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المستخلص :
ان بيئة االعمال اممالرا ش دا جم ةمماة مان امت,او امغ وامتايا ام اممتيال عة ماا سا امميلمياة امداجيجش باين
امميسماالم امديجةيااة ذام امترااييا امسميااة يةااول غ وذم ا ماال او ا عمااد ميااتوم ةااوجش سجمااة اال,امااة امم جمااة
ممضيواغ ومن هذا اممي,مق م ج ةلءم مدكمة امج اية امحلمية متكدا عن كيدية تأوي ب امج امتج يب امامما ما
ت,بيق من اتيكيم ت جيل سجمة اال,امة من حيث امم ل امغ وةج ايبو م مميدة امج اية امحلمية من واةع امتةال ب
امميجايية بلمتحجيج ما ميلجق ذام امج ةة امممتلزش بمجيية باجاج(امميراو غ وام دايج غ مميا,ين غ عداتل غ بلبا
من استيل امديلجق اممذكو كحلمة ج ايية عممية اي ل تاج من أهال امميسمالم امديجةياة اممرايدة ماا
واممب
مجيية باجاج غوةج ةلءم امج اية باجج من امد ضيلمغ والستبل هل تل االيتالية بلمج اية امت,بي ية امتاا داممم
( 24مجي ا ً ومد ملًغ من امالممين ب يلل اال,امة وبميتوم (مجي ةيال ا,اماة غ ماالون ماجي ةيال اال,اماة غ
مااجي م,ااال غ كاالبتن راالمة غ وةااج ايااتاليم امج ايااة بلاليااتبيلن كأيااموب مةمااع امبيلياالم وتحميم اال بليااتسجال
امب ياالمج اصحراالئا ( )SPSS-V22ممتور ا ىمااد اميتاالئج غ وةااج س ةاام امج ايااة بوةااوج ع ةااة ا تباال ,غ
وتأوي ةوية بين ب امج امتج يب امامماغ وت,بق من اتيكيم سجمة اال,امة.
المصطلحات المفتاحية  :امم اح اماممية مب امج امتج يبغ امم ل ام امذاتية غ امم ل ام امديية غ امم ل ام
اصجا ية غ امم ل ام اصييليية.

مةمة االجا ش واالةترلج
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المقدمـة
تاج ب امج امتج يب من أهل مت,مبلم ىعجاج امموا ج امبد ية اممتسررة ما س تجاعيلم االيدتلح
امم يا وتويع ميسملم اصعمل امسجميةغ وامتج يب امامماغ وملمة من تأوي وواضح عمد ,بياة
األجاء غوامم ل ام اممتةججش ما ت,بيق ةواعج من االتيكيم عمد امميتوم اصجا يغ وامديا واصييليا
غوامذاتا غومن هيل يت,مب تحمي غ وج اية كلمة متاي ام سجمة اال,امةغ وبمل يييةل مع واةع
امم ل ام امم,موبة صعجاج ةي ةجيج متسرص ما سجمة اال,امة يكون ةلج ا ً عمد تا,ية امحلةة
امدامية وامميت بمية ممميسملم امديجةيةغ وةج أ ,م امج اية امحلمية ما وى,ل مي ةاغ بلصضلمة ىمد
أ باة مبلحث متسررة :تضمن األو ميلةدة ب امج امتج يب امامما غىمل اموليا م ج تيلو من اتيكيم
سجمة اال,امة غ بييمل سرص اممبحث امولمث ميا,ا يبذش مستر ش عن ميلجق امج ةة امممتلزش ما
مجيية باجاج بلصضلمة امد ايتا اض امةليب امتحميما ويتلئج استبل امد ضيلم صوبلم ,بياة اما ةة
اميببية بين متاي ام امبحثغ امل اممبحث ام ابع متيلو االيتيتلةلم وامتوريلم.

البنية اإلجرائية للدراسة :
أوال :المشكلة :أن ةوه اممدكمة امبحوية امحلمية

تي,مق من مت,مبلم امي وض بلمواةع امتج يبا
امامما م يل سجمة اال,امة غ وحيل االست ا بين وة لم اميس امم ,وحة من ةب امكتلبغ
وامبلحوين حو ,بياة تأوي ب امج امتج يب امامما ما م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة غ اذ يات ج
باض امبلحوين أن تم امب امج ها أكو أهمية وتأوي اً بلمم ل ام امدييةغ واصجا يةغ عمد س ا مل
يات ج امبلحوون اآلس ون غ وامذين يتة ون امد امم ل ام امذاتية واصييليية غ ومحيل االست ا م ج
أسذم امج اية امحلمية األيواع األ باة من امم ل ام مت,بي ل ما (فنادق الدرجة الممتازة بمدينة
بغداد غ متحجيج ج ةة تأوي ب امج امتج يب امامما بك يوع من أيواع امم ل امغ عمية تل  ,ح
اممدكمة امبحوية باجش تيلؤالم م ييةغ ويذك هل عمد اميحو االتا:
 .1مل ها ,بياة امب امج امتج يب امامما غوملهية اصمكلييلم اممتلحة م ل من ةب امميسملم اممبحووة
؟
 .4كيا يمكن صجا ش امميسملم اممبحووة أن تتبيد ب امج تج بيه مؤو ش ما تةييج م ل ام من
اتيكيم سجمة اال,امة ؟
 .3كيا تدي اما ةة اميببية بين اممتاي ين اممبحووين؟
ثانيا:األهداف :تياد امج اية امحلمية ىمد مالمةة واةع حل امب امج امتج يب امامما امميسمة من
تحمي امب امجغ وىعلجش هيجيت لغ باية
ةب اجا ام ميلجق امج ةة امممتلزش ما مجيية باجاجغ من س
ىعجاج كواج م يية متسررة ما مةل سجمة اال,امة ومق امم ل ام امم,موبة .
واةعغ و,بياة اما ةة بين اممتاي ين
ثالثا :األهمية  :تكمن أهمية امج اية من س
اممبحووينغومجم امجو امذي يمكن أن تمابه بت,وي امواةع امتج يبا ما ةيل اال,امة م ت لء بميتوم
م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امةغ متكون تة بة ائجش تياكس عمد ميتوم امسجمة امديجةية بمجيية
باجاج.
رابعا :انموذج البحث المقترح  :ما ض تح يق أهجاا امج اية امحلمية يت,مب ترميل ايموذج
ىة ائا ميوضح ,بياة اما ةة بين اممتاي ام اممبحووة غ وامدك ( 1يوضح ذم .
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فن االتيكيت خدمة االطعمة

برامج التدريب العملي
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()X
المراحل العملية لبرامج التدريب

مهارات فن اتيكيت خدمة االطعمة

x1

التحليل

 x2التصميم
 x3التنفيذ
x4

التقييم

Y1

المهارات الذاتية

 Y2المهارات الفنية
Y3

المهارات اإلدارية

 Y4المهارات اإلنسانية

عالقة االرتباط
عالقة التأثير

الشكل ()2
انموذج البحث المقترح
خامسا :فرضيات البحث :يحلو امبلحث ىن يتح ق من امد ضيلم اآلتية وامتا تييةل مع مت,مبلم
امج اية:
أوال -:الفرضية الرئيسة األولى والتي تنص على" :توةج ع ةة ا تبل ,ذام جالمة مايوية بين ب امج
امتج يب امامماغ وتةييج م ل ام من اتيكيم سجمة األ,امة"غ وتتد ع هذه امد ضية امد عجج من
امد ضيلم امد عية اممتمومة بلالتا :
 .1توةج ع ةة ا تبل ,ذام جالمة مايوية بين تحمي امب امج غوتةييج م ل ام من اتيكيم سجمة
اال,امة بمتاي اته امد عية.
 .4توةج ع ةة ا تبل ,ذام جالمة مايوية بين ترميل امب امج غوتةييج م ل ام من اتيكيم سجمة
اال,امة بمتاي اته امد عية.
 .3توةج ع ةة ا تبل ,ذام جالمة مايوية بين تيديذ امب امجغ وتةييج م ل ام من اتيكيم سجمة
اال,امة بمتاي اته امد عية.
 .2توةج ع ةة ا تبل ,ذام جالمة مايوية بين ت ييل امب امج غوتةييج م ل ام من اتيكيم سجمة
اال,امة بمتاي اته امد عية.
ثانيا-:الفرضية الرئيسة الثانية والتي تنص على" :يوةج تأوي ذو جالمة مايوية ب امج امتج يب
امامما ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة ".
 .1يوةج تأوي مايوي متحمي امب امج ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة بمتاي اته امد عية.
 .4يوةج تأوي مايوي ترميل امب امج ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة بمتاي اته
امد عية.
 .3يوةج تأوي مايوي تيديذ امب امج ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة بمتاي اته امد عية.
 .2يوةج تأوي مايوي ت ييل امب امج ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة بمتاي اته امد عية.
سادسا:متغيرات البحث :اعتمجم امج اية امحلمية امم لييس امةلهزش مع ىة اء باض امتاجي
امضميية عمي ل غ ب جا ةيلس متاي ام امبحث وبمل يييةل مع بيئة امميسملم امديجةية بلما اقغ امةجو
( 1متاي ام امج اية وابالجهل امد عية.

