(

استخدام اسرتاتيجيات )التعلم البنائي ودورة التعلم وخرائط املفاهيم( على النحو املستخدم يف  .1

جيابي نشط يف إتعليمية حيث يقوم من خالله بدور تطبيق املنهج املطور جعل الطالب حمور العملية ال

مواقف التعلم، ويتم ذلك من خالل قيامهم بالعديد من األنشطة التعليمية مما ساعدهم على النجاح 

 يف عملية التعلم .
تخطى للطالب ليتم التعلم حتت إشراف وتوجيه املعلم القائم بتدريس املنهج املطور؛ فهو يقدم الدعم  .2

 املطلوب. الصعوبات، وحتقيق النجاح، وأداء املهام بالشكل
يف الفنادق مما  ذغييةاحملتوى العلمي للمنهج املطور اكسب الطالب معلومات كثرية حول جودة وسالمة األ .3

 ياتهم املهنية مستقبال . أخالقجيابيا على سلوكياتهم وإعكس ين
املستخدمة يف التدريس بوجود حالة من املنافسة بني الطالب أظهرت مدى  االسرتاتيجياتساهمت  .4

ممارستهم لألنشطة التعليمية  أثناءداخل جمموعات العمل التعاوني وإظهار قدراتهم تعاونهم 

 التعلمية وزاد دافعيتهم للتعلم .
 وتتفق نتائج هيه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات اليت ميكن تصنيفها يف التالي:

يف تدريس املواد املختلفة وخاصة العلوم وأثبتت ات التعلم البنائي دراسات أكدت على فاعلية اسرتاتيجي
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فاعليتها يف تنمية حتصيل املتعلمني وإكساب وتنمية املفاهيم واالجتاهات ويف حتقيق العديد من األهداف 

،  .GÜNE, et al( 2006(،)2002خلود أكرم ) (،2002فاتن رشاد)دراسة  االرتبوية، ومنه

(2012 ) Akay et al. . 

 Jaszayكال من  كدراسة  ية يف برامج الضيافةخالقضرورة تدريس املعايري األ دراسات أكدت على
(2002) ،Yeung, S. (2004)  ،Lynn, C. (2010)   ،أكدوا على ضرورة تبنى هيه  كما

وذلك باالعتماد على نظرية جون ستيوارت  ألهميتهاية وذغرسها يف متعلميهم خالقالربامج لتلك املعايري األ

 يات يف مقررات وبرامج الضيافة . خالقوالتطبيق الرتبوي هلا يف تدريس األ

يف املقررات الدراسية مبدارس الطهي ؛  خالقأهمية دمج األ Shani, et,al (2013) وقد أكد 

جهة املخاوف املتعلقة ية كإطار نظري الستكشاف ومواخالقوذلك باستخدام حتليل سلسلة القيم األ

واليت ميكن دجمها  ذغييةية ذات الصلة بصناعة األخالقيات الغيائية ، وذلك بدمج القضايا األخالقباأل

يات الغيائية أثر إجيابي على مصداقية مهنة فنون الطهي، خالقأن لتعليم األويف التدريب املهين للطهي ، 

ية خالقتصاعد املخاوف األوي ؛ خالقوعي األيف الوقت اليي حيدث فيه حتول حنو االستدامة وال

يات خالق، فإن مدارس الطهي حتى اآلن مل تولي اهتماما كبريا لألذغييةواخلالفات املرتبطة بصناعة األ

  يف مناهجها الدراسية.

جيب على ممارسي الضيافة أنه   Tavitiyaman, P., & Ko, H. C. A. (2015)وتؤكد دراسة

ي الشامل للموظفني لتحسني كفاءة األداء وتقليل الدعاوى خالقالقانوني واألتوفري املعرفة والتدريب 

والنزاعات. ويف الوقت نفسه، يتم تشجيع طالب الضيافة على تزويد أنفسهم باملعرفة القانونية 

 ية قبل دخول صناعة الضيافة.خالقواأل
 -حساب فاعلية املنهج املطور:

املكون يف تنمية يف ضوء املعايري العلمية  ذغييةراقبة جودة األمت حساب فاعلية املنهج املطور لتدريس م