عالقة تأثير

عالقة أرتباط
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المصدر  :من أعداد الباحث
سابعا :مجتمع وعينه الدراسة -:تل استيل ميلجق امج ةة امممتلزش ما مجيية باجاج ب ,ي ة
االستيل ام رجي كمةتمع ممبحث غ باج ايت ,ع أوما أة اه امبلحث ايتج عن غبة اجا ام ميلجق
امج ةة امممتلزش ما مجيية باجاجغ امتا ا عمد كيدية تأوي ب امج امتج يب امامما ما ت,بيق م ل ام
من اتيكيم سجمة األ,امةغ ومن اة ايةلز امبحث تل ايت ,ع أ اء عيية ةرجية من عجج من اممج اء
امالممين ما ةيل األ,امة بديلجق امج ةة امممتلزش (امميرو غ ام ديج غ ممي,ين غعدتل غ بلب غ
وامبلمغ عججهل ( 24م جا ً علم ًغ ودكمم امايية مل ييبة ( %16ت يبل ً من ىةمل اممةتمع اممبحوث
وامبلمغ عجج ( 11مبحوولًغ متوزعة بين اموسلئا االجا ية وامتدايمية م يل اممذكو ( :مجي اال,امة
ومالوييه غومج اء امم,لعلغ وكلبتن رلمة غوالد ان هذه امد يحة مد مة عمد ت,بيق من اتيكيم
سجمة اال,امة ما ميجان امام غ وما م حمة ةمع االيتبيليلم وتجةي ل اتضح بلن هيل يموذةين من
االيتبلية غي رلمحة ماممية امتحمي االحرلئا متل ايتبالجهل غ وبذم يكون حةل امايية ما م حمة
امتحمي ( 20مبحوول.
ثامنا  :ادوات الدراسة -:من اة تح يق اهجاا امبحث تل اعتملج االجوام امتلمية :
 .1مراجع االطار النظري :ب جا امتور امد ا,ل عمما غ ومميدا ممتاي ام امبحث م ج تل اة اء
امميح اممكتبا ممكتبغ وامجو يلم غوامج ايلمغ وامبحوث غوام يلئ غ و اال,ل يحغ ذام اما ةة
بموضوعة امبحث غ وكذم تل االيتالية بدبكة االيت يم م مج امج اية بميتةجام امموضوع .
 .1ادوات االطار الميداني :
أ -استمارة االستبيان  :اعتمجم االيتبيلن كأجاش ممبحث ممحرو عمد امبيليلمغ وامماموملم امم,موبة .
ب -المقابلة الشخصية  :أة يم عجج من امم لب م امدسرية مع باض اممج اء امالممين ب يلل اال,امة
بلمديلجق اممبحووةغ كمل موضح بلمممحق( 1غ ب جا اسذ ا اهل بسروص متاي ام امبحثغ وامةوايب
اماممية.
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المبحث األول
برامج التدريب العملي
أوال :مفهوم برامج التدريب العملي :ةب امت ,ق ممد ول ب امج امتج يب امامما يت,مب ان
يا ا امتج يب  :ايه اميسلل امذي يام عمد تزويج امد ج امالم بلمماموملمغ وامم ل امغ وتايي
اتةلهلته ب جا ت,وي أجائه امم يا بمل يييةل مع أهجاا امميسمة ( William :1996: 22غ امل
ب امج امتج يب متا ا بأي ل تم امة وج اممس ,,م ل من ةب امميسمة صكيلب اصم اج امالممين
امم ل امغ واممال اغ واميموكيلم اممتام ة بيوع اموسيدة (Denisi & : 2001 : 266
 Griffinغويتضح من امتا يا ايه ي كز عمد ب امج امتج يب من ميسو يموكا غبييمل يات ج ك
من(امم يبا غو امايز ي أن ب امج امتج يب امامما :ها ك األيد,ة امميسمة واممس ,,م ل امتا
تمكن اصم اج امالممين من اميمو ما امم ية غوامحرو عمد اممزيج من امسب ام امو لمية واميموكيةغ
ويزيج من ,لةلت ل اصيتلةيةغ والبج م ذه امب امج من س,ة ميب ة وان يتل ما ى,ل تالويا ةملعا ومق
أهجاا محججش (امم يباغ وامايز ي  77 :4012:غ وب امج امتج يب تمكن امميسملم من تيويق
ام ج ام اممستمدة واالرو امما مية مكلمة اةيلل امميسمة امديجةية غ ممل يياكس ذم عمد تح يق امميزش
امتيلميية ( . Morgan, and others :2019 :91
امتال يا اميلب ة ان ب امج امتج يب امامما تتامق بذم امتدلع بين امة وج
يتبين من س
اممس,,ة من ةب امميسمة امديجةية غ وةج ش اممج ب ما ايرل امت,بي لم اماممية ممميتديجين من
امب يلمج غ ومجم ايتيالب اممدل كين بلمب امج امتج يبة وحروم ل عمد اممزيج من امسب امغ
وامم ل امغ واميموكيلم امم يية ام لجمة متح يق اهجاا امميسمة امديجةية .
ومن س مل ت جل يمكن ميل تا يا ب امج امتج يب امامما اة ائيل ً :ها تم األيد,ة اممس ,,م ل
عمد ومق ايت اتيةيلم محججشغ امتا ت جا ىمد تحمي االحتيلةلم امتج يبة غ وريلغت لغ وتيدذهل
بدك يح ق مت,مبلم اموسيدة امديجةيةغ باية تازيز امسب شغ وامو لمةغ وامم ل ام مجم االم اج امالممين
ب جا تح يق اهجاا امميسمة امديجةية واالم اج امالممين .
ثانيا -:المراحل العملية لبرامج التدريب :تورا عمد أي ل األيد,ة امتا ت جا ىمد ترميلغ
وتيديذ عجج من امممل يلم امتا تتامق بتج يب امموا ج امبد ية اممتةليية جاسميل بلم ,ي ة امتا يمكن
عن  ,ي ل امحرو عمد أس مل بد ي ييلهل ما تح يق االهجاا االيت اتيةية ممميسمة( جاوجغ
وعما  324 :4017:غ ويمكن اصدل ش ىمد امم اح اماممية مب امج امتج يب ما ة,لع امديلجق عمد
اميحو االتا :
 .1تحليل االحتياجات :ها امس,وش األومد من س,وام ت,وي امب امج امتج يبية امتا ت جا ىمد تسمين
االحتيلج امداما امذي يييةل مع أهجاا ت,وي امموا ج امبد ية غ ويتل ذم من س ىة اء امج ايلم
امتحميمية م,بياة وا ام األجاء غ وتحجيج ميتوم امكدلءش امم,موبةغ وم اةبةغ ومتلباة احتيلةلم
اصمكليلم امت ييةغ وامدييةغ وامموا ج امم,موبة ميج تم
امتسرص امم ياغ وتومي
االحتيلةلم(,لمب&سما  446 :4012:غوأحج أهل االحتيلةلم األيليية مب امج امتج يب امامما هو
تومي اممي ج اميميل غ امذي ي جل ميلهمة م يجش ما ىةملما امب يلمجغ وتزويج اممدت كين بلمسب ام
وامم ل ام ام زمة ألجاء اموسيدةغ وكذم يت,مب االبتـــــــــــــــــــــــــــكل وامتس,ي ,ما تحجيج
االحتيلةلم امتج يبة متح ق م ص اميةلح( . Ajwang : 2016 :11
 .4التصميم :هو ت ةمة األهجاا ىمد موضوعلم تج يبيةغ وتحجيج األيموبغ وام ,ي ة امتج يبية
امذي ييتل ايتسجام ل بواي,ة اممج بين ما توري امم ل ام واممال ا اماممية ىمد امميتديجين
امداميين من امب امج امتج يبيةغ مع تحجيج امت ييلمغ وامميتمزملم امم,موبةغ وكذم تومي امكلج
امتج يبا(امةميما  103 :4014:غ ومن امممكن م ل االحتيلج امترميما بدك امض واجقغ ما
ضوء امس وا امتا ةج تؤو ما امميسمة امديجةية غ واالم اج امالممين وتةام ل اكو حلةة امد ب امج
تج يب امامما( امزبيجي & م,مق. 24 :4040:
 .3التنفيذ  :يت,مب ما امب امج امتج يبية أن ترلغ ومق ع ج تج يب ىي وةوج  ,ا يمتم امسب ش
امديية امتسررية ما مةل مايين وهو اممج ب غ وأس يدت ج م لغ ويمةل مم ,ا األو مميلعجته ما
امحرو عمد باض من تم امسب ش وهذا هو اممتج بغ وهيل يكون امتيديذ اما ج ممزمل ً مك ام ,مينغ
ومن مت,مبلم هذه امم حمة تحجيج امةجو امزميا ممب يلمج غ وتحجيج مكلن امتج يبغ وتوبيم األيد,ة
اميومية متديج امب يلمج غ وامتوار مع اممتج بين(امياملن 122 :4002 :غ وما هذه امم حمة تياد
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امميسمة امديجةية امد تح يق مس ةلم ويتلئج س مجش زميية محججش غ وتدي تم اميتلئج امد مجم
يةلح امب يلمج امتج يبا ما تح يق اهجاا امميسمة امديجةية واالم اج امالممين.
 .2التقييم :ها عممية أيليية متحجيج ام يل امح ي ية مب امج امتج يب امامماغ وتتضمن امحرو عمد
امماموملم امض و ية امتا تيتسجل ما امحكل عمد ر حية ت,بيق امب يلمج واأليموب اممتبع ما
تيديذه األهجاا ومجم تح ي ل(سلمج& م جي 126 :4012 :غ كمل يت,مب من امميسمة امديجةية ان تيدأ
تدويضل ً ماممية امت ييل غ ممام اميد ,غوامتاميل امميتم ما ةميع اةيلم ل امم يية واالجا ية ( : 43
. Tikkanen :2014

المبحث الثاني
فن اتيكيت خدمة االطعمة
أوال :مفهوم فن اتيكيت خدمة االطعمة  :ها مةم اميموكيلم امم يية واممةلم م امتا ت امق
عممية ترميل وىجا ش سجمة ام,الل امم جل ممضيوا ام لجمين مرلمة امم,ال( :2010 : 15
 Lillicrap & Cousinsغ وكذم يا ا من االتيكيم امسجمة عمد ايه عبل ش عن مةموعة من
امالجام واميموكيلم غ امم ية امتا تيمح بت,وي ايلميب ت جيل سجمة اال,امة وم ل ً متوةالم امضيوا غ
وتح يق ضلهل ( Đorđević : and others :2016 : 405غ وت,بيق ةواعج من اتيكيم
متوةدة عمد ما مة م ل ام االم اج امالممين عيجه ورو امضيا وت جيل امسجمة مه بحيب
اممواردلمغ وام ,ق امماتمجش علمميلغواتيكيم من سجمة اال,امة من كب ية امديون امتا تتالم مع
مةم اميموكيلم اصييلييةغ وامم ييةغ وتيسيل اما ةلم وااليب يةغ وامتالم ام يما واالةتملعاغ
بلصضلمة امد ت يئة ماجام تحضي سجمة ام,الل.
وما ضوء مل ت جل يمكن تا يا من اتيكيم سجمة األ,امة ىة ائيل :هو مةم اآلجاب واميموكيلم
واالس ةيلم امم يية امتا يت,مب اتبلع ل باممية ىعجاج وت جيل اريلا متاججش من األ,امة ممضيواغ
وبمل يييةل مع مت,مبلم و ,ق امسجمة امماتمجش علمميلًغ وامتا تمبا توةالم و غبلم امضيوا
غوتح ق ضلهل.
ثانيا :مهارات فن اتيكيت خدمة االطعمة  :ها ام ج ش عمد االيت ل من اممتلح ىمد امممكن غ
ملممتلح  :ها ممل يلم من اتيكيم سجمة اال,امة امتا تاوج عمي ل امد ج امالم ب يل اال,امة غ ىمل
امممكن  :ةج ش امد ج امالم عمد ايتومل مل مجيه من ,لةة كلميةغ ومل حومه من موا ج ممكية ب جا
امور مألجاء األمض بت جيل سجمة اال,امة عمد ومق ةواعج من االتيكيم.
ان ,بيا ة امم ل ام ما ريلعة امضيلمة تتميز بلممج االم اغ وام ايا وياوج يبب ذم متجاس ,بياة
امسجمة امديجةيةغ ويتل تموي امتيوع ما أعمل امضيلمة من س اممزيج من امترييا امت ميجي مم ل ام
امالممين غوتوزع ام وم امالممة ما امضيلمة من حيث امم ل ام بحيب امييب االجا ية وامم يية:
ملموسلئا االجا ية تدك ييبة  ٪1 -من اةمل عجج اموسلئا اممتوم ش غ امل ي,لق االد اا متبمغ
ييبة  ٪2 -غ امل امح ا (امم ش  ٪44 -غبييمل ييبة امالممة (دبه مله واماي مله ٪12 -
( BAUM :4004: 322-321غويمكن ت ييل امم ل ام ومق ت,بي لم من اتيكيم اال,امة عمد
اميحو االتا :
 .1المهارات اإلدارية :ها ام ج ش امبل عة ممد ج امالم ما تكوين اما ةلم امدسريةغ وامتيسيمية
مضملن تح يق اميةلح( Peled :2000 :27غوتدك امم ل ام اصجا ية عير م مل ً ما ت,وي أجاء
امالممين بلمميسملم امديجةية وكذم ت,وي ذات ل بمل يييةل مع االيت اتيةيلم امحجيوة ممموا ج امبد ية
(امدم يغ وآس ون 121 :4017 :غوامم ل ام االجا ية تمكن امميسمة امديجةية عمد االيتةلبة
امي ياة ممتاي ام امجييلميكية عن  ,يق توةيه امموا ج امبد ية يحو تبيا اجوام وت ييلم عم ةجيجش
(  Kamasak and others:2016 :128غ امكدلءام األعمد ترييدًل ممم ل ام االجا ية ما
ريلعة امديلجق تدم م ل ام امتالم مع اآلس ين وم ل ام امتالم مع األدسلص وم ل ام ام يلجش
وم ل ام ح اممدك م وامام امةملعاغ وم ل ام ىجا ش اموةمغ وامتدكي اصيةلباغ وامما مة
بلمامميلم امديجةية امالمة(  and others : 2014 : 3غ. Abdul
 .1المهارات الفنية والتنفيذية :ةميع امم ل ام امم,موبة صت لن تدلري اموسيدةغ وتيديذهل عمد أكم
وةهغ ب جا امورو ىمد مكلن أمض غ وميت ب زاس بلمتحجيلمغ وأمض ام ,ق مت,وي امم ل ام
امدييةغ وامتيديذية هو امممل ية اممتوارمةغ واممولب ش واالةت لج غوامحزلغ وام ج ش عمد تحم امميؤومية
غ وتحمي ,بياة مواةا امام واصيملن امم,مق بتح يق األهجاا بلصمكلييلم اممتلحة(امس,يب:4014:
 130غوت تكز امم ل ام امديية مبجأ امتسرصغ وأيلميب امام امم,موبةغ وام ج ش عمد ايتسجال
األجوام وامويلئ امت يية ( Martin :2012 :32غ تج ريلعة امديلجق أن مع امم ل ام امديية
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ممموسدين ض و ش ايت اتيةية غ وايتةلبة مذم غ يتل توييع حزل امتج يب اماما (: 2015: 11
 and othersغ Ackehurstغ وامم ل ام امديية تحجث تايي ا ً ذاتيل ً مألم اجغ وتجما ل مت,بيق
ام واعج امم يية وتةييج امدن وامذوق ام ميع.
 .3المهارات الذاتية :باض اميملم وامردلم اممتمومة بلميواحا اما ميةغ وامما ميةغ وامسم ية واميديية
اممكوية مدسرية امد ج امتا تمكيه من أجاء ىعملمه.
ملم ج ش امةيمية تمكن امد ج من االيتاجاج امدييوموةا وتتمو ما ام وش امبجيية واماربيةغ وام ,ةة
اممدسيةغ وامسمق ام,يب وام جوش امحيية غ وةوش امدسريةغ واماجامة امتلمةغ ىمل ام ج ام اما مية متتمو
بلمذكلءغ وامد ل امرحيح مألمو غ وةوش اصج ا غ وكذم من مت,مبلم امم ل ام امذاتية هو ضب,
اميدسغ االبتكل غامرب واممولب ش (احمج  304 :4011:غ وت,وي امم ل ام امذاتية تمكن االم اج
امالممين من اس ل ميتويلم علمية من االيةلبية وزيلجش االجاءغ وتازيز ضلهل اموسيدا غوسدض
ماج جو ان امام (. Teofisto :2010 : 19
 .2المهارات اإلنسانية :ها ام ج ش عمد امتالم غ وامتدلهل مع اآلس ين بيةلح غ وةيلجت لغ وامتأوي
بيموك ل وتوةي ل ما االتةله امذي يح ق ممميسمة امديجةية أهجام لغ ومن هذه امم ل ام  :االترل غ
اما ةلم اصييلييةغ واصةيلع غ امبحث عن امجوامع امسله يةغ وامبل,يية وتيميت ل غ وت جي اصبجاع
امدك يغ وتبيا وة لم اميس االيةلبية(حيين  261 :4016 :غ تيلهل ما تح يق امو ة امتيسيمية
وامتا بجو هل تيلهل ب وش امتدلع م وتبلج امماموملمغ واميملم امتا يحمم ل اعضلء امميسمة امديجةية
كلمة ( Piotr ,etal: 2018 : 462غ وتازز امم ل ام االييليية ام غبة بلاليتم ا بلمام ما
امميسمة امديجةية غ وامح ص عمد يمات ل وامتدلس ب ل (. Iqbal :2010:16