)جمموعة البحث(  ، وذلك من خالل حساب لدى طالب التعليم الفين الفندقي  يات املهنية أخالق، واملعريف

  (6) يوضح جدول.حجم التأثري اليى أحدثته املنهج املطور 

 ومستوى داللتها، وحجم تأثري املتغري املستقل يف املتغريات التابعة ،ɳ2قيمة 

 التأثري مستو حجم التأثري ɳ2قيمة  درجات احلرية ت" احملسوبة قيمة مقياسو اختبار

 كبري %92.6 0.926 19 15.379 املعريف املكون

 كبري %86.4 0.864 19 10,968 يات املهنيةأخالق
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املطور)فؤاد عبداللطيف أبو حطب، أمال  املرجعييتضح من اجلدول السابق، وبالرجوع إىل اإلطار 

من خالل ، تأثري املتغري املستقلذلك ليرجع  ألداتا القياس و( أن حجم التأثري كبريًا 443، 1996صادق،

 كالتالي :متغريات البحث السابق ميكن ترتيب تأثري املنهج املطور يف  ما

؛ حيث تراوحت قيمة للطالب نتيجة تدريس املنهج املطور بشكل كبري جدا املعريف  جلانبا تأثر -1

؛ املعريف  املكونتفوق يف ال؛ وميكن تفسري  كبرية جدا( ؛ وهى نسبة %92.6)لمكون املعريف لحجم التأثري 

اسة للتعرف امل تهمحاجوفتقدها الطالب ياملنهج املطور قد تضمن العديد من املفاهيم واملعلومات اليت ف

سمع عنها من قبل وخصوصًا املتعلقة بأمراض ياليت مل  ذغييةحول جودة وسالمة األعلى العديد من املفاهيم 

 علي الطالب . كبري، وبالتالي كان للمنهج املطور أثرًا ال ال احلصر ثعلى سبيل امل ذغييةاملتعلقة بفساد األ

نتيجة تدريس يات املهنية  أخالقالوجداني للطالب واملتمثل يف نتيجة مقياس  اجلانب تأثر -2

( ؛ وهى %86.4)أخالقيات املهنية  ملقياس ؛ حيث تراوحت قيمة حجم التأثري املنهج املطور بشكل كبري 

ثرت يف اجتاهات الطالب أ؛ وميكن تفسري ذلك بأن الدروس اليت تضمنها املنهج املطور قد كبرية نسبة 

تناول موضوعات  أثناءوالرتكيز عليها  ياتخالقاأل، كما ساعد يف ذلك تضمني تلك  ياتهم املهنيةأخالقو

يات املهنية خالقاملنهج املطور بالشرح وتزويدهم بالفيديوهات التدريبية لبعض السلوكيات واأل

دة وسالمة الفيديوهات اليت تعكس بيئة العمل الفعلية وتؤكد على أهمية جوالصحيحة ضمن أنشطة 

ما انعكس على اجتاهات الطالب واستجاباتهم ملفردات مت ذغييةتقديم األ تيف الفنادق ومنشئا ذغييةاأل

 علي الطالب . كبري، وبالتالي كان للمنهج املطور أثرًا  يات املهنة أخالقاس قيم

 تعقيب على نتائج البحث:

الفروض ميكن استخالص أهم النتائج اليت مت صحة  نتائج البحث اليت مت التوصل إليها، واختبار يف ضوء

 التوصل إليها فيما يلي:

( %92.6)بنسبة ن املعريف جمموعة البحث يف اختبار املكواعلية للمنهج املطور على طالب يوجد ف -

 كبرية جدا؛ وهى نسبة 
بنسبة يات املهنية خالقيف مقياس األجمموعة البحث اعلية للمنهج املطور على طالب فيوجد  -

 .كبرية( ؛ وهى نسبة 86.4%)

 توصيات البحث: -ثانيًا

 قرتح التوصيات التالية:ينتائج البحث احلالي فإن الباحث  يف ضوء

االهتمام بتطوير املقررات الدراسية باملرحلة الثانوية الفندقية يف ضوء متطلبات سوق العمل وتفعيل  -1