المبحث الثالث
الجانب التطبيقي
أوال :نبذة مختصرة عن المنظمات المبحوثة :تميزم مجيية باجاج ميذ وملييييلم ام ن امملضا بتدييج
ميلجق امج ةة امممتلزش غ وةج توزعم تم امديلجق بين ةليبا باجاج (امك خ وام رلمة غ وعجج هذه
امديلجق يتة م ,غ مريدة من امج ةة امممتلزش وها (امميرو غ وام ديج غ وعدتل غ وممي,ين
غوبلب بحيب ت ي هيئة امييلحة اما اةية (*).
وتتمتع امديلجق اممذكو ش بسجملم متيوعةغ بلصضلمة امد تيوع امم,لعل غ ورلالم اممآجب
وامحد م .وامةجو ( 4يوضح ىمكلييلم ميلجق امج ةة امممتلزش من حيث سجمة األ,امة.
الجدول ( ) 1
امكانيات فنادق الدرجة الممتازة في مدينة من حيث عدد المطاعم وصاالت المآدب والحفالت
امميسمة امديجةية

امميرو

امد كة امميدذش

مميل االيبليية

يية االمتتلح

1620

اوب وي ام يجية
ام ديج ويل تويمب

عدتل ك ييتل ك ايج
ممي,ين

1624

دي اتون االم يكية

مي جيلن امد ييية

1624
1624

امم,لعل

رلالم اممآجب وامحد م

امد ييا
االيبليا
االي,لما
امرييا
امباجاجي
جةمة
ام يحلية
امو,يا
امد ييا
امي ش
د يل
جيليي
امو كلء
كوما دوب
امد ق امي يع
جةمة

ة ,بة
غ يل,ة
امحم اء
امسيلل
امابليا
امزو اء
امزاه
باجاج
امدملمية
امةيوبية
تموز
باجاج
أجوييس
ر ح امجين
ةيين

(*) هيئة السياحة ,دائرة المرافق السياحية ,تقرير الفنادق والمدن السياحية ,تقرير مطبوع وغير

منشور.9102 ,
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ام ئييا
اوب وي ام يجية
بلب وا و ي

1624

او و
ديلدي
اممبيليا
امباجاجي

امةيلئن اممام ة
ةمةلمش
جةمةغ وامد امغ
يبل
ةمةلمش -ممرحديين.

ألمصدر :الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على :امزيل ام امميجايية غ وامم لب م امدسرية امتا
اة يم مع مج اء امم,لعل بلمميسملم اممبحووة.
يتبين من امةجو ( 4ان امميسملم اممبحووة تتميز بتيوع امم,لعل وةلعلم امحد م واممآجب غ ممل
يةام ل ميجان ةيج متيسيل ب امج امتج يب امامما اممتسرص ب يل اال,امة وم عة امم يية .
ثانيا :توضيح الخصائص الديمغرافية للمستجيبين :تل تحمي امسرلئص امجيموغ امية صم اج عيية
امبحث وبمل يسص  :اميوع االةتملعا غ وامام غ امتاميل(ييلحا -علل غ وامم كز اموسيدا غ وعجج
ييوام امسجمة غ وامةجو ( 3يوضح تحمي امسرلئص امجيموغ امية مايية امبحث.
جدول ()3
الخصائص الديموغرافية لعينة البحث
الخصائص
النوع االجتماعي

التصنيف
انثى
ذكر
 11فاقل
31-16
41-36
11-46
 16فاكثر
تعليم سياحي (اختصاص)
تعليم عام

عدد افراد عينة البحث
4
36
6
29
8
1
1
24
16

النسبة المؤية
%22
%92
%21
%47.1
%12
%21.1
%1
%31
%61

المركز الوظيفي

مدير اطعمة
معاون مدير اطعمة
مدير مطعم
كابتن صالة
اقل من  1سنوات
22-6
21-22
12-26
12سنة فاكثر

4
3
24
29
9
27
1
3
6

%22
%7.1
%31
%47.1
%11.1
%41.1
21.1
7.1
21

العمر

التعليم

عدد سنوات الخدمة

يبين امةجو ( 3ان امذكو بمغ ييبته ( %60من اةم ييبة ام اج عيية امج اية وامبلمغ عججهل
 20م جا ً غ بمل بمام ييبة االيلث ( %10غ وياوج يبب ذم امد عجل اهتملل امميسملم بد يحة
اماير امييوي بلمتايين ما ةيل اال,امة واالد بة غ وةج اس اميتلئج تحمي علم امام ان ام اج
عيية امج اية تميزم بدئة امدبلبغ حيث بمام ييبة امدبلب امذي عمل هل اة من  32علل ( 14.2
 %من اةمل ام اج عيية امج اية غ وهذه امي ,ة ايةلبية مرلمح اد ا هذه امد يحة بب امج امتج يب
امامماغ الي ل يكويون اكو ت ب وايتيالب ممجو ام امتج يبية.
امل امتاميل م ج بين حممة د لجام امتاميل امييلحا ( 12مبحوث وهو اماجج االة غ بلمم ل ية مع
حممة د لجام امتسررلم امالمة وامبلمغ عججهل ( 41مبحوث غ وياوج يبب ذم امد ييليلم
امتوسيا اماي مب مةة امتا مل تيت ,ب مس ةلم امتاميل امييلحا غ بلصضلمة امد ان باض امديلجق
امميتوم ش من ةب ام ,لع امسلص (ميجق ام ديج غ ميجق بلب غ ي كز عمد ايةلز امام عمد حيلب
ةوجش امسجمة ومبجأ امتسرص امييلحا وامديجةا غ امل ترييا امم كز اموسيدا م ج تبين ان كلبتن
امرا كليوا االكو من بين ام اج عيية امج اية اذ بماو ( 16مبحوث وبييبة ( %27. 2غ وهذا ياج
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مؤد ايةلبا مرلمح م وية ت,بيق ب امج امتج يب امامما غ بكون هذه امد يحة هل عمد احتكل
مبلد مع امضيوا غ وهل اممد مين عمد ت,بيق ةواعج من اتيكيم سجمة اال,امة.
وةج كليم ييوام امسجمة ممن سجمت ل بين( اة من  2ييوام غ ومئة ( 10-1غ ها اميبة االكب
من بين ام اج عيية امج اية حيث دكمم ( %12ةماة غ من اةمل عيية امبحث غ بين من
امميتةيبين وبيلء عمد تحمي عوامم ل امجيما امية اتضح ان سرلئر ل تمكي ل من م ل االيئمة امتا
اةلبوا عمي ل غ وبلمتلما يوا تي ل اةلبت ل بلموةوا عمد ةوه امدكمة امبحوية غ وعلمة ل ضمن
امميسملم اممبحووة .
ثالثا  :عدد البرامج التدريب العملي المشاركين فيها افراد عينة البحث  :ما ة,لع امسجملم امديجةية
تيسل اماجيج من امجو ام امتج يبية باض ل يترا بلمةوايب اميس ية غ وامباض االس ي كز عمد
امةوايب اماممية امت,بي ية غ هو االهل ما ت ييخ ةواعج من االتيكيم وسجمة ام,الل وتيسيل اممآجب
واممؤتم امغ وامةجو ( 2يوضح عجج اممدل كين مي ل ام اج عيية امج اية .
جدول ()4
عدد الدورات المشاركين فيها افراد عينة البحث
عجج امب امج
2-1
10-1
12-11
40-12
 -41ملكو
اممةموع

عدد المشاركين
37
3
42

النسبة %
%91.1
%7.1
%222

امةجو ( 2يوضح بلن هيلم  37مدل ما عجج من امجو ام بمغ عججهل من ( 2-1غ أي امييبة
 %64.2من ام اج عيية امج اية غ ما حين بمغ عجج اممدل كين بــــ( 10-1جو ش  3ام اج أي ييبة
 %7.2من ام اج عيية امج ايةغ ومن امواضح ان ييبة اممدل كة بلمب امج امتج يب امامما كليم
محجوج بين ام اج عيية امج ايةغ بلمم ل ية مع عجج ييوام امسجمة وامميتوم اموسيدا اممذكو ش
بلمةجو ( 3غ ويازم ذم امد ضاا تيسيل امب امج امتج يب امامما من ةب اجا ش امميسملم
اممبحووة .
رابعا  :اتساق وثبات مقاييس البحث :تل امتأكج من اتيلق ووبلم م لييس امبحث ب ,ي ة أمدل ك و يبلخ
 ,كمل موضح ما امةجو (2
جدول ()1
نتائج اختبار الفا كرو نباخ
م
1

,بياة اممتاي
X

امم يلس
ب امج امتج يب امامما

أمدل ك و يبلخ
0.77

4

Y

من اتيكيم سجمة اال,امة

0.79

اممرج من اعجاج امبلحث بلالعتملج مس ةلم ب يلمج . SPSS-V22
يبين امةجو ( 2ييبة استبل مالم اموبلم بليتسجال م يلس (أمدل ك و يبلخ غ ةج ت اوحم بين ( 0.79
 - 0.77غ وها م بومة احرلئيل بلمبحوث اميموكية واالجا ية غ الن ةيمت ل اكب من ( 0.70غ وامتا تج
عمد ان األجاش تترا بلالتيلق واموبلم امجاسما.
خامسا  :االختبارات اإلحصائية :
 .2عالقة االرتباط بين برامج التدريب العملي وبين مهارات فن اتيكيت خدمة االطعمة  :تبين هذه
امد ش ت,بيـــــــــــــــــــــق الستبل ) Z (Z-TESTغ وامذي ييتام عيجمل يكون حةل امايية أكو
من و وين م جا ً غ وذم الستبل م ضيلم اال تبل ,بين اممتاي امميت ب امج امتج يب امامما بأبالجه
األ باة( تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية  ,تصميم البرامج التدريبية  ,تنفيذ البرامج التدريبية ,
تقييم البرامج التدريبية وبين اممتاي امتلبع اممتمو بم ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة غ ىذ يت ب
امد ضية ما حل كليم ةيمة  Zاممحتيبة أكب من يسي ات ل امةجومية امبلماة )(1.96عيج ميتوم
مايوية )(0.05غ أي ةبو امد ضية بييبة و ة  95 %غ بييمل يت مض امد ضية ما حل كليم ةيمة
 Zاممحتيبة أرا من يسي ات ل امةجومية امبلماة )(1.96عيج ميتوم مايوية )(0.05غ أمل صس ل
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ةوش غو,بياة ع ةة اال تبل ,بين اممتاي ين امميت غ وامتلبع يييتام امبلحث ةيمة مالم اال تبل,
امبيي ,يبي ملن ( .(Correlation coefficient Spearman
حيث يؤد ةجو ) (6ةبو امد ضية ام ئيية األومد امتا تيص عمد " توجد عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية بين برامج التدريب العملي ,وتجسيد مهارات فن اتيكيت سجمة اال,امة" بييبة و ة (95
) %غ ىذ بمام ةيمة  Zاممحتيبة ) (5.308194وها مايويةغ بيبب كوي ل أكب من ةيمة  Zامةجومية
امبلماة ) (1.96عيج ميتوم مايوية ). (0.05
بييمل كليم ةيمة مالم اال تبل ,امبيي ,بين ب امج امتج يب امامماغ وم ل ام من اتيكيم سجمة
اال,امة ) (0.687مي يخ ذم وةوج ا تبل , ,جي ةوي بين اممتاي امميت اممتمو بب امج
امتج يب امامماغ وبين اممتاي امتلبع امماب عن م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة غ كمل أس ةجو
) (6ةبو امد ضيلم امد عية امميبو ة من امد ضية ام ئيية األومدغ مير عجج م ضيلم اال تبل,
امم بومة سمس م ضيلم مايوية من بين سمس م ضيلم غ وبذم تكون امييبة اممئوية ماجج امد ضيلم
امم بومة 100%غ وامدك ( 4يوضح ,بياة ع ةلم اال تبل ,بين ب امج امتج يب امامما و من اتيكيم
سجمة اال,امة عمد امميتوم اصةملما.

برامج التدريب
العملي

فن اتيكيت
خدمة االطعمة

**R= 0.687

دك ( 4يوضح ,بياة ع ةلم اال تبل ,بين ب امج امتج يب امامما و من اتيكيم سجمة اال,امة عمد امميتوم
اصةملما
اممرج من اعجاج امبلحث بلالعتملج مس ةلم ب يلمج SPSS-V22
.
جدول )(6
اختبار فرضيات االرتباط بين برامج التدريب العملي بأبعاده االربعة و مهارات فن اتيكيت خدمة االطعمة
المتغيرات

الفرضية

الفرعية

الرئيسة األولى

المستقل

التابع

معامل االرتباط
البسيط

قيمة  Zالمحتسبة

0.312

2.452279

قبول الفرضية بنسبة
ثقة95 %

0.503

3.906892

قبول الفرضية بنسبة
ثقة 95 %

4.37907

قبول الفرضية بنسبة
ثقة 95 %

1-1

تحليل االحتياجات
التدريبية

2-1

تصميم البرامج
التدريبية

3-1

تنفيذ البرامج التدريبية

0.565

4-1

تقييم البرامج التدريبية

0.258

برامج التدريب العملي

الفرضيات المقبولة

مهارات فن
اتيكيت خدمة
االطعمة

فن اتيكيت
خدمة االطعمة

Z – Test

0.687

تعليق الباحث

قبول الفرضية بنسبة
2.041027
ثقة95 %
قبول الفرضية بنسبة
5.308194
ثقة95 %
خمس فرضيات معنوية من بين خمس فرضيات

العدد
النسبة المئوية لعدد الفرضيات
المقبولة
قيمة  Zالجدولية عند مستوى ثقة  95%تساوى N=43

100 %
)(1.96

يؤد ةجو ) (6ةبو امد ضية امد عية األومد امميبو ة من امد ضية ام ئيية األومد وبييبة
و ة ) (95 %غ ىذ بمام ةيمة  Zاممحتيبة ) (2.452279وها مايوية غ كوي ل أكب من ةيمة Z
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امةجومية امبلماة ) (1.96عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ بييمل كليم ةيمة مالم اال تبل ,امبيي ,بين
تحمي غ وتحجيج االحتيلةلم امتج يبيةغ وبين م ل ام من االتيكيم) (0.312ميؤكج وةوج ا تبل ,اة
بين تحمي وتحجيج االحتيلةلم امتج يبية و م ل ام من االتكيم ةيليل" بلألبالج األس م حيب آ اء
اماييةغ وبذم ت ب امد ضية امد عية األومد امتا تيص " توةج ع ةة ا تبل ,ذام جالمة مايوية بين
تحمي وتحجيج امب امج وتةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة بمتاي اته امد عية ".
 كمل اس ةجو ( 6ةبو امد ضية امد عية اموليية امميبو ة من امد ضية ام ئيية األومد وبييبةو ة ( % 95غ ىذ بمام ةيمة  Zاممحتيبة ( 3.906892وها مايوية غ مكوي ل أكب من ةيمة Z
امةجومية امبلماة ( 1.96عيج ميتوم مايوية ( 0.05غ بييمل كليم ةيمة مالم اال تبل ,امبيي ,بين
ترميل امب امج امتج يبية وم ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة( 0.503ميبين وةوج ا تبل ,متوي,
 ,جي بين ترميل امب امج امتج يبية وم ل ام من االتيكيم بحيب آ اء أم اج امايية غ وبذم ت ب
امد ضية امد عية اموليية وامتا تيص "توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تصميم البرامج
التدريبية وتجسيد مهارات فن اتيكيت بمتغيراته الفرعية".
 كمل بيّن ةجو )  (6ةبو امد ضية امد عية امولموة امميبو ة من امد ضية ام ئيية األومد وبييبة و ة) (95 %غ ىذ بمام ةيمة  Zاممحتيبة) (4.37907وها مايويةغ كوي ل أكب من ةيمة  Zامةجومية
امبلماة ) (1.96عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ بييمل كليم ةيمة مالم اال تبل ,امبيي ,بين تيديذ
امب امج امتج يبية وم ل ام من االتيكيم ) (0.565مي يخ ذم وةوج ا تبل ,متوي , ,جي بين تيديذ
امب امج امتج يبيةغ وم ل ام من االتكيم بحيب آ اء امايية غ وبذم ت ب امد ضية امد عية امولموة امتا
تيص " توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تنفيذ البرامج التدريبية ,وتجسيد مهارات فن
اتيكيت بمتغيراته الفرعية ".
 وييتج من ةجو ) (6ةبــــــــــــــــــــو امد ضية امد عية ام اباة امميبو ة من امد ضية ام ئييةاألومد وبييبة و ة) (95 %غ ىذ بمام ةيمة  Zاممحتيبة ) (2.041027وها مايوية غ مكوي ل أكب
من ةيمة  Zامةجومية امبلماة ) (1.96عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ بييمل كليم ةيمة مالم اال تبل,
امبيي ,بين باج ت ييل امب امج امتج يبية و م ل ام من االتيكيم) (0.258ميؤكج وةوج ا تبل ,اة
مت ييل امب امج امتج يبيةغ وم ل ام من االتيكيم ةيليل" بلألبالج األس م بحيب آ اء امايية وبذم ت ب
امد ضية امد عية ام اباة وامتا تيص " توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تقييم البرامج
التدريبية ,وتجسيد مهارات فن اتيكيت خدمة االطعمة بمتغيراته الفرعية".
 .4تأثير برامج التدريب العملي في مهارات فن االتيكيت :ييتل ت,بيق استبل ) (F - TESTمبيلن
ةبو غأو مض م ضيلم تأوي اممتاي امميت ام ُماب عن ب امج امتج يب امامما بأبالجه األ باة ما
اممتاي امتلبع اممتمو بم ل ام من االتكيمغ حيث يت ب م ضية امتأوي عيجمل تكون ةيمة  Fاممحتيبة
أكب من يسي ات ل امةجومية امبلماة ) (4.0012عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ أي ةبو امد ضية
بييبة) (95 %غ وبس ا ذم يت مض م ضية امتأوي غ ومبيلن ييبة تأوي اممتاي امميت ما
م ل ام من االتكيم اعتمج امبلحث عمد مالم امتحجيج  ( %R2مبيلن ييبة تديي اممتاي امميت
مممتاي امتلبع غ ومما مة م جا اممتاي امحلر ما ةيمة اممتاي امتلبع ما حل حرو تاي ما ةيمة
اممتاي امميت بم جا وحجش واحجش ايتالن امبلحث ب يمة مالم االيحجا وامذي ي,مق عميه أيضل(
اممي امحجي أو بيتل .
أكج امتحمي امميتيج عمد امبييلم امو جش ما امةجو ( 7ةبو امد ضية ام ئيية اموليية امتا تيص
عمد" يوةج تأوي ذو جالمة مايوية بين ب امج امتج يب امامما ما تةييج م ل ام من اتيكيم " وبييبة
و ة ( % 95غ ىذ بمام ةيمة  Fاممحتيبة( 52.737وها مايويةغ بيبب كوي ل أكب من ةيمة F
امةجومية امبلماة ( 4.0012عيج ميتوم مايوية ( 0.05غ بييمل بمام ةيمة مالم امتحجيج( %
 48.5مؤد ش بذم ييبة تديي ب امج امتج يب امامما ممتاي م ل ام من االتكيم غ بييمل ي َّةمم
ةيمة مالم االيحجا بيتل ( 0.711غ متؤد م جا امتاي امحلر ما ةيمة اممتاي امتلبع م ل ام من
االتي كيم ما حل حرو تاي ما ةيمة اممتاي امميت اممتمو بب امج امتج يب امامما بم جا وحجش
واحجش.
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جدول ) (7
اختبار فرضيات تأثير برامج التدريب العملي في مهارات فن االتيكيت
Ftest
قيمة
F
المحت
سبة