 املقررات الدراسية للتعليم الفندقي باحلياة العملية بعد التخرج . ربط،  وذلك
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صياذغة املقررات الدراسية يف ضوء اسرتاتيجيات التعلم القائم على املعنى والنظرية البنائية ملا هلا من  -2

 فائدة كبرية يف جعل الطالب أكثر نشاطًا وإقبااًل على عملية التعلم.
واليت بدورها  الفندقي، جيب أن تتوفر يف مقررات التعليم الفين اإلكثار من األمثلة الشارحة اليت -3

 تساعد الطالب على الفهم وتقرب له املعلومة وتربطه بالواقع.
على طرق التدريس التقليدية واالعتماد على الطرق اليت تعتمد على املشاركة النشطة  االقتصارعدم  -4

 لتعلم.للطالبة والبحث عن املعلومة واإلجيابية يف عملية ا
 .تعليمية جبميع املراحل التعليميةتضمني موضوعات سالمة الغياء ضمن املقررات ال -5

 البحوث املقرتحة: -ثالثًا

 الدراسات املستقبلية التالية: اقرتاحيف ضوء نتائج البحث احلالي ميكن 

 تقويم منهج فن الطهو الفندقي يف ضوء متطلبات سوق العمل واملعايري القومية . -1

القومية والعاملية يف  وفقًا للمعايري واملشروبات ذغييةاأل ملنهج شراء واستالم وختزين مقرتحتصور  -2

 الفندقي.حتسني األداء األكادميي والتنظيم الياتي لطالب التعليم 
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 املـــــــــراجع

السادس (: تطوير حمتوى منهج الدراسات االجتماعية للصف 2012أمحد عبد الرمحن حممد )

 كلية الرتبية، جامعة املنيا االبتدائي يف ضوء املعايري القومية للتعليم يف مصر، ماجستري،
  دار الفكر العربي (:املدخل يف تدريس العلوم، القاهرة:2002محد عبدالرمحن النجدي واخرون )أ

 خرائط باستخدام فاعلية وحدة مقرتحة لتدريس الصحة الغيائية( : 2016مرسي ) فتحي ربيعأشرف 
الثــــانــوية الفـندقـــية باملـــنيا، رسالة  املدرسة البتنمية الوعي الغيائي لدى ط يفاملفاهيم 

 .ماجستري، كلية الرتبية، جامعة املنيا
يات األعمال يف صناعة السياحة ، جملة أخالق( 2012مجال حسني احلرامي وعبداالله ابوعياش )

 ، اجلزائر قسنطينةة منتورى االقتصاد واجملتمع ، جامع

للمرحلة االبتدائية يف ضوء املعايري  املنزلي( : تطوير منهج االقتصاد 2017جيهان أمحد سامل حممد )

القياسية القومية وقياس فاعليته على التحصيل وتنمية مهارات التفكري للتلمييات وتقدير 

 جامعة حلوان،  املنزلياملعلمات له ، رسالة دكتوراه ، كلية االقتصاد 
(:اسرتاتيجيات التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العربي، القاهرة: الدار 2008حسن شحاتة )

 املصرية اللبنانية.

تقويم التصورات اخلاطئة ليعض  ( : فاعلية استخدام خرائط املفاهيم فى2011حنان حممد حممد مراد )

لية الرتبية ، جامعة عني املفاهيم العلمية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية . ، رسالة ماجستري ، ك

 لس . 
( : املشاركة الفردية واجلماعية لتالميي الصف الثاني اإلعدادي يف  ختطيط 2002خلود أكرم شوبان )

لهم وإجتاهاتهم حنو العلوم ، رسالة ماجستري ، ذغري خرائط مفاهيم مادة العلوم وأثرها يف  حتصي

 .  منشورة ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة

( : تدريس العلوم فى 1996ال الدين يونس )مجخليل يوسف اخلليلي ، عبداللطيف حسني حيدر ، حممد 

 . مراحل التعليم العام ، دبى : دار القلم للنشر

(: تطوير منهج الرياضيات باملرحلة الثانوية يف ضوء مستويات معيارية 2015قادر )رائدة حممد عبدال