تعليق
الباحث

2.585

0.48
3

9.3 %

6.4
575

قبول
الفرضية
بنسبة ثقة
95 %

1.84

0.63
2

24.3 %

19.3
43

قبول
الفرضية
بنسبة ثقة
95 %

26.2
14

قبول
الفرضية
بنسبة ثقة
95 %

المتغيرات
الفرضية
المستقل

2-1

تحليل االحتياجات
التدريبية

2-2

تصميم البرامج
التدريبية

الفرعية

التابع

مهارات فن
اتيكيت خدمة
االطعمة

الحد الثابت
αألفا

معامل
االنحدا
ر بيتا
β

معامل التحديد
R2 %
نسبة التفسير

2-3

تنفيذ البرامج
التدريبية

1.725

0.65
5

31.1 %

2-4

تقييم البرامج
التدريبية

2.945

0.41
1

6.2 %

الرئيسة الثانية

برامج التدريب
العملي

1.445

0.71
1

48.5 %

مهارات فن
اتيكيت خدمة
االطعمة

العدد
الفرضيات المقبولة
النسبة المئوية لعدد الفرضيات
المقبولة
قيمة  Fالجدولية عند مستوى ثقة  95 %تساوى

4.32
8
52.7
37

قبول
الفرضية
بنسبة ثقة
95 %
قبول
الفرضية
بنسبة ثقة
95 %

خمس فرضيات معنوية من بين خمس فرضيات
100 %
(4.0012) N=43

كمل بيّن ةجو ) (7عمد ىن بُاج تيديذ امب امج امتج يبية ية أعمد ييبة تأوي ما م ل ام من االتكيم
من بين ةميع أبالج ب امج امتج يب امامما وبواةع ) (31.1 %غ ما حين ية بُاج ت ييل امب امج
امتج يبا أة ييبة تأوي ما م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة وبواةع (6.2 %) .
 وبين ةجو ) (7ةبو امد ضية امد عية األومد امميبو ة من امد ضية ام ئيية اموليية امتا تيصعمد "يوةج تأوي مايوي متحمي غ وتحجيج امب امج امتج يبية ما تةييج م ل ام من اتيكيم بمتاي اته
امد عية" وبييبة و ة %62غ ىذ بمام ةيمة  Fاممحتيبة ) (6.4 575وها مايويةغ بيبب كون
اممحتيبة أكب من ةيمة  Fامةجومية امبلماة ) (4.0012عيج ميتوم مايوية) (0.05غ بييمل بمام
ةيمة مالم امتحجيج( % 10.3متبين بذم ييبة تديي تحمي غ وتحجيج االحتيلةلم امتج يبية مم ل ام
من االتيكيم غ بييمل يةمم ةيمة مالم االيحجا )(0.483غ متؤد م جا امتاي امحلر ما ةيمة
اممتاي امتلبع م ل ام من االتيكيم ما حل حرو تاي ما ةيمة امبُاج اممتمو بتحمي وتحجيج امب امج
امتج يبية بم جا وحجش واحجش وبذم ت ب امد ضية امد عية األومد.
 كمل دسص ةجو ) (7ةبو امد ضية امد عية اموليية امميبو ة من امد ضية ام ئيية اموليية امتاتيص عمد" يوةج تأوي مايوي مترميل امب امج امتج يبية ما تةييج م ل ام من اتيكيم بمتاي اته
امد عية وبييبة و ة  95 %غ ىذ بمام ةيمة  Fاممحتيبة ) (19.343وها مايوية غمكوي ل أكب من
ةيمة  Fامةجومية امبلماة ) (4.0012عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ بييمل بمام ةيمة مالم
امتحجيج) (24.3 %متبيَّن بذم ييبة تديي ترميل امب امج امتج يبية مم ل ام من االتكيم غ بييمل
يةمم ةيمة مالم االيحجا ) (0.632غ متؤد م جا امتاي امحلر ما ةيمة اممتاي امتلبع م ل ام
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من االتيكيم ما حل حرو تاي ما ةيمة امبُاج اممتمو بترميل امب امج امتج يبية بم جا وحجش واحجش
وبذم ت ب امد ضية امد عية اموليية.
 اس ةجو ) (7ةبو امد ضية امد عية امولموة امميبو ة من امد ضية ام ئيية اموليية امتا تيصعمد " يوةج تأوي مايوي متيديذ امب امج امتج يبية ما تةييج م ل ام من اتيكيم بمتاي اته امد عية"
وبييبة و ة  95 %غ ىذ بمام ةيمة  Fاممحتيبة) (26.214وها مايوية غ كوي ل أكب من ةيمة F
امةجومية امبلماة ) (4.0012عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ ما حين بمام ةيمة مالم امتحجيج
( 31.1%متبيَّن بذم ييبة تديي أهمية امم مة مألجاء امميسما غ بييمل يةمم ةيمة مالم االيحجا
) (0.655غ متؤد م جا امتاي امحلر ما ةيمة اممتاي امتلبع م ل ام من االتيكيم ما حل
حرو تاي ما ةيمة امبُاج اممتمو بتيديذ امب امج امتج يبية بم جا وحجش واحجش وبذم ت ب امد ضية
امد عية امولموة.
 وأ ّكج ةجو ) (7ةبو امد ضية امد عية ام اباة امميبو ة من امد ضية ام ئيية اموليية امتا تيصعمد" يوةج تأوي مايوي مت ييل امب امج امتج يبية ما تةييج م ل ام من اتيكيم بمتاي اته امد عية"
وبييبة و ة 95 %غ ىذ بمام ةيمة  Fاممحتيبة ) (4.328وها مايوية غ كوي ل أكب من ةيمة F
امةجومية امبلماة ) (4.0012عيج ميتوم مايوية ) (0.05غ بييمل بمام ةيمة مالم امتحجيج (6.2
) %متبين بذم ييبة تديي ت ييل امب امج امتج يبية مم ل ام من االتكيمغ بييمل يةمم ةيمة مالم
االيحجا ) (0.411غ متؤد م جا امتاي امحلر ما ةيمة اممتاي امتلبع م ل ام من االتكيم ما
حل حرو تاي ما ةيمة امبُاج اممتمو بت ييل امب امج امتج يبية بم جا وحجش واحجش وبذم ت ب
امد ضية امد عية ام اباة اممدل ىمي ل أع ه.

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات:
 -1من اتيكيم سجمة اال,امة هو مميدة ةب ان يكون عممية غ وعممية ةب ان يكون ذكلء غ م و مميدة

ةلئمة عمد تحمي غبلم امضيوا ومن ول سجمت لغ وهو عممية محجج بس,وام وايلميب .
 -4أليتل االسذ بيس االعتبل اي مج اء امم,لعل وكلبتن امرلمة غ عيج تيسيل امجو ام امتج يبية .
بلصضلمة امد عجل وةوج ع ةة وتيييق بين امميسملم اممبحووةغ ومؤييلم امتاميل امييلحا
وامتج يب.
 -3استرل امة وج امتج يبية ما امميسملم اممبحووةغ عمد باض امجو ام امتج يبية امجاسمية
اممستر ش عمد ام,لبع امالل واميس ي مع االدل ش امبيي,ة مباض امحلالم امت,بي ية غ وان ميتوم
اجا ام امتج يب ما امميسملم اممبحووة عبل ش عن داب غي ميت مةغ تلباة امد ةيل امموا ج امبد ية.
 -2اتضح ان اغمب ام اج عيية امبحث هل اماير امذكو ي غ بلصضلمة امد ان امييبة االكب من ام اج
عيية امبحث هل ميس من حممة د لجام امتسرص امييلحا وامديجةا .
ً
 -2ةلءم آ اء أم اج عيية امج اية ىيةلبية بدأن اممتاي ام اممبحووةغ أي أن هيل تد مل من ةب ام اج
امايية اممبحووة بأهمية ب امج امتج يب امامما ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة.
 -1اس م يتلئج امبحث ضاا اهتملل بت ييل امب امج امتج يبية م ل يةً بب ية ابالج ب امج امتج يب
امامميةغ ويُازم ذم ىمد أيبلب عجش مي ل عجل اميي ,ش عمد ب امج اماممية امتج يبية بةميع م احم ل
واالعتملج عمد امت ويل امكما بجالً عن ذم غ من س وضع احرلئيلم بإعجاج اممتج بين وامب امج
امميدذش من ةب ىجا ش امتج يبغ مض ً عن ذم امضبلبية مجم امباض مي ل صة اءام وايلميب امت ويل
امميتسجمة غ وبلمتلما تد ج ب امج امتج يب امامما امكليية تايي اتةلهلم امالممين يحو ,بياة اعملم ل.
 -7ىن امتأوي مايوي مب امج امتج يب امامما بم احم ل اممستمدة ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة
األ,امة مجم أم اج عيية امج اية وامذي يُازم ىمد امتج يب امميتم ممكواج امالممة ما ةيل األ,امة
وايتومل يتلئةه ما ت جيل سجملم متميزش ممضيوا ال دبلع حلةلت لغ و غبلت ل .
 -2أس م اميتلئج تبلين ميتويلم تأوي ب امج امتج يب امامما بم احم ل اممستمدة ما تةييج م ل ام
من اتيكيم سجمة األ,امةغ وياوج يبب ذم ىمد امتبلين امموةوج بين أهمية ك ب يلمج من ب امج
امتج يب امامماغ وأهمية ك م ل ش من م ل ام من اتيكيم سجش اال,امة غ مض ً عن امتأوي ام
اممدت كة امتا تحجو ل تم األبالج بيبب ع ةلم اال تبل ,وامتدلع بين ك باج وآس غ وية باُج ت ييل
ب امج امتج يب امتأوي االة ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة بمل ياوج ذم ماجل تيليب
مد جام اممي لج امتج يبا مع ميتويلم واحتيلةلم امالممين امدامية.
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ثانيا :التوصيات:
 -1ان تكون من اومويلم اجا ش امميسملم امديجةية اممبحووة غ االهتملل بت,بيق ةواعج من اتيكيم سجمة
امت كيز عمد تيمية امم ل ام االجا ية وامديية وامذاتية واالييليية مجم االم اج
اال,امة غ من س
امالممين ب يل اال,امة وبدك ميتجال .
 -4ييباا اسذ بيس االعتبل كلمة ا اء اممج اء واممد مين امالممين ب يل اال,امة ما تحجيج
االحتيلةلم امتج يبة غ ب جا ترميل ب امج تازز امكليية االم اج امالممين غ بلصضلمة امد امتيييق مع
اممؤييلم امتاميل امييلحا وامتج يب غ متداي امتج يب امسل ةا غ واضلمة امسب ام امسل ةية .
 -3ض و ش تيسيل ب امج تج يب عمما متسررة ب يل سجمة اال,امة  ( :اتيكيم م اح سجمة
امضيا غ  ,ق سجمة ام,الل غ يسلل االيب ية ام يمية واالةتملعية غ تيسيل اممآجب وامحد م غ
اريلا ام,الل غ امجعوام ام يمية غ امجعوام االةتملعية غ تح يق ضل امضيا غ ةوجش امسجمة غ
امكيلية غ  .....غ مع امتأكيج عمد مع ميتوم اجا ش امتج يب امد ةيل ذام داب م يمة بحيب
امتسررلم امم يية ممديجق .
 -2يورا امبحث اجا ش امميسملم اممبحووة غ تدةيع امكلج امييوي ما عممية االد اا عمد م وع
ةيل اال,امة غ بلصضلمة امد ةذب اممتسررين من حممة د لجام امتاميل امييلحا وامديجةا .
 -2تازيز اهتملل ىجا ش امديجق بت يئةغ وتج يب امالممين امةجج ما ةيل األ,امة وتا يد ل بأيسمته
وييليلته واهجامهغ وتسريص ميزايية ملمية تضمن تأمين مت,مبلم اماممية امتج يبية وبدك ميتم .
 -1اهتملل اجا ش امديجق بةميع ب امج امتج يب امامما اممتسررة بسجمة األ,امة بلم ج ذاته من
االهمية ممل م ل من بلمغ االو ما تةييج م ل ام من اتيكيم سجمة اال,امة غ وامام عمد ايتومل
يتلئج ت ييل ب امج امتج يب امامما بدك عمما متمكين االم اج امالممين غ ويمكن تح يق ذم من س
اآلمية اآلتية-:
أ -ترميل ب امج تج يبية يتيليب محتواهل مع مت,مبلم ةوجش سجمة األ,امة.
ب -تحجيج امدةوش امتج يبية من س امم ل ية بين االجاء اممتوةع ممالممين ما ةيل اال,امة واالجاء
امداما م ل اويلء ت جيل امسجمة ممضيوا .
زيلجش
م -ايتومل ,لةلم االم اج امالممين ِم َّمن يتمتاون بميتويلم علمية من امسب ش من س
امم لل وامميؤوميلم امميل,ة ب ل.
ث -ب ,امم ل ام وام ج ام امتا يتمتع ب ل امالممين بمت,مبلم اموسلئا امتا يداموي ل وبمل يضمن
وضع امدسص امميليب ما اممكلن امميليب متح يق االهجاا امتا تربو امي ل اجا ش امديجق.
 -7ض و ش اهتملل اجا ش امديجق بتومي ميلخ عم ييلهل ما تيمية وتحيين األمكل اممبجعةغ
واالبتكل ية امتا تؤجي امد ت جيل سجملم متميزش ممضيوا عمد ومق ةواعج من االتيكيم .
 -2ض و ش أن ي ول ك م ج دل بب يلمج تج يبا ت جيل ت ي ا مدر ً عن ذم امب يلمج عمد ان
يتضمن باض امتوريلم وامم ت حلم امتا من دأي ل أن ت,و عم امد ج بدك سلصغ وامديجق
بدك علل.