مقرتحة وقياس فاعليته يف تنمية التفكري الرياضي واختاذ القرار، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية 

 .  ، جامعة عني لس

 دراسة االنجاز على السياحة صناعة في املهنة أخالقيات تطبيق أثر( : 2011سعد ابراهيم محد )

 كربالء. -النجف  ـ بغداد محافظات في األوىل  الدرجة فنادق في استطالعية
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 املهنة أصالة إسالمية ورؤية عصرية، دار حافظ أخالق:(2010،علي بادحدح ) سعيد الغامدي

( : تطوير التعليم الفندقي نظام السنوات اخلمس كمدخل 2007السيد أمحد عبدالغفار حسانني )

  .ياحة يف مصر ، رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة املنصورةلتنمية الس

العلوم النفسية والرتبوية :  يفاالختبارات واملقاييس : ( 2002(صالح  أمحد  مراد ، أمني على سليمان 

 . القاهرة : دار الكتاب احلديث ،خطوات اعدادها وخصائصها
  األردن دار الشروق، عمان:(: أساليب تدريس العلوم،2004عايش حممود زيتون )

مقرتحة قائمة على خرائط املفاهيم فى  اسرتاتيجية( : فاعلية 2011) املطرييعلى مريشيد رشدان 

اململكة العربية السعودية ، رسالة  يفتنمية املفاهيم الفقهية لدى تالميي املرحلة املتوسطة 

 رة.ماجستري، ذغري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاه

فعالية خرائط املفاهيم يف تدريس العلوم على التحصيل  الدراسي واإلجتاه : (2002فاتن رشاد حممد ) 

حنو العلم لدى تالميي الصف الثاني اإلعدادي" . رسالة ماجستري  ذغري منشورة ، معهد الدراسات 

 والبحوث الرتبوية ،جامعة القاهرة.
( : مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم 1996أمال صادق) أبوحطب ،عبداللطيف فؤاد 

 النفسية والرتبوية واإلجتماعية ، القاهرة: األجنلو املصرية .

(: حتليل نقدي ملعايري إعداد املعلم املتضمنة يف املعايري القومية للتعليم 2004كمال عبد احلميد زيتون )

اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، تكوين املعلم –املصري, املؤمتر العلمي السادس عشر 

 .142-113يوليو ص 21-22,

 رمنشـأة املعارف للنش االسكندرية: (:مراقبة اجلودة يف التصنيع الغيائي،2005ليلى السباعي)
  ( : جودة الغياء وادارة اجلودة الشاملة ،كلية الزراعة جامعة املنيا2008حممد جنيب قناوي )

( فعالية برنامج اعداد معلم الفيزياء قائم على التعلم االلكرتوني يف 2009ناهد عبد الراضي نوبي )

تنمية املكون املعريف ومهارات اختاذ القرار واالجتاه حنو التعلم االلكرتوني لدى الطالب املعلمني ، 

  2، العدد 12جملة الرتبية العلمية ، جملد 

منهج اقتصاديات السياحة بالتعليم الثانوي الفندقي يف ضوء (: تطوير 2003هالة جودت بدر )

  .التطورات املعاصرة، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني لس

(:فاعلية منوذج باير يف تدريس مقرر األحياء املطور على تنمية التفكري 2013عبداهلل العيسي) هنادي

انوية مبكة املكرمة، جملة رسالة الرتبية وعلم الناقد واملكون املعريف لدى طالبات املرحلة الث

 105- 84، ص43النفس ،العدد 
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حتصيل طلبة الصف التاسع  يف( : أثر استخدام اخلريطة املفاهيمية  2010اهلام علي الشليب )

للمفاهيم العلمية فى مادة االحياء وافع االجناز لديهم وقدرتهم على اإلبداع ، جملة العلوم 

 .  2، العدد 11ة ، اجمللد الرتبوية والنفسي

 -(: وثيقة معايري مؤسسات التعليم قبل اجلامعي2010اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد )

 مرحلة التعليم الثانوي.
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