قائمة المصادر
أوال -:المصادر العربية :
 .1أحمجغ يويا عبج اصمه غ( 4011غ" تأثير المهارات القيادية في مراحل إدارة االجتماعات-دراسة
استطالعية ألراء مجتمع المدراء والمعاونين واالستشاريين لشركة السعد العامة"غ مةمة كمية باجاج
ممامول االةترلجية امةلماةغ اماجج امولمن واأل باون .
 .4امةميما غ( 4014غ" دور التدريب في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديريات رياض
ألطفال"غ مةمة امدتحغ اماجج امولمن واأل باون.
 .3حيين غ زيية حموج غ( 4016غ"إدارة المعرفة وعالقتها بالمهارات اإلدارية لدي موظفي لمديرية
العامة تربية بغداد –الكرخ األولى "غ مةمة ةلماة االيبل ممامول اصييليية غ اماجج واحج.
 .2امحملةاغ يوياغ ( " 4010ادارة وفن المأكوالت والمشروبات"غ م,باة االيةمو اممر ية
غام له ش .
 .2سلمجغ ي لجغ و م جي غ ىب اهيل غ( 4012غ"التدريب ودورة في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين "
مةمة كمية باجاج ممامول االةترلجية غ اماجج امسميون .
 .1امس,يبغ سموج هيمن غ( 4014غ" علم إدارة الضيافة "غ ه مميد وامتوزيع .
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 .7جاوجغمضيمة يمملن غ و عما غ أيملء عبج امزه شغ ( 4007غ" دور إستراتيجية التدريب في
تحقيق أألداء الريادي دارسة استطالعية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية"غ مةمة ةلماة
االيبل ممامول االةترلجية واصجا يةغ اممةمج امتليعغ اماجج امتليع عد .
 .8امزبيجيغ غيا جحلل غوم,مقغ عما حيينغ(", 4040تصميم البرامج التدريبية في ظل متطلبات
المواطنة البيئية -دراسة حالة " ,مةمة كمية باجاج ممامول االةترلجية امةلماة غ اماجج يتون .
 .6امدم يغ ي مج حمزش غ امب زيةاغ احمج محمج غ امحيلياغ بدي ايملعي غ( 4017غ"المهارات
اإلدارية ودورها في تعزيز التفوق التنافسي للشركات -دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات
اإلنشائية"غ مةمة ج ايلم اممحليبية وامملميةغ اممةمج اموليا عد غ اماجج امولمن وامو وون.
, .10لمبغ عبلس ربلحغ وسماغ ةيس مكا غ( ",)4012اثر تطبيق المواصفة العالمية لجودة
التدريب ( )ISO 10015على خفض تكاليف اإلنتاج-دراسة تطبيقية في شركة العامة لصناعات
الزيوت النباتية –مصنع المؤمون "غ اممةمة اما اةية ممامول اصجا ية غةلماة ك ب ء غ اممةمج ام ابع
عد غ اماجج امولمن وامسميون.
 .11امم يباغ عبجهللا بن حلمجغ وامايز يغ عبجامواحج احمجغ(  2018غ" دور البرامج التدريبية في
تنمية المهارات التدريسية لمعلمي التربية البدنية بمدينة الرياض" مةمة ج ايلم وبحوث غةلماة
امبر ش غ المجلد :امسلمس وامسميون.
 .14ميي غ حميجغ و امدم ي غ ك يل عبج يلة غ( 4010غ" تقويم فاعلية برامج التدريب المهني
للعاطلين عن العمل المنفذة في كليات ومعاهد هيئة التعليم التقني"غ مةمة امت يا غ اممةمج امولمث
واماد ونغ االرجا .1
 .13امياملن غضحد محمج يايج غ(  4002غ" عقد التدريب دراسة في القانون المدني" غ مةمة
ام امجين ممح وق غ اميية امالد ش غ اماجج ام ابع واماد ون.
ثانيا -:المصادر األجنبية :
14. Abdul Razak, Roshita, Shariff, Nurhazani Mohd, Zainol, Noor Azimin,
(2014),
"HOSPITALITY
MANAGEMENT
COMPETENCIES:
IDENTIFYING GRADUATES 'ESSENTIAL SKILLS", Associate research
within the work of the International Conference on Tourism and Hospitality,
Langkawi University, Malaysia
15. Ackehurst,Maree,Loveder,Phil,(2015)"Building the capabilities of the
travel,tourism and hospitality workforce",Research presented within
the work of the Conference on Manpower in Tourism and Hospitality,
National Center for Research in Professional Education, Sydney.
16. Ajwang , Ohol a lenna, (2016),"Strategic thinking and strategic
management practices by boogaart betonpompen bv in holland
",Master Thesis Business Administration submitted to the board Council
school of business, university of nairobi.
17. BAUM,TOM,(2002),"Skills and training for the hospitality sector",
Journal of Vocational Education and Training, Volume 54, Number 3.
18. Botha , Deonie Francesca , (2017) , " The Strategic Continuing
Training Need of Executives and Managers in Selection of Large
South African Companies " ,Fulfilment of Reqirement of Degree Doctor
Philosophiae University of Pretoria ,Africa.Business and Management,
Vol, 5, No 3.
19. Denisi, Angelo.s , Griffin , Ricky.w ,(2001), "Human Resource
Management " ,Houghton Mifflin Co., New York
20. Đorđević,Aleksandar,Zečević,Bojan,Stančić,BranislavaHristov,(2016),"I
MPORTANCE OF VARIOUS SERVICE TYPES INHOTELS – EMPIRICAL
ANALYSIS", Journal of Economic Sciences, Volume 50, Number;3.
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21. Iqbal, Adnan,(2010),"An Empirical Assessment of Demographic
Factors, Organizational Ranks and Organizational Commitment",
International Journal of Business and Management,vol.5,no.3.
22. KamasakR. , YavuzM. ,KaragulleA. &AgcadT , (2016) , "Importance
of Strategic Flexibility on the Knowledge and Innovation
Relationship: An Emerging Market Study" , 5th International
Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business
Management,Procedia - Social and Behavioral Sciences 229.
23. Lillicrap, Dennis , & Cousins ,John, (2010),"Food and Beverage
Service",eighth edition, Printed and bound in Italy for Hodder Education,
an Hachette UK Company.
24. Martin, C., ( 2012), "Individuals behavioral skills", Journal of World
Business, Vol. 7, No. 2.
25. MORGAN,NEIL A.VORHIES, DOUGLAS W.MASON,CHARLOTTE
H.(2019)," Market Orientation, Marketing Capabilities and
firmOrganizational Ranks and Organizational Commitment", Strategic
Management Journal ,Published online in Wiley Inter Science
(www.interscience.wiley.com).
26. Peled A. Alon( غ2000) " غPoliticking for sucess the missing skills
leadership
and
organization
development
"غ
Fifth
Edition.performance", strategic management Journal,30.
27. Piotr Gaczek, Grzegorz Leszczynski, Marek Zielinski, (2018) "Do
sales people
review of issues ",Journal of Vocational Education and Training,Volume
54, Number3.
28. TEOFISTO MENSIELITO A,(2010), " Perceived Organizational
Support and Pewards Factor as Drivers of Employe Engagaement",
MASTER OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNlVERSlTl UTARA
MALAYSIA .
29. Tikkanen ,Joonas , (2014) ," Dynamic Capability Influence on
Startegic Agility :A case Study in Energy Conservation Industry",Master
Thesis Business Administration, submitted to the Council UNIVERSITY
OF OULU
30. William, F. G.,(1996), "Personnel A. Diagnostic Approach, Revised
Edition", Dallas: Business Publication, Inc.
31.

1012  ميية/  ىاذا/217 : اماجج

)277)

 دراسة تطبيقية في فنادق الدرجة الممتازة في- برامج التدريب العملي وتأثيرها في فن اتيكيت خدمة األطعمة
مدينة بغداد
المالحق
المقابالت الشخصية
المركز الوظيفي
 فندق عشتار- مدير قسم االطعمة واالشربة
 فندق المنصور-مسؤول شعبة التدريب
 فندق الرشيد-  قسم االطعمة واالشربة- مدير مطعم
 فندق فلسطين-  قسم االطعمة واالشربة- مدير مطعم
 فندق المنصور- قسم االطعمة واالشربة- مدير مطعم
 فندق عشتار- قسم االطعمة واالشربة- كابتن صالة
 فندق المنصور- قسم االطعمة واالشربة- كابتن صالة

االسم
السيد رائد علي
السيد حيدر ياسر
السيد محمد خان
السيد اثير عبد الرحمن
السيد رحيم عبيد
السيد ايهاب حسين
السيد رافد علي

ت
2
1
3
4
1
6
7

Practical training programs and their impact on the art of food service
etiquette : An applied study in premium class hotels in Baghdad
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Abstract.
The contemporary business environment has witnessed a number of
developments and rapid changes in light of the intense competition
between the five-star hotel organizations, which affected the quality of
food service provided to guests, and from this standpoint the problem
of the current study came to reveal how the practical training programs
affect in applying the art of etiquette to provide food service in terms of
skills, and the philosophy of the current study emerged from the reality
of field experiments specifically in Superior-class hotels in Baghdad
(Al-Mansour, Al-Rashid, Palestine, Ishtar, Babylon), and the
justification for choosing the aforementioned hotel as a scientific case
study is because it is one of the most important hotel organizations
classified in the city of Baghdad, From the hypotheses, and to test
them, the applied study was used that included (42) working
individuals Of the employees in the food department at the level
(director of the food department, assistant director of the food
department, restaurant manager, lounge captain). The influence is
strong between practical training programs, and applied food service
etiquette.
Key terms: practical training programs, self-skills, technical skills,
management skills, human skills.
………………………………………………………
………………………………..
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